
EKSAMEN RETKLA1101 utsatt prøve Klassisk retorikk HØST 2018 
 

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) Politiker 
2) Confirmatio 
3) Taleøvelser 
4) 384-322 
5) Enthymem 
6) praeteritio 
7) elocutio 
8) allmenn oppfatning 
9) Talefigur 
10) Gorgias 

  
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) Beskriv hva figurer er og nevn minst en type som du både forklarer og gir eksempel på 

 

En god forklaring bør inneholde følgende: Figurer hører under arbeidsfasen elocutio. De er 

språklige virkemidler i en tekst. De kan anses som en endring av uttrykket fra dagliglivet. Mens 

troper er en dreining av enkeltord eller uttrykk, er figurer dreininger av flere ord eller 

ordsammensetninger.   

 

Eksempler kan være anafor, retorisk spørsmål, praeteritio osv. 

Man får ikke full uttelling uten et eksempel på en av disse figurene.  

 

2) Presenter og gjengi hovedpunktene i Lysias’ Forsvarstale for drapet på Eratosthenes 

 

Et svar bør komme inn på noe av det følgende:   

 Genre: at dette er en forensisk tale 



 Saksforholdet: dreier seg om at taleren drepte Eratosthenes da han ble funnet i sengen med 

talerens kone 

 Mål: at dette skal erklæres som lovlig drap og ikke deliberert 

 Strategi: fremstå som naiv gjennom fortelling  

 Bevismiddel: ethos 

 

3) Hva er en logograf og hvorfor var det i Athen et marked for slike? Nevn konkrete navn og 

taler i din besvarelse.  

 

 En logograf er en hyret taleskriver (ghostwriter) 

 Særlig brukt til forensiske taler 

 Logografer var nødvendige i Athen da man måtte tale for seg selv (i motsetning til Roma 

hvor man kunne bruke advokater) 

 Det mest opplagte navnet er Lysias, men også Isokrates var logograf.  

 De mest kjente talene er også av Lysias – f.eks. talen nevnt i oppgave 2. 

 

4)  Gjør rede for arbeidsfasen inventio og viktige begreper i denne 

 

Et godt svar vil først redegjøre for at dette er den første av de fem arbeidsfasene og at den dreier seg 

om å finne argumenter. Deretter vil det nevne flere av følgende punkter - gjerne med eksempler 

 

 Utgangspunkt i det sannsynlige (eikos) og det allment aksepterte (doxa) 

 Retorisk deduksjon – enthymem (forkortet syllogisme) 

 Retorisk induksjon – eksempel 

 Toposlæren  

 
5) Hva er de tre talegenrene og hva karakteriserer dem i følge Aristoteles? Nevn eksempler 

som faller inn under de forskjellige genrene i din besvarelse.  

 

De tre genrene er den forensiske (rettstalen), den deliberative (den politiske talen) og den 

epideiktiske (oppvisningstalen) genren.  Hver av disse bør beskrives med hensyn på mål, publikum 

og tid (se skjemaet i forelesningen om epideiktiske taler). Videre kan man trekke inn typiske 

argumentasjonsformer (eksempler for deliberative taler og enthymemer for forensiske) og 

fremtredende bevismidler.  Man vil ikke få full uttelling uten eksempler.  Man kan gjerne også nevne 

at kategoriene ikke er absolutte og at man ofte har trekk fra andre – f.eks. Catilina-talen til Cicero 

som er politisk, men har sterke elementer av en anklagetale (forensisk) eller en daddeltale 

(epideiktisk).  

 

6) Presenter og gjengi hovedpunktene i Cicero, Pro Caelio  



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

bakgrunnen. Gjerne få med følgende punkter: 

 

 Genre: at dette er en forensisk tale 

 Saksforholdet: Caelius anklaget for å ha drept den greske utsendingen Dio og ha stjålet gull 

 Mål: at Caelius frifinnes 

 Strategi: skylde på at det står en kvinne bak og unnskylde Caelius gjennom typisk doxa om at 

«gutter er gutter» 

  

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

 

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

forensisk 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).   

 


