Hvem er vi?

Holdundervisning i grønlandsk

LearnGreenlandic er et lille firma, der gennem mange år
har udbudt kurser i grønlandsk i Nuuk. Vi udbyder kurser
på alle niveauer.

Alle kurserne løber over 15 uger og koster 2.000 kr.
Deltager du i flere kurser, får du kursus nummer to til halv
pris. Der er mulighed for at gå til eksamen på alle hold
bortset fra samtaleholdene, og for at få et bevis efter
kursets afslutning. Undervisningen foregår på Ilimmarfik
(Universitetet) på 1. sal.

in English.
Liv Larsen har dansk som modersmål, er gymnasielærer
og studerer grønlandsk på universitetet. Liv underviser på
det dansksprogede niveau 1.

Look inside to find our beginner’s course on Greenlandic
taught in English. The course fee is DKK 2.000 and does
not include the course material. We expect participants to
study for 2-3 hours a week, apart from the time spent in
class. The course will be taught at Ilimmarfik (the
University). Please sign up via e-mail.

Kontakt
• www.LearnGreenlandic.com. Læs om vores
kurser og køb materialet til niveau 1-3 her. Det kan
også købes 1. undervisningsgang.
• facebook.com/LearnGreenlandic. Læs om og
vis interesse for vores kurser her.
• mail@LearnGreenlandic.com. Send din endelige
tilmelding til kurserne pr. mail.
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Michelle Danielsen’s mother tongue is Danish, she has
studied linguistics, and she has followed the courses at
LearnGreenlandic. She teaches the level 1 course taught

Course in English
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studerer grønlandsk på universitetet og har lært
grønlandsk gennem sine fire års grønlandskstudier i Nuuk
og Uummannaq. Therese underviser på niveau 2 og 3.

du er først sikret en plads på
holdet, når fakturaen er betalt.

r

Therese Lind Benhardt har dansk som modersmål,

Tøv ikke med at tilmelde dig –

rå

Najannguaq Nielsen er læreruddannet og studerer
grønlandsk på universitetet. Hun har grønlandsk som
modersmål og underviser på samtalehold 4 og 5.

Kurserne lægger op til, at deltagerne finder sammen i
læsegrupper og i fællesskab
forbereder sig til undervisningen 2-3
timer hver uge. Erfaringsmæssigt er
det en yderst eﬀektiv måde at
lære grønlandsk på.

te

Liv Molich har dansk som modersmål, udvikler maskinoversættelse og studerer grønlandsk på universitetet på
tredje år. Liv underviser tekstlæsning 4 og grammatik 5.

Ef

Per Langgård har lært grønlandsk som voksen og arbejdet
med fremmedsprogstilegnelse i hele sit voksenliv. Per
underviser af og til niveau 4 og 5.

Niveau 1
Begynderkurset henvender sig til dig, der gerne vil lære
grønlandsk. Kurset forudsætter intet forhåndskendskab til
Grønland eller grønlandsk.
• Lær at udtale grønlandsk
• Forstå hvordan man laver en simpel sætning
• Tilegn dig basale kompetencer, som du skal bruge i din
videre indlæring
Tid: Tirs. 18.00-19.00, 28. aug. – 27. nov + eksamen
Materiale: Grønlandsk for voksne 1 (450 kr.)

Niveau 2
Kurset for lettere øvede er for dig, der kan udtale
grønlandsk nogenlunde ubesværet og ved, hvorfor det
hedder “qorsummik illoqarpunga”.
• Lær at bygge mere komplekse sætninger
• Lær at anvende de hyppigst brugte endelser korrekt
• Bliv i stand til selvstændigt at finde frem til, hvad
hundredtusinder af regelmæssige ord er bygget op af

Niveau 4 - tekstlæsning

Niveau 5 - samtale

Du har gennemgået niveau 3 og er klar til at prøve kræfter med
nye udfordringer. Vi læser en del af en bog, og vi forventer at
du til hver undervisningsgang forsøger at forstå mindst ti
sætninger fra bogen i detaljer. For dig der vil mere, kan du læse
op til 40 sætninger til hver gang, som bruges i undervisningen.

Kurset er henvendt til dig, der forstår det meste, når der tales
grønlandsk, men kun i begrænset omfang selv er i stand til at
deltage i samtalen. Kurset er især henvendt til dig, der er
opvokset i Grønland.

