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Abstract 

 

Föreliggande examensarbete behandlar det retorikdidaktiska begreppet imitatio som 

undervisnings- och lärandemetod. Syftet är att undersöka vad imitatio (efterbildning) 

kan betyda i didaktisk mening, hur det skiljer sig gentemot det svenska begreppet 

imitation och hur lärare tillika retorikstudenter förhåller sig till det i sin undervisning 

och i sin kompetensutveckling. Med utgångspunkt i syftet har två metoder använts; 

telefonintervjuer med fyra lärare som vidareutbildat sig i den retorikdidaktiska kursen 

Progymnasmata samt en litterturstudie. Telefonintervjuerna bidrar med ett praktiskt 

didaktiskt underlag från yrkesverksamma didaktiker, och litteraturstudien ligger till 

grund för undersökningen av imitatios retoriska ursprung och didaktiska relevans 

samt imitationsbegreppets olika tvärvetenskapliga innebörder. Resultatet visar att 

imitatio som retorikdidaktiskt begrepp i betydelsen medveten efterbildning har ett 

begränsat inflytande i samtida didaktisk forskning, trots dess över tvåtusen år långa 

historia med omfattande tillämpning. Imitation figurerar dock alltjämt i didaktisk 

forskning, men som en beskrivning av en omedveten och oreflekterad handling i 

lärandeprocesser. En central slutsats är att imitatiobegreppet har blivit föremål för en 

begreppsglidning och fått anmärkningsvärt lite utrymme i didaktisk forskning som en 

alternativ undervisnings- och lärandemetod.  

 

Nyckelord: retorik, copia, topos, imitatio, imitation 
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1. Inledning 
 

Stå på giganters axlar / Sir Isaac Newton 

 

Idén bakom det här examensarbetet föddes redan på hösten för två år sedan, framför 

TV:n någon gång vid lunchtid. Jag bläddrade mellan kanalerna och fastnade för en av 

SVT:s sändningar från bokmässan i Göteborg. Där stod professor Stefan Einhorn på 

scenen och utförde ett mycket intressant experiment tillsammans med publiken. Han 

bad dem först att noggrant följa hans instruktioner, som innebar att publiken helt 

enkelt skulle göra precis likadant som han själv, efter att han hade räknat till tre. Han 

började med uppgiften att ”sätta fingrarna på hakan när jag har räknat till tre”. Så 

räknade han ett, två, tre – och satte själv istället fingrarna på näsan, vilket större delen 

av publiken till sin egen rödkindade förvåning också hade gjort. Einhorn lurade 

därefter publiken på samma sätt ytterliga två gånger, trots att de alltså redan hade 

förstått principen. Han summerade experimentet med slutsatsen att människor ”gör 

som man gör och inte som man säger”. 

 

Som lärarstudent har jag mött många tankar kring vad lärande är, vad undervisning är, 

hur vi människor lär oss nya kunskaper, breddar vår förståelsehorisont och utvecklar 

nya färdigheter. Den didaktiska skolning som jag har gått igenom har lärt mig att 

kunskaper kan tillskrivas olika kvalitéer där faktakunskaper ligger på den mest 

grundläggande nivån, förståelse på en mer avancerad nivå och färdigheter samt 

förtrogenhet på den mest avancerade.1 Hur vi människor införskaffar dessa kunskaper 

och färdigheter genom inlärning och undervisning är däremot ett kunskapsområde 

som tycks vara mer svårgreppbart och abstrakt, och denna typ av lärarkompetens 

refereras understundom till som ”tyst vetande”2 eller ”osynlig metodik”3.  Den fråga 

som gäckat mig under en lång tid av min utbildning, är just hur outtalad, hur teoretiskt 

svårfångad och hur ”tyst” denna kompetens egentligen är. Metodik är enligt 

pedagogikprofessorn Stefan Hopmann tillsammans med retorik och kateketik (som 

                                                 
1 Bloom, Benjamin (red). 1956. Taxonomy of edicational objectives. London: Longmans, sid. 45-49 
2 Bengtsson, Jan & Kroksmark, Tomas. 1994. Allmänmetodik Allmändidaktik. Lund: Studentlitteratur, 
sid. 26 
3 Kroksmark, Tomas. ”Undervisningsmetodik som forskningsområde”. I Didaktik – teori, reflektion 
och praktik.1997. Lund: Studentlitteratur, sid. 96 



 2

under medeltiden tog över retorikens roll) de tre hörnstenar som tillsammans utgör 

grunden för ämnet didaktik, sett till dess vetenskapshistoriska ursprung.4 Följdfrågan 

till detta har för mig blivit vad metodiken och retoriken kan säga oss om människors 

sätt att lära och lärares sätt att undervisa.  

 

Under min lärarutbildning har jag som student fått uppfattningen att imitation ur 

allmändidaktisk synvinkel är en obearbetad, oreflekterad och teoretiskt bitvis illa 

ansedd metod för lärande och undervisning. Vid ett flertal tillfällen har lärare i 

ämnesdidaktik efter en intressant och givande genomgång av olika metodval för att 

undervisa ett visst ämnesstoff stannat upp, och påtalat för oss studenter att ”ni ska inte 

bli som jag”, d.v.s. att vi inte skulle försöka ta med oss de praktiskt illustrerade 

undervisningsmetoderna och använda dem rakt av som om de vore våra egna. Istället 

fick vi under föreläsningarna veta att vi skulle sträva efter att utveckla vår egen 

(underförstått unika) stil som undervisande lärare och utveckla vårt eget 

undervisningsmaterial. En intressant aspekt av detta tankesätt är att det tycks ligga på 

teoretisk kollisionskurs med retorikens syn på hur kunskapsutveckling och praktisk 

färdighet successivt byggs upp. Där används istället begreppet copia för att beskriva 

hur en talare eller skribent aktivt bör sträva efter att samla på sig en arsenal med 

exempel, metoder, tankar och formuleringar.5  

 

Det ämnesområde som fångat mitt intresse vilka skillnader och likheter som finns 

mellan retorikens syn på imitatio eller efterbildning som undervisnings- och 

lärandemetod och didaktikens syn imitation. Undervisning och lärande genom 

imitation respektive imitatio (efterbildning) tycks i mina ögon vara en didaktisk och 

retorisk brännpunkt, väl värd att undersöka närmare. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Hopmann, Stefan. ”Wolfgang Klafki och den tyska didaktiken”. I Didaktik – teori, reflektion och 
praktik. 1997, sid. 201 
5 Johannesson, Kurt. 2006. Retorik eller konsten att övertyga. Stockholm: Nordstedts, sid. 17 
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2. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med föreliggande examensarbete är att granska retorikens syn på undervisning 

och lärande genom imitatio (efterbildning), samt presentera didaktiska perspektiv på 

det svenska begreppet imitation i lärande och undervisning. Därtill vill jag undersöka 

hur yrkesverksamma lärare som vidareutbildat sig den retorikdidaktiska kursen 

Progymnasmata förhåller sig till imitatio (efterbildning) respektive imitation som 

didaktiska metoder i undervisning och lärande. Utifrån detta övergripande syfte söker 

jag svara på följande frågeställningar: 

 

- Hur har imitatio som retoriskt begrepp utvecklats och på vilket sätt har det del 

i den retoriska traditionen? 

- Hur kan begreppet imitation definieras didaktiskt och tvärvetenskapligt inom 

psykologi, lingvistik och teologi? 

- Hur kan begreppet imitatio (efterbildning) definieras retorikdidaktiskt? 

- Vad innebär imitation och imitatio som olika metodbegrepp för undervisning 

och lärande? 

- Hur uppfattar yrkesverksamma lärare med vidareutbildning i Progymnasmata 

imitation respektive imitatio som undervisnings- och lärandemetoder? 

- Använder yrkesverksamma lärare tillika progymnasmatastudenter sig av 

imitatio respektive imitation i sin egen yrkesutövning? 

- Kan imitatiobegreppet förklara något av metodrepertoarens utveckling hos 

yrkesverksamma lärare? 

 

 

3. Forskningsöversikt över retorikens didaktik 

 

Det enskilt mest omfattande arbetet inom europeisk litteraturvetenskaplig forskning 

om det retoriska begreppet imitatio6 har författats av Alexandru N. Cisek, med titeln 

”Imitatio et tractatio”. I denna avhandling knyter Cisek ihop det antika retoriska 

begreppet imitatio i betydelsen ”nachahmung” eller efterbildning7 med dess 

                                                 
6 Se sid. 6 för en utförlig begreppsförklaring 
7 Gomer, Eva & Huber, Josef (red.). 1984. Prismas tyska ordbok. Stockholm: Prisma 
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besläktade begrepp tractatio, för avtäcka ett retorik- och litteraturdidaktiskt arv från 

den grekiska och romerska antiken via medeltid och renässans som mynnat ut i vår 

samtids litterära kanonbegrepp. Tractatio definierar Cisek enligt följande: ”den 

kreativa arbetsgång med förhandenvarande modeller mot högre trappsteg för skriftlig 

imitation kallar vi för tractatio, varvid vi utgår ifrån en ursprunglig teknisk-retorisk 

betydelse från dess terminologi i antikens och medeltidens poetologi”8 [min övers.]. 

Cisek visar hur principen att efterbilda (imitatio) och omskriva (tractatio) stilistiska 

exempel och väl ansedda förebilder under antiken och medeltiden var en ledande 

skriv-, läs-, och retorikdidaktisk metod . Han hänvisar bl.a. till den inom retoriken och 

skrivlärandet långt spridda och vedertagna övningsserien Progymnasmata9, som 

baseras just på efterbildning och omskrivning. 

 

Per-Anders Borius har skrivit magisteruppsatsen Pedagogiska begrepp i en retorisk 

praktik, där ett antal lärares didaktiska yrkesspråk undersöks utifrån tillämpning av 

retoriska begrepp i planering av undervisning och i den efterföljande reflektionen. 

Undersökningen baseras på intervjuer där lärarnas användning av de retoriska 

begreppen först beskrivs, innan tillämpningen av begreppen i samtal om undervisning 

undersöks närmare. Borius finner att retoriska begrepp som ethos, pathos, logos, 

copia och imitatio kan användas i lärares yrkesmässiga samtal om undervisning, och 

att de retoriska begreppen har funktionen att hjälpa lärarna uttrycka det de vill 

förmedla sinsemellan i samtal om och kring undervisning.10  

 

Maria Wolrath Söderberg presenterar i forskningsartikeln Topical learning s.k. 

”topiskt lärande” som ett förbisett alternativ i den pedagogiska debatten, trots att 

samtida pedagogiskt tänkande i Sverige strävar efter dialogiskt lärande och prioriterar 

en utveckling av ett demokratiskt förhållningssätt. Hon påpekar att topoi i dess 

funktion som platser i tanken för att organisera och strukturera idéer och kunskap har 

haft en självskriven roll i pedagogisk teoribildning under antiken, och hävdar att den 

kan fylla sin funktion även i vår samtida didaktiska diskurs.11 Wolrath Söderberg 

                                                 
8 Cisek, Alexander. 1994. Imitatio et tractatio. Die literarisch-rhetorischen Grundlagen der 
Nachahmung in Antike und Mittelalter. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, sid. 321 
9 Se en mer utförlig redogörelse på sid. 11 
10 Borius, Per-Anders. 2005. Pedagogiska begrepp i en retorisk praktik. Magisteruppsats, Lunds 
universitet 
11 Wolrath Söderberg, Maria. 2008. Topical learning. Södertörns högskola, In press: SICSAT 
Bookseries, sid. 4   
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framhåller begreppet inventio som en hörnsten i det topiska lärandet inom retoriken, 

då just denna process (inventio) – att finna stoff, material, kunskaper och insikter, är 

en central del i undervisning och lärande.12 Hon finner också en koppling mellan 

topiskt lärande och minnet, genom begreppet memoria. Då den antika utbildningen till 

största delen var muntlig, krävdes aktsamhet på hur lärdomar och ny kunskap kunde 

memoreras, vilket s.k. topiker gav möjliga svar på i form av modeller, scheman och 

kartor som olika ”platser” i tanken. Denna tradition har p.g.a. ett alltmer utpräglat 

skriftsamhälle successivt fallit undan, trots ett uppsving under renässansen. Med en 

perspektivistisk utgångspunkt anförs retorikens arv med bl.a. Protagoras uttryck 

”dissoi logoi”, d.v.s. att det finns åtminstone två relevanta sätt att betrakta samma 

företeelse. Detta synsätt öppnar för topiskt lärande genom att söka tänkbara 

alternativa perspektiv och pröva dem mot varandra istället för att endast söka efter 

absoluta och slutgiltiga svar. Wolrath Söderberg drar slutsatsen att det är dags att 

återuppliva topikläran som ett teoretiskt redskap för att möta kraven på dialogicitet 

och som ett viktigt bidrag till lärande och kunskap.13 

 

Anders Sigrell kastar i forskningsartikeln Progymnasmata – ett skrivdidaktiskt 

alternativ nytt ljus på den retoriska skrivövningsserien Progymnasmata och dess 

beröringspunkter med retorikens övergripande kunskapssyn och skrivdidaktiska 

dimensioner. Han för fram begreppen perspektivism, existentialism och normativitet  

för att beskriva retorikens kunskapssyn. Perspektivismen ligger i antagandet att 

språket är arbiträrt, vilket i sin tur gör att vi människor måste välja språk för varje 

enskild kommunikativ situation beroende på dess specifika förutsättningar, då orden 

endast erbjuder speglingar av ting eller företeelser men inte exakt samma innebörd 

(existentialism). Normativiteten följer av de föregående infallsvinklarnas konsekvens 

– vi gör de språkval vi uppfattar att situationen kräver och som vi känner oss tillfreds 

med.14 Här kommer begreppet copia in som uttryck för vår möjlighet att samla ord, 

formuleringar och stilfigurer i ett register eller en arsenal, som vi sedan kan använda 

när vi möter en ny kommunikationssituation och måste göra nya språkval.15 Genom 

att analysera och beskriva Progymnasmataövningarnas kunskapsmål, moral och 

                                                 
12 Wolrath Söderberg, Maria. 2008. Topical learning. Södertörns högskola, In press: SICSAT 
Bookseries. sid. 2 
13 Ibid. sid. 7, 9 
14 Sigrell, Anders. 2008. Progymnasmata – ett skrivdidaktiskt alternativ. Femte nationella konferensen 
i svenska med didaktisk inriktning. Einarsson, Jan (red.). Växjö universitet. Antagen, sid. 4 
15 Ibid, sid. 8 
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kunskapssyn söker Sigrell lägga fram dem som ett skrivdidaktiskt alternativ med sina 

didaktiska rötter i den antika retoriken. Mot bakgrund av sin framställning bidrar han 

också med en alternativ definition till retorik som ”konsten att välja språk 

konstruktivt”.16 

 

 

4. Teoretisk bakgrund 

 

I denna teorietiska bakgrund avser jag att delge det teoretiska anslag som 

examensarbetet anlägger i anslutning till syftet. Detta görs dels i en redogörelse av 

analysmetoden med antaganden och teoretiska referenser, och dels genom att beskriva 

och redogöra för de grundläggande teoretiska begrepp som undersökningen kretsar 

kring.  

 

 

4.1.1 Centrala begrepp 

 

I de delar av uppsatsen där både begreppet pedagogik och begreppet didaktik 

förekommer, betraktas dessa som synonyma för vetenskap och forskning om lärande 

och undervisning. Jag är medveten om att många didaktikteoretiker gör skillnad 

mellan dessa begrepp, men jag ser i föreliggande uppsats inga väsentliga problem 

med att begreppen går in i varandra och min förhoppning är att detta också ska 

underlätta för läsaren. Vad gäller begreppet metodik så ser jag detta som en 

underordnad förgrening av didaktik och pedagogik. 

 

Imitatio kommer av det latinska verbet imitor, som av Latinsk-svensk ordbok tilldelas 

flera olika innebörder: (a) efterbilda, göra efter, framställa eller uttrycka lika eller 

träffande, (b) komma upp emot eller jämföras med, vara lik eller jämförbar med.17 

Øivind Andersen använder ”etterligning” som översättning till imitatio, som också 

kallas mimesis på antik grekiska. Han skiljer också mellan imitation i allmän 

                                                 
16 Sigrell, Anders. 2008, sid. 4 
17 Ahlberg, Axel W, Lundquist Nils & Sörbom, Gunnar. 2001. Latinsk-svensk ordbok. Stockholm: 
Nordstedts 
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betydelse och efterbildning inom antikens retorik: ”Det antike begrepet innebærer mer 

av aktiv streben. Forbilder virker forløsende på egen skaperkraft”18. Att Andersen gör 

denna distinktion bör förstås av att han är väl bevandrad i retorikens pedagogiska 

teorier. Rent lexikalt tycks nämligen skillnaden mellan begreppen imitation och 

etterligning inte vara allmänt vedertagen. Wessén översätter t.ex. infinitivformen 

”etterligne” med det något rudimentära ”härma”, vilket alltså inte alls är den betydelse 

som Andersen åsyftar.19 Kurt Johannessons definition på imitatio lyder ”inom 

retoriken en teknik eller pedagogisk princip att lära sig tala och skriva väl genom att 

efterbilda vissa mönstergilla tal eller texter”20. Den romerske retorikläraren 

Quintilianus ger inte imitatio en explicit definition, men i Ellenbergers översättning 

tycks förklaringen ligga i förebilder som grund för efterbildande: ”Vi skall också vara 

uppmärksamma på förebilder i alla förtjänster […] Det första och viktigaste är 

uppslaget, och det är en fördel att följa de uppslag som redan finns”21. I föreliggande 

examensarbete kommer jag att referera till imitatio som efterbildning, i bemärkelsen 

aktivt, reflekterat och medvetet tillgodogörande och memorerande av valda förebilder 

och exempel.  

 

Ett andra mycket centralt begrepp för analysen i det här examensarbetet är copia. Vid 

en första anblick härleder kanske läsaren detta till det svenska ordet kopia, men denna 

direktöversättning blir i retorikdidaktisk mening inte rättvisande för begreppet. 

Lennart Hellspong definierar copia som ”ett överflöd av uppslag” och menar att ett 

sätt att åstadkomma detta är att först okritiskt komma med idéer för att sedan gallra 

bland dem.22 Kurt Johannessons definition inom retoriken är ”rikedom, överflöd av 

språkliga uttryck som talaren kan välja mellan”.23 I föreliggande examensarbete avser 

jag använda mig av Hellspongs definition, men i en didaktisk betydelse med något 

större spännvidd. När vi samlar på oss idéer, exempel på kunskap och problemlösning 

är mitt antagande att idéerna ofta har sitt ursprung hos andra människor, men att vi 

genom copia modifierar dem och gör dem användbara för oss själva. Min 

                                                 
18 Andersen, Øivind. 1995. I retorikkens hage. Oslo: Universitetsforlaget, sid. 222 
19 Wessén, Esaias. 1967. Norsk-svensk ordlista. Lund: Gleerup, sid. 24 
20 Johannesson, Kurt. 2006,  sid. 281 
21 Ellenberger Bengt (övers.) 2002. Quintilianus, Marcus Fabius. Den fulländade talaren (Institutio 
oratoria). Wahlström & Widstrand, sid. 124 
22 Hellspong, Lennart. 2004. Konsten att tala. Lund: Studentlitteratur sid. 92 
23 Johannesson, Kurt. 2006,  sid. 279 
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utgångspunkt är att pröva begreppets användbarhet även utanför retorikens 

kärnområde och applicera det på undervisning och lärande i mer allmän bemärkelse. 

