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Uddannelse i Grønland 

1. Grønlands uddannelsessystem 

Grønlands uddannelsessystem 

Formålet med det grønlandske uddannelsessystem er at give unge en 

uddannelse, der kan danne grundlag for deres fremtidige arbejdsliv, bidrage 

til deres personlige udvikling og give dem en forståelse af samfundet og dets 

udvikling. 

 

Da Grønlands Hjemmestyre i 1981 overtog erhvervsuddannelsesområdet, blev 

det politisk besluttet, at alle erhvervsgrunduddannelser så vidt muligt skulle 

gennemføres i Grønland.  

 

I løbet af 1980’erne foregik der en overførsel af uddannelsespladser inden for 

alle hovederhvervsområder, og praktik og skoleuddannelse foregår nu i 

Grønland.  

Der er brancheskoler i Qaqortoq, Narsaq, Paamiut, Nuuk, Maniitsoq, Sisimiut 

og Ilulissat og et antal regionale skoler på vestkysten. 

 

En del uddannelser skal stadig tages uden for Grønland. Det gælder både for 

enkelte af erhvervsgrunduddannelserne og for nogle af de korte og længere 

videregående uddannelser. 

 

For at påbegynde en erhvervsgrunduddannelse skal eleven indgå aftale med 

et lærested om læreplads. Hovedparten af grunduddannelserne inden for 

erhvervsuddannelsessystemet fungerer som såkaldte vekseluddannelser, hvor 

eleven veksler mellem praktik og teori på de centrale brancheskoler. På 

handels- og kontorområdet foregår undervisningen i de to første 

uddannelsesår både på handelsskolerne og på de regionale skoler. 

 

Endvidere er der sket en udvikling på kursusområdet, hvor brancheskolerne i 

stigende omfang gennemfører efteruddannelseskurser, både som 

enkeltstående kurser og som modulopbyggede kompetencegivende kurser 

som fx mine- og entreprenøruddannelsen samt Alloriarneq (HK-

efteruddannelse).  
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2. Uddannelsesområder  

Uddannelsesområder 

Erhvervsuddannelserne og de videregående uddannelser hører ressortmæssigt 

under Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling (IIKNN). 

Herfra er undtaget Piareersarfiit der hører under Departementet for Råstoffer, 

Erhverv og Arbejdsmarked (ISIIN), visse af sundhedsuddannelserne, der er 

placeret under Departementet for Sundhed og Infrastruktur (PAN), samt 

politiuddannelsen der hører under Rigspolitichefen.  

 

Under Inatsisartut er der nedsat et kultur- og uddannelsesudvalg, der blandt 

andet behandler sager vedrørende erhvervsuddannelse. Som rådgivende 

instans for Landsstyret er der endvidere nedsat et Uddannelsesråd samt et 

Kompetenceudviklingsråd, KUR. Formålet med KUR er at rådgive Naalakker-

suisut om kompetenceudvikling på erhvervsuddannelsesområdet og at styrke 

samordningen af initiativer på arbejdsmarkeds- og erhvervsuddannelses-

området. 

 

Erhvervsskolerne ledes af en forstander. I forbindelse med skolerne er der 

desuden nedsat et brancheudvalg, der har til opgave at sikre, at 

uddannelsernes faglige niveau er tilfredsstillende. Brancheudvalget er den 

øverste faglige instans på området. 

 

Som en følge af indførelsen af arbejdsmarkedsreformen har kommunerne i 

2006 etableret vejlednings- og introduktionscentre - benævnt Piareersarfiit. 

Piareersarfiits formål er at forberede ledige eller uddannelsessøgende til en 

uddannelse eller til en aktiv deltagelse på arbejdsmarkedet. Se nærmere om 

Piareersarfiit på adressen: www.naalakkersuisut.gl  

  

De erhvervsfaglige grunduddannelser omfatter uddannelse inden for bygge- 

og anlægsområdet, jern- og metalområdet, handels- og kontorområdet, 

levnedsmiddelområdet, social- og sundhedsområdet, de grafiske 

grunduddannelser, serviceområdet samt de el-tekniske grunduddannelser. 

Uddannelserne har varierende længde.  

