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Papa Diops taxi
av Christian Epanya 

Papa Diop har en egen knallröd taxibuss som han 
kör mellan Dakar och Saint Louis i Senegal. Många 
vill resa med honom därför att han har ett så stort 
och varmt leende. Varje dag är ett nytt äventyr 
– bussen kör till fester, bröllop och begravningar 
och ibland föds ett litet barn. 

Christian Epanya växte upp i Kamerun men bor 
numera i Frankrike. Redan som barn tyckte han om 
att teckna och måla och ville utveckla sin talang. 
Han har gjort flera fantastiska bilderböcker som 
ännu inte är översatta till svenska.

Papa Diops taxi finns utgiven på franska och i 
svensk översättning. Den första utgåvan kom på 
Trastens förlag, nu finns boken i lågprisutgåva genom En bok för alla.
www.tranan.nu/trasten  www.ebfa.se  www.bokspindeln.se 

Läs mer om Christian Epanya www.tranan.nu och i ”Världens barnboksförfattare”  
av Britt Isaksson och Sven Hallonsten, Btj förlag och ”Den hemliga trädgården 4”  
av samma författare.

Idéer till sagolek och verkstad utifrån boken:
SaMTala med barnen om budskapet i boken. 
Varför tycker alla om Papa Diop och hans taxi?  
Kan leenden och en vacker röd buss göra människor gladare?  
Låt barnen återberätta med egna ord. 
Människorna i bilderna uttrycker många olika känslor – hur? 

Alla bär kläder i starka färger. Kan färgerna hjälpa oss att bli gladare?
leK TaxI. Turas om att vara Papa Diop och hans kunder – vart skall vi åka?  
Alla får åka med.

BeräTTa Mer. Papa Diops taxi är med från barnen föds till de gamla människorna dör. 
Tala om barnafödsel, begravning, fests för brottarlag, bröllop. Olika traditioner i olika 
kulturer och miljöer. 
 
Signaréer – kvinnor som var ättlingar till slavkvinnor och slavägare – ofta framgångsrika 
affärskvinnor.
 
Upplev afrika genom musiken – se länkarna nedan! 
Gör en taxibuss av en stor kartong tillsammans eller klipp ut en i stadigt papper (eller 
kartong) och sätt upp på en vägg eller skärm. 
Papa Diop – rita, klipp och klistra Papa Diop i hans gula kläder – glöm inte det stora vita 
leendet! (Där kan man ta hjälp av tip-ex!) Brun kartong i lagom stora bitar gör det enk-
lare att få en fin Papa Diop.
Passagerarna – låt passagerarna få kläder i vackra färger och mönster. Här finns afri-
kanska tyger att kopiera! Jättebra färgkritor och tuschpennor med olika hudfärg går att 
beställa från Utbildningsbyrån www.nub.se 

Tala in med RecorderPEN och fäst etiketter i boken så barnen både kan lyssna och spela 
in själva. RecorderPEN hittar du här: www.ndio.se Läs mer om RecorderPEN på www.
mantralingua.com

Christian Epanya på bokmässan 2010.
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Låt människorna tala och bilarna tuta – använd etiketter och låt barnen prata in och 
göra ljud! De kan spela in om och om igen till de är nöjda.

Bilderna i boken är fulla av detaljer – här finns en moské, andra bilar, en båt, en cykel, 
musikinstrument mm – låt barnen upptäcka, benämna och göra egna bilder och figurer.
Vilka djur visas i bilderna? Vad heter instrumenten?
 
länKar 
Minibussen som delad taxi är vanlig i många länder och den har många olika namn: 
en.wikipedia.org/wiki/Share_taxi

African Playground – Den afrikanska lekplatsen - lyssna på CD´n med musik från olika 
afrikanska länder – från Senegal: Vieux Diop  med Sig Lola. Till skivan finns också en 
lärarguide. Provlyssna på skivan här: www.putumayo.com
African Dreamland – Det afrikanska drömlandet – lyssna på CD´n med vaggvisor från 
olika afrikanska länder – bl a Kamerun. Provlyssna på skivan här: www.putumayo.com
Här kan du designa dina egna afrikanska kläder till smittsam musik: africa.si.edu

Instrument som visas:
djembetrumma www.rebirth.co.za
och kora bose.infopop.cc

Läs mer om afrikansk musik med bakgrund 
i slaveriet www.soundjunction.org
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