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PRODUCENT: LENA GRAMSTRUP OLOFGÖRS 

PROJEKTLEDARE: HELEN RUNDGREN 

BESTÄLLNINGSNUMMER: 176265 

 
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 

 

 

 

 

7. FADER KORP  

Berättelse med musik 

Berättare: Sten Ljunggren 

Gabriella Hansson har komponerat musiken och ljuden samt sjunger den lilla 

sparven.  

Manus och regi: Lena Gramstrup Olofgörs.  

 
INNEHÅLL 
Först fanns ingenting. Det var bara ett stort mörker. Sen upptäckte han sin kropp. 

Men det var ensamt och tomt. Då hörde han den lilla sparven i mörkret. 

Den inuitiska myten berättar om hur himlen och jorden skapades. Det var korpen 

med hjälp av sparven som gjorde så att allt blev till. Fader Korp skapade först allt i 

himlen och sedan återskapar han och sparven allt på jorden en gång till.  
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STÖD NÄR DU LYSSNAR 
Vem är varelsen i början av berättelsen? 

Vem kommer till honom? 

Hur förvandlas varelsen? 

Vart flyger sparven och korpen? 

Vad kommer ur fröet? 

Hur blir det ljus? 

 

ATT PRATA OM EFTERÅT 
I denna myt var allt i mörker. Hur kan naturen och klimatet ha påverkat denna 

inuitiska myt? 

Hur förvandlas berättarjaget? 

Korpen är först men ändå är det någon där före honom.  Måste det alltid finnas något 

innan något kan skapas? 

Korpen blir förvånad när människan föds. Hur kommer det sig? 

Korpen skildras som ensam. Vad händer i mötet med en annan varelse? 

 

 

ATT GÖRA EFTERÅT 
Fader Korp är inte den enda inuitiska skapelsemyten utan det finns olika berättelser. 

Undersök om du kan hitta fler. 

Ta reda på andra myter från andra delar av världen där Korpen spelar en stor roll. 

De arktiska folken har trots stora skillnader i språk, kultur och samhällsform mycket 

gemensamt, namnen på olika grupper eller kulturer är ofta kopplade till det språk 

som talas. Men samlingsnamnet som ofta används är inuiter och de lever i de norra 

polarområdena, i Arktis dvs i Alaska och Grönland, Kanada. Benämningen eskimåer 

anses av inuiterna som nedsättande och förolämpande. I norr har det levt 

människor i tusentals år. Ta reda på mer om inuiter idag. 

Inuitisk musik med trummor och sång. Ta reda på hur inuitisk musik låter idag. 

 


