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TALK LIKE A PRO – JONNA ANDERSSON
Did you understand?
Discuss together.
1. What do you know about Jonna Andersson?
2. Why does she live in England?
3. Where did she live before?
4. What does she say about her family? Are they important? Why?
5. What does she think about the English language?
6. Does Jonna like British food?

Vocabulary
left
right
across the market place
follow the river
across the bridge
twice
speak
learn
teach
though
left-handed
shy
defender
shepherd’s pie
steak and kidney pudding

vänster
höger
över/genom torghandeln
följ floden
över bron
två gånger
tala
lära (in)
lära ut
trots att
vänsterhänt
blyg
försvarare
paj med köttfärs och potatismos
maträtt med ingrediens av njure

1. Make sure you know all the words in the green box above.
2. Did you learn any new words from the episode? Write them down and translate them to Swedish.
3. Choose three of the words in the green box and put them into sentences.

Summarize
A. Tell a friend what the programme was about. You can use the words in the green box.
B. Pretend that you are telling Frans’ grandma about what happened. You can start like this:
Hello grandma! I want to tell you about a tv-programme I watched today. It was about Jonna
Andersson who is a great football player. She lives in…
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Missing home
Talking and writing:
Jonna talks about missing her family, the Swedish language and her friends. What would you miss from
your home country if you had to move abroad? Tell your friend or write a short text.

Write fan questions
In the programme, Jonna answers questions from fans. Write your own fan questions to Jonna. Take
turns in pretending to be Jonna when she answers the different questions.

Directions
Give each other instructions on how to get from one place to another. You can choose different routes.
Use the map. Take turns in giving instructions.
You can use these words:
left, right, across, along, follow this road, over, under, in front of, straight on
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Arbetsbladet är skrivet av Anna Löfquist och UR:s pedagoger

Upphovsrätten till innehållet i den här lärarhandledningen tillkommer UR, om inte något annat särskilt anges.
Lärarhandledningen får fritt kopieras, distribueras digitalt och visas i undervisningssammanhang. När lärarhandledningen
eller delar av innehållet används på olika sätt ska den ideella upphovsrätten iakttas.
Det här betyder att du som lärare i din undervisning bland annat får kopiera upp så många kopior du behöver av hela eller
delar av lärarhandledningen och dela ut till elever, tillhandahålla den digitalt till eleverna i en elevportal eller liknande, eller
visa i en Powerpointpresentation. Viktigt att tänka på när du använder lärarhandledningen, på olika sätt, är att det alltid
ska gå att se vem eller vilka som har upphovsrätten. Om lärarhandledningen kopieras upp i sin helhet så framgår det redan,
men om det är så att du väljer att bara använda någon del behöver du skriva i anslutning till det du använder vem eller vilka
det är (UR och/eller annat namn, som framgår i lärarhandledningen).
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