Engelsk
Fakultært hovedområde
Engelskfaget hører under det humanistiske fakultet. Det beskæftiger sig med sprog og kultur.
Faget tager udgangspunkt i individet og menneskeskabte produkter, for eksempel tekster, hvor
mennesker giver udtryk for deres meninger og følelser.

Fagets genstandsområde
I engelskfaget skelner vi mellem det fiktive og det ikke-fiktive. For eksempel på den ene side mellem
romaer, noveller, digte, film og på den anden side avisartikler, taler, blogs, essays, dokumentarer med
mere.

Fagets metoder. Hvordan arbejder man i faget?
Når man læser en tekst kan man gøre det med forskellige briller på.
Hvis man læser f.eks en roman kan man vælge at fokusere på forfatterens liv for at forstå den (den
biografiske metode). En anden mulighed kunne være en nærlæsning af tekstens enkeltdele (den
nykritiske metode). En tredje måde kunne være at læse teksten fra en vinkel der fokusere på personens
adfærd og indre konflikter (den psykoanalytiske metode).
Når man læser ikke-fiktive tekster tager vi nogle andre briller på.
Her kan man f.eks. ser på hvem afsenderen er, hvem modtageren er, og hvad deres mål er med teksten
(kommunikationsanalyse). Vi kunne også vælge at fokusere på hvilke virkemidler en forfatter gør brug af
for at opnår deres mål - f.eks. at overbevise, formidle, underholde m.m. (retoriske analyse).

Eksempler på hvordan begrebspar bruges i faget
For at kunne give en analyse et bredere fokus kan det være nyttigt at anvende videnskabsteoretiske
begreber. For eksempel, hvis man i en opgave skal undersøge hvordan ulighed kommer til udtryk i det
amerikanske uddannelsessystem, kunne man benytte sig af et begrebspar der hedder ’kausal og
intentionel’. ’Kausal’ vil sige at se på årsagerne til forskelsbehandlinger og ’intentionel’ vil sige at forklare
hvilken hensigt en forfatter kan have ved at skildre ulighed i et værk. Et andet eksempel kunne være at
arbejde ’diakront’ eller ’synkront’: hvis man arbejder med emnet ’School Shootings’ kunne man se på
hvordan de har udviklet sig gennem tiden (diakront), eller man kunne undersøge et antal ’school
shootings’ der er sket samtidigt forskellige steder (synkront).