Ytterligare ett grundläggande begrepp för analysen av min undersökning är exemplum 

(latin) eller paradigma (grekiska), som enligt det webbaserade retoriska 

uppslagsverket Silva Rhetoricae är synonymt med ”sample” (prov, provbit) eller 

”specimen” (provexemplar).24 Johannesson definierar det retoriskt som ”en sann eller 

fiktiv händelse eller levande gestalt som införs i talet för att konkretisera något 

abstrakt och tjäna som bevis hämtat ur historien eller åhörarnas egen erfarenhet”25. 

Etymologiskt sett ligger vårt svenska ord ”exempel” mycket nära till hands, men det 

omfattar inte retoriken specifikt, och fångar därför inte upp exemplums 

retorikdidaktiska betydelse som en del av en repertoar (copia) som står under ständig 

utveckling. Jag avser att använda exemplum med Silva Rhetoricaes 

begreppsförklaring, för att närma mig det svenska ordet ”exempel” i syfte att öppna 

upp det som ett tänkbart allmändidaktiskt begrepp men med ambitionen att inte helt 

frångå dess ursprungliga retoriska innebörd.  

 

Ett fjärde begrepp som ligger till grund för analysen är topos.. I sin översättning av 

Aristoteles Retoriken definierar Kennedy topos bokstavligt som ”plats” [min övers.] 

och metaforiskt som ”the location where a speaker can look for avaliable means of 

persuasion” - stället där en talare kan titta efter möjliga medel för att övertala [min 

översättning].26 Johannesson väljer istället den kärnfulla beskrivningen ”plats där man 

hämtar en viss typ av argument”27. Maria Wolrath breddar definitionen till att gälla 

”platser i minneslandskapet eller i det mentala landskapet eller som platser i det 

kulturella landskapet”28. Några exempel på topoi (topos i plural) finns i den s.k. 

partesmodellen i fem steg (Inventio, Dispositio, Elocutio, Memoria, Actio), som ger 

oss effektiva utgångspunkter (platser i tanken) för hur ett tal bör planeras, utformas, 

disponeras och framföras.29 Afthonios Progymnasmataövningar bygger också på 

topoi, med sina fasta mallar för vilka komponenter som bör finnas med i tal och texter 

som skrivits för att påverka mottagaren i någon riktning. För detta examensarbete kan 
                                                 
24 Silva Rhetoricae (rhetoric.byu.edu), Burton, Gideon O. Brigham Young University.  Fullständig 
URL-adress: http://humanities.byu.edu/rhetoric/silva.htm 
25 Johannesson, Kurt. 2006,  sid. 280 
26 Kennedy, George A (övers). 2007. Aristotle. On rhetoric. Oxford University Press, sid. 44   
27 Johannesson, Kurt. 2006, sid. 284 
28 Wolrath Söderberg, Maria. ”Topiskt lärande”. I Rhetorica Scandinavica, nr 38. 2006. Rhetor förlag, 
sid. 74 
29 Se närmare beskrivning på sid. 15 
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samtliga definitioner av topos vara meningsfulla, men jag har valt att avgränsa 

begreppet till ”platser i det mentala landskapet” för att underlätta förståelsen hos 

läsaren och få en tydligare didaktisk anknytning till copia, exemplum och imitatio.  

 

Slutligen återstår att redogöra för och definiera begreppet imitation.  

Nationalencyklopedin förklarar begreppet enligt följande: ”härmning, efterliknande; 

term inom pedagogik och psykologi. Imitation är viktig vid inlärning, identifikation 

samt vid överföring av kulturella traditioner. En imitativ akt består av två 

komponenter: observation och reproduktion”30. Bonniers svenska ordbok förklarar 

verbet imitera som ”härma, efterbilda”, men har också en pedagogisk referenspunkt i 

ordet imitativ med betydelsen ”härmningsmetod i språkundervisning”.31 Mitt 

perspektiv på begreppet är i grunden retoriskt och didaktiskt, men jag ser ingen 

anledning till att försöka omdefiniera den lexikala betydelsen i min analys av 

intervjuerna, med antagandet att intervjusubjekten själva bör ha en uppfattning om 

skillnaden mellan begreppen imitatio (aktiv och reflekterad efterbildning) och 

imitation (passiv och oreflekterad härmning).   

 

 

4.1.2 Imitatio eller efterbildning inom retoriken 

 

I det antika skolsystemet sågs efterbildning, mimēsis på antik grekiska och imitatio på 

latin, som ett naturligt sätt för en retorikelev att utvecklas och att ta lärdom. Genom 

att läsa, ta intryck av och försöka efterbilda stora skalder som t.ex. Homeros, ansågs 

eleven bygga upp sitt ordförråd och sin språkliga repertoar med stilistiska förebilder.32 

Detta aktiva efterbildande var inte bara en estetisk princip utan dessutom en 

pedagogisk metod, och somliga hävdade att efterbildningen hade en så central plats 

inom den retoriska pedagogiken att den sågs som en självständig fjärde faktor bakom 

lärandet, vid sidan av talang, teori och träning. Förebilder ansågs verka förlösande på 

elevens egen skaparkraft, och fulländad ansågs man bara kunna bli om man tog till sig 

förebilden men undvek dess brister. Aristoteles betraktade efterbildningen som en 

pedagogisk metod även utanför retoriken och angav den som en av två tänkbara källor 

                                                 
30 Nationalencyklopedin. 2008.  Hämtat från www.ne.se 
31 Györki, Iréne & Sjögren, Peter A. 1991. Bonniers svenska ordbok. Stockholm: Bonnier 
32 Eriksson, Anders. 2002. Retoriska övningar Afthonios’ Progymnasmata. Nora: Nya doxa, sid. 15-16 
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till färdighet i diktkonst, där den förmodat medfödda känslan för melodi och klang var 

den andra. Han menade också att efterbildandet eller imitationen är något naturligt 

som vi människor är benägna att göra, och något vi har stor nytta av i vår strävan efter 

att förstå och orientera oss i världen. Någonting som får sägas vara mycket 

fascinerande i sammanhanget är att Aristoteles också såg imitatio som viktig del i 

barns sätt att införskaffa kunskaper och färdigheter, en tanke som finner mycket stöd 

inom modern forskning, bl.a. inom utvecklingspsykologin.33  

 

Den romerske retorikläraren Marcus Fabius Quintilianus (ca 30-100 e.Kr.) är kanske 

en av den antika retorikteorins starkaste förespråkare av efterbildningen, imitatio, som 

didaktisk metod. Han slår fast följande i sitt stora retorikpedagogiska verk Institutio 

Oratoria: ”Utbildning består ju utan tvivel till stor del i efterbildning. Det första och 

viktigaste är uppslaget, och det är en fördel att följa de god uppslag som redan 

finns”34. Efterbildningen ses hos Quintilianus alltså som liktydigt med det 

pragmatiska i tanken att inte försöka uppfinna hjulet ännu en gång, utan att istället 

sträva vidare i utvecklingen. Men han menar inte att detta innebär att människor ska 

nöja sig med att passivt återskapa goda exempel, utan säger istället att ”det är en skam 

att nöja sig med att nå jämsides med det man efterbildar […] hur skulle det bli om 

ingen åstadkom något mer än sin förebild?”35.  

 

Vad och vem skulle då retorikeleverna försöka efterbilda? Quintilianus ansåg att 

efterbildning av konkreta förebilder bland talare och författare faller sig mer naturligt 

än efterbildning via abstrakta regler, eftersom reglerna i läroboken inte kan ta upp alla 

speciella situationer som talaren kan komma att ställas inför. Här blir begreppet copia 

ett sätt att beskriva en elevs strävan efter att samla på sig goda exempel för att stå väl 

rustad även i till synes helt unika retoriska situationer. Läraren tillskrevs hos 

Quintilianus rollen som en viktig förebild i elevernas skolning, då denne hela tiden 

fanns till hands som ett exempel i undervisningen. Huruvida eleverna skulle hålla sig 

till en eller flera förebilder råder dock inte full enighet om bland de antika 

retorikteoretikerna.36 Quintilianus själv förordar att det bör finnas ett flertal förebilder 

för eleverna, eftersom ingen talare är helt fulländad men många är särskilt skickliga 

                                                 
33 Andersen, Øivind, sid. 222-223 
34 Ellenberger Bengt (övers.) 2002. Quintilianus, Marcus Fabius, sid. 124 
35 Ibid, sid. 125 
36 Andersen, Øivind, sid. 224 
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på en viss aspekt av talarkonsten. Han exemplifierar sitt resonemang med att även om 

Cicero var Roms bäste talare gör det knappast skada om vi tar intryck av Caesars 

kraft, Caelius kvickhet, Pollios noggrannhet och Calvus träffsäkerhet.37 Den okände 

författaren bakom den äldsta handboken i retorik (86-82 f.Kr.), Ad Herennium, menar 

tvärtom att det är ”till nackdel för studenten att inte tro, att en enda individ kan 

behärska allt, och jag menar nu att ingen skulle ha börjat tänka på det sättet, om man 

tagit sina exempel från en enda”38. Han anger dock även ett högst egennyttigt skäl till 

att inte ta exempel från andra retoriker, då han menar att han genom att endast ta upp 

sina egna exempel inte löper risken att ”alla förtjänster i boken tillskrivs andra, medan 

otympligheter och konstigheter skulle betraktas som mitt speciella bidrag”39. 

 

 

4.1.3 Afthonios Progymnasmata 

 

Inom retoriken har imitatio en stark ställning som didaktisk metod, allra främst 

manifesterad genom den syriske retorikläraren Afthonios skrivövningar 

Progymnasmata från 300-talet e.Kr.40. Progymnasmataövningarna har en gemensam 

retorikdidaktisk tanke – vi kan bli övertygande och skickliga talare och skribenter 

genom att öva oss efter färdiga mönster, vägledande exempel och goda förebilder. 

Idag leder ordet imitation kanske tankarna till negativa konnotationer som ”passiv 

efterapning” eller ”härmande”, men det antika begreppet innebar tvärtom en aktiv 

strävan att efterbilda föredömliga texter genom att omtolka dem och därigenom 

återskapa det bästa hos dem i sina egenproducerade texter.41 Vi kan med andra ord 

lära oss konsten att övertyga (retorik) genom att lära av andra, eller m.a.o. efterbilda 

redan färdiga exempel utifrån ämnesval, disposition, språkval, form och stil. Ordet 

progymnasmata betyder egentligen ”förberedande övning”, och har sedan antiken 

getts ut i ett antal olika versioner. Den äldsta bevarade versionen av övningsserien 

tillskrivs Theon från Alexandria från ca 50 e.Kr, men den modifierades senare till en 

                                                 
37 Ellenberger Bengt (övers.) 2002. Quintilianus, Marcus Fabius, sid. 128 
38 Bergh, Birger (övers.) 2005. Ad Herennium – De ratione dicendi ad C.Herennium. Rhetor förlag, 
sid. 8, 108 
39 Ibid, sid. 110 
40 Eriksson, Anders. 2002, sid. 27  
41 Ibid, sid. 16. 
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version som brukar tillskrivas den grekiska retorikteoretikern Hermogenes från Tarsos 

(ca 160-225 e.Kr).42  

 

Den version av Progymnasmata som ändå lever kvar som ett uppmärksammat 

retorikteoretiskt arvegods är skriven av Afthonios från Antiochia i Syrien. Afthonios 

version antas ha blivit uppskattad och uppmärksammad eftersom den var skriven på 

ett tydligare sätt och dessutom innehöll exempeltexter till alla övningarna, vilket inte 

hade funnits med tidigare.43 Han byggde också ut antalet övningar från tolv till 

fjorton, genom att separera övningarna ”vederläggning” och ”bekräftelse” som 

tidigare varit sammanfogade, och dessutom lägga till övningen ”smädelse” som 

motsatsen till övningen ”lovtal”.44  Övningsserien i sin helhet innehåller övningarna 

”fabel”, ”berättelse”, ”kria”, ”sentens”, ”vederläggning”, ”bekräftelse”, ”allmänplats”, 

”lovtal”, ”smädelse”, ”jämförelse”, ”karaktärisering”, ”beskrivning”, ”tes” och 

”lagförslag”.45  

 

Den mest grundläggande pedagogiska tanken med Afhonios progymnasmata är just 

imitatio, att öva upp sin egen retoriska förmåga genom att utgå från färdiga exempel 

på beprövade och vedertagna komponenter i tal och texter. Det antika 

utbildningsväsendet utvecklade imitatio till en process i sju steg som eleverna fick gå 

igenom. Först fick de högläsa texterna och lyssna på dem. I nästa steg fick de bedöma 

och analysera texternas retoriska inslag, för att förbättra sin förmåga att se vilka 

förtjänstfulla resp. mindre lyckade språkliga val som författaren gjort. Det tredje 

steget var att memorera utvalda textstycken för att lagra dem i sin copia som möjliga 

utgångspunkter till eget skrivande. I det fjärde steget skulle eleverna parafrasera 

(skriva om) originaltexter, för att öva sin förmåga att återanvända och modifiera 

vedertagna modeller och exempel med egna ord.  I det femte steget fick eleverna 

försöka överföra exempelmodellen till olika språkliga uttrycksformer, t.ex. genom 

översättning mellan grekiska och latin, eller genremässig omdaning från prosa till 

vers. Samma idéstomme bakom en text omvandlades alltså här genom genreväxling 

eller översättning. I det sjätte steget läste eleverna upp sina parafraserade texter inför 

                                                 
42 Eriksson, Anders. 2002, sid. 19, 22-24 
43 Kennedy, George A. 2000. Progymnasmata – greek texbooks of prose composition, translated into 
english, with introductions and notes.sid. 67, 72 
44 Eriksson, Anders. 2002, sid. 24-27 
45 Se Kennedy (2000) eller Eriksson (2002) för en redogörelse av övningarnas innehåll 
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klassen, antingen memorerad eller uppläst från papper. I det sjunde och sista steget 

gav läraren sin respons till elevernas texter och framföranden i form av beröm och 

kritik, så att alla elever kunde ta del av varandras goda exempel och lära av varandras 

eventuella snedsteg. Att övningsprogrammet är strukturerat som en lärandeprocess 

”steg för steg” beror på en central pedagogisk tanke bakom progymnasmata – som 

elev måste man först lära sig grunderna för att sedan kunna avancera och successivt 

börja styra sin utveckling mer självständigt.46 Läraren spelade också en naturlig roll 

som förebild i den antika skolningen genom att läsa upp sina egna texter som eleverna 

sedan fick bearbeta, bl.a. i Isokrates skola från ca. 400 f.Kr.47 

 

 

4.1.4 Topoi – platser i tanken 

 

Ett annat sätt att förstå den retoriska pedagogikens idétradition med efterbildning av 

goda exempel och strukturerat lärande är toposbegreppet. Topos är ett grekiskt ord 

som betyder plats eller ställe, men det rör sig inte om en geografisk och fysiskt 

närvarande plats utan om en plats i ett tankesystem eller i ett mentalt och kulturellt 

landskap som antikens retoriker kallade för doxa.48 Vedertagna modeller för t.ex. 

disposition av tal (IDEMA) eller språkliga stilfigurer (som metafor, litotes och 

liknelse) är enligt klassisk retorisk teori topoi, d.v.s. redan existerande ”platser” i 

olika tankesystem dit vi kan knyta våra erfarenheter, tankar och idéer för att kunna 

göra aktiva språkval beroende på situationens kontext. Retorikforskaren Jens. E. 

Kjeldsen menar att topoi idag bl.a. används i modern medieforskning och refererar till 

den ursprungliga antika betydelsen  ”mentale kart eller husk- og spørrelister”49 i sitt 

resonemang om att de journalistiska frågorna vem, vad, hur, varför, när, med vilka 

följder, i grunden är just topiker (topoi).  

 

Maria Wolrath Söderberg menar att toposläran har stor pedagogisk relevans eftersom 

den utgör en pedagogisk plattform där vi kan hitta utgångspunkter till att föra en 

meningsfull dialog om vad som är kunskap och vad som är att betrakta som 

kunskapsutveckling. Pedagogiska teorier får en naturlig progression genom att prövas 
                                                 
46 Eriksson, Anders. ”Retorikens didaktik”.  I Rhetorica Scandinavia, nr 38. 2006. sid. 29 
47 Kennedy, George A. 2000, sid. 6 
48 Wolrath Söderberg, Maria. ”Topiskt lärande”. I Rhetorica Scandinavia, nr 38. 2006. sid. 74 
49 Kjeldsen, Jens. E. 2004. Retorikk i vår tid. Oslo: Spartacus, sid. 150, 53 
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topiskt, d.v.s. genom att vi skapar gemensamma vedertagna begrepp (eller topoi) som 

vi kan knyta upp våra erfarenheter kring, distansera oss från för att analysera, 

reflektera och dra slutsatser. Hon finner att toposläran har gemensamma 

beröringspunkter med såväl Jean Piagets som Lev Vygotskijs utvecklingsteorier. 

Piaget menar att människan konstruerar sin kunskap i samspel med omgivningen och 

i anpassningen till densamma, en process han benämner adaptation. Vi samlar upp 

våra erfarenheter som nya komponenter i successivt konstruerade kognitiva scheman 

genom s.k. assimiliation, och när en ny kunskap tillkommer som tillbakavisar tidigare 

förvärvad kunskap måste vi omvandla och anpassa vår förståelsekarta genom s.k. 

ackommodation. Wolrath Söderberg menar att vi med retorikpedagogiska ögon kan 

betrakta ”Piagets assimilation  som toposkonstituerande och toposutvecklande och 

ackomodationen som ett toposbyte”.50 Kopplingen till Vygotskij ligger främst i 

begreppet mediering som söker beskriva hur lärande sker genom dialogiskt utbyte 

med andra människor eller genom samverkan med olika verktyg. Tillsammans med 

en skiftnyckel kan vi göra mer när vi lär oss hur man t.ex. får loss oljepluggen från 

bilen, och tillsammans med en annan klok människa får vi fler utgångspunkter genom 

frågor och goda råd till stöd för att utveckla vårt tänkande. Här delger Wolrath 

Söderberg hypotesen att denna mediering mellan människor ofta sker topiskt, d.v.s. 

genom att vi finner strategiska platser i tanken som vi kan utgå från i vårt eget 

tänkande och dessutom strategiska platser som fler människor gemensamt kan dela, 

pröva, utveckla eller förkasta.51   

 

Som en del av retorikens väsentliga åtskillnad mellan tanke och handling finns också 

dikotomin mellan res (fysiska objekt, ting) och verba (ord).52 Quintilianus menar 

exempelvis att vi bör välja våra ord utefter vilka tankar vi vill förmedla, inte för 

ordens egen skull.53 Vi bör således välja de uttryck som bäst förmedlar våra tankar, 

och inte bara välja uttryck som vi tror låter bäst i andras öron. Vad vi människor 

uppfattar av ett ord är heller inte på förhand givet, även om språket ofta förefaller 

mycket logiskt. Vilka konnotationer kan t.ex. ordet man väcka i det svenska språket? 

Det har åtminstone tre särskilda betydelser beroende på situation och sammanhang. 

