Fra fagkonsulenten Hanne Kær Pedersen, november 2015
SRP
Mange skriver til mig vedr. SRP for at få afklaret tvivlsspørgsmål i forbindelse med materialevalg. For at
være gangbart skal materialet:






være publiceret på engelsk
være trykt eller elektronisk
være egnet til at anvende engelskfaglige metoder på
være egnet til at demonstrere opfyldelse af engelskfaglige mål
have en tyngde, der giver eleven mulighed for faglig fordybelse og opfyldelse ikke blot af engelskfaglige
mål, men også SRP-faglige mål.

Det engelskfaglige i en opgave kan være både sprogligt, kulturelt, historisk eller litterært, og det vil
inkludere at man anvender engelskfaglige metoder i arbejdet med materialet. Det betyder også, at det kan
være forskelligt fra opgave til opgave, hvilke faglige mål, man vurderer opgaven på – altså, at ikke alle
faglige mål er i spil/relevante i hver eneste opgave. Ideelt set vil en SRP i et sprogfag trække paralleller til
sprogets kulturområde. Men det er også muligt, at eleven abstraherer over materialet/romanen og dens
tematik på en sådan måde, at det engelskfaglige klart fremstår.
Det er vejleder og opgavestillers opgave at sørge for dette, og måske kræver det, at der vedlægges ekstra
materiale, der kan hjælpe eleven til at opfylde de faglige mål.
Når nært beslægtede humanistiske fag samarbejder, kan det være svært at undgå overlap i fagenes faglige
mål. Særligt når opgaven er stillet i engelsk og dansk kan det være svært at skelne de to fags faglige mål fra
hinanden. Men problemet mindskes hvis:
 opgavens genstandsfelt (analysen af tekst/film) også inkluderer forståelse af kultur og samfundsforhold
(setting)
- hvem er modtager af teksten?
- hvordan repræsenterer teksten kulturområdet?
- på hvilken måde afspejles den engelsksprogede kultur stilistisk?
 det anvendte tekstmateriale er både engelsk- og dansksproget
 opgaveformuleringen har åbnet mulighed for at anlægge en bestemt analysestrategi
Man sikrer sig altså ved at sørge for, at opgaveformuleringen udformes, så den tilgodeser de faglige mål i
begge indgående fag ud over de faglige mål for SRP.
SRP og SSO-censorer
Husk at meddele den eksamensansvarlige uddannelsesleder på din skole, hvis du ønsker at blive
indstillet til SRP eller SSO censur. Når din skole har indstillet dig i xprs har ministeriet mulighed for at
beskikke dig efter behov. Tak for hjælpen.

