
K Ø B E N H A V N S  U N I V E R S I T E T  

I N S T I T U T  F O R  T V Æ R K U L T U R E L L E  O G  R E G I O N A L E  S T U D I E R             

E S K I M O L O G I  O G  A R K T I S K E  S T U D I E R  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidatspeciale 

Poul Borup Klitgaard 

 

Forestillingen om Grønland i danske 

skolebøger 

Et billede på en magtrelation 

Vejleder: Søren T. Thuesen 

Afleveret den: 28. februar 2017 



2 
 

 

Abstract 

 

In this dissertation I analyze and discuss the way Greenland is verbalized through the contents of 

a series of textbook systems during the period from 1953 to 2013. Textbook systems are all 

released for the purpose of teaching in geography and social studies curriculum in the Danish 

public school 7. – 10. grade. 

 

In the analysis of the textbook-systems the time frame is subdivided into three smaller periods: 

1953-1960, 1960-1975 and 1975-2013. The varying length of the periods arises from the 

political and social development in Greenland and the development of the school-policy/school-

book publishing policy in Denmark. The essence of it all is the production of a number of 

educational books, and the professional content of these textbooks. The publishers` conditions 

and the legislative texts, which determine the contents of the public school-subjects, are crucial 

for the number, form and content of the publications. In the analysis of the selected geography 

and social science books, I therefore include these parameters. The focal point of the analysis is 

the verbalization of Greenland, and the way in which the Greenlandic development towards a 

still greater degree of autonomy is exhibited in the above mentioned textbook systems. Thus, I 

also involve the political and societal development in Greenland. 

 

On the basis of the philosopher and political scientist Ernesto Laclaus and the philosopher 

Chantal Mouffe's discourse analytic theories; I have placed a discourse analytical model 

containing the two antagonistic pairs: Inclusive discourse/exclusive discourse & scientific 

discourse/ popular science discourse. In the analysis of the textbook systems I uncover a number 

of cardinal points and a number of related elements which more or less support the 

aforementioned discourses. By analyzing the content of the textbook systems describing the 

Danish-Greenlandic relationship a picture is created of the extent to which Greenland is 

perceived as included or excluded in the Danish Kingdom. And by analyzing the use of common 

or exotic reference/expressions in the Greenland-related contents in textbook systems is created, 

similarly, an understanding for the weighting of the scientific and popular scientific 

representations. By placing the analytical result in the discourse analysis model it provides an 
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overview of the development of the selected discourses, through which Greenland is verbalized 

in the textbook systems. 

 

The analysis documents that the Greenland-related content in the textbook systems through the 

whole period was largely dominated by an inclusive and a scientific discourse. In continuation of 

the analysis I discuss this analysis result compared partly to the philosopher Michel Foucault's 

five starting points for an analysis of power and power mechanisms, and partly on professor of 

literature Edward w. Said’s fundamental ideas of Orientalism. The question is whether the 

inclusive discourse must be interpreted as an expression of a Danish desire for a continued 

development of the Greenlandic society. A society in which Greenland despite increasing 

degrees of autonomy remained an equal part of the Danish realm. Or if the inclusive discourse to 

a greater extent was an expression that would stabilize the perception of the former colonial 

power, Denmark, as the developed and superior and the former colony of Greenland as immature 

and inferior. 

 

In the dissertation I conclude that Greenland – through the contents of the textbook systems – is 

verbalized as an equal part of the Danish realm.  A verbalization in spite of an increasing degree 

of Greenlandic autonomy is not taken to its logical conclusion – a sovereign Greenlandic State. 
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1.0 Indledning, baggrund og problemformulering 

Gennem undervisningen i den danske folkeskole skabes grundlaget for danske børn og unges 

forestillinger om nutidens Grønland. Et grundlag, som senere i livet kan få afgørende betydning 

for både det enkelte menneske og den danske befolknings holdning til en fremtidig udvikling af 

Rigsfællesskabet og den dansk-grønlandske relation. Det er derfor vigtigt at skabe en øget 

bevidsthed hos både forskere, skolebogsforfattere/forlag, undervisere og andre formidlere om 

måden, hvorpå indholdet i de danske skolebøger italesætter både det fortidige og det nutidige 

Grønland.  

I forlængelse af Det grønlandske Selvstyres indførelse i 2009 har både politikere, forskere, 

journalister og andre diskuteret den fremtidige udvikling af Rigsfællesskabet i al almindelighed 

og den dansk-grønlandske relation i særdeleshed. Den globale opvarmning, det øgede 

internationale fokus på Arktis og en mulig fremtidig grønlandsk suverænitet kan medføre 

ændringer i både form og indhold af ovennævnte fællesskab og relation. Disse ændringer kan 

begrundes i egne behov, holdninger og forestillinger om de andre. Alt dette er et yderligere 

argument for, at der forskningsmæssigt sættes fokus på formidlingen af en grundlæggende viden 

om Grønland, grønlandske samfundsforhold og den dansk-grønlandske relation. Dette leder mig 

frem til følgende problemformulering: 

En diskursanalyse og diskussion af måden hvorpå Grønland italesættes gennem indholdet 

af en række danske lærebogssystemer fra perioden 1953 - 2013. Lærebogssystemer som 

alle er udgivet med henblik på undervisning i fagene geografi og samfundsfag på 7. – 10. 

klassetrin i den danske folkeskole. 

En sådan analyse/diskussion omhandler direkte og indirekte en række delemner som f.eks.: 

postkolonialisme, Rigsfællesskabet, selvstændighed/suverænitet, magt, uddannelsespolitik, 

skolefagenes udvikling, undervisningsmaterialer, pædagogik, forlagsvirksomhed m.v. En række 

delemner som hver især er beskrevet i større eller mindre grad af forskere, fagfolk og andre med 

interesse for områderne.  

Den postkoloniale dimension og udviklingen af Rigsfællesskabet beskriver lektor Ulrik Pram 

Gad i sin artikel fra 2008 ”Når mor/barn-relationen bliver teenager. Kompatible 

rigsfællesskabsbilleder som (dis)integrationsteori”. I artiklen omtaler han den dansk-grønlandske 
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relation metaforisk som et forhold imellem forældre og børn. Et forhold hvor Danmark ifølge 

Gad i nogle sammenhænge påtager sig rollen som den voksne, der er utålmodig i forhold til 

teenagerens uansvarlighed (Gad 2008: 117-118). I artiklen tolker Gad betegnelsen hjemmestyre 

med ”de, der er på vej til at styre sig selv” (Gad 2008: 122). I dette ligger implicit en fremadrettet 

udvikling. Netop termen selvstyre indgår i professor Jens Dahls bog ”Arktisk selvstyre – 

historien bag rammerne for det grønlandske hjemmestyre” fra 1986. Allerede på dette tidspunkt 

italesætter han en potentiel videreudvikling af Hjemmestyret – og dermed den dansk-

grønlandske relation. I introduktionen stiller han spørgsmål ved, om hjemmestyreordningen 

indeholder kimen til et egentligt selvstyre – eller om Hjemmestyret er ”den skinbarlige 

kolonialisme i nye klæder” (Dahl 1986: 8). Herved kobler han en fremtidig udvikling med den 

koloniale fortid. På denne måde beskrives indirekte de historiske brud som den dansk-

grønlandske relation er udviklet igennem. Et af disse brud omtaler lektor Lill Rastad Bjørst i sin 

bog ”En anden verden. Fordomme og stereotyper om Grønland og Arktis” fra 2008. I denne 

beskriver hun, hvordan der inden for historieskrivningen optræder beskrivelser af bruddet 

mellem en moderne tid og en traditionel tid (Bjørst 2008: 40). Netop grundlovsændringen fra 

1953 kan opfattes som markeringen af et brud i den dansk-grønlandske relations historie. Et 

sådant brud kan anskues som et formelt udtryk for Grønlands bevægelse væk fra en traditionel 

fortid – rettet mod en moderne nutid. I sin bog henviser Bjørst blandt andet til historikeren 

Hanne Thomsens artikel ”Ægte grønlændere og nye grønlændere – om forskellige opfattelser af 

grønlandskhed” fra 1998. I denne omtaler Thomsen endnu en markering af et brud i den danske-

grønlandske relation. I et afsnit med overskriften ”Grønlandsk politik mellem centralisering og 

decentralisering” beskriver hun indførslen af Hjemmestyret med ordene: ”Grønland har med 

Hjemmestyret fået en høj grad af indre økonomisk, administrativ og politisk autonomi, men 

Grønland har ingen autonomi over for omverdenen” (Thomsen 1998: 46). Her italesættes 

indirekte et asymmetrisk magtforhold Grønland og Danmark imellem. Netop tilstedeværelsen af 

et magtforhold er et udtryk for en relation.  

På samme måde eksisterer der litteratur, forskningsresultater m.v., der beskriver undervisningen i 

specifikke skolefag i den danske folkeskole (herunder både valg af litteratur, metodik m.v.) og 

udviklingen af forlagsbranchen. Eksempelvis udgav forlaget Gyldendal i 1965 en bog med titlen 

”Om undervisning i historie og samfundslære i folkeskolen” (Andersen 1965). Denne udgivelse 

udkom i forlængelse af folkeskoleloven fra 1958 og den efterfølgende undervisningsvejledning 
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fra 1960 – og skulle give inspiration til undervisningen i de nævnte fag. Selvom der i bogen 

gøres en del ud af, hvilke områder f.eks. samfundsfagsundervisningen kan og bør inddrage, 

nævnes Grønland på intet tidspunkt. Årsagerne til dette kan være mange. Eksempelvis kan det 

være et mere eller mindre bevidst fravalg fra forfatteren eller skolebogsforlagets side. Netop 

skolebogsforlagenes udvikling beskrives helt specifikt i et afsnit af bogen ”Bogbranchen indefra. 

Et introspektivt kig på bogbranchen efter 1945 – skrevet af 27 bogfolk” (Schmidt 1997). I denne 

berøres en lang række emner med relevans for dette speciale. Skolebogsbranchens 

udvikling/historie, relevant lovgivning, pædagogiske tilgange og samfundsudviklingen er blot 

nogle få af disse emner. Dette tema behandles ligeledes i et speciale fra Institut for Samfundsfag 

fra 1975. I specialet med titlen ”Forlagsvirksomhed med henblik på skolebøger” (Hyldegaard-

Pedersen & Pedersen 1975) gennemgås en række emner som: Forlagsvirksomhed, kultur- og 

uddannelsespolitik, bogens vilkår i Danmark – samt skolen og dens undervisningsmidler.  

Ovenstående dokumenterer, at der på forskellig vis findes forskningsresultater og litteratur, der 

beskriver den dansk-grønlandske relation, forlagsbranchen og udgivelsen af skolebøger. Til 

gengæld bliver det ligeledes tydeliggjort, at der ikke findes tilsvarende materiale, der kobler de 

danske lærebogssystemers indhold omhandlende Grønland med den samtidige opfattelse af den 

dansk-grønlandske relations udvikling. En kobling, jeg derfor ønsker at foretage. 

I det efterfølgende afsnit har jeg beskrevet min fremgangsmåde og specialets struktur.  

2.0 Fremgangsmåde og specialets struktur 

I forlængelse af et afsnit, hvori jeg redegør for de valgte cases (lærebogssystemerne) og 

omfanget, udvælgelsen og brugen af disse, beskriver jeg baggrunden for den valgte tidsmæssige 

periodeinddeling og udviklingen i disse perioder. Denne udvikling beskriver jeg for hver periode 

i to afsnit med overskrifterne ”Grønland” og ”Danmark”. I afsnittene omhandlende Grønland 

gennemgår jeg den politiske udvikling i Grønland – med hovedvægten lagt på emner relateret til 

det dansk-grønlandske forhold. I afsnittene om Danmark beskriver jeg dels den skolepolitiske 

udvikling og dels den skolebogsforlagspolitiske udvikling.  

I forlængelse af redegørelsen uddyber jeg baggrunden for valget af de teorier m.v., som benyttes 

i analysen og diskussionen. Indledningsvis forklarer jeg, hvorfor netop de ideer, som kommer til 

udtryk i professor Edward W. Saids bog ”Orientalisme” fra 1978, benyttes i opgavens 
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diskussion.  En diskussion, hvor jeg blandt andet afprøver analyseresultaterne i forhold til netop 

nogle af de tanker, der ligger til grund for begrebet orientalisme. 

Herefter beskriver jeg de i øvrigt valgte teorier. Idet den dansk-grønlandske relation kan anskues 

som en magtrelation, er grundlaget for analysen og diskussionen – udover Saids grundtanker - 

diskursanalytiske teorier af filosoffen og politologen Ernesto Laclau/filosoffen Chantal Mouffe 

og idehistorikeren Michel Foucault mv. Eftersom de danske lærebogssystemer udgør en 

salgsvare for en række konkurrerende skolebogsforlag, argumenterer jeg ligeledes for 

inddragelsen af professor Søren Briors grundlæggende ideer om populærvidenskabelige 

fremstillinger.  Derudover benytter jeg lektor Marianne Winther Jørgensens og professor Louise 

Philips tanker om opbygning af egen diskursanalytiske model. På baggrund af disse og 

ovenstående teorier/ideer afslutter jeg teoriafsnittet med at opstille den diskursanalytiske model, 

som jeg benytter i den efterfølgende analyse. 

Analysen tager strukturelt udgangspunkt i den valgte periodeinddeling – og udmønter sig i en 

sammenstilling af den omtalte udvikling inden for disse perioder og den danske folkeskoles 

undervisning i emner relateret til Grønland og grønlandske samfundsforhold. En undervisning 

hvis fundament i høj grad består af de nævnte lærebogssystemer.  

Analysen af hver af de tre perioder er - udover en indledende karakteristik af periodens 

lærebogssystemer og en afsluttende delsammenfatning - opdelt i to afsnit. Dels et afsnit, hvor 

omdrejningspunktet er den dansk-grønlandske relation og en underliggende inkluderende eller 

ekskluderende diskurs – og dels et afsnit, hvor jeg undersøger i hvor høj grad Grønland 

beskrives/benyttes som noget alment eller eksotisk. Her afdækkes en eventuel underliggende 

videnskabelig eller populærvidenskabelig diskurs. Jeg afslutter analyseafsnittet med en 

sammenfatning af analyseresultaterne fra de tre perioder. 

I forlængelse af analysen og dennes sammenfatning diskuterer jeg analyseresultaterne i forhold 

til blandt andet Michel Foucaults fem udgangspunkter for magt og magtmekanismer – samt 

grundtankerne i Edward W. Saids orientalismebegreb. En diskussion som jeg efterfølgende 

konkluderer på. Specialet afsluttes med en perspektivering. 

Derudover skal det nævnes, at jeg i forbindelse med direkte citater og titler på værker, artikler og 

lignende har benyttet citationstegn. I specialet er centrale termer/begreber skrevet med kursiv. 
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3.0 Redegørelse for valg af lærebogssystemer og periodeinddeling 

Jeg vil i det følgende redegøre for min udvælgelse og brug af bestemte lærebogssystemer og min 

periodeinddeling. 

3.1. Cases: lærebogssystemerne 

Som cases vil jeg tage udgangspunkt i et udvalg af den danske folkeskoles lærebogssystemer i 

fagene geografi og samfundsfag i 7. – 9. klasse (inklusiv tidligere tiders benævnelser for disse 

klassetrin som f.eks. mellemskolen og realklasserne). Et system består af et antal bind, men i 

specialet benyttes alene betegnelsen lærebogssystem, uanset om der er tale om en enkelt bog 

eller flere bind.  

Jeg har valgt kun at inddrage lærebogssystemer fra folkeskolens ældste klassetrin. Denne 

afgrænsning skyldes primært et ønske om at fokusere på geografi- og samfundsfaglige tekster, 

hvis indhold er kendetegnet ved en høj grad af kompleksitet. En kompleksitet som, hvad angår 

Grønland og den dansk-grønlandske relation, ikke nødvendigvis findes i lærebogssystemerne fra 

de tidlige klassetrin. 

Jeg kunne have valgt en række andre fag som f.eks. historie, dansk og kristendom. Men på 

baggrund af ønsket om at analysere en samtidig forestilling om Grønland (defineret som den 

nutid et lærebogssystem er en del af på tidspunktet for sin udgivelse) - og for at begrænse 

opgavens omfang - har jeg valgt alene at inddrage lærebogssystemer i fagene geografi og 

samfundsfag/samtidsorientering. 

a) Kendetegn 

Et lærebogssystem er kendetegnet på forskellig vis. Dels kan det være et antal bøger, der dækker 

undervisningen i et eller flere fag i en given række af skoleår. Disse skoleår kan både omfatte en 

mindre del af et helt folkeskoleforløb (indskolingen, mellemtrinnet eller udskolingen), omfatte 

flere af disse dele – og i enkelte tilfælde endog fortsætte i HF/gymnasieregi. Og dels kan det 

være en serie af bøger, der hver især omhandler et større underområde af bestemte fag eller 

indgår i forskellige grader af tværfaglighed.  



12 
 

Lærebogssystemernes indhold dækker fagene bredt. Det vil sige, at forfatterne til 

lærebogssystemerne med udgangspunkt i den gældende lovgivning forsøger at inddrage både det 

lokale, nationale og internationale, fortiden og nutiden, kultur og natur, det offentlige og det 

private, organisationer, den industrialiserede verden & ulandene, alle verdenshjørner, klimatiske 

vilkår, uddannelse og erhverv - samt det enkelte menneske, større og mindre grupper og hele 

samfund. Som konsekvens af dette præsenteres en del af lærebogssystemernes indhold i relativt 

generaliserende termer. I nogle af systemerne er der dog udvalgte fokusområder, hvor 

beskrivelsen er mere nuanceret og omfangsrig. Det kan være områder, der specifikt omhandler 

Danmark/danske interesser – eller områder, hvor der er en direkte eller indirekte relation til 

Danmark/danske interesser. Slutteligt kan beskrivelsen af sådanne områder anskues som 

konkrete repræsentanter for f.eks. verdensdele, folkeslag, fænomener m.v. Sidstnævnte områder 

beskrives sjældent for områdets egen skyld, men er netop medtaget som et eksempel. Samlet set 

danner lærebogssystemerne en slags rygrad i den faglige undervisning. Selvom der er udgivet 

undervisningsmateriale til folkeskolebrug, der omhandler mere snævre 

geografiske/samfundsfaglige områder (et bestemt land, et bestemt politisk system med videre), er 

netop lærebogssystemerne det basismateriale, som en stor del af folkeskolens undervisning i 

fagene geografi og samfundsfag har taget/tager sit udgangspunkt i. Det er derfor indholdet i disse 

bøger, der grundlæggende har skabt/er med til at skabe elevernes forestilling om Grønland. 

b) Omfang, udvælgelse og brug 

I 1902 betød vedtagelsen af en pligtafleveringslov, at blandt andet alle forlag herefter skulle 

tilsende Statsbiblioteket et eksemplar af alle nyudgivelser (Statsbiblioteket 2016). Det er derfor i 

princippet muligt at finde alle de lærerbogssystemer, der er udgivet i Danmark til brug for 

folkeskolen. Ved en minutiøs gennemgang af Statsbibliotekets arkiver for årene 1953 og frem til 

nutiden har jeg fundet ca. 20 lærebogssystemer for faget geografi og 15 for faget samfundsfag, 

som helt eller delvist er målrettet mod folkeskolens 7.- 9. klasse. Totalt drejer det sig om ca. 80 

bind. Bag udgivelserne står 16 forskellige forlag, hvoraf de 5 af forlagene alene har udgivet 26 af 

de i alt 35 lærebogssystemer. En monopollignende situation som jeg vil beskrive nærmere i 

afsnittet om min periodeinddeling. Det gennemsnitlige antal udgivelser pr. årti er 11-12 bind. 

Bortset fra at der udgives væsentligt flere i 60´erne og færre i 80´erne, ligger antallet af faktiske 
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udgivelser i de øvrige årtier tæt på det gennemsnitlige antal. Udsving i de økonomiske 

konjunkturer kan være en af forklaringerne på de nævnte afvigelser fra gennemsnittet. 

Jeg har valgt at inddrage samtlige 35 lærebogssystemer i min analyse. De lærebogssystemer, der 

ikke henvises specifikt til i selve specialet, men som alligevel har fungeret som 

baggrundsmateriale, findes oplistet i et selvstændigt bilag til specialet (bilag 3). 

 

I forordet til de enkelte systemer beskriver forfatteren/redaktionen ofte baggrunden for 

udvælgelsen af det faglige indhold og lærebogssystemernes opbygning.  I enkelte tilfælde 

fremkommer her informationer, som er relevante for dette speciales fokusområde – og som 

derfor er inddraget i analysearbejdet.  

 

I lærebogssystemerne benyttes beskrivelsen af Grønland og grønlandske forhold dels som en 

repræsentation på noget ”større” (Arktis, oprindelige folk, klimaforhold, transportsektoren m.v.) 

– og dels som Grønland i sig selv. I sidstnævnte tilfælde inddrages Grønland, fordi det på 

baggrund af den eksisterende dansk-grønlandske relation vurderes som relevant, at danske 

folkeskoleelever beskæftiger sig med netop grønlandske forhold. Uanset om det 

grønlandsrelaterede stof fungerer som repræsentation eller som en beskrivelse af Grønland i sig 

selv, kan indholdet bidrage med relevante informationer til brug for dette speciales analyse og 

efterfølgende diskussion. Jeg har derfor valgt at tage udgangspunkt i begge tilgange.  

