
Lärarhandledning 
för boken:
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Hej!
Vad roligt att ni valt att läsa min bok Ante – F som i � ytt och � askpost. En bok om det 
här med att stå inför en förändring som t ex att fl ytta, byta klass och få nya vänner. El-
ler vänta förresten, kan man få nya vänner när man fl yttar? Och kan man behålla sina 
gamla? En sak är i alla fall säkert, det är pirrigt och nervöst värre. 

Förutom att jag hoppas på lustfyllda lässtunder, utgör boken och den här tillhörande 
lärarhandledningen ett utmärkt verktyg för att prata om saker som kamratskap, utan-
förskap och hur vi – lärare och elever – vill ha det tillsammans i skolan och i klassen. 
Och du! Även om just det är lite av bokens tema, är en bra bok förstås alltid en härlig 
grund för att träna läsning och läsförståelse men också samarbete och skapande för 
både individ och i grupp. 

Uppgift erna i handledningen är indelade kapitelvis och du väljer själv om du arbetar 
med handledningen i sin helhet eller väljer ut enstaka uppgift er.

Till grund för den här lärarhandledningen ligger Skolverkets läroplan/kursplaner för 
grundskolan och ämnena svenska, samhällskunskap och bild. Läroplanerna hittar du 
på skolverkets hemsida. Där hittar du även centralt innehåll gällande kursplanerna för 
årskurs 1–3, som är de årskurser lärarhandledningen främst vänder sig till. 

Jag hoppas att du som pedagog ska ha nytta av lärarhandledningen i klassens arbete 
med Ante – F som i fl ytt och fl askpost. 

Handledningen, och så klart också boken, passar förstås även bra i andra sammanhang 
än i skolan. 

Tack för att du valt att läsa boken med dina elever hälsar jag,

Mikael Rosengren
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Kort om mig:

Jag debuterade som författare 2013 och har sedan dess gett ut dryga dussinet barnböck-
er via förlag.

Jag driver också den lilla verksamheten Sagobubblan, vilket är ljudböcker för barn ca 
0–10 år, kryddade med kittlande ljudeffekter och spännande musik. Lyssna gärna! Barn 
bygger upp sitt ordförråd även genom att lyssna, och att lyssna tillsammans i klassen 
triggar ofta igång barnens fantasi och varje ljudbok kan följas upp av involverande dis-
kussioner, och varför inte låta eleverna rita upp de bilder de sett framför sig medan de 
lyssnat. 

Du hittar Sagobubblans ljudböcker överallt där ljudböcker finns.
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Kapitel 1
1. Ante står på trottoaren och ska flytta. Han funderar bland annat på att familjen har 

så mycket saker. Vad kommer han fram till att han vill göra med minst hälften av 
sakerna?

2. Varför kallas Antes mamma för Kärran?

3. En annan sak han funderar på är det som hände för en månad sedan som gjorde att 
mamma knappt hade tid för pussar och kramar, så bråttom var det. Till vad?

4. Det pågår myrornas krig i Antes mage. Det kittlar och pirrar, och det kliar och ska-
ver. Varför då tror du? Och har du känt så någon gång?

Kapitel 2
1. Vem träffade Ante innan sommaren, när de besökte det nya området som Ante och 

hans familj ska flytta till?

2. Vad är det som bränner till i Antes mun så pass att Melker börjar skratta när han och 
Melker sitter i bilen på väg till nya huset? 

3. Ante och Melker lovar varandra att träffas ofta. Kommer du ihåg vad Ante föreslår 
att de borde färdas i så att de kan komma fram till varandra på en halv sekund?

Kapitel 3
1. En av de bästa sakerna Ante vet är ..? Ps. Är det svårt att komma på kan du tjuvkika 

på nästa fråga för att få en ledtråd.

2. Som inflyttningspresent får Ante ett stort paket som innehåller något som har med 
hans stora intresse att göra, kommer du ihåg vad som är i paketet?

3. I en lek- och hobbyaffär träffade Ante en gång en riktig kändis. En livslevande ast-
ronaut. Vad heter han?
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Kapitel 4
1. En dag är den här. Dagen då Ante ska börja i nya skolan, i en ny klass. Hur känner 

sig Ante när han vaknar på morgonen? 

2. Varför tror du att han känner så? 

3. Kan du komma på någon gång när du varit så nervös att du nästan haft (eller haft) 
ont i magen?

4. Den här första skoldagen visar det sig att Ante inte är den enda nya eleven i klassen. 
Vad heter den andra nya klasskompisen som, av alla gator i världen, flyttat just till 
hans gata, Runstensvägen?

Kapitel 5
Under den första skoldagen funderar Ante på vem han ska prata med om Edin är upp-
tagen. Han vet inte hur han ska göra för att prata med någon han inte känner. 

1. Kan du komma på några bra tips för hur man kan göra om man är ny i klassen och 
känner sig lite osäker?

2. Och vad kan du som har en ny kompis i klassen kan göra för att hon eller han ska 
känna sig välkommen?

Kapitel 6
När Ante efter skolan träffar några av sina nya klasskompisar på stranden kommer 
plötsligt fjärilarna i magen tillbaka när han ser att pappa bygger en rymdstad i sanden. 
Vad ska kompisarna tycka nu? En pappa som leker i sanden!

1. Tycker du att vuxna är pinsamma ibland? Och kan du komma på några tillfällen när 
du känner så?
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Kapitel 7
1. Antes, och faktiskt också Melkers mormor, bor på Västkusten. Kommer du ihåg 

i vilken stad? Och vad heter stranden där de brukar vara varje sommar som är så 
långgrund?

2. Det var här, på stranden, som Ante första gången tänkte på en flaskpost. Att det är 
lite som att teleportera sig. Kommer du ihåg vad det var som flöt iväg och som fick 
Ante att börja tänka på en flaskpost?

Kapitel 8
1. Vad heter havet som breder ut sig öster om Stockholm?

2. Hur många av länderna som angränsar till Östersjön kan du nämna?

3. På sommarlovet var en av Melkers klasskompisar (Rasmus) ute på Sandhamn. Vad 
råkade Rasmus pappa ut för där?

Kapitel 9
1. När Ante och Melker börjar förbereda sin flaskpost kommer Ante på att de behöver 

något för att den som hittar deras flaskpost ska kunna svara snabbare. Kommer du 
ihåg vad?

2. Vad är egentligen e-post, vad använder man det till och hur fungerar det?

3. Tror du att man kan skicka e-post till rymden?
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Kapitel 10
Ibland tycker man inte likadant och vill olika saker. I det här kapitlet pratar Ante och 
Melker om vilken adress de ska ange i fl askposten. Till en början är de inte överens, men 
löser det sedan genom att bara ange e-postadressen.

1. Har du varit med om att du inte tycker eller vill samma sak som din kompis/dina 
kompisar? Hur brukar ni göra för att inte bli osams, utan istället komma överens?

2. Har du några fl er tips på vad man kan göra om man tycker olika eller vill olika saker?

Kapitel 11
Ante bor på Runstensvägen. En gata som faktiskt fi nns på riktigt, i Norra Ängby, i 
Bromma. Vid sidan av Runstensvägen står en superhäft ig, väldigt gammal sten som 
någon rest där för över 1000 år sedan!

1. Vad kallas en sådan sten?

2. Vad kallas skrift en man oft a inristade i sådana stenar?

3. Och vad är egentligen en runsten är för något? 

Kapitel 12
Melker bor på Högbergsgatan, på Södermalm i Stockholm. I samma port som Ante 
bodde innan han fl yttade.

1. Vet du hur man använder en karta? Testa att själv eller tillsammans med någon hitta 
Högbergsgatan!

2. Kommer du ihåg åskträdet och kan du berätta vad det var som hände för 80 år se-
dan?

3. Vad fi nns på Tysta gränden 2?

4. Vad är det som gör Ante och Melker rädda när de är på Tysta gränden 2?

Ps. Ta gärna hjälp av andra 
källor än bara den här Ante-
boken för att lära dig/er mer 

om runstenar, vikingar och hur 
man levde på den tiden.
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Kapitel 13
1. Vad får Ante att vakna tidigare än vanligt den här lördagsmorgonen?

2. I det största paketet ligger ett litet kort som avslöjar vad det är för present. Kommer 
du ihåg vad det står på kortet som får Ante att utbrista ”Yes!”

Kapitel 14
1. Klockan 10.00 plingar det på ytterdörren. Kommer du ihåg några av de som står där 

utanför och varför de är där?

2. Vilka är kalasets lekledare och kan du namnet på några av de märkliga lekarna?

3. Tycker du att Antes och Melkers pappor är bra på att grilla korv? Varför/varför inte?

Kapitel 15
1. Efter frukt- och godisregnet leder mamma Kärran in alla kompisarna i Antes rum. 

Plötsligt dyker det upp ett par mystiska figurer bakom barnen. Minns du vad/vilka?

2. På bordet, bredvid rymdstaden, står ett nytt jättestort paket. Vad är det i paketet?
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Kapitel 16
Kompisarna delar upp sig i byggarbetslag och bygger klart hela planeten Idus. När de är 
klara ser Ante på planeten och på sina gamla och nya kompisar. Han ler för sig själv och 
tänker att han faktiskt inte längre har några gamla eller nya kompisar, bara fl er riktigt 
bra kompisar. 

Låt oss därför summera det här med vänskap. För även om det gick bra för Ante, är det 
inte alltid så enkelt.

1. Fundera själv eller i grupp över Antes känslor. Utan att han tänkte på det suddades 
gränsen mellan gamla och nya kompisar ut, men hur blev det så egentligen? Hur 
”förfl yttades” han från ont i magen i början till att känna som han gör nu?

2. Sammanfatta det viktigaste du kan tänka på eller göra för att vara en bra kompis, 
oavsett om du är ny eller ”gammal” kompis med någon.

3. Fundera själv eller i grupp, vad betyder begreppen här nedan för dig/er?

Tips – Trivselregler/Kompisregler! 
Välj gärna något eller några begrepp var, och lägg till fl er begrepp om du/ni saknar 
några. Kanske kan begreppen och det ni kommer fram till vara en del av era 
trivselregler eller utgöra era egna kompisregler? Och fi nns det något bättre ord att 
använda än regler?

Begreppen:
Kompis, klasskompis, vänskap, snäll, dum, utanförskap, välkomnande, inkluderande, 
snäll, modig, lyhörd, omtänksam.

PS. Du � nner � er förslag 
på övningar kring regler
 under ”Andra uppgi� er 

att arbeta med”.
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Kapitel 17
När Ante, Melker, Louise och Edin sitter i biorummet i källaren kommer pappa in och 
avbryter. Han envisas med att de måste komma med honom. De följer med och pappas 
ögon glittrar som havet en solig sommardag när han berättar något. 

1. Vad berättar pappa?

2. Var ligger Tallinn?

3. I vilket land är Tallinn huvudstad?

4. Peka ut Stockholm och Tallinn på en karta!

5. Om Ante träffar Christer Fuglesang igen, vad ska han be honom om då?

Författarens slutord
Kommer du ihåg spökhuset på Tysta gränden 2? Bra. Men kommer du ihåg hur Ante 
och Melker hämnades på Vendela?
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Andra uppgifter 
att arbeta med

 
• Välj ut en scen ur boken och rita/måla den. 

• Ante gillar fotboll och rymden. Vad har du/ni för favoritsysselsättningar? Rita eller 
måla dem!

• Kommer du/ni ihåg när smulorna for i matsalen när Ante och kompisarna åt lunch? 
Deras lärare, Martin, fick lov att säga till dem att dämpa sig lite. 

• För att en regel ska fungera bra, behöver man förstå den och känna sig delaktig i 
den. Fundera över om alla förstår era regler? Varför har ni dem? Prata gärna om 
konsekvenserna av att inte följa en regel. Och formulera regeln så att alla förstår 
konsekvensen av att inte följa den, det brukar underlätta förståelsen. 

• Hur tycker du/ni att en bra lärare ska vara? 

• Och har du något tips på hur man kan undvika att någon kamrat hamnar 
utanför i matsalen, på skolgården eller någon annanstans?

• T ex, undvik ”Man måste ha hjälm”, och skriv istället ”Använd hjälm för att 
inte göra dig illa om du ramlar”. Eller undvik ”Se dig för när du går över ga-
tan”, och skriv istället ”Se dig för när du går över gatan så att du inte blir på-
körd”. Och undvik ”Var snäll mot dina kompisar”, och skriv istället, ja vadå? 

• Efter att ha tagit del av den här handledningen, finns det något i era trivselregler som 
ni saknar och vill lägga till? 
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Skriv en bokrecension 
om Ante - F som i flytt och flaskpost

Du kan utgå ifrån frågorna här när du skriver din recension: 

• Vad handlar boken om? 

• Vem är huvudperson? 

• Vilka andra viktiga personer är också med?
 
• Vad tror du att boken vill förmedla/säga? 

• Vad tyckte du om boken? Varför tyckte du så?

Skriv en dikt på temat 
(eller skriv en helt annan dikt!)

• Vänskap/Kamratskap

• Din favoritsysselsättning

Ordförståelse
Tyckte du att det fanns svåra ord i boken? Kan du komma ihåg några? (Tjuvkika gärna 
i boken!) 

Du kan också arbeta tillsammans med en kompis och leta upp svåra ord ur boken.

När du själv eller tillsammans med en kompis/kompisar har hittat svåra ord ska ni leta 
upp synonymer och förklaringar till orden. 

Lycka till och hoppas du tyckte om boken och har haft roligt med de olika frågorna och 
övningarna.
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Kontakt
Vill du eller klassen komma i kontakt med mig 

är ni välkomna att maila på: 

mikael@mirose.se
 

Jag blir alltid glad över att få ta del av dikter, recensioner, 
bilder med mera som ni har gjort! 

Sagolika hälsningar,
Mikael Rosengren


