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Facit till
läsförståelsefrågor

Läsförståelse, kapitel 1 

1. Vad är det för regnmaskin som familjen Skurk har i badrummet?
Familjen Skurk kallar sin dusch för regnmaskin.

2. Varför var Mozart tvungen att tvätta fötterna?
Mozart hade blivit smutsig när han skulle städa upp efter Rex i källarförrådet.

3. Varför hade Mozart inte på sig gummistövlar när han städade?
Han tycker inte om att pressa ner sina stora (breda) fötter i gummistövlar.

4. Hur många tår har Mozart på varje fot?
Han har tjugo tår totalt, alltså tio på varje fot.

5. Varför tyckte pappa Skurk om att spela ”Fia med knuff” med sig själv?
För då vann han alltid.

Läsförståelse, kapitel 2

1. Varför hade mamma Skurk inte köpt några presenter till Mozart och Flora när hon varit borta?
På planeten som familjen Skurk kom från brukar man inte köpa presenter till sina barn.

2. När firas husdjursmåndag?
Den första måndagen i varje månad.

3. Vad tycker Rex om hundar?
Han gillar inte hundar, särskilt inte små sådana.

4. Var tror mamma Skurk att jultomten bor?
På Nordpolen.

5. Var tror Mozart att jultomten bor?
I det blå huset bakom fotbollsplanen.
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Facit till
läsförståelsefrågor

Läsförståelse, kapitel 3 

1. Varför fick Mozart och Flora kämpa med att dra Rex i pulkan?
Det hade snöat mycket under natten och plogbilen hade inte hunnit med trottoarerna än.

2. Varför kunde inte Rex gå själv?
Hans fötter var inte vana vid kyla.

3. Mozart är säker på att det är jultomten som bor i det blå huset, vad är det som övertygar Flora? 
Hon läser på postlådan att mannen heter Julius.

4. Varför vill inte Julius att Rex ska komma in?
Han är allergisk mot hundar.

5. Vad är det som är så speciellt med julkulan Mozart och Flora får av Julius?
Den är magisk.

Läsförståelse, kapitel 4

1. Varför ligger den magiska julkulan bland bananerna?
Mozart och Flora har inte skaffat någon gran att hänga den i än.

2. Varför har Mozart och Flora gjort ett bo till Rex av en kartong?
Det är för kallt ute på balkongen, där han bor i vanliga fall.

3. Hur långt hemifrån får Mozart och Flora lov att gå?
De får inte gå längre än till lekplatsen.

4. Vad är det som sticker fram bakom den stora snöhögen?
Medar som tillhör en släde.

5. Vem är det som har kraschat med sin släde?
En man som heter Klas. (Läsaren förstår att det är jultomten, men det gör inte Mozart och Flora.)
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Facit till
läsförståelsefrågor

Läsförståelse, kapitel 5 

1. Varför går Rex i koppel?
För att det ska se ut som om han är en hund. (För att svara på frågan måste man ha kapitel 2 i 
färskt minne, där Rex låtsas att han är en hund.)

2. Vad vet Flora om granar?
Det enda hon vet är att de är gröna.

3. Var hittar Flora ett träd hon tycker ser ut att vara en gran?
På en gård framför ett stort, gult hus.

4. Vad tycker Mozart om trädet som Flora har varit och hämtat?
Han tycker inte att det ser ut som en gran.

5. Vad klär Mozart och Flora granen med?
De använder en stövel som julgransfot och sedan klär de den med blanka köksredskap (slevar och 
vispar). I stället för glitter hänger de mamma Skurks strumpbyxor på grenarna.

Läsförståelse, kapitel 6

1. Vad är en loppis?
Ett ställe där man kan köpa gamla (begagnade) saker.

2. Finns det snö på planeten som familjen Skurk kommer från?
Nej. (Pappa Skurk säger att han aldrig hade fått se snö om de inte flyttat till jorden, och i kapitel 3 
fick man reda på att det alltid är varmt på planeten som familjen Skurk kommer från.)

3. Vad köper pappa Skurk på loppisen?
Han köpte två vaser.

4. Vad köper Mozart och Flora på loppisen?
En stjärna till granen, ljusstakar till fönstren, gardiner med tomtar på och en röd duk med snöfling
or på. Dessutom köpte de var sin julklapp till mamma och pappa.