3.2 Periodeinddeling 

I min analyse af de danske lærebogssystemer har jeg valgt at underopdele tidsrammen i tre 

mindre perioder: 1953–1960, 1960–1975 og 1975-2013. Periodernes varierende længde 

udspringer af den politiske og samfundsmæssige udvikling i Grønland og den 

skolepolitiske/skolebogsforlagspolitiske udvikling i Danmark. Netop sammenkædningen af en 

overordnet politisk/samfundsmæssig udvikling i Grønland og en specifik uddannelsespolitisk 

udvikling/specifik erhvervsmæssig udvikling i Danmark kan opfattes som en sammenkobling af 

to uforenelige størrelser. Jeg vil i det følgende argumentere for, hvorfor dette alligevel er både 

nødvendigt og muligt. 
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Kernen i det hele er produktionen af en række lærebogssystemer – og disse systemers faglige 

indhold.  Forlagenes vilkår (herunder antallet af forlag, indbyrdes konkurrence og distribution), 

og det lovstof, der bestemmer indholdet i folkeskolens fag, er afgørende for udgivelsernes antal, 

form og indhold. En analyse af udvalgte geografi- og samfundsfagsbøger må derfor 

nødvendigvis inddrage disse parametre. Og når analysens omdrejningspunkt er italesættelsen af 

Grønland, og måden hvorpå den grønlandske udvikling mod stadig højere grad af 

selvstændighed synliggøres i de nævnte lærebogssystemer – må netop den politiske og 

samfundsmæssige udvikling i Grønland ligeledes inddrages.  

Både den politiske/samfundsmæssige udvikling i Grønland og den skolepolitiske og 

skolebogsforlagspolitiske udvikling i Danmark indeholder en række markante skift og 

overgange. Trods deres indbyrdes uafhængighed er der et vist sammenfald i tidspunkterne for 

disse skift/overgange i henholdsvis Grønland og Danmark.  Det er disse tidspunkter, jeg har 

benyttet som fixpunkter i forbindelse med min tredeling af perioden 1953 - 2013. Med 

inddelingen ønsker jeg at skabe en grad af tidsmæssig overskuelighed – og dermed få et nyttigt 

styringsredskab for min analyse. I det efterfølgende vil hver enkelt periode blive beskrevet 

nærmere. 

a) 1. periode: 1953-1960 

Grønland 

I 1948 nedsatte den danske Rigsdag en kommission, der i 1950 udgav en betænkning (herefter 

benævnt som G50-betænkningen) (Olsen 2005: 31). Dette satte gang i en proces, der i 1953 via 

en grundlovsændring betød, at Danmarks og Grønlands formelle relation som henholdsvis 

kolonisator og koloniseret ophørte. Grønland blev nu en ligestillet del af Danmark – med ret til at 

vælge to medlemmer til det danske Folketing (Olsen 2005: 41og 43).  

Danmark 

På dette tidspunkt var den danske folkeskole underlagt folkeskolenloven fra 1937. I 

formålsparagraffen stod der, at skolen skulle fremme og udvikle børnenes anlæg og evner, styrke 

deres karakter og give dem nyttige kundskaber (Nielsen 1995: 9). Alt i alt skulle skolen altså 

være både opdragende og kundskabsformidlende. Netop de kundskaber, som datidens skolebøger 
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formidlede, var udsat for kritik allerede fra begyndelsen af 1900-tallet. Indholdet blev opfattet 

som borgerligt (Mulvad & Risak 1980: 7). I 1920´erne og 1930´erne fik kritikken en ekstra 

dimension, idet arbejderbevægelsen med skepsis så på de store skolebogsforlags 

monopollignende produktionsforhold (Mulvad & Risak 1980: 24). Denne kritik betød, at den 

socialdemokratiske/radikale regering nedsatte et politik udvalg, der i 1933 udgav en betænkning 

omhandlende en revision af skolebøgernes indhold. Udvalget ønskede, at indholdet skulle være 

”tilstrækkelig præget af en videnskabelig, kulturhistorisk og fredsvenlig ånd”. En række 

ændringsforslag – blandt andet oprettelsen af et statsforlag for skolebøger - vandt dog ikke 

politisk genklang (Nielsen 1995: 8; Mulvad & Risak 1980: 25).  

Trods den tids fagvidenskabelige debat/uenighed om natur-kulturforholdet signalerer 

betænkningen klart, at der i faget geografi skal undervises i sammenhængen mellem forskellige 

naturforhold og det deraf afledte menneskelige kulturliv (Undervisningsministeriet 1933: 14). 

Denne naturdeterministiske tilgang fastholdes i både undervisningsmaterialer og i diverse 

love/forordninger helt op til tiden omkring 1960 (Lørring 1995: 115). Derudover fastholdes 

ideen om, at man på de yngste klassetrin tager udgangspunkt i elevernes nære samfund – og at 

man på udskolingen i højere grad underviser i emner relateret til mere fjerne samfund. En 

indholdsstruktur, som den tidligere rektor ved biblioteksskolen Leif Lørring kalder for national 

centrisme (Lørring 1995: 118-119). 

Trods den tidligere nævnte kritik af skolebøgernes faglige indhold opfattes indholdet i 

geografibøgerne stadig som værende både neutralt og objektivt (Lørring 1995:115). I 

folkeskoleloven fra 1958 og i den efterfølgende undervisningsvejledning fra 1960 

(Undervisningsministeriet 1960) er det stadig den sikre viden og de reale kundskaber, som er i 

fokus (Nielsen 1995: 10). Alt i alt fastholdes tankerne i folkeskoleloven fra 1937 helt op til 

1960´erne.  

Spørgsmålet er om en gældende ældre folkeskolelov, forlagenes produktions- og 

distributionsmonopol, diskussionerne om lærebøgernes indhold og overbevisningen om, at viden 

besad neutrale og objektive egenskaber havde en gennemslagskraft i forhold til formidlingen af 

Grønland og grønlandske samfundsforhold. Et Grønland hvor der atter var gang i en politisk 

forandringsproces. På denne tid nedsattes endnu en kommission, hvis arbejde ændrede 

forholdene i Grønland. 
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b) 2. periode: 1960 – 1975 

Grønland 

Trods Grønlands ændrede status fra en dansk koloni til en del af det danske rige var der endnu 

ikke tale om en reel ligestilling i forholdet mellem Danmark og Grønland. På opfordring fra Det 

grønlandske Landsråd nedsatte folketinget Grønlandsudvalget af 1960. Dette udvalg 

færdiggjorde i 1964 en betænkning (herefter benævnt som G60-betænkningen), hvori målet for 

grønlandspolitikken beskrives med ord om, at ”Grønlands stilling som en ligeberettiget del af det 

danske rige må – med fuld respekt for de grønlandske problemers egenart – styrkes”. Et mål om 

større grønlandsk medbestemmelse og medansvar indgik ligeledes i målsætningen 

(Grønlandsudvalget 1964: 23). 

Selvom udgangspunktet for G60-betænkningen blandt andet var ønsket om en reel ligestilling 

Grønland og Danmark imellem, blev netop ligestilling et af de store konfliktpunkter i 

betænkningen. Det såkaldte fødestedskriterie betød, at den udsendte arbejdskraft fra Danmark 

skulle oppebære samme løn som i Danmark, selvom lønniveauet var lavere i Grønland. Dette 

betød en lønforskel grønlændere og danskere imellem, som i Grønland opfattedes som 

racediskrimination (Hansen & Holst-Jensen 1970: 165; Thorleifsen 2012: 450). Selve 

diskussionen om fødestedskriteriet medførte en række demonstrationer i både Grønland og 

Danmark (Olsen 2005: 125 og 127), og var sandsynligvis en medvirkende faktor til en spirende 

politisk bevidsthed blandt mange grønlændere. En bevidsthed, der i det efterfølgende årti 

udmøntede sig i dannelsen af egentlige politiske partier i Grønland. Og en bevidsthed, som 

givetvis også påvirkede den Grønlandske befolknings ønske om at forlade Det Europæiske 

Fællesmarked (EF), som Danmark i 1972 havde tilsluttet sig (Thorleifsen 2012: 452). En 

beslutning, der dog først blev effektueret nogle år senere. G60-betænkningens intentioner om 

større grad af grønlandsk ligestilling i forhold til Danmark, etableringen af egentlige politiske 

partier og konflikten vedrørende fødestedkriteriet skabte sandsynligvis grobunden for den 

modstand, der opstod i forbindelse med den danske stats tilladelser til olieefterforskning ved den 

grønlandske kyst. Netop den grønlandske undergrund var et konfliktpunkt for den af staten 

nedsatte Hjemmestyrekommission af 1975 (Olsen 2005: 237). Et kommissionsarbejde, som 

nogle år senere skulle udmønte sig i indførslen af et egentligt grønlandsk hjemmestyre.  Denne 
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periode sluttede også i Danmark med en ny lovgivning. En lovgivning, som omhandlede det 

skolepolitiske område. 

Danmark 

I den tidligere nævnte undervisningsvejledning fra 1960 blev hovedsigtet med undervisningen 

beskrevet på følgende måde: ”(…) samspillet mellem naturforholdene i jordens forskellige egne 

og menneskenes arbejds- og livsvilkår” (Undervisningsministeriet 1960: 124). Trods denne 

ordlyd blev det naturdeterministiske indhold i geografibøgerne langsomt udfaset i løbet af 

1960´erne. En ikke synkroniseret udfasning, hvor nogle lærebogsforfattere/forlag fastholder 

naturens rammesætning for menneskets udfoldelse – og hvor mennesket i andre lærebøger 

fremstilles som en geografisk faktor i sig selv. En situation hvor mennesket på baggrund af den 

teknologiske udvikling kan præge naturen – og ikke bare agerer på naturens vilkår. (Lørring 

1995: 121-122). Opgøret med den naturdeterministiske tilgang til geografiundervisningen var 

også et opgør med undervisningens indhold som værende neutralt og objektivt. Geografiske 

problemfelter havde ikke længere en tilhørende facitliste. Netop lærernes egne valg af teorier, 

begreber og metoder åbnede muligheden for subjektive tolkninger af samfundsudviklingen i 

både Danmark og omverdenen. Dette har nødvendigvis haft en vis indflydelse på indholdet i den 

tids nyudgivne lærebøger i geografi. Som et produkt af dette og andre elementer igangsættes 

hermed diskussionen om indoktrinering i Folkeskolen. Der opstod en begyndende erkendelse af, 

at folkeskolen ikke kun var opdragende og kundskabsformidlende – men at den også var 

meningsdannende. Dette betød skolepolitiske diskussioner om skolens rolle. Skulle den 

formidlede viden være politisk neutral eller alsidig? (Nørgaard 2008: 24). Debatten om 

skolebøgernes indhold tog til i årene efter 1970 (Nørgaard 2008: 34). Den kritik som blandt 

andet arbejderbevægelsen tidligere havde rettet mod skolebøgernes borgerlige indhold – blev nu 

af de borgerlige partier rettet mod det, som blev opfattet som et venstreorienteret indhold i 

skolebøgerne (Mulvad & Risak 1980: 7).  

Parallelt med denne udvikling skærpedes konkurrencen mellem de 5-6 store skolebogsforlag. 

Trods konkurrencen dannede de i 1975 en forening for danske skolebogsforlæggere. Foreningen 

med navnet Den Danske Forlæggerforenings Skolebogssektion blev så markant på markedet, at 

det var vanskeligt for andre at etablere forlagsvirksomhed rettet mod folkeskolen (Mulvad & 

Risak 1980: 27). Denne monopollignende situation blev forstærket af, at staten og amterne i 
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1974 og 1975 oprettede en række lands- og amtscentraler for undervisningsmidler. Disse 

centraler - hvis funktion jeg vil beskrive yderligere i analysen af tredje periode - blev reelt en del 

af et distributionssystem for de private skolebogsforlag (Mulvad & Risak 1980: 25). Hermed 

dannedes et parløb mellem det offentlige pædagogiske miljø og de private skolebogsproducenter. 

Alt dette skete som optakt til fremkomsten af en ny folkeskolelov i 1975. 

I lighed med beskrivelserne af perioden før 1960 kan der spørges ind til, hvorvidt en ny 

folkeskolelov og undervisningsvejledning, ophøret af det naturdeterministiske udgangspunkt for 

indholdet i folkeskolens geografibøger, diskussionerne om indoktrinering og de ændrede vilkår 

for skolebogsdistributionen synliggøres i bøgernes omtale af Grønland og grønlandske forhold. 

Forhold som i tiden efter 1975 udvikledes på en række områder.  

c) 3. periode: 1975-2013 

Grønland 

Tiden fra 1975 og frem til nutiden er i Grønland kendetegnet ved to markante politiske 

begivenheder – indførslen af først Hjemmestyret og sidenhen Selvstyret. Den tidligere nævnte 

hjemmestyrekommissions arbejde afsluttedes i 1978 med udgivelsen af en betænkning. I denne 

fremkom forslag til både et hjemmestyres anliggender og begrænsninger (Kommissionen for 

Hjemmestyre i Grønland 1978: 23-37). Efter den endelige vedtagelse af Loven om Grønlands 

Hjemmestyre gik Grønland således fra at være et område med amtslignende status i den danske 

stat (Thorleifsen 2012: 450) til at være et hjemmestyreområde i det danske rige (Olsen 2005: 

295).  

Selvstændighedsprocessen stoppede dog ikke med etableringen af Hjemmestyret. I 1999 

etableredes Den grønlandske Selvstyrekommission. Kommissionens arbejde afsluttedes i 2003 

med en betænkning, hvori en række mulige selvstyremodeller opremses. Modeller som 

kommissionen havde diskuteret (Selvstyrekommissionen 2003: 25). Herefter etableredes Den 

grønlandsk-danske Selvstyrekommission. Denne kommission afsluttede ligeledes sit arbejde med 

udgivelsen af en betænkning. I denne omtales blandt andet ”Den grønlandske adgang til 

selvstændighed” (Grønlandsk-dansk selvstyrekommission 2008: 85-90). Efter en 

folkeafstemning i Grønland indførtes herefter Det grønlandske Selvstyre ved lov i 2009 

(Thorleifsen 2012: 461). I Selvstyreloven er der indskrevet en mulighed for, at Grønland på et 
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ikke nærmere fastsat tidspunkt i fremtiden udvikler sig til en egentlig selvstændig stat 

(Statsministeriet 2009).  

På skoleområdet i Danmark indledtes denne periode ligeledes med en ny lovgivning. Samtidig 

med kommissionsarbejdet vedrørende et eventuelt fremtidigt grønlandsk Hjemmestyre vedtog 

Folketinget i Danmark en ny folkeskolelov. 

Danmark 

I folkeskoleloven fra 1975 skrives der klart i formålsparagraffen, at eleverne skal opøve en evne 

til selvstændig vurdering og stillingtagen (Nielsen 1995: 11). En formålsparagraf der også var 

gældende for geografiundervisningen – og som dermed havde indflydelse på 

geografilærebøgernes indhold. Med disse ord gøres der op med opfattelsen af, at alle 

samfundsmæssige problemstillinger/konflikter har en endelig og objektiv løsning – og at enhver 

tolkning af samfundsudviklingen er neutral. Netop dette var baggrunden for etableringen af de 

tidligere nævnte lands- og amtscentraler. Som konsekvens af erkendelsen af, at lærebøgerne var 

uddannelsespolitisk vigtige, skabtes et politisk ønske om at kunne styre distributionen af 

lærebøgerne (Mulvad & Risak 1980: 27). I forbindelse med vedtagelsen af folkeskoleloven fra 

1975 udskilles samfundsfaget fra historiefaget - og at det nye fag får navnet samtidsorientering 

(Mulvad & Risak 1995: 45). Samtidig kulminerer diskussionen om naturdeterminismen med en 

endelig opdeling af geografifaget i en naturgeografisk del og en kulturgeografisk del. Der sættes 

i højere grad lighedstegn imellem kulturgeografi og samfundsfag (Lørring 1995: 122/123).  

I forlængelse af loven fra 1975 udgav Undervisningsministeriet en vejledende læseplan for faget 

geografi. Selvom der her ikke signaleres en tilbagevenden til den naturdeterministiske tilgang i 

geografiundervisningen, spiller naturen alligevel en afgørende rolle. I formålsparagraffen gøres 

det klart, at undervisningen skal medvirke til, at eleverne opnår forståelse for naturgivne og 

menneskeskabte forholds betydning (Lørring 1995: 122). Denne forståelse var gældende frem til 

1991, hvor Undervisningsministeriet udgav en ny undervisningsvejledning for faget geografi. 

Denne blev i mindre grad revideret og genudgivet i forlængelse af den nye lov for 

folkeskoleområdet fra 1993. Naturen og kulturen bliver her beskrevet som ligeværdige parametre 

i samfundsudviklingen. I vejledningen står der blandt andet, at eleverne skal tilegne sig viden om 

og forståelse af de naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår i både Danmark og 
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omverdenen (Lørring 1995: 126). Og selvom der i den aktuelle nutid er opstillet nye former for 

læringsmål for folkeskolens fag – er det de nævnte undervisningsvejledninger som danner 

baggrunden for indholdet i langt de fleste af de lærebogssystemer, der benyttes i folkeskolen i det 

første årti af det nye århundrede. 

En efterfølgende analyse af sådanne lærebogssystemer vil kunne synliggøre, om italesættelsen af 

Grønland på nogen måde er påvirket at lovgivningerne fra 1975 og 1993, de udgivne 

undervisningsvejledninger, den geografi- og samfundsfaglige debat i skoleverdenen og det 

politiske ønske om at styre distributionen af lærebøgerne.  

4.0 Teori & metode 

Som redskaber og grundlag for udarbejdelsen af en diskursanalytisk model benytter jeg dels 

elementer fra filosoffen Chantal Mouffes (født 1943) og politologen Ernesto Laclaus (1935 - 

2014) teorier vedrørende diskursanalyse – samt dele af filosoffen Michel Foucaults (1926 – 

1984) tænkning omhandlende diskursers sammenhæng med institutionelle praksisser. Da Mouffe 

& Laclau i deres forfatterskab i flere tilfælde tager udgangspunkt i Foucaults forfatterskab – er 

det ikke overraskende, at der blandt disse teorier og denne tænkning er et vist sammenfald hvad 

angår begreber og de dertil knyttede forklaringer.  Det er derfor nærliggende at tænke udvalgte 

områder af de omtalte forfatteres ideer ind i en samlet helhed – en diskursanalytisk model. Denne 

model er opstillet på baggrund af lektor Marianne Winther Jørgensens og professor Louise 

Philips ideer om netop opbygning af egen diskursanalytiske model. Målet er, at ved at benytte 

modellen, kan det synliggøres på hvilken måde, på hvilken baggrund og med hvilken konsekvens 

Grønland italesættes i den danske folkeskoles (herefter blot benævnt som folkeskolen) 

lærebogssystemer i fagene geografi og samfundsfag. Denne italesættelse af Grønland er en 

formidling af en given viden om Grønland. Netop begrebet viden definerer Michel Foucault i sin 

bog fra 1972 ”Videnskabsarkæologien” med ordene: "Denne helhed af elementer, der bliver 

dannet på en regelmæssig måde i kraft af en diskursiv praksis, og som er uundværlig for 

etableringen af en videnskab, skønt de ikke nødvendigvis er bestemt til at foranledige den, kan 

man kalde for viden (Foucault 2005: 250 – min kursivering). I denne ene sætning kobler han 

entydigt en diskursiv praksis med viden. Derfor finder jeg det naturligt at udføre en 

diskursanalyse af en konkret formidling af en bestemt viden - og dennes sammenhæng med de 

samtidige politiske processer og overbevisninger.  
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I den efterfølgende diskussion sammenstiller jeg analysens resultater med dels Foucaults fem 

udgangspunkter for en analyse af magt og magtmekanismer – og dels professor i litteratur 

Edward W Saids (1935-2003) grundtanker om orientalisme. I min gennemgang af de valgte 

teorier vil jeg indledningsvis begrunde mit valg af Saids ideer. 

4.1 Edward W. Said: Orientalisme. 

I bogen ”Orientalism” fra 1978 (dansk oversættelse fra 2003/2004) skriver Said, at 

vidensområder ”påvirkes af samfundet, af kulturelle traditioner, af ydre omstændigheder og af en 

stabiliserende indflydelse fra blandt andet skoler, biblioteker og regeringer (Said 2004: 235 – 

min kursivering). Selvom denne bogs fokus er orientalismens fremstilling af Orienten, afdækker 

jeg i diskussionen, om noget tilsvarende er gældende for den fremstilling af Grønland, der sker 

gennem lærebogssystemerne i fagene geografi og samfundsfag. Eller sagt mere præcist: Gennem 

et repræsentativt udsnit af de lærebogssystemer, som fra 1953 og frem til 2013 er blevet brugt i 

folkeskolen. Disse lærebogssystemers grønlandsrelaterede indhold kan anskues som et produkt 

af den historiske udvikling, samfundsudviklingen og skiftende regeringers/politikeres officielle 

holdninger til Grønland og egen dansknationale identitet som arktisk nation. Et produkt som 

jævnfør Said – trods den gængse forestilling om, at ”lærdom og forskning bevæger sig fremad” 

(Said 2004: 236) – vil være den stabiliserende modvægt til de historiske og politiske 

forandringer, som uundgåeligt indtræffer over en given tid. En række forandringer som - for 

Grønlands vedkommende fra 1953 og frem til nutiden - har betydet en udvikling fra kolonistatus 

via status som en ligestillet del af Danmark og sidenhen hjemmestyreområde (Olsen 2005: 41 og 

251) til selvstyrestatus. Sidstnævnte med en lovbestemt mulighed for at Grønland i en ikke 

nærmere præciseret fremtid udvikler sig til en egentlig suveræn stat (Statsministeriet 2009).  Et 

udviklingsforløb, hvor Grønland - som både subjekt og objekt for udviklingen - har gennemgået i 

et samarbejde med Danmark. Et Danmark, hvor samfundsudviklingen ligeledes har været 

underlagt historiske og politiske forandringer.  

De omtalte lærebogssystemer kan opfattes som en formidling af geografisk og samfundsfaglig 

forskning og viden, hvor der både er en eller flere formidlere, et medie, en formidlingssituation 

og et antal modtagere. I snæver formidlingsteoretisk forstand beskrives formidleren, som 

værende en eller flere troværdige personer med en bestemt viden. Den eller disse personer er 

udstyret med en vis autoritet, neutralitet m.v. (Ingemann 2003: 121). Konsekvensen af dette er, at 
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formidlerens budskaber opfattes som relativt objektive og sande. En objektivitet og en sandhed 

som Said i bogen Orientalisme sår tvivl om (Said 2004: 236).  

