
 

 

 

 

Allhelgona och Halloween är traditioner som också kan vara en utgångspunkt för att prata om döden 

och sorg. Att se en film eller lyssna på ett radioprogram kan vara en bra ingång för att prata om svåra 

saker. I temabladet finns förslag på material länkade till mediekatalogen SLI. Här finns spelfilmer, 

faktafilm, serier, program på flera språk och ett två minuter långt utbildningsklipp. Sök gärna efter 

mer material i Mediekatalogen SLI.  

 

¡Pregunta ya! : El día de los muertos 

Almanackan 

Dolores & Gunellens värld – ett klipp om begravning och sorg 

De stora grekiska myterna - Hades - den onämnbare guden – Hades var kung över Dödsriket 

De stora grekiska myterna - Orfeus - kärlekens lovsång – kärleken kan övervinna döden 

Döden, Döden, Döden: Döden kan komma plötsligt 

Döden, Döden, Döden: Liket 

Döden, Döden, Döden: Sorgen 

Döden, Döden, Döden: Vad ska hända med min döda kropp? 

Elias och de stora frågorna : Döden 

En död kråka - kortfilm 

En rolig historia : Dödens historia – finns också syntolkad och teckenspråkstolkad. 

Halloween - Legenden om Jack O´Lantern – engelsk och svensk version 

Halloween - Bus eller godis? 

Havets sång – spelfilm som underförstått handlar om döden och saknad 

Helgens historia, del 1 - Allhelgona 

Oroliga Olga: Rädd för döden - radioprogram 

Osynliga sår: Blue skies forever - radioserie 

Osynliga sår: Det finns inga vanliga duvor 

Osynliga sår: Du finns alltid i mitt hjärta 

Kompisvecka med Farzad: Om döden - radioprogram 

Måns och Mari från vår till vinter: Om hösten - radioserie på flera språk 

Resan till Fjäderkungens rike – spelfilm som underförstått handlar om döden och saknad 

Robin och Adam – kortfilm 

Skapelsemyter: Haren och döden - radioprogram 

Småsagor : Adjö, herr Muffin – radiosaga på flera språk 

Snoffe, Döden och Jag - kan man förbereda sig för döden? – serie där älskade djur dör 

Snoffe, Döden och Jag - vad är döden? 

Snoffe, Döden och Jag - vart tar man vägen när man dör? 

Still Life – engelsk finstämd spelfilm om en kommunalanställd man som arbetar med att ge döda utan 

anhöriga en värdig begravning. Han lägger stort engagemang i att om möjligt hitta de anhöriga.  

Svenska högtider – Höst – utbildningsklipp, 2 min 

 

Temablad 
Allhelgona och Halloween  
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