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Evaluering af skriftlig eksamen i latin, juni 2012. 
 

Indledning 
I år blev skriftlig eksamen som sidste år afviklet over to dage, henholdsvis den 4. og den 6. juni. 

Opgavesæt 1 blev besvaret af 93 eksaminander, alle fra stx, og opgavesæt 2 blev besvaret af 2 

eksaminander, hvoraf en fra et Hf-kursus. Beretningen inklusiv karakterstatistikken gælder kun 

opgave 1. Karakterstatistikken er lavet på baggrund af indtastninger på censormødet, og der 

tages som sædvanlig forbehold for evt. tastefejl. 

 

Karakterstatistik 2012 
 

Opgavesæt 1 og 2 

 

Karakterer -3 00 02 4 7 10 12 I alt 

Antal 0 0 7 22 20 32 12 93 

Frekvenser 0.0 0.0 7.5 23.7 21.5 34.4 12.9 100 

Frekvenser 

for beståede 

  7.5 23.7 21.5 34.4 12.9 100 

 

Gennemsnit = 7.59 
1. kvartil = 4.85 
Median = 8.13 
3. kvartil = 10.12 

 

Percentiler 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

3.26 4.32 5.38 6.73 8.13 9.03 9.76 10.48 11.22 12,00 

 

Opgavesæt 1 
Teksten var i årets opgave et helt brev fra Plinius til vennen Acilius. Brevet er ikke længere, end 

at det kunne anvendes som eksamenstekst i sin helhed, og opgavens manchet kunne derfor 

gøres meget kort. I brevet fortæller Plinius sin ven Acilius om parvenuen Macedo, der blev 

mishandlet til døde af sine slaver. Brevets forudsætning er den frygt, som mange romere nærede 

for opstande blandt slaverne, og som gav anledning til mange overvejelser over, hvordan man 

bedst sikrede sig mod slavernes overfald. Plinius fortæller en spændende historie og giver ud-

tryk for sine overvejelser uden at fremsætte et entydigt budskab. Teksten fungerede godt og gav 

både sprogligt og indholdsmæssigt udfordringer til de dygtige, ligesom den gav de knap så dyg-

tige elever mulighed for at demonstrere, hvad de kunne. 
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1. Kontroloversættelsen 
Opgaven, går ud på, at eksaminanden skal gengive teksten så ordret som muligt, så at sige be-

svare spørgsmålet: Hvad står der egentlig på latin? Samtidig er det et krav, at versionen skal re-

spektere dansk sprognorm. I opgaven er der eksempler på, at sætningsstrukturen er blevet æn-

dret. Således modsvares helsætningen, Repente eum servi circumsistunt af oversættelsens adverbielle 

ledsætning, da han pludselig blev omringet af sine slaver. Endvidere brydes under tiden længere hel-

sætninger op i kortere sætninger i opgaverne. I årets opgave oversættes ledsætningen, ut ex-

perirentur, an viveret til en selvstændig helsætning. 

Det er de fleste eksaminander opmærksomme på, men det er klogt at være opmærksom på det-

te forhold i undervisningen.  

De største udfordringer bød quasi aestu solutus på. Mange opfattede aestu som en separativ ablativ 

og lod Macedo blive båret ud af heden. Nemmest er det vel at oversætte forholdsvis ordret: 

”Først da blev/bliver han ligesom opløst af varmen båret ud”. Derved forhindres også at tum 

inddrages i oversættelsen som en hypotaktisk konjunktion, som nogen får knyttet til participiet, 

andre til efertur. Når det drejer sig om historisk præsens, accepteres både præsens og præteritum 

i kontroloversættelsen, men eksaminanden må så iagttage konsekvenserne for de øvrige verber. 

En anden hyppig fejl forekom ved oversættelsen af se i quia se non sentiresentiebat, hvor det jo skal 

oversættes med ”han”, en fejl som er velkendt også i undervisningen. 

I en del besvarelser er der for ringe opmærksomhed på diateserne. Circumsistunt eum skal over-

sættes aktivt, skønt translationen skriver ”han blev omringet”. Et særligt problem udgør verbet 

video i passiv i betydningen synes. Mortuus visus est betyder ikke ”han blev/er set som død”, men 

”han så død ud”, eller ”han syntes (at være) død.” Lavabatur kan oversættes refleksivt, det vil 

næppe være rigtigt her at være så tekstnær, at man skriver, at han blev vasket. 

