
FOF Sprogniveauer – koreansk: 
 

BASIS 

 
Begynder 
Ethvert godt byggeri kræver et velbygget fundament. Netop dette sprogfundament hjælper vi dig med at 
bygge op her på begynderniveau, hvor du sagtens kan deltage, selvom du måske endnu ikke ved, hvordan 
man siger ”Hej” på koreansk. 
 
Ingen bekymring – vi skal nok sørge for at klæde dig godt på! 
 
På dette niveau tager vi dig nemlig i hånden og starter med de mest elementære gloser, tal, klokken og små 
sætninger. Du lærer at skrive og læse det koreanske alfabet, øver dig så småt i koreansk udtale, og så bliver 
du introduceret for viden om Koreas kultur og skikke. Du får altså lagt de første vigtige byggesten, som på 
sigt vil gøre dig i stand til at begå dig på koreansk, hvad enten du fortsætter på øvrige sprogkurser eller 
begiver dig ud på en videre sprogrejse på egen hånd.  
 
Begynderniveauet er med andre ord for dig, der har lyst til og motivation for at kaste dig ud på lidt dybt 
vand, og samtidig har forståelsen for, at man skal kravle før man kan gå. Derfor er du parat til at lægge tid 
og energi i at lære de helt grundlæggende koreanske sprogfærdigheder fra bunden af, inden du arbejder 
dig dybere ind i det koreanske sprog.  
 
Bare rolig – det bliver både sjovt og lærerigt undervejs, og du vil fremadrettet med garanti opleve at få stor 
glæde af de sproglige byggesten, du støber her. 
 
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, at du gerne vil føle dig lidt bedre forberedt og rustet til din turist- eller 
forretningsrejse i Sejong-regionen, eller måske har fået lyst til at tage kontakt til et fjernt familiemedlem fra 
Sydkorea.  På dette sprogkursus arbejder vi nemlig videre på både udtale og det at skrive små korte hilsner 
eller måske udfylde en formular hotellet, du overnatter på i Seoul. 
 
Selvom dit ordforråd endnu er begrænset, og du må sætte din lid til de koreansktalendes tålmodighed i 
forhold til at tale langsomt og tydeligt, så begynder du så småt at have redskaber til at stille og forstå helt 
enkle spørgsmål og svar, f.eks. omkring hvordan du finder vej. Det er en kæmpe tryghed at have med sig, 
når du begiver dig ud på rejse i et land, hvor mange hverken taler eller forstår engelsk. 
 
På dette sprogkursus bliver du desuden klædt på til at mestre de mest almindelige høflighedsfraser og 
dagligdagsudtryk, hvorfor du allerede i gang med at åbne døre og skabe kontakt mellem mennesker.  
 
Selvom din sprogforståelse og -mestring stadig er på et basalt niveau, er du godt på vej til at føre en lille, 
simpel samtale med en koreansktalende, og du 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. 
 
Vi lægger nye mursten på dit gode fundament, så du stille og roligt får bygget mere viden på omkring 
koreansk kultur, sprog og grammatik. Vi arbejder desuden videre med din udtale og evne til at konstruere 
sætninger, så du roligt og sikkert bliver klædt på til at kunne indgå i en simpel samtale med en person, der 
er indstillet på at hjælpe dig ved at tale langsomt og tydeligt.  
 
Med dette sprogkursus i bagagen vil du have redskaberne til at begynde at kaste dig ud i en lille, simpel 
smalltalk til middagsselskabet med den koreanske samarbejdspartner. Måske han kan en smule engelsk, 
men du vil gerne bruge dine nyvundne koreansk-evner til at gøre et godt indtryk og vise imødekommenhed 
ved at benytte hans modersmål. Alle er imponerede – dig selv inklusiv – over at du nu faktisk er i stand til at 
præsentere dig selv på koreansk gennem enkle sætninger om dig selv, din familie og din bopæl.  
 
Du får løbende udvidet dit koreanske ordforråd, så du eksempelvis er i stand til at gå på det store Seomun 
Market i Daugu og købe lige nøjagtigt de råvarer, du skal bruge, for at lave den perfekte kimchi. Du vil være 
i stand til at udveksle almindelige standardinformationer, og du kan også læse små dagligdagstekster, f.eks. 
surfe på koreanske websites efter den bedste lokale restaurant, orientere dig i turistbrochuren og tyde de 
fleste af skiltene i Myeongdong-shopping-området i Seoul.  
 
Med et gennemført A1-niveau i bagagen er du med andre ord klædt på til langt nemmere at kunne begå dig 
helt i en koreansktalende sammenhæng, hvad enten du er på turist- eller forretningsrejse i Sydkorea. 
 
 
A2 
Niveauet her er for dig, der efter at have fået bygget et solidt sprogligt fundament på de første 
begynderniveauer, nu så småt begynder at få mod på og evner til at deltage i små simple samtaler.   
 
Selvom du måske nok stadig er afhængig af, at der bliver talt tydeligt, og at samtaleemnet holder sig 
nogenlunde inden for skiven af din comfortzone, så begynder du at kunne indgå i små dialogbaserede 
samtaler. Det kunne være med samarbejdspartneren i den koreanske afdeling af virksomheden, eller den 
søde taxachauffør, der hjælper jer sikkert gennem Busans tætte trafik. Måske får du lyst til selv at tage 
initiativ til lidt hyggelig smalltalk, f.eks. om hvor i byen, de serverer den bedste bibimbap.  
 
Hvis du falder i snak med Jung på karaokebaren, vil du også i simple sætninger kunne fortælle lidt om dig 
selv, din baggrund og din familie. Du vil sandsynligvis ikke forstå alle detaljer i Jungs 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. Får du et personligt brev tilbage eller der lander en e-mail på dit bord fra den koreanske 
kunde, vil du nu også være i stand til at forstå hovedindholdet, uden først at skulle have den igennem en 
tolk eller Google Translate. 
 
Med et gennemført A2-sprogkursus i bagagen vil du begynde at føle en større selvtillid i forhold til at 
komme i dialog med koreansktalende. Målet med det dette afsluttende basissprogkursus er nemlig, at du 
bliver en mere aktiv bruger af det koreanske 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 koreansktalende kontekst. 
 

https://www.agoda.com/da-dk/hotels-near-myeongdong-shopping-street/attractions/seoul-kr.html

