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Om Monsterhotellet-serien

Högt uppe på ett berg i Lappland ligger ett hotell. Men det är inget vanligt hotell, utan ett mons-
terhotell. Varulven Bosse driver hotellet tillsammans med sina barn, Ulv och Ylva och på vinden 
bor farmorspöket. Hotellets gäster är troll, häxor, jättar och andra monster.

Trots att böckerna handlar om varulvar och monster är de inte särskilt läskiga utan mer humoris-
tiska, och de härliga bilderna av André Högbom bidrar till läsupplevelsen.

Böckerna i serien passar barn i åldern 6–9 år, men även något äldre barn kan ha mycket glädje av 
dem. Böckernas läsbarhetsindex (lix) är 22–23.

Jul på Monsterhotellet

Den här boken skiljer sig från de övriga i serien genom att den är längre. Svårighetsgraden är 
densamma men boken är på 133 sidor uppdelade på 24 kapitel, ett för varje dag i december fram 
till julafton.

Vi får följa de vanliga julbestyren på Monsterhotellet, men det här året har Ulv och Ylva dessutom 
bestämt sig för att försöka ta reda på om jultrollet finns på riktigt, eller inte. De hjälps åt att bygga 
en fälla som de sedan håller gömd tills det är dags att gillra den på kvällen före julafton. Under 
tiden ska de hinna med julstädning, pyntning, bakning och allt annat som hör julen till. Förutom 
att ta hand om alla hotellets gäster. 

Elevuppgifter

Elevuppgifterna består av läsförståelsefrågor (ett uppgiftsark per två kapitel i boken), bilder att 
färglägga, rita en egen bild, en önskelista till jultrollet, planering och beskrivning av en egen fälla 
och till sist ord med omkastade bokstäver.

På följande sidor finns svar till läsförståelsefrågorna.
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Läsförståelse, kapitel 1–2

Vad tänker Ylva göra för att bevisa att jultrollet finns?
Hon tänker fånga honom i en fälla.

Varför tycker inte pappa att det är en bra idé att fånga jultrollet?
Om de fångar jultrollet skulle världens alla monster bli utan julklappar.

Vad gillar jultrollet att äta?
Rostade näbbmöss.

Varför hade Ulv och Ylva svårt att sova på natten?
Farmorspöket var uppe och spökade hela natten, rasslade med sina kedjor.

Vad använder jätten, istället för servett, för att torka sig om munnen?
Han torkar sig runt munnen med bordsduken.

Vad är slarvsoppa för något?
Soppa på orm, fiskhuvud, ödlesvansar och salt.

Läsförståelse, kapitel 3–4

Varför tar Ulv och Ylva fönstervägen ut från matsalen?
Det har snöat så mycket att ytterdörren inte går att öppna.

Vad är det som gör att duken går sönder?
Den håller inte för både Ulv och Ylva, så den repas upp när Ylva börjar klättra.

Varför hörs det ingen duns när Ulv och Ylva landar i snön?
De landar i djup nysnö, som dämpar ljudet.

Vilka är det som håller Ylva vaken om natten?
Farmorspöket och en vampyrfamilj.

Varför kunde Ulv och pappa sova?
Ulv hade stoppat dammråttor i öronen och pappa har så mycket päls i öronen att han knappt hör 
något.

Varför vill Ulv vara med och försöka fånga jultrollet?
Han tror inte att jultrollet finns men tycker det låter roligt att bygga en fälla.
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Läsförståelse, kapitel 5–6

Vad gör Ylva för att väcka Ulv?
Hon viskar hans namn, knuffar honom på axeln, kittlar honom under fötterna, men han vaknar inte 
förrän hon till sist biter honom i foten.

Varför tror pappa att det är en inbrottstjuv i källaren?
Ulv och Ylva väsnas så mycket när de letar i källaren.

Varför ordnar Ulv och Ylva en skattjakt?
De behöver hjälp att hitta den runda saken (trissan) de ska ha till fällan.

Vad får farmorspöket att ta fram den runda saken hon gömt på vinden?
Hon vill inte att någon ska leta bland hennes saker på vinden, så hon tar fram den runda saken för att 
få slut på skattjakten.

