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Svenskundervisning och forskning i 

Sydkorea: Förr, nu och i framtiden
1
 

 

 

Inledning 
1959 upprättades diplomatiska förbindelser officiellt mellan Sydkorea 

(fortsättningsvis Korea) och Sverige och 2019, d.v.s. i år, firas 60-årsjubi- 

leet av dessa förbindelser. Sedan 1959 har de båda länderna knutit nära 

band på många olika områden.  

 Sverige har i Korea länge varit känt för sitt välfärdsystem och den 

svenska modellen har de senaste åren blivit föremål för forskning och 

benchmarking inom flera olika områden, såsom det politiska systemet, 

valsystemet, jämställdhet och miljöpolitik (t.ex. Hong 2012, Shin 2016, 

Kim & Lee 2017).
2

 I en undersökning som gjordes 2018 blev Sverige det 

land till vilket flest koreanska resenärer ville resa ensamma.
3

 Allteftersom 

utbytet mellan Sverige och Korea började öka, blev behovet av experter 

på Sverige och svenska stort. År 1974 inrättades en institution på univer- 

sitetsnivå där man för första gången kunde läsa svenska i Korea, nämligen 

Institutionen för svenska vid Hankuk University of Foreign Studies i Söul. 

Det är fortfarande den enda institutionen för svenska på högskolenivå i 

Korea. 

 Syftet med denna artikel är att beskriva vilken undervisning och 

forskning om svenska och Sverige som bedrivits och bedrivs i Korea. 

Först presenteras Institutionen för skandinaviska språk vid Hankuk Uni- 

versity of Foreign Studies. Därefter beskrivs The Scandinavian society of 
Korea och Centre for Scandinavian studies. Framför allt den förstnämnda 

                                            
1

 Denna artikel är baserad på en presentation ”Swedish language teaching and research in 

Korea” som författaren höll på den internationella konfersensen: ”The 60
th

 Anniversary 

of diplomatic relations between the Kingdom of Sweden and the ROK”, Institutionen 

för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudider, Stockholms universitet, maj 23-24, 2019. 

2

 Kim & Lee (2017) beskriver vilka typer av studier som hittills genomförts i Korea inom 

humaniora och samhällsvetenskap i Skandinavien. 

3

 http://ktv.go.kr/news/latest/view?content_id=569585&unit=265. 
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har spelat en viktig roll för forskning om Sverige (och Skandinavien). 

Artikeln avslutas med att kort diskutera framtiden för undervisning och 

forskning om svenska och Sverige i Korea. 

  

Institutionen för skandinaviska språk vid Hankuk University of Foreign 
Studies (HUFS) 
Enligt Statistics Korea 2017 finns det över 300 högskolor och universitet i 

Korea. Det enda universitet där man kan läsa svenska som huvudämne i 

Korea är som nämnts tidigare Hankuk University of Foreign Studies. Uni- 

versitetet brukar kallas för Oetae (på koreanska) eller HUFS (på engel- 

ska). HUFS har varit och är fortfarande mycket välkänt för sin under- 

visning i främmande språk.
4

 För närvarande bedriver HUFS undervisning 

i 45 olika språk. Institutionen för skandinaviska språk finns på universitets 

campus i Söul och skandinaviska språk hör tillsammans med franska, tys- 

ka, ryska, portugisiska, italienska och nederländska till College of occiden- 
tal languages.5  
 

En kortfattad historia av institutionen 
Institutionen för skandinaviska språk har en historia på nästan 50 år. 

Institutionen inrättades 1974 på HUFS och hette då Institutionen för sven- 
ska. År 2014 firade institutionen sitt 40-års jubileum.  