5. Hur kunde Mozart och Flora ha råd med både julpynt och julklappar?
De lyckades övertala pappa Skurk att betala för allt julpynt, sedan betalade de själva för jul
klapparna.
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Facit till
läsförståelsefrågor

Läsförståelse, kapitel 7 

1. Vad har hänt med Mozarts och Floras gran?
Den har vissnat och har tappat de flesta av sina barr.

2. Vad föreslår mamma Skurk att de ska köpa för sorts gran för att slippa vattna?
En plastgran.

3. Varför kan inte Mozart och Flora köpa en plastgran?
De har inga pengar kvar.

4. Varför går Mozart och Flora inte ut och letar en ny gran?
Det snöar väldigt mycket.

5. Vad kommer Mozart på för lösning på granproblemet?
Han målar granen med grön sprayfärg.

Läsförståelse, kapitel 8

1. Vad äter Mozart och Flora till frukost?
Flora äter chips och Mozart äter vindruvor som han doppar i ketchup.

2. Hur vet Mozart att julkulan är magisk?
Han är säker på att den är magisk eftersom de har fått den av jultomten.

3. Varför spraymålar Mozart pappas cykel?
Han och Flora ska ge pappa den grönmålade cykeln i julklapp.

4. Vad får pulkan för mönster?
Den får mönster efter Rex svans och Floras fingrar.

5. Varför drar Flora fingrarna genom Mozarts hår?
För att Mozart också ska vara tvungen att tvätta sig i regnmaskinen (och inte kunna titta på teve 
under tiden Flora och Rex tvättar sig).
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Facit till
läsförståelsefrågor

Läsförståelse, kapitel 9 

1. Vad har mamma Skurk hört att man ska göra med risgrynsgröt?
Hon har hört att man ska ställa ut en skål risgrynsgröt till tomten.

2. Vad tror Flora ska hända om de inte ger gröt till Julius?
Att de inte ska få några julklappar.

3. Varför turas Mozart och Flora om att bära grötkorven?
De vill att gröten ska vara från båda lika mycket, så ingen får fler julklappar än den andra.

4. Varför kan de inte lägga grötkorven utanför Julius dörr?
De tror att de måste servera gröten till tomten, han ska inte behöva göra det själv.

5. Hur löser de problemet med den glömda skålen?
De häller ut gröten i postlådan.

Läsförståelse, kapitel 10

1. Varför tycker Mozart att han och Flora ska fixa en julklapp till Rex?
För att alla andra i familjen kommer att få julklappar. (Det är synd om Rex om han är den enda 
som blir utan).

2. Hur högt snarkade Rex?
Han snarkade så högt att porslinsfigurerna i bokhyllan skallrade.

3. Varför tycker inte Flora att Rex ska få något att äta i julklapp?
Det är inte tillräckligt speciellt, äter gör han ju varje dag.

4. Vad syr de julmössan av?
Av Floras pyjamasbyxor (som ändå är för små).

5. Vems mössa tycker Flora att julmössan liknar?
Hon tycker att den liknar den som mannen i parken hade, han som behövde hjälp med släden.
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Facit till
läsförståelsefrågor

Läsförståelse, kapitel 11 

1. Hur tidigt blir Mozart och Flora väckta av pappa Skurk?
Så tidigt att det fortfarande var kolsvart ute.

2. Hur gör man när man julstädar?
Man städar överallt där man inte brukar städa annars.

3. Hur gör pappa Skurk när han städar kylskåpet?
Han tömmer det genom att äta upp allt som finns i det.

4. Varför tycker mamma Skurk att det är hennes och Rex tur att städa i köket?
Hon vill få chansen att äta av det som finns i skafferiet.

5. Varför ligger det kakor, chips och mackor i regnmaskinen?
Pappa Skurk hade anat att han inte skulle få städa både kylskåpet och skafferiet, så han hade flyttat 
allting som fanns i skafferiet till regnmaskinen.

Läsförståelse, kapitel 12

1. Vad brukar familjen Skurk få för post?
De brukar mest få räkningar (adresserade till pappa Skurk).

2. Varför vill inte Flora att hon och Mozart ska rita ett julkort?
Hon tycker att de ska ta ett foto i stället för att rita (eftersom julkortet från affären var ett foto).

3. Varför kan inte Flora hitta någon apelsin?
De hade julstädat för noggrant i går (alltså ätit upp nästan allting).

4. Varför skriver Mozart och Flora ut bilden på hårt papper?
För att det ska likna ett riktigt julkort.

5. Varför vill Mozart inte posta julkortet?
Han vill lämna kortet själv, för att få se hur glada de i affären blir.
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Facit till
läsförståelsefrågor

Läsförståelse, kapitel 13

1. Vilka tror Mozart att det är som ringer på dörren?
Han tror att det är spöken.

2. Varför kastar Mozart juice på spökena?
Han vill rädda dem genom att släcka elden.

3. Vad är det som är så konstigt med att det skulle komma spöken halv sju på morgonen?
Vid halv sju är det länge sedan spöktimmen slutade.

4. Varför erbjuder Flora spökena att få låna nya kläder?
För att de ska slippa gå hem och tvätta (så att ingen missar deras luciasånger).

