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Lærebøger 

Augustesen, Rasmus og Krister Hansen: Grønland – Historie, samfund, religion, Systime, 2016 

Færk Winnie: Undskyld? Kampen om Danmark og Grønlands fælles fortid, Columbus, 2016 

Finderup, Anne Mette, Berit Andersen, Gitte Raarup, Maria Dohlmann, Martin Colerick: Danske kolonihistorier – Fra sukkerrør til 
skippermix, Dansklærerforeningens Forlag, 2019 

Gustafsson, Thor, Anders Hedegaard Kristiansen og Rasmus Urup Kjelsen: Litteratur med Udsyn 2 – postkolonialisme: Grønland og 
Orienten, Dansklærerforeningens Forlag, 2016 

Sondum, Billa og Thor Banke Hansen: Grønland - samfund, politik og økonomi, Systime, 2016 

Find yderligere forslag til litteratur særligt målrettet danskfaget her og historiefaget her. 

Andre kilder til viden om Grønland 
 

Grønlands Statistiks hjemmeside. I Statistikbanken kan du skabe dine egne tabeller. Hvert år udgives desuden Statistisk Årbog, som er 
inddelt i emner der nogenlunde svarer til dem her på Dagens Grønland. 

Du kan også finde interessante tal i den Nordiske Statistikbank. 

Naalakkersuisut.gl er Grønlands officielle hjemmeside. 

Sullissivik er Grønlands borgerservice. 

Visitgreenland.com er Grønlands officielle turistsite som turistorganisationen Visit Greenland står bag. Under About Greenland kan du finde 
mange artikler om grønlandsk natur og kultur. 

KNR er Grønlands radio- og tv-station. 

Sermitsiaq.AG er en netavis. 

Grønlands Naturinstitut forsker i Grønlands natur og rådgiver Selvstyret om naturforvaltning. I deres leksikon kan du læse om alle dyrene i 
Grønland. 

https://glsamf.systime.dk/
https://www.levendegronland.dk/da/dansk/links-og-litteratur/
https://www.levendegronland.dk/da/historie/links-og-litteratur/
http://www.stat.gl/default.asp?lang=da
http://bank.stat.gl/pxweb/da/Greenland/
http://www.stat.gl/dialog/topmain.asp?lang=da&subject=&sc=SA
https://www.norden.org/da/fakta-om-norden/tal-og-statistik
https://www.norden.org/da/statistik
http://naalakkersuisut.gl/da
https://www.sullissivik.gl/?sc_lang=da-DK
https://visitgreenland.com/
https://visitgreenland.com/about-greenland/
http://knr.gl/da
http://sermitsiaq.ag/
http://www.natur.gl/
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DMI er Danmarks Meteorologiske Institut der foretager målinger af vejret og klimaet i Grønland. 

GEUS er De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland. 

Polar Portal foretager is- og klimaovervågning i Arktis. 

NEEM er et internationalt forskningsprojekt som borer iskerner op af Indlandsisen i Grønland. 

På Grønlands Repræsentation i København sidder repræsentanter for Grønland i Danmark. 

Atlantic Music sælger grønlandsk musik og indspiller også albums. 

Forlagene Milik Publishing, Maanuup Atuakkiorfia og Iperaq udgiver grønlandske bøger. Forlaget Atuagkat udgiver ikke mere bøger, men 
sælger ud af sit lager. 

De to grønlandske folketingsmedlemmer Aki-Matilda Høegh-Dam og Aaja Chemnitz Larsen. IA har også denne hjemmeside. 

Bloggere: Nauja Lynges blog på jp.dk, Martine Lind Krebs’ blog makko.dk, Aviaja Lyberth Hauptmanns blog på ing.dk 

På hjemmesiden Greenlandpopularmusic.com har musikhistoriker Andreas Otte skrevet en række artikler om grønlandsk musik. 

Danmarkshistorien.dk om Grønlands historie, skrevet af historiker Axel Kjær Sørensen. 

Kulturinstitutioner 

Det Grønlandske Hus i København har skiftende kunstudstillinger og kulturarrangementer, og deltager ved flere af de store københavnske 
festivaler, fx kulturnatten og Copenhagen Photo Festival. 
Adresse: Løvstræde 6, 1152 København K 

Nordatlantisk Hus i Odense huser foruden Det Grønlandske Hus også et udstillingsrum, en butik, en café/restaurant og afholder 
kulturarrangementer. I husets foyer er der en interaktiv informationsportal om de tre nordatlantiske lande, som man selv kan klikke sig rundt 
i. 
Adresse:  Nordatlantisk Promenade 1, 5000 Odense C. 

http://www.dmi.dk/groenland/
http://www.geus.dk/DK/Sider/default.aspx
http://polarportal.dk/forsiden
http://neem.dk/
https://www.ghsdk.dk/dk/rep/index.html
https://atlanticmusicshop.gl/
http://milik.gl/
https://maanooq.gl/
http://www.forlaget-atuagkat.gl/
https://www.ft.dk/medlemmer/mf/a/aki-matilda-hoeegh-dam
https://www.ft.dk/medlemmer/mf/a/aaja-chemnitz-larsen
https://iafolketingimi.dk/
https://jyllands-posten.dk/debat/blogs/naujalynge/
http://makko.dk/
https://ing.dk/blogs/groenlandsbloggen
http://greenlandicpopularmusic.com/sume-og-gronlandiseringen-af-populaermusik-i-gronland/
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/groenland/
https://www.sumut.dk/
https://www.nordatlantiskhus.dk/
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Det Grønlandske Hus i Aarhus har en flot ny kultursal med udstillinger, og afholder derudover forskellige kulturarrangementer og har butik.  
Adresse: Dalgas Avenue 52A-F, 8000 Aarhus C 

Det Grønlandske Hus i Aalborg har en butik og holder forskellige kulturarrangementer. 

Nordatlantens Brygge er et kulturhus i København hvor man kan opleve kunst og kultur fra Færøerne, Grønland, Island og det øvrige Norden. 

Nationalmuseets arktiske udstilling de første folk i Arktis. I de Etnografiske Skatkamre på Nationalmuseet findes bl.a. genstande fra 
størstedelen af Arktis, som fortæller om dragt og bolig og om fangstmetoder på havet og på land. 

Knud Rasmussens Hus i Hundested. Huset fungerede som Knud Rasmussens arbejdshus, når han var i Danmark. Det er i dag indrettet som 
museum og mindestue for Danmarks berømte polarforsker. 

Arktisk Institut i Strandgade i København. Instituttet har til formål at indsamle, opbevare og registrere materiale vedrørende Grønland og 
det øvrige Arktis samt gøre dette materiale tilgængeligt for publikum. 

 Ilisimatusarfik | Grønlands Universitet | University of Greenland. Ilisimatusarfik er et arktisk universitet, der skaber viden og innovation i en 
region under hastig udvikling. I bredden, i dybden og på tværs. 

Statens Naturhistoriske Museum. Se bl.a. museets virtuelle museum om Grønland her eller den fysiske udstilling fra pol til pol. 

