
Projekt ”Klar til studieliv” - Grønland rundt på 50 dage   
   

Det er en meget rammende titel på De Grønlandske Huses projekt “Klar til Studieliv”s store 

satsning i foråret 2022, hvor projektleder Nina Gøthche i perioden april – maj 2022 rejste rundt til 

syv af de grønlandske uddannelsesbyer: Qaqortoq, Narsaq, Nuuk, Sisimiut, Aasiaat, Ilulissat og 

Tasiilaq. Projekt ”Klar til studieliv” handler om at gøre grønlandske uddannelsessøgende klar til 
deres nye tilværelse som studerende i Danmark og bistå i at styrke deres faglige niveau.  

  

Alle steder har der været tilbudt et kursus for unge grønlændere, der har søgt eller vil søge ind på 

uddannelse i Danmark. Kurset har indebåret emner som personlig og interkulturel 

kommunikation, nedslag i dansk kultur og studiekultur samt en langt række øvelser i studieteknik - 

fx læsetræning, fremstillingsformer i opgaver og akademisk dansk. Kurset er gjort i samspil med 

egen kultur og erfaringer.  
   

Der har i alt deltaget 18 personer på kurserne og yderligere 25-30 til oplæg på 

uddannelsesinstitutionerne. Under rejserne er der indsamlet spørgeskemaer, feedback og 

personlige evalueringer, som i løbet af den kommende tid skal samles til en evaluering af rejsen.   

Det kan foreløbigt konkluderes, at de, som har deltaget i kurserne, har fået øjnene op for de 

mange forskellige forhold, man skal være opmærksom på, når man skal studere i Danmark – 

særligt forhold, der ikke nødvendigvis er strengt studierelaterede.  

 

Til spørgsmålet om, hvad deltagerne har taget med sig fra kurserne, har nogle af svarene været “at 

i Danmark skal meget puttes i kalenderen” og “at det er vigtigt at være bevidst om, hvad man 

kommunikere f.eks., hvis man er stille” og “at det er meget vigtigt og ikke forstyrrende at stille spørgsmål, 

hvis der er noget, man ikke forstår”.  

  

Deltagerne på kurserne blev præsenteret for forskellige typer af skriftlige opgaver, der er udført 

på danske uddannelser på første halve år af uddannelserne, og konstaterede bl.a., at selvom man 

kan føle sig god til dansk, så kan der stadig være store sproglige udfordringer. Det var tydeligt for 

deltagerne, at det danske sprog i disse opgaver var mere abstrakt og nuanceret, end de var vant 

til.    
   

Deltagernes bidrag og evalueringen giver god viden om, hvad kommende studerende har behov for 

af vejledning i fremtiden og kan dermed styrke den vejledningsindsatsen for kommende studerende 

fra Grønland i Danmark.   
    

Ud over kurserne er der på rejsen skabt dialog mellem projektet og uddannelsesstederne samt 

Majoriaq i de byer, som projektet har besøgt. Mange har været glade for muligheden for at blive 

hørt i bestræbelserne på at forberede de unge bedst muligt til et studieliv i Danmark. Projektet 

støttes af den danske finanslov, fortsætter til udgangen af 2023 og ledes af De Grønlandske Huse i 

Danmark.   
   

Der vil i løbet af efteråret 2022 blive lavet flere aktiviteter med det formål at styrke studerende fra 

Grønland i deres tid i Danmark. Nystartede studerende fra Grønland vil i løbet af august 2022 få 

en invitation til begivenhederne i ”Klar til Studieliv”.    
   
 


