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Författare: Darlene Ryan

Boken handlar om:
Daniel och hans tjejkompis, Mac, brukar träffas i ett gammalt klubbhus i parken. Mac har en del
hemligheter och berättar inte speciellt mycket om sig själv. En dag vill hon visa ett gammalt rivningshus
för Daniel. Huset har tillhört Macs mormor. Nu, när allt känns jobbigt, känner hon att hon inte längre
har någonstans att ta vägen. I det gamla huset har Daniel och Mac sex. Det känns mycket speciellt, och
Daniel har haft känslor länge för Mac. Senare får Daniel veta att Mac har gett andra, nära personer till
henne, värdefulla saker. Så här brukar Mac göra när hon ska rymma. Men vart ska hon rymma den här
gången? Och hur mår Mac egentligen?

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:
• Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier, samt för att urskilja texters budskap,
		 både de uttalade och sådant som står mellan raderna. (SV åk 4-6)
• Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och 		
		 tillbakablickar, miljö-och personbeskrivningar samt dialoger. (SV åk 4-6)

Eleverna tränar följande förmågor:
• Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
• Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter, för olika syften.

– en möjlighet för alla
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Lgrs 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:
• Lässtrategier för att avkoda och förstå texter. (SV åk 1-6)
• Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
		 (SV åk 1-6)

Eleverna tränar följande förmågor:
• Läsa, förstå och reflektera över olika texter.
• Tala och samtala i olika sammanhang.

Hur går det sen?
Vi gissar och förutspår handlingen i boken. Utgå från bokens titel ”Borta för alltid”. Gör en gemensam
tankekarta, och låt alla elever associera fritt kring titeln. Läs sedan den första sidan i det första kapitlet.
Låt eleverna därefter skriva ca fem meningar var, om hur boken kommer att sluta. Sedan får eleverna
läsa upp meningarna i klassen, under tiden ni läser boken.

– en möjlighet för alla
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Kapitel: 1, 2, 3, 4 och 5
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
1. Var ligger klubbhuset?
		 Klubbhuset ligger i parken.
2. Vad äter Mac och Daniel i klubbhuset?
De äter munkar och dricker kaffe.
3. Vilket smeknamn har Daniel?
		 Mac kallar honom Danny Boy.
4. Var ligger huset som Mac vill visa?
		 Det ligger i en backe.
5. Vem äger huset?
		 Det är Macs hus.
6. Varför bor inte Mac hos sina föräldrar?
		 De är döda.
7. Hur tycker Daniel att Macs hår luktar?
		 Det luktar som blommor.
8. På vilken plats pratade Daniel och Mac för första gången med varandra?
De träffades vid karusellen i parken.
9. Vad upptäcker Daniel när han vaknar i huset?
		 Han upptäcker att Mac är borta.
10. Vilka är i grillbaren?
		 Ren och Alex är i grillbaren.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
11. Varför får de inte vara i klubbhuset?
Det hänger en skylt med texten: ”Tillträde förbjudet”. Golvet är trasigt och det är avspärrat.
12. Hur känner Daniel sig när Mac går på balkongräcket?
Han är rädd.
13. Varför kallar Mac Daniel för Gammelfarfar?
		Hon tycker att han är så försiktig.

– en möjlighet för alla
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14. Varför vill Daniel visa sig modig för Mac?
		I texten står det att han tycker om att titta på henne, och att hon har ett fint skratt.
15. Hur öppnar Mac dörren till det gröna huset?
		Hon öppnar med en nyckel.
16. Varför tycker inte Mac att det är någon idé att skriva av texterna?
Huset ska rivas i morgon.
17. Vem är Idioten?
		Mac kallar sin morbror för Idioten.
18. Hur kommer det sig att Mac inte kan bo i huset?
		Mac ärvde huset av sin mormor, men hennes morbror har bestämt sig för att sälja det.
19. Beskriv taket i huset.
Det är lila och täckt med bokstäver, dikter och låttexter.
20. Varför vill Daniel inte att Mac ska förstå att han har kondomer?
		Han vill inte att hon ska tro, att han är en kille som alltid letar efter någon att ligga med.
21. Vem är Gavin Healey, och hur är han?
Han är en hockeykille som Mac har en dejt med. Daniel tycker att han är dum.
Frågor bortom raderna
(Du måste använda dina kunskaper och erfarenheter sedan tidigare).
22. I texten står det: ”Hon balanserade på det som en lindansös. Många skulle säga att det var ett 		
		 tecken”. Vad menar de, tror du?
		Det kan vara ett tecken på att hon föraktar livet.
23. Vad betyder olaga intrång?
		Man får inte lov att vara där.
24. När vet man om en vänskap kommer att vara länge eller kort, tycker du?
		Eget svar
25. Hur kommer det sig att Daniel minns så tydligt när de träffades i parken?
		Eget svar
26. Varför, tror du, att Mac har gett Daniel ett smeknamn?
		 Eget svar
27. Det står ”Danny Boy”, bredvid madrassen, när Daniel vaknar. Vem har skrivit det, och varför?
		Eget svar