 

De videregående uddannelser omfatter kortere og længerevarende 

videnskabeligt baserede uddannelser indenfor naturvidenskab, 

samfundsvidenskab og humaniora, samt forskellige erhvervsrettede 

uddannelser. Det er muligt at tage visse videregående uddannelser i 

Grønland, mens andre uddannelser alene tilbydes i Danmark eller i andre 

lande. Oversigten herunder viser de grønlandske uddannelsessteder og de 

områder indenfor hvilke, de hovedsageligt tilbyder uddannelser. 

 

  

http://www.naalakkersuisut.gl/
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3. Uddannelser i Grønland 

Uddannelser i Grønland 

 

Jern- og Metalskolen, Nuuk 

Uddanner bl.a. smed, skibsmontør, svejser, entreprenørmaskinmekaniker, 

lastvognsmekaniker- og karrosserismed, auto-, cykel-, fly-, marinemotor- og 

snescooter mekaniker, elektriker, IT-supporter, data-, radio-, elektronik-, 

automatik-, kontor- samt elektromekaniker, film- og tv-produktionstekniker 

og assistent, lager- og transportarbejder, flyttearbejder, lagermedhjælper og 

terminalarbejder. 

Efteruddanner og udbyder kurser til smede, automekanikere, maskine-, skibs-, 

køl-, el- og automatikteknik. 

Se mere om Jern- og Metalskolen på: www.jernmetalskole.gl og www.kti.gl  

 

Bygge- og Anlægsskolen herunder Grønlands Tekniske Gymnasium, 

Sisimiut 

Uddanner bl.a. tømrer/snedker, vvs-montør, bygningsmaler og i fag indenfor 

mine- og entreprenøruddannelsen. 

Efteruddanner bl.a. inden for forskalling, tagdækning, teknisk isolering, 

oliefyrsservice, skorstensfejning, glasfiberarbejde og vedligeholdelse af 

småbåde m.m. 

Se mere om Bygge- og Anlægsskolen på: www.sanilin.gl og www.kti.gl  

 

Jern- og Metalskolen samt Bygge- og Anlægsskolen blev pr. 1. januar 2011 

fusioneret til een skole med fælles bestyrelse og leder. Det officielle navn for 

skolen er Teknikimik Ilinniarfik med den engelske betegnelse: Tech College 

Greenland.  

 

Grønlands Handelsskole, Nuuk og Qaqortoq 

Uddanner HK-assistenter, HHX, akademiuddannelser, International handel og 

markedsføring, Økonomi- og ressourcestyring, Finansiel Rådgivning, IT-

administrator, juridiske sagsbehandlere, Serviceøkonom med speciale i 

turisme, finansuddannelsen og vejlederuddannelsen. 

Grønlands Handelsskole udbyder efteruddannelse af HK’ere og udbyder 

kurser for akademimerkonomer og kurser inden for detailhandel og turisme 

samt en lang række branchespecifikke kurser. 

Se mere om Grønlands Handelsskole på: www.ninuuk.gl og www.niqaq.gl  

 

Levnedsmiddelskolen INUILI, Narsaq 

Her uddannes bl.a. til kok, tjener, receptionist, slagter, bager, 

ernæringsassistent, ernæringshjælper, procesteknikere til levnedsmiddel-

industrien, cafeteria- og kantineassistenter samt hotel- og turismeassistenter. 

Der udbydes generel efteruddannelse inden for levnedsmiddel-, produktions-, 

laboratorie- og miljøområdet. 

Se mere om Levnedsmiddelskone INUILI på: www.inuili.com  

  

http://www.jernmetalskole.gl/
http://www.kti.gl/
http://www.sanilin.gl/
http://www.kti.gl/
http://www.ninuuk.gl/
http://www.niqaq.gl/
http://www.inuili.com/
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Grønlands Maritime Skole, Nuuk 

Her uddannes bl.a. fiskeskipper af første og tredje grad samt kystskipper. 

Der udbydes en række efteruddannelseskurser for menige søfolk og 

uddannede skippere samt undervisning og prøver for lystsejlere og 

yachtskippere. 

Se mere om Grønlands Maritime Skole på: www.imarsiornermik.gl  

 

Shippinguddannelser i samarbejde med Royal Arctic Line A/S og Århus 

Eksportakademi eller Vejle Handelsskole, Grønland og Danmark. 

