
VERKTYGSLÅDA - PAPPAS BIL us/ö 2017 

HEJ LÄRARE! 

 

Vi på ung scen/öst är mycket glada över att ni kommer och ser föreställningen 

Pappas bil hos oss. Föreställningen utspelar sig i början på 1990-talet och handlar 

om Tanja Popovic och hennes familj som, liksom varje sommar, ska köra till 

föräldrarnas hemland Jugoslavien på semester. Men på grund av kriget som sprider 

sig på Balkan, blir resan inte som de tänkt sig. I centrum av berättelsen finns pappa 

Velibors ögonsten, bilen Princeza, och vad den representerar av hopp, framgång och 

rörlighet mellan det nya och det gamla landet. 

 

För dig som vill följa upp föreställningen pedagogiskt har vi sammanställt detta 

material. Det är tänkt att inspirera dig som lärare till att arbeta vidare med 

föreställningens teman. Känn dig fri att utveckla och förändra det här materialet 

utifrån vad som passar er!  

 Teman kring migration och arv kan väcka många känslor och vara djupt 

personliga. Du som lärare vet bäst vad som passar din grupp och vilka erfarenheter 

och kompetenser som finns bland eleverna. Materialet innehåller förslag på ämnen 

och diskussionsfrågor som både går bra att prata om i stor eller liten grupp, och som 

du kan låta dina elever fundera och skriva kring enskilt. Lycka till! 

  

Om du har frågor till oss, vänd dig till:  

Elin Andersson 

Publik- och bokningsansvarig  

013-37 77 77, elin.andersson@ungscen.se 

 



Låt dina elever först diskutera föreställningen som helhet, i mindre grupper.  

 

 

Vilka personer fanns med?  

Vad hände? Vilka saker minns ni särskilt mycket?  

Vem eller vilka uppfattade ni som huvudpersoner, och varför?  

Vilka teman finns i föreställningen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BILEN 

Låt dina elever diskutera vad bilen representerar för de olika karaktärerna i 

föreställningen, framför allt för Velibor. Låt dem resonera till exempel kring 

scenen när familjen packar, och scenerna med gränskontrollanten.  

Hur länge har Velibor haft bilen, Princeza, och vad har hänt i hans liv sedan han 

skaffade den? Vad har bilen varit med om? 

Vad representerar bilen för Velibor? 

Hur märks det?  

 

Prata vidare: Vad betyder Princeza för Tanja? För Zorica? För Gammelfarfar?  

Hur märks det? 

Tror du att Tanja, Zorica och Gammelfarfar har andra saker som är viktiga för dem, 

på samma sätt som Princeza är för Velibor? Vilka, och varför? Det kan vara saker, 

vanor, eller idéer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflektera: Låt dina elever skriva enskilt kring temat ”Vad är din Princeza?”. 

Låt dem tänka kring ett föremål eller kanske en vana som de alltid bär med sig.  

Vad är ditt symboliska tak över huvudet, din länk i tid eller rum, en sak du inte vill 

förlora? Berätta om det föremålet eller den vanan. 

Vilka minnen har du som är kopplade till det?  

Är det något som påminner dig om en annan tid, en annan plats?  

Eller kanske om en person, en dröm eller tanke du vill hålla fast vid?  

Något du hoppas ska ske i framtiden?  

 

 



ARV OCH FAMILJ 

Låt dina elever diskutera scenen i den polska hamnen, där familjen inser att de 

inte kommer att släppas över gränsen utan visum. Visumkraven har alldeles 

nyligen införts, på grund av kriget 

i Jugoslavien. Innan dess har alla 

med jugoslaviskt pass kunnat 

resa fritt i Europa och världen. 

     Vad händer i scenen? Hur 

reagerar Velibor, Zorica och Tanja? 

Vilka olika inställningar har de till att 

lösa problemet? Vad tror du att de 

olika inställningarna beror på? 

 

Prata vidare: Varför tror du att Tanjas Gammelfarfar säger att man ska hålla sig 

borta från politiken? Vad tycker Velibor om det? Vad tycker Tanja? 

 

Reflektera: Låt dina elever fundera och skriva enskilt kring likheter och 

skillnader mellan dem och äldre personer omkring dem. Föräldrar, mor- och 

farföräldrar, andra äldre släktingar eller vänner.  

Vilka skillnader finns i vad ni tycker är viktigt i livet? Vad tror du att det beror på? Hur 

kan dina och dina familjemedlemmars åsikter och ideal ha påverkats av vilken 

generation ni är? Och vilka kön ni har, vilken samhällsklass ni tillhör, om ni bott i stad 

eller på landet? Fler saker? 

    Hur hänger de sakerna ihop med samhällsförändringar som t ex krig, invandring, 

hög eller låg arbetslöshet, teknisk utveckling? 

Vilka fler saker påverkar vilka vi blir och vad vi värderar i livet? 

    Hur tror du att du och generationen 

efter dig kommer att skilja er åt? Hur 

kommer du att påverkas av att du växer 

upp nu, på det sättet du gör? Vilka 

omständigheter där du bor, och i 

världen i stort, kommer att påverka vem 

du är och vad du tycker är viktigt? 

 

 



FLYTT OCH FLYKT - ATT BYTA LAND  

I en scen i början av föreställningen berättar Zorica att grannen frågat om familjen 

fortfarande kallar landet för Jugoslavien, och om det inte är farligt att åka dit. Velibor 

säger att han kom till Sverige 1967 från Jugoslavien.  

Låt dina elever i mindre grupper ta reda på mer om de två vanligaste 

anledningarna till att svenskar har jugoslaviskt ursprung: den jugoslaviska 

arbetskraftsinvandringen till Sverige under 1960- och 70-talen (som Velibor och 

Zorica var en del av), och om flyktingar från Jugoslavienkrigen på 1990-talet – 

och berätta för varandra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prata vidare: Hur hamnade Velibor i Sverige? Hur tror du att Zorica hamnade i 

Sverige? När? Varför tror du att de stannar kvar?  

Familjen Popovic har rest till Jugoslavien varje sommar - varför, tror du? Vad tycker 

de olika karaktärerna om det? Vad gör de när de är där?  

Vad tror du att de olika karaktärerna har för tankar om ordet ”hemland”? Varför? 

 

Reflektera: Låt dina elever skriva enskilt om begreppet ”hemland”.  

Vad betyder ordet ”hemland” för dig?  

Tycker du att det är ett ord som behövs?  

Varför, eller varför inte?  

Har du flera hemländer, eller ett, eller inget? Vem bestämmer det? 

 

Om ni vill får ni gärna posta reflektioner och tankar till oss på ung scen/öst.  Det är väldigt 

roligt för oss att få respons i efterhand och vi uppskattar det mycket. Tack! Posta i så fall till: 

ung scen/öst 

Att: Elin Andersson 

Elsa Brändströms gata 10 

582 27 Linköping 

 


