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Utbildningsfilm för skolan

Döden, döden, döden - fyra filmer om det oundvikliga
Det enda vi riktigt säkert vet om våra liv det är att vi ska dö. Varför har vi ändå så svårt att acceptera döden, varför skrämmer den oss så
och varför lever vi som om den inte finns?
Anna Lindman har, precis som många, alltid varit rädd för döden. Därför bestämde hon sig för att våga titta närmare på den. I programserien Döden, döden, döden försöker Anna lära känna människans största rädsla och söker svaren på frågor som vi sällan ställer: Vad vill
du ska hända med din kropp när du dör? Hur känns det att dö? Och blir man mindre rädd om man kommer nära döden?
I utvalda avsnitt får tittarna följa med på en resa i dödens närhet, och det visar sig att allt inte är mörkt och svart. Kanske finns där tröst,
hopp och massor med liv? Vi ska alla dö så vi kan lika gärna prata om det.
Diskutera döden i ämnena religion, psykologi, filosofi, biologi och vård & omsorg!
Filmerna tar upp följande rädslor:
1 - Vad ska hända med min döda kropp? 2 - Liket 3 - Döden kan komma plötsligt 4 - Sorgen

Trailer och studiehandledningar finns på www.filmo.se
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Döden, döden, döden - Vad ska hända med min döda kropp?
Varje år dör drygt 90 000 svenskar. Ändå pratar vi inte om döden. Få av oss har sett en död människa. Men tänk om döden
blir extra skrämmande för att vi har gjort den så okänd? I detta avsnitt följer vi med till ett krematorium, gräver en grav
och möter Kajsa som är döende i cancer och planerar sin egen begravning.
Art.nr: 7271

FAKTA
Ansvarig utgivare:
Mia Lund Arnell

Svensk distribution: © Filmo, 2014
Produktionsland: Sverige, 2013

Från: 13 år

Längd: ca 29 min

Ämne: Religion, Psykologi, Filosofi,
Biologi, Vård & omsorg, Sorg & död

Språk: Svenskt tal/Svensk text

”Kan man minska sorgen hos andra genom att planera
sin egen död?”

Döden, döden, döden - Liket
Många har aldrig sett en död människa, lik ser vi nästan bara i skräckfilmer och på nyheterna. Gör det oss ännu räddare
för döden? Vi får vara med när en familj tar avsked av sin mormor och när en kropp görs i ordning för att ligga i öppen
kista.
Art.nr: 7272

FAKTA
Ansvarig utgivare:
Mia Lund Arnell

Svensk distribution: © Filmo, 2014
Produktionsland: Sverige, 2013

Från: 13 år

Längd: ca 28 min

Ämne: Religion, Psykologi, Filosofi,
Biologi, Vård & omsorg, Sorg & död

Språk: Svenskt tal/Svensk text

”Hur skiljer sig synen på döden mellan olika religioner?
Hur påverkar det förberedelserna inför begravningen?”

Tips! Om ni har avtal med en AV-central kan du prova att önska filmen via dem!

Döden, döden, döden - Döden kan komma plötsligt
Vi kan dö precis när som helst. Ändå lever vi som om vi ska bli 100 år gamla. Men vad händer om vi vågar tänka på att vi
eller våra kära kan dö redan idag? I detta avsnitt möter vi dem som vet hur det är när döden kommer helt plötsligt.
Art.nr: 7273

FAKTA
Ansvarig utgivare:
Mia Lund Arnell

Svensk distribution: © Filmo, 2014
Produktionsland: Sverige, 2013

Från: 13 år

Längd: ca 28 min

Ämne: Religion, Psykologi, Filosofi,
Biologi, Vård & omsorg, Sorg & död

Språk: Svenskt tal/Svensk text

”Har ålder betydelse för hur mycket vi förväntas sörja
någon? I så fall, varför är det så?”

Döden, döden, döden - Sorgen
Döden skiljer barn från föräldrar och älskande från varandra. Hur överlever man om det värsta händer? I detta avsnitt
möter vi pappan som låter sonens rum stå orört efter hans död, och besöker familjen med tonåringar där alla vet att
mammas tid är räknad.
Art.nr: 7274

FAKTA
Ansvarig utgivare:
Mia Lund Arnell

Svensk distribution: © Filmo, 2014
Produktionsland: Sverige, 2013

Från: 13 år

Längd: ca 29 min

Ämne: Religion, Psykologi, Filosofi,
Biologi, Vård & omsorg, Sorg & död

Språk: Svenskt tal/Svensk text

”Blir sorgen mindre med tiden? Eller större vid speciella
omständigheter som katastrofer och olyckor? Hur får
man hjälp att hantera den?”
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Döden, döden, döden
• Köp fyra filmer till priset av tre och spara 800 kr.
• 1-3 filmer kostar 800 kr/styck. • Alla 4 filmer kostar 2 400 kr.
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Art.nr. 7271

Döden, döden, döden - Vad ska hända med min döda kropp

800 kr
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Art.nr. 7272

Döden, döden, döden - Liket

800 kr
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Art.nr. 7273

Döden, döden, döden - Döden kan komma plötsligt

800 kr
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Art.nr. 7274

Döden, döden, döden - Sorgen

800 kr

ALLA 4 FILMER

......st

2 400 kr

600kr/film

Priser är exkl. moms och frakt. Ovanstående priser gäller för enskild skola. Samtliga filmer har institutionella rättigheter för skolan.

Så här enkelt beställer du:
• Ring: Mia Lund Arnell 08-445 25 59 eller vxl 08-445 25 50 • Faxa: 08-445 25 60 • E-post: mia.lund-arnell@filmo.se
• Via hemsidan: www.filmo.se • Posta till: Filmo • Box 6014 • 171 06 Solna
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fritt en månad!
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