 Institutionens historia kan delas in i två perioder, nämligen institutio- 
nen för svenska och institutionen för skandinaviska. Den första perioden, 

d.v.s. institutionen för svenska, varade från 1974 till 1994. Under denna 

period gavs endast undervisning i svenska och om Sverige. När institutio- 

nen inrättades 1974, var Lena Nyström institutionens enda lärare. 1975 

anställdes Staffan Rosén, som hade doktorsexamen i koreanska studier på 

Stockholms universitet. I samband med att Staffan Rosén fick tjänst på 

Stockholms universitet, avdelningen för koreanska, började Leif Gustaf- 

sson 1976 på institutionen. Leif Gustafsson arbetade på institutionen fram 

till 1994. Institutionens första koreanska lärare, Hyeon-Ok Kim, arbetade 

från 1976 till 1980. Samma år anställdes Kwang-Soo Pyun, som studerat 

lingvistik och fonetik vid Uppsala universitet och som senare tog dok- 

torsexamen på Stockholms universitet. Han blev den första koreanska 

professorn på institutionen och hade inriktning på det svenska språket. 

Från 1974 fram till 1980 utfördes utbildningen på institutionen alltså 

                                            
4 HUFS grundades 1954. Sedan dess har över 120 000 studenter tagit examen vid uni- 

versitetet. VT 2019 var cirka 23 000 studenter inskrivna på HUFS (se www.hufs.ac.kr). 

5 Universitetet har två campus, ett i Söul och ett i Yongin utanför Söul.  
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främst av svenska lärare och de ledde framför allt kurser i grammatik, 

läsförståelse, konversation och uppsats. Lena Nyström slutade 1984 efter 

att ha tjänstgjort på institutionen i tio år. År 1985 anställdes Sang-Yol 

Kim, som studerat litteratur vid Uppsala universitet, på institutionen. 

Han är fortfarande professor på institutionen med inriktning på litteratur. 

År 1994 anställdes No-ho Park, som doktorerat i ekonomi vid Stock- 

holms universitet, på institutionen. Han är professor med inriktning på 

realiastudier. Därmed fanns det på institutionen för första gången tre 

koreanska professorer. Därutöver hade institutionen en svensklektor på 

heltid. I och med detta kunde institutionen erbjuda en balanserad under- 

visningsplan bestående av språk, litteratur och realia. 

 Utbildningsplanen för denna period var för de första två läsåren 

huvudsakligen präglad av undervisning i svensk grammatik, läsförståelse, 

konversation, uppsats och språklabb.
6

 Från det tredje läsåret kunde man 

som valfria kurser välja exempelvis svensk litteratur, svensk lingvistik, 

svenska för avancerad nivå, nordisk historia och realia. Utbildningsplanen 

för det fjärde läsåret erbjöd sådana ämnen som svensk språkhistoria, 

svensk litteraturhistoria, svensk politik och svensk ekonomi. 

 Den senare perioden, d.v.s. institutionen för skandinaviska språk, bör- 

jar 1995 då institutionen blev större och bytte namn till Institutionen för 

skandinaviska språk. Sedan dess har institutionen också undervisning i 

norska och danska. Institutionens huvudspråk är dock fortfarande sven- 

ska.  

 År 2004 fick institutionen en dansk/norsk lärare på heltid, Bent Niel- 

sen från Köpenhamns universitet. Eftersom institutionen för skandinavi- 

ska språk är en relativt liten institution på universitetet kunde institu- 

tionen inte anställa lärare i både danska och norska. Bent Nielsen och 

hans danska eller norska efterföljare har därför varit tvungna att undervisa 

i både danska och norska. Efter det att Kwang-Soo Pyun gick i pension 

2005 efterträddes han av Hyeon-Sook Park, som doktorerat i nusvenska 

på Uppsala universitet. Hon är nu den professor som har inriktning på 

svenska språket. För närvarande har institutionen totalt 12 lärare, nämli- 

gen tre koreanska professorer (i språk, litteratur och realia), två utländska 

lektorer (en svensk och en dansk), två lärare som arbetar deltid på insti- 

tutionen samt fyra timlärare. VT 2020 kommer två av professorerna, 

nämligen den i litteratur och den i realia, att gå i pension. Det är nu svårt 

att förutsäga hur detta kommer att påverka institutionen. 