På den Grønlandske borgerservice, Sullissivik.gl er der informationer om museer i Grønland, lovgivning på området samt diverse fakta om 
fredning, bevaring og genstande. Sullissivik er et online redskab, der skal hjælpe borgerne og servicemedarbejderne med at søge oplysninger 
inden for forvaltningsområderne i det offentlige Grønland. 

Skoletjenesten i Det Grønlandske Hus i København udbyder: 

Navn Indhold  Målgruppe 

Skoletjenesten Halvanden times undervisningstilbud ved besøg på Løvstræde 6, 
København K. Tilbuddet er gratis 

Vores undervisning er rettet mod grundskolen og 
understøtter forskellige læringsmål. Vi tilpasser 
gerne undervisningen til andre målgrupper, og 
indholdet kan justeres efter behov. 

https://groenlandskehus.dk/
https://dgh-aalborg.dk/
http://www.nordatlantens.dk/
https://natmus.dk/historisk-viden/verden/arktis/de-foerste-folk-i-arktis/
https://knudrasmus.dk/
https://arktiskinstitut.dk/
https://uni.gl/
https://snm.ku.dk/
https://snm.ku.dk/det-virtuelle-museum/#groenland
https://snm.ku.dk/udstillinger/fra-pol-til-pol/
https://www.sullissivik.gl/Emner/Kultur_og_Fritid/Museer/Museer_Museer_i_Groenland?sc_lang=da-DK
https://www.sumut.dk/da/skoletjeneste/


Sidst opdateret 16.6.2021     

5 
 

Dagensgrønland.dk  

En tværfaglig, dilemmabaseret undervisningsportal om det 
moderne Grønland. Materialet er gratis tilgængeligt. 

4.-9. klasse 
med muligheder for indskolingen. 

LevendeGrønland.dk 

Et digitalt undervisningsmateriale med afsæt i tre nyere 
dokumentarfilm om Grønland. og samfundsfag. Materialet er gratis 
tilgængeligt. Filmene tilgås via Filmcentralen, eller man kan arbejde 
med kortere klip som findes på portalen. 

Gymnasiale uddannelser, fagene: historie, dansk, 
mediefag og samfundsfag 

Mosaikjagt Et undervisningsmateriale og formidlingsværktøj om Grønland i 
Københavns gader via app’en Useum.  

Grundskolen, Udgives oktober 2021 

Andre skoletjenester i Danmark med fokus på Grønland: 
 

Navn Indhold  Målgruppe 

Det Grønlandske 
Hus i Aarhus 

Halvanden times forløb ved besøg på 
Dalgas Avenue i Aarhus. Pris: 500 kr. 

Indskolingen. 

Nordatlantisk Hus i 
Odense 

En times præsentation ved besøg på 
Nordatlantisk Promenade i Odense. Pris: 
400 kr. 

Danske skolebørn  

Det Grønlandske 
Hus i Aalborg 

Skoleforedrag.  Folkeskoler, friskoler, 
efterskoler og 
ungdomsuddannelser. 

Nordatlantens 
Brygge 

Halvanden times forløb om landene i 
Nordatlanten ved besøg på Strandgade 
91 i København. Gratis. 

Børn i grundskolen og 
børnehaver. 

http://www.dagensgronland.dk/
https://www.levendegronland.dk/
https://groenlandskehus.dk/kultur/skoleformidlingen/
https://groenlandskehus.dk/kultur/skoleformidlingen/
https://www.nordatlantiskhus.dk/
https://www.nordatlantiskhus.dk/
https://dgh-aalborg.dk/skoleforedrag
https://dgh-aalborg.dk/skoleforedrag
https://www.nordatlantens.dk/da/skoletjeneste/skoletjeneste/
https://www.nordatlantens.dk/da/skoletjeneste/skoletjeneste/


Sidst opdateret 16.6.2021     

6 
 

Polarskolen Har udarbejdet gratis materialer, men 
man kan også vælge at booke en 
instruktør til forløbene eller få en 
foredragsholder på besøg.  

Grundskolen, gymnasiale 
uddannelser. 

Knud Rasmussens 
Hus 

Omvisning i Knud Rasmussens Hus i 
Hundested for skoleklasser. pris: 900 kr. 

Børn og unge 

Nationalmuseet Nationalmuseet tilbyder rundvisninger og 
skoleforløb á en times varighed. Søg på 
Grønland i deres oversigt over forløb. 
Pris: 500 kr. 

Grundskolen. 

Digitalt undervisningsmateriale med fokus på Grønland: 
 

Navn Indhold  Målgruppe 

Dagensgrønland.dk  

En tværfaglig, dilemmabaseret 
undervisningsportal om det 
moderne Grønland. Materialet er 
gratis tilgængeligt. 

4.-9. klasse 
med muligheder for 
indskolingen. 

LevendeGrønland.dk 

Et digitalt undervisningsmateriale 
med afsæt i tre nyere 
dokumentarfilm om Grønland. og 
samfundsfag. Materialet er gratis 
tilgængeligt. Filmene tilgås via 
Filmcentralen, eller man kan 
arbejde med kortere klip som 
findes på portalen. 

Gymnasiale uddannelser, 
fagene: historie, dansk, 
mediefag og samfundsfag 

Litteraturportalen.dk 

Undervisningsforløb om 
grønlandsk litteratur, 
fremstillinger og sprog til 

Gymnasieuddannelserne. 

https://www.polarskolen.dk/projekter.html
https://knudrasmus.dk/besoeg/grupper-omvisninger
https://knudrasmus.dk/besoeg/grupper-omvisninger
https://skoletjenesten.dk/nationalmuseet
http://www.dagensgronland.dk/
https://www.levendegronland.dk/
https://litteraturportalen.gyldendal.dk/
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danskfaget. Forventes 
offentliggjort 2021. Kræver 
abonnement på litteraturportalen. 

Gyldendals fagportaler (historie)  

Spot på-forløb om Grønlands 
Hjemmestyre. Kræver login. 

7.-9. klasse 

Nationalmuseet 
Undervisningsmaterialet - 
Fangerliv i Grønland 

Fangerliv i Grønland beskriver  det 
grønlandske samfunds hverdag 
før og nu. Materialet kan bruges i 
undervisningen som led i et emne 
om Grønland og som oplæg til et 
besøg i Nationalmuseets arktiske 
Samling. 

4.-6. klasse 

Asimi.gl 

Asimi webbaseret 
undervisningsmateriale med 
spændende viden om Grønlands 
natur. Med inspiration til sjove 
aktiviteter og til oplevelser i 
naturen. 

Tilrettelagt til den 
grønlandske folkeskole, men 
kan sagtens anvendes i 
Danmark. 

Filmcentralens 
undervisningsmateriale om 
dokumentaren Sumé 

Filmcentralen har flere materialer 
der omhandler Grønland. Vælg 
den relevante målgruppe på 
forsiden og skriv Grønland i 
søgefeltet for at få et overblik 
over materialet. 

 

 

Filmstriben er bibliotekernes 
filmtilbud 

Skriv Grønland i søgefeltet på 
forsiden for at få et overblik over 
bibliotekets materialer. 