Vad är det som är så bra med att farmorspöket vann skattjakten?
Då slipper de övertala pappa att hålla i en matlagningskurs.

Hur kan Ulv vara så säker på att farmorspöket inte kommer att avslöja något om hans och Ylvas 
plan?
Farmorspöket säger aldrig något till någon.

Läsförståelse, kapitel 7–8

Hur är det tänkt att fällan ska fungera?
Luckan hålls uppe med ett rep och när jultrollet lockats in i fällan ska luckan slå igen.

Varför blir Ulv och Ylva tvungna att massera farmorspökets fötter?
Det är priset för att hon ska hjälpa dem att komma ut ur fällan.

Vad skulle kunna vara värre än att behöva massera farmorspökets fötter?
Att massera pappas fötter.

Varför kan Ulv och Ylva inte gömma fällan i Ylvas rum?
De vill inte att pappa ska upptäcka den, de är rädda att han pillar på den så den går sönder.

Varför bestämmer de sig för att gömma fällan i källaren?
Pappa är nästan aldrig i källaren, särskilt inte när den behöver städas.

Vad behöver Ulv och Ylva farmorspökets kedjor till?
För att hissa ner fällan från fönstret.
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Läsförståelse, kapitel 9–10

Vad betyder det att månen nästan är full?
Det är snart dags för fullmånedisco.

Varför kan de inte ha fullmånedisco i källaren, som de brukar?
Källaren är varken städad eller pyntad.

Varför låter farmorspöket Ulv och Ylva ha fullmånediscot på vinden?
De får vara där i utbyte mot en fotmassage.

Varför har Ulv och Ylva tejpat igen burken med benknote-kakor?
De var rädda att pappa skulle ätit upp kakorna annars.

Vad gjorde Ulv och Ylva när pappa åt middag?
De sov.

Varför vrider Ulv fram farmorspökets klocka?
För att hon ska spöka på dagen istället för på natten, så de kan sova i lugn och ro.

Läsförståelse, kapitel 11–12

Varför kan de inte ta julbilden en annan dag?
Pappa har bokat fotograf till den här dagen.

Varför tycker inte pappa att Ylva kan ha sin klänning på julbilden?
Det är ett stort hål i Ylvas klänning.

Varför är det så konstigt att farmorspöket spökar när de ska ta julbilden?
Farmorspöket brukar spöka på nätterna, men det är dag när de tar julbilden.

Varför vill Ulv gå långt in i skogen för att leta efter en julgran?
Han säger att de bästa granarna finns långt in i skogen.

Varför vill Ylva inte gå långt in i skogen för att leta efter en julgran?
Hon är rädd för att de ska träffa på något farligt, kanske en drake, om de går längre in.

Vad är det Ulv tycker är bäst med julgranen de hittar?
Att de inte behöver gå så långt när det är dags att hugga den.
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Läsförståelse, kapitel 13–14

Varför missar Ulv och Ylva nästan lucia?
Farmorspöket har lurat dem att tro att det är den tolfte december, och inte den trettonde.

Vad hade varit värre än att missa lucia, och varför?
Att missa julafton. Då hade de inte fått chansen att fånga jultrollet.

Varför tycker Ulv att Ylva ska låta bli att väcka farmorspöket, så att hon missar luciatåget?
Han är arg på farmorspöket för att hon lurade dem att tro att det var den tolfte december.

Vilken gäst är det som inte har bokat något rum?
Det är snömannen som inte ska ha något rum.

Vad är det pappa glömt säga till Ulv och Ylva?
Att de skulle bygga en igloo till snömannen.

Varför lägger pappa torkat älgbajs på nattduksbordet när han städar?
För att gästerna ska känna sig välkomna.

Läsförståelse, kapitel 15–16

Varför är snömannen svår att se?
Han har samma färg som snön. 

Varför vill inte snömannen sova i igloon?
Han tycker det ska bli skönt att sova inomhus för en gångs skull.

Vad tycker de skånska spökena om igloon?
De tycker den är fin och vill gärna sova där på natten.

