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PRODUCENT: LENA GRAMSTRUP OLOFGÖRS 

PROJEKTLEDARE: HELEN RUNDGREN 

BESTÄLLNINGSNUMMER: 176255 

 
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 

 

 

 

 

 

 

4. ELDBARNEN 
Berättelse 

Berättare Fransesca Quartey.  

Musik: Gabriella Hansson och Ola Håkansson.  

Manus och regi: Lena Gramstrup Olofgörs. 

 

INNEHÅLL 
Hur kommer det sig att vi människor är så lika men ändå ser så olika ut?  
I den här skapelsemyten från Västafrika berättas om den store himmelsguden 

Nyame och de två små andar som bodde i honom men en dag ramlade de ner på 

jorden. På jorden var det ensamt så de två andarna började baka barn av lera som de 

gräddade i elden.  

 

STÖD NÄR DU LYSSNAR 
Var är guden Nyame i början? 

Var bor andarna innan de trillar ner på jorden? 

Varför vill de ha barn? 

Varför kommer guden Nyame ner på jorden? 

Varför blir barnen olika? 
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ATT PRATA OM EFTERÅT 
Andarna känner sig ensamma på jorden. Hur gör de då? 

Nyame är en sträng gud. Varför misstror han andarna? 

Nyame kan både vara som en man eller som en kvinna. Varför tänker vi idag att de 

flesta gudar är manliga? 

 

 

ATT GÖRA EFTERÅT 
Ta reda på mer om Ashantifolket vars skapelsemyt detta är.  

Sagorna om den mytiska spindeln Anansi anses vara ursprunget till alla sagor. Ta 

reda på mer om dessa dilemmasagor.  

Afrika är en världsdel som har många kulturer, många olika religioner och 

traditioner. Ta reda på fler skapelsemyter från andra delar av Afrika. 

Forska i hur missionärer påverkat det religiösa tänkandet och hur andra religioner 

som kristendom och islam haft påverkan på kulturer i Afrika idag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