 

https://historie.gyldendal.dk/spot-paa/groenlands-hjemmestyre
https://natmus.dk/museer-og-slotte/nationalmuseet/undervisning-paa-nationalmuseet/undervisningsmaterialer/grundskolen/religion-verdenskulturer-og-kulturmoeder/fangerliv-i-groenland/
https://natmus.dk/museer-og-slotte/nationalmuseet/undervisning-paa-nationalmuseet/undervisningsmaterialer/grundskolen/religion-verdenskulturer-og-kulturmoeder/fangerliv-i-groenland/
http://asimi.gl/da/
http://filmcentralen.dk/gymnasiet/undervisning/sume-lyden-af-en-revolution
http://filmcentralen.dk/gymnasiet/undervisning/sume-lyden-af-en-revolution
http://filmcentralen.dk/
https://fjernleje.filmstriben.dk/search?text=gr%C3%B8nland
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Emu.dk til gymnasiet   
Danmarks Læringsportal EMU har 
samlet en del materiale om 
Rigsfællesskabet til inspiration 

STX 

Emu.dk til grundskolen 
Danmarks Læringsportal EMU har 
samlet en del materiale til 
inspiration i undervisningen. 

Grundskolen 

Grønlands departement for 
Uddannelse, Kultur og Kirke i 
Grønland en liste over online 
inspirationsmateriale til den 
grønlandske folkeskole. Den er at 
finde på deres webportal 
Iserasuaat.  

Den samler informationer om alle 
forhold vedrørende undervisning 
inden for folkeskole-, majoriaq og 
gymnasieområdet.  

Tilrettelagt til den 
grønlandske folkeskole og 
gymnasiet. 

Grønland - historie, samfund, 
religion (områdestudier). 

Systime har udgivet 
undervisningsmateriale i bogform: 
Fås som fysisk bog og ibog 

Temabog -HF 
ungdomsuddannelser, kultur 
og samfundsfagene. + video, 
lydklip og opgaver. 

Gyldendal har udgivet 4 
fagbøger. 

Søgeresultater (gyldendal-
uddannelse.dk)  

Grønland - de små fagbøger (3.-6. 
klasse) 

Grønland - de store fagbøger (4.-9. 
klasse) 

Grønland - faktisk 
(indskolingselever 1.-3. klasse) 

Grundskolen. 

Gyldendal-uddannelse.dk har 
udgivet en Piranabog om 
Grønland 

Pirana - Lær med Quizzer 
Grønland af Troels Gollander 

Naturfag i Grundskolen 

DR skole har et temaer om 
Grønland.t 

Derfor er Ilulissat verdensarv: 
Isfjorden ved Ilulissat 

Inuit i moderne tid: Geografi 

DR skole - man skal have 
unilogin  

https://emu.dk/stx/rigsfaellesskabet?b=t6&fbclid=IwAR1LWnavMb1kPinplk5bBEuznM5vvd9vJI0O5N
https://emu.dk/grundskole/rigsfaellesskabet/groenland
https://www.iserasuaat.gl/emner/folkeskole/online_inspirationsmaterialer/portaler-samlet?sc_lang=da
https://shop.systime.dk/dk/gronland-historie-samfund-religion-26682.html
https://shop.systime.dk/dk/gronland-historie-samfund-religion-26678.html
https://gyldendal-uddannelse.dk/soeg?q=gr%C3%B8nland
https://gyldendal-uddannelse.dk/soeg?q=gr%C3%B8nland
https://gyldendal-uddannelse.dk/soeg/pirana-lar-med-quizzer-gronland-bog-49880-9788702278507
https://gyldendal-uddannelse.dk/soeg/pirana-lar-med-quizzer-gronland-bog-49880-9788702278507
https://gyldendal-uddannelse.dk/soeg/pirana-lar-med-quizzer-gronland-bog-49880-9788702278507
https://gyldendal-uddannelse.dk/soeg/pirana-lar-med-quizzer-gronland-bog-49880-9788702278507
https://www.dr.dk/undervisning/historie/derfor-er-ilulissat-verdensarv
https://www.dr.dk/undervisning/historie/derfor-er-ilulissat-verdensarv
https://www.dr.dk/skole/geografi/groenland
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Tag til Grønland: Historie 

 

Apps, film, tv og podcasts 
 

Navn Indhold  Målgruppe 

Grønlands Historie Grønlands Historie Perlefilms nye  app hvor 
skoleelever på en kreativ måde kan arbejde med 
Grønlands historie 

Grundskolen 

Film om Sassuma 
Arnaa-  Havets Moder 

Perlefilms animationsfilm bygget på sagnet om Havets 
Moder. En moderne fortolkning af en af de mest 
populære og kendte myter fra Grønland 

 

Film om Kaassassuk - den 
forældreløse 

Perlefilms animationsfilm om Kaassassuk - den 
forældreløse. Filmen er lavet af børn i Børnenes Hjem i 
Uummannaq og produceret af Perlefilm.  

 

TV serie og 
undervisningsmateriale om 
Rigsfællesskabets historie 

I samarbejde med Marianne Marianne Roed 
Abrahamsen, kultur- og kommunikationsmedarbejder 
ved Det Grønlandske Hus i Aalborg har DR lavet 
undervisningsmateriale om om Rigsfællesskabets 
historie ud fra deres TV serie med samme navn. 

Gymnasiet 

Arktiske Historier  

Er en række podcasts om Grønlands historie udgivet af 
Arktisk institut  

 

https://www.dr.dk/skole/historie/tag-til-groenland
https://www.perlefilm.com/gronlands-historie
https://www.perlefilm.com/gronlands-historie
https://www.perlefilm.com/oversigt#/sassuma-arnaa-verdensmaal-klima/
https://www.perlefilm.com/oversigt#/sassuma-arnaa-verdensmaal-klima/
https://www.perlefilm.com/oversigt#/kassassuk/
https://www.perlefilm.com/oversigt#/kassassuk/
https://www.dr.dk/undervisning/historie/tema/rigsfaellesskabets-historie
https://www.dr.dk/undervisning/historie/tema/rigsfaellesskabets-historie
https://arktiskinstitut.dk/medier-foredrag-formidling-og-salg/podcasts/


Sidst opdateret 16.6.2021     

10 
 

Spor af Grønland 

En Grønlandsk-Dansk audiowalk i København. Bag 
projektet står Sialuk Productions, ejet af Siri Paulsen, 
samt produktionsleder og dramaturg Mari Noodt.. 

