Halloween - Legenden om Jack O’Lantern
Halloween
Filmen är uppdelad i två delar, dels legenden om Jack
O´Lantern och som extramaterial en kortare film om
traditionen att ge sig ut och busa under högtiden Halloween.
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Legenden om Jack O’Lantern
Legenden om Jack O’Lantern börjar på en pub i Irland. Där satt Jack,
som var en snål och elak man, och drack såsom han för det mesta
gjorde. Plötsligt klev djävulen in genom dörren, och berättade att han
kommit för att ta Jack med sig till helvetet. Men Jack lurade honom
både en och två gånger, och djävulen fick inte Jacks själ. Men när Jack
sedan dog fick han inte heller komma in i himmelen, och tvingades
bege sig till helvetet. Där möttes han av djävulen, som förbjöd Jack
att komma in. Han fick istället lite glödande kol som han lade i en
urgröpt pumpa. Jack begav sig tillbaka till jorden, och lät pumpan lysa
upp hans väg där han vandrade. Det sägs att Jack än idag vandrar runt
med sin pumpa, och det är därför tradition att ha pumpor i fönstren
vid alla helgons dag för att hålla förtappade själar borta.

Bus eller godis
Enligt tradition klär barn ut sig inför den anglosaxiska högtiden
Halloween och går från hus till hus och busar. 10-åriga Lily och hennes
bror James klär ut sig till häxa respektive monster, kompisen Matthew
klär också ut sig och alla går ut och busar.

Nyckelord

Halloween, Jack O’Lantern, pumpor, högtider, sägner, traditioner,
spöken.

CINEBOX
En del av Swedish Film AB
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN • Tel: 08-509 025 63 • Fax: 08-445 25 60
info@cinebox.se • www.cinebox.se

Halloween - Legenden om Jack O’Lantern
Här kan du hämta mer information

Diskussionsfrågor
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hur gick det till när Jack lurade djävulen första
gången?
Hur gick det till när Jack lurade djävulen andra
gången?
Varför fick inte Jack komma in i himmelen?
Varför är det tradition att göra lyktor av pumpor
under Halloween?
Vad kan vi lära oss av berättelsen om Jack?
Hur brukar du fira Halloween?

http://www.nordiskamuseet.se/aretsdagar/halloween Nordiska museet om Halloween.
http://popularhistoria.se/artiklar/allt-du-behoverveta-om-halloween/ - Tidskriften Populär historia om
Halloween.
http://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/halloween-enfest-i-hostmorkret - SO-rummet om Halloween.
https://www.blomsterlandet.se/Tips-och-artiklar/Tipsoch-artiklar/Tradgard/Gronsaker/Ovriga-gronsaker/
Halloweenpumpa-Gor-Sa-Har/ - På Blomsterlandets
hemsida finns en instruktion till hur man gör sin egen
halloweenpumpa.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jack-o%E2%80%99lantern - Historien om Jack O’Lantern på Wikipedia.
www.ne.se - Nationalencyklopedin
https://duckduckgo.com/ - En sökmotor som inte
spårar dig
http://factlab.com/#lo=1 - Dagens nyheters skolsajt
http://www.cinebox.se/ - Cinebox hemsida

Filmen om Jack om djävulen passar bra för undervisning i grundskolan. Här enligt det centrala innehållet i
Lgr11, se www.skolverket.se.
I årskurs 1-3, svenska, Lgr11
• Tala, lyssna och samtala :
”Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften”
• Berättande texter och sakprosatexter:
”Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av
rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska
texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter” och
”Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med
inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar”
I årskurs 1-3, samhällsorienterande ämnen, Lgr11
• Att leva i världen :
”Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur
Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna”
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