
RETKLA1101 Klassisk retorikk (høsten 2020) 
Emnebeskrivelse: https://www.uio.no/studier/emner/hf/ifikk/RETKLA1101/index.html 

Faglærer 
o Silvio Bär (professor i klassiske språk). 
o Telefon: 22855338 · e-post: silvio.baer@ifikk.uio.no · kontor: GM 545. 
o I henhold til smitteverntiltak pga. COVID-19-pandemien jobber jeg hjemmefra inntil videre, 

men jeg er til alle tider tilgjengelig via e-post. 

Gjennomføring av emnet 
o I henhold til smitteverntiltak pga. COVID-19-pandemien holdes det ikke fysiske forelesninger. 

Forelesningspodkaster lastes opp i Canvas ukentlig, senest onsdag ettermiddag. 
o I vanlig forelesningstid (torsdag kl. 10:15–12:00) tilbys det treffetider/mini-seminarer på Zoom.  

• Treffetidene/Mini-seminarene er frivillige, men sterkt anbefalt. 
• Informasjon om Zoom-tilgang legges ut i Canvas (under «Emneoversikt»). For å forebygge 

«Zoombombing», lager jeg nye påmeldingsdetaljer hver uke som jeg legger ut onsdag kveld. 
• Vær oppmerksom på at Zoom-møtene ikke er offentlige, men kun er åpne for emnepåmeldte. 

Undervisningsplan à se neste side 

Hovedpensum 
o De følgende bøkene må kjøpes og leses i sin helhet (kan fås kjøpt ved Blindern Akademika bok-

handel; disse kan ikke lastes opp i Canvas pga. opphavsrett): 
• Tormod Eide (overs.). 2006. Aristoteles: Retorikk. Oslo. ISBN 9788279900221. 
• Vestrheim, Gjert. 2018. Klassisk retorikk. Oslo. ISBN 9788282654593. 
• Vestrheim, Gjert og Tor Ivar Østmoe (red., overs.). 2009. Klassisk talekunst: Greske og 

romerske taler fra Gorgias til Cicero. Oslo. ISBN 9788279900801. 

Ytterligere lesestoff og undervisningsmateriale 
o Ytterligere lesestoff (obligatorisk og frivillig) og obligatorisk undervisningsmateriale (PPPs, 

podkaster, osv.) gjøres tilgjengelig i Canvas i løpet av semesteret. Canvas må sjekkes jevnlig. 
o Det anbefales at også (noen av) de følgende bøkene kjøpes og leses (utdrag lastes opp i Canvas): 

• Andersen, Øivind. I retorikkens hage. Oslo. ISBN 8200219690. 
• Eide, Tormod. 2015. Retorisk leksikon. Fjerde utgave. Oslo. ISBN 9788230401767. 
• Habinek, Thomas. 2005. Ancient Rhetoric and Oratory. Malden. ISBN 0631235159. 
• Kennedy, George A. 1994. A New History of Classical Rhetoric. Princeton. ISBN 069100059X. 

Obligatoriske aktiviteter 
o For at du skal kunne fremstille deg til eksamen må du ha gjennomført to quizer som legges ut i 

Canvas. Quizene er bestått når de er gjennomført (dvs. det spiller ingen rolle hvor mange feil du 
har, men begge to må gjennomføres innen fristen). 
• Første quiz: frist: fredag 11. september, kl. 14:00. 
• Andre quiz: frist: fredag 9. oktober, kl. 14:00. 

