
 

 

FOF Sprogniveauer - engelsk: 
 

BASIS 

 
Begynder 
Du starter helt fra bunden og dit engelske rækker ikke så meget længere end til ”hello” – endnu!  
 
For på dette niveau tager vi dig nemlig i hånden og starter med de mest elementære gloser, tal, klokken og små 
sætninger. Vi støber et solidt fundament, du kan bygge videre på, hvis du fortsætter på øvrige sprogkurser eller 
kaster dig ud i sprogrejsen på egen hånd.  
 
Begynderniveauet er med andre ord for dig, der har lysten til at kaste dig ud på den sprogrejse, som på sigt 
giver dig mulighed for at skabe både minder, resultater og relationer, men som har brug for den fulde 
sprogcharterpakke for at komme trygt og godt fra land. 
 
 
A1 - Basic 
Dette niveau er for dig, der typisk har gået 1 sæson på begynderniveau, men endnu har brug for at få flere af 
de helt basale sprogfærdigheder med i rygsækken for at føle dig godt klædt på. 
 
Det kunne f.eks. være udfylde formularer på Queens Park-hotellet i London, skrive en kort hilsen til Rachel, du 
mødte på efterårets rejse, forstå rejseguidens instruktioner i transferbussen, selvom du måske nok beder 
hende om at tale langsomt og tydeligt.  
 
Vigtigst af alt får du redskaber med til at stille og forstå helt enkle spørgsmål og svar omkring, hvordan du f.eks. 
finder vej – en kæmpe tryghed at have med i sin sprogværktøjskasse, når du er faret vild i Dublins små gader. 
 
At forstå og tale et fremmedsprog, selv på helt basalt niveau som her, er nemlig med til at åbne døre og 
kontakt mellem mennesker. Det mærker du måske pludselig den dag, du sidder i taxaen på vej ud af Heathrow 
Lufthavn og taxachaufføren vil smalltalke – en situation, som plejer at få dig til at vifte afværgende med 
hænderne. Men efter at have fulgt dette niveau, opdager du, at du faktisk er i stand til at svare og udtrykke 
enkle sætninger om dig selv, din familie og din bopæl.  
 
Du er godt på vej til at føre en lille, simpel samtale med en engelsktalende og har taget hul på en verden af 
muligheder. 
 
 
A1 
På A1-niveau får du udvidet de helt basale lytte-, skrive- og talefærdigheder, du fik med dig på A1 Basic, og 
kurset er for dig, der har modtaget undervisning her i minimum én sæson. 
 
Når du har gennemført dette sprogkursus, er målet, at du ikke blot med succes kan få bestilt din Beef 
Wellington ”medium rare”, som du elsker den, men faktisk også kan fortælle tjeneren om noget, der skete 
tidligere på ferien (datid), og måske om, hvor du planlægger, din næste rejse skal gå hen (fremtid). 



 

 

 
Målet er desuden, at du bliver i stand til at karakterisere de ting, du ser og oplever. På A1-niveau begynder vi 
nemlig at bruge tillægsordene, som udvider din palet for at kunne beskrive de navneord og egennavne, du har 
arbejdet ind i dit ordforråd. Det betyder, at du nu faktisk kan give tjeneren en konkret feedback på din Beef 
Wellington, hvad enten den var ”awful” eller ”delicious”. 
 
Med et gennemført A1-niveau i bagagen er du med andre ord klædt på til at kunne begå dig helt 
grundlæggende i en engelsktalende sammenhæng. Du vil være i stand til at udveksle almindelige 
standardinformationer, og du kan også læse små dagligdagstekster, f.eks. engelske web-nyheder, orientere dig 
i turistbrochuren og forstå skiltene på Oxford Street mm.  
 
Vi klæder dig på til at kunne indgå i en simpel samtale med en person, som er indstillet på at hjælpe dig ved at 
tale langsomt og tydeligt. Derfor vil du nok også opleve en ny og større tryghed ved at færdes i et 
engelsktalende land, da du nu langt nemmere kan bede om hjælp og stille basale spørgsmål – og faktisk forstå 
svaret, du får tilbage.  
 
 
A2 
Niveauet her er for dig, der så småt har fået mod på at deltage i små simple samtaler, hvor du kan mestre lidt 
mere end blot at svare på taxachaufførens spørgsmål med enkelte ord og fraser.  
Måske får du endda lyst til at stille små, korte spørgsmål tilbage og starte lidt hyggelig smalltalk, f.eks. om hvor 
du får skænket den bedste pint i Birmingham.  
 
Hvis du falder i snak med Matthew på pubben, vil du også i simple sætninger kunne fortælle lidt om dig selv, 
din baggrund og din familie. Det er ikke sikkert, at du vil kunne forstå alle detaljer i Matthews fortælling, men 
du vil få hovedindholdet med, og du vil måske endda kunne skrive et lille, enkelt postkort med en hilsen, når du 
kommer hjem.  
 