Man kan betyda hankön på människa. Man kan också vara ett uttryck för allmän 

                                                 
50 Wolrath Söderberg, Maria, ”Topiskt lärande”.  I Rhetorica Scandinavia, nr 38. 2006. sid. 75 
51 Ibid, sid. 76 
52 Andersen, Øivind, sid. 56 
53 Ellenberger Bengt (övers.) 2002. Quintilianus, Marcus Fabius, sid. 95 
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åskådning eller ett vedertaget mänskligt synsätt, t.ex. i frasen ”man brukar säga 

att…”. Uttalas vokalen lång i ordet får man betydelsen av håret på en hästs huvud. 

Språket är således mångtydigt som ett socialt och historiskt fenomen, det utvecklas 

hela tiden och vi människor måste göra tolkningar och språkval beroende på 

kontexten.54 Retorikteoretikern Lloyd F. Bitzer har introducerat begreppet retorisk 

situation, just som ett sätt att beskriva retorik som en situations- och kontextbunden 

kommunikativ problemlösningslära, och uttrycker detta på följande vis: ”rhetorical 

discourse comes into existence as a response to a situation [ …] or a solution in 

response to a problem”55. Sålunda bidrar retoriken via begreppen topos och copia med 

en syn på språk och kunskap som kontextbunden, och kunskapens värde bedöms 

pragmatiskt utifrån dess användbarhet i en specifik kontext som är svår att förutsäga.  

 

 

4.2 Teoretisk grund för analys av intervjuer 

 

Som teoretisk grund för analysen av det insamlade intervjumaterialet har jag valt att 

sammanställa en tolkningsram som innefattar samtliga centrala begrepp i ovanstående 

redogörelse. Den övergripande teoretiska ansatsen till denna tolkningsram är synen på 

retorik som en kodifierad praxis56, som i korthet innebär att vi lär av våra 

föregångares goda exempel och idéuppslag. Uttrycket kommer från den legendariske 

romerske retorikern och konsuln Marcus Tullius Cicero, som utgick från att alla 

skickliga talare använder sig av gemensamma språkliga strukturer och stilistiska 

grepp som går att analysera och därmed ”läsa av koden” för.57 Retorik som kodifierad 

praxis kan t.ex. innebära gemensamma strukturer i arbetsprocessen med att skriva och 

framföra tal, normalt uppbyggda enligt modellen Inventio, Dispositio, Elocutio, 

Memoria, Actio som tillsammans bildar akrostikonet IDEMA. Inventio utgörs av det 

kreativa moment där talaren finner stoff till sitt tal genom berättelser, exempel, 

argument m.m. Dispositio innebär såsom namnet antyder, just dispositionen av 

innehållet i talet. Den klassiska retoriska standarddispositionen för tal och texter är 

också en form av kodifierad praxis, med komponenterna Exordium (inledning), 

                                                 
54 Hellspong, Lennart. 2004, sid. 69 
55 Bitzer, Lloyd F. 1966. The Rhetorical situation. Cornell University, sid. 10 
56 Cicero, Marcus Tullius. 1962. De oratore. Hubbel, J.M. (övers.) Harvard University Press. Bok 1, 
sid. 146 
57 Ibid, sid. 146 
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Narratio (en bakgrund eller berättelse), Propositio (tesen och dess huvudargument), 

Refutatio (redogörelse för motargument), Confirmatio (bemötandet av 

motargumentet) samt Conclusio (den sammanfattande avslutningen). Elocutio innebär 

att fokus riktas på talets språkliga utformning och utsmyckning (ornatus) med 

språkliga figurer som t.ex. metafor, anafor, epifor, liknelse, metonymi etc. Memoria 

står för memoreringen av talet, så att det kan hållas fritt från manus. Actio innebär 

slutligen att talaren måste öva in ett lämpligt kroppsspråk och ett lämpligt uttal som 

passar talets form och innehåll och inte minst den situation där talet ska hållas.58   

 

Under antiken manifesterades alltså idén att man själv kan lära sig bli en skicklig 

talare (rhetor) genom att studera och analysera andra skickliga talare, vad de säger, 

när de säger det, varför de säger det, hur de rör sig, vilka ord de väljer och hur dessa 

ord uttalas, formas och sätts samman. Studierna ledde efter hand till en välutvecklad 

teori med en rik begreppsapparat, och retorik började inte längre enbart ses som en 

konstform utan också som en vetenskap. Ett första antagande för min analys är att 

lärande i allmän bemärkelse kan ske på samma sätt som retoriken utvecklades till en 

vetenskap, d.v.s. genom att studera goda exempel från andra människor, att memorera 

dessa som en del av en kunskapsarsenal och sedan omvandla dem till möjliga 

lösningar på specifika problem eller tänkbara svar på frågor. 

 

Slavpojken Menons dialog med sin lärare Sokrates handlar om huruvida ett sökande 

efter kunskap egentligen är möjligt. Om man redan har kunskapen behöver den ju inte 

sökas och har man den inte är det omöjligt att söka den p.g.a. att man inte vet vad man 

ska söka efter. Detta har kommit att kallas Menons paradox, och kan knytas till 

retorik i allmänhet och imitatio i synnerhet utifrån det didaktiska samspelet mellan 

lärande, elev och lärare.59 Om vi förutsätter att läraren har den kunskap som eleven 

saknar, torde det bli upp till läraren att stå för vägledningen vid kunskapssökandet då 

hon/han vet vad som ska sökas och var det kan finnas. Frånsett lärarens vägledning 

kan eleven med givna teoretiska riktlinjer för sitt kunskapssökande (imitatio, copia 

och topoi) självmant sortera fram den kunskap som krävs för den problemkontext 

eleven står inför. Ett andra antagande för min analys är att lärande innebär en 

                                                 
58 Hellspong, Lennart. 2004, sid. 55, 120-121 
59 Uljens, Michael. 1998. Pedagogisk forskning i Sverige. Årgång 3, nr 2, sid. 123 
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kontinuerlig process med kunskapssökande som kräver riktning, vägledning och 

kontinuitet. 

 

Dessa två antaganden har mynnat ut i en cyklisk modell för lärande ur ett 

retorikdidaktiskt perspektiv, där jag skiljer mellan imitation (härmning) och imitatio 

(efterbildning). Tanken är att illustrera hur passiv imitation och aktiv efterbildning 

skiljer sig åt ur ett lärandeperspektiv. Ett axiom för modellen är att vi med både passiv 

imitation och aktiv efterbildning ständigt möter exempel (exemplum) på kunskap och 

problemlösning som kan förläggas till vår repertoar eller arsenal med kunskaper och 

erfarenheter (copia), men för den passivt härmande sker detta omedvetet medan det 

för den aktivt efterbildande sker medvetet. Imitation i bemärkelsen passiv härmning 

kan därför inte knytas till copias medvetna och konstruktiva urval, utan faller ur det 

cykliska lärandet som en ström av oreflekterade exempel och obearbetad information. 

Därefter blir det aktiva efterbildandets samlade urval i copia reflekterat och 

teoretiserat till nya topikpunkter (såsom retoriken har växt fram som en kodifierad 

praxis), medan den passiva imitationen förblir oreflekterat tankestoff i likhet med ren 

faktainformation utan någon avsedd funktion eller tillämpning.  

 

 

 

 

4.2.1 Modell för cykliskt lärande genom  imitatio (efterbildning) kontra  imitation 

(härmning) 
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I analogi med analysens teoretiska utgångspunkter i den retorikdidaktiska traditionen 

är inte heller min idé bakom modellen hämtad ur tomma intet, utan har åtminstone två 

teoretiska inspirationskällor. Benjamin Blooms taxonomi skiljer mellan kunskap 

(knowledge), förståelse (comprehension), färdighet (application), analys (analysis), 

syntes (synthesis) och värdering (evaluation) efter en stigande kognitiv 

abstraktionsnivå. Kunskap (knowledge) kan vara rena fakta, kännedom om en 

terminologi eller konventioner för t.ex. stavning eller olika genrer (t.ex. en 

vetenskaplig uppsats). Detta är enligt Bloom alltjämt oreflekterad kunskap som inte 

når någon förståelsenivå. Förståelse kan istället innebära ett slags översättning som 

krävs för att förstå t.ex. en metafor eller överföra matematiskt språk till symboler, 

men också en förmåga att tolka kommunikation. Färdighet, analys, syntes och 

värdering är graderat ovan förståelse, eftersom det kräver en förmåga att använda 

kunskapen och förståelsen till problemlösning i specifika situationer samt att med 

distans kunna reflektera över tillämpningen av kunskaperna och värdera denna.60  

 

Kopplingen till modellen ligger enligt mitt synsätt i abstraktionsnivån på kunskap, 

förståelse, färdighet och analys i olika led. Att lära sig exempel på enskilda företeelser 

(jmf faktakunskaper) är grundläggande för att det över huvud taget ska finnas något 

att förstå och utveckla en färdighet kring. För att utveckla en förståelse kring exempel 

eller ett visst kunskapsstoff krävs en metod att tillägna och samla på sig detta ur ett 

pragmatiskt övervägande, eller möjliga svar på frågan ”vad kan detta vara bra för”. I 

mina ögon är copia just en sådan metod, som explicit påbjuder att memorera och ta 

fasta på sådant som kan vara till nytta för en djupare förståelse av ett fenomen eller en 

lösning på ett problem. För att kunna lösa ett pussel måste vi finna och komma ihåg 

pusselbitarna. Topos förutsätter i sin tur förståelse, reflektion, analys och tillämpning 

av den kunskap som tillägnats, för de samlade exemplen eller kunskaperna kräver ett 

sammanhang och syfte för att komma till användning. Sålunda har lärande genom 

efterbildning (imitatio) helt andra pedagogiska bevekelsegrunder än att enbart imitera 

ett färdigt exempel, eftersom utvecklingen mot att självständigt transformera det 

inlärda till någonting fruktbart och applicera det på en specifik problemsituation 

kräver både eftertanke och medvetenhet. Att reproducera eller plagiera ett visst 

kunskapsstoff kan visserligen anses likna en färdighet, men inte betraktat utifrån 

                                                 
60 Bloom, Benjamin (red.), sid. 201-207 
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toposbegreppet som kräver insikten och förståelsen att välja rätt bland det inlärda 

stoffet och föra över det till vägledande teoretiska utgångspunkter (topikpunkter).  

 

Förutom Bloom finns en annan teoretisk föregångare i fil. dr. Reidar Kvadsheim, vars 

psykologiska modell ”Action generation” i mina ögon uppvisar flera parallella drag 

med föreliggande modell, för att beskriva människans imitation som en intelligent 

process baserad på ett urval av olika beteendealternativ I Kvadsheims sjustegsmodell 

antas individen först samlar på sig uppslag och exempel från sin omedelbara 

omgivning (jmf copia), för att få olika beteendealternativ med olika konsekvenser. 

Sedan förutsätts individen beräkna [min övers.] sannolikheten för följderna av de 

olika beteendealternativen (jmf topos), för att slutligen göra ett aktivt val och bete sig 

därefter.61  

 

 

5. Metod  

 

För att föreliggande examensarbete ska svara upp mot sitt syfte har jag valt att 

använda två huvudsakliga metoder; litteraturstudier och telefonintervjuer med fyra 

yrkesverksamma lärare. Det teoretiska underlaget har undersökts genom djupgående 

studier av retorisk och didaktisk litteratur. Detta har kompletterats med inslag från 

psykologisk, teologisk och lingvistisk litteratur i en kort översikt för att illustrera 

imitationsbegreppets tvärvetenskapliga och definitionsmässiga bredd, men arbetets 

vetenskapliga fokus ligger inom den retoriska och didaktiska teorisfären.  

 

Det empiriska stoffet i undersökningen har inhämtats genom intervjuer med fyra 

yrkesverksamma lärare som har erfarenhet av retorikens didaktik genom Afthonios 

progymnasmataövningar som de studerat under en 7.5-poängskurs vid Umeå 

universitet. Intervjuerna har genomförts via telefon, eftersom flertalet av personerna i 

urvalsgruppen har varit geografiskt svåråtkomliga för intervjuer ”öga mot öga”, och 

att en blandning av intervjumetoderna enligt mitt synsätt skulle reducera validiteten 

                                                 
61 Kvadsheim, Reidar. 1992. The intelligent imitator – towards an exemplar theory of behavioral 
choice. Amsterdam: Elsevie science publishers, sid. v-vi 
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för intervjuerna genom att erbjuda helt olika perceptuella villkor (syn och hörsel mot 

enbart hörsel) och social kontext. 

 

Jan Trost menar att telefonintervjuer vanligen är standardiserade då de ”företrädesvis 

inte är lämpade för mera in- eller djupgående svar”62. I fallet med telefonintervjuerna i 

den här undersökningen uppvisar frågekonstruktionen i mina ögon en standardisering 

så till vida att frågorna ställs i samma ordning och med samma stöd- och följdfrågor. 

De är emellertid inte standardiserade i bemärkelsen att de är strukturerade med fasta 

svarsalternativ av typen ”ja” eller ”nej” eller någon form av gradskalor, de har 

tvärtom en mer djuplodande karaktär. Mitt motiv med att använda telefonintervjuer, 

Trosts invändningar till trots, är dels att möjliggöra intervjuer med respondenter som 

befinner sig geografiskt avlägset och dels att metoden i mina ögon stärker validiteten 

genom att erbjuda en homogen intervjusituation för samtliga intervjuer. Stödfrågorna 

finns med i syfte att ge intervjusubjekten stöd i sina formuleringar och tankar, och att 

bidra till att svaren får en anknytning till huvudfrågorna. Jag är medveten om risken 

att detta kan har fått en styrande inverkan på respondenterna, även om detta inte har 

varit min avsikt.63 

 

Intervjuerna har till stora delar transkriberats för att underlätta för läsaren men också 

för att sovra fram det intervjumaterial som enligt mitt synsätt är relevant för 

undersökningen och som i något avseende besvarar frågeställningarna. Intervjuerna i 

sin helhet finns tillgängliga för granskning som ljudfiler lagrade på hårddiskar.  

 

 

5.1 Urval av undersökningspersoner 

 

I urvalet av intervjusubjekt har jag utgått från tre kriterier: de personer som är 

intressanta för undersökningen ska ha lärarutbildning och didaktisk erfarenhet samt 

genomförda och fullbordade studier i kursen Progymnasmata – retorikens didaktik vid 

Umeå universitet. Detta för att förvissa mig om att intervjusubjekten har kunnat anta 

Progymnasmatans retoriska perspektiv på efterbildning (imitatio) i undervisning och 

lärande, likväl som ett didaktiskt perspektiv på imitation i både teori och praktik. Att 
                                                 
62 Trost, Jan. 1997. Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur, sid. 23  
63 Se bilaga 5, sid. 62 
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urvalet har avgränsats till fyra personer beror dels på den begränsade tid som 

examensarbetet förväntas genomföras och färdigställas på, och dels på att antalet 

respondenter som har uppfyllt urvalskriterierna inte har varit särdeles omfattande.  

 

Intervjuperson 1 är lärare i svenska och engelska på en gymnasieskola. Hon är 

examinerad lärare med har flera års didaktisk erfarenhet. 

 

Intervjuperson 2 är lärare i svenska på en gymnasieskola. Han är examinerad lärare 

med mer än ett års didaktisk erfarenhet. 

 

Intervjuperson 3 är lärare i svenska, media och kommunikation på en gymnasieskola. 

Hon är examinerad lärare med flera års didaktisk erfarenhet. 

 

Intervjuperson 4 är lärare i svenska på en högstadieskola. Han har flera års didaktisk 

erfarenhet och ämnesbehörighet men ingen formell didaktisk utbildning inom ramen 

för lärarutbildningen. Att jag ändå valt att ta med honom som intervjusubjekt, trots att 

kriteriet om genomförd lärarutbildning inte uppfylls, är att han har gedigen praktisk 

didaktisk erfarenhet och att han dessutom har deltagit och examinerats på kursen 

Progymnasmata – Retorikens didaktik (7,5p) vid Umeå universitet.   

 

 

5.2 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet  

 

Föreliggande examensarbete gör inga anspråk på några allmängiltiga och absoluta 

svar på vad efterbildning eller imitation innebär som undervisnings- och 

lärandemetod. Det ska emellertid ses som ett möjligt bidrag till forskningen om 

retorikens förhållande till didaktik och pedagogik, som kan ge en översikt av befintlig 

litteratur på området och kanske ge nya uppslag för hur kunskap kan samlas genom 

att ta del av yrkesverksamma didaktikers och retorikers erfarenheter. För att ge en bild 

av undersökningens reliabilitet måste metodernas kvalitativa utformning tas i 

beaktande. Enligt mitt synsätt fungerar både litteraturstudierna och telefonintervjuerna 

som hermeneutiska undersökningsformer, där intervjuerna har karaktären av en 
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kvalitativ attitydundersökning men med en teoretiskt bevandrad och kvalificerad 

undersökningsgrupp.  

 

Gällande intervjuernas validitet finns ingen grund för att hävda någon slags 

generaliserbarhet, då undersökningsgruppen är alltför begränsad till sin omfattning. 

Jag menar ändå att det ligger en validitet i respondenternas specifika urvalskriterier, 

då de kan delge erfarenheter som både praktiskt verksamma didaktiker och som 

progymnasmatastudenter. 

 

 

5.3 Etiska aspekter och hänsynstaganden 

 

För att försäkra mig om att uppfylla informationskravet och samtyckeskravet 

kontaktade jag först de utvalda personerna via mejl, och därefter ytterligare en gång 

via telefon som en förberedelse inför telefonintervjun. För att uppfylla 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet informerade jag om att intervjuerna var 

föremål för ljudupptagning genom att spelas in på band, jag försäkrade full 

anonymitet och att ljudupptagningarna endast ska användas i forskningssyfte. 

 

 

6. Resultat 

 

Resultatet är uppdelat mellan analys av intervjuer och litteraturstudier på området, 

även om referenser till litteratur också anges som en del av analysen.   

 

 

6.1 Analys av intervjuer 

 

På intervjuernas första fråga (Är det någon skillnad för dig mellan begreppet imitation 

och det retoriska begreppet imitatio?) blev svaren högst varierande. Intervjuperson 1 

(I1) säger sig uppfatta imitatio som ett specifikt retoriskt begrepp, och imitation som 

något mer allmänt och hänvisar bl.a. till komikers imitation i radio och TV. 
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Intervjuperson 2 (I2) säger sig inte kunna göra någon klar åtskillnad mellan 

begreppen, en uppfattning som är liktydig med den hos intervjuperson 4 (I4). 