Censorberetningen plejer at indeholde en række punkter, som eksaminanderne gerne skulle 

oversætte mere ordret. I år kunne listen se således ud: 

lavabatur: var i bad 

Repente : ledsætning (da han...) 

eum: subjekt 

circumsistunt: passivsingularis 

alius ... alius... alius: de 

faucesinvadunt: tog kvælergreb 

contundit: slog og sparkede 

testes: i skridtet 

putarent: han så ud til 

exanimem esse: han (så ud til) at være død  

abjiciunt: passiv 

eum: subjekt 

ut: ny helsætning + nemlig 
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experirentur: de ville se 

viveret: der ... var liv i ham 

... stadig 

sive ... sive 2 helsætninger 

sive quia: måske 

sive quia: eller 

se non sentire: han ikke gjorde 

immobilis etc.: ny helsætning 

...:  i hvert fald 

immobilis et extentus: helt stille 

aestusolutus: varmen havde næsten taget livet af ham 

aestu subjekt 

effertur: man bar ham ud 

  

2. Syntaktisk analyse 
I bedømmelsen af opgaven lægges der vægt på, at sætningens struktur er forstået. Formulerin-

gen ”syntaktisk analyse af helsætningen” viser, at der er tale om en helsætningsanalyse, og med 

ordet syntaktisk mindes eksaminanden om, at opgaven drejer sig om syntaks og ikke om mor-

fologi eller semantik. I helsætningen, der skulle analyseres (Giv en syntaktisk analyse af helsæt-

ningen fra linje 23 – 24 ”Eques Romanus a servo ejus, ut transitum daret, manu leviter admonitus convertit 

se.”), fortolkede nogle participiet admonitus som participium, altså morfologisk, andre som ad-

verbialled eller participium conjunctum, altså semantiskog endelig heldigvis de fleste som adled 

til Eques, altså syntaktisk. Strukturen i sætningen kan udtrykkes således: Eques med adled (Roma-

nus og a servo ejus, ut transitum daret, manu leviter admonitus) er subjekt i en finit neksus med convertit, 

der er verballed. Se er direkte objekt til convertit. Helsætningen indeholder således to finitte 

neksus 1. Eques med adled i finit neksus med convertit og 2. daret med implicit subjekt i en led-

sætning (ut transitum daret), der kan opfattes som adverbialled eller som direkte objekt for admoni-

tus. 

Alle ord skal behandles, og det skal klart fremgå, hvortil de er led. I præpositionsforbindelser er 

det dog unødvendigt eller måske ligefrem irrelevant at forholde sig til, om præposition eller sty-

relse skulle være kerne, og det er derfor hensigtsmæssigt at tagea servoejus som adverbialled til 

admonitus og derefter nøjes med at bestemme Ejus som adled til servo, der er kerne for ejus. Det 

er god praksis at angive, hvad parataktiske konjunktioner sideordner; men det giver ingen me-

ning at behandle hverken disse eller de hypotaktiske konjunktioner som led. I ledsætningen, ut 

transitum daret, er det således tilstrækkeligt at angive sætningen som led til admonitus og i analysen 

af ledsætningen at angive transitum (der i øvrigt af nogle opfattes som et participium) som direk-

te objekt til daret og angive neksus som daret med implicit subjekt. Her skal ut altså ikke analyse-

res. På nogle skoler opererer man med termen konjunktional, og det accepterer censorerne. De 

største vanskeligheder i analysen drejede sig om placeringen af de mange adverbialled. Flere end 
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sædvanligt placerer dem slet ikke som led, de skriver ”adverbialled”, men ikke til hvad. I denne 

analysesætning er alle adverbialled (a servo ejus, ut transitum daret, manu, og leviter) led til admonitus 

(der er adled til Eques), og det skal angives eksplicit, ellers regnes det for fejl. Det skal i særlig 

grad et par af skolerne lægge sig på sinde. Hensigtsmæssig er en opstilling, hvor alle sætningens 

ord oplistes under hinanden, Den sikrer, at alle ord bliver behandlet. Led, der består af flere ord 

kan knyttes sammen med tuborgvogn, eller markeret i en tabelopstilling. 

3. Tekstforståelse 
Teksten var i årets opgave et helt brev fra Plinius til vennen Acilius. Det er i sig selv tilfredsstil-

lende at kunne give en uafkortet tekst som eksamenstekst, og opgavens manchet kunne derfor 

gøres meget kort, men indeholdt dog den nyttige oplysning, at slaveopstande ikke var sjældne i 

Romerriget. Fordi slaveoprør forekom, havde romerne forskellige strategier for deres forhold til 

og behandling af slaverne. Man kunne som Macedo behandle dem med grusomhed eller, som 

Seneca skriver i sit slavebrev, som de fleste eksaminander synes at have kendt, med venlighed 

og respekt. Denne problemstilling, som både er praktisk og filosofisk, er til stede i brevet, og får 

samtidig en psykologisk fortolkning med oplysningen om, at Macedos grusomhed måske skyl-

des hans opvækst som søn af en slave, en fortolkning, som, ligesom en passant, får et argument 

i den ørefigen, parvenuen Macedo modtager af en fornem ridder, der nægter at lade sig kom-

mandere af Macedos slave.    