Her uddannes bl.a. til Shippingmedarbejder, Akademimerkonom, 

Kontorassistent, IT-support, Entreprenørmaskinmekaniker, Lager- og 

transport elev, Klejnsmed, Terminalarbejder, Skibsofficer, Skibsmekaniker og 

Skibskok. 

 

Grønlands Socialpædagogiske Seminarium, Ilulissat 

Uddanner socialpædagoger, socialassistenter samt socialmedhjælpere. 

Udbyder efteruddannelse af socialpædagoger og andre faggrupper inden for 

det pædagogiske område. 

Se mere om Grønlands Socialpædagogiske Seminarium på: www.pi.sps.gl  

 

Center for Sundhedsuddannelser, Nuuk 

Her uddannes sygeplejersker, sundhedsarbejdere, sundhedsassistenter, 

sundhedshjælpere og portør-reddere. 

Der udbydes efteruddannelse til personale inden for plejesektoren. 

Se mere om Center for Sundhedsuddannelser på: www.pi.gl  

 

Kunstskolen, Nuuk 

Ophold på kunstskolen er en forudsætning for at søge støtte til optagelse på 

billedskolen, kunstakademiet, designskolen o.l. 

 

Politiskolen, Nuuk 

Uddannelse af politimænd. Efteruddannelse af politimænd udbydes. 

Se mere om Politiskolen på: www.politi.gl/psk  

 

Upernaviarsuk Landbrugsskolen, Qaqortoq 

Uddanner fåreholdere, produktionsgartnere og væksthusgarnere. 

Se mere om Upernaviarsuk Landbrugsskolen på: www.nunalerineq.gl  

 

Ilisimatusarfik - Grønlands Universitet, Nuuk 

Her udbydes følgende uddannelser til Folkeskolelærer, Gymnasielærer i 

Historie, Religion og Samfundsfag, Journalist, Oversætter, Socialrådgiver og 

Sygeplejerske. Desuden kan man læse Kultur- og samfundshistorie, 

Samfundsvidenskab, Sprog, litteratur og medier samt Teologi. 

Se mere om Grønlands Universitet på: www.uni.gl  

 

Center for Arktisk Teknologi (i samarbejde med Danmarks Tekniske 

Universitet), Sisimiut og Lyngby 

Her uddannes diplomingeniører med speciale i arktisk teknologi 

Der gennemføres kurser og seminar om arktiske forhold. 

Se mere om Center for Arktisk Teknologi på: www.sanilin.gl  

http://www.imarsiornermik.gl/
http://www.pi.sps.gl/
http://www.pi.gl/
http://www.politi.gl/psk
http://www.nunalerineq.gl/
http://www.uni.gl/
http://www.sanilin.gl/
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Oplysninger om uddannelse  

På portalen SUNNGU findes oplysninger om uddannelse. Der kan søges 

informationer om følgende emner:  

 Ansøgning om uddannelse  

 Uddannelsesstøtte  

 Optagelse på uddannelse i Grønland  

 Optagelse på uddannelse i Danmark  

 Muligheder for uddannelse uden for Grønland og Danmark  

 Tidsfrister, svartidspunkter m.m.  

 Ansøgningsskemaer og vejledninger, der kan hentes elektronisk  

 Register over uddannelser i Grønland  

 Register over uddannelser i Danmark 

 

Se nærmere herom på: www.sunngu.gl  

 

 

4. Grønlands Statistiks uddannelsesopgørelser 

Grønlands Statistiks uddannelsesopgørelser 

Grønlands Statistik modtager oplysninger fra Uddannelsesstøtte-

forvaltningen under Departementet for Uddannelse og Forskning (IIN) om 

personer, der modtager grønlandsk uddannelsesstøtte i forbindelse med et 

kompetencegivende uddannelsesforløb i eller udenfor Grønland. Data 

valideres i Grønlands Statistik (GS) og danner efterfølgende grundlag for den 

statistik GS offentliggør på uddannelsesområdet. For en uddybende 

beskrivelse af data og metoder, henviser vi til de årlige statistikpublikationer 

fra GS. 

 

Grønlands Statistik er nu i stand til at opgøre uddannelser efter UNESCO’s 

ISCED2011-standard. Det er dermed for første gang muligt at inddele de 

videregående uddannelser i korte erhvervsuddannelser (max. 2 år), 

mellemlange uddannelser på bachelorniveau og lange uddannelser på 

kandidatniveau. 