 

 

Kulturrelaterede links – primært grønlandske eller har med Grønland at gøre, men også til det øvrige Arktis 

https://www.sumut.dk/da/kultur/kulturrelaterede-links/ 

Kategorier: 

Links til Grønlands storkommuner 

De grønlandske kommuners landsforening 

Grønlandsk kultur og kulturinstitutioner 

Grønlandsk musik 

Det grønlandske sprog 

Jobportaler for stillinger i Grønland 

Kunst- og udstillingsrelaterede links 

Grønlands-/arktisorienterede foreninger og institutioner 

Politik og samfundsforhold 

Presse, kommunikation og tidsskrifter fra Grønland 

https://sporafgronland.wordpress.com/
https://www.sumut.dk/da/kultur/kulturrelaterede-links/


Sidst opdateret 16.6.2021     

11 
 

Presse, kommunikation og tidsskrifter fra øvrige Arktis 

Rejsebureauer & turisme/billeder fra Grønland  

Handel, erhverv og transport 

Natur og miljø 

Arktisk sport 

Links i forbindelse med socialt arbejde 

kofoedsskole.dk - Udsatte grønlændere Skolen har kontakt med udsatte grønlændere i København, Århus, Aalborg og Nuuk og arbejder 
sammen med de pågældende kommuner og de lokale grønlandske aktører omkring væresteder, aktivitetsmuligheder og botilbud. 

fgb.dk - Foreningen Grønlandske Børns hjemmeside. Et af foreningens projekter "Et godt liv i Danmark" er at støtte grønlandske børn og 
unge, der på grund af deres sociale situation og kulturelle baggrund har svært ved at få hverdagen til at fungere. 

udsattegroenlaendere.dk - Viden om socialt udsatte grønlændere i Danmark. Fakta og erfaringer fra praksis samt beskrivelser af konkrete 
tilbud til socialt udsatte grønlændere. 

udsatte.dk - Rådet for Socialt Udsatte - blandt andet med fokus på socialt sårbare grønlændere i Danmark. 

udenfor.dk - Projekt UDENFOR - Projekt UDENFOR sætter ind der, hvor det offentlige sociale sikkerhedsnet ikke er finmasket nok.  

inua.dk - Terapi og Tværkulturel rådgivning. Foredrag og kurser. 

mandecentret.dk - Mandecentret har som mål, at undgå at akutte kriser kan føre til social deroute samt at bistå til at fædre fortsat er fædre i 
kontakt med deres børn efter skilsmissen. 

Oversigt over udgivelser der omhandler socialt udsatte grønlændere i Danmark 
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Titel/Udgivelsesår Udgiver Indhold Link 

Emne: Beskæftigelse    
Grønlænderprojektet – 
daglejerarbejde som en ny 
vej til arbejde. (2006) 
Artikel 

Arbejdsmarkedsnetværket 
– Århus Kommune 

Projekt med 
grønlændere, som 
modtager kontanthjælp 
eller førtidspension, i 
daglejerarbejde. 
Projektet ønsker at 
skabe større stabilitet i 
hverdagen. 
 

https://www.udsattegroenlaendere.dk/wp-
content/uploads/daglejerarbejde.pdf 

Hvordan frivilligt fremmøde 
fører til beskæftigelse. 
(2006) 
Evalueringsrapport 

Arbejdsmarkedsnetværket 
– Århus Kommune 

Evalueringsrapport for 
”Grønlænderprojektet”. 

https://www.udsattegroenlaendere.dk/wp-
content/uploads/daglejerrapport.pdf 

Differentieret social 
integration som teoretisk og 
praktisk redskab i 
aktiveringsarbejdet (2005) 
Paper 
 

Catharina Juul Kristensen 
– RUC 

Paper omhandlende 
begreber til brug for 
analyse af 
aktiveringsarbejdet i 
projekter med udsatte 
grønlændere. 

https://forskning.ruc.dk/da/publications/differentieret-social-
integration-som-teoretisk-og-praktisk-redsk 
 
https://www.udsattegroenlaendere.dk/wp-content/uploads/oplag-om-
differentieret-social-integration.pdf 

Kontant værdsættelse søges 
(2012) Artikel. 

NORDJYSKE Stiftstidende Salg af produkter skal 
øge socialt udsattes 
selvværd. 

https://www.udsattegroenlaendere.dk/wp-
content/uploads/nordjyske-artikel.pdf 

Emne: Bolig    

Små skridt – store 
forandringer (2006) 
Rapport 

Center for Kulturanalyse - 
CKA 

En undersøgelse af 
hjemløshed i gruppen af 
grønlændere i 
København. 

https://www.udsattegroenlaendere.dk/wp-content/uploads/sma-
skridt.pdf 

https://www.udsattegroenlaendere.dk/wp-content/uploads/daglejerarbejde.pdf
https://www.udsattegroenlaendere.dk/wp-content/uploads/daglejerarbejde.pdf
https://www.udsattegroenlaendere.dk/wp-content/uploads/daglejerrapport.pdf
https://www.udsattegroenlaendere.dk/wp-content/uploads/daglejerrapport.pdf
https://forskning.ruc.dk/da/publications/differentieret-social-integration-som-teoretisk-og-praktisk-redsk
https://forskning.ruc.dk/da/publications/differentieret-social-integration-som-teoretisk-og-praktisk-redsk
https://www.udsattegroenlaendere.dk/wp-content/uploads/oplag-om-differentieret-social-integration.pdf
https://www.udsattegroenlaendere.dk/wp-content/uploads/oplag-om-differentieret-social-integration.pdf
https://www.udsattegroenlaendere.dk/wp-content/uploads/nordjyske-artikel.pdf
https://www.udsattegroenlaendere.dk/wp-content/uploads/nordjyske-artikel.pdf
https://www.udsattegroenlaendere.dk/wp-content/uploads/sma-skridt.pdf
https://www.udsattegroenlaendere.dk/wp-content/uploads/sma-skridt.pdf
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Avancementsmentor – 
opfølgning på undersøgelsen 
‘Små skridt – Store 
forandringer’ (2008)  
Evalueringsrapport 
 

Gitte Pilgaard Larsen – 
Københavns Kommune 

Evaluering af projektet 
Små skridt – store 
forandringer 

https://www.udsattegroenlaendere.dk/wp-
content/uploads/avancementsmentor-2.pdf 

Hjemløse grønlændere får 
fast adresse (Ukendt årstal) 
Artikel. 
 

Julie Greve Bentsen Københavns Kommune 
står bag et nyt 
byggeprojekt af boliger 
til hjemløse 
grønlændere. De 
hjemløses egne ønsker 
inkluderes i 
udformningen af 
boligerne. 

https://www.udsattegroenlaendere.dk/wp-content/uploads/hjemlose-
gronlandere-far-fast-adresse.pdf 

Små ønsker om et hjem 
(Ukendt årstal) 
Artikel 

Julie Greve Bentsen Interview af Lars Sonne, 
som er hjemløs og 
potentielt kan flytte ind 
i nyt byggeprojekt. 

https://www.udsattegroenlaendere.dk/wp-content/uploads/sma-
onsker-om-et-hjem.pdf 

Emne: Børn & Unge    

”Et godt liv i Danmark” - 
(2010) 
Evalueringsrapport 

Foreningen Grønlandske 
Børn 

Evaluering af projekt 
”Et godt liv i Danmark”, 
som er et 
integrationsprojekt for 
socialt udsatte børn og 
unge (7-18 år) med 
bopæl i Danmark. 
Projektperiode: 2007 til 
2010. 

https://fgb.dk/publikationer/ 

Evaluering af forlængelsen af 
et godt liv i Danmark (2012) 
Evalueringsrapport 

Foreningen Grønlandske 
Børn 

Evaluering af 
forlængelsen af ”Et godt 
liv i Danmark”. 
Forlænget fra januar 

https://fgb.dk/publikationer/ 

https://www.udsattegroenlaendere.dk/wp-content/uploads/avancementsmentor-2.pdf
https://www.udsattegroenlaendere.dk/wp-content/uploads/avancementsmentor-2.pdf
https://www.udsattegroenlaendere.dk/wp-content/uploads/hjemlose-gronlandere-far-fast-adresse.pdf
https://www.udsattegroenlaendere.dk/wp-content/uploads/hjemlose-gronlandere-far-fast-adresse.pdf
https://www.udsattegroenlaendere.dk/wp-content/uploads/sma-onsker-om-et-hjem.pdf
https://www.udsattegroenlaendere.dk/wp-content/uploads/sma-onsker-om-et-hjem.pdf
https://fgb.dk/publikationer/
https://fgb.dk/publikationer/
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2011 til og med 
sommeren 2012. 

