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Kursinnhold: Kurset retter seg hovedsakelig til studenter på BA-nivå og gir innføring 
i Athen i klassisk tid gjennom et bredt utvalg av litterære kilder. Seminarene besto av 
to deler, nemlig forelesninger og åpne diskusjoner. Forelesningene innledet ved hver 
anledning et viktig aspekt av det klassiske Hellas/Athen knyttet til hver dags 
lesninger. Det sistnevnte dreide seg om to forhold: a) særegenhetene til hver dags 
tekster; b) parrhesias betydning og funksjon i utviklingen av demokratiet i den 
athenske bystaten, som var kursets overordnete tema. Når det gjelder originaltekster, 
analyserte og diskuterte vi følgende verk: Aiskylos Eumenidene, Sofokles Kong 
Oidipus, Evripides Ion, Thukydides Perikles begravelsestale, Lysias Forsvarstale for 
drapet på Eratosthenes, Aristofanes Lysistrate og Skyene, Platons Apologien, 
Demosthenes Filippik 3, og Aristoteles Athenernes statsforfatning (§ 3-16). I forhold 
til sekundærlitteratur tok vi henholdsvis utgangspunkt for diskusjonene i ‘A Show for 
Dionysus’ (Easterling), ‘The Sociology of Athenian Tragedy’ (Hall), ‘The Meaning 
and the Evolution of the Word Parrhesia’ (Foucault), ‘Forsamlingen i Athen’ 
(Ringvej), utdrag fra Daily Life of the Ancient Greeks (Garland), ‘The Audience and 
its Expectations’ (MacDowell), utdrag fra Greek Tragedy in Action (Taplin), kapitler 
9 og 11 fra A Brief History of Ancient Greece (Pomeroy), og ‘Retorisk 
Kommunikasjon’ (Andersen). Alle disse originaltekstene og artiklene er relevante for 
hjemmeeksamen. 
 
Eksamen består av to alternative oppgaver, hvorav kun én må besvares. I sin tur 
består alternativet nummer to av tre muligheter hvorav én velges og besvares. I det 
første tilfellet skal resonnementet ta utgangspunkt i minst en artikkel fra 
sekundærlitteraturen og to originaltekster fra pensum. I det andre tilfellet skal det ta 
utgangspunkt i minst en artikkel fra sekundærlitteratur og en originaltekster fra 
pensum i tillegg til et arkeologisk sted. 
 
Så lenge besvarelsen er fullstendig og formelt tilfredsstillende, kan oppgaven besvares 
på ulike måter. Det forventes at det skrives fullstendige og sammenhengende 
setninger. En god besvarelse består ikke bare av en samling av tanker og 
observasjoner, men er skrevet på en sammenhengende og argumenterende måte. Med 
hensyn til strukturen skal essayet være sammensatt av innledning med 
problemstilling, argumentasjon og konklusjoner. Når det gjelder innholdet, skal 
argumentasjonen settes tydelig i forbindelse med sekundærlitteratur og 
originaltekster. Den skal ikke komme inn på sidespor, slik at det blir synlig at 
studenten har lest tekstene og kan følge hovedlinjen i originaltekstene og 
sekundærlitteratur. I resonnementet er det avgjørende at studenten argumenterer på en 
selvstendig og sammenhengende måte. 
 
Oppgaven kan skrives på norsk eller engelsk. Språket må imidlertid brukes på en 
sammenhengende måte. Det vil si at translitterasjon av greske navn og begrep skal 



følge norske regler når essayet skrives på norsk og engelske relger når det skrives på 
engelsk. Norsk kan kombineres med engelsk hvis det er behov for å bruke 
oversettelser fra gresk til engelsk. Likevel anbefales det å bruke norske oversettelser 
når det finnes. Referanser til avsnitt fra sekundærlitteratur kan henvises til med 
sidenummer, mens referanser til avsnitt fra originaltekster må henvises til med 
linjenummer/kapittelnavn. Anbefalt referansetype i sitater, fotnoter og bibliografi er 
Chicago-Style Citation. 
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