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Serien Skapelsemyter består av 10 radiopjäser och 5 animerade filmer. Till serien 

finns en handledning, manus till pjäsen och ett arbetsblad. I arbetsbladet får du: 

1. Läsa lite om innehållet i pjäsen 

2. Frågor som kan vara ett stöd medan du lyssnar 

3. Frågor att arbeta med efter att du har lyssnat 

 

 

 

8. PROMETHEUS OCH ELDEN  
Radiopjäs 

I rollerna:  

Prometheus - Michael Jonsson 

Epimetheus, bror - Jörgen Thorsson 

Zeus - Ulf Eklund  

Pandora - Liv Mjönes 

Musik av Andreas Angel 

Manus och regi: Lena Gramstrup Olofgörs 

 

 

INNEHÅLL 
Varför ska gudarna skapa människan om deras liv ska levas i elände? I den grekiska 

myten stjäl Prometheus elden från himlens gud Zeus för att ge människan ett gott 

liv. Men man stjäl inte ostraffat från Zeus.   

Radiopjäsen Prometheus och elden utspelar sig på Gudarnas boning Olympen och på 

Jorden där Prometheus får i uppdrag av Zeus att skapa människan. När Prometheus 

sen stjäl elden och ger till människorna blir Zeus så upprörd att Prometheus kedjas 

fast vid en klippa. Zeus hämnas också på alla människor genom att ge Pandora en 

ask som rymmer all världens elände. 
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STÖD NÄR DU LYSSNAR 
Vem är Zeus? 

Vem är Prometheus? 

Vem är Epimetheus? 

Varför skapar Prometheus människorna? 

Varför tycker Prometheus att människorna ska ha elden? 

Varför vill Zeus att Epimetheus ska gifta sig med Pandora? 

 

 

 

ATT PRATA OM EFTERÅT 
Gudarna är som en familj i grekisk mytologi och agerar som människor. Hur tänker 

du att det har haft för betydelse för de som trodde på dessa gudar? 

Varför skapar Prometheus människorna? 

Prometheus undrar vad meningen med livet är. Varför då? 

Prometheus ifrågasätter Zeus och går emot hans vilja. Varför gör han det och vad 

händer då?  

Zeus är en sträng gud och inte särskilt god. Hur tänker du att en gud ska vara? 

I Pandoras ask finns hoppet kvar. Vad betyder det för människorna? 

Gudars boning är på ett berg. Placerar vi fortfarande gud på en plats? 

 

 

 

ATT GÖRA EFTERÅT 
Ta reda på mer om titaner, gudar och giganter i den grekiska mytologin. 

Vad hände innan Zeus blev härskare över universum? Ta reda på mer om Kronos. 

Ta reda på vad det finns för böcker, filmer, pjäser och konstverk som utgår från 

myten om Prometheus.  

 

 

 

 

 

 


