
MEDIOTEKET
AVDELNINGEN FÖR UPPDRAG KRING 
LÄRANDE OCH ELEVHÄLSA
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

August Strindberg
Filmer och program  
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Film och ljud i undervisningen

AV-media 
Medioteket Stockholm erbjuder dig ett aktuellt utbud 
för undervisningsändamål. Vi har både utbildningsfilm 
och spelfilm och köper kontinuerligt in nya och aktuella 
filmer. Vi tillhandahåller även Utbildnings-radions hela 
TV- och radioutbud. 
Alla våra filmer och ljudprogram har institutionell 
visningsrätt, vilket innebär att visningar i skola följer 
gällande lagstiftning.  

Webbaserad visning 
Ett stort och ständigt ökande antal filmer och ljudpro-
gram finns digitaliserade och kan ses/höras direkt via 
datorn. Det enda som krävs är att du är kund hos oss 
och har en tillräckligt snabb internetanslutning. Har 
du tillgång till en data/videoprojektor kan du självklart 
projicera upp filmen på en stor duk. Filmens kvalité 
är tillräckligt bra för att klara sådan visning om din 
internetanslutning tillåter det.
 
Kameror och redigering 
Skolan kan också låna utrustning för att göra film. Vi 
erbjuder de senaste modellerna av kameror och flera 
professionella redigeringssystem. 
Genom att eleverna själva får både filma och redigera, 
lär de sig att kritiskt granska dagens enorma medieut-
bud. Vi har kunniga medietekniker/pedagoger som kan 
lära ut tekniken både till elever och lärare.

Skolbio Stockholm 
Skolbio är idag en välkänd och uppskattad aktivitet. 
Den gemensamma filmupplevelsen ger utgångspunkt för 
samtal, skapar nyfikenhet och ger impulser till fortsatt 
kunskapssökande. Filmen kan levandegöra det förflutna, 
spegla vår samtid och skapa identifikation med männi-
skor i olika länder, kulturer och livssituationer.
Att gå på bio på skoltid är samtidigt ett sätt att lära nästa 
generation biobesökare att upptäcka biografen och låta 
dem möta en bred och varierad filmrepertoar som de 
sällan eller aldrig skulle hitta till på egen hand. Skolbio 
väcker intresset för studier av film som konstart och 
massmedium.

Beställning av AV-media
Du kan beställa AV-media online på www.sli.se, 
e-post till mediebokning@stockholm.se, via telefon 
508 33 481.

Satsa mer på läsning. 
Låna böcker hos oss!

Samtal och reflektion
Samtal om och kring det man läst är viktigt för att 
elevernas läsförståelse ska förbättras och fördjupas. 
Vi har böcker som passar att användas till grupp- eller 
klassläsning, böcker med olika tema som inbjuder till 
samtal och reflektion. Läsupplevelsen blir större när vi 
kan delge varandra våra funderingar kring det vi har 
läst.

Fördjupning
Att läsa skönlitteratur som speglar en viss tid i historien 
eller en annan geografisk plats än den egna ger en sär-
skild fördjupning av de kunskaper eleverna inhämtar på 
annat sätt. Vi har böcker där handlingen utspelar sig 
i vikingatid, medeltid, under andra världskriget eller 
annan historisk tid. Andra böcker skildrar barn och 
ungdomar i andra länder – spännande händelser i 
annorlunda miljöer!

Cirkulationsbiblioteket 
Här finns cirka 50 000 volymer fördelade på mer än 
1 000 titlar som lånas ut i grupp- eller klassuppsätt-
ningar till lärare och skolbibliotekarier. 
Cirkulationsbiblioteket har även lättläst litteratur, poesi, 
sagor och klassiker i olika bearbetningar samt en del 
böcker på engelska. DAISY-talböcker och ljudböcker 
finns att låna. Friskolor i Stockholms stad kan teckna 
särskilt avtal för Cirkulationsbibliotekets tjänster, men 
för de kommunala skolorna är tjänsten centralt 
finansierad. 

Bok och film
Varför inte använda både boken och filmen i undervis-
ningen? Cirkulationsbiblioteket erbjuder ett stort utbud 
av böcker som också kan lånas från Medioteket i 
filmad version. Ord och bild kompletterar varandra och 
möjliggör för elever med olika inlärningsstil att uppleva 
och förstå. 

Översikt via webben
Information om böcker och om hur du lånar finns på 
webben och nås via Mediotekets webbplats www.
stockholm.se/medioteket

Beställning av böcker frånCirkulationsbiblioteket
Böcker i klassuppsättningar beställs via vår webbplats 
eller e-post: cirkpost@stockholm.se eller på telefon 
508 33 956. 



