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Crash-kursus i grønlandsk
Hvis I har medarbejdere, der synes, at det er svært at indpasse ord som Naalakkersuisut eller navne
som Qasigiannguit og Aqqaluannguaq naturligt i deres sprog, kan vi nu tilbyde effektiv hjælp. Og
med garanti for, at det virker!
LearnGreenlandics kurser bygger på mange års erfaring med og forskning i grønlandsk som
fremmedsprog. I de seneste år har vi løbende forbedret vores metoder i begynderundervisningen så
meget, at vi nu kan tilbyde et crash-kursus, der på bare to dage sætter kursisterne i stand til at
1. udtale ethvert grønlandsk ord forståeligt og nogenlunde ubesværet, uanset hvor langt og
sammensat ordet er,
2. læse højt af dagens avis, så oplæsningen vil være forståelig for enhver og ikke vil støde nogens
ører (om end oplæsningen efter så kort tid selvsagt vil være noget famlende)
3. lukke ørerne så meget op for talt grønlandsk, at de kan afkode de første korte ord i virkelighedens
verden - og dermed komme i gang med den naturlige tilegnelse, som er AL sprogtilegnelses
forudsætning
4. forstå nogle få af de vigtigste processer i den grønlandske ordbygning og dermed få
afmystificeret nogle af de mange misforståelser og fordomme, der – desværre – ikke er uset i
attituderne til grønlandsk.
Og alt sammen til en meget fordelagtig pris på bare 2.500 kroner pr. kursist ved tilmelding inden d.
19. juni (herefter 3.000 kr.), inklusive forplejning og undervisningsmaterialer. Selve kurset afholdes
19.-20. august 2017 på Hotel Hans Egede og følges op af en halv dag med repetition og eksamen d.
26. august. Er I interesserede i at deltage i vores crash-kursus, skal vi have modtaget en bindende
tilmeldning med navne på deltagerne senest d. 3. juli på mail@LearnGreenlandic.com. Der er et
begrænset antal pladser, som tildeles efter først-til-mølle-princippet.
Hvad vil et crash-kursus føre med sig?
Det er et faktum, at de færreste danskere får lært grønlandsk, som forholdene er i dag. Ofte
bortforklares det med, at “grønlandsk ikke kan læres”, at “danskere ikke gider lære grønlandsk”,
eller at “det ikke kan svare sig at bruge ressourcer på at lære grønlandsk”.
Hos LearnGreenlandic ser vi anderledes på sagen. Gennem mange år har vi udviklet en
forskningsbaseret undervisningsform, som rent faktisk kan lære danskere sproget. Dette indebærer
ikke blot høflighedsfraser a la “sila nuann’” og “kaffisorusuppit?”, men evnen til at forstå
komplekse fraser og lange ord som “isumaqatigiinngissutigineqalissagaluarpat”. Med andre ord
tilbyder vi en kursusform, hvor kursisterne lærer at forstå sproget og dermed med tiden bliver i
stand til at deltage kvalificeret i grønlandsksprogede møder og lignende, og ikke kun med
høflighedsfraser i frokostpausen.
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Kort sagt har vi både den teoretiske baggrund og den praktiske erfaring med
grønlandskundervisning, så vores elever med den rette arbejdsindsats rent faktisk i løbet af få år
bliver i stand til at læse, forstå og tale grønlandsk.
Crash-kurset er beregnet på begyndere og forudsætter ikke nogen viden om grønlandsk eller
Grønland. På crash-kurset lærer kursisterne at opfatte og udtale grønlandske lyde og ord – også
lange og svære. Dette er et mål i sig selv, da det er indgangen til al god læring. Læringsprocessen
kan fortsættes på niveau 2, der inkluderer en ugentlig undervisningstime torsdage kl. 18-19 d. 31.
august og 15 uger frem.
Kurset kan dermed stå alene, idet kursisten lærer at indflette grønlandske ord i sit ellers danske
hverdagssprog; men tilmed er det fundamentet for en god indlæring. Indlæring er det, man
modtager i form af input, og derfor er det ekstremt vigtigt at lære at skelne grønlandske lyde som
det allerførste i indlæringsprocessen. Næste skridt er at lære, hvordan de enkelte delelementer af et
ord sættes sammen, og forstå, hvordan delelementerne tilsammen danner et ords betydning.
Kombineret med grammatisk forståelse for ordenes indbyrdes orden og mening, vil kursisterne i
løbet af et år kunne forstå langt de fleste af de sproglige processer, der er hyppigt forekommende i
grønlandsk talesprog. Med endnu et års indlæring med fokus på at applicere det indlærte på
autentisk tale og komplicerede tekster opbygger kursisten et stort ordforråd og bliver i stand til at
abstrahere fra de inkonsekvenser, der altid forekommer i uredigeret sprog. Sidste skridt er outputfasen, hvor kursisten endelig lærer at tale rigtig grønlandsk. På dette tidspunkt, der ligger relativt
sent i indlæringsforløbet, er kursisten i stand til at producere korrekt, kompliceret sprog og forstå
samtalepartnerens svar uden større problemer. Således rustet til “det virkelige liv” kan vores
kursister nu på egen hånd blive dygtigere og dygtigere ved at modtage input og producere output i
alle situationer.
Vores teoretiske grundlag er altså på plads, og vores praktiske erfaring med kursusafholdelse
bekræfter os i, at vores metode virker. Vil nogen lære grønlandsk, har vi altså midlet til det og
forstår at anvise vejen til at nå målet.
Vi håber på at se jer til vore kurser.
Med venlig hilsen,
Liv Molich og Per Langgård,
LearnGreenlandic