 

 

5. Gymnasiale uddannelser og grundlæggende 
erhvervsuddannelser 

Gymnasiale uddannelser og grundlæggende erhvervsuddannelser 

57 pct. af alle elever, der påbegyndte en ungdomsuddannelse i 2013, startede 

på en erhvervsgrunduddannelse mens 43 procent startede på en gymnasial 

uddannelse. 

Figuren herunder illustrerer fordelingen af påbegyndte elever på 

ungdomsuddannelserne i 2013. 

http://www.sunngu.gl/
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Oversigt 5.1. Fordeling af nye elever på erhvervsgrunduddannelser og 
gymnasiale uddannelser i 2013  

 
EUD = Erhvervsgrunduddannelser GU = Gymnasiale uddannelser  

Kilde: Grønlands Statistik og http://bank.stat.gl   

 

På erhvervsgrunduddannelserne er andelen af nye mandlige og kvindelige 

elever omtrent ligelig. Af de nye elever på de gymnasiale uddannelser var 61 

pct. kvinder. 

Studieretningerne indenfor ingeniørvidenskab, produktion og konstruktion 

havde størst tilslutning på erhvervsgrunduddannelserne.  

 

 

6. Aktiviteten på ungdomsuddannelserne 

Aktiviteten på ungdomsuddannelserne 

I 2013 fuldførte 389 elever en erhvervsgrunduddannelse og 334 fuldførte en 

gymnasial uddannelse. 

 

Tabel 6.1. Antal elever på uddannelsesforløb i perioden 2003-2013 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Erhvervsgrund-

uddannelser            
Påbegyndte   781 692 612 716 723 787 808 873 972 922 867 
Aktive   1258 1057 1084 1246 1311 1412 1386 1379 1422 1343 1301 
Afbrudte   435 444 307 322 326 337 413 465 403 496 408 
Fuldførte   373 278 246 265 295 309 332 319 390 410 389 
            

Gymnasiale 

uddannelser            
Påbegyndte   356 383 430 399 419 537 585 575 639 696 651 
Aktive   675 682 776 799 833 929 1048 1122 1240 1319 1272 
Afbrudte   189 183 164 214 180 235 240 246 252 273 318 
Fuldførte   158 153 146 183 199 206 204 236 275 314 334 

 Note: Alle opgørelser er ved årets udgang. Bemærk, at en person kan optræde i flere grupper f.eks. både som påbegyndt 
og aktiv i det år vedkommende starter på sin uddannelse. Ligeledes kan en person stå som både påbegyndt og som 
afbrudt hvis vedkommende har haft begge status på en eller flere uddannelser i løbet af året. Seneste års tal er 
foreløbige.  

Kilde: Grønlands Statistik og http://bank.stat.gl  

 

http://bank.stat.gl/
http://bank.stat.gl/
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I perioden 2003 til 2013 er der i alt 3.606 fuldførte uddannelsesforløb på 

erhvervsgrunduddannelserne, mens der på de gymnasiale uddannelser er 

2.408 fuldførte.  

I de seneste par år ser der ud til at være et fald i antal elever på påbegyndte, 

aktive, afbrudte og fuldførte uddannelsesforløb. Dette er også gældende for 

påbegyndte og aktive uddannelsesforløb på de gymnasiale uddannelser, mens 

der er vækst i antallet af afbrudte og fuldførte uddannelsesforløb. 

 

 

7. Voksnes ungdomsuddannelse 

Voksnes ungdomsuddannelser 

Nye elevers gennemsnitsalder er højere på erhvervsgrunduddannelserne 

(EUD) end på de gymnasiale uddannelser (GU), se figuren herunder.  

 

Oversigt 7.1. Gennemsnitsalder ved uddannelsesstart 2003-2013 

 
Kilde: Grønlands Statistik og http://bank.stat.gl  

 

I 2013 var gennemsnitsalderen for nye elever på erhvervsgrunduddannelser 

lidt over 26 år ved årets udgang, mens den på de gymnasiale uddannelser var 

på knap 20 år. 

 

De ældste studiestartere i 2013 var på studierne indenfor sundhed og velfærd 

med ca. 30 år, mens studieretningerne indenfor information- og 

kommunikationsteknologier havde den laveste gennemsnitsalder blandt EUD-

erne med 24 år. 