Ifølge Said benyttede orientalisten to overordnede metoder i bestræbelserne på at formidle 

Orienten til Vesten. Den ene metode handlede i høj grad om at benytte et allerede etableret og 

moderne distributionsapparat – herunder forlagsbranchen. Den anden metode drejede sig om, at 

formidleren udnyttede sin status som ekspert. En ekspert der kunne fortolke Orienten for sine 

landsmænd (Said 1978: 256). Begge metoder kan ikke tænkes løsrevet fra samfundsudviklingen. 

Dette præciseres af Said med ordene: ”(…) jeg anser orientalismen for selv at være et produkt af 

bestemte politiske kræfter” (Said 2004: 237). I lighed med dette kan man argumentere for, at 

formidlingen af viden vedrørende Grønland i danske lærebogssystemer er et produkt af politiske 

kræfter. Jeg finder det derfor relevant at inddrage denne metodeopdeling som en del af opgavens 

diskussion. 

Politiske kræfter kan anskues som det, der ligger til grund for at besidde og udøve politisk magt. 

I begrebet magt ligger implicit en magtrelation. Nogen har magten til at gøre et eller andet ved 

noget/nogen. I bogen ”Orientalisme” beskriver Said denne magtrelation mellem på den ene side 

primært USA og de tidligere kolonimagter England og Frankrig – og på den anden side de 

tidligere koloniserede områder (Orienten). En magtrelation der synliggøres blandt andet gennem 

amerikanske, engelske og franske forskeres mangeårige evne til at dominere formidlingen af 

Orienten. En dominans, som Said kalder ”en slags intellektuel autoritet over Orienten” (Said 

2004: 45). Ifølge Said er konsekvensen af denne dominans, at en araber ser sig selv som en 

araber af den slags, Hollywood producerer – og at det moderne Orienten deltager i sin egen 

orientalisering (Said 2004: 365). Denne orientalisering skal ses som modsætningen til Vesten og 

vestlig kultur. Vesten kommer til at fremstå som rationel, udviklet, human og overlegen – og 

Orienten beskrives som afvigende, uudviklet og underlegen (Said 2004: 340). Der tegnes et 

billede af dem og os, hvor de bliver underlagt stereotyper som orientalsk, islamisk eller arabisk 

(Said 2004: 297). Netop begrundet i den tidligere koloniale dansk-grønlandske relation og den 

stadig eksisterende asymmetriske magtrelation (politisk og økonomisk) imellem Grønland og 

Danmark, finder jeg det ligeledes relevant også at inddrage disse overvejelser i den diskussion, 

der følger selve analysen. 
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I bogen Orientalisme henviser Said gentagne gange til filosoffen Michel Foucault. I 

nedenstående afsnit vi jeg præcisere hvilke dele af Foucaults ideer, jeg – i lighed med Saids 

tanker – vil benytte i opgavens diskussion. 

4.2 Foucault: Fem udgangspunkter for en analyse af magt og magtmekanismer 

I perioden 1977-78 holdt Michel Foucault en forelæsningsrække på Collège de France i Paris. 

Disse forelæsninger udkom i bogform (i dansk oversættelse) i 2008 med titlen ”Sikkerhed, 

territorium, befolkning”. I denne beskriver han sine fem udgangspunkter for en analyse af magt 

og magtmekanismer. Set i lyset af den førnævnte magtrelation imellem Danmark og Grønland 

finder jeg det relevant at inddrage disse beskrivelser. 

1. Magtens veje 

2. Relationerne 

3. Historien 

4. Diskurs imperativ 

5. Den filosofiske praksis cirkel 

For det første tilkendegiver Foucault tydeligt, at hans tanker ikke er en egentlig teori om, hvad 

magt er. For Foucault er det grundlæggende udgangspunkt at synliggøre, hvad magten virker 

igennem, hvem/hvad magten går fra og til, magtens procedure og virkninger (Foucault 2008: 7). 

Dette speciales cases - folkeskolens lærebogssystemer i fagene geografi og samfundsfag – kan, 

idet de påvirker læserens opfattelse af Grønland, opfattes som en del af magtens virke.   

Foucaults andet udgangspunkt er relationerne. Disse udgøres af den samlede mængde af 

procedurer og deres rolle. Han opfatter procedurerne, som dem der fastlægger, fastholder og 

forandrer magtmekanismerne (Foucault 2008: 8). Her er Foucaults tanker nært beslægtede med 

Saids tanker om den stabiliserende indflydelse som skoler, biblioteker og regeringer har på 

vidensområder (Said 2004: 235) – og hans beskrivelse af hvordan forandringer i den viden, der 

findes om Orienten, næsten udelukkende finder sted inden for Orientalismen (Said 2004: 240). 

Lovgivningen om folkeskolefagenes indhold, udarbejdelsen/udgivelsen og indholdet af 
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lærebogssystemer og brugen af disse, udgør et sæt procedurer, som magtmekanismerne 

fastlægges, fastholdes og forandres i.  

I sit tredje udgangspunkt beskriver Foucault, hvordan en analyse af magtrelationer hænger 

sammen med den historiske udvikling. Han eksemplificerer dette med en magtrelations 

påvirkning af f.eks. økonomiske omvæltninger. Ifølge Foucault kan en analyse af 

magtmekanismer ”vise hvilke vidensvirkninger der frembringes i vort samfund af de kampe, 

sammenstød og stridigheder, som finder sted i det, og af de magttaktikker, der indgår i denne 

kamp” (Foucault 2008: 9). Inspireret af Foucaults analyse af magt og magtmekanismer - vil jeg  i 

denne opgaves diskursanalyse af en række lærebogssystemer inddrage relevante 

historiske/politiske begivenheder i både Grønland og Danmark igennem de sidste ca. 60 år – 

samt den specifikt danske skolepolitiske og skolebogsforlagspolitiske udvikling i samme 

periode.  

I udgangspunkterne fire og fem giver Foucault udtryk for, at der underliggende enhver diskurs 

findes det, han kalder en diskurs i imperativ – at alle diskurser underbygges af en bydende 

nødvendighed om at agere på en bestemt måde. Eller sagt med andre ord, at en given diskurs 

udstikker nogle klare retningslinjer for en bestemt handling. Derudover beskrives det 

grundlæggende forhold imellem kampen og sandheden. Et forhold, som Foucault kalder den 

filosofiske praksis cirkel (Foucault 2008: 9) (se figur 1). 

 

 

 

 

 

 

      Figur 1. Den filosofiske praksis cirkel (egen illustration) 

         

Forforståelse 

Tolkning Forståelse 
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Med dette menes samspillet imellem en forståelse/forforståelse og en fortolkning. Enhver 

fortolkning bygger på en forforståelse og skaber en forståelse. Denne forståelse bliver så en 

forforståelse for den efterfølgende fortolkning. Også i denne sammenhæng er der et vist overlap i 

forhold til de tanker Said gør sig i Orientalisme. Her skriver han blandt andet, at ”et stort talent 

har en meget sund respekt for, hvad andre har udrettet, og for hvad området allerede indeholder” 

(Said 1978: 236). I denne opgaves sammenhæng vil det i analysen derfor være naturligt at 

inddrage en given lærebogsforfatters (gen)brug af viden, som denne fremstår i tidligere udgivne 

lærebogssystemer. Trods en mulig parallel til Saids beskrivelse af Orientalismen, afspejler disse 

lærebogssystemer ikke nødvendigvis en entydig holdning til den dansk-grønlandske relation. Der 

kan være flere endog modsatrettede overbevisninger i spil. 

4.3 Laclau & Mouffe: Antagonismer, hegemomi og diskurser. 

Ifølge Laclau & Mouffe betegnes et konfliktforhold imellem to aktører som en antagonisme. 

Antagonismer skaber forhindringer for etableringen af en sammenhængende og stabil 

samfundsorden (Thomsen 1996/2002: 188). Grønlands relation til Danmark fra 1953 og frem til 

nu kan fremstilles – med et tilbageskuende historisk blik - som en kontinuerlig fremadskridende 

grønlandsk løsrivelsesproces. Antagonismen er dog ikke selve løsrivelsesprocessen eller selve 

suveræniteten. I Laclau & Mouffes optik kan en antagomisme ikke være en virkelig (fysisk) 

modsætning (Laclau & Mouffe 2002: 76). Og løsrivelsesprocessen og en eventuel suverænitet er 

hændelser, som netop har/vil have karakter af virkelighed. Antagonismen tænkes i stedet som et 

internt dansk anliggende, der tager sit udgangspunkt i et indbygget modsætningsforhold i den 

danske identitetsfølelse. Altså på et mere psykologisk plan. For Danmark kan Grønlands fortsatte 

ønske om en fremtidig opnåelse af egentlig suverænitet udhule en dansk identitet som arktisk 

nation. Hvis de grønlandske politikere på et tidspunkt kan agere både indenrigs- og 

udenrigspolitisk som en suveræn stat, vil en dansk interessesfære ikke naturligt indeholde en del 

af Arktis. Dermed udfordres den nævnte danske identitet. Som modsætning til dette eksisterer 

der ligeledes en dansk identitet som en nation, der anerkender de oprindelige folks rettigheder - 

herunder retten til selvbestemmelse (Grønlands Hjemmestyre 2007: 8). Dette 

modsætningsforhold vil jævnfør Laclau & Mouffes teori resultere i en polarisering mellem 

aktørerne (med de modstridende identiteter), der gensidigt vil blokere for udviklingen 

af/fastholdelsen af modpartens identitet.   
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Den grønlandske vej mod en status som suveræn stat sætter de danske politikere i en 

dobbeltposition (med de indbyggede to identiteter). Dels ønsker politikerne i en eller anden 

udstrækning at fastholde Danmarks position i Arktis (Udenrigsministeriet 2016: 72). Dette 

indebærer naturligt, at Grønland i en vis udstrækning fremover vedbliver at være en del af 

Kongeriget Danmark/Rigsfællesskabet. Og dels har et flertal blandt de selvsamme danske 

politikere ageret positivt over for den grønlandske befolknings ønske om først hjemmestyre og 

sidenhen selvstyre. Det sidste indeholder som tidligere nævnt en mulighed for, at Grønland på et 

tidspunkt opnår status som en suveræn stat. Denne dobbeltposition kan opfattes som to diskurser, 

hvorunder en dansk opfattelse af den dansk-grønlandske relation udvikles. En diskursiv kamp. 

De omtalte diskurser repræsenterer hver for sig to måder at forestille sig den dansk-grønlandske 

relations nutid og fremtid. I det efterfølgende vil disse to diskurser blive benævnt som den 

inkluderende diskurs og den ekskluderende diskurs. I denne navngivning ligger ingen 

værdiladning. Navnene er alene valgt for at tydeliggøre diskursernes indbyggede 

modsætningsforhold. Ifølge Laclau & Mouffe kæmper sådanne diskurser hele tiden mod 

hinanden for at opnå hegemoni. Med dette menes at fastlåse sprogets betydninger på netop én 

måde - at et bestemt synspunkt får overherredømmet (Jørgensen & Philips 1999: 15). I denne 

opgaves sammenhæng skal "sproget" forstås bredt - som både politiske beslutninger, gængse 

holdninger, forskning og viden - i både skrift og tale. Sproget skal forstås som en inkluderet del 

af enhver artikuleret praksis.  

4.4 Foucault: Diskurser og institutionelle praksisser 

For Foucault er der en sammenhæng imellem diskurser og institutionelle praksisser (Nilsson 

2009: 79). Disse praksisser omhandler blandt andet undervisningssektoren i Danmark. Det er via 

lovgivning på dette område, at både rammerne for – og indholdet af – den danske folkeskole 

bestemmes. Lovgivningen udstikker blandt andet retningen for de enkeltes fags form og indhold. 

En lovgivning, som skolebogsforlagene naturligt lægger sig op ad ved udarbejdelsen af nye 

undervisningsmaterialer – herunder lærebogssystemer i fagene geografi og samfundsfag (Mulvad 

& Risak 1980: 44).  I forlængelse af Foucaults tænkning kan dette anskues som en af måderne, 

hvorpå samfundsvidenskaben og den geografiske forskning reproducerer viden om disse 

vidensområder (Lindgren 1996/2002: 341). På denne måde bliver både lovgivningen, 

distributionen og selve formidlingen samlet til en diskursiv praksis.  
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I forbindelse med udarbejdelsen af nye lærerbogssystemer skal forlagene ikke alene indtænke 

ovennævnte lovgivning. Forlagene skal derudover dels udvælge hvilke vidensdele, der i 

lærebogssystemerne skal repræsentere bestemte vidensområder – og dels overveje i hvilken form 

disse vidensdele skal formidles. Samlet set (både pædagogisk, layout- og indholdsmæssigt) skal 

et nyt lærebogssystem fange potentielle køberes opmærksomhed på en positiv måde.  

4.5 Brior: Populærvidenskab 

Som beskrevet i afsnittet om periodeinddelingen ændredes opfattelsen af folkeskolens rolle i 

perioden fra 1950´erne og frem til nutiden. Ændringen betød, at lærebogssystemernes indhold, 

der indledningsvis skulle formidle neutrale og objektive kundskaber, langsomt ændrede karakter. 

Indholdet – en vis mængde af viden - blev sidenhen udgangspunktet for en mere subjektiv og 

meningsdannende undervisning. Ifølge Foucault er der en tæt relation imellem begreberne viden 

og videnskab (Foucault 2005: 250). Og selvom en bestemt viden ikke længere nødvendigvis 

opfattes som den endegyldige sandhed, kan der argumenteres for, at det fortsat er de 

videnskabelige forskningsresultater - der i bearbejdet form – kommer til udtryk gennem 

lærebogssystemernes indhold. I den tidligere nævnte skolebogsbetænkning fra 1933 omtales 

skolebøgernes videnskabelige ånd (Undervisningsministeriet 1933: 94). Spørgsmålet er, om 

denne videnskabelige ånd fastholdes gennem bearbejdningen af de geografi- og 

samfundsvidenskabelige forskningsresultater. Eller om denne videnskabelighed ændrer karakter i 

processen. I så fald kan det have afgørende betydning for forfatternes beskrivelser af Grønland 

og grønlandske samfundsforhold.  

De danske skolebogsforlag befinder sig i en indbyrdes konkurrencesituation, hvor det enkelte 

skolebogsforlag skulle/skal producere lærebogssystemer, der i kampen med både andre medier 

og andre bogudgivelser skal markere sig og være salgbare i både form og indhold – samt vække 

en købelyst hos de lokale indkøbsansvarlige skolefolk. Netop det at skulle producere en 

salgsvare kan opfattes som en diskurs, som indholdet i bestemte lærebogssystemer er underlagt. I 

den forbindelse kan det faglige stof formidles mere eller mindre 

videnskabeligt/populærvidenskabeligt. 

I sin artikel ”Populærvidenskab som kulturformidling” skriver professor ved Kultur- og 

Kommunikationsstudier på Copenhagen Business School, Søren Brior, at en 
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populærvidenskabelig fremstilling blandt andet er kendetegnet ved at være interessevækkende 

(Brior 1993: 137). Netop det, at et produkt skal være interessevækkende vil sandsynligvis også 

være en forlagsredaktørs ønske for et kommende lærebogssystem. Briors artikel handler primært 

om naturvidenskabelig populærvidenskab, men som titlen på artiklen signalerer, er der en 

sammenhæng imellem naturvidenskab og kultur. Jeg finder det derfor nærliggende at inddrage 

Briers tanker i en kultur- og samfundsmæssig populærvidenskabelig sammenhæng.  

I artiklen benytter Brior en definition af populærvidenskab som værende ”Videnskabelig 

information til ikke-fagfolk, som ikke har til formål at uddanne dem til fagfolk”. Og selvom 

Brior samme sted giver udtryk for, at netop lærebøger ikke er populærvidenskab – anerkender 

han samtidig, at også lærebøger kan have populærvidenskabelige træk (Brior 1993: 136). Da et 

lærebogssystem udgøres af en række lærebøger, kan der sandsynligvis findes sådanne træk i et 

givent lærebogssystem.  

I sin beskrivelse af populærvidenskaben opremser Brior tre grupper af aftagere. Forskere med 

andre specialer, højtuddannede ikke-forskere og folk uden højere uddannelse. Den sidste gruppe 

skal inddrages ved en forståelig og spændende journalistisk formidling af stoffet (Brior 1993: 

140). En spændende journalistisk formidling kan indebære en opprioritering af det eksotiske – på 

bekostning af det mere almene. Eksotisk skal derfor ikke nødvendigvis opfattes som noget 

fremmedartet. En dansk skoleelev har muligvis ikke kendskab til en grønlandsk hundeslæde. 

Men eftersom en hundeslæde er relativt almindelig i store dele af Grønland, er en omtale af en 

sådan i et dansk lærebogssystem ikke i sig selv et udtryk for noget eksotisk. Tværtimod kan dette 

fremstå som værende en del af en relevant videnskabelig formidling af dagliglivet i Grønland. 

Det eksotiske – og dermed populærvidenskabelige – opstår først i det øjeblik en forfatter 

igennem tekst og billeder italesætter Kronprins Frederik som deltager på slædeturen (Lysholm & 

Møller 2007B: 59). På samme måde kan et billede eller en omtale af en grønlandsk kajak – på 

videnskabelig vis – indgå i en omtale af fangstmetoder i Grønland. Hvis kajakken derimod 

omtales som repræsentation for et lavt resurseforbrug (et ikke benzindrevet transportmiddel) – i 

et afsnit, som i øvrigt ikke omhandler Grønland, benyttes den som et eksotisk og 

populærvidenskabeligt bidrag i lærebogssystemet (Jensen & Møller 1998: 143). Disse to 

eksempler er uddybet yderligere i analyseafsnittet.  
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I den efterfølgende analyse skal videnskabelighed og populærvidenskabelighed ikke opfattes 

som synonymer for henholdsvis sand og usand formidling, men i højere grad som to 

modsatrettede måder at formidle en bestemt viden på – en antagonisme. Jeg vil i det 

efterfølgende beskrive min diskursanalytiske model.  

4.6 Sammenfatning og diskursanalytisk model 

Aktørerne i den rent danske diskursive kamp (mellem den inkluderende og ekskluderende 

diskurs) ønsker at vinde overherredømmet - og dermed besidde retten til at udnytte ovennævnte 

magt til at italesætte Grønland på en bestemt måde. En analyse vil ikke nødvendigvis skabe et 

entydigt billede af, hvem der vinder, og hver der taber kampen. Begge diskurser kan tænkes at 

eksistere side om side. 

Hvor ovenstående kan anskues som et nationalt perspektiv for baggrunden af indholdet i 

bestemte lærebogssystemer – kan dette indhold ligeledes anskues med et salgsperspektiv. Netop 

fordi et nyt lærebogssystem er en vare, der skal sælges, kan indholdet være udvalgt, bearbejdet 

og formidlet, så det kommer til at fremstå som mere eller mindre populærvidenskabeligt - som 

stof placeret et sted imellem en videnskabsdiskurs og populærvidenskabsdiskurs.  

I forbindelse med ovenstående gennemgang af de brugte teorier, ideer, tanker, udgangspunkter 

m.v. har jeg givet udtryk for, på hvilken måde jeg i analysen og diskussionen vil benytte disse. 

Jeg vil i det efterfølgende beskrive min analytiske model i en mere sammenhængende form. 

Ifølge Laclau & Mouffes tager en diskursanalyse af en tekst udgangspunkt i to 

betydningsbærende nodalpunkter (omtales herefter som kernepunkter) og en række tegn (omtales 

herefter som elementer). Disse elementer understøtter på forskellig vis kernepunkterne 

(Jørgensen & Philips 1999: 36-37). I denne opgaves analyse vil disse kernepunkter være 

betydningsbærende i forhold til de to diskurspar: Inkluderende/ekskluderende og 

videnskabelig/populærvidenskabelig. Netop på grund af kernepunkternes antagonistiske forhold 

vil det ene kernepunkt og dets understøttende elementer nødvendigvis stå i et 

modsætningsforhold til det andet kernepunkt (og dets understøttende elementer). Enkelte 

elementer understøtter hverken det ene eller det andet kernepunkt, og vil derfor være uden 

betydning/neutrale i forhold til analyseresultatet. Ved en gennemlæsning af en tekst i et 
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lærebogssystem, vil en identifikation af kernepunkterne og de eventuelt understøttende elementer 

kunne skabe et billede af en mulig dominerende diskurs. 

I den diskursanalytiske model indsættes de to ovenstående sæt diskurspar (de 2 antagonismer) 

som akserne i et koordinatsystem. Herved dannes de fire forskellige diskursive scenarier (se figur 

2). Jeg vil i den efterfølgende analyse indsætte både delresultater og et sammenfattende resultat i 

denne diskursanalytiske model. 

 

              Figur 2. Diskursanalytisk model. 

5.0 Analyse af de udvalgte lærebogssystemer i fagene geografi og samfundsfag 

5.1 Analyse: 1. periode. 1953–1960 

a) Karakteristik af periodens lærebogssystemer 

Den tids lærebogssystemer i geografi var indholdsmæssigt struktureret ud fra et princip om, at 

folkeskolens elever skulle lære hele verden at kende. En verden der i indholdsfortegnelserne 

kommer til udtryk ved en oplistning af alle verdensdelene og alle de dertil hørende lande. Et godt 

eksempel på dette findes i ”Geografi for mellemskolen I” og ” Geografi for mellemskolen II” fra 

henholdsvis 1958 og 1960. I det ene bind gennemgås Europa, og i det andet bind gennemgås alle 

de øvrige verdensdele. Et enkelt afsnit er helliget ikke-verdensdelen Danmark og de øvrige 
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nordiske lande (Andersen & Vahl 1958; 1959: Indholdsfortegnelserne). Bøgernes indhold 

omfatter - udover en beskrivelse af verdensdelene og deres geografi - en omtale af de enkelte 

lande hver for sig. Dette gøres ved en lettere skabelonagtigt gennemgang af både 

naturgeografiske og kulturgeografiske områder.  Netop på grund af denne struktur – og netop 

fordi denne periodes geografibøger indeholder relativt få tværgeografiske emner som f.eks. 

erhverv, byudvikling, migration osv. – omtales ingen af landede som et eksempel på noget eller 

som en repræsentation for noget. Når et land beskrives, gøres det for landets egen skyld. I 

forbindelse med disse beskrivelser af Grønland indgår en både direkte og indirekte omtale af den 

dansk-grønlandske relation.  

b) Den dansk-grønlandske relation. 