Grønlandske børn i 
Danmark (2010) 
Undersøgelsesrapport 

SFI Systematisk 
undersøgelse af 
grønlandske børn i 
Danmark. Kortlægning 
af børnenes 
familieforhold, trivsel, 
opvækstvilkår og 
særlige risikogrupper. 

https://www.vive.dk/da/udgivelser/groenlandske-boern-i-danmark-
4292/ 

VÆK FRA GRØNLAND 
(2011) 
Undersøgelsesrapport 

SFI  Opfølgning på 
resultaterne fra 
rapporten ”Grønlandske 
børn i Danmark”. Der 
bliver i rapporten sat 
fokus på grønlandske 
børn i Danmark, der 
kommer fra 
ressourcesvage 
familier. 

https://www.udsattegroenlaendere.dk/wp-content/uploads/vaek-fra-
groenland.pdf 

De usynlige børn - en bog til 
fagfolk om udsatte 
grønlandske børn i Danmark 
(2012) 
Opslagsbog 

Foreningen Grønlandske 
Børn 

Bogen er en opslagsbog, 
hvor man kan få indsigt i 
de udsatte grønlandske 
børns oplevelser og 
vilkår. 

https://www.udsattegroenlaendere.dk/wp-content/uploads/de-
usynlige-boern.pdf 

Emne: Grønlandske 
kvinder 

   

Udsatte grønlandske kvinder 
i Danmark (2016) 
Rapport 

Rådet for socialt udsatte En undersøgelse af 
kvindernes 
livssituation, 
problemer, ressourcer 
og behov. 
Baseret på interviews 
med 22 udsatte 

https://www.udsatte.dk/publikationer/udsatte-groenlandske-kvinder-
i-danmark 

https://www.vive.dk/da/udgivelser/groenlandske-boern-i-danmark-4292/
https://www.vive.dk/da/udgivelser/groenlandske-boern-i-danmark-4292/
https://www.udsattegroenlaendere.dk/wp-content/uploads/vaek-fra-groenland.pdf
https://www.udsattegroenlaendere.dk/wp-content/uploads/vaek-fra-groenland.pdf
https://www.udsattegroenlaendere.dk/wp-content/uploads/de-usynlige-boern.pdf
https://www.udsattegroenlaendere.dk/wp-content/uploads/de-usynlige-boern.pdf
https://www.udsatte.dk/publikationer/udsatte-groenlandske-kvinder-i-danmark
https://www.udsatte.dk/publikationer/udsatte-groenlandske-kvinder-i-danmark
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grønlandske kvinder 
samt 16 
socialarbejdere, der 
arbejder med kvinderne 
til dagligt. 
 

Sociale udfordringer hos et 
mindre tal af grønlandske 
kvinder i Danmark skal 
håndteres i (rigs)fællesskab. 
(2016) 
Netpublikation 

Steven Arnfjord Socialt udsatte 
grønlandske kvinder i 
Danmark 

https://uk.uni.gl/media/2472330/sociale-udfordringer-hos-et-
mindretal-af-groenlandske-kvinder-i-dk-skal-ha-ndteres-i-rigs-
faelleskab.pdf 

Emne: Grønlændere i 
Danmark 

   

”Grønlændere burde have en 
integrationsindsats, når de 
kommer til Danmark” 
(2021) 
Faglig artikel 

Mille Schiermacher, 
Socialrådgiveren 
04/05/21, Dansk 
Socialrådgiverforening 

De er udsatte i 
Grønland, fordi 
tilbuddene er for 
unuancerede – og 
udsatheden fortsætter i 
Danmark. For de 
udsatte grønlændere 
kender ikke det danske 
system og kan ikke 
navigere i det, viser 
Mille Schiermachers 
forskning.  

https://socialraadgiverne.dk/faglig-artikel/forskeren-groenlaendere-burde-
have-en-integrationsindsats-naar-de-kommer-til-danmark/  

"I Grønland er jeg for dansk, 
og i Danmark er jeg "bare" 
grønlænder." (2014) 
Undersøgelsesrapport 

Rådet for socialt udsatte En undersøgelse om, 
hvorfor nogle 
grønlændere bliver 
socialt udsatte, når de 
kommer til Danmark. 
Rådet har interviewet 
12 grønlændere i 
Danmark om deres liv i 

https://www.udsatte.dk/publikationer/58/i-groenland-er-jeg-for-
dansk-og-i-danmark-er-jeg-bare-groenlaender 

https://uk.uni.gl/media/2472330/sociale-udfordringer-hos-et-mindretal-af-groenlandske-kvinder-i-dk-skal-ha-ndteres-i-rigs-faelleskab.pdf
https://uk.uni.gl/media/2472330/sociale-udfordringer-hos-et-mindretal-af-groenlandske-kvinder-i-dk-skal-ha-ndteres-i-rigs-faelleskab.pdf
https://uk.uni.gl/media/2472330/sociale-udfordringer-hos-et-mindretal-af-groenlandske-kvinder-i-dk-skal-ha-ndteres-i-rigs-faelleskab.pdf
https://socialraadgiverne.dk/faglig-artikel/forskeren-groenlaendere-burde-have-en-integrationsindsats-naar-de-kommer-til-danmark/
https://socialraadgiverne.dk/faglig-artikel/forskeren-groenlaendere-burde-have-en-integrationsindsats-naar-de-kommer-til-danmark/
https://www.udsatte.dk/publikationer/58/i-groenland-er-jeg-for-dansk-og-i-danmark-er-jeg-bare-groenlaender
https://www.udsatte.dk/publikationer/58/i-groenland-er-jeg-for-dansk-og-i-danmark-er-jeg-bare-groenlaender
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Grønland, før de kom til 
Danmark, om grunden 
til at de rejste til 
Danmark, og hvordan 
de endte med at leve et 
udsat liv med misbrug, 
hjemløshed eller 
fattigdom. 