Med et gennemført A2-sprogkursus i bagagen vil du begynde at føle en større selvtillid i forhold til at komme i 
dialog med engelsktalende. Målet med det dette afsluttende basissprogkursus er nemlig, at du bliver en mere 
aktiv bruger af det engelske sprog i takt med, at du får bygget flere nuancer på.  
 
Du har nu de grundlæggende sprogkompetencer med dig, der begynder at kunne åbne døre, skabe kontakt og 
forkorte afstanden mellem mennesker i en engelsktalende kontekst. 

 

ØVET 
B1 
Det øvede niveau er for dig, der ikke nødvendigvis taler helt flydende eller fejlfrit, men efterhånden er ganske 
sprogrejsevant og mestrer de helt grundlæggende sprogfærdigheder, som du enten har med dig fra vores 
begynderniveauer eller anden uddannelse og erfaring.  
 



 

 

Du har måske brug for at få udvidet din personlige parlør og fylde nye sprogværktøjer på. Det vil gøre dig i 
stand til at få flere nuancer frem i dit sprog og få knapt så svedige håndflader, når du spontant bliver stoppet på 
gaden af den amerikanske turist fra cruise-skibet, som gerne vil vide, hvordan hun finder vej til Kunsten.  
 
Efter at have fulgt dette niveau, vil du nok også begynde at spidse ører på dine udenlandsrejser, hvor du vil 
opleve at forstå mere og mere af den talestrøm, som kører i radioen på taxaturen, når du tænder Tv’et på 
hotelværelset, eller når du overhører nabobordets samtale på restauranten.  
 
Hvis du har interesse for at forbedre dine udtryksevne på skrift, er dette niveau også noget for dig.  
I takt med at du bliver bedre til at læse almindelige, lidt længere tekster, måske en amerikansk artikel om Bob 
Dylans musikkarriere eller en rejsebeskrivelse fra Cayman Islands, tilegner du dig også et bedre skriftligt 
engelsk. Du ville f.eks. kunne skrive en e-mail til din udenlandske kollega eller et sende et engelsk brev til den 
ven, du mødte på højskole i sin tid. Måske kan der stadig snige sig en fejl ind hist og pist, men du vil kunne gøre 
dig fuldt ud forståelig. 
 
Målet er, at du nu kan omsætte og bruge det engelske sprog på en måde, hvor du bevæge dig lidt videre fra 
smalltalk-situationen på turistrejsen, til måske at bruge sproget i en arbejdssammenhæng, f.eks. et kundemøde 
eller en lidt dybere, mere dialogbaseret samtale med din kammerats udenlandske bekendte til 
middagsselskabet. 
 

 

B2 

B2-niveauet er for dig, som efterhånden er rutineret sprogbruger og har brug for at få mange flere nuancer 
med både i skrift, tale og forståelse. 
 
Når du har gennemført B2-niveauet vil du nemt og naturligt kunne indgå i enkel dialog med engelsksprogede. 
Du vil kunne udtrykke dig klart og mere og mere detaljeret, så alle på kundemødet med den udenlandske 
kunde ved, hvad du taler om. Du vil også opleve at have fået de kompetencer med, der gør, at du begynder at 
være komfortabel med at gå ind i en diskussion om et emne, du interesserer dig for. 
 
Selvom du måske endnu ikke forstår fulde sammenhænge, vil du sagtens kunne følge med i Barnaby-krimien 
uden undertekster, på samme måde som du bliver i stand til at forstå og omsætte de væsentligste pointer i et 
foredrag med Colin Montgomerie, hvis golfkarriere, du altid har beundret. 
 
Du vil begynde at forstå mere komplekse tekster, og får måske også så småt mod til f.eks. at kaste dig over 
skønlitteratur, måske din yndlings-Danielle Steel-roman på engelsk, lige som du på dit arbejde eller studie 
pludselig får adgang til meget mere faglitteratur, fordi du nu er i stand til at få mening ud af de 
engelsksprogede artikler, rapporter og manualer. Også skriftligt kan du udtrykke dig mere dybdegående og 
ubesværet, når du f.eks. skal skrive et engelsk resumé i en rapport eller lave en rejsebeskrivelse til dine 
udenlandske bekendte. 
 
Med andre ord er målet, at du med et gennemført B2 Øvet-sprogkursus vil føle dig så rutineret, at du kan begå 
dig meget naturligt og uden særlig anstrengelse på det engelske sprog – både når det gælder skrift, tale og 
forståelse. 



 

 

AVANCERET 

 
C1 
C1-niveauet er målrettet dig, som gerne vil bevæge dig dybere ind i det engelske sprogs nuancer og løfte dine 
sprogkundskaber fra et rutineret til et mere avanceret niveau. 
 
