
TITEL: Z. Topelius för gymnasiet 

Snabbfakta 

• Ett digitalt läromedel om Zacharias Topelius för gymnasiet.
• Riktar sig till undervisningen i historia och modersmål och litteratur.
• Utgår från texter av Zacharias Topelius för att belysa honom, hans författarskap, hans 

gärning och hans samtid.
• Har tagits fram av Schildts & Söderströms på uppdrag av och i nära samarbete med 

Svenska litteratursällskapet.
• Publiceras i samband med Educa 2018 (26–27.1.2018).
• Fritt tillgängligt på webbplatsen gratis.laromedel.fi. 

Om målsättningen  

• Läromedlet låter gymnasiestuderande i dag möta Zacharias Topelius och hans samtid.
• Lyfter fram personen, författaren, folkbildaren och samhällspåverkaren Zacharias 

Topelius.
• Visar på bredden i Topelius författarskap.
• Gör Topelius tillgänglig och relevant för vår samtid. 

Om texterna 

• Läromedlet utgår från tolv texter av Zacharias Topelius.
• Texterna visar på bredden i Topelius textvärld både vad gäller genre och tematik.
• Genrerna sträcker sig från lyrik via saga och novell till lärobokstext. Även 

personliga brev ingår.
• Tematiskt erbjuder texterna såväl eskapism som laddade frågeställningar.
• Texterna fångar upp återkommande teman i Topelius tankevärld som nationalstaten, 

samhällsutveckling och kvinnans ställning. Men också privatpersonen Topelius och 
hans upplevelser träder fram, inte minst i dikten En liten pilt.

• Texterna är skrivna mellan 1844 och 1875.
• Texterna finns i flera format:

o texten moderniserad – för att vara tillgänglig för dagens unga läsare
o texten i original som lästext – för att visa hur man skrev på den tiden
o texten i original som faksimil – för att visa hur texten såg ut i tryck
o texten inläst – den moderniserade textversionen finns inläst för att den som 

hellre lyssnar än läser ska kunna ta till sig texten. 

Om läromedlet 

• Läromedlet erbjuder två lärstigar: historia och modersmål. Man väljer fritt vilken 
eller vilka texter man vill jobba med inom lärstigen.

• Fyra texter är gemensamma för ämnena historia och modersmål – man väljer enkelt 
vilken synvinkel man vill jobba med dessa texter ur.

• Texterna kan också filtreras enligt nyckelord som industrialisering, lyrik och barn.
• Varje text placeras kort in i sitt historiska sammanhang.
• Texternas presenteras i flera format – moderniserad text, lästext i original, faksimil 

och ljudfil. 



• Förklaringar på utmanande ord och uttryck finns infogade i texten: man klickar på de 
understreckade orden för att få en förklaring.

• Till varje text hör digitala interaktiva uppgifter, som låter den studerande kontrollera 
att hen förstått centrala punkter.

• Efter varje text finns ämnesspecifikt pedagogiskt material. Med dessa uppgifter dyker 
man djupare in i texterna, deras tematik och form – på ett sätt som är relevant både 
för ämnet (historia eller modersmål och litteratur) och för Zacharias Topelius 
författarskap. 




