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Censorevaluering af årets opgave i latin juni 2008 
 

For bare 2 år siden var der 250, der indstillede sig til eksamen i skriftlig latin, i år, hvor første år-
gang efter reformen går til eksamen, er tallet helt nede på 74, og alle studenter med latin på A-
niveau har vel at mærke været til eksamen i skriftlig latin. (Tallene beror på opgørelserne fra cen-
sormødet i Avedøre). 
 
Det lave tal betyder, at der nødvendigvis må være stor usikkerhed, når resultaterne skal bedømmes, 
og der skal generaliseres og konkluderes ud fra dette års besvarelser.  
 
Karaktergennemsnittet blev for første gang bedømt efter den nye syvtrinsskala, hvilket ikke gav 
nogen vanskeligheder. Der var den samme høje grad af ensartethed i censorernes bedømmelser af 
de enkelte opgaver, som tilfældet var med 13-skalaen. Gennemsnittet blev ganske højt, nemlig 8,34, 
hvad der efter 13-skalaen svarer til ca. 9. Gennemsnittet lå sidste år på 8,4 for B-opgaven og på 8,3 
for alle opgaver. Årets høje gennemsnit giver ikke i sig selv anledning til at konkludere noget om 
opgavens sværhedsgrad, som censorerne fandt passende. Resultatet for B-opgaverne har under den 
foregående ordning ligget mellem 7,1 i 2001 og 8,5 i 2003. Et enkelt stort eller et par hold med me-
get små karakterer får hurtigt stor betydning for det samlede gennemsnit, når det statistiske grund-
lag er så snævert. 
 
Karakterstatistik 2008 
 
Karakterer -3 00 02 4 7 10 12 I alt 
Antal 0 0 3 10 23 23 15 74 
         
Frekvenser 0,0 0,0 4,1 13,5 31,1 31,1 20,3 100 

 
Gennemsnit = 8,34 
 
1. kvartil =  6,22 
Median =   8,61 
3. kvartil =  10,62 
 
 
 
Percentiler 
 
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
4,10 5,73 6,70 7,67 8,61 9,41 10,22 11,01 11,51 12,00 

 
 
Opgaven 
Eksamensteksten var taget fra indledningen til anden bog af Ciceros De Legibus. Teksten er udfor-
met som en ægte dialog, præget af et dannet talesprog med ikke voldsomt lange perioder. Teksten 
frembyder således ikke større vanskeligheder, end at eksaminanderne i besvarelsen af indholdsop-
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gaverne har haft realistiske muligheder for at forholde sig til den latinske ordlyd, også ud over en-
kelte ord og begreber. 
 
Læreplanen giver mulighed for en lettere bearbejdning af det stykke, der skal versioneres. Det er 
naturligvis en hjælp for eksaminanderne, men det gør det også muligt at anvende tekster til eksa-
men, som tidligere på trods af indholdsmæssige kvaliteter måtte opgives, fordi der ikke er egnede 
passager til kontroloversættelsen.  
 
I teksten taler Cicero og hans ven, epikuræeren Atticus, om den betydning den rod, man har i hjem-
stavn og slægt, har for det enkelte menneske. Cicero stammer fra et municipium uden for Rom og 
føler derfor en dobbelt tilknytning både til sin hjemstavn og til den romerske stat, som han i den 
grad har engageret sig i politisk. Atticus, der er filosofisk interesseret, men som ikke påtager sig 
opgaver for fællesskabet, knytter sig særligt til steder, der interesserer ham af kulturelle grunde, 
ikke så meget konkrete bygningsværker, men mere tanken på de store forfattere og filosoffer fanger 
ham – han er jo også flyttet til Athen, hvor han i fantasien kan underholde sig med de største græske 
forfattere. 
 
Teksten handler således om ude og hjemme, det nære og det fjerne, fædreland og identitet og inde-
holder problemstillinger, som er centrale ikke mindst i den såkaldt globaliserede verden. Eksamens-
opgaven indeholder som noget nyt en opgave i perspektivering, der kan vælges i stedet for to del-
opgaver i tekstbaggrund. Cicero selv perspektiverer sin længsel efter fortiden/hjemstavnen med 
Odysseus, og det gør Milan Kundera også i romanen Uvidenheden. Næsten halvdelen af alle eksa-
minander (36) valgte at besvare opgaven med den perspektiverende tekst, hvilket er meget tilfreds-
stillende. 
 