Kimen til det nuværende grønlandske selvstyre blev måske allerede lagt i 1856 i forbindelse med 

H. J. Rinks (1819-1893) og andres forslag om at oprette de såkaldte forstanderskaber i Grønland 

(Gad 1984: 225). Et forslag, der efterfølgende blev gennemført. Og det, at den grønlandske 

befolkning ved grundlovsændringen i 1953 ændrede status fra at være en koloniseret befolkning 

til at være danske statsborgere, kan – afhængig at synsvinkel - opfattes som endnu et skridt på 

vejen mod en fremtidig øget selvstændighed eller som en måde, hvorpå det dansk-grønlandske 

fællesskab blev styrket. Perioden fra 1953 og frem til 1960 var derfor den første tid, hvor 

kolonitidens forskelsbehandling skulle afløses af ligeværdighed grønlændere og danskere 

imellem (Fleischer 1999: 209). Spørgsmålet er, om den nye status og ligestillingen var synlig i 

den tids lærebogssystemer i fagene geografi og samfundsfag – og om denne italesættelse af den 

dansk-grønlandske relation er et udtryk for en inkluderende eller ekskluderende diskurs. Et 

spørgsmål som i lærebogssystemet ”Lærebog i samfundslære” fra netop 1953 ikke besvares 

entydigt. Her omtales det danske rige med ordene: ”Det danske statsområde består af 

hovedlandet »Danmark« og Grønland”. Her optræder Grønland ikke som en ligestillet del af 

riget. Men senere i samme afsnit skrives: ”(…) og Grønland er nu en del af riget med 

repræsentation i folketinget” (Børup 1953: 7). Her omtales Grønland i højere grad som et 

ligestillet område. 
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Relationen og den inkluderende diskurs 

I det ovennævnte lærebogssystem ”Geografi for mellemskolen II” fra 1960 omtales den danske 

grundlovsændring fra 1953 allerede i forordet. Bogen er en revideret udgave af en tidligere 

udgivelse, og derfor skrives der her, at Grønland er behandlet i kapitlet om det danske rige. En 

omtale af Grønland som en del af riget, der gentages i indledningen til kapitlet om netop det 

danske rige (Andersen & Vahl 1959: Forordet og 115). Omtalen af grundlovsændringen findes 

ligeledes i afsnit om Grønland i lærebogssystemerne ”Geografi for folkeskolen” fra 1953 og 

1958 (genudgivelse). I disse skrives der indledningsvis, at Grønland ligger øst for Amerika og 

tilhører Danmark (Christensen og Krogsgaard 1953: 37; 1958: 41). Netop pointeringen af at 

Grønland nu er en del af det fællesskab, der benævnes det danske rige, kan opfattes som værende 

et diskursanalytisk kernepunkt for den inkluderende diskurs. Spørgsmålet er, om der i 

lærebogssystemerne fra denne periode findes elementer, der understøtter dette kernepunkt? 

I netop lærebogssystemet ”Geografi for folkeskolen” fra året for grundlovsændringen i 1953 – og 

i genudgivelsen fra 1958 - beskrives den dansk-grønlandske relation med en enkelt markant 

undtagelse ikke særlig præcist. I indholdsfortegnelsen skabes først et billede af Grønland som en 

del af Danmark.  Her får Grønland sit eget kapitel på lige fod med Sjælland, Bornholm, Lolland-

Falster, Den fynske øgruppe, Jylland og Færøerne (Christensen & Krogsgaard 1958: 

Indholdsfortegnelsen). Men dette kommer til at stå i modsætning til den indledende beskrivelse 

af Danmark. Her består Danmark alene af Sjælland, Fyn, Lolland, Falster og Bornholm 

(Christensen & Krogsgaard 1953: 4; 1958: 6). I det afsnit, der alene handler om Grønland, 

omtales den dansk-grønlandske relation i et relativt beskedent omfang. Dette er blandt andet 

tilfældet i et afsnit om befolkningen, hvor forfatterne skriver om tiden fra Hans Egedes ankomst 

til Grønland og hans kristning af eskimoerne - og frem til nutiden, hvor befolkningen er ”blevet 

blandet stærkt med danskere, og nu kaldes grønlændere” (Christensen & Krogsgaard 1953: 

39;1958: 43). Her skabes ikke en præcis forståelse for datidens aktuelle forhold imellem 

Grønland og Danmark. Læseren erfarer, at der på et tidspunkt har været danskere i Grønland. 

Der skrives dog intet om hvor mange danskere, hvornår de befandt sig i Grønland (eller om de 

stadig er til stede) og hvorfor de ankom til Grønland. En mere tydelig inkluderende beskrivelse 

af den dansk-grønlandske relation skal derfor findes andre steder i denne periodes 

lærebogssystemer. 
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Netop den danske påvirkning af de grønlandske forhold kommer til udtryk i det tidligere nævnte 

lærebogssystem ”Geografi for mellemskolen” fra 1959. Her beskriver forfatterne Andersen og 

Vahl, hvordan nutidens grønlændere bruger flere og flere danske varer (Andersen og Vahl 1959: 

155). I denne sætning italesættes både en eksisterende dansk-grønlandsk relation og en 

underforstået udvikling. I samme lærebogssystem er der indsat to illustrationer med tilhørende 

undertekster, der både direkte og indirekte fortæller om en dansk-grønlandsk relation. På det ene 

billede ses en gruppe grønlandske børn og voksne stående foran et europæisklignende hus. Den 

tilhørende tekst fortæller, at fotografiet er fra Scoresbysund. Teksten afsluttes med en 

bemærkning om, at husene (altså ikke kun det på billedet) er moderne indrettede (Andersen & 

Vahl: 154). Denne lille sætning fortæller muligvis om den forandring, der blev skabt i det 

grønlandske samfund ved opførelsen af de sandsynligvis danske huse. Billedet og teksten er 

indsat i et afsnit omhandlende indbyggerne i Grønland. Billedet er ikke med for Scoresbysunds 

skyld – men er med som repræsentation for de grønlandske borgere og deres boligforhold. Dette 

mønster går igen i lærebogssystemet ”Geografi for folkeskolen” fra 1953. Her er der indsat et 

billede af en række moderne huse i Julianehåb. Billedet er ikke indsat specielt med henblik på at 

give et indtryk af netop denne by, men er derimod indsat som repræsentation for den danske 

indsats i Grønland. Billedet ledsages af en tekst, hvor der blandt andet står: ”I de senere år er der 

sket store fremskridt i Grønland, og den danske regerings mål er at højne befolkningens 

levevilkår” (Christensen & Krogsgaard 1953: 38).  Dette kan betragtes som et element, der 

understøtter kernepunktet for en inkluderende diskurs. 

Hvor der i ovenstående tilfælde trods alt er en sammenhæng imellem billedet og det afsnit, som 

billedet er indsat i – er sammenhængen sværere at få øje på i forbindelse med endnu en 

illustration i Andersens og Vahls ”Geografi for mellemskolen II” fra 1959. Her er der indsat et 

billede af Kryolitbruddet ved Ivittuut. Den ledsagende tekst fortæller læseren, at ved kajen ligger 

en damper, der skal føre kryolitten til Danmark (Andersen & Vahl 1959: 155). Dette billede er 

ligeledes placeret i den førnævnte tekst om indbyggerne i Grønland. Teksten handler primært 

om, hvordan grønlænderne boede og gik på jagt. I forhold til dette virker billedets placering 

uforståelig, men den fortæller dog læseren om endnu en grønlandsk forbindelse til Danmark.  

Et andet sted i samme lærebogssystem beskrives endnu en dimension af den dansk-grønlandske 

relation. Her omtaler forfatterne de danske og amerikanske regeringers indgåede 
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efterkrigstidsaftale om etablering af flyvepladser ved Julianehåb og Thule (Christensen & 

Krogsgaard 1953/1958). Dette tværatlantiske samarbejde beskrives ligeledes i lærebogssystemet 

”Borger og Samfund. Samfundslære for realklassen” fra 1957. I et kapitel med overskriften 

”Danmarks militærvæsen” nævnes det, at denne opgave deles mellem Danmark og USA – under 

ledelse af Natos øverstkommanderende (Kierkegaard mfl. 1957: 64). I begge tilfælde 

tilkendegives tilstedeværelsen af et dansk-grønlandsk asymmetrisk magtforhold. Den danske 

regering har magten til at træffe udenrigspolitiske beslutninger omhandlende Grønland. Netop 

dette magtforhold – og omtalen af den danske indsats i Grønland - beskriver indirekte, at 

Grønland er en del af det danske rige. Et synspunkt, der tydligt kommer til udtryk i det tidligere 

nævnte lærebogssystem ”Geografi for folkeskolen” fra 1958. Her afsluttes kapitlet om Grønland 

med ordene: ”Grønland var tidligere en koloni, men er nu en del af det danske rige, og 

befolkningen vælger to medlemmer til Folketinget” (Christensen & Krogsgaard 1958: 44).  Også 

dette kan derfor opfattes som elementer, der understøtter kernepunktet for den inkluderende 

diskurs. 

De to grønlandske medlemmer af Folketinget nævnes ligeledes i flere af denne periodes 

lærebogssystemer i faget samfundsfag (Knudsen & Clevin 1954: 80; Madsen & Dresting 1957: 

28). I systemet ”Ungdommens samfundslære” fra 1957 gøres dette i forbindelse med en omtale 

af grundlovsændringen fra 1953. Dette er ligeledes tilfældet i systemet ”Borger og samfund. 

Samfundslære for realklassen” fra 1957. Her beskrives grundlovsændringen i flere omgange. 

Dels i et afsnit om Statens Styrelse – og dels i et afsnit om Folketinget. I førstnævnte afsnit 

skrives om Grønlands 25000 indbyggere, deres eget sprog og kulturelle særpræg m.v. Udover 

omtalen af grundlovsændringen og de to grønlandske repræsentanter i Folketinget beskrives både 

den danske styring af Øst- og Nordgrønland (via det daværende Grønlandsdepartement i 

København) – og det ”ret vidtgående selvstyre” i Vestgrønland (Kierkegaard, Lomholdt-

Thomsen & Winding 1957: 15-16). Betegnelsen selvstyre bliver umiddelbart inden afsnittet om 

Grønland brugt i forbindelse med en omtale af Færøernes status som ”selvstyrende folkesamfund 

i det danske rige” Kierkegaard, Lomholdt-Thomsen & Winding 1957: 15). Dette har muligvis 

haft en afsmittende effekt i beskrivelsen af Vestgrønland. I samme afsnit omtales 

landshøvdingen som den danske stats øverste embedsmand i Grønland. Til trods for omtalen af 

grønlændernes eget sprog, kultur og grad af selvstyre italesættes Grønland på denne måde som 

en del af det danske rige. Intentionen i grundlovsændringen kommer derudover tydeligt til 
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udtryk, når der i forlængelse af ovenstående skrives, at ”for nylig er der vedtaget en række love, 

som tilsigter, at Grønlænderne ikke mere skal være en underordnet befolkning, men 

ligeberettigede medlemmer af det danske samfund” (Kierkegaard, Lomholdt-Thomsen & 

Winding 1957: 16). Denne formulering ligger ligeledes i klar forlængelse af G50-betænkningens 

indledende ord om at ”finde udvej for at udjævne den uensartethed, som findes mellem danskere 

og grønlændere med hensyn til borgerlige rettigheder” (Grønlandskommissionen 1950: 6). 

Formuleringerne i lærebogssystemet kan derfor anskues som elementer, der understøtter 

kernepunktet for den inkluderende diskurs. Jeg vil det efterfølgende afsnit afdække, om der 

ligeledes findes kernepunkter med tilhørende elementer, der understøtter en ekskluderende 

diskurs. 

Relationen og den ekskluderende diskurs 

Lærebogssystemet ”Geografi for mellemskolen II” fra 1960 har samme titel som et tidligere 

omtalt system fra 1959. Selvom der både er tale om et andet forlag og andre forfattere, er 

indholdet i systemet fra 1960 struktureret på næsten identisk vis. Også her er udgangspunktet 

verdensdelene, de tilhørende lande og et kapitel om de nordiske lande (Bruun & Bøcher 1960: 

Indholdsfortegnelsen). Grønland nævnes på intet tidspunkt i hverken den 43 siders lange 

beskrivelse af Danmark eller andre steder i lærebogssystemet. Og dermed italesætter forfatterne 

ikke en dansk-grønlandsk relation. Men en manglende omtale af Grønland understøtter ikke i sig 

selv en bestemt diskurs, og eftersom der ved en gennemlæsning af denne periodes øvrige 

lærebogssystemer ikke kan identificeres et kernepunkt for en ekskluderende diskurs, vil det ikke 

give mening at søge efter elemeter, der understøtter denne.  

Relationen: Sammenfatning 

Samlet skabes der derfor - via et antal lærerbogssystemer i fagene geografi og samfundsfag - en 

italesættelse af Grønland, som på intet tidspunkt understøtter en ekskluderende diskurs, men som 

både præcist og mere diffust understøtter den inkluderende diskurs. De mange omtaler af 

grundlovsændringen fra 1953, de to grønlandske medlemmer af Folketinget, Grønlands status 

som en del af det danske rige, Danmarks udenrigspolitiske opgaver vedrørende Grønland, 

danskeres tilstedeværelse i Grønland og påvirkning af grønlandske forhold, 

Grønlandsdepartementet m.v. – fylder mere end beskrivelserne af Grønlands særegne sprog og 
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kultur, graden af lokal selvstyre mv. Selvom det sidstnævnte signalerer en vis afstand - signalerer 

det øvrige grønlandsrelaterede indhold i denne periodes lærebogssystemer en dansk-grønlandsk 

relation, som er blevet tættere efter grundlovsændringen i 1953. I systemernes beskrivelser af 

Grønland eksisterer ingen elementer, der peger mod en fremtidig øget grønlandsk 

selvstændighed.  

Det skal dog afslutningsvis nævnes, at netop fordi denne del af analysen omhandler årene 

umiddelbart efter grundlovsændringen i 1953, havde forfatterne ikke nødvendigvis omstillet sig 

til dels den nye virkelighed, og dels hvad denne nye virkelighed kunne udvikle sig til på sigt. 

Kolonitiden var ikke en fjern fortid, men derimod et netop afsluttet kapitel i den dansk-

grønlandske historie. Indholdet i systemerne vil øjensynligt været præget af en grad af træghed. I 

værket ”Naboer i Nordatlanten. Færøerne, Island og Grønland” omtaler lederen af Grønlands 

Nationalmuseum og Arkiv, Daniel Thorleifsen, perioden fra 1953 til Hjemmestyrets indførsel 

som den ”neo-koloniale periode” (Thorleifsen 2012: 434). De indholdselementer, som 

understøtter den inkluderende diskurs, kan derfor i lige så høj grad være et udtryk for, at dens 

tids lærebogsforfattere – trods grundlovsændringen – fortsat beskrev et koloniseret Grønland. I 

enkelte tilfælde sniger dette sig ind i sprogbrugen i selv de lærebogssystemer, der blev udgivet 

efter grundlovændringen. Et eksempel på dette findes i et af de tidligere nævnte 

lærebogssystemer i faget Geografi. I ”Geografi for mellemskolen II” fra 1959 forefindes et afsnit 

om de grønlandske indbyggere. Her skrives følgende: ”I tidligere tider var sælfangst det vigtigste 

erhverv, men ved de sydlige kolonier ernærer befolkningen sig nu hovedsagelig ved fiskeri (…)” 

(Andersen & Vahl 1959: 155). Her burde formuleringen ”ved de sydlige kolonier” være erstattet 

med f.eks. ”i Sydgrønland”. Konsekvensen af dette er, at den inkluderende diskurs er nært 

beslægtet med en mere kolonial diskurs. I den efterfølgende analyse af denne periodes 

lærebogssystemer i geografi og samfundsfag benytter jeg et andet diskursanalytisk modsatrettet 

par: Videnskabsdiskurs og populærvidenskabsdiskurs.  

c) Det eksotiske og det almene 

I den tidligere nævnte skolebogsbetænkning fra 1933 foreslog regeringsudvalget, at der 

oprettedes et statsforlag med henblik på udgivelse af skolebøger (Mulvad & Risak 1980: 25). 

Men da forslaget ikke blev effektueret var de private skolebogsforlag stadig alene på markedet i 

1950´erne – både hvad angår produktion og distribution. Fra denne periode eksisterer 
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lærebogssystemer i fagene geografi og samfundsfag svarende til i alt 12 bind. Dette er stort set 

identisk med det gennemsnitlige antal bind udgivet i hvert årti i perioden fra 1953 og frem til 

nutiden (egen optælling).  Konkurrencen forlagene imellem har derfor sandsynligvis ikke været 

så udtalt. Dette kan blandt andet aflæses i en manglende diversitet i systemernes opbygning og 

indhold. Her er der, hvad angår lærebogssystemerne i geografifaget, tale om tilnærmelsesvis 

identiske produktioner. Jeg vil i det følgende afdække, i hvilken grad skolebogsbetænkningens 

ord om opretholdelsen af et vist videnskabeligt niveau kan genfindes i lærebogssystemernes 

indhold, og/eller om der - trods den manglende konkurrencesituation forlagene imellem - findes 

elementer af mere populærvidenskabelig karakter. Trods den manglende konkurrence om 

markedsandele kunne forlagene tænkes at ville gøre lærebogssystemerne mere tilgængelige. En 

tilgængelighed, som kunne skabes ved at forfatte et mere populærvidenskabeligt indhold – på 

bekostning af de rent videnskabelige tekster og ledsagende illustrationer. 

Som omtalt tidligere i beskrivelsen af denne periode opfattedes lærebogssystemernes indhold 

som værende både objektivt og neutralt (Lørring 1995: 115). Denne opfattelse kan medvirke til 

at lærebogsforfatterne netop tilstræber objektivitet og neutralitet i både indholdet og strukturen af 

dette. I lærebogssystemerne giver det sig udtryk i en række gængse faglige overskrifter som 

f.eks.: klima, plantevækst, dyrelivet, befolkningen, bebyggelse, næringsveje m.v. Disse 

fremtræder på ingen måde særlig eksotiske. Tværtimod fremstår overskrifterne i en faglig 

sammenhæng som særdeles almindelige. Dette kan anskues som et kernepunkt, der understøtter 

en bevidst brug af det almene frem for det eksotiske – en videnskabelig diskurs. Det samme gør 

sig gældende for både de efterfølgende tekster, de indsatte illustrationer og disses ledsagende 

forklaringer. Særligt forklaringerne fremstår som relevant informative og lange. Dette ses blandt 

andet i lærebogssystemet ”Geografi for folkeskolen” fra 1958 i et afsnit om de grønlandske 

bebyggelser. Her forklares der indledende, at de små byer og mindre bopladser alle er placeret 

ved havet/i fjordene. Teksten suppleres med et dagligdagsbillede af en grønlandsk kvinde, der 

flænser en sæl på en klippe nær vandet. Lidt ude i vandet ses en mand i kajak. Den ledsagende 

tekst er lang og beskriver udførligt jagten på sælen og den efterfølgende behandling af fangsten 

(Christensen & Krogsgaard 1958: 43). I dette tilfælde giver teksten, illustrationen og 

forklaringen et samlet billede af et hjørne af det almindelige dagligliv i en grønlandsk 

by/bygd/boplads. Her optræder ikke eksotiske elementer som f.eks. sjældne dyrearter, klimatiske 
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ekstremer mv. Grønland italesættes på en måde, der er i tråd med tidens videnskabelige mål for 

indholdet i lærebogssystemerne i geografi.  

På samme vis afslører en gennemgang af lærebogssystemet ”Borger og samfund. Samfundslære 

for realklassen” fra 1957, at det objektive og neutrale vægtes højt. I omtalen af Grønland i 

afsnittet om statens styrelse oplyses nøgternt om Grønlands indbyggere, det politiske systems 

opbygning og Grønlands relation til Danmark. Her er ikke indsat illustrationer med supplerende 

bemærkninger (Kierkegaard, Lomholdt-Thomsen & Winding 1957: 15-16). Der er tale om 

almene informationer, som på ingen måde gøres til noget eksotisk. Dette kan opfattes som et 

element, der understøtter kernepunktet for den videnskabelige diskurs. 

Analysen afdækker, at der i lærebogssystemerne fra denne periode ikke eksisterer et kernepunkt 

med tilhørende elementer, som understøtter det eksotiske og den populærvidenskabelige diskurs. 

Alt i alt betyder dette derfor, at der alene eksisterer et kernepunkt for den videnskabelige diskurs 

- og at dette kernepunkt i høj grad understøttes af en række elementer. 

d) Sammenfatning: 1. periode. 

Samlet betyder dette, at det faglige indhold i denne periodes lærebogssystemer på markant vis er 

kendetegnet ved en både dominerende inkluderende og videnskabelig diskurs (se figur 3). 

 

  

Figur 3. Diskurs i lærebogssystemerne 1953 – 1960. 