5. Vad tycker spökena om sina nya kläder?
De provar först motvilligt, men sedan blir de riktigt nöjda.

Läsförståelse, kapitel 14

1. Sjöng Mozart och Flora luciasånger för alla grannar den 13:e december?
Nej, inte för tanten längst upp i huset.

2. Varför vill inte mamma Skurk att Mozart och Flora ska följa med och handla?
Hon och pappa Skurk ska handla hemliga saker (julklappar).

3. Varför tar Mozart och Flora med Rex när de ska sjunga luciasånger?
Det blir inget luciatåg om de bara är två.

4. Varför säger tanten längst upp att halloween redan har varit?
Hon tycker att Mozart, Flora och Rex ser ut att vara klädda mer för halloween än för lucia.

5. Varför hade tanten längst upp inte öppnat dörren för luciatåget?
Hon var hemma men lät bli att öppna eftersom hon hatar luciasånger.
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Facit till
läsförståelsefrågor

Läsförståelse, kapitel 15

1. Vad är det som är så konstigt med att tanten längst upp sa att de skulle ta med dinosaurien?
Alla andra tror att Rex är en hund.

2. Varför är Flora tveksam till att ta med Rex till tanten längst upp?
Hon är rädd att tanten tänker kidnappa honom.

3. Varför vill Flora lämna en lapp till mamma och pappa Skurk?
För att de ska veta var de ska leta, om Mozart, Flora och Rex inte kommer hem igen.

4. Varför tycker Mozart att det är bäst att skriva klockan ett på lappen?
Om de blir bjudna på mat (pannkakor) kanske besöket hos tanten tar lång tid.

5. Hur kan tanten längst upp veta att Mozart och Flora är från en annan planet?
Hon förstod det redan när hon såg deras dinosaurie, men blev helt säker när de inte kunde några 
julsånger.

Läsförståelse, kapitel 16

1. Hur dukar man fint på planeten som Mozart och Flora kommer från?
Man ställer glasen på tallrikarna, lägger besticken i en hög mitt på bordet och dekorerar med kros
sade äggskal.

2. Varför tycker tant Stjärna att det är skönt att ta av sig skorna?
Hon har också tjugo tår och tycker att skor känns trånga.

3. Hur har tant Stjärna fått sitt namn?
Dagen efter att hon kom till jorden stod det om en fallande stjärna i tidningarna.

4. Var har tant Stjärna gömt sitt rymdskepp?
Långt inne i skogen bakom parken.

5. Varför är det inte säkert att rymdskeppet skulle kunna starta?
Det har stått still för länge, över tjugo år.
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Facit till
läsförståelsefrågor

Läsförståelse, kapitel 17

1. Varför bakar Mozart och Flora en kaka?
De vill ta med sig en kaka när de ska gå för att bjuda hem tant Stjärna till julafton.

2. Vad är det för speciellt med formen på kakan?
Det är en ledtråd till vad Mozart och Flora har för ärende till tant Stjärna.

3. Vad tror tant Stjärna att det betyder att hon får en sockerkaka?
Att de tycker att hon är söt som socker.

4. Varför vill tant Stjärna att Mozart och Flora ska komma in och hjälpa henne att äta upp kakan?
Hon är ensam och tycker att det är trevligt med sällskap.

5. Vad är det för sorts hund Mozart och Flora vill ha?
En lurvig hund som man kan värma fötterna på när man fryser.

Läsförståelse, kapitel 18

1. Varför tror Mozart att tant Stjärna har kidnappat Rex?
Mozart kan inte hitta Rex (och tant Stjärna hade sagt att hon saknade dinosaurien som hon hade 
när hon var ung).

2. Varför kan inte Mozart och Flora köpa en hund till tant Stjärna?
De har inte tillräckligt mycket pengar.

3. Var förvarar Mozart och Flora sina pengar?
I spargrisar.

4. Varför behöver mamma Skurks jobbarkompis hundvakt?
Han ska resa bort över jul.

5. Vad var det mamma Skurk hade missuppfattat?
Det var inte en, utan två, hundar som behövde passas.
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Facit till
läsförståelsefrågor

Läsförståelse, kapitel 19

1. Hur har Mozart och Flora förberett sig för att få hem en hund?
De har ställt fram skålar till mat och vatten, bäddat med en filt och en kudde, plockat bort allt som 
de inte ville att hunden skulle bita sönder, skurit korv i små bitar och byggt en stor agilitybana.

2. Varför har inte mamma Skurk så bråttom trots att klockan börjar närma sig fem?
Anders, som de ska passa hundarna åt, bor jättenära (på andra sidan gatan).

3. Varför hade Anders svårt att hitta hundvakt?
Hundarna är väldigt stora, och det är svårt att hitta någon som vill ta hand om så stora hundar.

