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Kandidatuddannelsen i Indigenous Studies i UiT- Norges 

Arktiske Universitet 
 

Semesteropholdet i Tromsø under min kandidatuddannelse kom til virkelighed! Drømmen 

om at studere Indigenous Studies blev til en mulighed takket være Ivalo & Minik fonden. At 

flytte til et andet land og skal studere på et universitet kan være vanskeligt i starten, men 

Ivalo & Minik fonden gjorte det nemmere for mig at flytte hjemmefra og studere min 

drømmeuddannelse. 

  

 

Jeg studerer Kultur og Samfundshistorie i 

Ilimmarfik- Grønlandsuniversitet. Hos Norges 

Arktiske Universitet, studerer fagene ’Introduction 

to Indigenous Studies’, ”History of Indigenous 

Peoples - Indigenous people, ethnic minorities and 

the multi-cultural society in the North”, og 

”Indigenous Revitalization - Languages, Literature 

and Arts”. Hele studiet og oplevelsen har ændret 

mit liv og perspektiv på mange måder. Jeg har fået 

så meget erfaring og så mange oplevelser at det er 

umuligt at fortælle kort.  

 

 

Jeg boede i et lejet hus sammen med to studerende fra Norge og Finland. Vores klasse på 

universitetet er en multikulturelt og multi-disciplineret klasse, hvor det er menneskeligt 

udviklende. At have en dagligdag med rummelige og accepterende mennesker fra så mange 

forskellige lande og kulturer, er i sig selv en meget udviklende gave. Dertil var det utroligt 

lærerigt at være på et så professionelt universitet som UiT- Norges Arktiske Universitet. Jeg 

har ligeledes fået et stort netværk som jeg nu kan trække på, hjemmefra i Grønland. Verden 

er tilgængelig, hvis man vil, og jeg vil opfordre alle unge at tage en uddannelse i udlandet! 
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Udover min personlige som læringsmæssige 

udvikling har jeg også haft plads til at arbejde 

sammen med Arctic Council- Indigenous 

Peoples Secretariat og blev inddraget i 

Indigenous Youth Leadership Workshop med 

andre Indigenous Youth fra arktiske lande, 

som var virkelig lærerigt, og fik oplevet 

masser af rejser til andre byer i Norge, 

Frankrig, Island, Amsterdam, Finland, Sverige 

og London. Jeg er taknemmelig at have fået 

venner for livet, og det bedste semester som 

jeg aldrig kommer til at glemme.  

 

Jeg er dybt taknemmelig for at Ivalo & Minik 

Fonden kunne hjælpe mig på vejen hen imod 

opfyldelsen af mit mål og drøm om en 

uddannelse i udlandet. 

 

Linda Lyberth Kristiansen 

 

 