 

  

http://bank.stat.gl/
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8. Videregående uddannelser 

Afsnittet Videregående uddannelser i 2014 statistisk årbog udkom d. 28. 

august 2014 

 

Videregående uddannelser 

I alt begyndte 497 personer på en videregående uddannelse i 2013. Andelen 

af nye studerende var størst indenfor professionsbachelor- og bachelor-

uddannelserne med hhv. 41 pct. og 30 pct. Disse to uddannelsesniveauer har 

henover perioden 2003-2013 haft den største tilslutning indenfor de 

videregående uddannelser.  

 

Figur 8.1. Andel af påbegyndte studerende på de videregående 
uddannelser i 2013 

 
Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (http://bank.stat.gl/UDDISC11A). 

 

På nær de korte videregående erhvervsuddannelser, var der henover 

uddannelserne i 2013 en majoritet af kvindelige studerende. 315 kvinder 

startede på en videregående uddannelse, og de udgjorde dermed 63 pct. af de 

påbegyndte studerende. 

 

Oversigten herunder viser antallet af aktive studerende i 2013 på de 

videregående uddannelser fordelt henover uddannelsesområder. Aktiviteten 

på områderne adskiller sig en del afhængig af den pågældende uddannelses 

niveau.  

  

http://bank.stat.gl/UDDISC11A
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Oversigt 8.1. Aktive studerende på de videregående uddannelser 2013 
efter niveau og område 

 

Kort videregående 
erhvervs-

uddannelse Bachelor 
Professions

-bachelor Kandidat 

Professions- 

kandidat 

1 Uddannelse - 3 223 2 - 
2 Kunst og humaniora 6 72 28 25 - 
3 Samfundsvidenskab, 
journalistik og informatik - 134 1- 63 2 
4 Erhverv, administration og 
jura 92 41 8 7 - 
5 Naturvidenskab, matematik 
og statistik - 18 - 3 - 
6 Informations- og 
kommunikationsteknologi 1 5 1 2 - 
7 Ingeniørvidenskab, 
produktion og konstruktion 25 6 94 3 - 
8 Landbrug, skovbrug, fiskeri 
og veterinær  4 2 - 1 - 
9 Sundhed og velfærd - 28 243 11 1 
10 Servicesektor 2 1 5 3 - 

I alt 130 310 602 120 3 

Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (http://bank.stat.gl/UDDISC11AB). 

 

Fordelingen af uddannelsesområderne henover de videregående uddannelser 

var i 2013 lig fordelingen i 2012. På de korte videregående 

erhvervsuddannelser var det handels- og kontoruddannelserne, der havde 

størst aktivitet. Sygeplejerske- og læreruddannelser var dominerende på 

professionsbachelorniveauet, mens der på de akademiske bachelor- og 

kandidatniveauer var flest aktive studerende på de samfundsvidenskabelige 

og humanistiske uddannelser. 

 

Oversigten nedenfor viser antal studerende på de videregående uddannelser i 

perioden 2003-2013 fordelt på påbegyndte, aktive, afbrudte, og fuldførte 

uddannelsesforløb. 

  

http://bank.stat.gl/UDDISC11AB
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Oversigt 8.2. Antal studerende på de videregående uddannelser i 
perioden 2003-2013 fordelt på uddannelsesforløb 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Kort videregående 
erhvervsuddannelse            
Påbegyndte  . . . . . . . . . .   60 51 83 60 64 88 75 77 75 83 90 
Aktive  . . . . . . . . . . . . . . .   129 77 79 95 98 109 112 101 110 89 130 
Afbrudte  . . . . . . . . . . . . .   26 35 35 31 35 40 33 45 35 52 28 
Fuldførte  . . . . . . . . . . . .   83 42 30 16 28 27 36 42 32 44 24 

Bachelor            
Påbegyndte  . . . . . . . . . .   84 72 89 89 102 94 122 137 124 152 149 
Aktive  . . . . . . . . . . . . . . .   166 161 186 212 215 226 254 293 299 299 310 
Afbrudte  . . . . . . . . . . . . .   31 41 38 36 66 61 57 64 76 101 93 
Fuldførte  . . . . . . . . . . . .   12 21 28 24 34 20 36 39 33 41 41 

