
Sted & start 
Undervisningen foregår på Ilisimatusarfik campus 
Ilimmarfik.


Uddannelsesstart: 01. september 


Ansøgningsfrist: 01. marts


Information 
Du kan få mere information om uddannelsen her:


• Website: www.uni.gl 


• E-mail: mail@uni.gl


• Telefon: (+299) 38 56 00

Krav til optagelse 
For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal 
du: 


• Have bestået 3-årig gymnasial uddannelse med 
karaktergennemsnit på minimum 6 (GGS - skala)


• Grønlandsk og dansk bestået på A-niveau 


• Engelsk bestået på B-niveau 


Ansøgere med anden baggrund vil blive særskilt 
vurderet. 

Sprog, Litteratur 
& Medier
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Jobmuligheder 
Som uddannet kandidat i Sprog, Litteratur & Medier 
kan du komme til at arbejde med:


• Undervisning på gymnasie- og 
seminarieuddannelserne


• Sprogsekretariatet


• Den offentlige forvaltning


• Forlag og andre kulturinstitutioner


• Radio & TV


• Undervisning & forskning ved højere læreanstalter

Uddannelsens opbygning 
Det tager 3 år at blive bachelor i Sprog, Litteratur & 
Medier og yderligere 2 år at blive kandidat. 


Man kan også vælge en gymnasielæreruddannelse 
med Sprog, Litteratur & Medier som hovedfag på 3 
1/2 år eller som bifag på 1 1/2 år.


Sprog er det basale værktøj i al kommunikation. Du 
kommer igennem grundlæggende fag som syntaks, 
morfologi, semantik, fonetik, sproghistorie og 
dialekter. Du lærer almen sprogteori med særligt 
fokus på grønlandsk. Men sprog er ikke bare 
grammatik - vi studerer også sprogets rolle i 
samfundet og ser hvordan sprog både kan forbinde 
og skille mennesker ad.


Litteraturen er det, der skaber et folks identitet og 
fællesskab. Du lærer om mundtlig fortælletradition, 
tidlig og nyere grønlandsk litteratur, international 
litteratur - og selvfølgelig litteraturteori og 
litteraturanalyse. 


Medierne binder et folk sammen lokalt, men giver 
samtidig udsyn globalt. Inden for medievidenskab 
får du indblik i kommunikationsformer på internettet, 
i grønlandske medier: radio, tv og aviser - før og nu - 
og du lærer at analysere film og billeder.
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Introduktion til 
uddannelsen 
Har du en interesse for det grønlandske sprog, og 
kunne du godt tænke dig at arbejde med sprog, 
litteratur og / eller medierne?


Med uddannelsen Sprog, Litteratur & Medier tilegner 
du dig viden om sprogets struktur og sprogets 
betydning for et lands kulturelle egenart.


Ligesom sprog har stor betydning, har litteratur og 
medier ligeledes stor betydning for hvordan nyheder, 
debat og kultur formidles. Når du læser Sprog, 
Litteratur & Medier, bevæger du dig derfor i centrum 
af kulturen - og du lærer at have fingeren på pulsen 
på nogle af samfundets vigtigste områder.


Uddannelsen består af en bachelor-del (3 år) og en 
kandidat-del (2 år).


Se uddannelsesvideo på YouTube ..