”Torvet har et bedre tilbud til 
mig” Fællesskaber blandt 
udsatte grønlændere udgør 
et uformelt hjælpesystem 
(2020) 
Artikel 

STOF – tidsskrift for viden 
om rusmidler og samfund. 
Nr. 36  
Af Maj Nygaard-
Christensen og Siri Mørch 
Pedersen, begge 
antropologer ved Center 
for Rusmiddelbehandling  

Hvordan klares 
tilværelsen af socialt 
udsatte grønlændere, 
der lever i periferien af 
det danske 
velfærdssystem? Et 
igangværende 
forskningsprojekt 
belyser, hvordan de 
miljøer, udsatte 
grønlændere færdes i, 
indeholder forskellige 
ressourcer, der er 
afgørende for den 
enkeltes muligheder for 
at mestre hverdagslivet.  

https://psy.au.dk/forskning/forskningscentre-og-klinikker/center-for-
rusmiddelforskning/stof/alle-stof-blade-og-artikler/  

Grønlændere bosat i 
Danmark (2007) 
Faktahæfte 

Den Nordatlantiske 
Gruppe i Folketinget 

En statistisk 
konstatering af antallet 
af grønlændere i 
Danmark, samt en 
demografisk og socio-
økonomisk beskrivelse 
af disse. 

https://www.udsattegroenlaendere.dk/faa-mere-viden/gronlaendere-
i-danmark/ 
 
https://www.udsattegroenlaendere.dk/wp-content/uploads/dnag-
groenlaendere-20i-20danmark-201-1.pdf 

Hvorfor grønlændere 
bosætter sig i Danmark 
(2007) 

Den Nordatlantiske 
Gruppe i Folketinget 

Fokus 
er på studerende og 
erhvervsaktive 

https://www.udsattegroenlaendere.dk/faa-mere-viden/gronlaendere-
i-danmark/ 
 

https://psy.au.dk/forskning/forskningscentre-og-klinikker/center-for-rusmiddelforskning/stof/alle-stof-blade-og-artikler/
https://psy.au.dk/forskning/forskningscentre-og-klinikker/center-for-rusmiddelforskning/stof/alle-stof-blade-og-artikler/
https://www.udsattegroenlaendere.dk/faa-mere-viden/gronlaendere-i-danmark/
https://www.udsattegroenlaendere.dk/faa-mere-viden/gronlaendere-i-danmark/
https://www.udsattegroenlaendere.dk/wp-content/uploads/dnag-groenlaendere-20i-20danmark-201-1.pdf
https://www.udsattegroenlaendere.dk/wp-content/uploads/dnag-groenlaendere-20i-20danmark-201-1.pdf
https://www.udsattegroenlaendere.dk/faa-mere-viden/gronlaendere-i-danmark/
https://www.udsattegroenlaendere.dk/faa-mere-viden/gronlaendere-i-danmark/
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Spørgeskemaundersøgelse 
 

grønlændere i 
Danmark. Disse 
grupper er et potentiale 
for det 
grønlandske samfund 
og arbejdsmarked. 
Hæftet kaster lys over 
en gruppe af 
ressourcestærke 
grønlændere, som ellers 
sjældent er i fokus, for 
dermed at nuancere 
billedet af grønlændere 
i Danmark. 

 
https://www.udsattegroenlaendere.dk/wp-content/uploads/dnag-
hvorfor-20groenlaendere-20bosaetter-20sig-20i-20danmark-1.pdf 

GRØNLÆNDERE I 
DANMARK (2015) 
Kortlægning 

SFI Rapport som belyser 
levevilkårene blandt 
grønlændere i Danmark 
med særlig fokus på de 
mest sårbare personer.  

https://www.ft.dk/samling/20142/almdel/gru/bilag/12/1546669.pdf 

Ligebehandling af 
grønlændere i Danmark 
(2015) 
Rapport 

Institut for 
menneskerettigheder 

Grønlænderes 
oplevelser af mødet 
med det danske 
samfund. Grønlændere 
er danske statsborgere 
og har derfor de samme 
rettigheder i Danmark 
som alle andre med 
dansk statsborgerskab. 
I almindelighed bliver 
grønlændere ikke 
betragtet som en etnisk 
minoritet, selvom nogle 
oplever særlige 
sproglige, kulturelle og 

https://menneskeret.dk/udgivelser/ligebehandling-groenlaendere-
danmark 

https://www.udsattegroenlaendere.dk/wp-content/uploads/dnag-hvorfor-20groenlaendere-20bosaetter-20sig-20i-20danmark-1.pdf
https://www.udsattegroenlaendere.dk/wp-content/uploads/dnag-hvorfor-20groenlaendere-20bosaetter-20sig-20i-20danmark-1.pdf
https://www.ft.dk/samling/20142/almdel/gru/bilag/12/1546669.pdf
https://menneskeret.dk/udgivelser/ligebehandling-groenlaendere-danmark
https://menneskeret.dk/udgivelser/ligebehandling-groenlaendere-danmark
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sociale udfordringer i 
det danske samfund på 
linje med borgere med 
etnisk minoritets 
baggrund. 
Denne undersøgelse 
viser, at personer med 
grønlandsk baggrund 
møder en række 
udfordringer i forhold 
til at møde lige 
muligheder med andre 
danskere i Danmark. 

Grønlændere lades i stikken 
af deres danske 
statsborgerskab (2012) 
Artikel 
 

Information Da grønlændere via 
Rigsfællesskabet 
allerede er danske 
statsborgere, får de 
ingen hjælp til 
integration, når de 
flytter til Danmark. Det 
kan være forklaringen 
på den store 
marginalisering, mener 
eksperter 

https://www.information.dk/indland/2012/08/groenlaendere-lades-
stikken-danske-statsborgerskab 

Sundhedsprofil for socialt 
udsatte grønlændere i 
Danmark (2019) 
Undersøgelsesrapport 

Rådet for socialt udsatte Belyser 
sundhedstilstanden 
blandt socialt udsatte 
grønlændere i 
Danmark. 

https://www.udsatte.dk/publikationer/108/sundhedsprofil-for-socialt-
udsatte-groenlaendere-i-danmark 

Drømmen om et bedre liv i 
Danmark (2018) 
Undersøgelsesrapport 

Det Grønlandske Hus 
København, Mille 
Schiermacher 

En undersøgelse blandt 
unge grønlændere i 
Københavns 
udsattemiljø. 

https://www.sumut.dk/da/socialt-arbejde/ungeundersoegelsen/ 

https://www.information.dk/indland/2012/08/groenlaendere-lades-stikken-danske-statsborgerskab
https://www.information.dk/indland/2012/08/groenlaendere-lades-stikken-danske-statsborgerskab
https://www.udsatte.dk/publikationer/108/sundhedsprofil-for-socialt-udsatte-groenlaendere-i-danmark
https://www.udsatte.dk/publikationer/108/sundhedsprofil-for-socialt-udsatte-groenlaendere-i-danmark
https://www.sumut.dk/da/socialt-arbejde/ungeundersoegelsen/
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Fra Grønland til gaden 
(2020) 
Undersøgelsesrapport 

Mille Schiermacher, 
Kofoeds Skole 

En undersøgelse af 
antropolog Mille 
Schiermacher, hvor hun 
ser nærmere på 
migrationen mellem 
Grønland og Danmark 
med fokus på den 
sårbare del af 
befolkningen. 

