
www.betapedagog.se 1

Facit till läsförståelsefrågor

MONSTERHOTELLETJul på

Läsförståelse, kapitel 1–2

Varför lämnar Ylva en pulka vid vägen, till tandtrollen?
De små tandtrollen kan inte gå i den djupa snön, men Ulv och Ylva kan dra dem till hotellet, i pulkan. 

Vad kommer brevskatan med för post?
Räkningar till pappa Bosse och farmorspöket, och ett brev från kusin Felix till Ulv och Ylva.

Varför vill inte Ulv och Ylva dela rum med kusin Felix?
Kusin Felix snarkar.

Hur små är tandtrollen?
Så små att de måste sitta på bordet för att kunna äta frukost.

Vad betyder det när man säger att någon sover som en stock?
Att någon sover riktigt djupt.

Var bäddar Ulv och Ylva åt kusin Felix?
I pappa Bosses rum.

Läsförståelse, kapitel 3–4

Varför har Ulv och Ylva värmt lervällingen så många gånger?
De vill att den ska vara riktigt varm när kusin Felix kommer, men eftersom de får vänta så länge på 
honom hinner den svalna gång på gång.

Varför fryser kusin Felix?
Jättarna hällde vatten på honom, och det frös till is.

Vad gör Ulv och Ylva för att hjälpa kusin Felix att bli varm igen?
De gör i ordning ett varmt lervällings-bad åt honom.

Varför orkar inte Ulv och Ylva vakta kusin Felix medan han sover i badet?
Det är mitt i natten.

Hur lyckas Ulv och Ylva få farmorspöket att vakta kusin Felix medan han sover i badet?
De säger att hon ska få hundra kronor om hon lyckas skrämma honom.

Varför är osynliga andar den värsta sortens gäster?
Man vet aldrig när de vill checka in eller ut.
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Läsförståelse, kapitel 5–6

Varför är det en dålig idé att kasta snöbollar på jättarna?
Jättarna är så stora att de knappt skulle märka det.

Vad gör Ulv, Ylva och kusin Felix för att locka ut jättarna ur grottan?
De hoppar upp och ner, visslar och sjunger högt.

Varför hällde jättarna vatten på kusin Felix?
De trodde att han var jultrollet.

Varför kunde inte Ulv och Ylva fånga jultrollet förra gången de försökte?
Deras pappa hade redan fastnat i fällan.

Vad vill pappa Bosse ha hjälp med i köket?
Att skala råttsvansar.

Varför tycker kusin Felix att de ska bjuda jultrollet på julfest?
För att locka honom till hotellet så de kan fånga honom.

Läsförståelse, kapitel 7–8

Hur ska Ulv, Ylva och kusin Felix kunna bjuda in jultrollet till julfest när de inte vet var han bor?
De tänker ta hjälp av brevskatan.

Vad gör Ylva för att vampyrerna ska trivas i källaren?
Hon puffar till kuddarna och bäddar med tjocka täcken i kistorna, dekorerar kistlocken med benkno-
tor, och petar ner spindelnätet i taket.

Vad händer på Monsterhotellet den 23 december?
Det blir en riktig julfest.

Finns det något som brevskatan tycker är godare än popcorn?
En stor, fet råtta.

Vad använder Ylva för att fånga en råtta i källaren?
En bit ost.

Vad har pappa Bosse för problem i köket?
Maten smakar för gott.
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Läsförståelse, kapitel 9–10

Varför vill inte Ylva klä ut sig till jultrollet?
För att han är en tjuv.

Vad klär hon ut sig till i stället?
En julgran.

Varför hänger de inbjudningskortet till spökena på en av gravstenarna?
Alla spöken sover.

Varför är kusin Felix så trött?
Han gick upp tidigt och plockade älgbajs.

Vad brukar pappa Bosse få i julklapp?
Decilitermått, vispar och kastruller, alltså sånt som han själv vill ha.

Vad tänker Ulv och Ylva göra för att ta reda på om det är pappa Bosse som köper julklapparna?
De tänker önska sig en sak av pappa, skriva något helt annat på önskelistan till julklapps utdelaren, och 
sedan se vilken av sakerna de får.

Läsförståelse, kapitel 11–12

Varför brukar inte farmorspöket sitta med vid matbordet?
Hon tycker inte om maten som serveras, äter hellre godis.

Varför behöver pappa Bosse inte några kokböcker?
Han tycker maten blir bäst om han inte följer några recept.

När brukar brevskatan komma med posten?
När hon vill, ibland på morgonen, ibland mitt på dagen och ibland på kvällen.

Varför vill Ylva att hon och Ulv ska göra ett luciatåg för spökena?
Hon tror att det var längesen de såg något sånt.