                                            
6 Universitetsutbildningen i Korea består vanligtvis av fyra läsår. Läsåret startar i början 

av mars. 
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Omvandlingen till Institutionen för skandinaviska språk 1995 medförde 

naturligtvis en viss förändring av utbildningsplanen. Medan några nya 

kurser i norska och danska infördes som valfria kurser för det tredje och 

det fjärde läsåret och vissa kurser försvann, ersattes också kurserna som 

behandlade svensk politik och svensk ekonomi m.m. av kurser om nor- 

disk politik och nordisk ekonomi. Utbildningsplanen har sedan dess 

genomgått en del ytterligare förändringar. En detaljerad beskrivning av 

den nuvarande utbildningsplanen återfinns i General bulletin 2017-2018 

(Hankuk University of Foreign Studies) eller på institutionens hemsida 

(http://builder.hufs.ac.kr/user/hufsscan/). 

 

Studenterna och deras motiv för att studera svenska 
Idag växer intresset för de skandinaviska länderna i Korea. Det är vanligt 

att se ordet Scandinavia i olika sammanhang, till exempel skandinavisk 

design.
7

 Dessutom nämns de skandinaviska modellerna för välfärd, jäm- 

ställdhet och politik ofta som föredömen.  

 När institutionen inrättades 1974 var antalet studenter 20 personer. 

Successivt ökades antalet nya studenter per läsår först till 26 personer och 

sedan till 30 personer, vilket är det antal nya studenter som nu varje år 

väljer att studera skandinaviska språk på institutionen. VT 2019 är ca 140 

studenter inskrivna på institutionen, jämnt fördelade på de fyra läsåren. 

Ca två-tredjedelar av studenterna är kvinnor. Därutöver har drygt 30 

studenter från andra institutioner valt att studera skandinaviska språk 

som biämne.
8

 Hittills har nästan 1 000 studenter tagit examen på institu- 

tionen. 

 Studenternas motiv till att studera på institutionen varierar. Det finns 

hos en del koreaner en mycket positiv bild av de skandinaviska länderna 

och en del av studenterna tänker sig en framtid antingen i Skandinavien 

eller i ett företag i Korea med koppling till Skandinavien (exempelvis 

skandinaviska företag som IKEA och H&M eller koreanska företag som 

Samsung och LG). Den positiva bilden kan handla om hög välfärd och 

                                            
7 Några exempel på tidsningsartiklar om Skandinavien är följande:  

https://news.joins.com/article/10200403,  https://news.joins.com/article/10828347 

och 

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02417366622521064&mediaCodeNo=257. 

8 Läsåret dessförinnan, d.v.s. 2018, var antalet studenter från andra institutioner som valt 

att läsa skandinaviska språk som biämne totalt 44 personer, vilket var mycket fler än 

institutionens egna nya studenter. Detta visar att institutionens kurser är mycket popu- 

lära hos studenterna på universitetet. 
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liknande men också om sådant som den skandinaviska naturen. Andra 

som börjar studera på institutionen vill arbeta som översättare eller har 

blivit intresserade av de skandinaviska länderna på grund av någon speci- 

fik företeelse, exempelvis musik, dataspel och andra kulturella företeel- 

ser.  

 

Utbildnings- och examenssystem 
Universitetsutbildningen i Korea är inte uppbyggt på samma sätt som i 

Sverige, där man huvudsakligen läser ett ämne i taget, exempelvis korean- 

ska. Det koreanska systemet liknar mer det amerikanska systemet där 

man har ett huvudämne, exempelvis svenska, men samtidigt läser dels ett 

annat biämne, exempelvis företagsekonomi, dels även Liberal Arts som 

t.ex. historia, filosofi, konst och litteratur. HUFS har huvudsakligen språk 

som huvudämnen, men studenterna läser som sagt också samtidigt andra 

ämnen. 

 I det koreanska utbildningssystemet består en kandidatexamen av 

minst 134 poäng som man normalt läser på fyra år. För att få en examen 

med svenska som huvudämne krävs att 54 av dessa poäng avser kurser 

som ges på institutionen. Detta innebär att studenterna måste ha gått 

minst kurser motsvarande tre heltidsterminer på institutionen. Något 

krav på att ett visst antal poäng måste avse språkkurser finns inte. För att 

få examen skriver studenterna inte någon examensuppsats. De går i stället 

igenom ett så kallat FLEX-prov som består av läsförståelse och hörför- 

ståelse i svenska.
9

  

 

Utbildningen på institutionen 
Institutionen ger både utbildning på grundnivå och på avancerad nivå. 