Professionsbachelor            
Påbegyndte  . . . . . . . . . .   155 164 150 176 155 201 173 237 277 257 206 
Aktive  . . . . . . . . . . . . . . .   401 365 356 415 415 443 452 521 599 660 612 
Afbrudte  . . . . . . . . . . . . .   75 85 70 80 85 85 79 94 91 100 116 
Fuldførte  . . . . . . . . . . . .   51 71 54 63 73 82 72 79 106 98 107 

Kandidat            
Påbegyndte  . . . . . . . . . .   32 34 32 29 40 25 37 45 39 38 50 
Aktive  . . . . . . . . . . . . . . .   123 105 96 94 109 101 99 103 122 112 120 
Afbrudte  . . . . . . . . . . . . .   25 20 15 9 7 9 8 6 9 18 13 
Fuldførte  . . . . . . . . . . . .   18 28 18 21 21 22 28 31 9 27 29 

Professionskandidat            
Påbegyndte  . . . . . . . . . .   - - - - - - - - 1 - 2 
Aktive  . . . . . . . . . . . . . . .   - - - - - - - - 1 1 3 
Afbrudte  . . . . . . . . . . . . .   - - - - - - - - - - - 
Fuldførte  . . . . . . . . . . . .   - - - - - - - - - - - 

Note: Alle opgørelser er ”ved årets udgang”. Bemærk, at en person kan optræde i flere grupper f.eks. både som påbegyndt 
og aktiv i det år vedkommende starter på sin uddannelse. Ligeledes kan en person stå som både påbegyndt og som 
afbrudt, hvis vedkommende har haft status på en eller flere uddannelser i løbet af året. Seneste års tal er foreløbige jf. 
metodekapitlet. Se flere tal i Statistikbanken (http://bank.stat.gl/UDDISC11A, http://bank.stat.gl/UDDISC11B, 
http://bank.stat.gl/UDDISC11C og http://bank.stat.gl/UDDISC11D). 

 

I 2013 dimitterede i alt 201 studerende fra en videregående uddannelse. 107 

personer afsluttede en professionsbacheloruddannelse, og de udgjorde 

dermed over halvdelen af de dimitterede. 

 

 

9. Befolkningens uddannelsesprofil 

Befolkningens uddannelsesprofil 

Antallet af personer i Grønland med en uddannelse udover folkeskolen er 

steget stødt siden 2002 og er i 2012 på 14.781, svarende til 34,7 pct. af 

befolkningen over 17 år. Stigningen ses både på erhvervsuddannelserne, de 

studieforberedende uddannelser og de videregående uddannelser. 

  

http://bank.stat.gl/UDDISC11A
http://bank.stat.gl/UDDISC11B
http://bank.stat.gl/UDDISC11C
http://bank.stat.gl/UDDISC11D
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Figur 9.1. Antal personer bosat i Grønland med en videregående 
uddannelse, efter uddannelsesniveau 2002-2012 

 
Note: KVUer er korte videregående uddannelser (max 2 år). Bachelorer omfatter også professionsbachelorer. Kandidater 

omfatter også Ph.d. og doktorander.  

Kilde: Grønlands Statistik og http://bank.stat.gl  

 

Således boede der ved udgangen af 2012 i alt 4.618 personer i Grønland med 

en kort videregående uddannelse f.eks. akademiøkonomer fra NI, en 

uddannelse på bachelorniveau f.eks. sygeplejersker eller en uddannelse på 

kandidatniveau f.eks. læger. 

Det centrale punkt i en uddannelsesklassifikation er uddannelsesniveauet. 

Oversigt 9.1 viser befolkningen i Grønland fordelt på uddannelsesniveauer fra 

2002 og frem til 2012. 