Eksamen 
o Hjemmeeksamen. Denne består av to deler som teller likt: 

• Del I: kortsvarsoppgaver (du skal velge 4 fra 6 [ca. 200–400 ord per oppgave]). 
• Del II: langsvarsoppgave (analyse av en gresk eller romersk tale [ca. 800–1400 ord]). 

o Utlevering av oppgaven: onsdag 25. november, kl. 9:00 · innlevering: samme dag, kl. 13:00. 
o Mer info: https://www.uio.no/studier/emner/hf/ifikk/RETKLA1101/h20/eksamen/index.html.  
o Gamle eksamener: https://www.uio.no/studier/emner/hf/ifikk/RETKLA1101/index.html#exam.  
o Alt undervisningsmateriale er eksamensrelevant: pensumbøkene i sin helhet; ytterligere lese-

stoff (primær- og sekundærlitteratur) som legges ut i Canvas (unntatt det som eksplisitt er 
markert som frivillig lesning); PPPs; utdelingsark; podkaster (alt jeg sier i forelesningen er 
eksamensrelevant med mindre jeg eksplisitt fremhever at det ikke er det). 



Undervisningsplan RETKLA1101 (høsten 2020) 
 

Time (uke) Tema Hovedpensum (ytterligere lesestoff legges til etter hvert) 

01 (uke 34) Orientering · Introduksjon: Hva er (klassisk) retorikk? Andersen, s. 11–17; Kennedy, kap. 1; Vestrheim, s. 9–14 
02 (uke 35) Historisk overblikk I: Retorikk i Hellas Andersen, s. 279–288; Vestrheim, s. 14–32 
03 (uke 36) Historisk overblikk II: Retorikk i Roma Andersen, s. 288–306; Vestrheim, s. 32–36 
04 (uke 37) Inventio og dispositio Vestrheim, kap. 3–4 
05 (uke 38) Elocutio (inkl. figurlære) Vestrheim, kap. 5 
06 (uke 39) Elocutio (inkl. figurlære), fortsettelse · Memoria og actio Vestrheim, kap. 5; Andersen, kap. 4 
07 (uke 40) Gorgias, Lovprisning av Helena Vestrheim & Østmoe, s. 15–24 
08 (uke 41) Retorisk opplæring i antikk skole: forøvelser 

(gjesteforelesning ved Tor Ivar Østmoe) 
Andersen, s. 241–268 

09 (uke 42) Thukydid, Perikles’ gravtale Vestrheim & Østmoe, s. 25–38 
10 (uke 43) Lysias, Om oliventrestubben og Forsvarstale for drapet på Eratosthenes Vestrheim & Østmoe, s. 79–102 
11 (uke 44) Demosthenes, 1. og 3. Filippiske tale Vestrheim & Østmoe, s. 113–152 
12 (uke 45) Cicero, 1. og 2. Tale mot Catilina 

(gjesteforelesning ved Mathilde Skoie) 
Vestrheim & Østmoe, s. 153–189 

 Torsdag 5. nov. 2020: frivillig synkron gjesteforelesning ved Giulia Maltagliati (London): «The Use of Historical Examples in Attic Oratory» 
13 (uke 46) Den klassiske retorikkens etterliv Habinek, kap. 5; Kennedy, kap. 13 
14 (uke 47) Repetisjonstime  Repetisjon av hele pensum 

 
Vær oppmerksom på de følgende viktige punktene: 

- Endringer i undervisningsplanen og pensumlisten kan forekomme. 
- Hovedpensum skal kompletteres med ytterligere lesestoff (obligatorisk og frivillig) etter hvert (annonseres i forelesningene og gjøres tilgjengelig i Canvas). 
- Alt undervisningsmateriale lastes opp i Canvas bortsett fra de tre hovedpensumbøkene som skal kjøpes og leses i sin helhet. 
- Aristoteles’ Retorikk er ikke blitt tildelt en egen forelesning, men den er tenkt som bakgrunnslesning. Det anbefales å lese hele Retorikken tidlig i semesteret. 
- Gjesteforelesningene ved Tor Ivar Østmoe og Mathilde Skoie er del av pensum. Gjesteforelesningen ved Giulia Maltagliati er frivillig. 
- Husk fristene for de to obligatoriske undervisningsaktivitetene (to quizer i Canvas som er bestått når de er gjennomført): 

o Første quiz: frist: fredag 11. september, kl. 14:00. 
o Andre quiz: frist: fredag 9. oktober, kl. 14:00. 