 

Utbildning på grundnivå 
Grundutbildningen på institutionen fokuserar på modern svenska och 

den samtida kulturen och samhällslivet i framför allt Sverige, men institu- 

tionen ger också flera kurser där man studerar de skandinaviska ländernas 

politik, ekonomi och historia.
10

  

 Språkundervisningen på institutionen är uppbyggd på följande sätt: 

Institutionen ger det första läsåret grundläggande kurser i läsförståelse, 

                                            
9 FLEX står för Foreign Language Examination. 

10 Det finns på grundnivån sammanlagt 35 språkkurser (varav 27 avser svenska), 18 

realiakurser och två kurser om svensk litteratur. Det betyder att nästan 65 procent av 

kurserna utgörs av språkkurser. 
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grammatik, konversation och språklabb. Det andra, tredje och sista läsåret 

följs detta av mer avancerade kurser i dessa ämnen men också av kurser 

med fokus på skriftlig framställning, lingvistik och språkhistoria. Under 

dessa år kan man också välja att studera lite norska och/eller danska. 

Parallellt med språkkurserna ges också kurser om litteraturhistoria, histo- 

ria, ekonomi, politik och kultur. Kurserna som ges på institutionen är 

följande: 

 

Språkkurser: 
• Grundläggande svensk grammatik (1) och (2)

11

 

• Grundläggande svensk läsförståelse (1) och (2)  

• Grundläggande svenskt språklabb (1) och (2) 

• Grundläggande svensk muntlig framställning (1) och (2) 

• Svensk grammatik för mellannivå (1) och (2) 

• Svensk läsförståelse för mellannivå (1) och (2) 

• Svenskt språklabb för mellannivå (1) och (2) 

• Svensk muntlig framställning för mellannivå (1) och (2) 

• Svensk skriftlig framställning för mellannivå (1) och (2) 

• Svensk läsförståelse för avancerad nivå (1) och (2) 

• Svensk muntlig och skriftlig framställning för avancerad nivå (1) och (2) 

• Svensk lingvistik (1) och (2) 

• Svensk språkhistoria 

• FLEX-svenska (1) och (2) 

• Grundläggande danska (1) och (2) 

• Danska för mellannivå (1) och (2) 

• Grundläggande norska (1) och (2) 

• Norska för mellannivå (1) och (2) 

 
Kurser i litteratur: 
• Svensk litteraturhistoria (1) och (2) 

 

Realiakurser 
• De skandinaviska ländernas historia (1) och (2) 

• Introduktion till de skandinaviska länderna (1) och (2) 

• Välfärdspolitik i de skandinaviska länderna (1) och (2) 

• Svensk mångfaldspolitik 

• Svensk ekonomi (1) och (2) 

                                            
11 Medan kursen Grundläggande svensk grammatik (1) ges på vårterminen ges kursen 

Grundläggande svensk grammatik (2) på höstterminen. 
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• De skandinaviska länderna och EU  

• Svensk neutralitetspolitik 

• Kultur och konst i de skandinaviska länderna  

• Svensk kultur och litteratur (1) och (2) 

• Diskussionskurs om aktuella frågor i de skandinaviska länderna (1) och 

(2) 

• Seminarier om skandinaviska studier 

• Politik i de skandinaviska länderna 

 

Utbildning på avancerad nivå 
Institutionen ger också mastersprogram. Hittills är det endast en person 

som har tagit masterexamen på institutionen. För närvarande ges inte 

någon forskarutbildning på institutionen. 

 

Utbytesstudier, sommarkurser i Sverige 
HUFS har avtal om utbytesprogram med universitet i samtliga nordiska 

länder. När det gäller Sverige har det slutits sådana avtal med Stockholms 

universitet, Umeå universitet och Södertörns högskola. Sammantaget 

skickar institutionen cirka tio utbytesstudenter per termin till Sverige. 

HUFS tar också emot utbytesstudenter från Sverige, bland annat från 

Avdelningen för koreanska vid Stockholms universitet. HUFS skickar 

även regelbundet studenter som praktikanter till KOTRA (Korea Trade- 

Investment Promotion Agency) i Stockholm och till den koreanska 

ambassaden i Sverige.  

