
RETKLA1101 Klassisk Retorikk (høsten 2019) 

Faglærer 
o Silvio Bär (professor i klassiske språk). 
o Tlf.: 22855338 · e-post: silvio.baer@ifikk.uio.no · kontor: GM 545. 
o Treffetid: torsdag, kl. 10:00–12:00 (ingen påmelding nødvendig). 

Generell informasjon om kurset (undervisningsplanen finnes på baksiden) 
o Tid og sted: fredag, kl. 10:15–12:00, KB auditorium 3. 
o Emnebeskrivelse: https://www.uio.no/studier/emner/hf/ifikk/RETKLA1101/index.html. 
o Kurset undervises i forelesningsform og alle forelesninger podkastes.  
o Oppmøte er ikke obligatorisk (men sterkt anbefalt). Emnet er altså gjennomførbart som et 

hjemmestudium for de som ikke har anledning til å møte på undervisningen. 

Pensumbøker 
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): 

o Tormod Eide (overs.). 2006. Aristoteles: Retorikk. Oslo: Vidarforlaget (ISBN 9788279900221). 
o Vestrheim, Gjert. 2018. Klassisk retorikk. Oslo: Dreyers Forlag (ISBN 9788282654593). 
o Vestrheim, Gjert og Tor Ivar Østmoe (red., overs.). 2009. Klassisk talekunst: Greske og romerske 

taler fra Gorgias til Cicero. Oslo: Vidarforlaget (ISBN 9788279900801). 

Ytterligere lesestoff og undervisningsmateriale 
Ytterligere lesestoff (obligatorisk og frivillig) og obligatorisk undervisningsmateriale (PPPs, podkasts, 
osv.) gjøres tilgjengelig i Canvas i løpet av semesteret. Canvas må sjekkes jevnlig. 
Det anbefales at også (noen av) de følgende bøkene kjøpes og leses (utdrag lastes opp i Canvas): 

o Andersen, Øivind. 1995. I retorikkens hage. Oslo: Universitetsforlaget (ISBN 9788200219699). 
o Eide, Tormod. 2015. Retorisk leksikon. Fjerde utgave. Oslo: Spartacus (ISBN 9788230401767). 
o Habinek, Thomas. 2005. Ancient Rhetoric and Oratory. Malden: Blackwell (ISBN 0631235159). 
o Kennedy, George A. 1994. A New History of Classical Rhetoric. Princeton: Princeton Univer-

sity Press (ISBN 069100059X). 

Obligatoriske aktiviteter 
For at du skal kunne fremstille deg til eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obli-
gatoriske undervisningsaktiviteter: 

o Innlevering av en refleksjon på ca. en halv side (= ca. 1200 tegn) i begynnelsen av semesteret: 
Si noen ord om hvorfor du har valgt dette kurset og hva du forventer/håper/ønsker å lære deg? 
Frist: onsdag den 4. september, kl. 14:00 (leveres i Canvas). 

o Innlevering av en oppgave på 3–4 sider (ca. 2300 tegn per side [unntatt evt. tittelside og littera-
turliste]). Frist: onsdag den 30. oktober, kl. 14:00 (leveres i Canvas). Ytterligere informasjon 
om oppgavetema og krav gis senere i semesteret. 

Eksamen 
Eksamen er stort sett lik den som er blitt gitt de to siste årene. Den består av tre deler som teller likt: 

o Del I: flervalgsoppgaver (ca. 12–15 spørsmål). 
o Del II: kortsvarsoppgaver (du skal velge 4 fra 6 [ca. 200–400 ord per oppgave]). 
o Del III: langsvarsoppgave (analyse av en gresk eller romersk tale [ca. 800–1400 ord]). 

Det anbefales at du ser på tidligere eksamensoppgaver samt sensorveiledning til eksamen fra i fjor: 
o https://www.uio.no/studier/emner/hf/ifikk/RETKLA1101/tidligere-eksamensoppgaver. 
o https://www.hf.uio.no/ifikk/studier/ressurser/sensorveiledninger/retkla1101_sensorveiledning_h

18.pdf. 
Alt undervisningsmateriale er eksamensrelevant: pensumbøkene i sin helhet; ytterligere lesestoff 
(primær- og sekundærlitteratur) som legges ut i Canvas (unntatt det som eksplisitt er markert som 
frivillig lesning); PPPs; handouts; podkaster (alt jeg sier i forelesningen er eksamensrelevant med 
mindre jeg eksplisitt fremhever at det ikke er det). 



RETKLA1101: Undervisningsplan høsten 2019 
 
Time (uke) Dato Tema Pensum 

01 (uke 34) 23.08. Organisasjon · Introduksjon: Hva er (klassisk) retorikk? A, s. 11–17; K, kap. 1; V, s. 9–14 
02 (uke 35) 30.08. Historisk overblikk I: Retorikk i Hellas A, s. 279–288; V, s. 14–32 
03 (uke 36) 06.09. Historisk overblikk II: Retorikk i Roma A, s. 288–306; V, s. 32–36 
04 (uke 37) 13.09. Inventio og dispositio (inkl. toposlære) V, kap. 3–4 
05 (uke 38) 20.09. Elocutio (inkl. troper og figurer) V, kap. 5 
06 (uke 39) 27.09. Memoria og actio A, kap. 4 
07 (uke 40) 04.10. Gorgias, Lovprisning av Helena VØ, s. 15–24 
08 (uke 41) 11.10. Progymnasmata, controversiae og suasoriae       Gjesteforlesning Tor Ivar Østmoe (kunngjøres senere i semesteret) 
09 (uke 42) 18.10. Thukydid, Perikles’ gravtale VØ, s. 25–38 
10 (uke 43) 25.10. Lysias, Om oliventrestubben og Forsvarstale for drapet på Eratosthenes VØ, s. 79–102 
11 (uke 44) 01.11. Demosthenes, 1. og 3. Filippiske tale VØ, s. 113–152 
12 (uke 45) 08.11. Cicero, 1. og 2. Tale mot Catilina        Gjesteforlesning Mathilde Skoie VØ, s. 153–189 
13 (uke 46) 15.11. Retorikk i gresk og romersk (skjønn-)litteratur (kunngjøres senere i semesteret) 
14 (uke 47) 22.11. Den klassiske retorikkens etterliv H, kap. 5; K, kap. 13 

 
OBS: 

- Endringer i undervisningsplanen og pensumlisten kan forekomme. 
- Forkortelser: A = Andersen (1995); H = Habinek (2005); K = Kennedy (1994); V = Vestrheim (2018); VØ = Vestrheim og Østmoe (2009). 
- Alt undervisningsmateriale lastes opp i Canvas bortsett fra de tre pensumbøkene som skal kjøpes og leses i sin helhet. 
- Pensumlisten skal kompletteres med ytterligere lesestoff (obligatorisk og frivillig) i løpet av semesteret (annonseres og gjøres tilgjengelig i Canvas). 
- Aristoteles’ Retorikk er ikke blitt tildelt en egen forelesning, men den er tenkt som bakgrunnslesning. Det anbefales å lese hele Retorikken tidlig i semesteret. 
- Husk fristene for de to obligatoriske undervisningsaktivitetene (leveres i Canvas): 

o Onsdag 4. september, kl. 14:00: refleksjon på ca. en halv side (= ca. 1200 tegn). 
o Onsdag 30. oktober, kl. 14:00: oppgave på 3–4 sider (ca. 2300 tegn per side [unntatt evt. tittelside og litteraturliste]). 
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