Eksaminanderne har været engagerede i tekstens indhold, og det er måske også en af årsagerne til 
det pæne resultat. Også efter den nye læreplan tæller de to sproglige opgaver dobbelt, således at de 
sproglige opgaver tilsammen tæller to tredjedele af den samlede karakter. Det er censorernes opfat-
telse, at sværhedsgraden af de sproglige opgaver har været passende, og svarer til det niveau, som 
både censorer og fagets udøvere før reformen fandt passende. Censorerne kan konstatere, at langt de 
fleste eksaminander er i stand til at honorere disse krav på et rigtig godt niveau i år. Der er ingen 
hold, som falder igennem, og alle 74 elever besvarede opgaven på beståelsesniveau, halvdelen end-
da på et udmærket niveau. 
 
Opgaven har fungeret godt og har afgivet et godt grundlag for bedømmelse. Besvarelserne viser, at 
eksaminanderne har været særdeles godt forberedte til især de sproglige opgaver. 
 
 
1. Kontroloversættelsen 
Opgavekommissionen har benyttet sig af muligheden for at foretage nogle mindre sproglige æn-
dringer i teksten. Væsentligst er et par ændringer af ordstilling, og så er en sætning om Cato fjernet. 
Ændringerne er små, men ofte er det jo små ting, der forvirrer eksaminandernes forståelse af sam-
menhængen. Lærerne opfordres til at sammenligne med originalteksten. 
 
Også efter den nye læreplan går opgaven ud på, at eksaminanden skal gengive teksten så ordret som 
muligt, så at sige besvare spørgsmålet: hvad står der egentlig på latin? I bedømmelsen indgår, ud 
over sprogrigtighed på dansk, hvor mange af de punkter, hvor den trykte oversættelse forholder sig 
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"frit" til den latinske tekst, eksaminanden ”rammer”. Endelig skal der mindes om, at alle ord i den 
latinske tekst skal oversættes. 
 
Besvarelserne viser, at eksaminanderne i år har været klar over, hvad opgaven gik ud på. Rigtig 
mange har både evnet at oversætte til et korrekt dansk og at ”ramme” de punkter, hvor den trykte 
oversættelse forholder sig frit til den latinske tekst. Størst vanskelighed frembød den sidste helsæt-
ning, især ledsætningen indledt med cum. Gengivelsen i den trykte oversættelse af omnibus muni-
cipibus som ”alle borgere” var uheldig, og der er taget varsomt herpå i bedømmelsen, men det und-
skylder ikke oversættelser, der slår glosen op som municipium.  
 
Censorberetningen plejer at indeholde en række punkter, som eleverne gerne skulle oversætte mere 
ordret. I år kunne listen se således ud: 
 
illud, quale est: hvad var det egentlig 
quod dixisti: du mente 
paulo ante: for et øjeblik siden 
Dixisti: Ifølge dig 
hunc locum: det her 
esse: er 
ego enim: så vidt jeg  
accipio: forstår 
te appellare: du kalder 
num: er det sådan 
duas patrias: mere end et fædreland 
est: har 
una: - 
communis: det samme 
mehercule:  
censeo: efter min mening 
esse municipibus: har alle borgere 
naturae: hvor man har en naturlig tilknytning 
civitatis: hvor man har borgerskab 
ut ille Cato: tag nu Cato 
cum esset natus: han var ganske vist født 
susceptus est: fik 
in civitatem: borgerskab 
 