 Tack vare Svenska institutet (SI) har institutionen också haft möj- 

lighet att varje år skicka två eller tre studenter till sommarkurser som 

hålls på olika folkhögskolor i Sverige. Där ges studenterna möjlighet att 

uppleva svensk kultur och lära sig mer svenska tillsammans med andra 

svenskstuderande från hela världen. 

 

Läroböcker och ordböcker på koreanska 
En del av den kurslitteratur som används i undervisningen har skrivits av 

institutionens professorer. Den första läroboken Svensk grammatik för- 

fattades av Kwang-Soo Pyun 1983. Läroboken reviderades 2007 och fick 

då titeln Svenska. Av författaren till denna artikel har två nya läroböcker i 

svensk grammatik getts ut, den ena för nybörjare och den andra för 

mellannivå (Hyeon-Sook Park 2015, 2016). Hon arbetar för närvarande på 

en ny lärobok om svensk syntax som kommer att färdigställas inom kort. 

Kwang-Soo Pyun har skrivit en lärobok om skandinavisk historia (2006). 

Han har även tillsammans med Sang-Yol Kim gett ut både en svensk- 
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koreansk ordbok (2009) och en koreansk-svensk ordbok (2004). Dessa 

finns numera tillgängliga också på nätet. 

 

Efter examen 
Efter examen är det många av institutionens studenter som börjar att 

arbeta inom olika områden som inte har någon direkt koppling till deras 

studier i svenska. En del söker sig dock till svenska företag eller koreanska 

företag med verksamhet i Skandinavien eller i Korea. Stora kända sådana 

företag är Samsung, LG, Hyundai och KIA. 

 Det finns också en del studenter som läser vidare, antingen i Korea 

eller utomlands, bl.a. i de skandinaviska länderna. Eftersom institutionen 

inte har någon forskarutbildning brukar studenter som efter examen vill 

fortsätta med studier om svenska eller Sverige göra detta utomlands, 

framför allt i Sverige. 

 

The Scandinavian society of Korea 
The Scandinavian society of Korea är en expertgrupp som samlar akade- 

miker inom humaniora och samhällsvetenskap som är intresserade av den 

skandinaviska regionen. Gruppen grundades 1999 av Kwang-Soo Pyun på 

institutionen för skandinaviska språk vid HUFS och firar sitt 20-årsjubi- 

leum i år, 2019. Institutionen har en central roll för gruppens verksamhet 

och Sang-Yol Kim från institutionen är gruppens nuvarande ordförande.  

 The Scandinavian society of Korea syftar bl.a. till att främja forskning 

om Skandinavien inom humaniora och samhällsvetenskap samt sprida 

forskningsresultaten bland forskare och allmänhet i Korea. De viktigaste 

aktiviteterna som The Scandinavian society of Korea genomför är 

följande: 

 

• Forskning om skandinaviska frågor 

• Publicering av tidskriften Scandinavian Studies 
• Anordnande av symposier och diskussionsfora 

• Utbyte med koreanska och internationella akademiska grupper och 

organisationer som delar expertgruppens intressen 

 

Symposier och diskussionsfora 
Under det första halvåret varje år håller The Scandinavian society of Ko- 

rea ett symposium där medlemmarna i gruppen presenterar och disku- 

terar olika forskningsresultat. Hittills har 34 sådana symposier hållits. 2003 

års symposium ägde rum i Stockholm och hade temat ”What is the 

Nordic model?”. Det senaste symposiet hölls på HUFS i maj 2019. Under 
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det höll Sveriges nye ambassadör i Korea, Jacob Hallgren, en 

gästföreläsning med titeln ”The process towards peace and security on the 

Korean peninsula and Sweden’s special role”. Därefter höll forskare från 

HUFS och andra universitet i Korea forskningspresentationer. Symposiets 

hela program kan ses nedan. 

 

Tabell 1. The 34th Symposium of The Scandinavian society of Korea, 
Hankuk University of Foreign studies, May 11, 2019. 

