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PROJEKTLEDARE: HELEN RUNDGREN 

BESTÄLLNINGSNUMMER: 176249 

 
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 

 

 

 

6. HIMMELSFLICKAN  
Radiopjäs 

I rollerna:  

Himmelsflickan - Liv Mjönes.  

Djuren: Jörgen Thorsson, Michael Jonsson.   

Paddan: Vilhelmina Larch.  

Berättare: Anita Wall.  

Musik av Andreas Angel.  

Manus och regi: Lena Gramstrup Olofgörs.  

 

 

 

INNEHÅLL 
Från början fanns det bara ett stort hav på vår planet och de som bodde där var de 

djur som levde på och i havet. Den första människan var flickan Atahensic från 

Himmelsvärlden, hon trillade ner på jorden och fick hjälp av djuren att klara sig.  I 

myten får vi veta hur land skapades och varför Jorden kom att vila på Sköldpaddans 

rygg. Så berättas det i den nordamerikanska irokesiska skapelsemyten. 
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STÖD NÄR DU LYSSNAR 
Varför trillar Himmelsflickan ner på jorden? 

Vem räddar henne? 

Sköldpaddan vem är han? 

Paddan vem är hon? 

Hur skapas jorden? 

 

 

ATT PRATA OM EFTERÅT 
Himmelsflickan ramlar ner på jorden.  Varför vill hon inte vara kvar där? 

Känner du igen fler myter och religioner där trädet återfinns? 

Paddan som är den minsta i myten är den som räddar alla. Känner du till fler 

berättelser där den minsta är hjälten? 

Hur pratar vi om ursprungsbefolkningar? Det som ofta benämns som indianer är 

många olika folk med olika kulturer och traditioner, fanns mellan 1000-2000 olika 

språk en gång i tiden. 

Känner du till fler kulturer från Nordamerika än irokeser? 

 
 

ATT GÖRA EFTERÅT 
I myten finns en Himmelsvärld och världen på Jorden jämför med andra myter med 

olika parallella världar. 

Ta reda på fortsättningen av myten då Atahensic föder barn. Finns det likheter med 

andra skapelseberättelser? 

Ta reda på mer om irokeserna, vilka stammar räknas som irokeser och hur det 

irokesiska samhället var uppbyggt. 

Ta reda på fler skapelsemyter där sköldpaddan har en central roll. 

 