Som før skrevet på dette sted, er det vigtigt, at eksaminanderne læser opgaveteksten omhygge-

ligt. Opgaven indeholder krav om en redegørelse, en karakteristik af Macedo og hans slaver og 

om en diskussion. Der er altså flere taksonomiske niveauer i opgaven, og alle spørgsmål skal 

naturligvis besvares. De bedre besvarelser havde da også fat i, at der var en progression i 

spørgsmålene, som gjorde det muligt at anlægge et samlet syn på teksten. I de svagere besvarel-

ser savnedes der en skarpere adskillelse mellem underspørgsmålene, der derfor ikke bidrog til 

en samlet forståelse af teksten eller dens historiske kontekst. I en diskussion af tekstens bud-

skab savnedes i mange besvarelser en inddragelse af de filosofiske aspekter, fx stoiske betragt-

ninger over slaver og menneskenatur, som jo næsten alle kendte fra Senecas 47. brev, og litteræ-

re overvejelser over teksten som privat henvendelse eller litterær genre. Disse aspekter kunne 

der findes reference til i tekstbaggrundsspørgsmålene i opgave 4, som det altid lønner sig at 

læse, inden spørgsmål 3 besvares. 

Igen minder vi om, at besvarelserne bliver bedre, når eksaminanderne er fortrolige med begre-

ber som redegørelse, personkarakteristik, analyse, fortolkning og diskussion. 

De gode besvarelser har fat i de vigtige begreber og anfører disse på latin. Længere formulerin-

ger på latin, fx en hel sætning, skal ikke medtages som en del af en redegørelse, men alene hvis 

der argumenteres ud fra en bestemt formulering. Mange besvarelser af spørgsmål 3 (og af 

spørgsmål 4) er alt for lange. De ville vinde ved et mere præcist fokus på opgaveformuleringens 

krav. 
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4. Tekstbaggrund 
Perspektiveringsopgaven blev valgt i 73 ud af 93 besvarelser, og dette overvældende antal be-

svarelser viser, at eksaminanderne fandt spørgsmålet interessant, men måske også at de ikke 

fandt tilstrækkelig attraktive alternativer til spørgsmål a. Hvis det har været tilfældet, kan det 

skyldes, at det korte brev har haft et lidt snævrere fokus og derfor gjort det lidt vanskeligere at 

perspektivere til andre sider af romersk kultur. Det kan måske også udledes af den omstændig-

hed, at af de 20 eksaminander, som har valgt et af de andre tekstbaggrundsspørgsmål, har de 14 

valgt spørgsmål b, hvor de kunne referere til Senecas slavebrev. 

Der kom en del gode besvarelser og interessante overvejelser ud af perspektiveringsopgavens 

krav om at anvende moderne teori på antikke problemstillinger. Men i for mange besvarelser 

mangler der overvejelser over forskellene betinget af den historiske kontekst, selvom der direk-

te blev henvist hertil i opgaveformuleringen. 

Tekstbaggrundsspørgsmålene og antallet af besvarelser af de enkelte spørgsmål fremgår af 

oversigten: 

 

  Antal 

besvarelser 

a Redegør kort for den sammenhæng, der i Bilag 1 hævdes at være mellem 

social ulighed og vold. Vurdér, om denne moderne teori kan anvendes på 

Macedosagen. 

 

73 

b Sammenlign opfattelsen af slaver i dette brev med andre antikkeeller se-

nere fremstillinger af forholdet mellem slaver og herrer. 

14 

c Forklar ud fra en romersk tankegang, hvad Plinius mener med ”ominosa 
res accidit” i linje 22 – 23. 

4 

d Karakterisér Plinius´ livssyn med udgangspunkt i linje 16 – 18. 6 

e Find i teksten betegnelser for menneskers sociale position i samfundet, og 
forklar dem. 

4 

f Diskutér, om dette er et privat brev eller et brev beregnet til offentliggø-
relse. Find argumenter for begge synspunkter i teksten. 

6 

g Gør med udgangspunkt i teksten og i billedmaterialet rede for antik ro-
mersk badekultur. 

6 

 