2. Syntaktisk analyse 
Helsætningen, der skulle analyseres, indeholdt en infinit neksus (akkusativ med infinitiv), der er 
direkte objekt for negabo, og en adverbiel ledsætning, der er adverbialled til negabo, som nogle 
knytter til esse, hvilket også er blevet accepteret. Langt de fleste besvarelser var meget tilfredsstil-
lende, selv om der stadig er eksaminander, der angiver ledfunktion, men uden at angive, hvad leddet 
er led til, det gælder især ledsætning og infinit neksus, der måske bestemmes som ledsætning og 
infinit neksus, men ikke bestemmes som led. I bedømmelsen lægges der særlig vægt på forståelsen 
af de forskellige neksus, og de underordnede neksus’ ledfunktion. Også her skal der mindes om, at 
alle ord skal medtages i analysen.  
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3. Tekstforståelse 
Opgaven er stillet på tre taksonomiske niveauer: redegør, diskutér og vurdér. Det er vigtigt, at ek-
saminanderne læser opgaveteksten grundigt, og at de besvarer hele opgaven. Når Atticus i opgave-
formuleringen omtales som epikuræer, er det selvfølgelig en opfordring til at sætte Atticus’ hold-
ning ind i en filosofisk sammenhæng. Det er der også nogen, der fanger, men også her mangler der 
ofte omhu i læsningen af opgaveformuleringen.  
 
Nogle vælger at besvare opgaven meget kort, andre skriver afhandlinger, der i omfang svarer til 
mindst halvanden dansk stil. Censorerne forventer ikke, at besvarelserne af denne delopgave (og for 
den sags skyld også af spørgsmål 4) er så lange og ordrige. En normalside bør være tilstrækkelig. 
Besvarelsen skal ikke gengive manchettens indhold. Der ses stadig eksempler på besvarelser, som 
kan karakteriseres som citatmosaikker. Besvarelsen skal affattes i et læseligt dansk, og der skal 
henvises til den latinske tekst, når der argumenteres ud fra tekstens formulering, eller når vigtige 
begreber i teksten behandles.  
 
Tekstbaggrundsspørgsmålene i opgave 4 er bl.a. formuleret således, at de, eller i det mindste nogle 
af dem, kan tjene som inspiration til opgaven i tekstforståelse. Det gjaldt i år også perspektiverings-
spørgsmålet 4.a. 
 
4. Tekstbaggrund 
Besvarelserne viser, at eksaminanderne har et fornuftigt forhold til brug af hjælpemidler. Der er 
meget få eksempler på afskrift fra hjælpemidler, og anvendelsen af hjælpemidler har et fornuftigt, 
dvs. ikke for stort omfang. Udgangspunkt for besvarelsen af spørgsmålene er teksten. 
 
Som omtalt i indledningen til denne beretning valgte næsten hver anden eksaminand det nye 
spørgsmål a, der henviser til en perspektiverende tekst. Omdrejningspunktet for de to tekster er 
Odysseus, men især Kunderas fortolkning af Odysseus har været vanskelig for mange, nemlig, at 
når emigranten (Odysseus) kommer hjem, så gælder hans erfaringer ikke, ingen lytter, alle fortæller. 
Det har også været vanskeligt for nogle, at Ciceros og Kunderas erfaringer ikke er de samme. Alli-
gevel har spørgsmålet afgivet mange gode og eftertænksomme besvarelser. 
 
Elevernes valg af opgaver fremgår af skemaet: 
 

 Antal af 
besvarelser 

 
a) Kundera (bilag 1) og Cicero (linje 5-8) bruger begge Odysseusskikkelsen til at 

beskrive længslen efter fædrelandet. Sammenlign og diskutér Kunderas og Ci-
ceros syn på det oprindelige fædreland. 
 

 
 
36 

b) Gør rede for, hvad der fascinerer Atticus ved Athen jf. linje 11-15. Diskutér 
hans synspunkt ud fra, hvad der fascinerer dig og eventuelt andre, som du 
kender fra litteraturen, ved at rejse ud. 

 

 
17 

c) Hvilke argumenter kunne Cicero have for, at ”patria civitatis” er vigtigere end  
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”patria naturae”? jf. linje 27-29. 
 

26 

d) Man beskriver ofte den indflydelsesrige romers liv som delt mellem otium og 
negotium. Benyt dette begrebspar på teksten og de personer, der optræder i 
den. 

 

 
10 

e) Karakterisér med eksempler sproget i teksten som talesprog. 
 

9 

f) Hvordan kan man i teksten se, at Cicero udnytter sin viden om græsk kultur? 
 

9 

 
g) Beskriv figur 1 eller figur 2. Giv med udgangspunkt i denne beskrivelse en re-

degørelse for, hvad billedet forestiller og betyder. 
 

6  
(alle fig.2) 

 


