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Slutgiltiga beskrivningar av goda svar 11.11.2021

Grunderna enligt vilka bedömningen gjorts framkommer i de slutgiltiga beskrivningarna av goda svar. 

Uppgiften om hur bedömningsgrunderna tillämpats på examinandens provprestation utgörs av de poäng 

som examinanden fått för sin provprestation, de slutgiltiga beskrivningarna av goda svar och de föreskrifter 

gällande bedömningen som nämnden gett i sina föreskrifter och anvisningar. De slutgiltiga beskrivningarna 

av goda svar innehåller och beskriver inte nödvändigtvis alla godkända svarsalternativ eller alla godkända 

detaljer i ett godkänt svar. Eventuella bedömningsmarkeringar i provprestationerna anses vara jämställbara 

med anteckningar och sålunda ger de, eller avsaknaden av markeringar, inte direkta uppgifter om hur 

bedömningsgrunderna tillämpats på provprestationen.

Fulla poäng kan endast ges för ett svar som inte innehåller felaktig information.

Provprestationerna får inte kopieras. De är sekretessbelagda handlingar. 

Anvisningarna om bedömningstjänsten för det elektroniska provet är åtkomliga på nämndens webbplats via 

länken: https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/bedomningstjanstens-anvisningar-for-larare

https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/bedomningstjanstens-anvisningar-for-larare


Innehåll i fullpoängssvar

Del 1: Översättning till svenska (90 p.)

1. Claudius död och apoteos (90 p.)

Kejsar Claudius dog i en ålder av 63 år, under sitt fjortonde år vid makten. (4 p.) Det gick rykten om att han 

hade förgiftas vid under en festmåltid i hans hem. (4 p.) Det sägs att det var hans fjärde hustru Agrippina 

och Nero som låg bakom detta skamlösa dåd. (6 p.) Hans begravning firades med en högtidlig procession 

(4 p.) under vilken Nero höll ett hyllningstal till den döde som var skrivet av Seneca (4 p.). Agrippina och 

Nero låtsades sörja den man som de hade dödat. (6 p.) När Nero i sitt tal omnämnde Claudius 

eftertänksamhet och vishet (4 p.) kunde ingen låta bli att le (4 p.). Senare upphöjde senaten Claudius till 

gud. (4 p.)

Seneca skrev en satir om förgudningen av Claudius (4 p.) som handlar om vad som hände i himlen efter 

Claudius död (4 p.). När Claudius hade anlänt till himlen (4 p.) meddelade portarnas väktare Janus till Jupiter 

att någon okänd man hade anlänt (4 p.) som försökte säga något med skrovlig röst (4 p.). När Jupiter hade 

frågat mannen från vilket land han var (6 p.) svarade mannen att han inte förstod språket (4 p.). Då försökte 

Herakles tala med främlingen med Homeros versrader. (4 p.) För att bevisa att han var en riktig romare sade 

Claudius (4 p.) att han kommer från Ilium (4 p.). Nu säger gudinnan Febris att Claudius inte är någon riktig 

romare utan en riktig galler. (4 p.) Claudius blir arg och dömer genast Febris till döden. (4 p.)

Del 2: Läsförståelse (80 p.)

2. Claudius i himlen (80 p.)

2.1 Vad diskuterade man i himlen? (4 p.) (textsvar)

• Man diskuterade huruvida Claudius skulle kunna upptas bland gudar. (4 p.)

2.2 Vad anser Augustus om förgudningen av Claudius och av vilken orsak? Vilka handlingar utförda av 

Claudius nämner Augustus? (12 p.) (textsvar)

• Att Claudius inte kan vara en gud (4 p.) eftersom han är mycket grym (4 p.). 

• Claudius har dödat två av Augustus barnbarn, sin hustru Messalina och otaliga andra. (4 p.)

2.3 Vilka frågor ställer Augustus till Claudius? (Nämn två frågor.) (8 p.) (textsvar)

• Varför dödade han dem utan förhör? (4 p.)

• Var kan något sådant ske? (4 p.)

2.4 Vad ogillar Augustus? Vilka egna bedrifter nämner Augustus? (Nämn tre saker.) (16 p.) (textsvar)



• Att Claudius inte är tacksam över Augustus bedrifter. (4 p.) 

• Han hade åstadkommit fred, dämpat inbördeskrigen, grundat en stad med lagar och prytt staden 

med monument (3 x 4 p.)

2.5 Vilka frågor ställer Augustus till senaten? (Nämn två frågor.) Vad blev följden av förgudningen av 

Claudius? Vad föreslår Augustus? (16 p.) (textsvar)

• Vem skulle dyrka en sådan gud? (4 p.) Vem skulle tro (på en sådan)? (4 p.) 

• Ingen skulle längre tro att de är gudar. (4 p.) 

• Claudius måste utvisas (från himlen). (4 p.)

2.6 Vad stöter Mercurius och Claudius på under resan? Vad är det för en tillställning och vilken är 

stämningen där? (12 p.) (textsvar)

• De stöter på en storslagen begravningsprocession. (4 p.) 

• Det är fråga om Claudius begravning. (4 p.) 

• Stämningen är glad; vissa gråter av glädje. (4 p.)

2.7 Vad insåg Claudius? Vad kände han och vad ville han göra? (12 p.) (textsvar)

• Claudius insåg att han var död. (4 p.) 

• Han gladde sig över hyllningarna till honom (4 p.) och ville stanna kvar för att titta på processionen. 

(4 p.)

Del 3: Grammatik (29 p.)

3. Morfologi (10 p.)

3.1 Plocka i texten ut två deponensverb och ange deras grammatiska form (modus, tempus). (4 p.) (textsvar) 

• conaretur, imperfekt konjunktiv; collocutus est, perfekt indikativ; profiteretur, imperfekt konjunktiv 

(2 x 2 p.)

3.2 Plocka i texten ut tre verb i passiv och ange deras grammatiska form (modus, tempus). (6 p.) (textsvar)

• narratur, presens indikativ; actum sit, presens konjunktiv; damnari, presens (infinitiv) (3 x 2 p.)

4. Syntax (19 p.)

4.1 Plocka ut ur texten i materialet tre accusativus cum infinitivo-konstruktioner. (9 p.) (textsvar)

• Ianus nuntiavit ignotum quendam advenisse, respondit se linguam non intellegere, se dixit venisse, 

dicit Claudium verum Romanum non esse (3 x 3 p.)

4.2 Namnge den understrukna bisatsen. (2 p.) (flervalssvar)

• relativsats (2 p.)



4.3 Namnge den understrukna bisatsen. (2 p.) (flervalssvar)

• indirekt frågesats (2 p.)

4.4 Namnge den understrukna bisatsen. (2 p.) (flervalssvar)

• cum historicum (2 p.)

4.5 Namnge den understrukna bisatsen. (2 p.) (flervalssvar)

• final bisats (2 p.)

4.6 Namnge den understrukna bisatsen. (2 p.) (flervalssvar)

• konsekutivsats (2 p.)

Del 4: Senare latin (10 p.)

5. Renen Petteri (10 p.)

• 5.1 nomine (2 p.) (centraliserat bedömt textsvar)

• 5.2 animalibus (2 p.) (centraliserat bedömt textsvar)

• 5.3 capi (2 p.) (centraliserat bedömt textsvar)

• 5.4 laqueo (2 p.) (centraliserat bedömt textsvar)

• 5.5 more (2 p.) (centraliserat bedömt textsvar)
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