JESPER TILLBERG

Dani dömer
Lärarmaterial

VAD HANDLAR BOKEN OM?
Dani dömer handlar om Dani som älskar fotboll och har spelat i göteborgsklubben Azalea BK.
Nu ska hon bli domare istället för spelare. Dani dömer är första delen i en planerad serie av
Jesper Tillberg. På sidan 4 finns en presentation av de personer som boken handlar om.

LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS
• Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters
budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang. (SV åk 7–9)
• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad
och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som
utan digitala verktyg. (SV åk 7–9)

ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR
• Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
• Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS
• Lässtrategier för att avkoda och förstå olika texter. Sökläsning och läsning mellan
raderna. (SV åk 7–9)
• Strategier för att skriva olika typer av texter och hur man anpassar innehållet till olika
mottagare. Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. (SV åk 7–9)
• Berättande texters budskap och uppbyggnad med miljö- och personbeskrivningar samt
dialoger. (SV åk 7–9)
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ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR
• Tala och samtala i olika sammanhang.
• Läsa, förstå och reflektera över olika texter.
• Skriva texter för olika syften och mottagare.
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DISKUTERA
Intressen
• Dani älskar fotboll. Hur märks det?
• Vad älskar ni att göra på fritiden?

Att vara domare
• Dani ska döma en match där hennes bror spelar och är rädd för att det ska verka som
om hon är för snäll mot honom. Hur blir matchen? Vad har ni för tankar om det?
• Hur tror ni att det är att vara domare? Vad är lätt, roligt eller svårt?
• Vad har ni själva för erfarenheter av domare?

Vad händer sedan?
• Vad kommer att hända med Dani och Lio?
• Hur blir det med fotbollen och domarkursen framöver?
• Hur kommer Eva att reagera nästa gång de träffas?
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FACIT LÄSFÖRSTÅELSE
1. Dani, planens värsting
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
1.

Vilka lag spelar match?
Azalea och Gais.

2. Vilken position spelar Dani på?

Hon spelar på topp, det vill säga hon är forward.
3. Hur är hon som spelare?

Hon är snabb och gör ofta mål, men har också ett hetsigt humör.
4. Hur går det i matchen?

Gais vinner med 5–1.
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?

Hon får ofta frisparkar emot sig och dessutom både gula och röda kort.
6. Varför får hon gult kort i den här matchen?

För att hon protesterar mot domaren.
7.

Varför får hon sedan ett rött kort?

För att hon tacklar en motståndare.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
8. Varför skäller Dani på lagkamraterna när hon är arg på sig själv?

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

Eget svar.

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

Hon berättar att det finns ett projekt som ska få fler unga spelare att bli domare
11. Hur är Dani utanför planen?

Tystlåten.
12. Varför skickas just Dani på kursen?

Hon skickas på kursen för att det var hennes fel att de förlorade matchen.
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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?

Alla hatar domare.
14. Vad är fördelen med att vara domare?

Man får betalt.
Fråga bortom raderna (Fundera och ge ett eget svar.)
15. Tränaren tror att kursen kan göra Dani till en bättre spelare. Varför?

Eget svar.

3. Är det hands?
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
16. Var är kursen?

I Änglagårdsskolan.
17. Vem är tjejen som Dani träffar?

Hoda, en tjej som spelar i Gais.
18. Varför är det svårt att veta när det är hands?

Det är en otydlig regel som kan tolkas på olika sätt.
19. Vilka vill lägga sig i hur domaren dömer?

Spelare, tränare och föräldrar.
20. Varför vill ledaren att de ska spela fult under matchen?

För att han vill skapa situationer som kan ge frispark så att de kan diskutera dem.
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?

Hoda visar de blåmärken hon fick när Dani tacklade henne under matchen.
22. Vad gör att ledaren tror att Dani kommer att bli en bra domare?

Dani kallar spelarna för ”de” och börjar tänka som en 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?

Eget svar.
24. Hur tror du att Dani kännersig när hon får veta att hon ska döma en match där hennes
bror ska spela?

Eget svar.
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4. Vilket eldprov!
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
25. Varför missar Dani två matcher?

Hon fick rött kort och är avstängd i två matcher.
26. Vilka tre saker har Dani upplevt under domarkursen?

Sport, action och kompisar.
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?

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

Eget svar.

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

Han heter Lionel, men han kallas för Lio.
30. Hur reagerar han när han får höra att Dani ska döma hans match?

Han blir upprörd.
31. Vad gör Dani för att lugna honom?

Hon börjar prata om FIFA, som är hans favoritspel.
32. Vad säger Jim och Lio om Dani innan matchen?

De säger att hon suger.
33. Vad tycker den andra domaren om Danis insats?

Han säger att hon dömde hörna, men att det borde ha varit straff.
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?

Det är inte bra om det syns att hon känner en av spelarna.
35. Varför pratar Dani med tränarna innan matchen?

Hon vill förklara hur hon tänker döma och framstå som seriös.
36. Hur dömer Dani i de två straffsituationerna?

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

Eget svar.
38. Hur påverkas syskonen Lio och Dani av att hon är domare?

Eget svar.
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