
Frågor	  
Fullmåne	  av	  Ewa	  Christina	  Johansson	  
	  
Frågor	  att	  fundera	  på,	  eller	  diskutera	  i	  grupp.	  Arbeta	  med	  frågorna	  efter	  varje	  kapitel.	  Leta	  
fakta	  om	  du	  vill	  veta	  mer.	  Frågor	  med	  streck	  under	  har	  inget	  rätt	  svar	  -‐	  fantisera	  och	  
diskutera!	  
	  	  
Omslaget	  
Innan	  du	  börjar	  läsa	  boken	  –	  titta	  på	  omslaget.	  Slå	  försiktigt	  upp	  hela	  boken	  så	  att	  du	  ser	  
även	  baksidan!	  	  
	  

1. Vad	  är	  det	  för	  slags	  monster?	  	  
2. Varför	  heter	  boken	  Fullmåne?	  
3. Vad	  betyder	  fullmåne?	  Hur	  ofta	  är	  det	  fullmåne?	  	  
4. Vem	  tror	  du	  bor	  i	  huset?	  
5. Har	  du	  läst	  andra	  böcker	  eller	  sett	  filmer	  där	  ett	  gammalt,	  mystiskt	  hus	  finns	  med?	  
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6. Finns	  det	  något	  sådant	  hus	  i	  närheten	  där	  du	  bor?	  Bor	  någon	  där?	  
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7. Vem	  tänker	  du	  att	  ”jag”	  i	  berättelsen	  är?	  En	  tjej	  eller	  en	  kille?	  	  
8. På	  s.	  15	  står	  det	  att	  Anni	  ”drog	  timmerstockar”.	  Vad	  betyder	  det?	  
9. Varför	  är	  Viktors	  och	  Annis	  kompisar	  rädda	  för	  huset?	  
10. Vad	  kommer	  att	  hända	  på	  vinden?	  Hittar	  Viktor	  något?	  I	  så	  fall	  vad?	  
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11. Varför	  står	  det	  en	  hink	  jord	  på	  vinden?	  	  
12. Vad	  är	  en	  långtradare?	  
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13. På	  s.	  31	  står	  det:	  -‐	  Hälsa	  syrran,	  sa	  han	  (Oscar)	  likgiltigt	  innan	  han	  reste	  sig.	  Vad	  
betyder	  likgiltigt?	  	  

14. Vad	  är	  en	  kallsup?	  
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15. Varför	  dricker	  morbror	  Mac	  kaffe	  på	  kvällen	  fast	  han	  vet	  att	  det	  kan	  vara	  svårt	  att	  
sova?	  	  
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16. Sidan	  71.	  Vad	  tror	  du	  det	  är	  Lukas	  kommit	  på?	  Vem	  är	  det	  som	  bor	  i	  rummet?	  
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17. Sidan	  76.	  Vad	  är	  det	  Morbror	  Mac	  letar	  efter?	  
18. Har	  du	  läst	  andra	  böcker	  eller	  sett	  filmer	  om	  varulvar?	  
19. Vad	  har	  du	  hört	  om	  varulvarna	  –	  blir	  man	  ”smittad”	  eller	  hur	  går	  det	  till?	  	  
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20. Vad	  tror	  du	  –	  var	  det	  Annie	  som	  förtrollade	  morbror	  Cal?	  I	  så	  fall	  varför? Är hon en 

häxa? 
 
 
Arbeta	  vidare:	  välj	  ett	  kapitel	  och	  skriv	  vad	  som	  händer,	  fast	  sett	  ur	  Annis	  synvinkel.	  Vad	  
upplever	  hon?	  Börja	  t	  ex	  med	  vad	  som	  har	  hänt	  precis	  innan	  Lukas	  hör	  henne	  skrika	  (s.	  72)	  
och	  hitta	  själv	  på	  handlingen	  fram	  tills	  att	  hon	  möter	  varulven.	  	  
 
 
 

Svar 
1. En	  varulv.	  
2. Enligt	  sägner	  (gamla	  sagor	  och	  berättelser	  om	  över-‐naturliga	  saker)	  förvandlades	  

varulven	  från	  människa	  till	  monster	  just	  när	  fullmånen	  lyser.	  
3. När	  vi	  ser	  en	  hel	  sida	  av	  månen,	  som	  en	  rund	  ”tallrik”	  på	  natthimlen.	  Då	  säger	  man	  

att	  månen	  är	  ”full”.	  Det	  händer	  en	  gång	  i	  månaden.	  Andra	  månfaser	  är	  nymåne	  och	  
halvmåne.	  

7.	  	  	  På	  baksidan	  av	  boken	  står	  det	  att	  ”Lukas	  har	  precis	  flyttat.”	  Och	  på	  s.14	  säger	  
mamman	  –	  Du	  har	  sådan	  fantasi,	  Lukas.	  
8.	  	  	  Att	  snarka	  högt.	  Så	  högt	  att	  det	  mullrar	  som	  när	  en	  massa	  timmerstockar	  (=	  ned-‐
huggna	  träd)	  kommer	  brakande	  i	  en	  älv.	  
11.	  Svaret	  kommer	  i	  kapitel	  11!	  
12.	  En	  stor	  lastbil.	  
13.	  Som	  om	  det	  inte	  spelade	  någon	  roll,	  som	  om	  Oscar	  inte	  brydde	  sig	  egentligen.	  Ett	  
annat	  ord	  som	  betyder	  ungefär	  samma	  sak	  är	  ”nonchalant”.	  Fast	  man	  kan	  undra	  om	  
Oscar	  kanske	  visst	  bryr	  sig	  om	  Anni,	  Viktors	  syrra,	  eftersom	  han	  faktiskt	  hälsar	  till	  
henne.	  Vad	  tror	  du?	  	  	  
14.	  När	  man	  råkar	  svälja	  vatten.	  	  
15.	  Texten	  svarar	  inte	  helt	  säkert	  på	  den	  frågan,	  men	  kan	  det	  vara	  så	  att	  morbror	  Mac	  
känner	  att	  han	  måste	  hålla	  sig	  vaken	  ifall	  monstret	  dyker	  upp?	  Fundera	  på	  den	  frågan	  
igen	  när	  du	  läst	  ut	  boken!	  	  
16.	  Svaret	  kommer	  i	  kapitel	  11!	  
17.	  Geväret.	  Se	  sidan	  79!	  



	  