Intervjuperson 3 (I3) är den enda av intervjusubjekten som uttryckligen uppfattar 

medvetenhet som ett sätt att särskilja begreppen. Hon formulerar detta enligt följande: 

”en imitation kan ju va’ oavsiktlig...men imitatio är mer medvetet”.64 I4 exemplifierar 

liksom I1 imitation som någonting som komiker arbetar med. På följdfrågan ”Vad 

betyder det retoriska begreppet imitatio för dig som blivande lärare/ lärare?” svarar I1 

att hon då betraktar det som att försöka efterlikna något i text eller tal. I2 ger ett långt 

mycket mer utvecklat och omfångsrikt svar, och menar att det finns två olika synsätt 

på imitatio där endast ett är fullt uttryckt bland lärare:  

 

[…] å ena sidan är det ju inte många lärare idag som skulle påstå att 
dom håller på med någon slags undervisning som går ut på att dom 
som lär sig ska imitera det man gör, utan snarare ska ju lärandet 
komma från dom själva tillsammans i grupp. Å andra sidan kan man 
ju också tänka sig…vi leker bara med ett tankeexempel, att jag är 
lärare i svenska. Om jag liksom lägger ut en uppgift som går ut på 
att dom (underförstått eleverna) ska skriva en krönika eller en 
artikel, eller vad som helst så förväntar jag mig att dom skriver en 
krönika och en artikel och i den meningen så förväntar jag mig att 
dom imiterar liksom…på nå’ vis genren. Så viss form utav imitation 
ligger ju i själva reproducerandet av kunskap också. Så att det är lite 
kluvet det där, faktiskt.65  

 

I mina ögon ger I2 uttryck för att han som lärare i ett avseende arbetar i enlighet med 

efterbildningsprincipen hos imitatio, men att det perspektivet inte öppet skulle 

erkännas som en undervisningsmetod hos de flesta lärare.  

 

På fråga 2 (Vilken syn tycker du att retoriken har på imitation / imitatio som 

undervisnings- och lärandemetod?), blev svaren av skiftande karaktär, kanske för att 

frågan uppfattades på olika sätt. I1 uppfattar i grunden efterbildningsmönstret i 

Progymnasmatakursen positivt, men hänvisar till en helt annan uppfattning i skolans 

läromedel. Hon utvecklar denna dualism enligt följande: 

 

Visst är det bra att imitera men man ska ju samtidigt våga själv 
också...om man bara imiterar då är det ju som att man…då törs man 
inte…komma på några egna idéer. Så det finns ju lite begränsningar. 

                                                 
64 Se bilaga 3, sid. 54 
65 Se bilaga 2, sid. 50 



 24

[…] Jag gjorde min praktik i en årskurs femma åsså skulle man 
skriva om ett djur, och så skulle de redovisa…och så hade jag som 
en snilleblixt att jag skulle börja redovisa om ett djur…så att de 
skulle få se liksom hur man kunde göra. Åsså redovisade jag om 
kameler, och jag hade en bild och…följden blev ju då att eleverna 
gjorde på exakt samma sätt som jag hade gjort. Så det finns ju en 
risk med imitation på det viset.66   

 

I3 delar I1:s uppfattning om att det finns en berättigad kritik mot efterbildning som 

didaktiskt koncept, och menar att imitatio kan ses som en av flera möjliga metoder: 

 

Nu är ju Progymnasmatakursen den retorik jag har läst, i princip. 
Men det jag kan känna med det här imitationsbegreppet är att det 
är lite enögt. För som jag ser på det här med att använda 
imitation…dels så, jag har ju undervisat i ganska mycket franska 
och engelska också…och där ser jag ju en vinst i att kopiera 
någonting för att träna in en struktur. Men att…rent som 
inlärningsmetod så måste man ta ett steg till, alltså man måste 
plocka in fler olika begrepp än imitation…än imitatio. Retorikens 
syn på imitatio blir lite enkelspårigt, lite för enkelt för att man ska 
kunna använda det konsekvent. 

 

Något som i mina ögon är anmärkningsvärt är hur svårdefinierat imitatiobegreppet 

tycks vara hos intervjusubjekten, så även hos I3. Hon använder i sitt exempel med 

språkundervisningen indirekt ordet kopiera synonymt med imitatio, vilket tyder på en 

begreppsuppfattning som inte är gemensam med den gängse retoriska. Att kopiera (i 

betydelsen ”göra exakt lika”) kan mot den retorikdidaktiska teoribakgrunden 

svårligen likställas med att efterbilda (att aktivt konstruera efter given förebild). Jag 

tolkar detta som att I3, trots sina studier i Progymnasmata, inte uppfattar imitatio som 

en aktiv och medveten lärandemetod. 

 

I4 besvarar frågan med en direkt motsatt utgångspunkt, nämligen att imitatio inte 

behöver vara ett hinder utan tvärtom ett stöd för att utveckla kreativitet: 

 

Asså, som verktyg att använda i lärande, så tycker jag att det fungerar 
väldigt bra. Det finns ju många elever som har problem med just…att 
få igång sin kreativa sida, vilket man ju försöker locka fram i den mån 
man kan…och då är ju en av lösningarna att försöka komma loss från 
någon slags skrivknut o.s.v.67 

                                                 
66 Se bilaga 1, sid. 47 
67 Se bilaga 4, sid. 58 
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På fråga 3 (Vad tycker du att du lärde dig om imitation / imitatio när du läste kursen 

Progymnasmata – retorikens didaktik vid Umeå universitet?) svarar I3 något 

överraskande, sett hennes föregående svar, att det bekräftade hennes tidigare 

erfarenheter som lärare och belyser det med ett exempel på undervisning om 

argumentation: 

 

[…] för att tidigare när jag har lärt elever t.ex. att skriva 
argumentationer, så har jag liksom gett dom som första uppgift i 
princip en väldigt uppspaltad mall…och låtit dom – nämen här, 
fyll i. Vad vill ni argumentera för, vilka argument har ni för det ni 
säger, vilka kan tänkas finnas mot och hur ska ni bemöta 
dem…för att sedan ta det vidare och låta dem skriva färdiga 
texter.68 

 

Det som enligt mitt synsätt är iögonfallande med I3:s svar, är att hon här bekräftar att 

hon använder sig av just imitatio i bemärkelsen efterbildning som undervisningsmetod, 

och att hon också uppfattat det hon lärt sig av Progymnasmatastudierna som en 

bekräftelse på efterbildningens didaktiska förtjänster. Här jämförs metoden emellertid 

inte med ”att kopiera” eller passivt ta in ett innehåll oreflekterat och utan elevens egen 

konstruktiva drivkraft.  

 

I1 och 12 anger båda topikläran som den främsta förtjänsten på 

Progymnasmatakursen, och I4 hävdar att han främst har fått nytta av kursen i sin 

skrivundervisning med högstadieelever.   

 

Följdfrågorna till fråga 3 (Vilken syn på kritik och respons gentemot studenters 

prestationer tycker du att kursen hade som utgångspunkt? & Kan du se någon 

koppling mellan positiv kritik som många kan ta del av och begreppet copia?) 

besvarades efter visst stöd med omformuleringar från intervjuaren tämligen utförligt 

av samtliga intervjusubjekt. I1 menar att responsen/kritiken var övervägande positiv 

och att detta kan koppas till copia genom möjligheten att ta till sig goda exempel från 

kurskamraterna. I4 ger i stort sett samma svar, men preciserar sin syn på kopplingen 

till copia lite mer: 

 

                                                 
68 Se bilaga 3, sid. 54-55. 
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[…] dels så fick man ju se att sina egna fungerade, sina egna 
texter, och se’n fick man ju inspiration av andras. Så man kan ju 
verkligen säga att ökade sin arsenal, man fick ju se på olika 
stilgrepp som andra använder sig av o.s.v. och tyckte man att de 
var bra så kunde man ju säga att nu har jag utökat min egen 
arsenal. Nu kan jag själv välja att då…imitera den.69 

 

I2 och I3 ger dock uttryck för att Progymnasmatakursen saknade kritik i termer av att 

förbättra det som inte var förtjänstfullt i studenternas texter, och i synnerhet I3 

betraktar detta som en brist.  

 

På fråga 4 (Vad tyckte du att du lärde dig om imitation och imitatio på 

lärarutbildningen?) är respondenternas svar enhälliga, lärarutbildningen har inte berört 

imitatiobegreppet eller lyft upp det som en didaktisk metodfråga. Både I1 och I2 

menar dock att det har förekommit uppmaningar om att undvika det de kallar 

imitation i undervisning. I2 utvecklar sin uppfattning på ett didaktikteoretiskt plan: 

 

Å ena sidan, pratar man om lärande idag […] eller dom filosofier man 
ändå utgår från rätt mycket då, vi har det här med det dialogiska 
klassrummet och så vidare…så är det ju på något vis…kärnan där är 
väl litegrann att gå ifrån det där imitationsbegreppet egentligen. Just 
eftersom, jamen du har det där lärandet som sker i grupp och i dialog 
med varandra va, det ligger ju på nå’t vis långt ifrån det här klassiska 
imitationsmomentet då du ska liksom imitera det andra ha gjort, för att 
göra det så bra som möjligt va. Samtidigt skulle jag säga, jamen titta 
på allt lärande idag jag menar det du vill är ju att dom ska göra i 
princip det du tycker är bra, om man ska hårddra det va. Det är ju så 
det funkar eftersom, ja, det är ju reproduktion av kunskap, se’n att du 
kanske gör det på olika sätt, det är väl det som de flesta lärare 
litegrann idag…kan vara överens om.70 

 

I2 emfaserar i mina ögon det oundvikliga i imitation som ett slags reproduktion av 

kunskap. Om I2:s utsaga appliceras på modellen för lärande genom imitatio, 

exemplum, copia och topos, kan ”lärandet” tolkas som endast en reproduktion av 

tidigare vunnen kunskap. En invändning mot detta kan vara att vare sig exemplum, 

copia eller topos är tvingande till sin karaktär. De bygger istället på medvetna och 

självutvecklande val av kunskapsstoff som den lärande ser för gott att ta med sig, 

använda, analyser och kanske rentav teoretisera för att vinna ny kunskap och nya 

                                                 
69 Se bilaga 4, sid. 59 
70 Se bilaga 2, sid. 69 
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insikter. I och med att lärarutbildningen som synes inte lyft vare sig imitatio- eller 

imitationsbegreppet för en diskussion med dessa lärare under sin utbildning, kan 

denna dualistiska syn på imitation kontra efterbildning i mina ögon inte rimligen 

förväntas vara en reflekterad och beprövad del av respondenternas metodologiska 

repertoar. 

 

På fråga 5 (Har du haft någon förebild som lärare under din skolgång och 

lärarutbildning som du skulle vilja efterlikna?) varierar svaren återigen kraftigt mellan 

respondenterna. I1 säger sig ha haft flera förebilder och använt sig av dessa för att 

tänka sig in i lärarrollen under studietiden. Hon menar också att förebilder diskuterats 

under lärarutbildningen. I2 vill inte rent ut säga att han har haft förebilder, men 

nämner att han har ”plockat upp vissa exempel”71. I3 säger sig ha lärt sig ha haft flera 

förebilder som lärare, och särskilt en lärare hon själv haft som elev. Hon har 

uppenbarligen en grundinställning i analogi med tanken bakom copia, att samla på sig 

så många goda exempel som möjligt:  

 

[…] rent generellt så tycker jag ju att man har träffat väldigt många 
lärare som man har lärt sig mycket av. […] Alltid har man lärt sig 
någonting, både dåliga exempel eller ibland så’na här jättepositiva.72  
 

I4 säger sig däremot inte alls ha haft några förebilder i sin roll som lärare, och att 

detta paradoxalt nog varit en av drivkrafterna bakom yrkesvalet.  

 

På följdfrågan om respondenterna ser någon koppling mellan förebilder och imitatio 

svarar I1 tveklöst ja. I2 säger sig se kopplingen men vill inte applicera det på sig själv 

som lärare. I3 svarar först nej, men lägger sedan till något som liknar en reservation 

för att hon och andra lärare ”norpar” lektionsplaneringar sinsemellan, en reservation 

som jag tolkar som att hon därmed söker förlägga under begreppet imitatio, men utan 

att känna sig helt säker på det. På den andra följdfrågan ”Har detta tagits upp på 

lärarutbildningen?”  svarar I1 tydligt ja, men I3 svarar nej och uppger t.o.m. att det 

fanns ett direkt motstånd mot förebildlighet på lärarhögskolan:  

 

                                                 
71 Se bilaga 2, sid. 51 
72 Se bilaga 3, sid. 55 
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Nej, alltså, det jag reagerar på när man ser på lärarhögskolan och rent på 
lärarförebilder, det var ju att det snackades fruktansvärt mycket skit på 
lärarhögskolan om lärarna ute på fältet. Alltså, det var det budskap vi 
fick att…gå ut i verkligheten och försök hitta bundsförvanter och akta er 
för de där gamla uvarna som inte har utvecklats på X antal år. […] Och 
det tycker jag är anmärkningsvärt, för det finns fruktansvärt många man 
kan lära sig av, sen är det ju det, man faller ju i fallgropar, alltså man 
snavar. Det som avgör egentligen om man är en bra lärare eller inte, det 
är ju hur man hanterar det.73 

 

Både I1 och I4 säger sig inte komma ihåg om förebilder togs upp som en del av 

Progymnasmatakursen, och varken I2 eller I3 kommenterar frågan närmare.  

 

Fråga 6 (Har du på något sätt använt dig av imitation / imitatio i din utveckling som 

lärare?) besvaras jakande av både I1 och I4, medan I2 och I3 är mer återhållsamma i 

sina svar. På stödfrågan ”Har du gjort det i din successiva uppbyggda arsenal med 

metoder och material?” svarar däremot samtliga ja. I1 uppger att hon utbyter 

lektionsplaneringar med sina kollegor och förklarar att ”man har ju hela tiden som 

mallar för allting som man gör egentligen”.74 I2 bygger upp ett resonemang som 

betonar omvandlingen av andras material för att undervisningsinnehållet ska bli 

situations- och kontextanpassat: 

 

Det har ju att göra med vilka man testar det på, man får ju alltid ha en 
tanke på hur man eventuellt kan göra om det så att det passar för den och 
den gruppen. Men visst, bygger du inte upp någon slags idébank då är det 
inte så lätt att komma ut heller, för man måste ju lite idéer. Där får man 
ju…skulle jag snarare säga…från VFU: n (verksamhetsförlagd utbildning) 
att man har hämtat när det gäller konkreta övningar och metoder och så 
vidare, som man har imiterat, mer eller mindre rakt av, då är det ju ofta där 
man har hämtat dom. Det kan man ju säga, jumera jag pratar om det desto 
mera kommer jag ju på. Där ser man ju lite saker och man testar saker 
själv också…och om man prövar en ny grej som man tycker funkade så är 
man ju benägen att testa den igen. Däremot inte sagt att det funkar i alla 
fall, bara för att någon annan lyckades så himla fint med det va. […] 
Under observationen la man märke till saker man kanske skulle ha gjort 
annorlunda själv […] så då får man väl säga, imitation fast på nå’t anti-
sätt. Men jag tror på transformation, om man nu får kalla det det, att det 
blir någon slags metamorfos så att det bli något annat i slutändan.75 

 

                                                 
73 Se bilaga 3, sid. 56 
74 Se bilaga 1, sid. 49 
75 Se bilaga 2, sid. 52 
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Enligt mitt synsätt sätter I2 i detta resonemang fingret på den avgörande teoretiska 

skillnaden mellan imitatio som en medveten, flexibel och kontextanpassad 

lärandemetod, och den omedvetna, passiva och rigida imitationen som innebär ren 

”härmning”. Han uppger först på att han hämtat upp exempel (exemplum) och talar 

sedan om vikten att skapa en ”idébank” (copia), för att sedan sluta cirkeln med att 

betona transformering och modifiering av andras redan existerande idéer för att de ska 

kunna användas som utgångspunkter (topos) i olika undervisningssituationer med 

skiftande sammanhang och föränderliga villkor. Han är dock noga med att reservera 

sig mot oreflekterad och obearbetad imitation som lärandemetod, och poängterar 

också att varje metod som hämtats från andra bör prövas i förhållande till den kontext 

där den ska användas.  

 

På fråga 7 (Hur ser du på imitation/ imitatio som undervisningmetod?) svarar samtliga 

respondenter i mina ögon på det hela taget på samma sätt. Bland fördelarna ser de 

främst tydlighet och begriplighet i instruktionerna genom konkreta exempel, och 

bland nackdelarna dominerar risken för passiv imitation utan förståelse hos eleverna 

och en oro för att hämma elevernas kreativitet. Att kreativitet skulle stå i ett 

motsatsförhållande till imitatio är dock inte en entydig ståndpunkt. I4 menar t.ex. att  

imitatio kan ”vara ett väldigt enkelt verktyg för eleverna att ta till, om de sitter 

fast…och man ska lösa fram någon form av kreativitet”.76 I2 uttrycker också att det 

finns ett utbrett motstånd hos många som inte är insatta i efterbildningens 

pedagogiska utgångspunkter:  

 
Imitationen, själva ordet, det låter ju styrt, liksom att det är verkligen, dom 
ska göra det jag vill att dom ska göra…så att det gör det medvetet eller 
omedvetet men när dom går härifrån idag, då ska det här sitta. Jag tror att 
som undervisningsmetod låter det ju lite obehagligt i dagens skola, om 
man liksom skulle få höra talas om det, och inte vara insatt.77  

 

I svaren på fråga 8 (Hur ser du på imitation/ imitatio som lärandemetod?) går 

mönstret igen från svaren till fråga 7, men ur elevens lärandeperspektiv istället för 

lärarens undervisningsperspektiv. I1 använder uttrycket ”mekaniskt lärande” i 

språkundervisning i positiv bemärkelse (t.ex. vid glosläsning), vilket jag tolkar som 

en hänsyftning på repetitionsinlärning. Som en nackdel nämner hon risken för ”ytligt” 

                                                 
76 Se bilaga 4, sid. 60 
77 Se bilaga 2, sid. 53 
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lärande utan förståelse.78 I2 nämner memorering som en av imitatiolärandets fördelar, 

genom att mallar och strukturer är något att ”hänga upp minnet på”.79 I3 nämner 

samma fördelar, men nämner också en risk för inte utgå från elevens erfarenheter och 

inte ställa ”eleven i centrum”.80 I4 anger samma fördelar som tidigare, men pekar 

också på att metoden kan få olika effekt beroende på vilka förkunskaper och 

färdigheter som eleverna har med sig sedan tidigare: 

 

Det finns de som har en kreativ ådra, som vill sätta igång och göra 
någonting eget på en gång, och då känner att någon form av 
imitationsfas bara håller dem tillbaka och känner att det blir lite 
slöseri med tid.81 

 

På fråga 9 (Har du på något sätt använt dig av imitation / imitatio i din egen 

undervisning med elever?) svarar samtliga respondenter ja. I2 gör en koppling till 

genrebegreppet i svenskämnet, där han menar att efterbildningen spelar en betydande 

roll för att eleverna ska kunna skilja mellan olika texttyper. Jag tolkar hans svar som 

att efterbildningen bidrar till en bättre förståelse genom att eleverna får se typiska 

exempel på olika genrer. Han markerar dock skillnaden mellan efterbildning och 

plagiering, då han upplever det sistnämnda som ett stort problem i skolan idag.82 I4 

delger att han specifikt har använt sig av Progymnasmataövningen ”fabel” i sin 

undervisning,83 medan I3 hänvisar till mallar och färdiga strukturer för t.ex. 

argumentationsövningar.  