39 
 

5.2 Analyse: 2. periode. 1960–1975 

a) Karakteristik af periodens lærebogssystemer 

Denne periodes lærebogssystemer i geografi er kendetegnet ved et brud med den 

indholdsmæssige struktur i de tidligere udgivne systemer. Der eksisterer stadig en høj grad af 

national centrisme (Lørring 1995: 118-119), hvor eleverne indledningsvis stifter bekendtskab 

med den danske geografi - og hvor indholdet herefter omhandler større og større dele af den 

omkringliggende verden. Tidligere lærebogssystemers mål, om at de danske folkeskoleelever 

igennem geografiundervisningen skulle få kendskab til alle verdensdele og de tilhørende lande, 

er til gengæld næsten ikke-eksisterende i systemerne fra tiden efter 1960. Fra dette tidspunkt og 

frem struktureres indholdet nu ud fra et princip om, at eleverne skulle arbejde med geografiske 

emner, der ikke udsprang af nationale grænser, men som i højere grad omhandlede 

tværnationale/globale problematikker/emner. Dette anskueliggøres tydeligt ved en nærlæsning af 

systemernes indholdsfortegnelser. Her er der f.eks. ikke særskilte kapitler om alle lande i Europa.  

Indholdsfortegnelserne indeholder derimod overskrifter som ”Jordens overflade”, ”Klima- og 

plantebælter”, Jordens befolkning”, ”Husdyr” og ”Industri og minedrift” m.v. (Nygård & Baltzer 

1967/1968: Indholdsfortegnelserne). Derudover signalerer titlerne på de enkelte bind nu også 

denne nye tilgang til geografiundervisningen. Parallelt med stedsspecifikke titler som 

”Danmark” (Nørlyng & Nygård 1974), ”Danmarksgeografi” (Hellner, Humlum & Holmelund 

1963), ”Danmark, Færøerne og Grønland” og ”Gennem Afrika, Asien og Australien (Joensen 

1967/1969) optræder fra denne periode tværgeografiske titler som ”Menneskets vandringer” 

(Joensen 1972), ”Erhvervsgeografi”, ”Jorden og mennesket” og ”Jordens råstoffer”, (Hellner & 

Humlum 1961; 1961; 1962). Alt i alt betyder dette, at omtalen af Grønland nu både bruges som 

en repræsentation for noget større og benyttes til at beskrive Grønland i sig selv. Et af flere 

repræsentationseksempler findes i det førnævnte lærebogssystem ”Jordens råstoffer” fra 1962. I 

et afsnit om minedrift illustreres udvinding af aluminium med et fotografi af kryolitbruddet ved 

Ivittuut. Det pågældende kryolitbrud nævnes alene i billedteksten, men omtales på intet tidspunkt 

i den to sider lange beskrivelse af verdens samlede kryolitudvinding (Hellner, Humlum og 

Holmelund 1962: 141). I et andet lærebogssystem fra 1974 optræder det nævnte kryolitbrud i en 

tekst om mineraler i Grønland. Denne tekst er en del af et kapitel, der alene omhandler Grønland. 

Her omtales kryolitbruddet for at give læseren et specifikt input som en del af en bredere 
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beskrivelse af det Grønlandske erhvervsliv - for Grønlands egen skyld (Nørlyng og Nygaard 

1974: 388-389). Spørgsmålet er, om måden, hvorpå omtalen af Grønland benyttes i 

lærebogssystemerne, har indflydelse på de diskurser, som i øvrigt kan tænkes at ligge bag 

beskrivelserne af Grønland og grønlandske forhold i de systemer, der udgives i denne periode. 

b) Den dansk-grønlandske relation 

Denne periode er karakteriseret ved Folketingets nedsættelse af Grønlandsudvalget af 1960 – og 

dette udvalgs betænkning fra 1964 (G60). I betænkningen beskrives en intention om styrkelse af 

politiske, sociale og kulturelle områder i Grønland (Grønlandsudvalget 1964: 23). Det 

grønlandske Landsråd ønskede, at G50-betænkningens ord om grønlandsk ligestilling i forhold 

til Danmark udmøntede sig i en egentlig dansk grønlandspolitik, hvor disse ord blev omsat i 

praksis. En ligestilling, som ifølge G60-betænkningen krævede en øget levestandard i Grønland 

(Olsen 2005: 98-99).  

Derudover er perioden - som tidligere beskrevet - kendetegnet ved diskussionen om 

fødestedskriteriet, stiftelsen af politiske partier, den grønlandske modstand i forhold til det 

danske riges medlemskab af EF – samt et afgørende generationsskifte blandt de grønlandske 

toppolitikere (Rosing Olsen 2005: 175). Spørgsmålet er, om de danske nationalpolitiske 

intentioner vedrørende Grønland og periodens øvrige kendetegn kommer til udtryk i datidens 

danske lærebogssystemer.  

Som tidligere nævnt ønskede Det grønlandske Landsråd, at det grønlandske samfund blev en 

ligestillet del af det danske rige. En ligestilling som grundlovsændringen fra 1953 formelt skulle 

bane vejen for – og som konkret skulle udmøntes gennem de tiltag, som G60-betænkningen 

beskrev. Netop denne ligestilling nævnes i lærebogssystemet ”Geografi for realafdelingen 2”fra 

1967. Heri skrives der: ”(…) ved grundloven af 1953 blev Grønland en ligeberettiget del af 

Danmark…” I samme afsnit uddybes den dansk-grønlandske relation ved at omtale kolonitiden 

og nutidens to grønlandske medlemmer af det danske folketing (Nygård & Baltzer 1967: 107). 

Ved at koble fortiden med nutiden forstærker forfatterne billedet af en dansk-grønlandsk 

samhørighed, hvor Grønland fortsat italesættes som en del af det danske rige. Dette kan betragtes 

som et kernepunkt for den inkluderende diskurs. På den første side i det nævnte lærebogssystem 

beskrives den dansk-grønlandske relation ellers på en måde, som diskursanalytisk kan opfattes 
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som et kernepunkt for en ekskluderende diskurs. Her beskrives det danske rige med ordene om, 

at Danmark består af ”det egentlige Danmark” – samt Færøerne og Grønland. De sidste to 

områder er geografisk ”meget forskellige fra Danmark” – og de behandles derfor i to særskilte 

kapitler (Nygård & Baltzer 1967: 9). I et og samme lærebogssystem findes derfor kernepunkter 

for begge diskurser. Formuleringen om ”det egentlige Danmark” er derudover en 

bemærkelsesværdig ordret gengivelse af, hvad der står i et afsnit om staten i lærebogssystemerne 

”Samfundsorientering for 6. og 7. klasse”, ”Ungdommens samfundslære for Realafdelingen og 8. 

– 10. klasse” fra 1963 og ”Samfundslære – orientering for 8. – 10. skoleår og tilsvarende 

klassetrin”. Også her tales der om ”det egentlige Danmark, Færøerne og Grønland” (Madsen & 

Dresting 1963A: 55; 1963B: 33; Hansen & Holst-Jensen 1970: 108). Jeg vil i det efterfølgende 

undersøge, i hvor høj grad disse kernepunkter understøttes af andre diskursive elementer i 

lærebogssystemerne fra denne periode. 

Relationen og den inkluderende diskurs 

Overordnet set understøttes kernepunktet for den inkluderende diskurs ved formelt at indskrive 

Grønland i det danske rige. Et eksempel på dette optræder i lærebogssystemet ”Jorden rundt. 

Geografi for 6. og 7. skoleår” fra 1962. Her omtales det danske sprog. I den forbindelse gør 

forfatteren en del ud af at pointere, at der i Danmark tales fire sprog: Dansk, tysk, færøsk og 

grønlandsk (Joensen 1962: 201). Et andet eksempel findes i lærebogssystemet ”Danmark, 

Færøerne og Grønland” fra 1967. I indledningen skrives helt præcist: ”I denne bog fortælles især 

om vort land, om Danmark, Færøerne og Grønland” (Joensen1967: 3). I denne sætning beskrives 

Grønland klart som en del af det danske rige. Ved at benytte det personlige pronomen vort 

forstærkes billedet af både et fællesskab og et ejerskab, der grundlæggende kan anskues som et 

element, der understøtter kernepunktet for den inkluderende diskurs. I lærebogssystemerne 

”Samfundslære – orientering for 8. – 10. skoleår og tilsvarende trin”, ”Danmarksgeografi. 

Geografi for realafdelingen 3”, ”Jorden rundt. Geografi for ungdommen” og ”Jorden rundt. 

Geografi for realafdelingen III” gentages ordene om Grønland, som en del af det danske rige 

(Hansen & Holst-Jensen 1970: 159; Hellner, Humlum og Holmelund 1963: 9; Joensen 1963: 

189; Joensen 1966: 135). Både i disse systemer og i andre systemer omtales 

Grønlandsministeriet og de to grønlandske medlemmer af Folketinget (Madsen & Drestning 

1963B: 38; Kierkegaard, Lomholdt-Thomsen & Winding 1966: 81; Horst-Jensen 1970: 160). 
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Trods det, at disse omtaler af Grønland har karakter af faktaoplysninger/opremsninger, som den 

tids lærebogssystemer i fagene geografi og samfundsfag formodentlig skulle indeholde, udgør de 

alt i alt elementer, der på formel vis giver læseren en klar fornemmelse af Grønland som værende 

en del af det danske rige. Men kernepunktet for den inkluderende diskurs understøttes ligeledes 

af andre elementer på mere uformel vis. 

I et af lærebogssystemerne for samfundsfag fra 1970 er et særskilt afsnit om færøske og 

grønlandske forhold. En indirekte omtale af G60-betænkningen sker ved at beskrive migrationen 

fra land til by i Grønland. En indvandring, som ifølge forfatterne foregår dels frivilligt – og dels 

opmuntret af de dansk-grønlandske myndigheder. Baggrunden er de økonomisk urentable bygder 

– og udviklingen af et moderne samfund. Et samfund med kulturelle og sociale goder (Hansen & 

Holst-Jensen 1970: 159-160). Her omtales den dansk-grønlandske relation i positive vendinger – 

og som et ligestillet samarbejde. Alene det at benytte termen ”opmuntret” i stedet for ”ufrivilligt” 

(som alternativ til den frivillige flytning fra land til by), bekræfter ønsket om at beskrive den 

dansk-grønlandske relation i et positivt lys. I virkeligheden burde der have stået ”tvunget til”. 

Men ved alene at omtale migrationen i positive vendinger, anskueligøres det for læseren, at de 

danske beslutningstagere ønskede at være aktive i forhold til en udvikling af den tidligere koloni. 

Senere i samme kapitel omtales den danske indsats ved f.eks. at nævne den generelle åbning af 

det grønlandske samfund i forhold til omverdenen, ophævelsen af Den Kongelige Grønlandske 

Handels (KGH) monopol, syddanske købmænds og brugsforeningers indtog, civilflyvningen og 

personbefordringen med SAS, forsvaret af Grønland og den danske marinekommando i det 

nuværende Ivittuut, grønlændernes mulighed for at tage videregående uddannelser i Danmark 

m.v. (Hansen & Holst-Jensen 1970: 163-164). Kapitlet afsluttes med en omtale af selve G60-

betænkningen. Her beskrives den danske regerings plan for at udvikle det grønlandske samfund 

fra en koloni til et moderne samfund. Fra betænkningen citeres bl.a. med ordene: ”Det mål må 

nås i samarbejde mellem befolkningen i Grønland og det øvrige Danmark” (Hansen & Holst-

Jensen 1970: 165). Præcis formuleringen ”Grønland og det øvrige Danmark” kan - i modsætning 

til den tidligere nævnte ekskluderende formulering ”det egentlige Danmark – samt Færøerne og 

Grønland” (Nygård & Baltzer 1967: 9) - opfattes som et element, der understøtter kernepunktet 

for den inkluderende diskurs. Og selvom der efterfølgende skrives om grønlændernes 

medbestemmelse og medansvar i processen – tales der på intet tidspunkt om selvstyre og 

suverænitet.  Ordene ”medbestemmelse” og ”medansvar” signalerer alene, at der er tale om et 
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fællesskab. Et fællesskab, hvor Danmark (den danske regering) italesættes, som den der giver 

mulighed for - og støtter op om – udviklingen af et moderne grønlandsk samfund. 

Det moderne grønlandske samfund er ligeledes temaet i lærebogssystemet ”Danmark” fra 1974. 

G60-betænkningen nævnes ikke direkte, men både tekst og billeder beskriver et samfund, som i 

højere og højere grad udvikles efter europæisk/dansk forbillede. Nye lufthavne og havnemiljøer, 

moderne boligblokke og skoler samt udviklingen af blandt andet fiskerierhvervet 

beskrives/illustreres som entydige fremskridt. Fremskridt i forhold til fortidens bolig- og 

jagtformer (Nørlyng & Nygård 1974: 373-389).  

I lærebogssystemerne beskrives fremskridt på netop boligområdet i Grønland på en måde, hvor 

naturdeterminismen og et eventuel opgør med denne kobles med en dansk indsats – og som 

dermed kan anskues som elementer, der understøtter kernepunktet for den inkluderende diskurs. 

Det første findes i lærebogssystemet ”Jorden rundt. Geografi for realafdelingen III” fra 1966. 

Her beskrives boligens udvikling i et særligt kapitel om Grønland. I et afsnit med overskriften 

”Fra jordhytter til moderne etagehuse” omtales de oprindelige sten- og jordhuse som primitive - 

men ideelle i det grønlandske klima. Her omtales det grønlandske klima som determinerende i 

forhold til, hvilke byggematerialer befolkningen skal bruge. Herefter omtales udviklingen mod 

parcelhuse, rækkehuse og højhuse. Teksten ledsages af en tegning af en grønlandsk boligblok 

(Joensen 1966: 152). Ikke alene fremtår dette som et udtryk for opgøret med 

naturdeterminismen, men når der samtidig skrives, at husene er bygget af materialer indført fra 

Danmark af danske virksomheder, bygget af danske håndværkere med statsstøtte, kan dette afsnit 

– set i lyset af G60-betænkningen – anskues som et element, der understøtter kernepunktet for 

den inkluderende diskurs. Det andet eksempel optræder i lærebogssystemet ”Samfundslære – 

samtidsorientering for 8.-10. skoleår og tilsvarende klassetrin” fra 1970. Heri italesættes 

naturdeterminismen gennem Grønlands Tekniske Organisations (GTO) besværligheder med at 

takle naturskabte problemer foranlediget af bl.a. flodbølger, kælvende isfjelde (sikring af 

havneanlæg) og permafrosten (byggerier og vandforsyning). Her lægges der i teksten stor vægt 

på, at GTO i lighed med KGH styres fra København. Ansvaret for planlægning, regnskabsføring, 

fremsendelse af materialer og driften af alle værkstederne er placeret i den danske hovedstad 

(Hansen & Holst-Jensen 1970: 164). Hvad enten der er tale om naturdeterminisme - eller om 

mennesket her optræder som en ligeværdig aktør til naturen – italesættes et dansk ansvar for 
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bestemte forhold i Grønland. Et ansvar som indirekte signalerer et fællesskab Grønland og 

Danmark imellem, og som dermed fungerer som et element, der ligeledes understøtter 

kernepunktet for den inkluderende diskurs. 

I det førnævnte lærebogssystem ”Danmark” fra 1974 tildeles både Danmark og Grønland æren 

for fremskridtene i Grønland. Her omtales Grønlands status som en ligeberettiget del af det 

danske rige. Det nævnes tillige, at Landsrådet er den højeste myndighed i Grønland. 

Efterfølgende skrives der dog i samme afsnit, at alle love vedrørende Grønland skal vedtages i 

Folketinget (Nørlyng & Nygård 1974: 373). Dette kan anskues som en beskrivelse af, hvordan 

Folketinget uddelegerer en del af sin magt – hvorved Landsrådet får medindflydelse på 

udviklingen af et nyt Grønland.  Den dansk-grønlandske relation er under forandring, men er 

stadig et udtryk for et fællesskab. Et fællesskab, hvorunder det grønlandske samfund 

moderniseres. Dette kan på lignende vis opfattes som et element, der understøtter kernepunktet 

for den inkluderende diskurs.  

Der kan argumenteres for, at der i forbindelse med italesættelsen af ”udviklingen mod et nyt og 

moderne Grønland” til en vis grad eksisterer det, som lektor Ulrik Pram Gad i afhandlingen 

”Dansksprogede grønlænderes plads i et Grønland under grønlandisering og modernisering” 

kalder moderniseringstemaet. Et tema som bygger på forestillingen om, at det danske sprog er 

forudsætningen for viden, uddannelse, beskæftigelse og erhvervsudvikling (Gad 2005: 187). I 

afhandlingen, hvis omdrejningspunkt er sprog og grønlandsk identiet - citerer han den 

grønlandske politiker Augo Lynge (1899 – 1959) med ordene: ”Vi ønsker af grønlænderen at 

gøre en god dansk borger” (Gad 2005: 62). I lyset af G60-betænkningen kan man argumentere 

for, at målet for udviklingen af et nyt Grønland var at gøre det grønlandske samfund til et godt 

dansk samfund.  

Netop ”Det nye Grønland” er overskriften på et afsnit i lærebogssystemet ”Danmark, Færøerne 

og Grønland” fra 1967. Også her omtales den dansk-grønlandske relation blandt andet gennem 

en italesættelse af den danske indsats. I en opremsning af konkrete fremskridt på f.eks. 

boligområdet nævnes det, at al cement, træ og glas indføres fra Danmark (Joensen 1967: 79). Og 

selvom den danske indsats ikke altid nævnes direkte, får læseren en klar fornemmelse af, at 

udviklingen indenfor infrastruktur, industri og uddannelse m.v. foregår i en europæisk (dansk) 

tradition - og med Danmark som aktiv spiller. Dette kommer bl.a. til udtryk, når der skrives, at 
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”de grønlandske fiskere nu sejler ud på havet i motorbåde og kuttere, der ligner dem, vi ser i 

Danmark” (Joensen 1967: 77). I kapitlet understøttes teksten af en række illustrationer med f.eks. 

moderne træhuse (Joensen 1967: 76), grønlændere i danske klædedragter (Joensen 1967: 78) og 

et billede af en af Grønlandsflys helikoptere (Joensen 1967; 73). Denne samlede beskrivelse af 

udviklingen i Grønland fremstår som elementer, der understøtter kernepunktet for den 

inkluderende diskurs. 

Et fjerde eksempel på italesættelsen af den danske indsats i årene efter grundlovsændringen fra 

1953 findes i lærebogssystemet ”Danmarksgeografi. Geografi for realafdelingen 3” fra 1963. 

Heri findes et længere afsnit, der alene handler om Grønland. Den dansk-grønlandske relation 

omtales bl.a. gennem lufthavnen i det daværende Søndre Strømfjord (nuværende Kangerlussuaq) 

og KGH. Sidstnævnte beskrives som en nødvendig statsinstitution, idet det ved lov er besluttet, 

at alle varer skal koste det samme uanset om de sælges i Grønland eller i Danmark (Hellner, 

Humlum og Holmelund 1963: 128). Derudover omtales en række forhold vedrørende 

boligforhold, sundhed, uddannelse, erhverv m.v. Og selvom G60-betænkningen ikke nævnes 

direkte, giver indholdet også i dette lærebogssystem læseren en klar fornemmelse af, at 

udviklingen i høj grad skyldes dansk tilstedeværelse. En fornemmelse, der også her forstærkes 

ved illustrationer af boligblokke, fabrikker, kuttere m.v., der alle ligner tilsvarende i Danmark 

(Hellner, Humlum & Holmelund 1963: 117-131). I dette system findes derfor ligeledes 

elementer, der på markant vis understøtter kernepunktet for den inkluderende diskurs. 

I alle de ovennævnte eksempler på den inkluderende italesættelse af den dansk-grønlandske 

relation beskrives Grønland for landets egen skyld – og optræder ikke som repræsentation for 

noget andet. I lærebogssystemerne fra denne periode findes dog enkelte tilfælde, hvor Grønland 

nævnes som repræsentation på noget større. Disse er i overvejende grad af naturgeografisk 

karakter. Men der findes dog eksempler med et mere kulturgeografisk indhold – og hvor det 

stadig er den inkluderende diskurs, som er i spil. I lærebogssystemet ”Geografi for realafdelingen 

1. Natur- og kulturgeografi” fra 1968 eksisterer et afsnit om kulturformer. I et underafsnit med 

overskriften ”Eskimoerne, polarlandets sælfangere” vises dels et billede af en grønlænder, som 

ifølge den ledsagende tekst er på vej hjem fra rypejagt. I teksten nævnes det derudover, at han er 

iført benklæder og støvler af europæisk oprindelse (Nygård, Jørgensen & Nørling 1968: 99). På 

samme måde er der senere i samme kapitel indsat et billede af en grønlandsk familie, som sidder 
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omkring et bord juleaften. Billedet ledsages af en tekst, der fortæller, at mange grønlændere bor i 

”udmærkede, moderne lejligheder” (Nygård, Jørgensen & Nørling 1968: 106). Motiverne på 

disse billeder repræsenterer den moderne eskimo/eskimofamilie, som i større eller mindre grad er 

påvirket af den europæiske kultur. Hverken i teksterne eller via billederne erfarer læseren direkte 

en grønlandsk relation til Danmark. Men hvis læseren bare har et minimum af forhåndsviden, vil 

han/hun sandsynligvis ubevidst ræsonnere sig frem til, at i disse specifikke tilfælde kommer 

påvirkningen fra Danmark. Også selvom det måske ikke er tilfældet. På usagt vis italesættes den 

dansk-grønlandske relation - via den inkluderende diskurs - i en sammenhæng, hvor omtalen af 

Grønland/grønlænderne ellers benyttes repræsentativt. 