U102599-01 Hej litteraturen! - Strindberg
30 min  från 16 år  2012
Textning: Svenska, Otextat
Det har gått ett sekel sedan författaren August Strind-
berg gick ur tiden. Trots det fortsätter såväl personen 
Strindberg som hans verk att uppröra och inspirera. Vi 
möter de unga Strindbergivrarna Driva Leyonmarck 
och Amanda Setterwall Klingert som ägnar mycket 
tid åt sin litterära idol. Vi gör en djupdykning i pjäsen 
Ett drömspel och reser till Paris för att ta reda på om 
det är synd om människorna. Hur kommer det sig att 
Strindbergs dramer är så hållbara och internationellt 
uppskattade än idag? Regissören Anna Yorka förklarar 
Strindbergs storhet. Och är det författaren vi fascineras 
av eller står hans verk för sig själva? Den kanaden-
siske koreografen Tilman O´Donnell tolkar frågan i en 
uppsättning av Cullbergbaletten. Dessutom duellerar 
Johan Rabaeus och programledare Rebecca Vinterbarn 
Elg i ämnet Strindberg - ett område där deras åsikter 
går isär.

DVD 329 Hemsöborna
204 min  från 13 år  1965
Textning: Svenska
På Hemsö i Stockholms skärgård bor änkan madame 
Flod. Efter sin mans död har skötseln av gården blivit 
eftersatt, eftersom hennes son Gusten mest intresserat 
sig för jakt och fiske. Hon anställer drängen Carlsson 
från Värmland, som är arbetssam och duktig. 
Han får gården att leva upp igen och gifter sig så små-
ningom med änkan Flod, trots Gustens motstånd. Livet 
i skärgården är inte så fridfullt som det verkar.

U98680-06  Levande Litteratur: 
 Ordet i min makt – August Strindberg
29 min  från 16 år  1999
Textning: Otextat, Svenska
Ulf Johansson berättar om Sveriges ende litteräre 
superstjärna: samlivsskildraren, samhällskritikern och 
språkförnyaren August Strindberg. 

U101400-02 Max 1800-tal - Höjdare:  
 Kulturens tidsålder
27 min  från 16 år  2010
Textning: Otextat
Under 1800-talet ägde en kulturell revolution rum, och 
litteratur och konst spreds till samhällets alla klasser. 
Den moderna romanen föddes, liksom författar- och 
designeryrket. Intresset för människans inre liv ledde 
till att rader av skräckromaner publicerades. Vi ser 
reportage om skräcklitteratur, tapetdesignern William 
Morris, serien Yellow Kid och författarna Carl Jonas 
Love Almqvist, George Sand och August Strindberg. 

DVD 2225  August
172 min  från 15 år  2007
Textning: Svenska
I SVTs juldrama från 2007 får tittarna möta en ung Au-
gust Strindberg, gestaltad av Jonas Karlsson. Det är en 
passionerad historia om Augusts kärlek till överklass-
kvinnan Siri von Essen, till vännen Olle Montanus 
och till konsten. Peter Birro har skrivit manus och Stig 
Larsson regisserat.

DVD 2218 August Strindberg
Textning: Otextat
25 min från 14 år 2011
August Strindberg föddes 1849. En akademisk karriär 
förhindrades genom hans förmåga att alltid säga emot 
och bråka med lärarna och han hoppade av studierna 
utan att ta examen. Hans författartalang ansågs lovande 
och uppmärksammades av kung Karl XV som gav 
honom ett stipendium 1871 för framtida universitets-
studier. Efter två år tvingade Strindbergs ekonomiska 
situation honom emellertid att avbryta studierna och 
återvända till huvudstaden, vilket gjorde fadern mycket 
missnöjd. Fadern bestämde sig för att favoritsonen 
Oscar skulle ärva hela firman och efter ett bråk 1876 
träffade Strindberg aldrig mer sin far. Strindbergs ge-
nombrott kom 1879 med utgivningen av Röda rummet 
som skildrar hans bohemtid i Stockholm och gjorde 
honom till en ryktbar författare...

DVD 2226  Fröken Julie
86 minuter  från 12 år  1951
Textning: Engelska, Norska, Svenska
August Strindbergs klassiker från 1951, i regi av Alf 
Sjöberg. Det är slutet av 1800-talet. På en herrgård bor 
fröken Julie med sin far. Hon har just brutit sin förlov-
ning och attraheras av en betjänt, Jean. De tillbringar 
midsommarnatten tillsammans men eftersom Julie är 
grevens dotter och Jean hans betjänt, ser man på deras 
romans som något skamligt. Det hela blir en natt full 
av drömmar, hat och kärlekslängtan. Till slut finns bara 
en utväg - att fly...

VTV 4957 Fröken Julie
88 minuter  från 12 år  1951
August Strindbergs klassiker från 1951, i regi av Alf 
Sjöberg. Det är slutet av 1800-talet. På en herrgård bor 
fröken Julie med sin far. Hon har just brutit sin förlov-
ning men attraheras av en betjänt, Jean. De tillbringar 
midsommaraftonen tillsammans och planerar att fly till 
Schweiz.



DVD 1036 Strindberg - målaren och fotografen
22 min  från 13 till 19 år  2002
Textning: Otextat
August Strindberg är utan tvekan ett av Sveriges stora 
genier genom tiderna. De flesta av oss har någon gång 
kommit i kontakt med hans böcker och skrifter. I denna 
film lär vi känna en annan sida av Strindberg; konstnä-
ren och fotografen. Bilderna ackompanjeras av utdrag 
ur Strindbergs brev, lästa av skådespelaren Max von 
Sydow.

Se även: www.etthalvtarkpapper.se