 

Oversigt 9.1. Befolkningens uddannelsesprofil, fordelt på 
uddannelsesniveauer 2002-2012 

 2002 2004 2006 2008 2010 2012 

Børneinstitution og folkeskole 1) 15.763 15.327 14.756 13.990 13.581 13.048 
Folkeskole afsluttet 29.442 29.362 29.327 29.198 29.100 28.541 

Gymnasieuddannelse  1.066 1.166 1.217 1.301 1.536 1.783 
Erhvervsuddannelse  6.902 7.246 7.376 7.562 7.905 8.179 

Almen efteruddannelse  23 55 92 139 163 198 
Erhvervs-efteruddannelse  3 4 4 3 3 3 

Kort videregående uddannelse  0 0 0 7 34 32 
Kort videregående erhvervsuddannelse  759 841 874 894 924 992 

Bachelor  100 135 144 154 175 213 
Professionsbachelor  1.916 2.083 2.038 2.069 2.239 2.382 

Kandidat  666 710 782 818 897 926 
Professionskandidat  14 16 15 29 27 36 
Ph.d. og doktorgrad  22 24 23 30 31 37 

I alt 56.676 56.969 56.648 56.194 56.615 56.370 

Note 1) Børn udenfor børneinstitutioner er talt med i denne kategori. 

Kilde: Grønlands Statistik og http://bank.stat.gl  

 

Grønlands Statistik har foretaget en meget omfattende kortlægning af 

grønlændernes uddannelser fordelt på uddannelsesområder efter det 

http://bank.stat.gl/
http://bank.stat.gl/
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internationale klassifikationssystem ISCED2011. Det betyder at man kan 

placere personer med en given uddannelse i et detaljeret system af 

uddannelsesområder der efterfølgende kan slås sammen for bedre overblik. 

 

Oversigten 9.2 viser uddannelsesområderne på et detaljeret niveau.  

Befolkningens uddannelsesprofil, fordelt på uddannelsesområder 2002-2012 

 

Oversigt 9.2 Befolkningens uddannelsesprofil, fordelt på 
uddannelsesområder 2002-2012 

Personer med afsluttede uddannelser, 
fordelt på uddannelsesområder og år 2002 2004 2006 2008 2010 2012 

001 Grundlæggende generelle programmer 

  1.144 1.269 1.388 1.537 1.848 2.074 
002 Læse-og regnefærdigheder   32.270 32.232 32.127 31.799 31.541 30.845 
003 Personlig udvikling   12.750 12.229 11.697 11.109 10.825 10.495 
011 Læreruddannelser   676 744 716 776 801 872 
021 Kunst   132 146 163 174 176 184 
022 Humanistiske fag   34 42 58 74 74 81 
023 Sprog   108 134 163 181 200 210 
031 Social- og adfærdsvidenskab   180 190 209 243 271 317 
032 Journalistik og informatik   71 71 74 77 87 95 
041 Erhverv og administration   2.074 2.223 2.212 2.250 2.372 2.507 
042 Jura   95 118 122 113 124 132 
051 Biovidenskab   25 35 43 46 44 42 
052 Miljø   2 2 2 3 4 4 
053 Fysik   45 45 62 60 61 61 
054 Matematik   5 7 8 8 7 7 
061 Informations- & 
kommunikationsteknologi   118 142 168 175 201 206 
071 Ingeniør og teknik   1.648 1.670 1.652 1.650 1.713 1.705 
072 Produktion og procesteknologi   811 864 860 865 901 951 
073 Arkitektur og byggeri   967 1.031 986 1.008 1.033 1.062 
081 Landbrug   44 46 56 59 67 75 
082 Skovbrug   2 2 0 3 5 3 
083 Fiskeri   445 441 429 428 427 455 
084 Veterinær   7 5 5 6 8 8 
091 Sundhed   771 799 763 737 842 843 
092 Velfærd   1.316 1.521 1.659 1.746 1.868 1.990 
101 Personlige tjenesteydelser   314 303 312 323 352 342 
102 Hygiejne og arbejdsmiljø   0 0 0 0 0 0 
103 Sikkerhed og beskyttelse   92 87 85 93 76 78 
104 Transport   530 571 629 651 687 726 

Alle   56.676 56.969 56.648 56.194 56.615 56.370 

Kilde: Grønlands Statistik og http://bank.stat.gl  

 

Tallene kan også findes i Grønlands Statistiks statistikbank. Her vil der være 

mulighed for at se nærmere på tallene i mere overordnede grupperinger og i 

nye kombinationer. 

  

http://bank.stat.gl/
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UBLSLUT 

Signatur forklaring: 
… Oplysninger foreligger ikke 
.. Oplysninger for usikre til at angives eller diskretionshensyn 
. Tal kan efter sagens natur ikke forekomme 
0 Mindre end halvdelen af den anvendte enhed 
- Nul 
* Foreløbigt eller anslået tal  
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