 

På den avslutande följdfrågan (Har du någon gång använt egenproducerat material 

som eleverna har fått förhålla sig konstruktivt till?) svarar alla ja utom I2, som endast 

uppger att han använt egenproducerade övningar men inte färdiga exempeltexter. I1 

säger att hon ibland har skrivit en novell tillsammans med eleverna, men poängterar 

att hon inte visade upp en färdig novell i arbetets början, utan att hon själv deltog i 

skrivprocessen och skrev samtidigt som eleverna. I samband med detta tar hon upp 

något som hon upplevt som en förtjänst i Progymnasmatakursen – att som lärare få 

                                                 
78 Se bilaga 1, sid. 49 
79 Se bilaga 2, sid. 53 
80 Se bilaga 3, sid. 57  
81 Se bilaga 4, sid. 60 
82 Se bilaga 2, sid. 53 
83 Se bilaga 4, sid. 60 



 31

sätta sig i rollen som elev och producera en text under tidspress.84 I3 ger exempel på 

färdiga inledningar som hon skrivit till texter som eleverna sedan har fått utveckla till 

hela texter. I4 exemplifierar med att han har visat upp sitt eget CV för eleverna innan 

de fått i uppgift att skriva ett eget.  

 

 

6.2 Litteraturstudier 

 

Den litterära undersökningen är uppdelad melllan imitation i tvärvetenskaplig mening 

respektive den retoriska betydelsen av imitatio (efterbildning) och dess innebörd i 

didaktisk bemärkelse, eftersom begreppet imitation har en stor tvärvetenskaplig 

spännvidd som enligt min mening bör särskiljas men ändå beröras. Inledningsvis 

behandlas därför imitation ur ett tvärvetenskapligt perspektiv, för att därefter åtföljas 

av en mer omfattande begreppslig genomgång av imitatio ur retorisk respektive 

didaktisk synvinkel då ämnesområdet i föreliggande examensarbete ligger inom 

ramen för just dessa två vetenskapliga ämnesdiscipliner.  

 

 

6.2.1 Tvärvetenskaplig översikt av begreppet imitation 

 

Begreppet imitation är väl använt och vedertaget inom fler ämnen än retorik, och jag 

kommer här att göra tre nedslag i begreppstolkningar inom psykologi, lingvistik och 

teologi för att illustrera begreppets tvärvetenskapliga bredd.  

 

Psykologiforskarna Wolfgang Printz och Andrew N. Meltzoff framhåller att imitation 

som vetenskapligt eller teoretiskt begrepp har en lång historia som härrör ända från 

Platon och Aristoteles. Begreppet har figurerat inom många olika konstformer och 

vetenskaper som drama, teologi, etnologi, antropologi, evolutionär biologi, 

neurovetenskap och psykologi. Printz och Meltzoff intar själva ett 

utvecklingspsykologiskt perspektiv på imitation, som sammanhängande begrepp för 

hur kognitiv, språklig och motorisk utveckling sker hos människor. Deras intresse 

ligger i hur själva imitationen går till, d.v.s. mekanismerna bakom fenomenet, men 

                                                 
84 Se bilaga 1, sid. 49 
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inte i hur människor använder sig av det.85 De senaste decennierna har teorier om 

imitation fått förnyat intresse inom utvecklingspsykologin, där bl.a. Meltzoffs och 

Moores upptäckter om nyfödda barns benägenhet att imitera ansiktsuttryck har varit 

ett uppmärksammat bidrag. Deras forskning öppnade för en debatt om möjligheten att 

det kan finnas en medfödd beteendekod för perception (uppfattning genom sinnena) 

och handling. Det finns också forskningsresultat som påvisar en benägenhet till 

imitation även hos vuxna, då resultatet av ett flertal studier indikerade att observerade 

studiedeltagare som sett andra deltagare säga eller göra vissa saker, tenderade att 

imitera det beteendet direkt efter observationsperiodens slut. Studier på djur inom 

hjärnforskningen har också påvisat ett samband mellan aktivitet inom vissa cortex 

(områden eller lager) i hjärnan vid perception av handlingar och vid produktion av 

samma handlingar.86  Vid språkinlärning hos småbarn har imitation visat sig vara en 

fundamental komponent i utvecklingen, och imitation av beteende tycks också ha en 

betydande effekt för småbarns förmåga att minnas hur en handling ska utföras. 

Sålunda kan imitation inom utvecklingspsykologin ses som en viktig aspekt för att 

förstå barns inlärningsprocesser och utvecklingen av förmågan till social interaktion.87   

 

Reidar Kvadsheim bidrar med ytterligare ett psykologiskt perspektiv på imitation i 

avhandligen ”The intelligent imitatator – Towards an exemplar theory of behavioural 

choice”. Kvadsheim vill öppna upp för ett nytt möjligt teoriunderlag inom 

beteendeforskningen där imitation betraktas som ett intelligent sätt att välja mellan 

olika beteendealternativ, till skillnad från det spridda antagandet att imitation är ett 

inskränkt beteende utan någon intelligensrelaterad funktion. Han utgår från att 

människor inte imiterar aningslöst och ”urskiljningslöst” [min övers.] och kopierar 

allt beteende som de råkar bevittna. Därav kommer antagandet att människor imiterar 

efter någon form av urval, som inte görs slumpmässigt utan baserat på individens 

egna erfarenheter.88 

 

Lingvisten Duncan Markham har med sin avhandling “Phonetic Imitation, Accent, 

and the Learner” tillskrivit imitation en väsentlig betydelse för inlärning av språk, 

                                                 
85 Meltzoff, Andrew N & Prinz, Wolfgang. 2002. The imitative mind. Cambridge University Press, sid. 
1-2 
86 Ibid. sid. 3-4 
87 Ibid. sid 28-29, 35 
88 Kvadsheim, Reidar. 1992, sid. v-vi 
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men påpekar också att så inte alltid har varit fallet. Representanter för anti-

behaviouristiskt riktad forskning har t.ex. hävdat att imitation sannolikt inte är någon 

viktig anordning i människors tillägnande av språk, eftersom ett barn genom imitation 

inte får tillgång till språkets regler (t.ex. syntax och grammatik) utan bara ytliga 

strukturer av meningar.89 Markham menar att denna syn på imitation som en 

ointelligent och rigid reproduktion av ett stimulus inte är rimlig. Istället definierar han 

imitation som ”the learning process […] the use of a learned system/ phonetic 

phenomenon in a conditioning context […] and the use of som other systems/phonetic 

phenomena in addition til the conditioned system (usually for entertaining or narrative 

purposes)”90. Han tillskriver alltså imitation som inlärningsmetod en betydligt mer 

komplex och betydelsefull innebörd, med underliggande och intentionella funktioner 

som att underhålla eller berätta.  Markham kommer också till en smått 

anmärkningsvärd slutsats med avseende på människors förmåga att lära sig rätt uttal i 

andra språk än sitt modersmål; han menar att grundantagandet att vuxna inte lika 

effektivt som småbarn kan lära sig imitera ett normativt uttal i ett andraspråk bör 

ifrågasättas, då kontexten för möjligheterna att lära sig genom imitation inte kan anses 

vara likvärdiga för små barn som för vuxna.91   

 

Soon-Gu Kwon använder i sin tur begreppet imitation inom sin teologiska forskning 

om Jesus Kristus som förebild inom kristendomen. Hans utgångspunkt är att 

imitationen av den historiska personen Jesus etiska förhållningssätt är en av de mest 

basala uppgifterna för alla troende kristna.92 På ett sätt kan detta ses som en 

väsensskild tolkning av imitation i förhållande till både lingvistik och psykologi, men 

det finns i mina ögon ändå en gemensam nämnare i dess anknytning till lärande 

genom mänskliga förebilder och exempel. Inom teologin kanske det inte rör sig så 

mycket om lärande på ett konkret kunskaps- och färdighetsplan, men lärandet rör sig i 

stället på en mer abstrakt etisk och moralisk nivå med sina religiösa förbindelser till 

trossatser och sedeläror. En av Kwons slutsatser av sina bibliska studier är mycket 

klar och tydlig: ”the Christian life is essentially the imitation of Jesus Christ”93. 

 

                                                 
89 Markham, Duncan. 1997. Phonetic Imitation, Accent, and the learner. Lund: Lund University press, 
sid. 41 
90 Ibid, sid.  49 
91 Ibid, sid. 255 
92 Kwon, Soon-Gu. 1998. Christ as an example. Uppsala universitet, sid. 14 
93 Ibid, sid. 210 
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6.2.2 Imitatio i den svenska skoltraditionen 

 

Stina Hansson har i en undersökning av de svenska skolordningarna mellan 1561-

1878 funnit en beskrivning av skillnaden mellan plagiat och efterbildning från 1649 

års skolordning, som där i första hand anses bestå i efterbildningens kvalité. Det slås 

också fast att imitatio på det ”lärda och korrekta sättet” är en alltför hög målsättning 

för skolan, och att skolans angelägenhet därför primärt är att låta eleverna ägna sig åt 

plagiat.94 Imitatio praktiserades alltså medvetet, men metoden indelas i tre 

svårighetsgrader: puerilis (barnslig), crescens (mer utvecklad) och adulta (mogen). 

Hansson skriver att det egentligen bara var den första nivån, puerilis, som 

praktiserades i den svenska 1600-talsskolan.95 Per Johan Ödman styrker 

uppfattningen om att progymnasmata i dess ursprungliga form behandlades som 

”överkurs” på svenska läroverk vid 1600-talets slut, och betonar också att 

efterbildningen har varit en bärande pedagogisk princip i latinundervisningen.96 

Hanssons egentliga fokus ligger på huruvida det har funnits en publica materies, 

d.v.s. en standardiserad litterär och historisk kanon etablerad i den svenska skolan 

från 1500-talet och framåt, samt huruvida progymnasmata återfinns bland historiska 

föregångare till läroplaner och kursplaner. Hon finner att uttrycket progymnasmata 

nämns i skolordningarna från 1649, 1724 och 1807 men att det får en alltmer utslätad 

och ospecificerad innebörd, där benämningen från 1807 över huvud taget inte 

möjliggör några slutsatser om ordets dåtida didaktiska eller ämnesrelaterade 

innebörd.97 Hansson finner vidare att skolornas undervisning fram till 1800-talets 

första decennium genomsyrades av ”progymnasmatiskt” didaktiskt tänkande, där 

eleverna ständigt mötte en samling utvalda litterära exempel som de skulle använda 

sig av i sitt skrivande och anpassa till olika stilar eller modeller. Denna tradition med 

rötter från antiken bröts helt genom skolordningen från 1878 då renodlade latin- och 

reallinjer bildades i den svenska skolan.98  

 

                                                 
94 Hansson, Stina. ”Progymnasmata i de svenska skolordningarna 1561-1878”. I Progymnasmata – 
retorikens bortglömda text- och tankeform. 2003, sid. 185 
95 Ibid. sid. 184 
96 Ödman, Per Johan. ”Progymnasmata på lärdomsskolor i Sverige, Finland och Estland 1610-1814”. I 
Progymnasmata – retorikens bortglömda text- och tankeform. 2003, sid. 209 
97 Ibid. sid 174-175 
98 Hansson, Stina. ”Progymnasmata i de svenska skolordningarna 1561-1878”, sid. 192-193 
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Värt att notera är också att det tycks ha skett ett par begreppsglidningar med avseende 

på imitatio-baserade didaktiska begrepp genom seklen i svensk skolhistoria. Hansson 

lyfter som tidigare nämnts fram begreppet plagiera i sin exposé över Progymnasmatas 

förekomst i den svenska skolan på 1600-talet, i betydelsen att imitera förlagor efter 

stil eller ordval och formuleringar. Idag betyder plagiera enligt Svenska akademiens 

ordlista att ”stjäla andlig egendom; skriva av utan att ange källan”99, något som för 

övrigt också är direkt förbjudet och straffbart inom svenskt utbildningsväsende. Lena 

Lötmarker lyfter fram ordet kria, som ursprungligen är en övning i Progymnasmata 

men som på senare tid fått betydelsen skoluppsats i största allmänhet, 100 och därtill 

med negativa konnotationer som i Nationalencyklopedin där det förknippas med 

”dålig stil” och ”förenklade resonemang”.101 Någonting tycks ha hänt med vår 

begreppsuppfattning när det gäller efterbildning som didaktisk metod. Det avtagande 

bruket av imitatio som lärande- och undervisningsmetod och progymnasmata som ett 

skrivdidaktiskt alternativ ligger kronologiskt i linje med en begreppsförvirring kring 

de lexikala synonymerna imitation, härmning, plagiering, efterbildning, efterliknande 

och imitatio. Imitatio som didaktisk metod med aktiv och konstruktiv efterbildning 

tycks ha försvunnit ur allmänhetens medvetande och förpassats till en, sett till sitt 

anrika ursprung, oproportionerligt anonym plats inom modern pedagogik och 

didaktik.  

 

 
6.2.3 Kritiken mot imitatio 

 
Efterbildning förefaller vara en omstridd didaktisk metod. Både allmändidaktikern 

Ference Marton och svenskämnesdidaktikern Lars-Göran Malmgren menar 

exempelvis att undervisning efter fasta mönster och strukturer kan liknas vid att ”öva 

torrsim”102, ett stelt och verklighetsfrånvänt försök att i skolan efterlikna 

lärandesituationer som istället bör upplevas och kommuniceras.103 Ur detta perspektiv 

kan progymnasmata ses som ett sätt att lära för skolan istället för att lära för livet. 

Retorikern Anders Sigrell som tillhör progymnasmatas förespråkare har en annan 
                                                 
99 Svenska akademien. 2007. Svenska akademiens ordlista. Nordstedts 
100 Lötmarker, Lena. ”Krian i läroverkets uppsatsskrivning på svenska under 1800- och 1900-talen”. I 
Progymnasmata – retorikens bortglömda text- och tankeform. 2003. sid. 276 
101 Nationalencyklopedin. 2008. Hämtat från www.ne.se 2008-06-07 
102 Malmgren. Lars-Göran. 1996. Svenskundervisningen i grundskolan. Studentlitteratur 
103 Marton, Ference. ”Mot en medvetandets pedagogik”.  I Didaktik – teori, reflektion och praktik. 
1997, sid. 117 
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uppfattning, och bemöter metaforen att ”öva torrsim” med en annan metafor 

formulerad som en fråga: varför ödsla tid och kraft på att ”uppfinna hjulet på nytt”?104 

Øivind Andersen lyfter också fram parafrasering som en traditionell imitatioövning 

med kreativa intentioner. Att exempelvis parafrasera ett stycke poesi kräver kreativitet 

i ombildningen till något nytt och fristående från en förlaga, även om förlagan är en 

given inspirationskälla.105 

 

Efterbildningen har också kritiserats för idémässig likriktning som ansetts kunna 

medföra risken att det kritiska tänkandet hos medborgarna urholkas. Enligt Peter 

Kemp har man länge misstänkliggjort föreställningen om utbildning och bildning som 

efterlikning på grund av vår rädsla för indoktrinering och manipulation.106 Andersen 

bemöter denna ståndpunkt med att imitatio ända sedan antiken tvärtom har inneburit 

ett sätt att granska texter kritiskt och föra fram sändarens (författarens eller talarens) 

avsikter i ljuset: ”etterligning innebærer altså tekstgjenomgåelse og kritisk 

analyse”.107 

 

Att retorikens didaktiska idétraditioner motverkar ett kritiskt förhållningssätt vänder 

sig också Lennart Hellspong mot. Han ser fyra huvudsakliga funktioner hos retorisk 

kritik: den praktiska (och kanske mest uppenbara) ligger i att träna elever retoriskt 

genom att ge respons på deras texter och tal, den andra funktionen är hermemeutisk 

och ligger i tolkningsträning, den tredje är polemisk och uppmuntrar till diskussion 

och den fjärde är en emancipatorisk funktion som utmanar fördomar. Just den 

sistnämnda funktionen, den emancipatoriska, ger oss möjlighet att synliggöra de 

vanor, perspektiv och intressen som styr vår egen retorik.108 Retoriken bidrar alltså 

enligt Hellspong till att öppna upp lärarnas och elevernas kritiska tänkande genom att 

vi övar oss i väga argument för och emot olika ståndpunkter, att vi prövar olika 

språkval efter olika syften och att vi ibland tvingas anta ett perspektiv som vi tidigare 

konsekvent avfärdat. Han menar också att svensk skola har en paradoxal inställning 

till emancipatorisk kritik, då befrielse mot fördomar genom kunskap i genklang med 

                                                 
104 Hansson, Stina 2003, sid. 319 
105 Andersen, Øivind, sid. 231 
106 Kemp, Peter. 2005. Världsmedborgaren. Politisk och pedagogisk filosofi för det 21:a århundradet. 
Göteborg: Daidalos, sid. 187 
107 Andersen, Øivind, sid. 231 
108 Hellspong, Lennart. ”Pedagogiska funktioner hos retorisk kritik”. I Rhetorica Scandinavia, nr 38. 
2006.  sid. 63 
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upplysningstänkandet är en central del av det moderna skolprojektet, men samtidigt 

har skolan en indoktrinerande verkan genom att sprida auktoriserade sanningar. 

Självkritiken lyser därav också ibland med sin frånvaro i skoltraditionen.109  

 
Kennedy menar i sin tur att det vore orättvist att karaktärisera den imitatiobaserade 

övningsserien progymnasmata som indoktrinerande och hämmande mot moraliska 

värderingar. Han poängterar att många av övningarna (bla.kria och sentens, lovtal och 

smädelse) bygger på perspektivbyte, d.v.s. att skribenten och talaren måste kunna se 

en fråga utifrån minst två motsatta ståndpunkter. Övningarna kan därmed ha tenderat 

att uppmuntra idén att det finns lika mycket att säga om en fråga utifrån två olika 

ståndpunkter.110 

 

Intressant nog i sammanhanget är att det i didaktiska kretsar bevingade talesättet non 

vitae sed scholae discimus som ursprungligen myntats av den romerske filosofen och 

retorikern Seneca betyder ”vi lär inte för livet utan för skolan”, men detta har i 

efterhand förvridits till en kiasm (omkastning) och skapat feltolkningen ”vi lär inte för 

skolan utan för livet”.111 Talesättet var dock även hos Seneca riktat som kritik mot en 

alltför formalistisk skola. 

 

 

6.2.4 Imitation inom didaktiken  

 

I sin pedagogiska avhandling ”Begreppsutveckling genom imitation, generell 

assimilation och differentiering” använder Gunilla Petersson imitation för att förklara 

en grupp läkar- och sjuksköterskestudenters successiva vetenskapliga 

begreppsutveckling under sina respektive utbildningars gång. Hon definierar imitation 

i sin studie som ”en strategi som den studerande använder för att hantera en förelagd 

uppgift”112. Noterbart är att hon, tvärtemot t.ex. Markham och Kvadsheim113, 

avgränsar definitionen till att imitation inte är ”integrerad i individens mentala 

                                                 
109 Hellspong, Lennart. ”Pedagogiska funktioner hos retorisk kritik”. I Rhetorica Scandinavia, nr 38. 
2006, sid. 68-69 
110 Kennedy, George A. 2000, sid. v (under Introduction) 
111 Jansson, Tore. 2002. Latin – kulturen, historien, språket. Wahlström & Widstrand, sid. 70 
112 Petersson, Gunilla. 2002. Begreppsutveckling genom imitation, generell assimilation och 
differentiering. Stockholms universitet, sid. 106 
113 Se sid. 32-33 
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strukturer utan kan ses som en beskrivning av en yttre händelse”114. Bland resultaten 

finner Petersson att studenterna använder sig av imitation för vidga sin 

begreppsrepertoar, men ställer också imitationen i motsatsförhållande till en djupare 

förståelse av vetenskapliga begrepp och ett vetenskapligt tänkande. En av hennes 

slutsatser är att imitation kan vara ett första steg i kunskapsutvecklingen, innan den 

studerande har skapat en sammanhängande uppfattning om en företeelse.115   

 

Dan Lortie hävdar att elever imponeras av vissa lärares pedagogiska handlingar men 

inte av allas, och menar att det elever lär om olika lärares undervisning är intuitivt och 

imitativt snarare än reflekterat och analytiskt.116 Även här används imitation som ett 

uttryck för avsaknad av reflektion och fullödig förståelse, samtidigt som Lortie enligt 

Tomas Kroksmark med denna syn på undervisningskompetens förnekar existensen av 

specifik ”lärarkunskap”.117 

 

Didaktikerna Werner Jank och Hilbert Meyer använder vare sig av begreppet imitatio 

eller imitation i sina teorier om lärarens undervisning, men använder istället 

begreppen handlings- och metodrepertoar samt rutinisering för att beskriva vad som 

styr lärarens undervisningshandlingar i praktiken. Handlings- och metodrepertoaren 

byggs successivt upp i takt med att läraren får nya undervisningserfarenheter, vilket 

enligt mitt synsätt har en tydlig anknytning till copia inom retorikens didaktik. 

