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Drama Världens skapelse

Berättare (B)
Djur 1 (D1)
Djur 2 (D2)
B berättar, D1 och D2 står på scen, gestaltar och fyller i.

B: För länge sedan, innan någonting annat fanns, så fanns bara Gud.

D1: Ja, och vi djur förstås…

B: Nej, det fanns inga djur. Det var bara Gud som fanns. Och han var i sin vackra himmel…

D2: Vaddå? Fanns det inte några djur alls?

B: Nej! Det fanns ingenting. BARA Gud! Lyssna nu istället…

D1 & D2: Okej…

B: Gud var i sin vackra himmel och han var full av bubblande kärlek. Ja, han hade så mycket kärlek att han 
ville skapa något som han kunde ge all kärlek till.

D1: Till exempel stora djur.

D2: Och små djur?

B: Ja, men Gud började inte med att skapa olika djur.

D1: Väntade han med det bästa till sist?

B: Ja, det skulle man kunna säga. Men ta det lugnt, vi kommer till det. Han började med att skapa ljus…

D1: (Avbryter berättaren) Gud tog alltså världens största tändsticka och så…

B: Nej, nej, nej... Det räckte med att Gud sa ordet ”ljus” så blev ljuset till.

• Två olika djurdräkter
Rekvisita
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D2: Wow!

B: Ja, och sedan fortsatte Gud att skapa himlen…
D1 pekar överdrivet mot himlen

B: Och haven…
D2 gör ”vågor” med händerna

B: Och sedan gjorde han så att det fanns land där det inte fanns något vatten.

D2: Och sedan gjorde han djuren?

B: Nej. Sedan gjorde han alla träd och växter och blommor. Och stora skogar…
D1 visar hur träden och växterna ser ut

D2: Ja, där alla djuren skulle vara?

B: Precis, men innan dess gjorde han solen och månen. Och alla planeter och stjärnor.
D2 pekar och kikar upp mot rymden

D1: Wow. Har han gjort dem också? Det är ju helt otroligt…

B: Ja, och när Gud tittade på allt han gjort så var han jättenöjd. Allt var så fint. Och vackert. Och lugnt… Men 
det var lite väl lugnt och stilla. Så han började göra massor av djur som simmade runt i vattnen…

D2: Typ vilka då…?

B: Ja… sälar, valar och hajar. Och så gjorde han fåglar som flög runt omkring under himlen.
D1 flaxar runt på scenen

D2: Men vanliga djur då? Gjorde han inte dem också?

B: Jo, nu tyckte han att det var dags att skapa massor av djur, så han skapade…

D1: Lejon…

D2: Hundar…

D1: Bävrar…

D2: Hästar…

D1: Gräshoppor…

D2: Myrslokar…

B: Ja, och många fler. Och när Gud gjort färdigt alla djuren tittade han på sin skapelse och tyckte att det var så 
otroligt bra och snyggt. Men…
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D1: Vaddå ”men”…?

B: Det saknades ändå något… Gud tyckte att det var något som fattades…

D2: Fler djur?

B: Nej, inte fler djur. Gud skapade människan.

D1: Jaha, sådana som dig?

B: Precis.

D2: Och som alla barnen här!?
D2 Pekar på alla barnen

B: Just det. Och han gav människan en uppgift, att ta hand om allt det fina som han gjort. Alla
växterna, alla djuren, ja hela jorden faktiskt. De fick ansvaret för att hans skapelse skulle må bra.

D1: Oj, det var en viktig uppgift.

B: Ja, och när Gud till slut tittade på allt igen tyckte han att det var fantastiskt fint. Han var så otroligt
nöjd med sin skapelse.