Vilka brukar alltid vinna när det är snöbollskrig?
Trollen vinner alltid när det är snöbollskrig.

Vad är det viktigaste i ett snöbollskrig?
Snöbollarna är det viktigaste.

Vart har snöbollarna, Ulv och Ylva gjort, tagit vägen?
Någon har byggt snölyktor på kyrkogården av snöbollarna.
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Läsförståelse, kapitel 17–18

Vem är det som tagit snöbollarna från Ulv och Ylva?
Det är farmorspöket som tagit snöbollarna och byggt snölyktor av dem.

Varför låter sig trollen bli träffade av snöbollarna från farmorspöket?
De väntar på att hon ska få slut på snöbollar.

Vad är det som gör att Ulv, Ylva och farmorspöket vinner snöbollskriget?
Farmorspöket lyckas skjuta en stor hög med snö från taket, som landar rakt på trollen.

Hur vet Ulv och Ylva att det är någon utanför dörren?
De hör ett krafsande ljud utanför dörren.

Vad gör Ulv och Ylva för att hunden ska trivas hos dem?
De bygger en koja av filtar, med mjuka kuddar på golvet.

Vem var hunden en julklapp till, egentligen?
En häxa hade köpt hunden i julklapp till sin syster.

Läsförståelse, kapitel 19–20

Hur vet Ulv att det försvunna fjälltrollet är kvar på hotellet?
Det syns inga spår i snön utanför hotellet.

Var hittar Ulv och Ylva det försvunna fjälltrollet?
Fjälltrollet har fastnat i fällan i källaren.

Varför behöver de inte oroa sig för att han ska berätta något om fällan?
Han har väldigt dåligt minne.

Varför har pappa inte hunnit julstäda medan Ulv och Ylva har hämtat granen?
Han skyller på att han haft fullt upp med att förbereda med hinkar och trasor.

Ulv och Ylva kommer inte att både hinna julstäda och klä granen, hur löser de problemet?
Farmorspöket hjälper dem att städa, i utbyte mot en fotmassage.

Vad är det som blänker längst uppe i toppen på julgranen?
En stor huggtand.
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Läsförståelse, kapitel 21–22

Vad betyder det när pappa slår med sleven på stekpannan?
Det betyder att det är bråttom.

Vad gör man dagen före den stora julfesten?
Man ska laga mat, baka, pynta matsalen och slå in julklappar.

Varför tror pappa att det kommer att bli den sämsta julfesten i världen?
Han har glömt att köpa julklappar.

När börjar en julfest på Monsterhotellet?
Den börjar när dagen börjar, vilket är olika från monster till monster.

Varför drar Ulv för gardinerna i matsalen?
För att inte vampyrerna ska störas när det blir ljusare ute. (Vampyrer tål inte dagsljus.)

Vem var det som ringde på dörren, under julfesten, som hade gått vilse?
Det var jultomten. (Alltså inte jultrollet utan människornas jultomte.)

Läsförståelse, kapitel 23–24

Vad är det Ylva säger, som pappa tycker låter spännande?
Hon säger att Ulv och hon har en överraskning till imorgon.

Hur vill jultrollet att näbbmössen ska vara tillagade?
Ordentligt rostade, riktigt svarta och knapriga.

Ulv och Ylva ska inte sova i sina rum på natten, var ska de vara istället?
De ska vara i matsalen, för att hålla koll på fällan.

Vad är det för morrande ljud som kommer från fällan?
Det är snarkningar. Först tror de att det är jultrollet som morrar, men det visar sig vara pappa som lig-
ger och sover i fällan.

Hur kan det komma sig att pappa gått in i matsalen, fast han inte fick?
Han gick i sömnen, så han kunde inte läsa lappen på dörren.

Hur färdas jultrollet, när han är ute och delar ut julklappar?
Han åker i en svart släde, som dras av fyra vilda bestar.
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Kasta om bokstäver

1. ulica lucia

2. stelhomnettorel Monsterhotellet

3. obess Bosse

4. nujlarg julgran

5. letulljort jultrollet

6. alyv Ylva

7. lukplajp julklapp

8. stökialens önskelista

9. vul Ulv