Rutinisering är enligt Jank och Meyer en del av lärarens vardag och något som på 

lång sikt inte går att undgå i yrkesutövningen. Detta ställs som ett försvar gentemot 

kritik mot rutinisering som en skadlig inverkan på metodisk och didaktisk förnyelse. 

Jank och Meyer definierar rutinisering som: ”en automatisering av ursprungligen 

medvetet utförda målorienterade handlingar”.118 Detta kan enligt mitt synsätt kopplas 

till imitatio genom synen på fungerande undervisningsmetoder som efterbildningsbara 

exempel, som gör att läraren inte ständigt tvingas helt nya och oprövade lösningar vid 

varje undervisningstillfälle. Jank och Meyer för också fram att rutinisering kan vara 

”ytterst ekonomiska handlingar” som hjälper läraren att snabbt finna lösningar till 
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115Ibid. sid. 188 
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problem i undervisningssituationer, och introducerar uttrycket reflekterad rutinisering 

som ett tänkbart didaktiskt strävansmål där läraren är rutinerad men inte enbart 

undervisar på rutin.119  

 

 

6.2.5 Imitatio - ett ämnesmetodiskt eller allmänmetodiskt begrepp? 

 

Tomas Kroksmark skiljer mellan begreppen allmänmetodik och ämnesmetodik, där 

det förra avser undervisningsmetoder som studeras utanför en specifik ämneskontext 

medan det senare tvärtom syftar på metoder som förknippas med olika skolämnen.120 

Utifrån denna dikotomi kan frågan dryftas huruvida imitatio som undervisnings- och 

lärandemetod är en ämnesmetodisk angelägenhet för modersmålsämnet svenska, eller 

om den även kan appliceras på andra ämnen. 

 

Alexander Cisek förknippar imitatio med bildandet av den starka latindominerade 

litterära kanon som har sin grund hos antika författare och som alltjämt lever kvar i 

Europa och västvärlden.121 Progymnasmata är också, som Stina Hansson nogsamt 

betonar, en serie med skrivövningar där efterbildandet avser litterärt och retoriskt 

stilistiska förebilder som Aisopos fabler.122 Enligt mitt synsätt ger även Siv 

Strömquist retorikens didaktik en ämnesmetodisk framtoning genom sin härledning 

av den s.k. skrivprocessen till progymnasmata, med textmönster som förebilder och 

en successiv progression i skrivutvecklingen genom utvecklingen av en repertoar av 

olika genrer.123    

 

Staffan Selander vidgar dock retorikens didaktiska dimensioner till att gälla texter 

inom skolan oavsett ämne, där han bl.a. lyfter tanken om läromedel som retoriska 

texter som skrivs i syfte att påverka mottagarnas (lärares och elevers) uppfattning om 

en företeelse. Han menar att tankemodeller är en förutsättning för att vi ska kunna 

                                                 
119 Jank, Werner & Meyer, Hilbert. ”Sambandet mellan didaktisk teorikunskap och 
handlingskompetens”. I Didaktik – teori, reflektion och praktik. 1997, sid. 46 
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121 Cisek, Alexander, sid. 25 
122 Hansson, Stina. 2003, sid. 174 
123 Strömquist, Siv. 2007. Skrivprocessen: teori och tillämpning. Lund: Studentlitteratur, sid. 161-162  
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orientera oss i tillvaron, och utgår ifrån att dessa modeller förmedlas till eleverna dels 

av lärare och dels genom pedagogiska texter inom skolans alla ämnesdiscipliner.124 

Finns det då gemensamma referenspunkter till imitatio ur lärarens 

undervisningsperspektiv oavsett ämne? Pedagogik- och retorikforskaren Tina 

Kindeberg har granskat högskolelärarens förväntade yrkeskompetens med avseende 

på kommunikativ undervisningsskicklighet. Hon konstaterar att detta alltjämt är ett 

föga bearbetat forskningsområde, som fortfarande ligger vilande beroende på den 

seglivade allmänna föreställningen att undervisningsskicklighet i första hand beror på 

talang eller naturlig förmåga. Vidare menar hon att didaktikens bidrag på detta 

område i allt väsentligt inskränker sig till de didaktiska hjälpfrågorna vad, hur och 

varför. Kindebergs resonemang problematiserar didaktikens förhållande till retoriken 

som en samlande och dominerande vetenskapsdisciplin: 

 

Tilltron till didaktikens hjälpfrågor och föreställningen om att 

undervisning är lika med de intentioner läraren har med sin didaktiska 

förberedelse har sannolikt medfört att vi idag saknar ett yrkesspråk för 

lärarnas muntliga uttryck.125  

 

Kindeberg försöker precisera undervisningssituationens muntliga aktiviteter genom 

tre parallellt verksamma aktiviteter. Hon menar att läraren leder en dialogisk process 

(energia) med studenterna för att främja en känsla av meningsfullhet i 

undervisningen. Den andra parallella aktiviteten är att läraren visar sitt 

ämneskunnande (epistheme/techné) vilket främjar känslan av trovärdighet. Men 

läraren skapar också förtroende genom att använda sig av den retoriska triaden ethos, 

(trovärdighet) pathos (känsla) och logos (logik, rationell argumentation), vilket i sin 

tur främjar känslan av tillförlitlighet. Såsom resonemanget kanske påbjuder, ser 

Kindeberg läraren som en förebild och som en naturlig representant för det ämne 

han/hon företräder. Hon menar att läraren blir ”en förebildlig del av ämnet i 

interaktionen med studenterna”.126 Lärarens bidrag till imitatiolärande i egenskap av 

förebilder är även hos antikens retoriker en central föresats. Andersen ser t.ex. hos 

Isokrates ett uttalat värde i att eleven väljer att efterbilda sin lärares goda exempel: 
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”Den beste attesten og den største tillfredsstillelsen for en lærer, er at elevene blir lik 

ham selv”.127  

 

Wayne C. Booth ser retorik som ett ämnesövergripande demokratiämne som kan 

väcka elevernas intresse för skolan, kunskap och lärande. Han betraktar retoriken som 

ett universalämne för eleverna som medborgare, där kritiskt tänkande både inom och 

utanför skolan har avgörande betydelse för huruvida barn och ungdomar uppfattar det 

långsiktiga värdet av att veta, kunna och känna till. Enligt Booth erbjuder retoriken ett 

perspektiv på kunskap som delaktighet i samhället och övervägandet mellan olika 

argument och synsätt. Han ser just det kritiska lyssnandet som en förlorad färdighet 

hos eleverna i den amerikanska skolan, som han menar är ”tränade att inte lyssna men 

däremot att skrika”128 [min övers.]. Ur denna synvinkel kan imitatio som 

undervisnings- och lärandemetod förflytta fokus från oreflekterat och okritiskt 

kommunicerade kunskaper eller erfarenheter, till en kunskapssyn baserad på 

eftertanke och ett uppmärksamt men kritiskt läsande och lyssnande.  

 

 

7. Diskussion 

 

Imitatio som didaktisk metod kan diskuteras ur många olika perspektiv och det är till 

synes något som såväl retorik- och didaktikteoretiker som yrkesverksamma lärare har 

olika synpunkter på. Något som dock inte är en diskussionsfråga är huruvida imitatio 

är en beprövad metod för lärande och undervisning, det har historisk forskning redan 

klarlagt. Åsikterna om efterbildning respektive imitation som lärandekoncept går 

dock isär, och därmed är det i mina ögon av stor vikt att imitatio får en tydligare och 

mer grundligt utredd begreppslig innebörd. Stina Hansson har visat 

begreppsglidningen och sammanblandningen mellan imitatio och plagiering har 

funnits i svenskt utbildningsväsende sedan 1600-talet, något som bör väcka frågor och 

leda till eftertanke. I det här examensarbetet har jag försökt bredda 

tolkningsmöjligheterna och synliggöra skillnaden mellan aktiv efterbildning (imitatio) 
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och passiv härmning (imitation), för att öppna upp diskussionen om efterbildning som 

ett alternativ bland olika metoder för undervisning och lärande.  

 

Att dagens didaktiska fokus med avseende på kunskap ligger på sovrande och 

tillämpning istället för tillgänglighet tror jag att många är överens om. 

Informationsteknologin har lett fram till en situation där kunskapen ofta ligger runt 

hörnet, eller en knapptryckning bort. Alltjämt kvarstår frågorna som kommer av 

Menons paradox – vilken kunskap ska sökas, och i en vidare bemärkelse, vad ska 

kunskapen användas till? Imitatio erbjuder här med sin redan befintliga och 

beprövade begreppsapparat (exemplum, copia och topos) för lärande och 

undervisning ett intressant alternativ för lärare och elever att förhålla sig till.  

 

Bland kritiken mot imitatio och dess besläktade begrepp imitation framträder i 

huvudsak två argument som de mest grundläggande; det presumtiva 

motsatsförhållandet till dels kreativitet och dels kritiskt tänkande. I intervjuanalyserna 

tar läraren I4 just upp kreativitet hos motiverade och högpresterande elever som ett 

problem vid efterbildningsövningar av den typ som Progymnasmata erbjuder. 

Problemet som I4 tar upp kan emellertid tyckas vara lätt avhjälpt, genom att låta 

elever som visar sig behärska ett arbetssätt gå vidare med friare uppgifter som kräver 

ett större mått av färdighet och förtrogenhet. Variation och anpassning i förhållande 

till varje elevs förutsättningar behöver i mina ögon inte äventyras av efterbildning 

som undervisningsmetod. Afthonios skapade som bekant inte bara en, utan fjorton 

övningar som alla skulle behärskas av eleven efter fullbordade studier.  

 

Kritiken mot efterbildandet som en form av indoktrinering har bemötts av ett flertal 

retorikdidaktiker som det här examensarbetet har refererat till. Det som emellertid bör 

lyftas fram i sammanhanget är att imitatio är en del av det retorikteoretiska 

tankegodset, där kritiskt tänkande är grundläggande. Retoriken vilar ända sedan 

Aristoteles dagar på tanken att saker och ting kan vara på olika sätt. För att t.ex. 

genomföra Afthonios progymnasmataövningar på rätt sätt måste skribenten eller 

talaren kunna anta och argumentera för olika synsätt på en fråga, även om det går 

emot de egna personliga åsikterna.  
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I inledningen till det här examensarbetet berättade jag att flera av mina 

ämnesdidaktiklärare på lärarutbildningen förmanade mig och mina kurskamrater att 

inte försöka bli som dem. Uppenbarligen har det funnits, och finns än idag, en helt 

annan ståndpunkt i frågan om det som i det här arbetet refererats till som 

förebildlighet. Från Isokrates till Tina Kindeberg, båda har de en syn på läraren som 

en förebild, som givetvis medför mycket ansvar och moraliska implikationer men som 

också ger eleverna en tydlig koppling mellan ämnet och ämnets företrädare i 

klassrummet. Det är lätt att uppfatta imitatio som didaktisk envägskommunikation där 

eleven efterbildar, men med läraren som förebild faller också ansvaret för elevernas 

prestationer på den undervisande. På så sätt kan förebildlighet likaväl vara en del av 

imiatio som efterbildlighet, men som den andra sidan av samma mynt. Forskningen 

om lärares förebildlighet är emellertid mycket begränsad, vilket gör att många frågor 

om lärarens roll i interaktionen med eleverna alltjämt står obesvarade.    

 

Didaktikerna Jank och Meyer har för lärares yrkeskompetens ställt upp ett ideal om en 

rutinerad lärare som inte är bunden till sina rutiner. En invändning mot detta kan vara 

att det utelämnar nyblivna och orutinerade lärares möjligheter att utvecklas i sin 

undervisning. Att hänvisa orutinerade lärare till att passivt invänta rutinen som 

kommer med erfarenheten är i mina ögon en svag för att inte säga direkt oframkomlig 

väg i en diskurs om strategier och metoder för blivande lärares 

undervisningsutveckling. Jag vill därför slå ett slag för imitatio även inom 

lärarutbildningen, som ett metodiskt och medvetet sätt att förhålla sig till nytt 

undervisningsmaterial och yrkesverksamma lärares idéer som tänkbara, men inte 

givna alternativ.  

 

Jag hoppas att jag inte har blivit långrandig i min iver för att beskriva och diskutera 

problemområdet i det här examensarbetet, inte minst då ett av retorikens största 

misstag är att utsätta sina läsare för taedium – tråkighet. Min förhoppning är att denna 

text kan så ett frö för återuppväckandet av retorikens didaktiska alternativ imitatio. 

Kanske kan det öppna upp nygamla svar inom det till synes så grumliga 

vetenskapsområde som begreppen lärande och undervisning är vitala delar av. Kanske 

kan vi genom att blicka bakåt i undervisningens långa historia forma tänkbara 

förklaringar till vad den s.k. ”tysta” kunskapen hos lärare består i, och därmed bidra 

till att tystnaden en dag på allvar kan brytas. 
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8.2 Bilagor 

 
8.2.1 Bilaga 1 – Transkribering av intervju 1 
 
1. Är det någon skillnad för dig mellan begreppet imitation och det retoriska 
begreppet imitatio?  
 
Intervjusubjekt 1 (I1): Jaaa….alltså…imitatio…då tänker man ju på retorik. 
Imitation…då kan man ju tänka på komiker och allt möjligt..tycker jag. 
 
Följdfråga: Vad betyder det retoriska begreppet imitation för dig som blivande 
lärare/ lärare? 
 
I1: Ja men då är der mer att försöka efterlikna något stilistiskt i text eller tal…förstår 
du? Men det är ju inte något begrepp jag använder i undervisningen…heller…varken 
imitation eller imitatio. 
 
Stödfråga: Hur skulle du beskriva ordet imitation? Vad tycker du att begreppet 
imitation betyder? 
 
Jamen….imitation..då tänker man att det är någonting bredare…att de är…jag tänker 
på Robert Gustavsson och jag tänker på så’na här skådespelare. […] imitation är 
mer folkligt 
 
2. Vilken syn tycker du att retoriken har på imitation / imitatio som undervisnings- 
och lärandemetod?  
 
Asså den här progymnasmatakursen som vi gick…det var ju…det var ju en 
undervisningsmetod…på nå’ vis…att imitera…och så skulle man stegvis bli bättre då. 
Nämen det är väl bra…men liksom inom skolan då…i läroböckerna sådär då…då är 
det ju inte bra. Intervjuaren (IV): Hur menar du då? 
I1:  […] Visst är det bra att imitera men man ska ju samtidigt våga själv också...om 
man bara imiterar då är det ju som att man…då törs man inte…komma på några 
egna idéer. Så det finns ju lite begränsningar. […] Jag gjorde min praktik i en 
årskurs femma åsså skulle man skriva om ett djur, och så skulle de redovisa…och så 
hade jag som en snilleblixt att jag skulle börja redovisa om ett djur…så att de skulle 
få se liksom hur man kunde göra. Åsså redovisade jag om kameler, och jag hade en 
bild och…följden blev ju då att eleverna gjorde på exakt samma sätt som jag hade 
gjort. Så det finns ju en risk med imitation på det viset.   
 
3. Vad tycker du att du lärde dig om imitation / imitatio när du läste kursen 
Progymnasmata – retorikens didaktik vid Umeå universitet?  
 
[…] Det var ju en ganska kul…bra…metod. 
IV: Mm. På vilket sätt? 
I1: Ja..just att man…jag tänker på att man hade dom här topikerna när man skrev 
å…det var ju som en färdig mall som man följde. Så då behövde man bara komma på 
vad…vad man skulle fylla den där mallen med. Så det var ju himla 
enkelt…egentligen. 
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Följdfrågor: Vilken syn på kritik och respons gentemot studenters prestationer tycker 
du att kursen hade som utgångspunkt? 
 
I1: Ja det var ju nästan bara positivt tycker jag…asså… det var ju…det som man 
gjorde bra…och det är väl så man försöker göra själv också (underförstått som 
lärare) att man…plockar ju fram det som är bra.   
Kan du se någon koppling mellan positiv kritik som många kan ta del av och 
begreppet copia? (I1 uppfattar inte riktigt frågan, IV omformulerar den) Mm…jag 
tänkte väl litegrann på det här med klassen att…hela hela…att alla studenter kunde få 
se varandras kritik och få positiv kritik gentemot varann om man säger så… 
Ja med det var ju också…jo…nu stämmer ju…det var ju jättebra att kunna se vad 
andra hade gjort…och få…liksom…inspiration från de andra och se hur dom hade 
löst uppgiften. Det var ju det bästa egentligen. 
IV: Just det, ser du någon koppling mellan just den positiva biten och 
copia…copiabegreppet? 
I1: Jomen asså…det är ju klart…för då tar man ju till sig det som en egen erfarenhet 
också…att man har fått läsa andras å…ser hur dom har gjort. 
 
4. Vad tyckte du att du lärde dig om imitation och imitatio på lärarutbildningen?  
[…] Vi pratade väl aldrig i dom termerna…imitatio tror jag aldrig dom tog upp 
nå’nson men…men det finns väl med hela tiden…man ska ju…som lärare ska man ju 
vara en förebild och man ska ju göra mallar och man ska…som eleverna se’n ska 
följa. Men inte så tydligt. 
IV: Inte uttryckt alltså? 
I1: Nej, och imitation…just i ordet imitation…då ingår just lite att man ska efterlikna 
och kanske inte tänka så mycket själv…det är nog lite negativt i…på 
lärarutbildningen tror jag. 
 
Följdfråga: Tycker du att lärarutbildningen gjorde skillnad mellan imitatio och 
imitation? 
 
5. Har du haft någon förebild som lärare under din skolgång och lärarutbildning som 
du skulle vilja efterlikna?  
Ja, det har ju haft. Flera stycken.  
 