13:30 

- 

14:00 

Guest lecture: 

The process towards peace and security on the Korean 

peninsula and Sweden's special role 

Jacob Hallgren 

(Swedish 

Ambassador) 

 

14:00 

- 

15:00 

A study on the narrative strategies in Swedish picture book Sun Kyung Choi 

( HUFS ) 

A study on the intertextuality expressed by images from 

Karen Blixen’s book, 『Babettes Gæstebud』 

Jai-Ung Hong 

( HUFS ) 

 

15:30 

- 

16:30 

Nordic countries’ participation in European integration and 

dual integration of Europe – Nordic countries 

In Choon Kim 

(Yonsei Univ.) 

Sweden’s experience in economic democracy and its 

implications for Korea 

Donmoon Cho 

(Catholic Univ.) 

 

Sedan 2013 anordnar The Scandinavian society of Korea även ett 

diskussionsforum. Till detta bjuder gruppen in både akademiker och 

praktiker (exempelvis kommunpolitiker) för att diskutera aktuella 

ämnen, där de skandinaviska länderna har betraktats som föredömen. 

Hittills har fem sådana fora hållits. Det här är de diskussionsämnen som 

hittills tagits upp. 
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 Tabell 2. Titlar på hållna diskussionsfora. 

2013 Social welfare policies of the Park Geun-Hye government and the 

Swedish welfare model 

2014 Comparison of corporate governance and management style 

between Samsung and Wallenberg 

2015 Korean public pension and the implication of the Swedish model 

2016 The Swedish model and experiment in Seoul 

2017 Swedish family policy 

 

2.2 Tidskriften Scandinavian studies 
The Scandinavian society of Korea ger sedan år 2000 även ut en tidskrift 

som kallas Scandinavian Studies. Tidskriften blev 2012 en av KCI (Korea 
Citation Index) Candidated journals och avancerade 2015 till att bli en av 

KCI Accredited journals. Ursprungligen kom tidskriften ut med ett num- 

mer per år. På grund av det växande intresset för Skandinavien i Korea 

har tidskriften sedan 2016 getts ut två gånger om året. Det senaste num- 

rets innehåll, se nedan, utgör exempel på vad som publiceras i tidskriften.  

 

Tabell 3. Scandinavian studies, No. 22, 2018. 
Crisis agreements in coping with the Economic crisis in Sweden: with a 

special reference to the 2009 bipartite agreement and the 2014 tripartite 

agreement 

Don-Moon Cho 

Formation and evolution of the Finnish foreign policy model for peace and 

security: Political dynamics between international environments and 

national policy-making systems 

Hyeon-Su Seo 

A study on perceptions of mother-tongue education in Sweden:  

An analysis of motions proposed in the Swedish parliament between 

2014-2018 

Sung-Jun Lee & 

Sae-Young Hong 

Mother tongue instruction in Sweden Hyeon-Sook Park 

Evaluation of early childhood education and care program in Sweden You-Me Han & 

Gyeong-Ja Cho 
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Center for Scandinavian studies  
Center for Scandinavian studies är ett forskningscentrum som bildades 

under 2018 inom institutionen för skandinaviska språk på HUFS. Arti- 

kelns författare är föreståndare för centret och medarbetarna består för 

närvarande av forskare och lärare på institutionen.  

 Forskningscentret har till syfte att svara upp mot det växande 

intresset och de ökade kunskapskraven avseende de skandinaviska län- 

derna som finns i Korea samt att bidra till en diversifierad och fördjupad 

förståelse av de skandinaviska modellerna. Centret strävar även efter att 

få till stånd samarbete med forskare i Skandinavien i dessa frågor. 

 Centret söker aktivt forskningsstöd i Korea och i de skandinaviska 

länderna och har sedan det inrättades lämnat in fyra forskningsansöknin- 

gar. Hittills har inte någon av ansökningarna beviljats anslag. De forsk- 

ningsansökningar som utarbetats är följande. 

