Argasso
Gamla hundar, nya vanor
Bali Rai

Lärarmaterial

• Svar på elevuppgifter
• Förslag på diskussionsfrågor och ytterligare uppgifter

X Skriv ut

Tema
Den här boken behandlar ämnen som rasism, altruism, vänskap och familj.

Egna noteringar

Textförståelse
Kapitel 1. Varför blev Mick så arg att han kom över till Harveys trädgård och började skrika åt dem?
Harveys kusin Arjun hade sparkat sin boll över staketet och krossat en ruta i Micks växthus.
Kapitel 2. Vad försökte Harvey och hans pappa ge Mick när de knackade på hans dörr?
En påse med samosas.
Kapitel 3. Varför trodde Harvey att det var någon ute i trädgården när han och Matty spelade dataspel?
Han hörde ljud och lätta fotsteg utanför.
Kapitel 5. Varför gick Harveys mamma över till Mick för att prata med honom?
Hon ville att han skulle sänka den dånande musiken.
Kapitel 6. Vad var det som avbröt slagsmålet mellan Louis gäng och Harveys gäng?
Mr Kosta, snabbmatställets ägare, dök upp och gick emellan.
Kapitel 7. Vad gjorde Harvey mot Louis i stället för att slå till honom?
Hällde en bricka med currygryta över honom.
Kapitel 8. Varför gick Harvey in i Micks kök?
För att hämta Nelsons hundschampo under diskbänken.
Kapitel 10. Varför gick Harvey och Amelia över till Micks hus?
Nelson kom in i trädgården och gnällde och visade att något var fel.
Kapitel 11. Vad tänkte Harvey och Amelia göra för att överraska Mick?
Städa hans hus.
Kapitel 13. Vem skulle Harvey, pappa och farbror Jeff möta på sjukhuset?
Micks dotter Jenny.
En månad senare. Vad ville Mick att de skulle göra med det nya staketet?
Lämna en bit öppen så att de kunde gå emellan de två trädgårdarna.
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Textförståelse, nivå 2
1. Varför reagerade Mick så annorlunda när han såg Matty? Beskriv med egna ord vad du tror att han
tänkte och kände.
Ett svar skulle kunna se ut så här: Matty har en vit mamma och svart pappa. Om Mick hade egna barnbarn gissade han att de skulle se ut ungefär som Matty.
2. Varför blev Harveys pappa så arg på sin bror Amar i gurdwaran att han skällde ut honom? Tycker du
att han gjorde rätt? Varför/varför inte?
Ett svar skulle kunna se ut så här: Amar talade illa om de hemlösa männen som kom för att äta ett mål
mat, och enligt den sikhiska traditionen ska man behandla alla människor som sina grannar och vänner,
oavsett ursprung och ställning i samhället.
3. Varför hade Mick inte träffat sin dotter på femton år? Varför öppnade han aldrig hennes brev?
Ett svar skulle kunna se ut så här: Han tyckte inte om att hon gifte sig med en svart man, han kände sig
övergiven av henne och trodde att hon hatade honom. Han öppnade inte hennes brev för att han var
rädd för vad som stod i dem.

Diskussionsfrågor
1. Diskutera varför Harveys mamma reagerade så starkt på farbror Amars kommentarer om Ruby.
Tycker folk fortfarande som Amar, att flickor ska uppföra sig på ett visst sätt?
2. Den här boken behandlar ämnet rasism ur flera perspektiv. Är det någon skillnad mellan Micks
rasism och farbror Amars rasism? Kan man vara en bra människa och ändå rasist? Diskutera om det är
någon skillnad på fördomar, xenofobi och rasism. Varför/varför inte?
3. Diskutera om Harvey och Amelia gjorde rätt som städade Micks hus och hanterade hans saker utan
att fråga. Varför/varför inte?
4. Diskutera om Mick förtjänade en andra chans med sin dotter. Varför/varför inte?

Extrauppgift – altruism
Låt eleverna välja ut en person i sin närhet (eller kanske någon de inte känner) som de skulle vilja göra
något fint för. Nästa sida kan skrivas ut som extrauppgift.
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Extrauppgift – altruism
Välj ut en person i din närhet (eller kanske någon du inte känner) som du skulle vilja göra något fint för.
Jag har valt:
Varför den per
sonen?

Vad vill du göra
för personen?

Hur tror du att
hen kommer att
reagera?
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