– en möjlighet för alla
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Kapitel 6, 7, 8, 9 och 10
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
28. Vilket skolämne brukar Mac hjälpa Gavin med?
		Mac brukar hjälpa Gavin med matten.
29. Vad för slags smycke får Ren av Mac?
Hon får ett par gröna örhängen.
30. När brukar Mac försvinna bort?
		Hon brukar försvinna när livet är svårt, t.ex. när hennes mormor dog eller efter ett bråk.
31. Vilket straff fick Mac när hon försökte förstöra maskinen?
Hon fick kvarsittning, utegångsförbud och att plocka skräp i parken, två helger i rad.
32. Vart går Daniel när han har lämnat Ren och Alex?
		Han går till skolan, musiksalen.
33. Hur lång är Daniels mamma?
		 Hon är 150 cm.
Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
34. På vilket sätt lurar Gavin Mac?
		Han lurar henne, att tro, att han vill gå på dejt med henne.
35. Varför är örhängena speciella?
		 De har gröna stenar, och Mac har fått dem av sin mormor, julen innan hon dog. Mac har dem på sig
		 när hon och Daniel träffas i huset.
36. Varför, tror du, att Mac ger bort saker innan hon försvinner?
		 Hon vill kanske att man ska komma ihåg henne, om hon inte kommer tillbaka.
37. Vilket djur fick Daniel förra gången Mac försvann?
		Han fick en dansande plasthöna.
38. På vilket sätt, trodde Shannon, att Mac inte mådde bra?
		Shannon trodde att hon skadade sig själv.
39. Varför är det viktigt för Daniel att leta upp Mac?
		Han vill veta varför hon visade sitt rum för honom, om det ändå inte betydde något.
40. Vilken present får musikläraren?
		 Han får en skiva av Mac.
41. Hur vill Daniels mamma hjälpa honom?
Hon vill att han ska berätta varför han är ledsen.
– en möjlighet för alla
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Frågor bortom raderna
(Du måste använda dina kunskaper och erfarenheter sedan tidigare.)
42. Varför tror du att Mac gör Gavins läxor?
		Eget svar
43. Hur tror du att man känner sig, när man har en klump i halsen?
		Eget svar/Ledsen
44. Varför, tror du, att Mac ger bort saker innan hon försvinner?
		Eget svar
45. Vad arbetar en kurator med, tror du?
		Eget svar
46. Hur känner Daniel sig när han lämnar Alex och Ren?
		Eget svar/orolig/ledsen
47. Hur kommer det sig, att det kan vara svårt att ljuga för sin mamma?
		 Eget svar
Kapitel 11, 12, 13, 14 och 15
Frågor på raden (Du hittar svaret på raden, direkt i texten.)
48. Vart cyklar Daniel?
Han cyklar till bion.
49. Varför tycker Ren att hon inte behöver svara Daniel?
Daniels morsa inte är hennes morsa.
50. På vilket sätt är Macs presenter speciella?
		Hon ger bort saker som är värdefulla för henne.
51. Daniel kommer på var Mac är. Vart åker de?
De åker till karusellen.

– en möjlighet för alla
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Frågor mellan raderna
(Du måste tänka efter när du har läst texten. Genom ledtrådar i texten hittar du svaret.)
52. Hur märks det att Alex är arg?
		 Han trycker upp Daniel mot en stenvägg och vill slå honom i huvudet.
53. Daniel berättar om sin oro för sin mamma. Vad är han orolig för?
		 Han är orolig för att Mac ska ta livet av sig.
54. Hur får Daniels mamma reda på Macs adress?
		 Hon ringer musikläraren.
55. Hur kommer Daniel över stängslet till maskinparken?
Mamman knäpper händerna så att Daniel kan sätta sin fot där, och klättra upp.
56. Hur ser Mac ut när Daniel upptäcker henne?
Hon har ett rep runt halsen, och hänger från en karusell.
57. Med vilka metoder försöker de rädda Mac?
De gör hjärtmassage och mun-mot munmetoden.
Frågor bortom raderna
(Du måste använda dina kunskaper och erfarenheter sedan tidigare.)
58. Vad tror du hade hänt, om inte Daniels mamma hade hindrat Alex från att slå?
		Eget svar
59. Både Daniel, och hans mamma, har hemligheter. Berättar du allt för dina föräldrar?
		 Varför/Varför inte?
		Eget svar
60. I texten står det: ”Tänk om hennes liv var mycket mörkare än vi visste”. Vad tror du det betyder?
		Eget svar
61. När ska man ringa 112?
		 Eget svar
62. Tycker du att boken har ett sorgligt eller lyckligt slut? Motivera!
		 Eget svar

– en möjlighet för alla
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