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Sensorveiledning 
 

Del I og II er spesifikke mens del III er delvis generisk 
 

Karakter vil settes på bakgrunn av en helhetsvurdering, men en vekting er angitt i poengsystemet.  

Alle deler må bestås.  

Del I (flervalg) – alle skal besvares  (10 poeng)  

Denne autorettes.  Riktig svar er:  
 

1) Metonymi 
2) Confirmatio 
3) Taleøvelser 
4) 384-322 
5) Taleskriver 
6) Anafor 
7) Prosopopoiia 
8) Torget i en romersk by 
9) Talefigur 
10) Om oliventrestubben  

  
Del II (kortsvar) – besvar fire av de seks spørsmålene  (hvert svar bør være ca. 150-200 ord) 

(40 poeng – 10 per svar – dersom kandidaten ved en feil har svart på flere er det kun fire svar 

som teller) 

Generelt skal et godt svar på disse oppgavene gjøre bruk av hele setninger, være generelt strukturert 

og systematisk. Språket bør være klart og forståelig.  Nedenfor følger mer spesifikke innholdskrav.  

1) Hva er en topos? Beskriv forskjellige typer. Bruk eksempler. 

Et godt svar her kommer  inn på flere av de følgende punktene og bruker eksempler.  

 Topos betyr sted og viser til bestemte elementer man kan hente frem til bruk av talen. 

  En topos er del av arbeidsfasen inventio og bevismiddelet logos.   

 Noen topoi er basert på innhold mens andre går på form.   

 Formmessige topoi er former å tenke med av typen mulig/ikke mulig; har/har ikke skjedd; 

vil/vil ikke skje; større/mindre.   

 De innholdsmessige kan være enten en slags tematiske huskelister (som person, sted, tid, 

midler, måte) eller helt konkrete «klipp og lim» topoi av typen «de gamle er kloke», «gutter er 

gutter».    

 Noen er spesifikke for en genre, mens andre er generelle.   De som er spesielle for forensiske 

taler kalles stasislæren.  



2) Kom med noen hovedpunkter til en diskusjon av retorikkens forhold til styreform.  

Et svar bør komme inn på noe av det følgende:   

 Fremveksten av retorikk knyttet til den styrtede tyrann (Korax og Teisias) 

 Behovet for retorikk i et demokrati   

 Direkte kobling til institusjoner – råd, valg, domstoler (forskjell Hellas og Roma: i Hellas 

måtte man representere seg selv irettssaker) 

 Endring av retoriske forutsetninger og muligheter under keiserdømmet (jf. Tacitus Dialogus) 

3) Forklar hva doxa er og hvorfor det er viktig i retorikken. Gi to eksempler.   

Doxa betyr allminnelig mening eller oppfatning. Viktig fordi man i retorikken må ta utgangspunkt i 

det man allerede er enige om. Hvis man klarer å treffe doxa og forankre sine argumenter i dette har 

man dermed kommet veldig langt.  

Typisk norsk doxa: Demokrati er bra.  Når man derfor fremhever noe som demokratisk vil folk 

assosiere det med noe positivt.  

4)  Hva er et enthymem? Gi et eksempel og forklar det.  

Definisjon: Forkortet retorisk syllogisme – der to av setningene er gitt. Oversetningen er gjerne 

basert i doxa. Eksempel gis og forklares ved å bli satt opp som syllogisme.  

Enthymem: «Vi bør jo ha taco i dag som det er fredag.»  (Inneholder to elementer  - P2 og K). 

Bakenforliggende syllogisme:  

P1: Mange nordmenn har taco på fredag (doxa) 
P2: I dag er det fredag 
K: Vi bør ha taco i dag 
 

5) Hva er de tre bevismidlene i følge Aristoteles? Beskriv dem med eksempler.  

Her må man nevne ethos, pathos og logos med kort forklaring. Eksempler kan hentes fra 

hvorsomhelst. Et fullgodt svar uten eksempler vil ikke få full pott.  

6) Presenter og gjengi hovedpunktene i Cicero, Første tale mot Catilina.  

Her bør man si noe om målet med talen og de viktigste punktene i argumentasjonen.  

  



Del III (langsvar) – svaret bør være 800-1200 ord. ( 50 poeng) 

Perikles’ gravtale klassifiseres som en epideiktisk tale, men har også trekk av det deliberative (bl.a. 

oppfordring til videre kamp for Athen og forsvar for styreformen).  For mer om selve talen, se 

handout fra forelesning om epideiktiske taler (Retorisk praksis I)  der det var gjengitt en skissemessig 

gjennomgang av talen etter gjennomgangen av Gorgias.  

Et gjennomsnittlig godt svar (en C) vil her presentere retorisk situasjon og identifisere genren som 

epideiktisk og kunne si noe om forventningene til denne genren.  Kandidaten bør argumentere for 

hva som er talerens mål med talen (kan gjerne være flere) og vise hvordan han søker å oppnå dette 

med henvisning til forskjellige retoriske virkemidler.   

En virkelig god oppgave (B og A) vil ha et eget grep, skille mellom vesentlig og uvesentlig og koble 

virkemidler til mål. Den vil også ha et høyt refleksjonsnivå og relevante koblinger til generell teori. 

Den vil ikke gå av veien for å problematisere.  

En under gjennomsnittet oppgave (D og E) vil ha noen mangler i forhold til en gjennomsnittlig god 

oppgave, men fortsatt inneholde såpass mange punkter fra retorikken at den kan stå (selv om enkelte 

elementer kan være misforstått).   