Alle de ovennævnte eksempler fra denne periode indeholder elementer, der i lærebogssystemerne 

understøtter kernepunktet for den inkluderende diskurs. Disse udfordres dog i nogle få tilfælde af 

elementer, som understøtter kernepunktet for en ekskluderende diskurs. Og i visse tilfælde kan 

begge diskurser findes i det samme lærebogssystem inden for et enkelt afsnit. I lærebogssystemet 

”Samfundet i dag. Samfundslære for 6. – 7. skoleår” fra 1965 findes et afsnit med overskriften 

”Det danske folk”. Her skrives der: ”Hele det danske rige kan ikke rummes på et almindeligt 

danmarkskort. Færøerne og Grønland hører nemlig med til riget, selvom både færingerne og 

grønlænderne udgør et folk for sig selv, hvert med sit eget sprog; færingerne endda med deres 

eget flag” (Gruelund, Nissen & Pedersen 1965: 8). I denne sætning tilkendegives både et 

rigsfælleskab – og en sproglig og mellemfolkelig splittelse. Kernepunkterne for begge diskurser 

understøttes. Spørgsmålet er, om der også fra denne periodes lærebogssystemer findes elementer, 

hvor den dansk-grønlandske relation italesættes alene via en ekskluderende diskurs. 

Relationen og den ekskluderende diskurs 

En nærlæsning af alle lærebogssystemerne afslører kun et element, der alene understøtter 

kernepunktet for den ekskluderende diskurs. I ”Samfundslære – orientering for 8.-10. skoleår og 

tilsvarende klassetrin” fra 1970 omtales som det allersidste i afsnittet om Grønland et område i 

G60-betænkningen, hvor der efterfølgende herskede uenighed Grønland og Danmark imellem. 

Uenighedens omdrejningspunkt var det tidligere omtalte fødestedskriterie. Netop fordi dette 

kriterie var baggrunden for stiftelsen af et grønlandsk politisk parti (Inuit-partiet) i 1963 – og at 

dette parti stræbte mod grønlandsk selvstændighed (Thorleifsen 2012: 450), kan denne omtale af 
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fødestedskriteriet anskues som et element, der understøtter det tidligere erkendte kernepunkt for 

en ekskluderende diskurs.  

I umiddelbar forlængelse af omtalen af fødestedskriteriet nævnes det amerikanske bombeflys 

nedstyrtning i området nær Thule i 1968. Idet flyet havde brintbomber ombord, vedtog det 

danske Folketing en dagsorden, der opfordrede regeringen til at fremskaffe garantier for ”at det 

grønlandske luftrum holdes som atomfri zone”. Forfatterne til dette lærebogssystem afslutter 

dette afsnit med at slå fast, at dette senere lykkedes for regeringen (Hansen & Holst-Jensen 1970: 

165-166). Først i de efterfølgende årtier blev denne sag til et konfliktpunkt Danmark og 

Grønland imellem. Et konfliktpunkt som, hvis det beskrives i den sidste periodes udgivne 

lærebogssystemer, kunne opfattes som et element, der understøtter en ekskluderende diskurs.  I 

dette lærebogssystem fremstår - den korte beskrivelse af de danske politikeres ageren efter 

nedstyrtningen - dog som et billede på vigtigheden af den dansk-grønlandske relation. Derved 

understøtter dette element i højere grad kernepunktet for den inkluderende diskurs. 

Relationen: Sammenfatning 

Alt i alt skabes der i denne periodes lærebogssystemer i fagene geografi og samfundsfag et 

billede af den dansk-grønlandske relation, som i udstrakt grad er underlagt en inkluderende 

diskurs. Den ekskluderende diskurs optræder kun i et beskedent omfang. I lighed med indholdet i 

lærebogssystemerne fra den første periode nævnes grundlovsændringen af 1953, de to 

grønlandske medlemmer af det danske Folketing – og Grønlands status som en ligestillet del af 

det danske rige i en lang række af lærebogssystemerne. Derudover italesættes den dansk-

grønlandske relation gennem beskrivelser af udviklingen af det grønlandske samfund. Et 

samfund, hvor G60-betænkningen – set med skolebogsforfatternes øjne – var et udtryk for vejen 

til fremskridt i Grønland. Fremskridt, som vedrørte både boligsektoren, 

uddannelsesinstitutionerne, sundhedsområdet, erhvervslivet og infrastrukturen. Og fremskridt, 

som forfatterne både direkte og indirekte beskriver som et fællesprojekt for Danmark og 

Grønland. Et fællesprojekt, hvor grønlænderne ligestilles med danskerne, og hvor grønlændernes 

øgede medindflydelse i de politiske processer ikke tolkes som de første skridt på vejen mod 

egentlig selvstændighed. Tværtimod fastholder forfatterne til lærebogssystemerne gennem deres 

beskrivelser af Grønland – både direkte og indirekte - ideen om den dansk-grønlandske relation 

som et positivt fællesskab. Læseren får på ingen måde mistanke om, at ønsket om egentlig 
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grønlandsk selvstændighed allerede på dette tidspunkt havde vundet udstrakt gehør i den 

grønlandske befolkning, og at dette forstærkes i de efterfølgende årtier.  

I det efterfølgende afsnit vil jeg undersøge indholdet af denne periodes lærebogssystemer i 

fagene geografi og samfundsfag med udgangspunkt i det antagonistiske par: videnskabsdiskurs 

og populærvidenskabsdiskurs. 

c) Det eksotiske og det almene 

I tiden op til 1975 findes kun 5-6 store skolebogsforlag på det danske marked. Til trods for den 

indbyrdes skærpede konkurrence, opretholdt disse forlag en monopollignende tilstand, der 

kulminerede netop i 1975 med dannelsen af en forening for danske skolebogsforlæggere 

(Mulvad & Risak 1980: 27). Det skete nogenlunde samtidig med, at staten og amterne i 

fællesskab oprettede et antal lands- og amtscentraler for undervisningsmidler. Disse centraler 

fungerede som skolernes faglige og pædagogiske støttecentre. Her kunne lærerne hente 

inspiration og låne undervisningsmaterialer. Netop fordi disse centraler fungerede som et 

udstillingsvindue for nye udgivelser, har dette muligvis haft indflydelse på produktionen af 

lærebogssystemerne. Ved at indsætte både tekster og illustrationer, som alene skulle agere som et 

særligt populærvidenskabeligt blikfang (noget eksotisk) på bekostning af det videnskabelige (det 

almene) – kunne et system fremstå mere salgbart. En ageren som muligvis understøttedes af, at 

indholdet i lærebogssystemerne fra denne periode nu ikke kun skulle være objektive og neutrale, 

men i højere grad kunne tillade sig at være meningsdannende og i opposition til ellers gængse 

holdninger i det danske samfund (Nørgaard 2008: 24). Dette vil en nærmere analyse af 

lærebogssystemerne synliggøre.   

Som tidligere omtalt fremstår en del af det grønlandsrelaterede indhold i lærebogssystemet som 

en opremsning af faktaoplysninger. Dette gør sig i særdeleshed gældende for systemerne i faget 

samfundsfag. Her beskrives kortfattet - uden nogen form for eksotisk tilsnit – denne del af det 

danske rige. Et eksempel på dette findes i lærebogssystemet ”Vi og vort samfund. Samfundslære 

for realafdelingen” fra 1967. I et afsnit om den danske stat omtales Grønlands amtslignende 

status, indbyggerantal, det grønlandske Landsråd og de to grønlandske medlemmer af 

Folketinget (Knudsen 1967: 44). Disse faktaoplysninger har et rent videnskabeligt skær – og kan 

derfor anskues som kernepunkt for en egentlig videnskabelig diskurs i lærebogssystemerne. 
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Dette til trods findes der dog et enkelt og meget beskedent eksempel på en mere 

populærvidenskabelig tilgang i lærebogssystemerne i samfundsfag. I systemet ”Samfundslære – 

orientering for 8.-10. skoleår og tilsvarende trin” fra 1970 findes en beskrivelse af et unavngivet 

landsrådsmedlems problemer med en flyrejse. For at komme fra Grønlands østkyst til 

landsrådsmøde i det daværende Godthåb (nuværende Nuuk), måtte den pågældende først flyve til 

København via Island – og derfra til Nuuk via Kangerlussuaq. Historien afsluttes med, at 

landsrådsmedlemmet på grund af et møde i Landsrådet måtte være hjemmefra i tre måneder 

(Hansen & Holst-Jensen 1970: 164). Denne beretning er sandsynligvis sand og benyttes i dette 

tilfælde for at levendegøre et særligt problemfelt i Grønland – infrastrukturen. Dette kan anskues 

som et kernepunkt for en populærvidenskabelig diskurs. Et kernepunkt der dog ikke understøttes 

af andre elementer i teksterne/illustrationerne fra denne periode. 

I denne periodes lærebogssystemer i faget geografi genfindes derudover i vid udstrækning den 

samme videnskabelige og neutrale tilgang, som var kendetegnende for de udgivne 

lærebogssystemer i perioden 1953 – 1960. I de systermer hvor Grønland behandles i særskilte 

kapitler – er disse kapitler oftest underopdelt i afsnit med overskrifter som ”naturforhold”, 

”klima- og plantevækst”, ”befolkning”, ”boligforhold”, ”erhverv & industri”, ”dyrelivet”, 

”vegetation” og lign. (Hellner, Humlum og Homelund 1963: 117-131; Joensen 1966: 143-155; 

Nygård & Baltzer 1967: 103-113; Joensen 1967: 72-80). Overskrifter som i lighed med de 

efterfølgende tekster i høj grad forholder sig neutralt og videnskabeligt til stoffet. De indsatte 

illustrationer bekræfter denne tendens. Fotografier og tegninger er relevante i forhold til 

teksterne – og kan ikke opfattes som brug af eksotiske elementer. De kulturgeografiske 

illustrationer forestiller oftest almindelige grønlandske familier og enkeltmedlemmer i deres 

dagligdag (ophold foran boligen, spisesituationer, kajaksejlads, slædekørsel, arbejdet på 

fiskefabrikker, boligblokke, fiskekuttere, havnemiljøer, fly og helkoptere m.v.). En blanding af 

elementer som de danske skoleelever kender i forvejen fra deres egen dagligdag – og så det 

særlige ved Grønland (isfjelde, hundeslæder, kajakker m.v.), som eleverne sandsynligvis 

ligeledes har været bekendt med i forvejen. 

Dette billede gentages ved en gennemgang af de lærebogssystemer, som i højere grad er 

struktureret efter tværgeografiske emner. Uanset om Grønland i disse systemer oftest benyttes 

som repræsentation for noget større, sker dette på både videnskabelig og neutral vis. Et 
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gennemgående tema i disse lærebogssystemer er en beskrivelse af livet i de forskellige 

klimazoner. Her behandles de enkelte delområder ikke særskilt, hvorimod diverse fællestræk ved 

befolkningsgrupperne og deres livsvilkår i f.eks. Arktis fremhæves. Eksempelvis illustreres 

sæljagten i Arktis med et billede af en østgrønlandsk fanger og hans hundeslæde. På lignende vis 

illustreres udviklingen af boligforholdene med en bolig fra Grønland. Billedteksten forklarer 

kort, at denne gammeldags bolig byggedes af græstørv, som yder god beskyttelse mod vinden 

(Nygård, Jørgensen & Nørlyng 1968: 102-103). Et lignende tilfælde findes i lærebogssystemet 

”Geografi for 1. real” fra 1962. I et afsnit om Arktis beskrives menneskene og deres evne til at 

overleve i det polare klima. Her er indsat en tegning af en grønlandsk kajak med en tilhørende 

tekst, der forklarer, at kajakkerne tidligere var overtrukket med skind, men at man nu oftere 

benytter lærred. Det forklares ligeledes, at lærredet males for at gøre kajakken vandtæt (Larsen & 

Rentsch 1962: 31). Trods det fremmedartede (i forhold til danske skoleelevers hverdag) fremstår 

disse billeder/tegninger som relevante i forhold til tekstens budskab – og på ingen måde som 

særlig eksotiske bidrag til lærebogssystemets indhold. Alt i alt fremstår dette som elementer der 

understøtter det tidligere nævnte kernepunkt for en videnskabelig diskurs. 

Samlet betyder dette, at der i lærebogssystemerne fra perioden 1960 – 1975 eksisterer et 

kernepunkt, der understøtter det eksotiske og en særlig populærvidenskabelig diskurs. Men trods 

den skærpede konkurrencesituation skolebogsforlagene imellem, optræder der ikke yderligere 

elementer, der understøtter dette. Derimod viser analysen, at der ikke alene eksisterer et 

kernepunkt for den videnskabelige diskurs – men at der ligeledes forefindes en række elementer, 

der understøtter denne diskurs. Derfor fremstår det grønlandsrelaterede indhold i denne periodes 

lærebogssystemer i høj grad som værende alment og underlagt en videnskabelig diakurs. 

d) Sammenfatning: 2. periode 

Sammenfattende dokumenterer analysen af 2. periode, at indholdet i lærebogssystemerne i 

væsentlig grad er underlagt en inkluderende diskurs, men at der dog findes både et kernepunkt og 

et beskedent antal elementer, der understøtter en mere ekskluderende diskurs. Perioden er 

derudover ligeledes kendetegnet ved et indhold i lærebogssystemerne, der i lighed med perioden 

1953 – 1960 i høj grad har en underliggende videnskabelig diskurs. I nedenstående model 

tangerer cirklen den vandrette akse, netop fordi der i analysearbejdet trods alt kunne afdækkes et 
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kernepunkt for den populærvidenskabelige diskurs – men at dette kernepunkt ikke understøttedes 

af andre elementer (se figur 4). 

  

Figur 4. Diskurs i lærebogssystemerne 1960 – 1975. 

5.3 Analyse: 3. periode. 1975-2013 

a) Karakteristik af periodens lærebogssystemer 

I denne periodes systemer er den indholdsmæssige struktur, hvor der afsættes et kapitel/afsnit 

alene til en beskrivelse af Grønland og grønlandske forhold, næsten forsvundet. Faktisk sker 

dette kun i tre tilfælde. Dette sker dels i et samfundsfagssystemet ”Samtidsorientering 4. 

Nationalsamfundet” fra 1977 i et kort afsnit omhandlende Færøerne og Grønlands ønske om 

selvbestemmelse (Boelsgaard & Holm: 1977: 142-144). Og dels i de to geografisystemer 

”Geografi for 3. real” og ”Geografi 7” fra henholdsvis 1977 og 1990. I begge systemer beskrives 

Grønland med udgangspunkt i en række områder, som i både tekst og illustrationer ligner 

strukturen og indholdet fra de to første perioders lærebogssystemer. Overskrifterne signalerer 

både natur- og kulturgeografiske emner som f.eks.: Indlandsisen, havene omkring Grønland, 

befolkningen, byudvikling, fiskeri, industri, minedrift m.v. (Larsen, Aagesen & Schou 1977: 125 

– 132; Irgens & Rasmussen 1990: 61-72).  Samfundsfagssystemet og det førstnævnte 

geografisystem er fra begyndelsen af perioden umiddelbart inden Hjemmestyrets indførsel – og 
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sidstnævnte geografisystem er tiende udgave af systemet, som oprindeligt udkom i 1964. Det er 

desværre ikke muligt at fremskaffe et eksemplar af den oprindelige udgave, men i forordet til den 

nye udgave skriver forfatterne dog intet om eventuelle redigeringer vedrørende det 

grønlandsrelaterede stof.  At Grønland og Færøerne – i modsætning til rigsdelen Danmark - i alle 

de øvrige femten lærebogssystemer alene omtales i forbindelse med tværgeografiske emner eller 

i forbindelse med en specifik omtale af folketinget/folkestyret, kan både skyldes den 

pædagogiske udvikling af lærebogssystemerne (valg af tilgang og metode til det 

samfundsmæssige og geografiske stofområde) og en erkendelse fra forfatternes side af, at både 

Færøerne og Grønland udviklede sig mod større grader af selvbestemmelse – og dermed ikke 

nødvendigvis skulle beskrives som dele af det danske rige. Dette vil den efterfølgende analyse 

eventuelt afdække. Under alle omstændigheder er konsekvensen, at Grønland i denne periodes 

lærebogssystemer i højere grad end tidligere omtales som repræsentation for noget andet/større 

end som Grønland i sig selv. Grønland benyttes ofte som repræsentation i forbindelse med 

naturgeografiske emner som istiden, klimaændringer og den globale opvarmning (Mikkelsen 

1990: 38; Holm & Øster 1998: 4; Kofoed 2003: 69; Steen 2005A: 13; Steen 2005B: 11; Steen 

2006: 40; Kristensen 2013: 80; Kjeldsen & Pedersen 2013: 42). Dette til trods vil en 

diskursanalyse stadig kunne synliggøre den dansk-grønlandske relation og vægtningen mellem 

det almene og eksotiske indhold. Der findes dog enkelte tilfælde, hvor repræsentationen er 

entydigt kulturel. Et eksempel på dette findes i lærebogssystemet ”Geografien omkring os 8” fra 

1998. Her optræder Grønland som repræsentation for de oprindelige folk (Holm & Øster 1998: 

62-63). Dette eksempel vil jeg vende tilbage til senere i dette afsnit. 

b) Den dansk-grønlandske relation 

Som tidligere nævnt er det dansk-grønlandske forhold i denne periode kendetegnet ved en 

intensivering af processen mod øget grad af grønlandsk selvstændighed i forhold til den tidligere 

kolonimagt Danmark. Indledningsvis sker dette via indførslen af Hjemmestyret i 1979. I den 

grønlandske hjemmestyrelov beskrives den dansk-grønlandske relation i et kapitel med 

overskriften ”Forholdet til rigsmyndighederne” (Statsministeriet 1978: 2). Tre årtier senere fulgte 

den grønlandske befolknings beslutning om at overgå til et egentligt selvstyre i 2009. I loven 

vedrørende dette beskrives den dansk-grønlandske relation blandt andet i et kapitel med 

overskriften ”Tvistløsning” (Statsministeriet 2009). I de mellemliggende 30 år har Grønland 



53 
 

derudover – i modsætning til Danmark – forladt EF (det senere EU) (Udenrigsministeriet 1984). 

Jeg vil i den følgende afdække, om disse forandringer i den dansk-grønlandske relation er 

synlige i denne periodes lærebogssystemer i fagene geografi og samfundsfag.  

I lærebogssystemet ”Ind i samfundsfaget” fra 2007 beskrives indledningsvis Danmarks vej mod 

år 2000.  Her omtales medlemsskabet af NATO og den sikkerhedspolitiske situation i forhold til 

det daværende Sovjetunionen. I den forbindelse gøres det klart, at resultatet af den danske 

fodnotepolitik blev, at der ikke blev opstillet atomvåben på dansk jord (Lysholm & Møller 

2007A: 20). Her er det for det første bemærkelsesværdigt, at Grønland overhovedet ikke nævnes. 

I den kolde krig spillede Grønland ifølge historikeren og lektor ved Københavns Universitet, 

Poul Villaume, en ikke uvæsentlig rolle for den førte danske udenrigspolitik (Villaume 1995/97: 

851). Dernæst giver det stof til eftertanke, at netop tilstedeværelsen af amerikanske atomvåben i 

Thule udelades i samfundsfagssystemet. En tilstedeværelse, som i mange år blev holdt hemmelig 

for den danske offentlighed, men som på grund af journalisten Poul Brinks (1953 – 2002) 

undersøgelser blev almen kendt i 1995 (Brink 1997/2015: 295). Eftersom det omtalte 

samfundsfagssystem først udkom i 2007, har forfatterne til dette sandsynligvis haft kendskab til 

den rette sammenhæng. Årsagen til udeladelsen kan være mange. For det første kan det være en 

forglemmelse fra forfatternes side. For det andet kan det tænkes, at forfatterne alene skriver om 

det Danmark, hvis nordspids er Skagen. Hvis forfatterne opfatter Grønlands hjemmestyrestatus 

som værende et udtryk for en sådan grad af selvstændighed, at Grønland ikke er en del af den 

danske jord – kan beskrivelsen opfattes som et kernepunkt for den ekskluderende diskurs. En 

eksklusion som kommer til at stå i modsætning til, at Grønland i både kolonitiden og i tiden fra 

1953 frem til 1979 formelt blev opfattet som værende dansk. Det sidste bekræfter forfatterne selv 

senere i et afsnit om grundlovsændringerne fra 1953. Her skriver de netop, at Grønland i den 

forbindelse blev et amt i Danmark (Lysholm & Møller 2007A: 49). Og at Grønland har to 

mandater i Folketinget, beskriver forfatterne tidligere i et afsnit om Folketinget og dets 

opbygning (Lysholm & Møller 2007B: 26-27). Dette kan anskues som et kernepunkt for den 

inkluderende diskurs. I det efterfølgende vil jeg afdække, om der findes elementer, der 

understøtter ovenstående kernepunkter. 

I lighed med hvad der skrives i flere af lærebogssystemerne fra de to første perioder, omtales 

netop de to grønlandske medlemmer af Folketinget gentagne gang i særligt denne periodes 
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samfundsfaglige systemer (Boelsgaard & Holm 1979: 44-45; Foged, Nielsen, Hansen & 

Roslyng-Jensen 1995: 27; Jensen 1995: 106; Jensen, Kær & Nyborg 2011B: 41). 

Tilstedeværelsen af to grønlandske medlemmer i Folketinget kan opfattes som modsatrettet i 

forhold til den forøgede grad af grønlandsk selvstændighed, som først vedtagelsen af 

Hjemmestyret og sidenhen Selvstyret gav. En selvstændighed som blandt andet kommer til 

udtryk, når der i et lærebogssystem skrives om de selvstyrende områder Færøerne, Grønland og 

Åland (Lysholm & Møller 2007A: 86). I samfundsfagssystemet ”Samtidsorientering 4. 

Nationalsamfundet” fra 1977 beskrives denne modsætning i en enkelt sætning. Her skrives: ”Der 

er to dele af det danske nationalsamfund, der er helt anderledes end resten af Danmark. Det er 

Grønland og Færøerne”. Efterfølgende forklares dette med både den store geografiske, sproglige 

og kulturelle afstand – samt den ”økonomiske forskel mellem områdernes erhvervsmæssige 

udvikling”. Grønland er altså både en del af det danske rige/nationalsamfundet – og markant 

forskellig fra Danmark. Senere i samme afsnit forklares baggrunden for fællesskabet blandt 

rigsdelene med ordene: ”(…) en historisk forbindelse, der går mange hundrede år tilbage”. Som 

afslutning på afsnittet skriver forfatterne: ”(…) i vor tid vil samfund med en national karakter 

være sig selv og bestemme deres egen udvikling (Boelsgaard & Holm 1977: 142). Hermed 

begrundes udviklingen af fællesskabet og indførslen af det grønlandske Hjemmestyre. 