Vilka tänker Ulv och Ylva fråga om de vill vara med i luciatåget?
Trollmor och hennes elva små barn.
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Läsförståelse, kapitel 13–14

Vad är det för ljud Ylva vaknar av?
Farmorspöket rasslar med sina kedjor utanför dörren.

Hur mycket pengar får Ulv och Ylva för att vara med i farmorspökets luciatåg?
Tio kronor tillsammans.

Vad händer när farmorspöket svävar för nära taket?
Ett gammalt spindelnät tar eld.

När lussar Ulv och Ylva för spökena egentligen?
Den fjortonde december.

Hur har Ulv fått tag i en luciakrona?
Han lånade farmorspökets när hon sov.

Vad äter jättarna för gott?
Grillade silverfiskar.

Läsförståelse, kapitel 15–16

Varför går det inte att se vad pusslet föreställer?
De har lagt pusslet fel, de har gnagt på bitarna och stampat dem på plats för att få dem att passa.

Var sover trollen?
I en underjordisk sal.

Hur kommer det sig att Ulv, Ylva och kusin Felix vinner pulkaracet?
Farmorspöket knuffar på och ger dem fart.

Vad hade farmorspöket för baktanke när hon hjälpte till i pulkaracet?
Hon ville få vinden målad.

Varför blir Ulv förvånad över farmorspökets färgval?
Hennes favoritfärg är vit, men hon vill måla vinden röd.

Vem är kusin Felix mammas nya kille?
Greve Dracula.
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Läsförståelse, kapitel 17–18

Varför tycker inte Ulv att pappa Bosse stör när han knackar på dörren?
Ylva håller på att vinna, så det gör inget att de blir avbrutna.

Varför vill inte Ulv städa några toaletter?
Han har nyss filat klorna (och tänker inte stänga in dem i några gummihandskar).

Hur kommer det sig att kusin Felix får låna pappa Bosses rock?
Han lyckas gissa rätt på vad som ligger i rockens ficka.

Varför har kusin Felix sovit så dåligt?
Pappa Bosse har snarkat.

Varför samlar Ylva ihop damm i källaren?
Hon ska använda det som pynt till granen, grå snö!

Vad är det sista de hänger upp i granen?
Farmorspökets godis.

Läsförståelse, kapitel 19–20

Varför kryper Ulv in i fällan?
Han blev sugen på älgbajs.

Vad var det som låg i skålen i fällan?
Farmorspökets chokladgodis.

Vad gör Ylva och kusin Felix när Ulv ber dem släppa ut honom ur fällan?
De låtsas att de inte hör honom.

Varför vill inte Ylva smaka på fylld råtta?
Det är trollmat.

Varför behöver häxorna hundvakt?
De ska åka till Blåkulla och Bamse är flygrädd, Folke åksjuk och Sven höjdrädd så de kan inte följa 
med.

Varför fyller Ulv, Ylva och kusin Felix toarullar med kottar?
De gör hundleksaker.
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Läsförståelse, kapitel 21–22

Vad tycker Ylva om att vara hundvakt?
Att det är jättejobbigt.

Vad behöver Ulv, Ylva och kusin Felix göra inför julfesten de ska ha på låtsas, som jultrollet är 
bjuden till?
Se till att det ser ut att vara en riktigt fest, att det ser ut att stå monster i fönstren.

Vad har hundarna tuggat sönder?
Soffan i receptionen.

Varför går Ulv och Ylva fram och tillbaka utanför hotellet, i olika skor varje gång?
För att det ska se ut som om många gäster har gått till hotellet.

Stjäl jultrollet julklappar?
Nej, han varken stjäl eller delar ut julklappar.

Varför tycker jultrollet att det är den sämsta julfest han varit på?
Han blir fångad i en fälla, anklagad för att vara tjuv, och det är inga andra gäster på festen.

Läsförståelse, kapitel 23–24

Vilken gäst är det som fortfarande inte dykt upp när festen börjar?
Jultrollet.

Varför är jultrollet så sen?
Han hade gjort julklappar till alla.

Varför längtar Ulv så mycket till julafton?
Då kommer de att få veta vem det är som delar ut julklapparna.

Hur har Ulv och Ylva gjort sig julfina?
Ulv har knutit en slips runt huvudet och Ylva en runt midjan.

Varför kommer jultrollet?
För att äta upp maten de ställt ut.

Vem är det som delar ut julklapparna?
Den som tappat sin luva i skogen, på väg från hotellet.
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Kasta om bokstäver

1. vula luva

2. beskvantar brevskatan

3. talldront tandtroll

4. ejtät jätte

5. nusik lixfe kusin Felix

6. öpeks spöke

7. lapuk pulka

8. lösblon snöboll

9. slutfej julfest

10. citagålu luciatåg


