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Lektionens innehåll

1) Repetition: A + B -lappar

2) Företagspresentationer

3) Feedback på e-postuppgiften

4) Om argumentering
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Kursens uppgifter

• Muntlig Presentationspowerpoint (DL 11.9)

• Skriftlig Skrivuppgift 1: Att skriva e-post (DL 15.9)  

• Muntlig Recright (DL 22.9)

• Skriftlig Skrivuppgift 2: Argumenterande text / Att tolka ett diagram

(DL 25.9 + andra versionen av texten 2.10)

• Muntlig Första versioner av muntliga presentationer (DL 6.10)

• Skriftlig Portfölj (samlas och sammanfattas under kursens gång) (DL 

13.10)

• Muntlig Muntliga grupparbeten (DL meddelas senare)
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Repetition: A + B –lappar om
arbetsintervjun
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Företagspresentation
1) Välj ett företag.

2) Ta reda på fakta, t.ex. genom att läsa på företagets webbplats.

3) Gör en Powerpoint om företaget (cirka 4-5 dior).

4)   Ni kan svara på följande frågor eller välja själv vad ni vill berätta om företaget: 

• När grundades det? 

• Vad är företagsidén? 

• Hur många jobbar där? Vilka olika avdelningar finns det? 

• Vilka är deras kunder? 

• Hur stor är omsättningen? 

• Var finns huvudkontoret och i vilka städer/länder verkar de? 

• Vad är just nu aktuellt där? 

• Vad finns det för framtidsplaner?

• Finns företaget på sociala medier, och i så fall vilka? På vilket sätt är de aktiva på sociala 

medier?

5)   Presentera företaget för gruppen.
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Grupperna

Grupp 1: Annika, Edward, Elli, Emilia

Grupp 2: Jussi, Nuutti, Pinja L, Roope, Veera

Grupp 3: Leeni, Pinja P, Sofia T

Grupp 4: Santeri, Sofia S, Tiia

Grupp 5: Jenna, Mikko, Teemu H

Grupp 6: Santtu, Niko, Olli
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Feedback på e-postuppgiften

- på institutionen för x på Handelshögskolan vid/på Aalto-

universitetet

- päälauseen sanajärjestys: I höstas började jag…

- i våren 2014 -> våren 2014

- träffas / träffa någon

- jag har börjat mina studier FÖR en vecka sedan

- käytä autocorrectia
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Om argumentation

Argumenterande text (video)

https://www.youtube.com/watch?v=FMdnN13APgU&t=4s

Förbered en argumenterande text:

http://smartsvenska.aalto.fi/sve/process/argumentera/

Videor om argumentation:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLjh08y2FnfsULGZ4C4N

qLKs3jCmLKLW93
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Hemuppgifter

1) Lämna in din argumenterande text/ Beskriv ett

diagram -text senast söndagen den 27.9

2) En extra övning om diagram:

https://softsvenska.aalto.fi/listing/biz-3-3-kaavioihin-

liittyvia-fraaseja-quizlet/
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