 

Tabell 4. Centrets forskningsansökningar.  
2018 A study on mother tongue instruction – Multilingual education policy in 

Sweden 

2018 A survey on the current situation of human rights of female workers in 

cultural and artistic fields 

 

2018 A comparative study of the Korean and the Norwegian education systems 

for newly arrived youths 

 

2019 The study on social solidarity and social cohesion policy in Scandinavian 

countries 

 

Framtiden för undervisning och forskning i Korea om svenska och Sverige 
Intresset för Skandinavien och skandinaviska språk blir allt större hos stu- 

denter (och allmänheten i Korea) och antalet studenter som vill studera 

svenska som biämne ökar. Institutionen kommer dock av flera olika 

anledningar få svårt att möta det växande intresset. 

 Först och främst har institutionen brist på kvalificerade lärare. Antalet 

studenter som åker till Sverige för vidare studier har minskat de senaste 

åren. Detta beror till stor del på Sveriges införda krav på skolavgift för 

studenter som kommer från icke EU-länder. Det har även blivit avsevärt 

svårare att komma in på forskarutbildningen i Sverige, med de finansie- 

ringskrav som nu gäller. 
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Institutionen står alltså inför stora utmaningar när det gäller att rekrytera 

kvalificerade lärare och professorer. Institutionen måste förbättra mas- 

tersprogrammet så att fler studenter vill läsa vidare på institutionen även 

efter kandidatexamen och därigenom kunna bli framtida lärare. Insti- 

tutionen behöver också anställa utländska lärare i ökad utsträckning.  

 Även The Scandinavian society står inför ett generationsskifte. 

Expertgruppen behöver hitta nya medlemmar och helst även utöka sin 

verksamhet så att den kan möta det växande intresset för Skandinavien 

hos forskare och allmänhet i Korea.  

 Som tidigare nämnts är Center for Scandinavian studies alldeles 

nyskapat. Centret fortsätter att söka forskningsbidrag och strävar efter att 

skapa möjligheter till samarbete med forskare i de skandinaviska länder- 

na. 

  Framtiden för undervisning och forskning i Korea om svenska och 

Sverige står alltså inför stora utmaningar. Det finns dock ett starkt 

engagemang inom institutionen, expertgruppen och centret för att kunna 

möta dessa utmaningar. 

 

Referenser 
Hankuk University of Foreign Studies. (2017) General bulletin 

2017-2018 (Koreansk version). Samyoung publishing. 

Hong, Sae Young. (2012) “The study about the power resource of 

women and the welfare state – With focus on Swedish case.” 

Scandinavian studies, 13: 151-176. 

Kim, Ki-Su & Lee, Sung-Jun. (2017) “Research trends in 

Scandinavian studies: A content analysis of SCOPUS 

keywords.” Scandinavian Studies, 19, pp. 1-50.  

Park, Hyeon-Sook. (2015) Svensk grammatik för nybörjare. Hankuk 

University of Foreign Studies Knowledge Press (HuiNE). 

Park, Hyeon-Sook. (2016) Svensk grammatik för mellannivå. 

Hankuk University of Foreign Studies Knowledge Press 

(HuiNE). 

Pyun, Kwang-Soo. (2006) History of Scandinavia. MiraeN (Korean 

Textbooks). Söul. 

Pyun, Kwang-Soo. (2007) Svenska. Grammatik, läsning, övningar. 

Moonyelim publishing. Söul. 

Pyun, Kwang-Soo & Kim, Sang-Yol. Svensk-koreansk ordbok. 
(2009) Reviderad uppl. Hankuk University of Foreign Studies 

Knowledge Press (HuiNE). 



 132 

Pyun, Kwang-Soo, Kim, Sang-Yol & Choi, Sung-Kyung. (2004) 

Koreansk-svensk ordbok. Hankuk University of Foreign Studies 

Knowledge Press (HuiNE). 

Shin, Jeongwan. (2016) “The Discussions on the Alternative 

system model for Korean society since 1990s and the Swedish 

Model.” Scandinavian studies, 17: 1-38. 

 

Websidor 
Center for Scandinavian studies. http://scan.hufs.ac.kr 

Hankuk University of Foreign Studies. www.hufs.ac.kr 

Institutionen för skandinaviska språk. 

http://builder.hufs.ac.kr/user/hufsscan/  

The Scandinavian society of Korea. http://scandinavia.jams.or.kr 

Statistics Korea. www.index.go.kr  

 