• Bliv bedre til at bruge den grammatik du har lært
• Lær at læse og forstå enhver tekst du møder
Tid: Tors. 16.40-17.40, 16. aug. – 11. okt. og 8. nov. – 6. dec. +
eksamen
Materiale: Ataqqinartuaraq, helst som e-bog (købes på nettet)

Du har gennemført niveau 3 eller har stor erfaring med sproget
efter at have boet i Grønland i mange år. I praksis har du dog
brug for at få det gentaget langsomt og gøre flittigt brug af
ordbog, grammatik og andre hjælpemidler.

• Learn to pronounce Greenlandic correctly
• Understand how to construct a simple sentence
• Achieve basic knowledge necessary for your further learning

• Bliv bedre til at forstå talt grønlandsk
• Få mulighed for at afprøve dit grønlandsk i praksis

Niveau 3

Du har ikke gennemgået niveau 2, 3 og 4, men er opvokset i
Grønland med dansk som modersmål og forstår derfor meget
grønlandsk. Du har dog stadig brug for at forstå grammatikken

• Bliv sikrere i at bruge den regelmæssige grammatik
• Stift bekendtskab med uregelmæssige former
• Bliv i stand til selv at producere korrekte sætninger
Tid: Ons. 16.40-17.40, 29. aug. – 14. nov. og 28. nov. – 5.
dec. + eksamen
Materiale: Grønlandsk for voksne 2, hvis du ikke har den
fra niveau 2 (600 kr.)

Level 1 – taught in English
Beginners’ level course taught in English. No knowledge of
Greenlandic is required.

Tid: Tirs. 16.40-17.40, 28. aug. – 4. dec.
Materiale: Udleverede lytteøvelser af 1 minuts varighed (0 kr.)

du er i stand til selvstændigt at oversætte en simpel tekst.

Tid: Tirs. 18.00-19.00, 28. aug. – 4. dec.
Materiale: Bidder (ca. 2 min.) af udsendelser i radioen (0 kr.)

Niveau 4 - samtale

Tid: Ons. 18.00-19.00, 29. aug. – 14. nov. og 28. nov. – 5.
dec. + eksamen
Materiale: Grønlandsk for voksne 2 (600 kr.)

Du kan dele “allanngortinneqarsinnaanngitsulluunniit” op i
stamme, tilhæng, endelse og efterhæng uden problemer, og

• Bliv bedre til at forstå grønlandsk
• Øv dig i at føre en samtale på højt niveau

Niveau 5 - grammatik

for at kunne formulere dig bedre på grønlandsk. Vi læser en hel
bog, mens vi gennemgår grammatikken systematisk: helt fra
bunden med retskrivning og udtale, til den mere komplekse del
som personendelsessystemet.
• Lær at forstå detaljerne når du læser grønlandsk
• Lær at bruge de hjælpemidler der findes
Tid: Tors. 18.00-19.00, 16. aug. – 11. okt. og 8. nov. – 6. dec. +
eksamen
Materiale: Homo Sapienne, helst som e-bog (købes på nettet)

When: Thursdays, 6-7 PM, 6. Sep. – 6. Dec. + exam
Teaching materials: Greenlandic for foreigners 1 (DKK 450)

Kombination af kurser
Vi ønsker at du lærer så meget som muligt og gør os derfor
umage for at sammensætte den bedste kursuspakke til dig.
Derfor har du mulighed for at følge to kurser i samme semester.
Afhængigt af dine behov kan vi anbefale følgende:
• Niveau 1 og level 1 til dig der på forhånd ved at du ikke får
forberedt dig ordentligt
• Niveau 2 og niveau 4 samtale til dig der kan tale
“kaﬀemikgrønlandsk”, men ikke kan læse avisen
• Niveau 3 og niveau 4 tekstlæsning eller niveau 4 samtale
til dig der vil udfordre dig selv lidt mere
• Niveau 4 tekstlæsning og niveau 4 samtale
• Niveau 5 grammatik og niveau 4 samtale eller 5 samtale
Passer de planlagte kurser dig ikke, kan du købe enkelttimer til
en pris af 550 kr. Har din arbejdsplads ønske om et internt
kursus, kan vi også tilbyde individuelt tilrettelagte kursusforløb.