Följdfrågor: Kan du se någon koppling mellan det här och imitatio?  
I1: Ja, det är väl en självklar koppling. Jag försöker ju ta efter hur dom har löst saker 
och ting…och göra på ett liknande sätt. Det har vi pratat mycket om…jo. Det minns 
jag att vi gjorde första veckorna då vi gick…nu var det ju längesen…att man 
liksom…försöka tänka sig in i lärarrollen och…tänka på förebilder som man har haft 
själv.  
Har detta tagits upp på lärarutbildningen?  
I1: Med förebilder? Ja, det tror jag.  
Har detta tagits upp på Progymnasmatakursen? 
Jag minns inte så…ja vi fick ju ta del av tal som andra…har hållit… 
IV: Just såna här faktiska förebilder…som lärare man har haft…togs det upp på 
kursen? 
I1: Det minns jag inget av. 
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6. Har du på något sätt använt dig av imitation / imitatio i din utveckling som lärare?  
Ja. Det tycker jag. 
IV: På vilket sätt? 
Jamen på det sätt som vi just pratade om…att man har haft förebilder…hur man ska 
va i klassrummet å…hur man ska lägga upp en lektion…men också till rena…att man 
gör mallar… 
Stödfrågor: Har du gjort det i din successiva uppbyggda arsenal med metoder och 
material?  
Ja, jo, det har jag absolut.  
IV:  Hur har du gjort det? 
I1: Ja dels är det väl att man funderar reflekterar mycket…man tänker på sina 
förebilder, man har kollegor och annat som…men sen rena lektionsplaneringar 
också, man sparar ju…så tar man fram och så jobbar man om…man har ju hela tiden 
som mallar för allting som man gör egentligen.  
Har du använt imitation/ imitatio genom att ta intryck av andra lärare och pedagoger? 
 
7. Hur ser du på imitation eller imitatio som undervisningmetoder?  
Stödfrågor: Ser du några fördelar? Ser du några nackdelar? 
[…] Det är ju jättebra…det är bra för att man är tydlig för eleverna om vad som 
förväntas…men däremot kan det ju bli som det blev för mig då i den där…femman 
som jag hade…att ingen vågar liksom släppa mallen utan alla gör likadant.  Och det 
är ju både för- och nackdelar med det men vi vill ju att dom ska tänka fritt 
också…man vill ju inte begränsa dom på något vis. Så det kan ju vara en begränsning 
också. 
 
8. Hur ser du på imitation som lärandemetod? Ser du några fördelar? Ser du några 
nackdelar? 
Ja det är ju det här mekaniska inlärandet…sån’t som man kan ha nytta av jag tänker 
på engelskaglosor…[…] eller imiterar uttal och sådär…dialekter…det är ju jättebra. 
IV: Och några nackdelar då? 
I1: Det kan inte blir nå djupt…nån djup förståelse av…bara ren imitation…utan det 
kanske bara blir ytligt. 
 
9. Har du på något sätt använt dig av imitation/ imitatio i din egen undervisning med 
elever? Följdfråga: Har du någon gång använt egenproducerat material som eleverna 
har fått förhålla sig konstruktivt till? 
 
Nå’n gång har jag skrivit en novell…också…ehh…men då har jag ju liksom, skrivit 
den samtidigt som dom…och visat den när alla varit klar. Bara för att visa att…när 
dom klagar på att det är jobbigt…att visa att jag också kan…utsätta mig för det…och 
det var det jag tyckte var lite kul med Progymnasmatakursen också att…då fick man 
ju verkligen sätta sig i elevrollen å…känna hur det kändes å tvingas å producera fram 
en text under tidspress 
 
 
8.2.2 Bilaga 2 – Transkribering av intervju 2 
 
1. Är det någon skillnad för dig mellan begreppet imitation och det retoriska 
begreppet imitatio?  
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Intervjuperson 2 (I2): Nej, inte direkt sådär…nu var det ju ett tag se’n man höll på 
med det där […] men visst ligger det rätt nära varann. 
 
Stödfråga: Hur skulle du beskriva ordet imitation? Vad tycker du att begreppet 
imitation betyder? 
Följdfråga: Vad betyder det retoriska begreppet imitation för dig som blivande 
lärare/ lärare? 
 
I2: Ja du, det är ju ingenting man sysslar med sådär…dagligen direkt […] det finns 
två aspekter av det hela för å ena sidan är det ju inte många lärare idag som skulle 
påstå att dom håller på ned någon slags undervisning som går ut på att dom som lär 
sig ska imitera det man gör, utan snarare ska ju lärandet komma från dom själva 
tillsammans i grupp. Å andra sidan kan man ju också tänka sig…vi leker bara med ett 
tankeexempel, att jag är lärare i svenska. Om jag liksom lägger ut en uppgift som går 
ut på att dom (underförstått eleverna) ska skriva en krönika eller en artikel, eller vad 
som helst så förväntar jag mig att dom skriver en krönika och en artikel och i den 
meningen så förväntar jag mig att dom imiterar liksom…på nå’ vis genren. Så viss 
form utav imitation ligger ju i själva reproducerandet av kunskap också. Så att det är 
lite kluvet det där, faktiskt.  
 
2. Vilken syn tycker du att retoriken har på imitation / imitatio som undervisnings- 
och lärandemetod?  
 
I2: Asså tar man den kursen (underförstått Progymnasmata) så var det ju en kurs i 
retoriska övningar va […] det där blir ju lite extremt när på nå’t vis moderniserar 
antika övningar va, då du följer vissa mönster, det tror jag inte att jag har gjort vare 
sig före eller efter. Visst, nog kan du ta till vissa trix och man tänker topos-tänkandet, 
men det är ju inte så att…nej jag skulle inte vilja påstå att jag tycker att det är 
synonymt med retorik.  
 
3. Vad tycker du att du lärde dig om imitation / imitatio när du läste kursen 
Progymnasmata – retorikens didaktik vid Umeå universitet?  
 
I2: […] Möjligen litegrann det som jag har varit inne på då, att man ska ta ut det som 
är viktigt […] Man kan utgå från det som topiker va, men å andra sidan vet jag inte 
om jag skulle påstå att jag har haft så’n fruktansvärd användning av det. 
 
Följdfrågor: Vilken syn på kritik och respons gentemot studenters prestationer tycker 
du att kursen hade som utgångspunkt?  
 
I2: Ja, att dom ville att vi skulle ge respons på varandras texter…det var väl i så fall 
det.  
 
Kan du se någon koppling mellan positiv kritik som många kan ta del av och 
begreppet copia?  
 
Ja, med tanke på upplägget där då…att man bedömer varandras texter och så 
vidare…så är det ju…du får ju inte tillgång till så många, alltså du läser ju på nå’ vis 
andras texter, absolut, men och du kan ju alltid såklart lära dig någonting av det. 
IV: Minns du det som att det var mest positiv kritik eller mest negativ kritik? 
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I2: Som regel när det brukar vara så’n hära textkritik åt det ena eller andra hållet så 
brukar ju alltid utgångspunkten vara den positiva kritiken och det är inte många som 
brukar sitta och såga sönder en text även om den inte är bra. […] Det kanske är extra 
mycket bland blivande gymnasielärare också, att du alltid utgår ifrån vad som är bra, 
det ska man väl göra också kanske.  
 
 
4. Vad tyckte du att du lärde dig om imitation och imitatio på lärarutbildningen?  
 
I2: Å ena sidan, pratar man om lärande idag […] eller dom filosofier man ändå utgår 
från rätt mycket då, vi har det här med det dialogiska klassrummet och så vidare…så 
är det ju på något vis…kärnan där är väl litegrann att gå ifrån det där 
imitationsbegreppet egentligen. Just eftersom, jamen du har det där lärandet som sker 
i grupp och i dialog med varandra va, det ligger ju på nå’t vis långt ifrån det här 
klassiska imitationsmomentet då du ska liksom imitera det andra ha gjort, för att göra 
det så bra som möjligt va. Samtidigt skulle jag säga, jamen titta på allt lärande idag 
jag menar det du vill är ju att dom ska göra i princip det du tycker är bra, om man 
ska hårddra det va. Det är ju så det funkar eftersom, ja, det är ju reproduktion av 
kunskap, se’n att du kanske gör det på olika sätt, det är väl det som de flesta lärare 
litegrann idag…kan vara överens om att det går ju att göra på väldigt många olika 
sätt. Men jag tror att…som jag tog det där exemplet också med artikeln, jag menar 
det är ju också ett sätt att om jag vill att dom ska skriva en artikel, så får dom ju göra 
det på vilket sätt dom vill, men jag vill ju ändå att det ska vara en artikel och inte…ja 
vad vet jag, en informationsbok. 
IV: Så du har det genremässig där också…? 
I2: Jamen precis, asså det är ju på nå’ vis genrerna som reproduceras också. [Jag 
skulle ju inte vilja påstå att jag sysslar med nå’n slags imitationspedagogik liksom 
dagligen i skolan, det skulle inte funka heller tror jag…eftersom skolan har på nå’t 
vis frångått det där de senaste 2000 åren… fram och tillbaka.   
IV: Upprepar frågan. 
I2: Inte sådär jättemycket skulle jag vilja påstå. Inte annat än då…lite 
undermedvetet…i skymundan från…för det är ju grupparbeten, gruppdynamik 
pedagogik och så vidare som framförallt premieras.  
 
Följdfråga: Tycker du att lärarutbildningen gjorde skillnad mellan imitatio och 
imitation? 
 
5. Har du haft någon förebild som lärare under din skolgång och lärarutbildning som 
du skulle vilja efterlikna?  
 
I2: Inte sådär på rak arm, jag tror inte att jag skulle köpa någon rätt av, men det är 
klart att man kan plocka upp någon bra exempel men det är nog inte så mycket i sättet 
att vara tror jag, snarare i sättet att lära ut liksom metodik som man kan ha snappat 
upp lite bra idéer sådär, men nej det skulle jag nog inte påstå.  
 
Följdfrågor: Kan du se någon koppling mellan det här och imitatio?  
 
I2: Jomen det är ju, om du ser något som du tror funkar och testar det själv och tycker 
att det funkar ganska bra, sen är det inte alltid det gör det, då tar man gärna efter det. 
[…] Men man ska vara försiktig med förebilder också, det blir så lätt att man köper 
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det rakt av, gör som dom skulle ha gjort osså kanske det inte ens funkar för en själv 
bara för att det är en helt  annan situation…[…] visst, jag ser kopplingen, men det är 
inget jag skulle applicera på mig själv.  
 
Har detta tagits upp på lärarutbildningen? Har detta tagits upp på 
Progymnasmatakursen? 
 
6. Har du på något sätt använt dig av imitation / imitatio i din utveckling som lärare?  
 
I2: Nej, liksom inte, inte annat än man liksom har fått nå’n bra idé från nå’nting man 
har sett, men det kan ju vara liksom antingen från…någon du har pluggat 
tillsammans med , på samma sätt som det kan vara något tips du har plockat upp på 
vägen från nå’n annan lärare va. […] Det där vad som är en förebild i den 
benämningen, det flyter ju ihop litegrann då eftersom det kan ju då i så fall vara 
nästan vem som helst och nästan vad som helst. Jag menar visst, de allra flesta 
människor har ju förebilder på ett eller annat sätt, man har ju haft bättre och sämre 
lärare och sådär…men att efterlikna någon det skulle jag inte påstå att jag har gjort.  
 
Stödfrågor: Har du gjort det i din successiva uppbyggda arsenal med metoder och 
material? Har du använt imitation/ imitatio genom att ta intryck av andra lärare och 
pedagoger? 
 
I2: När du säger det så, du har ju träffat Anders Sigrell…jag brukar faktiskt använda, 
jag har gjort det några gånger […] använt snusdosan för att visa på olika sätt att se 
på världen (underförstått – som metafor). […] Men visst, så’na exempel har jag 
plockat upp. […] Jag är ju tämligen ny också som lärare, och där blir det väl liksom 
lätt att man testar saker rakt av för att se liksom…även om man modifierar dom så att 
dom passar. Det där med imitation, det beror litegrann på hur man ser det också för 
att, imitation rakt av, nej skulle jag säga. Är det imitation som visst, idéer, uppslag 
som man bygger vidare på själv och kanske ibland transformerar till nå’nting 
som…det absolut inte var från början…absolut. […] Det har ju att göra med vilka 
man testar det på, man får ju alltid ha en tanke på hur man eventuellt kan göra om 
det så att det passar för den och den gruppen. Men visst, bygger du inte upp någon 
slags idébank då är det inte så lätt att komma ut heller, för man måste ju lite idéer. 
Där får man ju…skulle jag snarare säga…från VFU: n (verksamhetsförlagd 
utbildning) att man har hämtat när det gäller konkreta övningar och metoder och så 
vidare, som man har imiterat, mer eller mindre rakt av, då är det ju ofta där man har 
hämtat dom. Det kan man ju säga, jumera jag pratar om det desto mera kommer jag 
ju på. Där ser man ju lite saker och man testar saker själv också…och om man prövar 
en ny grej som man tycker funkade så är man ju benägen att testa den igen. Däremot 
inte sagt att det funkar i alla fall, bara för att någon annan lyckades så himla fint med 
det va. […]Under observationen la man märke till saker man kanske skulle ha gjort 
annorlunda själv […] så då får man väl säga, imitation fast på nå’t anti-sätt. Men jag 
tror på transformation, om man nu får kalla det det, att det blir någon slags 
metamorfos så att det bli något annat i slutändan. […] Mina elever kan ju tycka, på 
samma sätt som jag själv, att  de här texterna i Afthonius bok (underförstått 
Progymnasmata) inte är liksom helt och hållet användbara…och det har ju 
framförallt med språket att göra, om man tar upplägg och så vidare, disposition, så 
funkar det säkert. Det är just språket, om man nu pratar om en tranformation 
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där…jag menar språket måste ju i alla avseenden moderniseras för en moderna 
publik, moderna mottagare.  
   
7. Hur ser du på imitation eller imitatio som undervisningmetoder?  
Stödfrågor: Ser du några fördelar? Ser du några nackdelar? 
 
I2: Jag tror att det finns en kluvenhet där, jag menar at  på ett sätt vill du ju att själva 
ska komma på liksom svaret på någonting, eller inse någonting…att få förståelsen, att 
det ska komma från dom själv. Samtidigt, jag tror att de allra flesta lärare liksom vill 
att de ska förstå det som du hade som syfte va. […] Imitationen, själva ordet, det låter 
ju styrt, liksom att det är verkligen, dom ska göra det jag vill att dom ska göra…så att 
det gör det medvetet eller omedvetet men när dom går härifrån idag, då ska det här 
sitta. Jag tror att som undervisningsmetod låter det ju lite obehagligt i dagens skola, 
om man liksom skulle få höra talas om det, och inte vara insatt.  
 
8. Hur ser du på imitation/ imitatio som lärandemetod? Ser du några fördelar? Ser du 
några nackdelar? 
 
I2: Fördelar tror jag kan vara att det är väldigt bekvämt, för i det där att du ska 
imitera någonting ligger det där att, då måste du ju få det mesta klart för dig. Du ser 
hur något ska se ut, och så gör du likadant. Jag visar min elev en krönika som han får 
läsa liksom tills han tröttnar och sen får han skriva en krönika själv, och då kommer 
risken naturligtvis vara att han kommer förmodligen att skriva väldigt väldigt 
liknande den krönika som jag visade. Fördelen där för en elev är att man tycker att 
det är ett lätt sätt, jag menar så länge man memorerar, imiterar och gör exakt så som 
mallen förespråkar…så blir det här bra. 
IV: Det är lätt att minnas då eller? 
I2: Ja men precis, det är ett sätt att hänga upp minnet på. Ska man se nackdelar så tar 
det väl bort saker som kreativitet, förmåga litegrann att tänka själv, att göra saker 
och gå sin egen väg. Det väl därför jag säger att jag föredrar elever som gör det 
senare (sistnämnda). Jag menar på gott och ont, det är inte alltid det blir hundra 
procent bra heller såklart. […] Om man tänker vilka elever man vill ha ut här en 
vacker dag om tre år så här, så vill jag ju personligen hellre att dom är kreativa och 
tänker själv än att dom imiterar det andra gör.   
 
9. Har du på något sätt använt dig av imitation/ imitatio i din egen undervisning med 
elever?  
 
[…] När eleverna är klara med svenska B så ska de ju ha en viss kunskap om olika 
genrer. Där ligger väl litegrann det dära...med efterbildning, det är väl det man vill ju 
att de ska…ska ha koll på genreuppdelningen, när de då lämnar in en krönika om det 
är det de ska lämna in. Om man nu tar motpolen, eller den något extrema varianten, 
plagiat, så är det ju ett rätt stort problem i skolan, tycker jag i alla fall. Eftersom 
att…om jag tar en text som någon annan har skrivit, eller rättare sagt, jag tar den 
rakt av, och så lämnar jag in den för då behöver jag inte göra sådär jättemycket 
utan…det blir väl ganska bra så länge ingen kommer på det.  
 
Följdfråga: Har du någon gång använt egenproducerat material som eleverna har fått 
förhålla sig konstruktivt till? 
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Inga egna texter som eleverna fått läsa, men egna övningar.  
 
 
8.2.3 Bilaga 3 – Transkribering av intervju 3 
 
1. Är det någon skillnad för dig mellan begreppet imitation och det retoriska 
begreppet imitatio?  
 
Intervjuperson 3 (I3): Asså en viss skillnad är det väl men det beror litegrann på om 
man ser till det stora hela…för en imitation kan ju va’ oavsiktlig...men imitatio är mer 
medvetet.  
 
Stödfråga: Hur skulle du beskriva ordet imitation/ imitatio? Vad tycker du att 
begreppet  imitatio/ imitation betyder? 
 
I3: Imitatiobegreppet är ju…ett medvetet drag, rent…antingen för att lära sig själv 
eller för att låta någon annan lära sig genom att imitera. […] Imitation sätter jag i ett 
större sammanhang…att imitera någonting kan man både göra raljerande och man 
kan göra det liksom för att lära sig nå’nting…asså rent det här stora…att man 
imiterar nå’nting rent som underhållning man tänker dom här imitatörerna…så det 
är väl vad jag lägger i dom här olika begreppen.    
 
Följdfråga: Vad betyder det retoriska begreppet imitation / imitatio för dig som 
blivande lärare/ yrkesverksam lärare? 
 
2. Vilken syn tycker du att retoriken har på imitation / imitatio som undervisnings- 
och lärandemetod?  
 
I3: Nu är ju Progymnasmatakursen den retorik jag har läst, i princip. Men det jag kan 
känna med det här imitationsbegreppet är att det är lite enögt. För som jag ser på det 
här med att använda imitation…dels så, jag har ju undervisat i ganska mycket 
franska och engelska också…och där der jag ju en vinst i att kopiera någonting för att 
träna in en struktur. Men att…rent som inlärningsmetod så måste man ta ett steg till, 
alltså man måste plocka in fler olika begrepp än imitation…än imitatio. Retorikens 
syn på imitatio blir lite enkelspårigt, lite för enkelt för att man ska kunna använda det 
konsekvent. Det är ungefär som de här skrivövningarna vi har gjort på den här 
kursen (underförstått Progymnasmata) att…initialt så blir det rätt dåliga texter […] 
för att få de här texterna att lyfta och bli riktigt läsvärda, så skulle jag vilja bearbeta 
dom ett steg till. Den här mallen är väldigt bra för att få med alla bitar…rent krasst 
skulle man vilja gå ett steg till för att få mer läsvärda texter. Som en del i 
undervisning så tycker jag att det funkar bra, men det är en del av en helhet.   
 
 
3. Vad tycker du att du lärde dig om imitation/ imitatio när du läste kursen 
Progymnasmata – retorikens didaktik vid Umeå universitet?  
 