At Grønland på den ene side via landets repræsentanter i Folketinget og den fælles dansk-

grønlandske fortid italesættes som inkluderet i det danske rige – og på den anden side beskrives 

som et land, der ønsker selvstændighed, kan anskues som elementer, der understøtter 

kernepunkterne for en henholdsvis inkluderende diskurs og ekskluderende diskurs. Spørgsmålet 

er, i hvor høj grad andre elementer i lærebogssystemernes indhold underbygger disse 

kernepunkter. 

I lærebogssystemerne fra de to tidligere analyserede perioder omtales grundlovsændringen fra 

1953 ofte. Det samme er tilfældet for denne sidste periode. En afgørende forskel er, at 

lovændringens betydning for den dansk-grønlandske relation ikke nødvendigvis omtales. I en 

række af systemerne beskrives, hvordan Grønlands status som koloni ophørte med 

grundlovændringen i 1953 – og at landet nu var en del af det danske rige (Larsen, Aagesen & 

Schou 1977: 125; Irgens & Rasmussen 1990: 64; Jensen 1995: 130). Disse lærebogssystemer 

udgives i første halvdel af denne periode. Enten umiddelbart inden Hjemmestyrets indførsel eller 
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i de efterfølgende to årtier. I disse systemer understøttes kernepunktet for den inkluderende 

diskurs. Som en modsætning til dette fremstår lærebogssystemerne ”Samfundsstudier. Grundbog 

2” fra 1995 og ”Dit samfund. Samfundsfag i 8.” fra 2011. Her fjorten år før og to år efter 

Grønlands overgang til selvstyre omtales grundlovændringen fra 1953 stadig. I teksten gøres der 

opmærksom på, at det er den sidste ændring af Grundloven, og at bl.a. antallet af medlemmer i 

folketinget blev udvidet til 179 (Foged, Nielsen, Hansen & Roslyng-Jensen 1995: 27; Jensen, 

Kær & Nyborg 2011A: 79). Den grønlandske overgang fra at være en dansk koloni til at være en 

del af det danske rige omtales derimod ikke.  På lignende vis undlades det i lærebogssystemerne 

”Samfundet i dag. Grundbogen til samfundsfag”, ”Ind i geografien Grundbog C”, ”Ind i 

samfundsfaget. Grundbog for 8.-9.klasse” og ”Dit samfund Samfundsfag i 9.” at omtale den 

grønlandske udtræden af EU (det daværende EF) i 1982 i forbindelse med en gennemgang af 

Den Europæiske Unions historie set fra et dansk perspektiv (Jensen 1994: 50-51; Jensen & 

Møller 2005: 105; Lysholm & Møller 2007B: 65; Jensen, Kær & Nyborg 2011B: 98). At disse 

begiveheder ikke omtales i en del af lærebogssystemerne kan skyldes, at forfatterne på 

udgivelsestidspunktet anskuer graden af Grønlands selvstændighed som værende så stor, at 

ændringer i den dansk-grønlandske relation ikke nødvendigvis skal inddrages i en beskrivelse af 

dels grundlovændringer og dels Danmarks forhold til EF/EU. Dermed bliver disse beskrivelser 

elementer, der understøtter kernepunktet for en ekskluderende diskurs. At Grønland nævnes eller 

ikke nævnes i forbindelse med omtalen af formelle historiske begivenheder, kan altså både 

opfattes som diskursivt inkluderende og ekskluderende. For eventuelt at finde elementer der på 

afgørende vis understøtter det ene frem for det andet – eller fortsat støtter op omkring begge 

diskurser - kræves en yderligere nærlæsning af teksterne. 

I et af de allerførste afsnit af lærebogssystemet ”Globus” fra 2005 redegøres for fordelingen af 

jordens befolkning. Her skriver forfatteren, at verden består af en række ”selvstændige lande” og 

nogle ”selvstyrende områder”. Som et eksempel på de sidstnævnte nævnes Grønland. Netop 

kombinationen af Grønlands tilknytning til Danmark og en grad af selvstyre eksemplificerer 

forfatteren med, at grønlænderne har eget flag og fodboldlandshold – men at Grønland stadig er 

en del af Danmark. Tillige beskrives det som værende sikkert, at Grønland på et tidspunkt vil 

løsrive sig helt fra Danmark (Gollander 2005: 332). Her findes elementer, som underbygger 

begge kernepunkter. Dels skrives der direkte, at Grønland stadig er en del af Danmark. Ved blot 

at nævne det grønlandske flag og fodboldlandshold – og ikke f.eks. det grønlandske Landsting – 



56 
 

tydeliggøres i særlig grad Grønlands politiske tilhørsforhold til Danmark. Og dels tilkendegives 

en klar formodning om en fremtidig grønlandsk selvstændighed. Altså en klar bevægelse væk fra 

den nuværende situation. Også her kan der derfor argumenteres for at begge diskurser er i spil.  

Relationen og den ekskluderende diskurs 

Det eneste entydige eksempel, hvor italesættelsen af den dansk-grønlandske relation finder sted 

på baggrund af en ekskluderende diskurs, findes i forbindelse med omtalen af Grønlands 

befolkning som et oprindeligt folk. Dette sker dels i lærebogssystemet ”Globus” fra 2005 

(Gollander 2005: 36) – og dels i lærebogssystemet ”Geografien omkring os 8” fra 1998. I 

sidstnævnte beskrives FN og arbejdet med de oprindelige folks ret til selvbestemmelse. I den 

forbindelse italesættes den dansk-grønlandske relation tydeligt. Der skrives nemlig, at Danmark 

har givet inuitterne i Grønland selvstyre. Netop fordi dette selvstyre flytter kompetencer fra 

Danmark til Grønland, kan det opfattes som et element, der understøtter kernepunktet for en 

ekskluderende diskurs. En understøttelse, der efterfølgende forstærkes med spørgsmålet: ”Men 

mon også Danmark havde gjort dette, hvis de (inuitterne) havde boet i Jylland” (Holm & Øster 

1998: 63 – min parantes). Her signaleres det indirekte klart, at Grønland er ”noget andet end 

Danmark”. Denne overførsel af kompetencer fra Danmark til Grønland omtales ligeledes i 

lærebogssystemet ”Geografi 7” fra 1990. I et afsnit omhandlende det fremtidige Grønland 

forklares betydningen af det grønlandske Hjemmestyre. I den forbindelse fremsættes spørgsmålet 

om Grønland en dag bliver selvstændigt (Irgens & Rasmussen 1990: 70). Der kan derfor her 

argumenteres for, at disse tilfælde er elementer, der alene understøtter kernepunktet for den 

ekskluderende diskurs. Dette ene eksempel kommer dog antalsmæssigt til at stå i skyggen af den 

relativt store mængde af tilfælde, hvor der findes elementer, der understøtter kernepunktet for 

den inkluderende diskurs. 

Relationen og den inkluderende diskurs 

Italesættelsen af Grønland som en del af Danmark sker i en lang række af tilfælde. Dette sker 

både direkte og indirekte ved konkrete beskrivelser/billeder og ved udeladelser. Et eksempel på 

det sidste er et helt afsnit i lærebogssystemet ”Ind i samfundsfaget” fra 2007. I et afsnit, der 

beskæftiger sig med kulturer i Danmark, omtales nationalisme, ind- og udvandring, svenskere i 

Danmark, flygtninge, asyl, kulturmøder, kultursammenstød og subkulturer (Lysholm og Møller 
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2007B: 168-181).  Et afsnit, som er kendetegnet ved, at der som udgangspunkt eksisterer et dem 

og et os. Det er danskernes konfrontation med det fremmede, der er i spil. I den forbindelse er 

det tankevækkende, at grønlænderne (heller ikke dem der faktisk bor syd for Skagen) 

overhovedet ikke nævnes. I modsætning til f.eks. Sverige er Grønland ikke en del af det 

fremmede. Dette kan tolkes som en indirekte italesættelse af Grønland som en del af Danmark.  

Dette billede forstærkes i et afsnit med overskriften ”Velfærdssamfundet – demokratiet i 

funktion”. Her er det tydeligvis det danske demokrati, der er tale om. Et demokrati, der 

inkluderer Grønland. I en beskrivelse af kongehusets og monarkiets funktion i forhold til 

Grundloven og regeringen illustreres Grønland som en integreret del af Danmark med et billede 

af Kronprins Frederik på hundeslæde med Siriuspatruljen i Nordøstgrønland (Lysholm & Møller 

2007B: 59). Kongehuset er i flere tilfælde indskrevet i teksterne og udgør i sig selv et element, 

der understøtter kernepunktet for den inkluderende diskurs. I systemerne ”GEOS Geografi. 

Grundbog B” og ”Geotoper 3” fra henholdsvis 2006 og 2012 beskrives den grønlandske 

råstofindustri blandt andet ved at omtale Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Marys 

vielsesringe. Disse er fremstillet af guld fra den grønlandske guldmine i Nalunaq (Kjeldsen & 

Pedersen 2012: 16-17; Steen 2006: 20). 

Netop minedriften er et af de områder, hvorigennem den dansk-grønlandske relation tidligere er 

blevet italesat. I lærebogssystemet ”Geotoper 3” fra 2006 beskrives, hvordan ovennævnte 

guldmine beskæftiger 100 mennesker – og at det forventes, at der inden for en årrække vil åbne 

adskillige nye miner i Grønland (Steen 2006: 20). Denne optimisme findes ikke i et ti år ældre 

lærebogssystem. Her skrives der, at ”Grønlands problem er økonomien. Uden store danske 

tilskud kan landet ikke leve som det velstående servicesamfund, det nu er” (Jensen 1995: 130). I 

et afsnit, der i sig selv har den inkluderende overskrift ”Det er også Danmark”, italesættes den 

grønlandske relation ved indirekte at nævne det årlige danske bloktilskud til Grønland. Netop 

den danske indsats i og for Grønland beskrives – som i lærebogssystemerne fra de tidligere 

perioder – i flere tilfælde. I samme afsnit skrives f.eks.: ”Danmark har investeret meget store 

beløb, for at ændre det gamle fanger- og fiskerisamfund til et moderne samfund. Dette er sket 

ved at anlægge byer, gode havne, fiskefabrikker, nye boliger, skoler m.v.” Ved at gentage 

tankerne og de konkrete tiltag som G50- og G60-betænkningerne var et udtryk for, italesættes 

Danmark, som den der aktivt hjælper en anden del af riget. En aktiv indsats, hvis betydning 
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forstærkes med ordene: ”Den stærke udvikling siden 1953 har været styret af danskerne. Der 

manglede grønlændere med god uddannelse, og det gør der stadig” (Jensen 1995: 130). Selvom 

der senere i samme afsnit skrives om både den grønlandske modstand mod dansk påvirkning, det 

grønlandske hjemmestyre og Landsrådets kompetencer, signaleres der - netop ved omtalen af 

den stadige mangel på uddannet grønlandsk arbejdskraft, en tæt dansk-grønlandsk relation. 

Indirekte skriver forfatteren, at Grønland ikke kan klare sig uden Danmark. Danske aktiviteter og 

dansk økonomi inkluderer det grønlandske samfund. Her findes derfor atter et element, der 

understøtter kernepunktet for den inkluderende diskurs. 

Ovenstående er blot et eksempel på udviklingen af det grønlandske samfund. Det økonomiske 

tema går igen i flere tilfælde. Ofte med overskrifter som f.eks.: ”Grønlænderne og den nye tid” 

(Larsen, Aagesen & Schou 1977: 130), ”En udvikling er sat i gang” (Boelsgaard & Holm 1977: 

145 og ”Et land i udvikling” (Irgens og Rasmussen 1990: 64). I lærebogssystemet 

”Samtidsorientering 4. Nationalsamfundet” fra 1977 gentages det, at Grønland ikke kan klare sig 

selv økonomisk. Erhvervslivet er  ikke så udbygget, at Grønland selv kan betale for udgifterne til 

den udbygning af landet, som er nødvendig. I samme afsnit skrives der, at når Grønland får 

selvstyre på områder som skoler, sociale forhold og lignende, vil landet næppe kunne betale 

udgifterne selv. De vil fortsat skulle dækkes af Danmark (Boelsgaard & Holm 1977: 142-143). 

Det bemærkelsesværdige er, at lærebogssystemernes beskrivelser af den grønlandske 

økonomiske afhængighed af Danmark stort set er enslydende i 1977 og 1995. På den måde 

italesættes de tætte bånd mellem Grønland og Danmark – til trods for indførslen af det 

grønlandske Hjemmestyre i 1979. En italesættelse, hvor den danske økonomi inkluderer 

Grønland. Og hvor denne inklusion ligeledes kommer til at opfatte konkrete danske aktiviteter i 

Grønland. I lærerbogssystemet ”Geografi for 3. real” fra 1977 omtales Grønland som ”Danmarks 

største byggeplads”. Her gentages byggeprojekter som havneanlæg, boliger og fabrikker. 

Samtidig beskrives der, hvordan der uddannes grønlandsk arbejdskraft i både Grønland og 

Danmark (Larsen, Aagesen & Schou 1977: 130-131). At dette sker i lyset af G60-betænkningens 

centraliseringstanker illustreres tydeligt, når der i lærebogssystemet tales om at ”mange 

grønlændere mener, at arbejds- og leveforholdene er bedre i byerne end i de små bygder. Man 

har måttet bygge nye boliger til mange, der er flyttet til byen” (Irgens & Rasmussen 1990: 68). 

Her bliver et lærebogssystem talerør for de ideer, som politikerne gav udtryk for i G60-

betænkningen tre årtier tidligere – og 11 år efter det grønlandske Hjemmestyres indførsel. Til 
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trods for dette understøttes kernepunktet for den inkluderende diskurs. En diskurs som er så 

markant, at den ikke nødvendigvis påvirkes af, at dette kapitel afsluttes med nogle få linjer om en 

grønlandsk fremtid som et selvstændigt land (Irgens & Rasmussen 1990: 70). I lærebogssystemet 

”Samtidsorienering 4. Nationalsamfundet” fra 1977 omtales dansk-grønlandske problemfelter 

som kultursammenstød, fødestedskriteriet, moderniseringens påvirkning af fangerkulturen m.v. 

(Boelsgaard & Holm 1977: 144). Disse beskrivelser kan opfattes som et udtryk for, at indholdet i 

lærebogssystemerne fra denne periode ikke skulle være neutralt, men kunne være menings- og 

opinionsdannende. Alligevel formår beskrivelserne heller ikke her at fjerne et samlet positivt 

indtryk af Danmarks ageren i Grønland, og derudover beskrives de danske aktiviteter i Grønland 

som værende udført i netop en del af det danske rige. En beskrivelse der også rækker ind i 

fremtiden. Lærebogssystemet ”GEOS Geografi. Grundbog B” fra 2012 indeholder et kapitel med 

overskriften ”Fremtidens konflikter”. Her beskrives diskussionerne om retten til olie m.v. i de 

områder af Arktis, som den globale opvarmning øger adgangen til. Diskussioner som ”Grønland 

og dermed Danmark” deltager i (Kjeldsen & Pedersen 2012: 154-155). Også i beskrivelser af 

fremtidige politiske opgaver italesættes den dansk-grønlandske relation derfor på en måde, hvor 

Grønland er en del af det danske rige.  På den måde skabes her elementer, der understøtter 

kernepunktet for en inkluderende diskurs.  

Netop konsekvenserne af den globale opvarmning og koblingen til Grønland omtales i flere af 

lærebogssystemerne (Steen 2005: 13; Steen 2006: 40-41; Kristensen 2013: 80-81, 90). I de fleste 

tilfælde indgår Grønland som repræsentation for noget andet/større – og uden at en dansk-

grønlandsk relation italesættes direkte eller indirekte. Der findes dog enkelte undtagelser – bl.a. i 

lærebogssystemet ”Ind i samfundsfaget” fra 2007. I et afsnit med overskriften ”Danmark – miljø 

og energi” omtales den globale opvarmnings betydning for klimaet. Anerkendelsen af at det er 

muligt for mennesket at påvirke naturen kommer til udtryk ved, at læseren stilles spørgsmålet: 

”Hvad mener du, at Danmark kan gøre for at forbedre det globale miljø?”. Teksten ledsages af et 

billede af gletsjeren ved Ilulissat. For læseren bliver Grønland dermed indirekte en del af 

Danmark. En position der fastholdes yderligere ved, at billedet ledsages af en tekstboks, hvori 

Ilulissats gamle danske navn Jakobshavn benyttes (Lysholm & Møller 2007B: 216). Dette kan 

anskues som et element, der understøtter kernepunktet for den inkluderende diskurs. 
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Netop det at benytte illustrationer/billeder fra Grønland og indskrive dem i en national dansk 

kontekst – samt ved at benytte de gamle danske navne på grønlandske lokaliteter – er med til at 

stabilisere billedet af Grønland som en del af Danmark. Et mønster, der går igen i 

lærebogssystemet ”Globus” fra 2005. Også i dette system behandles den globale opvarmning. I 

et afsnit om klimaændringerne er indsat et billede af en væg af is fra Kangerlussuaqområdet. 

Billedet ledsages af teksten: ”Sådan så der ud langs isranden i Danmark under sidste istid. 

Billedet er fra Sdr. Strømfjord” (Bering 2005: 42). Dette kan opfattes som elementer, der 

indirekte understøtter kernepunktet for den inkluderende diskurs. 

Relationen: Sammenfatning 

For denne periode betyder dette samlet set, at trods det faktum, at begge kernepunkter 

understøttes af andre elementer i de udvalgte tekster, beskrives i højere grad et Grønland, der er 

en del af det danske rige – end et samfund, der er på vej mod yderligere suverænitet. Selv i tiden 

efter indførslen af Hjemmestyret og Selvstyret bekræftes dette ved en gennemlæsning af 

lærebogssystemerne. Sammenfattende skabes der et mønster, hvor Grønland og grønlandske 

forhold beskrives som både repræsentant for noget andet/større og for landets egen skyld – på en 

måde, hvor både formelle omtaler/opremsninger og indholdet i mere beskrivende afsnit/kapitler 

optræder som elementer, der understøtter kernepunktet for en inkluderende diskurs.  

Spørgsmålet er, om der fremkommer et lige så entydigt billede, hvis diskursanalysen af 

lærebogssystemerne foretages ved at benytte modpolerne videnskab og populærvidenskab. 

c) Det eksotiske og det almene 

I 1975 havde de 5-6 store skolebogsforlag monopollignende vilkår. En situation, der på den ene 

side udelukkede mindre konkurrenter fra at komme ind på bogmarkedet rettet mod folkeskolen – 

og som på den anden side fastlåste en konstant konkurrence de store forlag imellem. Og som 

tidligere nævnt havde oprettelsen af amts- og landscentralerne i 1974 og 1975 afgørende 

betydning for distributionen af lærebøgerne. Det var igennem disse centraler, at de enkelte 

folkeskoler/kommuner fik kendskab til eventuelle nye bogudgivelser. Som konsekvens af dette 

har det sandsynligvis været en nødvendighed for det enkelte forlag at præsentere det 

videnskabelige indhold i et lærebogssystem på en mere populærvidenskabelig måde, som skabte 

interesse hos de potentielle købere.  
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Som et eksempel på dette vil jeg inddrage formidlingen af kongehusets institutionelle placering i 

det danske demokrati – og beskrivelsen af monarkiet. Dette kunne illustreres med et billede af 

regentparret ved Folketingets årlige åbningsdebat eller lignende. I stedet har forlaget Alinea i 

lærebogssystemet ”Ind i samfundsfaget. Grundbog B. 8.-9. klasse” valgt at indsætte det tidligere 

omtalte billede af Kronprinsen og de øvrige medlemmer af Siriuspatruljen på hundeslæde i 

Nordgrønland (Lysholm & Møller 2007B: 59). Dette billede viser en situation, som i princippet 

ikke – uden yderligere kommentarer – fortæller noget om kongehusets funktion i det danske 

demokrati. Billedet er sandsynligvis indsat for at tilføre det faglige indhold et mere eksotisk 

element. Set i det lys kan dette anskues som et kernepunkt for den populærvidenskabelige 

diskurs. 

På samme vis kan de tidligere nævnte beskrivelser af Kronprins Frederiks og Kronprinsesse 

Marys vielsesringe anskues som, at kongehuset benyttes i en populærvidenskabelig 

sammenhæng. Ringene blev lavet af guld fra den grønlandske mine i Nalunaq (Steen 2006: 20 / 

Kjeldsen & Pedersen 2012: 16-17). Ved at nævne disse vielsesringe tilføres det videnskabelige 

indhold om minedrift i Grønland ligeledes et populærvidenskabeligt input. Et input, som derfor 

fremstår som et element, der understøtter kernepunktet for den populærvidenskabelige diskurs. 

I lærebogssystemerne fra denne periode findes andre eksempler, hvor det eksotiske er i spil. 

Eksempelvis sker dette i systemet ”Ind i geografien. Grundbog B. 7.- 9. klasse” fra 1998. I et 

kapitel, som ikke specielt omhandler Grønland eller de polare områder, omtales forskellige 

former for erhverv. Kapitlet indledes med en tekst, hvori ”arbejdet som et behov” beskrives. 

