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Kan grønlændere tale dansk? 
 
At Grønland hører til Danmark, ved næsten ethvert barn! Og dermed følger en masse 
forventninger til hvad grønlændere kan og bør vide når de så er i Danmark – enten som besøgende 
eller som blivende.  
 
 
I lovgivningen Bekendtgørelse af lov om 
danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 
af d. 11. december 2021 står der i §2, stk. 3: 
 

”Følgende grupper af danske statsborgere 
sidestilles med udlændinge, jf. stk. 1: 
1) Herboende grønlændere og færinger 
over 18 år, som af særlige grunde ikke 
behersker det danske sprog i et sådant 
omfang, at de kan fungere i det danske 

samfund.” 
 
Det vil sige at der skal særlige grunde til, før 
det forventes at en grønlænder ikke kan det 
danske sprog i tilstrækkelig grad til at fungere 
i det danske samfund. Hvilket jo alt andet lige 
må betyde, at en grønlænder under normale 
omstændigheder mestrer det danske sprog i 
en sådan grad, at han eller hun kan fungere i 
det danske samfund.  
 
Men kan de det?  
 
Da Grønland er en del af Danmark, er 
danskundervisning også en del af det 
grønlandske skoleskema. Dansk betragtes 
endda som Grønlands vigtigste 
fremmedsprog, og børnene får også 
undervisning i det fra 1. klasse.  
 
Ligesom danske børn i folkeskolen, når 
grønlandske børn altså at stifte bekendtskab 
med tre sprog i alt: Deres modersmål og to 
fremmedsprog. For danske skolebørn er der 
primære sprog dansk, men derudover får de 
også undervisning i først engelsk og senere 

tysk. For grønlandske børn er det primære 
skolesprog grønlandsk, men de får også 
undervisning i først dansk og senere engelsk. 
Så med alle de år med dansk på 
skoleskemaet, bør grønlandske børn da være 
rigtig gode til dansk. Faktisk lige så gode som 
danske børn er til engelsk, ikke? 
 
Det er meget svært at finde nogle præcise tal 
på, hvor godt grønlændere egentlig kan deres 
danske sprog, men lovgivningsmæssigt er der 
forventninger til at de kan det i hvert fald nok 
til at fungere i det danske samfund. Men er 
det nu også helt fair?  
 
Når vi taler om sprog, skelner vi gerne 
mellem tre forhold:  

- Modersmål 
- Andetsprog 
- Fremmedsprog 

 
I sin simpleste form er modersmål gerne 
defineret som det første sprog vi lærer, og 
som også gerne er det sprog vores forældre 
taler. Andetsproget er så det næste sprog vi 
lærer, eksempelvis i mødet med samfundet. 
Det kan eksempelvis være en familie fra 
Italien som flytter til Danmark, hvor familien 
har italiensk som modersmål, og derefter 
lærer dansk som andetsprog i mødet med 
resten af det danske samfund. Fremmesprog 
er derefter alle de sprog som læres som 
individuelle skolefag; såsom tysk, engelsk, 
fransk og spansk.  
 



D. 13. september 2021 

Så ud fra denne definition har vi i Danmark 
gerne dansk som modersmål, hvorefter vi får 
undervisning i to eller flere fremmedsprog i 
løbet af vores uddannelse. Hvor gode vores 
kompetencer så bliver på de enkelte 
fremmedsprog, har gerne meget at gøre med 
de liv vi lever.  
 
Da min far var knægt, var der ikke så mange 
TV-kanaler at vælge imellem, og da han 
voksede op i Sønderjylland, så han derfor en 
del tysk fjernsyn. Hans tysksproglige 
kompetencer voksede, og han var faktisk 
ganske flydende i tysk inden han 
overhovedet kom i skole, selvom det ikke var 
et sprog hverken familien eller det lokale 
samfund talte.  
 
Jeg er også selv vokset op i Sønderjylland, 
men mine tysksproglige kompetencer er 
desværre ikke noget at prale af. Jeg så nemlig 
aldrig tysk fjernsyn og vi har heller aldrig talt 
tysk i familien, så mit input i tysk har været 
voldsomt begrænset – men engelsk til 
gengæld… Jeg er vokset op med masser af 
dansk fjernsyn og danske tegnefilm, men 
sandelig også en god portion engelsk fra det 
gode gamle Cartoon Network, samt en del 
input fra engelske computerspil, så jeg havde 
da lidt engelsk forståelse og ord inden jeg 
kom i skole, selvom jeg aldrig hørte engelsk i 
hverken familien eller samfundet. 
 
Men det er faktisk ingenting i forhold til de 
engelske sprogkompetencer jeg hører blandt 
danske børn i dag! Jeg hører låneord som 
spider, pumpkin, unicorn, green, red, 
mommy, me og mange mange flere! Børn ser 
i dag masser af tegnefilm med engelske 
navne, men den største årsag skal nok findes 
i Tabletten, som viser engelske rim, sange og 
små film som børnene bare suger til sig. Og 
de omsætter det faktisk til reelle sproglige 
kompetencer uden at hverken familien eller 

samfundet behøver at bruge ét eneste 
engelsk ord.  
 
Så er engelsk stadig bare et fremmedsprog 
for danske børn? Eller begynder det faktisk at 
tage form af en lille smule andetsprog? Eller 
måske endda modersmål, da mange børn 
faktisk lærer det næsten samtidig med deres 
dansksproglige udvikling?  
 
Og et endnu vigtigere spørgsmål: Hvilket 
sprog hører grønlandske børn i deres 
medieinput? Ser de dansk fjernsyn som min 
far så tysk hver eneste dag? Finder de danske 
videoer frem på deres Tablets, hvor de kan 
lære den danske ABC-sang? Eller gør de som 
resten af børnene i den danske befolkning?  
 
Jeg siger ikke at grønlændere ikke kan dansk! 
Jeg siger heller ikke at de kan engelsk! Jeg 
siger bare, at jeg ikke håber at folk har alt for 
høje forventninger til mine tyskkompetencer, 
bare fordi jeg kommer fra Sønderjylland.  
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