4. Var brukar hundarna sova?
De brukar sova i sängen.

5. Varför kan inte Mozart och Flora ge tant Stjärna hennes julklapp?
Hon är inte hemma när de ringer på dörren.

Läsförståelse, kapitel 20

1. Varför har Flora så ont i ryggen när hon vaknar?
En av hundarna hade lagt sig i hennes säng, så hon hade fått kura ihop sig som en liten boll för att 
få plats.

2. Varför behöver Mozart och Flora göra hindren till agilitybanan högre?
Hundarna var så stora att de enkelt hade kunnat kliva över hindren när de provade banan.

3. Varför tycker mamma Skurk att det är dags för Mozart och Flora att gå till tant Stjärna?
När Mozart och Flora gjort hindren högre välte hundarna möbler och stökade till det i lägenheten.

4. Vad är det för konstiga ljud som kommer från tant Stjärnas lägenhet?
Det låter som om någon morrar och skäller, Mozart tror att tant Stjärna leker att hon är en hund.

5. Hur tänkte tant Stjärna när hon valde hund?
Hon valde en hund som var så lik en dinosaurie som möjligt.
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Facit till
läsförståelsefrågor

Läsförståelse, kapitel 21

1. Varför behöver Mozart och Flora komma på en ny julklapp att ge till tant Stjärna?
Eftersom hon hade köpt en hund själv ville de inte ge henne en hund att passa som julklapp, och de 
hade sagt att de skulle komma med en julklapp i dag.

2. Varför tycker Flora att hundarna borde sova tillsammans?
Då stör de ingen annan på natten.

3. Hur gör Mozart och Flora den stora hundbädden?
De ställer sina sängar bredvid varandra.

4. Varför tycker inte Flora att hon och Mozart ska sova i soffan?
Den är inte så skön att sova i. (Hon vet det eftersom hon har råkat somna där några gånger.)

5. Var bestämmer sig Mozart och Flora för att sova?
De bestämmer sig för att tälta i vardagsrummet.

Läsförståelse, kapitel 22

1. Varför var det så trångt och varmt i tältet?
Mitt i natten hade Rex krupit ner mellan Mozart och Flora.

2. Hur kommer Mozart på vad tant Stjärna ska få i julklapp?
Han kommer på att hon gillar att vifta på tårna, och att det vore bra med bredare strumpor 
(dubbel strumpor).

3. Varför kan Mozart och Flora inte sy dubbelstrumpor av Floras strumpor?
De tror att tant Stjärna har större fötter än Flora.

4. Varför syr Mozart och Flora så många dubbelstrumpor?
De kommer på att de kan sy strumpor till mamma och pappa också.

5. Vad får Tjatte i julklapp av Mozart och Flora?
Hans julklapp är att Knatte och Fnatte kommer och leker med honom, och sover över ända till 
julafton.
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Facit till
läsförståelsefrågor

Läsförståelse, kapitel 23

1. Vad har pappa Skurk i smeten till sina bananpannkakor?
Förutom bananer och ägg blandar han i corn flakes och ketchup i smeten.

2. Tycker Rex om bananpannkakorna?
Nej (han luktar på dem men vill inte ens smaka).

3. Varför vill inte Rex följa med Mozart och Flora ut?
När han ser att det snöar ute ligger han hellre kvar i fåtöljen.

4. Varför kikar Mozart och Flora in genom Julius fönster?
De tror att han sitter och slår in julklappar och de är jättenyfikna på vad de ska få.

5. Vad tror Mozart och Flora att det betyder att Julius löser korsord?
De tror att han redan är färdig med alla julklappar.

Läsförståelse, kapitel 24

1. Varför vill mamma Skurk öppna julklapparna så fort tant Stjärna kommit?
Hon är väldigt nyfiken på paketen i städskrubben.

2. Vad har Mozart och Flora fått av tomten?
De har fått var sin mössa (matchande mössor).

3. Hur kan Mozart och Flora ta sig till skogen så snabbt när släden har kraschat?
De använder mammas och pappas julklappar, alltså cykeln och pulkan.

4. Hur lagar Flora släden?
Hon använder spakar från tant Stjärnas gömda rymdskepp och sedan täpper hon till hålet i släden 
med den magiska julkulan.

5. Varför har Klas så många paket i släden, tror Mozart och Flora?
De tror att han ska på en stor julfest.
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Facit till rebusar

S KÄGG

HUND

J U LMÖS SA

P A K E T

L J U S K R ONA
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Facit till
finn fem fel
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Facit till
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Facit till
finn fem fel
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Facit till ord
med omkastade
bokstäver

1. gråsnajdshudum husdjursmåndag

2. snörirstrygg risgrynsgröt

3. snåljug julsång

4. kupal pulka

5. skjulungarla julgranskula

6. aosiunidre dinosaurie

7. inlepsa apelsin

8. duhn hund

9. eldäs släde

10. ektap paket