I3: Vad jag lärde mig…asså jag hade ju med mig det här sedan tidigare i och med att 
jag undervisar i de ämnen som jag gör (underförstått engelska, franska, svenska, 
media) […] egentligen var det mycket en bekräftelse…för att tidigare när jag har lärt 
elever t.ex. att skriva argumentationer, så har jag liksom gett dom som första uppgift i 
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princip en väldigt uppspaltad mall…och låtit dom – nämen här, fyll i. Vad vill ni 
argumentera för, vilka argument har ni för det ni säger, vilka kan tänkas finnas mot 
och hur ska ni bemöta dem…för att sedan ta det vidare och låta dem skriva färdiga 
texter. Det var alltså mer en bekräftelse, det jag har lärt mig av kursen är väl 
egentligen olika varianter på övningar på temat. Det är det sätt jag har jobbat på när 
jag har undervisat.    
 
Följdfrågor: Vilken syn på kritik och respons gentemot studenters prestationer tycker 
du att kursen hade som utgångspunkt?  
 
I3: Asså när det gäller just den där ventileringsbiten i kursen så tyckte jag att…ofta 
blev de (underförstått kurskamraterna) lite för fega […] jag upptäckte att det blev 
väldigt känsligt för många på den här kursen när de skulle komma med synpunkter på 
andras texter…och det hade man kunnat trycka på mer för att jag tror att kursen 
skulle ha varit mer givande, om man hade fått mer feedback.  
 
Kan du se någon koppling mellan positiv kritik som många kan ta del av och 
begreppet copia?  
 
I3: Asså jag tycker att vi har haft för lite av den varan, visst det har varit mycket 
positivt men jag saknar litegrann det här konkreta…just för att man ska kunna lära av 
nå’ns erfarenheter och framför allt i det här, när man har flera olika texter och 
samtalet kring texterna, och det är väl det jag kopplar till copia. Lite mer samtal 
kring texterna som helhet.  
 
4. Vad tyckte du att du lärde dig om imitation och imitatio på lärarutbildningen?  
 
I3: Jag minns inte. […] Jag har inget minne av att vi var inne på begreppet.  
 
Följdfråga: Tycker du att lärarutbildningen gjorde skillnad mellan imitatio och 
imitation? 
 
5. Har du haft någon förebild som lärare under din skolgång och lärarutbildning som 
du skulle vilja efterlikna?  
 
I3: Asså den lärare som gjorde starkast intryck på mig det var egentligen min 
franskalärare i högstadiet, en väldigt konstruktiv och kreativ människa…hon hade 
verkligen en förmåga att förmedla så’nt som egentligen var trist på ett väldigt bra 
sätt, och ett väldigt bra sätt gentemot eleverna. Det roliga är ju att jag har varit 
tillbaka på den skolan och jobbat, och varit kollega med mina tidigare lärare, och 
komiken var ju när man såg hur dunderprofessionellt hon hanterade eleverna i 
klassrummet. Och så sen, vissa gånger, kom hon bara in i personalrummet och 
dunkade pannan mot väggen. Men, inte en gång att hon skulle visa något sådant 
gentemot eleverna, väldigt sådär konstruktiv. Sen rent generellt så tycker jag ju att 
man har träffat väldigt många lärare som man har lärt sig mycket av. […] Alltid har 
man lärt sig någonting, både dåliga exempel eller ibland så’na här jättepositiva, bl.a. 
då på det första lärarjobbet jag hade, så hade vi ett fantastiskt fackombud, och hon 
var även underbar med eleverna, en väldigt rättfram människa, också väldigt 
konstruktiv.  
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Följdfrågor: Kan du se någon koppling mellan det här och imitatio? Har detta tagits 
upp på Progymnasmatakursen? 
 
I3: Nej. Det är klart man ser ju exempel, men jag tror att, rent det här…det är klart, 
vi norpar ju lite till mans varandras lektionsplaneringar.  
 
Har detta tagits upp på lärarutbildningen? 
 
I3: Nej, alltså, det jag reagerar på när man ser på lärarhögskolan och rent på 
lärarförebilder, det var ju att det snackades fruktansvärt mycket skit på 
lärarhögskolan om lärarna ute på fältet. Alltså, det var det budskap vi fick att…gå ut i 
verkligheten och försök hitta bundsförvanter och akta er för de där gamla uvarna som 
inte har utvecklats på X antal år. […] Och det tycker jag är anmärkningsvärt, för det 
finns fruktansvärt många man kan lära sig av, sen är det ju det, man faller ju i 
fallgropar, alltså man snavar. Det som avgör egentligen om man är en bra lärare 
eller inte, det är ju hur man hanterar det. För vi har dåliga dagar lite till mans, och 
då blir det inte alltid som man tänkt sig eller som det står i manualerna. Så att jag 
tyckte att det var…vi fick inte särskilt mycket av den varan på lärarhögskolan utan de 
var väldigt negativa. Hitta goda pedagogiska anförvanter, och kör ert eget rejs, det 
var vad dom sa till oss i princip.   
 
 
6. Har du på något sätt använt dig av imitation / imitatio i din utveckling som lärare?  
 
I3: Det beror ju på hur man ser det, för den här kursen har ju faktiskt också varit en 
del i min utveckling som lärare. Nu har jag ju inte hunnit tillämpa det i verkligheten, 
men alltså det är ju i princip den gång jag riktigt har jobbat med imitatio, under den 
här kursen.  
 
Stödfrågor: Har du gjort det i din successiva uppbyggda arsenal med metoder och 
material? Har du använt imitation/ imitatio genom att ta intryck av andra lärare och 
pedagoger? 
 
I3: Jag har så fruktansvärt mycket material (skratt). Ja men dels är det ju det här man 
får från sina kollegor ibland, sån’t som de har gjort som har varit kanonbra, men sen 
även från böcker, från läromedel, är det väl egentligen framför allt att man plockar 
fram material. Ofta är det så att man plockar så¨nt som är färdigt.  
 
7. Hur ser du på imitation eller imitatio som undervisningmetoder?  
 
Stödfrågor: Ser du några fördelar? Ser du några nackdelar? 
 
I3: Fördelarna är ju just det här, när man ska använda olika mallar och olika 
strukturer, att man kan ha det här som utgångspunkt. Åsså just det här när man kan 
utgå från den här mallen, och se’n jobba vidare på ett mer kreativt plan. För det kan 
jag ju känna själv när jag jobbar med dom här (underförstått 
Progymnasmataövningarna) att man blir lite låst. Det är just på den här kreativa 
biten som man blir lite fastklämd. […] På ett sätt att ha en grund i imitatio…men 
oftast för att få kvalité på deras (underförstått elevernas) arbeten så måste man ta ett 
kliv till, och låta dom sätta egen prägel på texterna eller frångå strukturen. Vissa 
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delar av de här övningarna kan ju användas på annan plats i texten. Man använder 
det som en grund och så stökar man om det för att få högre kvalité på jobbet, helt 
enkelt.  
 
 
8. Hur ser du på imitation som lärandemetod? Ser du några fördelar? Ser du några 
nackdelar? 
 
I3: Alltså det är väl just det här att lära in strukturer, att få vissa fingervisningar om 
det. Och med vissa grejor som kan vara svåra att greppa så får man här verkligen en 
steg-för-steg-mall. Nackdelar, det är väl det här med att prata om eleven i centrum, 
att utgå från elevens erfarenheter… alltså att det här är ju egentligen bara strukturer, 
det påverkar ju inte innehållet så, men där blir man också lite låst.  
 
9. Har du på något sätt använt dig av imitation/ imitatio i din egen undervisning med 
elever?  
 
I3: Ja. Det väl ungefär som med det här hur man bygger upp argumentationer, att de 
har fått en mall i princip, ett formulär att fylla i, som de sen har fått gå vidare med.  

 
Följdfråga: Har du någon gång använt egenproducerat material som eleverna har fått 
förhålla sig konstruktivt till? 
 
I3: Hela tiden. Det beror på vad du menar med eget material, alltså mina egna texter. 
Jo, det har jag gjort, i lite olika sammanhang, bl.a. i mellanstadiet i olika 
skrivövningar där jag har skrivit en inledning som de har fått fortsätta skriva på. Och 
det kan också va’ i mer berättande strukturer att man har slängt ut en synopsis, jobba 
med det här, gå vidare med det här.  
 
 
8.2.4 Bilaga 4 – Transkribering av intervju 4 
 
1. Är det någon skillnad för dig mellan begreppet imitation och det retoriska 
begreppet imitatio?   
 
(I4): Nja…en viss nyansskillnad kanske…men i stort sett nej. […] Det retoriska 
begreppet kommer jag inte ihåg men… av min gissning av ordets betydelse så verkar 
det vara ganska snarlikt.  
 
Stödfråga: Hur skulle du beskriva ordet imitation/ imitatio?  
 
I4: Ja, imitation betyder ju…att efterlikna…ja, att härma. Försöka göra en kopia av 
någonting.  
 
Stödfråga: Vad tycker du att begreppet  imitatio/ imitation betyder? 
 
Intervjuperson 4 (I4): […] Spontant…att efterlikna någonting. 
 
Följdfråga: Vad betyder det retoriska begreppet imitation / imitatio för dig som 
blivande lärare/ yrkesverksam lärare? 
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2. Vilken syn tycker du att retoriken har på imitation / imitatio som undervisnings- 
och lärandemetod?  
 
I4: Asså, som verktyg att använda i lärande, så tycker jag att det fungerar väldigt bra. 
Det finns ju många elever som har problem med just…att få igång sin kreativa sida, 
vilket man ju försöker locka fram i den mån man kan…och då är ju en av lösningarna 
att försöka komma loss från någon slags skrivknut o.s.v. Just att imitera, eller en 
annan variant är ju skriv och börja skriv om vad som helst så har det i alla fall haft 
en potentiell möjlighet att lossna och då så kan knuten knytas upp. Så ur det 
perspektivet är ju det hela onekligen väldigt bra. […]  
 
Intervjuaren: Så det finns en liten koppling till kreativitet där ändå, du ser inte någon 
mottsättning mellan…(avbryts av svar från I4)? 
 
Det är klart att det finns en motsättning, det gör det ju, och det är ganska tydligt om 
man studerar betygskriterier o.s.v. så ser man ju att man kan inte nå de högsta 
betygen om man bara plagierar s.a.s. Utan då krävs det ju att man även visar på…en 
egen skaparkraft, att man lägger till någonting.  
 
Intervjuaren: Men du känner alltså ändå att för en del elever så kan det här fungera 
även för att få loss deras kreativitet? 
 
I4: Ja, absolut.  
 
3. Vad tycker du att du lärde dig om imitation/ imitatio när du läste kursen 
Progymnasmata – retorikens didaktik vid Umeå universitet?  
 
I4: Oj, det var ju ett tag se’n nu […] Just Progymnasmatakursen gav mig en hel del 
eftersom den gav mig möjlighet att aktivt jobba med skrivövningar, inom ett 
retorikområde, som jag också finner intressant som man kan använda sig ganska 
mycket av just i skolans värld. Så själva skrivuppgifterna…tycker jag var väldigt bra. 
Dom har jag även använt mig av senare i mitt yrkesutövande, framför allt 
fabel…biten. Vilket är…de flesta elever som är i tretton-fjortonårsåldern känner ändå 
till en hel del av fablerna, så det blir att de får knyta an till något som är bekant för 
dem.  
 
Följdfråga: Vilken syn på kritik och respons gentemot studenters prestationer tycker 
du att kursen hade som utgångspunkt?  
 
I4: Tyvärr nej. Rent konkret kommer jag ju ihåg att vi satt och kommenterade 
varandras texter… 
 
Intervjuaren: Var det mer positiv prägel på kritiken eller var det en del negativ 
respons också…kommer du ihåg någonting av det…var låg tonvikten? 
 
I4: Vi var ju ganska få, och många av oss kände ju varann se’n tidigare…så 
mestadels så pratade vi ju positiv kritik […] asså negativ kritik ska man ju försöka 
undvika, man ska ju försöka skapa någon slags konstruktiv kritik, och då ska man ju 
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hitta så’nt som inte var så bra men lägga fram det på ett snyggt sätt, eller vad man 
ska säga.  
 
Följdfråga: Kan du se någon koppling mellan positiv kritik som många kan ta del av 
och begreppet copia? 
 
I4: Ja det kan jag absolut, dels så fick man ju se att sina egna fungerade, sina egna 
texter, och se’n fick man ju inspiration av andras. Så man kan ju verkligen säga att 
ökade sin arsenal, man fick ju se på olika stilgrepp som andra använder sig av o.s.v. 
och tyckte man att de var bra så kunde man ju säga att nu har jag utökat min egen 
arsenal. Nu kan jag själv välja att då…imitera den.  
 
Fråga 4 STRUKEN 
 
5. Har du haft någon förebild som lärare under din skolgång som du skulle vilja 
efterlikna?  
 
I4: Nej, det kan jag inte säga. En av de drivande krafterna varför jag jobbar som 
lärare idag är att jag tyckte att de flesta inte var så bra, och särskilt tänkt mig – det 
där kan jag göra bättre.  
 
Intervjuaren: Ok, så inga direkta förebilder? 
 
I4:  Nej, inga positiva sådana i alla fall.  
 
Följdfrågor: Kan du se någon koppling mellan det här och imitatio?  
 
Har detta tagits upp på Progymnasmatakursen? 
 
I4: Nej, det kommer jag tyvärr inte ihåg.  
 
6. Har du på något sätt använt dig av imitation / imitatio i din utveckling som lärare?  
 
I4: Ja, men det är väl klart, asså man utbyter idéer med kollegor…man får förslag på 
olika arbetsområden…och då väljer man ju att…ja…imitera, eller vad man ska säga. 
Jag kan ju ta t.ex. på den skolan där jag jobbar nu så har de när eleverna går i nian 
en tendens att jobba med just novelltexter. Då finns det ju ett jättefint arbetsområde 
som redan är fixat. Och då är det klart att jag har imiterat mycket av det materialet, 
eftersom att då skolan har funnits se’n ’79 (1979) om man har jobbat med det där 
arbetsområdet jättelänge, massor med varv, så man vet ju att det funkar. Och då är 
det klart att man väljer att plocka det här passar mina elever jättebra. Det är ju 
onekligen en form av imitation.   
 
Stödfrågor: Har du gjort det i din successiva uppbyggda arsenal med metoder och 
material?  
 
I4: Absolut.  
 
Intervjuaren: Det känner du att du har gjort? På vilket sätt? 
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I4: Jaja. Ja, man får ju fler och fler arbetsområden och fler och fler infallsvinklar på 
hur man kan ta sig an…olika fält…inom svenska språket.  
 
Har du använt imitation/ imitatio genom att ta intryck av andra lärare och pedagoger? 
 
I4: Nej, det är det som är så bökigt för läraryrket att…det blir lite sluten verkstad. Jag 
har ju inte varit inne i andra lärares klassrum, och andra lärare har i princip inte 
varit inne i mitt. Så det kan jag inte direkt uttala mig om…eller jag kan ju säga nej.  
 
7. Hur ser du på imitation eller imitatio som undervisningmetoder?  
 
Stödfrågor: Ser du några fördelar? Ser du några nackdelar? 
 
I4: Det kan ju vara ett väldigt enkelt verktyg för eleverna att ta till, om de sitter 
fast…och man ska lösa fram någon form av kreativitet. Nackdelen är ju att de kan 
fastna i det här att imitera. Fastnar de i någon form av imitationsfas…så kommer de 
ju inte att komma loss därifrån, och det gör ju att de själva kanske inte utvecklas i den 
utsträckning som de skulle kunna göra.    
 
8. Hur ser du på imitation som lärandemetod? Ser du några fördelar? Ser du några 
nackdelar? 
 
I4: Fördelarna tror jag är att det är ganska konkret. Eleverna förstår väldigt snabbt 
vad det är som ska göras, de får ett tydligt exempel som de kan arbeta utifrån. 
Nackdelarna är att…det är en arbetsmetod som kanske inte passar alla.  
 
Intervjuaren: Hur menar du då?  
 
I4: Att det finns de som har en kreativ ådra, som vill sätta igång och göra någonting 
eget på en gång, och då känner att någon form av imitationsfas bara håller dem 
tillbaka och känner att det blir lite slöseri med tid.   
 
9. Har du på något sätt använt dig av imitation/ imitatio i din egen undervisning med 
elever?  
 
I4: Ja. De (underförstått eleverna) fick skriva det här progymnasmataexemplet om 
fabeln.  
 
Följdfråga: Har du någon gång använt egenproducerat material som eleverna har fått 
förhålla sig konstruktivt till? 
 
I4: Ja, absolut.  
 
Intervjuaren: Många gånger eller bara någon enstaka? 
 
I4: Ja det här hänt ett fåtal gånger. […] Till exempel så nu här inför att de ska söka 
sommarjobb så pratade vi lite om hur man skriver ett personligt brev och hur man 
lägger upp ett CV  o.s.v. och då valde jag att använda mig av mina egna texter. 
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8.2.5 Bilaga 5 – Intervjufrågor 
 
1. Är det någon skillnad för dig mellan begreppet imitation och det retoriska 
begreppet imitatio?  
 
Stödfråga: Hur skulle du beskriva ordet imitation respektive imitatio? Vad tycker du 
att begreppen imitatio respektive imitation betyder? 
 

Följdfråga: Vad betyder det retoriska begreppet imitation eller imitatio för dig som 
blivande lärare/ yrkesverksam lärare? 
 
2. Vilken syn tycker du att retoriken har på imitation eller imitatio som undervisnings- 
och lärandemetod?  
 
3. Vad tycker du att du lärde dig om imitation eller imitatio när du läste kursen 
Progymnasmata – retorikens didaktik vid Umeå universitet?  
 

Följdfrågor: Vilken syn på kritik och respons gentemot studenters prestationer tycker 
du att kursen hade som utgångspunkt? Kan du se någon koppling mellan positiv kritik 
som många kan ta del av och begreppet copia?  
 
4. Vad tyckte du att du lärde dig om imitation och imitatio på lärarutbildningen?  
 

Följdfråga: Tycker du att lärarutbildningen gjorde skillnad mellan imitatio och 
imitation? 
 
5. Har du haft någon förebild som lärare under din skolgång och lärarutbildning som 
du skulle vilja efterlikna?  
 

Följdfrågor: Kan du se någon koppling mellan det här och imitatio? Har detta tagits 
upp på lärarutbildningen? Har detta tagits upp på Progymnasmatakursen? 
 
6. Har du på något sätt använt dig av imitation eller imitatio i din utveckling som 
lärare?  
 
Stödfrågor: Har du gjort det i din successiva uppbyggda arsenal med metoder och 
material? Har du använt imitation eller imitatio genom att ta intryck av andra lärare 
och pedagoger? 
 
7. Hur ser du på imitation eller imitatio som undervisningmetoder?  
 
Stödfrågor: Ser du några fördelar? Ser du några nackdelar? 
 
8. Hur ser du på imitation som lärandemetod? Ser du några fördelar? Ser du några 
nackdelar? 
 
9. Har du på något sätt använt dig av imitation eller imitatio i din egen undervisning 
med elever?  
 

Följdfråga: Har du någon gång använt egenproducerat material som eleverna har fått 
förhålla sig konstruktivt till? 
 


