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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 

 

 

 

 

1. VAD VISKADE ODEN? 
 

Radiopjäs 

I rollerna:  

Vidar - Gustav Sjölund 

Valan - Anita Wall 

Oden - Andreas Rothlin Svensson 

Vaftrudner - Sten Ljunggren 

Manus och regi: Tove Jonstoij 

 

 

INNEHÅLL 
Vem vet mest om hur världen skapades, Oden eller den uråldrige jätten Vaftrudner? 

Vem är den mystiska damen på perrongen i Gamla stan? Varför tycker inte Vidar om 

hundar? Och vad viskade Oden i örat på sin nyfödda son? I den här pjäsen får du 

höra om guden Oden och hans son Vidar. 
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STÖD NÄR DU LYSSNAR 
Hur verkar damen vara som går av tunnelbanetåget i början av pjäsen? 

Hur verkar pojken vara som kommer till bänken där hon sitter? 

Vad kan det vara för en hund som skäller? 

Vem är det som kallar sig Gangråd? Varför säger han inte sitt riktiga namn? 

 

 

ATT PRATA OM EFTERÅT 
Vad är en sierska? 

Hur tänkte sig de forntida skandinaverna att världen skulle gå under? 

Hur tänkte de sig att världen skulle återuppstå? 

Hur tänkte de sig att den första jätten skapades? 

I den nordiska mytologin ansågs det väldigt hedrande för en förälder som blivit 

dödad om ett barn hämnades efteråt. Hur kopplar denna berättelse till denna tanke? 

Vad tror du att det kunde betyda för människorna som levde i Skandinavien på 800-

1000-talet att ha en tro? 

Hur gick det för asatron när kristendomen kom till Norden? 

Vad tycker du om hämnd? 

Vad var det Oden viskade i sitt barns öra, om man får tro på denna pjäs? 

Varför tror du att Oden viskade så till sitt barn?  

 

 

ATT GÖRA EFTERÅT 
Ta reda på mer om Fenrisulven 

Ta reda på mer om Oden och hans fru Freja 

Ta reda på mer om Valan/Völan 

Ta reda på mer om hur de forntida skandinaverna tänkte sig att de första 

människorna skapades 

Kan du hitta spår av fornskandinavisk religion i dagens samhälle? 

 

 

 

 

 

 

 


