Yrken i min familj

Hej, jag heter Asuman Tiryaki Kurdoglu. 1969 kom jag till Sverige
tillsammans med min mamma och pappa. Och mamma var sömmerska
från Turkiet och pappa var affärsman.
Jag jobbar som lärare som var mitt drömyrke och jag trivs jättebra med
det.
Jag är gift och min man är numera en glad pensionär alltså jobbar han
inte.
Vi har två barn, en flicka och en pojke. Min dotter studerar till
datavetare på universitetet i Uppsala. Men min son är färdig med sin
utbildning och jobbar på en rekryteringsfirma med rekrytering och det
trivs han jättebra med.
Jag tycker att det är väldigt viktigt att välja rätt yrke som man trivs bra
med.

Nya ord
en sömmerska

en kvinna som syr kläder (en

man som syr
kläder heter skräddare)
en affärsman

en person som arbetar med affärer (att sälja
och köpa varor eller tjänster)

ett drömyrke

ett yrke (ett jobb) som man har drömt om

trivs

känner sig bra

numera

nu

en pensionär

en person över 65 år
som inte arbetar längre

en datavetare

en person som jobbar med datorer och it

färdig

klar

en utbildning

studier

en rekryteringsfirma

en firma (=ett företag) som arbetar med
rekrytering

en rekrytering

att välja rätt person till rätt arbete

Användbara fraser
Jag är + yrke (t.ex. Min mamma var sömmerska. Jag är lärare.)
Jag är pensionär.
Jag jobbar som + yrke (t.ex. Jag jobbar som lärare. Jag jobbar som
personlig assistent.)

Jag studerar till + yrke(t.ex. Min dotter studerar till
datavetare. Jag studerar till undersköterska.)

Jag är färdig med + en aktivitet (t.ex. Min son är färdig med sin
utbildning. Jag är färdig med mina läxor.)

Jag jobbar på + en arbetsplats (t.ex. Min son jobbar på en
rekryteringsfirma. Jag jobbar på en skola.)

Jag jobbar med + ett arbetsområde (t.ex. Min son jobbar med
rekrytering. Jag jobbar med bilar.)

Grammatik
Fyll i rätt ord från rutan:

med

till

på

som

Min kompis arbetar ___________________ bussförare.
Jag studerar _________________ barnskötare.
Hennes man jobbar ____________ ekonomi.
Deras fyra barn arbetar ____________ samma sjukhus.

Träna mera!
Berätta om dig själv och din familj. Vilka yrken finns i din släkt?
Sedan kan du skriva en text om det.

Vad tycker du är viktigt att tänka på när man väljer sitt framtida yrke?

Lycka till ☺
och kom ihåg att du kan skriva till oss på bloggen
http://sfipodd.se/category/storlek-s/
eller mejla till sfi.centrumvux@gmail.com

