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Ordlista - Om praktik

Ord på svenska

Översättning

Exempelmening på svenska

ett jobb -

Anna fick ett jobb igår.

göra (gör - gjorde)

Hon ska göra praktik på ICA.

en praktik (ingen pluralform)

Ove fick praktik så han kan lära
sig jobbet.

betyda (betyder - betydde)

Vad betyder ordet?

en arbetsplats -er

ICA är en arbetsplats.

träna (tränar - tränade)

Hon tränar uttal varje dag.

lära sig (lär sig - lärde sig)

Han lär sig många nya ord.

ett arbete -n

Jag söker arbete i Malmö.

fungera (fungerar - fungerade)

Hur fungerar skolan i Sverige?

få (får - fick)

Jag fick jobb på förskola igår.

ett språk -

Vilket språk talar du?

en handledare -

En handledare hjälper dig på
praktiken.

en praktikant -er

En praktikant tränar på språket
på en arbetsplats.

visa (visar - visade)

Kan du visa mig köket?

en lön -er

Hon jobbar och har en bra lön.

några

Alex ska jobba i några veckor.

en vecka -or

Han var sjuk i en vecka.

en månad -er

Jag har semester i en månad.

genom

Hon fick jobb genom en vän.

en handläggare -

Hon besöker en handläggare på
Arbetsförmedlingen.

YRKESSVENSKA INFÖR PRAKTIKEN

Ord på svenska

Översättning

Exempelmening på svenska

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen hjälper dig
att söka jobb.

också

Kalle jobbar på en restaurang
men han kör också buss.

söka (söker - sökte)

Anna söker jobb på förskola.

själv

Hon skriver brevet själv. Jag
behöver inte hjälpa henne.

måste (pret: var tvungen att)

Man måste skicka CV och brev
till praktikplatsen.

besöka (besöker - besökte)

Jag besöker en handläggare på
Arbetsförmedlingen.

prata (pratar - pratade)

Vi pratar om praktiken.

en chef -er

Jag har en bra chef.

DIALOG
en restaurang -er

Han vill inte jobba på en
restaurang.

varsågod

Lunchen står på bordet. Varsågod!

tidigare

Tidigare jobbade Anna som
taxichaufför.

spännande

Det är ett spännande jobb.

börja (börjar - började)

På restaurangen börjar man
kl. 7.00 varje dag.

en kurs -er

Jag går på en kurs i engelska.

bruka (brukar - brukade)

Jag brukar äta lunch klockan 12.

börja (börjar - började)

När börjar praktiken?

länge

Hur länge arbetar du idag?

en arbetstid -er

Arbetstiden är från 8.00 till
17.00 varje dag.

MEDDELANDEN
en arbetslivserfarenhet -er

Hon har arbetat tidigare så hon
har arbetslivserfarenhet.

tyvärr

Tyvärr kan jag inte arbeta idag
för jag är sjuk.

en influensa

Jag har influensa och ligger
hemma i sängen.
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gå bredvid

Du kan gå bredvid och lära dig
jobbet.

en information

AF skickade information om
praktiken till mig.

en kod
ett personalrum -

Koden till dörren är 2345.
Vi äter lunch i personalrummet.

hänga (hänger - hängde)

Du kan hänga dina kläder i
hallen.

kläder

Man har speciella kläder i köket.

vänta (väntar - väntade)

Kan du vänta några minuter?
Chefen kommer strax.

INTERVJU
ett köksbiträde -n

Ett köksbiträde hjälper kocken i
köket.

rolig -t -a

Det är roligt att jobba på
förskola.

trevlig -t -a

Gunilla har en mycket trevlig
kollega.

en kollega -or

Kollega betyder arbetskamrat.

trivas (trivs - trivdes)

Jobbet är trevligt så jag trivs bra.

verkligen

Jag hoppas verkligen att du trivs
på jobbet.

svår -t -a

Matematik är svårt.

stressig -t -a

Idag är jobbet lite stressigt.

ibland

Ibland slutar vi klockan 15.00.

hjälpa (hjälper - hjälpte)

Vi hjälper varandra så alla mår
bra.

varandra

Ibland ringer vi till varandra.

tjäna (tjänar - tjänade)

Hur mycket tjänar han?
Han tjänar så han klarar sig.