Dette kunne billedligt illustreres med et foto af en erhvervsfisker fra Esbjerg, en vinbonde fra 

Frankrig eller en buschauffør fra Berlin. Disse ville have været illustrationer, som de danske 

skoleelever måske ville kunne genkende fra deres dagligdag/ferier. I stedet har forlaget valgt at 

indsætte billede af en grønlandsk fanger, et skydesejl og to anskudte sæler side om side med et 

billede af en samler fra Guineas højland (Jensen & Møller 1998: 60-61). Fotografiet ledsages af 

teksten: ”Grønlandsk fanger. Denne fanger får skind og kød fra sælen”. I den øvrige tekst 

uddybes på ingen måde, hvorfor denne fanger har behov for at fange. Det kræver en vis 

forhåndsviden at have kendskab til fangerens behov for sælskind og kød. At indsætte netop et 

sådant billede kan tolkes som et forsøg på at gøre det videnskabelige/faglige stof mere 
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spændende – mere eksotisk. Også dette eksempel fungerer som element, der understøtter 

kernepunktet for en populærvidenskabelig diskurs. 

Det eksotiske kommer ligeledes til udtryk senere i samme lærebogssystem i et kapitel 

omhandlende bæredygtig udvikling. Her omtales Grønland både i tekst og billede. I teksten 

postuleres det, at med mindre man er en dygtig fanger/jæger, kan man ikke klare sig i det 

nordgrønlandske samfund (Jensen & Møller 1998: 142). Dette er i sig selv en problematisk 

udtalelse. Umiddelbart anerkender forfatteren ikke, at der også i Nordgrønland eksisterer 

mennesker, der bestrider jobbet som politibetjent, elværksarbejder, pædagog m.v. Den 

videnskabelige baggrund for teksten er, at samfundet sandsynligvis ikke ville eksistere, hvis 

ingen jagede og fiskede. Men i en populærvidenskabelig fremstilling bliver dette gjort til et 

individuelt problem. Det omtalte fotografi viser en grønlandsk fanger siddende i sin kajak. 

Billedet suppleres med teksten: ”Mange mennesker i andre samfund kan klare sig uden et stort 

resurseforbrug” (Jensen & Møller 1998: 143). Dette udsagn uddybes ikke, men med et mindre 

resurseforbrug henvises sandsynligvis til, at fangeren ikke bruger en benzindrevet motorbåd. 

Udover at nutidens fangere i høj grad benytter både/joller med motor, kunne et mindre 

resurseforbrug på en mere genkendelig vis være illustreret med en dansk cyklist på vej til 

arbejde. Også her virker det, som om det videnskabelige stof gøres interessant ved at benytte 

mere eksotiske elementer med relation til Grønland. En fremgangsmåde, der i lighed med 

ovenstående eksempler fremstår som et element, der understøtter kernepunktet for den 

populærvidenskabelige diskurs. 

Alt i alt viser ovenstående eksempler fra denne periode, at den videnskabelige diskurs, hvad 

angår indhold om Grønland i lærebogssystemerne, nu i nogen grad udfordres af en mere 

populærvidenskabelig diskurs. Grønland italesættes i flere tilfælde gennem eksotiske eksempler 

på emner/fænomener, som på lignende vis kunne være illustreret med eksempler af en mere 

almen karakter. Den populærvidenskabelige tilgang har dog ikke erstattet den videnskabelige 

fremgangsmåde. Denne er fortsat den mest dominerende og kommer til udtryk både i 

sammenhænge, hvor Grønland benyttes som repræsentation for noget andet/større – og i tilfælde, 

hvor beskrivelserne omhandler Grønland i sig selv.  Her skal blot nævnes nogle få eksempler på 

den videnskabelige tilgang. Det første er fra lærebogssystemet ”Ind i geografien. Grundbog A. 

7.-8. klasse” fra 1997. Her afsluttes kapitlet om jordens klima med fire såkaldte regionale spots. 
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Et af disse er Grønland. Hovedparten af de i alt tre sider har naturgeografisk karakter 

(indlandsisen, havstrømme m.v.). I en enkelt spalte og faktaboks opremses dog en række af de 

grønlandske byer, eksportvarer m.v. I faktaboksen er ligeledes nævnt en række tal vedrørende 

befolkningsstørrelse, middellevetid, børnedødelighed, fødselsrate, antal personbiler, telefoner 

m.v. (Jensen 1997: 134-136). Et andet eksempel findes i lærebogssystemet ”Geografi 7” fra 

1990. I et kapitel med overskriften ”Et land i udvikling” kobles en række emner som sælfangst, 

fiskeri, klimaændringer, udviklingen af det grønlandske erhvervsliv og samhandel med 

Danmark. Beskrivelserne/oplysningerne er både almene og relevante for at kunne forstå et 

område af det grønlandske samfund (Irgens & Rasmussen 1990: 67). Disse udvalgte almene 

eksempler kan anskues som dels en kernepunkt – og dels et af mange elementer – der sammen 

understøtter den stadigt dominerende videnskabelige diskurs.  

d) Sammenfatning: 3. periode 

Samlet set er denne periodes lærebogssystemer kendetegnet ved et indhold, der stadig domineres 

af den henholdsvis inkluderende og videnskabelige diskurs. Begge diskurser udfordres dog i 

mindre omfang af kernepunkter og tilhørende elementer, der understøtter den ekskluderende og 

den populærvidenskabelige diskurs. 

 

Figur 5. Diskurs i lærebogssystemerne 1975 – 2013. 
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5.4 Sammenfattende analyseresultat for de tre perioder 

Som figur 5 viser, er indholdet i de geografiske og samfundsfaglige lærebogssystemer i hele 

perioden 1953 - 2013 i væsentlig grad kendetegnet ved en både videnskabelig og inkluderende 

diskurs (se figur 5).  

 

Figur 6. Diskursen i lærebogssystemerne 1953 – 2013. 

Analysen dokumenterer, at der gennem tiden dog er sket en forskydning, således at det faglige 

stof fra 1960 og frem i et mindre omfang også var underlagt en ekskluderende diskurs. En 

bevægelse, som i beskeden grad forsatte i årene efter 1975.  Fra dette tidspunkt og frem sker 

formidlingen af det faglige stof derudover ikke kun gennem en videnskabelig diskurs - men i 

mindre grad ligeledes med en underliggende populærvidenskabelig diskurs. Trods denne 

udvikling, er det samlede billede dog et udtryk for, at den inkluderende diskurs og den 

videnskabelige diskurs igennem hele perioden 1953 – 2013 har opnået en udstrakt grad af 

hegemoni/overherredømme (Jørgensen & Philips 1999: 15) (se figur 6). 

Udgangspunktet for den efterfølgende diskussion er derfor en række samfundsfaglige og 

geografiske tekster og illustrationer, som på videnskabelig vis italesætter Grønland med en 

underliggende inkluderende diskurs. En videnskabelighed, som er tilstede – uanset tolkningen og 

konsekvenserne af denne inkluderende diskurs. 
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6.0 Diskussion 

6.1 Analyseresultet og Foucaults udgangspunkter. 

Som tidligere nævnt beskriver Foucault fem udgangspunkter for en analyse af magt og 

magtmekanismer. Det sidste af dem er det, som han kalder ”den filosofiske praksis cirkel” 

(Foucault 2008:9) – hvor en forståelse skabes gennem en fortolkning af en forforståelse. Den 

danske tilstedeværelse i Grønland i perioden fra Hans Egedes ankomst til Håbets Ø i 1721 (Gad 

1984: 146) og frem til kolonitidens ophør i 1953 har – sammen med den internationales domstols 

anerkendelse af Danmarks suverænitet over hele Grønland i 1933 (Gad 1984: 273) – 

sandsynligvis været med til at skabe en nutidig forforståelse af Grønland som et dansk 

interesseområde. En forforståelse, som var grundlaget for den fortolkning af den dansk-

grønlandske relation, som grundlovsændringen i 1953 var et udtryk for. Grønland var trods 

kolonitidens ophør fortsat et dansk interesseområde. Et interesseområde, som med 

grundlovsændringen blev en formel del af det danske rige. Hermed skabes en ny forståelse af den 

dansk-grønlandske relation. Netop det, at Grønland stadig var og er et dansk interesseområde, 

bliver i udtalt grad italesat i lærebogssystemerne i geografi og samfundsfag. Analysen af disse 

dokumenterer, at beskrivelserne af Grønland primært er underlagt en inkluderende diskurs, hvor 

en nærlæsning af især udgivelserne fra det første årtier efter 1953 viser, at der både i sprogbrug 

og valg af illustrationer i høj grad sker en kobling af fortiden med nutiden. Italesættelsen af den 

danske indsats på boligområdet, sundhedssektoren, erhvervslivet, infrastrukturen m.v. er netop et 

udtryk for, at ville udvikle interesseområdet Grønland fra at være et – set med danske øjne - 

primitivt samfund til et moderne samfund. En klar kobling af fortiden og nutiden – og et udtryk 

for, at en given forforståelse fortolkes og skaber en ny forståelse. Og netop fordi der er en 

sammenhæng imellem den danske indsats henholdsvis før og efter grundlovsændringen i 1953, 

er det ikke unaturligt, at den inkluderende diskurs indeholder elementer af en kolonial diskurs. På 

samme måde kan overgangen fra ”amtslignende status” (Thorleifsen 2012: 450) til hjemmestyre 

og den senere overgang til selvstyre anskues som nye forståelser skabt gennem fortolkninger af 

forforståelser. I begge tilfælde indeholder begge disse nye forståelser forestillingen om Grønland 

som værende et dansk interesseområde. Forståelser, som lærebogssystemernes inkluderende 

diskurs er et udtryk for.  
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Grundlovændringen fra 1953 er en del af den dansk-grønlandske historiske udvikling. I sit tredje 

udgangspunkt for en analyse af magt og magtmekanismer omtaler Foucault netop den historiske 

udvikling. Grundlovsændringen, Hjemmestyrets indførsel i 1979 og etableringen af selvstyret i 

2009 kan alle opfattes som resultater af det, som Foucault kalder ”kampe, magttaktikker, 

sammenstød og stridigheder” (Foucault 2008:9). En række omstændigheder, hvor den dansk-

grønlandske relation udvikles over tid, men hvor det stadig er den danske stats ønske at fastholde 

Grønland som et dansk interesseområde – som en del af det danske rige. Et ønske, som analysen 

af lærebogssystemerne dokumenterer. Trods etableringen af Hjemmestyret og den grønlandske 

befolknings beslutning om at overgå til selvstyre italesættes den dansk-grønlandske relation i 

lærebogssystemerne stadig med en bagvedliggende inkluderende diskurs. En diskurs, der også 

peger ind i fremtiden. Dette kommer indirekte til udtryk ved, at selvstyrelovens indbyggede 

mulighed for en fremtidig grønlandsk suverænitet (Statsministeriet 2009) kun omtales i et 

særdeles beskedent omfang i de nyeste lærebogssystemer.   

At magtrelationer og deres udvikling skabes i sammenhæng med den historiske udvikling - samt 

at en given forforståelse ved fortolkning skaber en ny forståelse – betyder ikke i sig selv, at dette 

har betydning for indholdet i f.eks. lærebogssystemer. Et modargument til Foucaults 

udgangspunkt kunne være, at et medie ikke nødvendigvis skal følge magthavernes ønske om at 

fastholde en bestemt relation. At viden kan formidles uden denne dimension. Eller sagt med 

andre ord: At forfatterne til lærebogssystemerne i højere grad kunne vælge at italesætte Grønland 

med en bagvedliggende ekskluderende diskurs. Dette kunne gøres ved mere konsekvent at 

omtale Grønland som et land, der ikke er et dansk interesseområde, ved at nedtone den danske 

indsats i Grønland og ved i større udstrækning at fremhæve et grønlandsk ønske om yderligere 

selvstændighed eller egentlig suverænitet. Dette kunne ligeledes gøres ved entydig beskrivelse af 

Grønland, det grønlandske samfund, den grønlandske kultur og det grønlandske sprog som noget 

markant anderledes end det danske. Og slutteligt ved at undlade formelle vendinger som f.eks. at 

Grønland er en del af det danske rige, men i højere grad kun beskrive det Danmark, der ligger 

syd for Skagen. Foucaults modargument til dette skal findes i hans første, anden og fjerde 

udgangspunkt.  

I sit første udgangspunkt beskriver han, hvordan det er en magtanalyses mål at synliggøre ”hvad 

magten virker igennem, hvem/hvad magten går fra og til – samt magtens virkninger og 



67 
 

procedure” (Foucault 2008: 7). I denne sammenhæng kan lærebogssystemerne anskues som et 

medie, hvorigennem magten udøves. I sin ph.d-afhandling ”Arktiske diskurser og 

klimaforandringer i Grønland” benytter Lill Rastad Bjørst - med inspiration fra netop Foucault - 

et magtbegreb, som er kendetegnet ved ikke at være ”en særlig institution, gruppe, elite eller 

klasse, men snarere en type teknikker og en række hverdagspraksisser”. I samme afsnit skriver 

hun efterfølgende: ”Men magtudøvelsen har ofte mere end en bagmand og kan for eksempel ikke 

begrænses til kun en kilde eller handling”. I hendes optik er ”magt ikke kun undertrykkende, 

men også produktiv i den forstand, at den konstituerer diskurser” (Bjørst 2011: 65). Heri ligger 

samlet en tilkendegivelse af, at magt udøves gennem diskurser – via mange kanaler. Set i det lys, 

har skolebogsforfatterne ikke nødvendigvis muligheden for at vælge en anden – mere 

ekskluderende – tilgang i deres beskrivelser af Grønland. Diskursen er på mange måder 

udstukket i forvejen. Den historiske udvikling og de implicerede parters forforståelse af 

Grønland som værende dansk interesseområde determinerer måden, hvorpå Grønland formidles i 

lærebogssystemerne. Denne magt udøves gennem kanaler som forfatterens egen historiske 

bevidsthed (skabt på fortolkninger af forforståelser), Folketingets politiske 

udmeldinger/beslutninger og den skolepolitiske lovgivning vedrørende indholdet i folkeskolens 

lærebogssystemer. En magtudøvelse som jeg i det følgende vil beskrive nærmere. 

Den danske stats interesse i at fastholde Grønland som en del af det danske rige kommer til 

udtryk på forskellig vis – både direkte og indirekte. På direkte vis sker det f.eks. i forbindelse 

med udgivelsen af Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis fra 2011. I begrebet strategi ligger 

en indbygget fremadrettethed. I strategien omtales fællesskabet bestående af Færøerne, Grønland 

og Danmark som Kongeriget. I en faktaboks gøres det klart for læseren, at dette dækker over 

andre benævnelser som f.eks. Rigsfællesskabet, det danske rige m.v. (Naalakkersuisut 2011: 10). 

I dette tilfælde fastholdes italesættelsen af et eksisterende dansk rige ud i fremtiden. Et dansk 

rige, hvor Grønland er inkluderet. Netop lærebogssystemerne i den danske folkeskole er et af de 

steder, hvor fastholdelsen af et dansk-grønlandsk fællesskab kommer til udtryk på en mere 

indirekte vis. Når en analyse af lærebogssystemerne i fagene geografi og samfundsfag i høj grad 

omtaler Grønland og grønlandske forhold med en række kernepunkter for den inkluderende 

diskurs – og når disse kernepunkter understøttes af et stort antal elementer i teksterne og 

illustrationerne – dokumenteres netop den danske interesse i, at det danske rige inkluderer 

Grønland. Denne diskurs tilstedeværelse i et lærebogssystem kan anskues som en teknik/en 
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hverdagspraksis, hvorigennem magten konstitueres. Konstitueringen sker ved, at staten gennem 

lovgivning udstikker rammerne for folkeskolens virke og skolefagenes indhold. Det er denne 

lovgivning, som skolebogsforlagene tager udgangspunkt i, når der planlægges nye udgivelser. I 

dette arbejde indgår desuden en bestemt forståelse af f.eks. den dansk-grønlandske relation. En 

forståelse, som jo netop er skabt gennem fortolkninger af en forforståelse af denne relation. En 

forforståelse, som skabes gennem læsning af tidligere udgivne lærebogssystemer, forfatternes 

historiske og samfundsmæssige bevidsthed om kolonitiden m.v. På denne måde fastlægges og 

fastholdes ikke alene magtmekanismerne, men også både forfatterne til lærebogssystemerne og 

læsernes forestilling om, at Grønland er – og forsat skal være – en del af det danske rige. Og det 

er ligeledes gennem denne magtmekanisme, at lærebogssystemernes begrænsede omtale af de 

forandringer, som indførslen af det grønlandske hjemmestyre og selvstyre betød - ikke i 

væsentlig grad udfordrer den bagvedliggende inkluderende diskurs. Netop det fastlæggende, 

fastholdende og forandrende udgør de relationer, som er Foucaults andet udgangspunkt 

(Foucault 2008: 8). Og når der indbygget i magtmekanismen eksisterer en vis fastlæggelse og 

fastholdelse, kan en given diskurs tænkes som et sæt underforståede retningslinjer, der kræver en 

bestemt handling. Dette betyder f.eks. at en forfatter til et lærebogssystem ubevidst italesætter 

den dansk-grønlandske relation på en måde, som af læseren opfattes inkluderende. Herved bliver 

forfatteren og forlaget som tidligere nævnt talerør for et dansk ønske om, at Grønland også i 

fremtiden er en del af det danske rige. Netop dette krav om at handle på en bestemt måde omtaler 

Foucault i sit fjerde udgangspunkt. Et udgangspunkt han beskriver med ordene: ”diskurs i 

imperativ” (Foucault 2008: 9). 

Alt i alt betyder ovenstående at eksistensen af kernepunkter med tilhørende elementer, der i stor 

udstrækning alene understøtter en inkluderende diskurs i lærebogssystemernes tekster vedr. den 

dansk-grønlandske relation, tilsammen udgør den viden, som eleverne i de danske folkeskoler 

erhverver sig om Grønland og grønlandske forhold. En viden som i sig selv udgør et lille hjørne 

af en samlet videnskab. Dette synes umiddelbart at være i overensstemmelse med den tidligere 

nævnte definition af netop begrebet viden, som denne fremstår i Foucaults 

”Videnskabsarkæologien” fra 1972 (Foucault 2005: 250).  
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6.2 Analyseresultatet og Saids grundtanker 

Spørgsmålet er, om denne viden, formidlingen af denne og den bagvedliggende inkluderende 

diskurs alene har som mål også i fremtiden at fastholde det fællesskab, som den eksisterende 

dansk-grønlandske relation/det danske rige er et udtryk for. Et rige hvor alle borgere er 

ligestillede – og hvor Danmark fortsat vil gøre en indsats for at fremme udviklingen i Grønland. 

Eller om den inkluderende diskurs i højere grad er et udtryk for at ville fastholde et billede, der 

indenfor rammerne af det danske rige rummer både et dem og et os – i stedet for et ligestillet 

fællesskab. Ifølge Edward W. Said er det her, den egentligt magt ligger. Magten til at formidle 

viden på en måde, så den tidligere koloni (Grønland) fremstår som ”afvigende, uudviklet og 

underlegen” – og hvor den tidligere kolonimagt (Danmark) kommer til at fremstå som ”rationel, 

udviklet, human og overlegen” (Said 2004: 340). Altså et dem og et os - men hvor opfattelsen af 

dem og os netop kun kan opretholdes, hvis fællesskabet opretholdes. Hvis Grønland på et 

tidpunkt i fremtiden udvikler sig til en egentlig suveræn stat, vil det netop være et udtryk for, at 

Grønland ikke længere var hverken afvigende, uudviklet og underlegen. Grønland ville f.eks. – i 

modsætning til Danmark - fortsat være en arktisk nation.  Jeg vil i det følgende diskutere, om den 

inkluderende diskurs har et ligestillet fællesskab som mål – eller om denne diskurs i højere grad 

understøtter et ønske om at benytte italesættelsen af et stabilt fællesskab som et redskab til at 

fastholde en situation, hvor der fortsat eksisterer et dem og os.  

Ordet stabilitet benytter Said i værket ”Orientalisme” fra 1978. Said kobler viden og den 

stabiliserende indflydelse, som bl.a. skoler og biblioteker besidder. Overføres dette til dansk-

grønlandske forhold, kan man argumentere for, at staten formidler sit budskab gennem 

forlagsbranchen og skoleverdenen, som dermed virker som en stabiliserende modvægt til en 

udvikling, der over tid er fundet sted i Grønland og udviklingen af den dansk-grønlandske 

relation. På denne måde bliver indholdet i lærebogssystemerne et middel til opretholdelse af 

status quo, hvad angår billedet af dem og os.  

I Orientalisme omtaler Said to overordnede metoder, som orientalisten benytter i forbindelse 

med formidlingen af Orienten til Vesten. Dels et etableret og moderne distributionsapparat – og 

dels en status som ekspert. 
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Hvis dette overføres til den formidling af Grønland og grønlandske forhold, som finder sted i 

folkeskolen – vil formidleren traditionelt opfattes som forlaget, forfatteren og den lærer, som 

beslutter at benytte et givent lærebogssystem i sin undervisning. Men hvis Saids tanker følges til 

dørs, er den egentlige formidler den danske stat repræsenteret ved den til enhver tid siddende 

regering. Det er herfra den egentlige magt udøves. 

a) Distributionsapparatet 

Som nævnt i afsnittet omhandlende periodeinddelingen opstod der allerede i 1933 et politisk 

ønske om en øget styring af indholdet i de danske lærebogssystemer (Nielsen 1995:8). Dette 

ønske fremkom i forbindelse med, at en kommission under Undervisningsministeriet udgav 

”Betænkning vedrørende revision af skolebøger” (herefter omtalt som skolebogsbetænkningen). 

Kommissoriets arbejde udsprang dels af en ide om at kunne producere billigere skolebøger. I 

skolebogsbetænkningen sættes der spørgsmålstegn ved, om der eksisterer en reel 

konkurrencesituation de relativt få og store skolebogsforlag imellem. En manglende 

konkurrence, som kunne tænkes at medføre et for højt prisniveau på skolebøgerne 

(Undervisningsministeriet 1933: 112). Og dels af, at især arbejderbevægelsen igennem en 

årrække var fremkommet med kritik af disse skolebøgers indhold (Mulvad & