
 

	  

	  

	  

	  

	  

 

	  

Bokens inledning; Filippa Fant är världens 
roligaste tant. I hennes fickor finns allt, det är 
faktiskt sant! 
Vart kommer Filippa Fant fantastiska fickor att erbjuda barnen 
framöver, eller som en del av barnen kallar henne Filippa Fjant J 

Vecka 7 
Första gången barnen 
från förskolorna Villan 
och Renen i Åsele fick 
träffa Filippa Fant 
(bibliotekarie Åsa 

Persson) var på ortens 
bibliotek. Filippa läste 
delar ur boken Fillipa 

Fants fantastiska fickor, 
av Quentin Blake.  



	  

Förskolan Renens avdelningar heter Sländan, 
Myran och Humlan. Vi träffas en gång i veckan 

tillsammans och jobbar med Give me five 
projektet Filippa Fants fantastiska fickor. 

 

Filippa Fant är världens roligaste tant. I hennes 
fickor finns allt, det är faktiskt sant! Hon har 
möss…     
 

             

Vecka 9 kom Filippa Fant med sina fantastiska fickor och hade en 
mus i en av fickorna. Musen tyckte om att prata i telefonen med sin 
vän men Filippa förstod inte vad de samtalade om. Barnen fick höra 
dikten En råtta ringde till sin vän, Av Ingrid Sjöstrand. 

 

 

  

 

 

 

 

	  



Barnens uppgift var att översätta råttans samtal 
så Filippa Fant förstod vad deras samtal rörde 
sig om. De delades in i tre grupper och började 
med liv och lust att översätta samtalet J 

Grupp 1; 

 – Hallå! 

– Har du ätit upp osten? 

– Ja. 

– Varför då? 

– För att det är så gott! 

– Då kan du väl köpa mera ost som vi kan dela på? 

– Ja, då viskar råttan, men jag kommer att äta upp hela 
osten själv! 

Grupp 2 

– Hallå! 

– Hej! 

– Jag har hittat en ost. 

– Mums! 

– Det är gott med ost. Vill du smaka? 

– Ja, gärna. 

– Ok! Du får komma till mig och äta osten. 

Grupp 3 samtalade tillsamman om vad de trodde sig samtalet 
handlade om och de hade ett flertal förslag. 

– De pratade om att träffas och leka med varandra 

– De skulle vilja vara ute och tjuva ost. 

– De kanske ville gå till badhuset och bada. 

– De ville gå till Kronan och fika.  

En råtta ringde till 
sin vän och sa                                                                                                     
Pip                                        
–                                                                                                         
Pip pip                                                                                                             
–-                                                                                                                   
Pip pip pip                                                                                                      
–--                                                                                                                     
Pip                                                                                                                                        
–                                                                                                                        
Pip pip pip pip pip 
pip pip                                                                                                                                              
-------                                                                                                                                                                                                                                
Det var omöjligt 
att veta vad de 
talade om när man 
inte hörde vad den 
andra råttan sa 

	  



	  

Filippa Fant är världens roligaste tant. I 
hennes fickor finns allt, det är faktiskt sant! 

Vecka 11 kom Filippa Fant med sina 
fantastiska fickor och hade näsdukar i sina fickor.  

 

Nu skulle barnen få dekorera var sin näsduk. Estetiken och 
kreativiteten flödade. Näsdukarna blev så fina att de nog passar 

som en dekoration på en vägg där hemma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  



	  

Filippa Fant är världens roligaste tant. I 
hennes fickor finns allt, det är faktiskt sant! 

Vecka 12 kom Filippa Fant med sina 
fantastiska fickor och hade paraplyer i sina fickor.  

Vart barn fick ett paraply av Filippa Fant samtitigt som hon sa; 

 

 – När det regnar ger en ficka 

 med glada miner… 

 

Och visst blev de glada J 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

 

 

 

Filippa Fant är världens roligaste tant. I 
hennes fickor finns allt, det är faktiskt sant! 
 

 

                                    

 

Vecka 15 kom Filippa Fant med sina fantastiska fickor och hade 
en baddräkt i sin ficka. Barnen fick veta att nästa vecka skulle 
de alla få gå och bada med Filippa Fant på badhuset. Glädjen 
stod högt i tak!  

 

 

 

 

 

 



	  

	  

Filippa Fant är världens roligaste tant. I 
hennes fickor finns allt, det är faktiskt sant! 
 

 

                                    

                                                                

 

 

Vecka 16 kom Filippa Fant med sina fantastiska fickor och en and 
och tidningar i sina fickor. 

 

 

 

 

 

	  

	  

	  

Nu skulle det vikas pappershattar eller 

Pappersbåtar. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Filippa Fant är världens roligaste tant. I hennes fickor finns allt, 
det är faktiskt sant! 

 

 Vecka 22 har vi gemensam Give me five projekt av Filippa Fant 
med bibliotekets Åsa Persson och Åseles förskolor, Smulan, Lyan, 
Skorpan, Sländan, Myran och Humlan. Vi var ute i skogen med 
olika aktiviteter, Filippa Fant kom med pizza, festis och glass. Vi 
hade en alldeles förträfflig dag med 28 glada förväntansfulla 
barn, sju entusiastiska Filippa Fant. En Filippa Fant hade 
förhinder men då fick barnen träffa kusin Elvira Fant J 

 

 


