JESPER TILLBERG

Dani dömer
Elevmaterial
Namn:

LÄSFÖRSTÅELSE
1. Dani, planens värsting
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
1.

Vilka lag spelar match?

2. Vilken position spelar Dani på?

3. Hur är hon som spelare?

4. Hur går det i matchen?

Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
5. Varför känner Dani att domaren har extra koll på henne?

6. Varför får hon gult kort i den här matchen?

7.

Varför får hon sedan ett rött kort?
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Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
8. Varför skäller Dani på lagkamraterna när hon är arg på sig själv?

9. Varför tycker minst en lagkamrat att det är Danis fel att de förlorar matchen?

2. Vem vill bli domare?
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
10. Vad berättar tränaren för laget?

11. Hur är Dani utanför planen?

12. Varför skickas just Dani på kursen?

Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
13. Vad är nackdelen med att vara domare?

14. Vad är fördelen med att vara domare?

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
15. Tränaren tror att kursen kan göra Dani till en bättre spelare. Varför?
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3. Är det hands?
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
16. Var är kursen?

17. Vem är tjejen som Dani träffar?

18. Varför är det svårt att veta när det är hands?

19. Vilka vill lägga sig i hur domaren dömer?

20. Varför vill ledaren att de ska spela fult under matchen?

Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
21. Varför ber Dani Hoda om förlåtelse?

22. Vad gör att ledaren tror att Dani kommer att bli en bra domare?

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
23. Hur tror du att det är att vara domare när alla lägger sig i?

24. Hur tror du att Dani känner sig när hon får veta att hon ska döma en match där hennes
bror ska spela?
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4. Vilket eldprov!
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
25. Varför missar Dani två matcher?

26. Vilka tre saker har Dani upplevt under domarkursen?

Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
27. Varför tror Dani att det kommer att bli en utmaning att döma sin första match?

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
28. Vad kommer Eva göra under matchen Dani ska döma, tror du?

5. Nu gäller det!
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
29. Vad heter Danis lillebror?

30. Hur reagerar han när han får höra att Dani ska döma hans match?

31. Vad gör Dani för att lugna honom?

32. Vad säger Jim och Lio om Dani innan matchen?

33. Vad tycker den andra domaren om Danis insats?
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Fråga mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
34. Varför vill inte Dani åka till matchen tillsammans med Lio?

35. Varför pratar Dani med tränarna innan matchen?

36. Hur dömer Dani i de två straffsituationerna?

Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
37. Hur är Jim och Lio som spelare?

38. Hur påverkas syskonen Lio och Dani av att hon är domare?
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BESKRIVNINGAR
Beskriv Dani utifrån det du får veta om henne. Du kan till exempel berätta hur hon ser ut och hur hon är
som person på och utanför fotbollsplanen. Vad hon tycker om? Vad tycker hon inte om?

EN FORTSÄTTNING
Vad tror du händer när Dani kommer hem efter matchen? Hur reagerar hennes bror på det röda kortet
han fick och den missade straffen? Skriv vad som händer.
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FRÅGOR TILL FÖRFATTAREN
På sidorna 70–71 finns frågor till bokens författare Jesper Tillberg. Vilka tre frågor vill du
ställa till honom?

SAMMANFATTA I PAR
Dani dömer har fem kapitel. Arbeta i par. Skriv sammanfattningar av varje kapitel, en eller
två rader om vad som händer i kapitlen. Vad är viktigast att berätta?

1. Dani, planens värsting

2. Vem vill bli domare

3. Är det hands?
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5. Nu gäller det
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