https://menneskermedmere.dk/fragroenlandtilgaden/  

Rigsfællesskabets spiral til 
hjemløshed (2020) 
Podcastserie 

Mille Schiermacher, 
Kofoeds Skole 

Hvert år bliver nye 
grønlændere hjemløse i 
Danmark samtidig med, 
at Grønlands befolkning 
har negativ vækst. I 
denne podcastserie 
undersøges årsager til 
at en stor gruppe 
grønlændere lever som 
hjemløse i Danmark. En 
dokumentar i 2 afsnit 
om hjemløshed og 
manglende socialpolitik 
i Rigsfællesskabet.  

https://podcasts.apple.com/dk/podcast/rigsf%C3%A6llesskabets-
spiral-til-hjeml%C3%B8shed/id1538556284?l=da&fbclid=IwAR2OZ-
y8NSl2IJmaoWjZBknj7ZAP2_3inUgo4VF5uXJwDbcmYLYChQ9AEMY  

Vis mig dine fanger (2017) 
Rapport 

Ilisimatusarfik – Grønlands 
Universitet 

Et indblik i Grønlands 
indsattepopulation 

https://da.uni.gl/media/2665876/ntfk-2-2017-annemette-nyborg-
lauritsen.pdf 

Belysning af grønlændere 
bosiddende i Danmark 
(2013) 
Rapport 

Økonomisk Råd - 
Naalakkersuisut 

En statistisk belysning 
af grønlandskfødte 
personer bosiddende i 
Danmark 

https://naalakkersuisut.gl 
 

Den snørklede vej til en 
dansk uddannelse (2017) 
Artikel 

Thomas Christoffer Bahr Mange af de unge 
grønlændere, der rejser 
de 3000 kilometer til 
Danmark for at studere, 
oplever, at de kulturelle 

http://groenlandskestuderende.mediajungle.dk/ 
 

https://menneskermedmere.dk/fragroenlandtilgaden/
https://podcasts.apple.com/dk/podcast/rigsf%C3%A6llesskabets-spiral-til-hjeml%C3%B8shed/id1538556284?l=da&fbclid=IwAR2OZ-y8NSl2IJmaoWjZBknj7ZAP2_3inUgo4VF5uXJwDbcmYLYChQ9AEMY
https://podcasts.apple.com/dk/podcast/rigsf%C3%A6llesskabets-spiral-til-hjeml%C3%B8shed/id1538556284?l=da&fbclid=IwAR2OZ-y8NSl2IJmaoWjZBknj7ZAP2_3inUgo4VF5uXJwDbcmYLYChQ9AEMY
https://podcasts.apple.com/dk/podcast/rigsf%C3%A6llesskabets-spiral-til-hjeml%C3%B8shed/id1538556284?l=da&fbclid=IwAR2OZ-y8NSl2IJmaoWjZBknj7ZAP2_3inUgo4VF5uXJwDbcmYLYChQ9AEMY
https://da.uni.gl/media/2665876/ntfk-2-2017-annemette-nyborg-lauritsen.pdf
https://da.uni.gl/media/2665876/ntfk-2-2017-annemette-nyborg-lauritsen.pdf
https://naalakkersuisut.gl/
http://groenlandskestuderende.mediajungle.dk/
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udfordringer kan 
spænde ben for at 
gennemføre 
uddannelsen. Et 
problem, der er vigtigt 
at løse, fordi 
uddannelse er nøglen til 
Grønlands udvikling. 

Udfordringer for socialt 
udsatte grønlændere i 
Danmark (2014) 
Artikel 

STOF – tidsskrift for 
stofmisbrugsområdet nr. 
23 & 24 

Blandt den relativt 
store gruppe 
grønlændere, der er 
bosiddende 
i Danmark, findes et 
mindre antal, som er 
socialt udsatte. Denne 
gruppe skal hjælpes 
gennem et særligt 
dansk regeringsinitiativ, 
som her får en 
grønlandsk kommentar 
med på vejen. 

https://psy.au.dk/forskning/forskningscentre-og-klinikker/center-for-
rusmiddelforskning/stof/alle-stof-blade-og-artikler/ 
 
 

Emne: Indsatser i 
Danmark 

   

Voldsofre blandt socialt 
udsatte grønlændere (2020) 
Foreløbig beskrivelse af 
forskningsprojekt 
 

Center for 
Rusmiddelforskning 

Kvalitativ undersøgelse 
af voldsofre blandt 
socialt udsatte 
mennesker med 
grønlandsk baggrund, 
og deres muligheder for 
at få hjælp i det danske 
velfærdssystem. 
Forskningsprojektet 
løber fra januar 2019 til 
december 2021.  

https://psy.au.dk/forskning/forskningscentre-og-klinikker/center-for-
rusmiddelforskning/forskning/forskningsprojekter/voldsofre-blandt-
socialt-udsatte-groenlaendere/  

https://psy.au.dk/forskning/forskningscentre-og-klinikker/center-for-rusmiddelforskning/stof/alle-stof-blade-og-artikler/
https://psy.au.dk/forskning/forskningscentre-og-klinikker/center-for-rusmiddelforskning/stof/alle-stof-blade-og-artikler/
https://psy.au.dk/forskning/forskningscentre-og-klinikker/center-for-rusmiddelforskning/forskning/forskningsprojekter/voldsofre-blandt-socialt-udsatte-groenlaendere/
https://psy.au.dk/forskning/forskningscentre-og-klinikker/center-for-rusmiddelforskning/forskning/forskningsprojekter/voldsofre-blandt-socialt-udsatte-groenlaendere/
https://psy.au.dk/forskning/forskningscentre-og-klinikker/center-for-rusmiddelforskning/forskning/forskningsprojekter/voldsofre-blandt-socialt-udsatte-groenlaendere/
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Hvidbog om socialt udsatte 
grønlændere i Danmark 
(2003) 
 

Socialministeriet Socialministeriets 
hvidbog om socialt 
udsatte grønlændere. 

https://www.udsattegroenlaendere.dk/wp-
content/uploads/hvidbog_gronlandere.pdf 

Evaluering af opfølgningen 
på Hvidbogen om socialt 
udsatte grønlændere i 
Danmark (2008) 
Evalueringsrapport 

Servicestyrelsen Rambøll Management 
har i perioden 2004-
2008 evalueret de 
forskellige projekter, 
der fik støtte som 
opfølgning på 
regeringens Hvidbog 
for socialt udsatte 
grønlændere i 
Danmark. Du kan i 
evalueringen læse om 
såvel effekten af 
projekterne samt 
anbefalinger til 
fortsatte og kommende 
indsatser. 

https://www.udsattegroenlaendere.dk/wp-
content/uploads/evalueringsrapport-ramboell-1.pdf 

Det sociale arbejde med 
grønlændere (2016) 
Fagbladsartikel  

Uden for nummer Erfaringer fra 
”strategien for socialt 
udsatte grønlændere i 
Danmark 2013-2016”. 

https://www.vive.dk/da/udgivelser/det-sociale-arbejde-med-
groenlaendere-6643/ 

En kvantitativ 
delundersøgelse af 
grønlænderes møde med 
offentlige myndigheder og 
institutioner (2014) 
Rapport 