Det samlede mål er at opnå et så højt niveau af sprogmestring, at du i alle sammenhænge kan udtrykke dig helt 
klart, flydende og detaljeret. Når du f.eks. slår på glasset og byder velkommen til den internationale 
konference, vil dine samarbejdspartnere mødes af en letforståelig og ubesværet engelsk talestrøm, og selv vil 
du føle et selvsikkert flow i dit sprog, hvor du så godt som aldrig behøver at lede efter ordene.  
 
Efter at have gennemført dette kursus, vil du være fuldt ud klædt på at tale skarpt, nuanceret og detaljeret om 
komplekse emner – uanset hvem du taler med. Du mestrer nemlig det engelske sprog så godt, at du hele tiden 
formår at tilpasse dit ordvalg og dine vendinger efter målgruppe, hvilket er et stort es i ærmet, hvis du f.eks. 
arbejder med salg, skal forsvare en opgave til eksamen eller måske holde oplæg eller foredrag. 
 
Når du rejser, vil du opdage, at du er blevet så trænet i at forstå og mestre nuancerne i det engelske sprog, at 
du nemt opfanger små variationer og implicitte betydninger – også hos en indfødt engelsk sprogbruger, som 
sandsynligvis taler hurtigt, indforstået og måske med tyk West Country-dialekt. 
 
Du har herudover nået et niveau, hvor du uden problemer vil kunne kaste dig over mere komplekse og 
krævende engelsksprogede film, TV-udsendelser, faglige tekster og måske endda John Steinbeck og Scott 
Fitzgeralds klassikere på originalsproget. Skriftligt bliver du udrustet til at skrive detaljeret, velstruktureret, 
korrekt og nuanceret om alt fra dagligdags til komplicerede emner, f.eks. i mailkorrespondancer, rapporter, 
opgaver mm. 
 
På dette sprogkursus får du med andre ord hele sprogpakken med. Tilbage står du med yderst effektiv 
sprogmestring, som du kan sætte i spil i enhver sammenhæng, hvad enten du mingler til internationale 
arrangementer, er ude at rejse, gør karriere, forsker eller måske uddanner dig i et internationalt miljø. 
 

C2 

Et C2-sprogkursus er for dig, hvor kun det bedste er godt nok.  Her får du sproglæring på absolut øverste hylde. 
 
Målet er nemlig, at du efter endt sprogkursus har arbejdet dig op på et niveau, hvor dine sprogkompetencer 
kan sidestilles med en indfødt sprogbrugers – både i forståelse, skrift og tale. Det betyder, at dit engelske sprog 
fungerer fuldstændig gnidningsfrit, ubesværet, flydende og med stor kompleksitet og nøjagtighed. 
 
Du vil uden problemer kunne tygge dig gennem Hemingways og Shakespeares samlede værker på 
originalsproget. Ligesom du læser og forstår krævende engelske tekster med stor tyngde, kompleksitet og 
svært genkendelige ord, så skriver du også engelsk på højt niveau – flydende og korrekt, uden tøven og med en 
grammatik, som altid sidder lige i skabet. 
 
Sidestillet med en person, der har engelsk som sit modersmål, bevæger du dig som en fisk i vandet ift. at bruge 
og forstå sproglige billeder og talemåder. Du kan derfor oprigtigt grine af sarkasme og underliggende 



 

 

betydninger, når dine irske samarbejdspartnere joker over frokosten. Du kommer heller aldrig til kort i 
forståelsen af et hurtigt eksekveret talesprog og forstår at afkode forskellige dialekter. Derfor kan du lynhurtigt 
identificere, at jeres nye mand i Marketing, der taler med tyk Geordie-accent, må komme fra New Castle-
området. 
 
Vi pudser dine sprogkompetencer af, så du roligt kan kaste dig ud i argumentationer og diskussioner på lige fod 
med en indfødt sprogbruger. Du får nemlig et detaljeret og flydende talesprog med dig, der emmer af sproglig 
skarphed, og som du hele tiden er i stand til at variere alt efter målgruppe. Det samme gælder dit skriftsprog, 
der er så nuanceret, præcist og varieret, at du uden tøven kan omsætte det til f.eks. forskningsrapporter og 
artikler med højt fagligt og sprogligt niveau. 
 
Vi tilbyder derfor dette C2-niveau til dig, som ikke blot vil tale og forstå engelsk, men faktisk stræber mod 
samme dybde, præcision og kompleksitet i dine sprogkompetencer som en indfødt engelsktalende.  
C2 er for dig, der elsker at arbejde i dybden med det subtile. Dig, der virkelig vil sprognørderiet og 
feinsmeckeriet – og måske dig, der vil bruge dit engelske sprog til professionel formidling på højeste niveau. 
 