Institut for 
menneskerettigheder 

Rapporten belyser i 
hvilket omfang 
grønlændere bosat i 
Danmark oplever 
stigmatisering og 
diskrimination i mødet 
med offentlige 
myndigheder og 
institutioner og i 

https://www.vive.dk/da/udgivelser/en-kvantitativ-delundersoegelse-
af-groenlaenderes-moede-med-offentlige-myndigheder-og-
institutioner-5658/ 

https://www.udsattegroenlaendere.dk/wp-content/uploads/hvidbog_gronlandere.pdf
https://www.udsattegroenlaendere.dk/wp-content/uploads/hvidbog_gronlandere.pdf
https://www.udsattegroenlaendere.dk/wp-content/uploads/evalueringsrapport-ramboell-1.pdf
https://www.udsattegroenlaendere.dk/wp-content/uploads/evalueringsrapport-ramboell-1.pdf
https://www.vive.dk/da/udgivelser/det-sociale-arbejde-med-groenlaendere-6643/
https://www.vive.dk/da/udgivelser/det-sociale-arbejde-med-groenlaendere-6643/
https://www.vive.dk/da/udgivelser/en-kvantitativ-delundersoegelse-af-groenlaenderes-moede-med-offentlige-myndigheder-og-institutioner-5658/
https://www.vive.dk/da/udgivelser/en-kvantitativ-delundersoegelse-af-groenlaenderes-moede-med-offentlige-myndigheder-og-institutioner-5658/
https://www.vive.dk/da/udgivelser/en-kvantitativ-delundersoegelse-af-groenlaenderes-moede-med-offentlige-myndigheder-og-institutioner-5658/
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forbindelse med job og 
praktikpladssøgning. 

Stofmisbrugsbehandling 
blandt grønlændere i 
Danmark (2016) 
Notat/arbejdspapir 

SFI Beskrivelse af omfanget 
af 
stofmisbrugsbehandling 
blandt grønlændere i 
Danmark. Supplement 
til rapporten 
”Grønlændere i 
Danmark 2015”. 

https://www.vive.dk/da/udgivelser/stofmisbrugsbehandling-blandt-
groenlaendere-i-danmark-6392/ 

Opdatering af analyser af 
grønlænderes 
beskæftigelsesforhold i 
Danmark (2018) 
Rapport 

VIVE En kommenteret 
tabelsamling der har til 
formål at opdatere en 
række analyser af 
grønlænderes 
beskæftigelsesforhold i 
Danmark 

https://www.vive.dk/da/udgivelser/opdatering-af-analyser-af-
groenlaenderes-beskaeftigelsesforhold-i-danmark-8323/ 

”I bruger alt for mange ord” 
(2016) 
Rapport 

Socialstyrelsen Det danske 
hjælpesystem 
forekommer ofte 
uforståeligt for unge 
grønlændere. I 
samarbejdet mellem 
VISO og kommunen 
fremsættes syv 
pejlemærker til den 
videre 
inklusionsindsats. 

https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/viso-artikel-i-bruger-alt-for-
mange-ord 

Samarbejdsmodel - 
Samarbejdsmodel mellem 
kommunale, frivillige 
og private aktører i 
indsatsen for socialt udsatte 
grønlændere. (2014) 

Socialt Udviklingscenter 
SUS 
Socialstyrelsen  

Udgivelsen beskriver en 
model for, hvordan man 
kan organisere 
samarbejdet mellem 
kommunen og 
forskellige aktører i 

https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/samarbejdsmodel-for-indsatsen-
for-udsatte-gronlaendere 
 

https://www.vive.dk/da/udgivelser/stofmisbrugsbehandling-blandt-groenlaendere-i-danmark-6392/
https://www.vive.dk/da/udgivelser/stofmisbrugsbehandling-blandt-groenlaendere-i-danmark-6392/
https://www.vive.dk/da/udgivelser/opdatering-af-analyser-af-groenlaenderes-beskaeftigelsesforhold-i-danmark-8323/
https://www.vive.dk/da/udgivelser/opdatering-af-analyser-af-groenlaenderes-beskaeftigelsesforhold-i-danmark-8323/
https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/viso-artikel-i-bruger-alt-for-mange-ord
https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/viso-artikel-i-bruger-alt-for-mange-ord
https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/samarbejdsmodel-for-indsatsen-for-udsatte-gronlaendere
https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/samarbejdsmodel-for-indsatsen-for-udsatte-gronlaendere
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Rapport indsatsen for udsatte 
grønlændere. Modellen 
er afprøvet i landets 
fem største byer 

Danskundervisning for 
socialt udsatte grønlændere 
(2007) 
Projektrapport 

Socialministeriet  
Styrelsen for 
Specialrådgivning og Social 
Service  
Udsatteenheden  

Som opfølgning på 
hvidbogen er der via 
satspuljeaftalerne 
iværksat en række 
initiativer 
på området. Indsatsen 
omfatter bl.a. 
danskundervisning og 
tolkebistand. Tidligere 
forsøg med 
danskundervisning af 
herboende socialt 
udsatte grønlændere er 
helt eller 
delvist strandet på, at 
det ikke har været 
muligt at motivere og 
fastholde denne gruppe 
i et undervisningsforløb 

https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/danskundervisning-for-socialt-
udsatte-gronlaendere 
 

Unge grønlændere bidrager 
til nye indsigter i det sociale 
arbejde (2016) Rapport 

Socialstyrelsen VISO-forløb med 
antropologisk og 
psykologisk fokus har 
givet 
Grønlænderenheden i 
Aalborg nye indsigter i, 
hvordan en gruppe 
grønlændere tænker og 
føler. 

https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/viso-artiklen-unge-gronlaendere-
bidrager-til-nye-indsigter-i-det-sociale-
arbejde/@@download/publication 

Emne: Indsatser i 
Grønland  

   

https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/danskundervisning-for-socialt-udsatte-gronlaendere
https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/danskundervisning-for-socialt-udsatte-gronlaendere
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Det sociale landkort – En 
kortlægning af aktører og 
indsatser for udsatte børn og 
unge i Grønland (2019) 
Kortlægning 
 

Socialt Udviklingscenter 
SUS 

Mange forskellige 
aktører arbejder med 
indsatser for udsatte 
børn og unge i 
Grønland, men der 
mangler overblik over, 
hvem aktørerne er, 
hvor de arbejder, og 
hvilke indsatser de 
mere specifikt arbejder 
med. Socialt 
Udviklingscenter SUS 
har på foranledning af 
Mary Fonden 
gennemført en 
kortlægning, som skal 
medvirke til at skabe et 
bedre overblik over 
feltet. 

https://www.sus.dk/wp-
content/uploads/woocommerce_uploads/2019/11/kortlaegning-
indsatser-i-groenland-endelig.pdf 

https://www.sus.dk/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2019/11/kortlaegning-indsatser-i-groenland-endelig.pdf
https://www.sus.dk/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2019/11/kortlaegning-indsatser-i-groenland-endelig.pdf
https://www.sus.dk/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2019/11/kortlaegning-indsatser-i-groenland-endelig.pdf
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Det Grønlandske Hus i København er ikke ansvarlig for listens links og litteratur.  

Oversigtens indhold er derfor blot en videreformidling af information, som vi finder relevant.  

Hvis du har forslag eller spørgsmål vedrørende oversigten skriv til skole@sumut.dk 
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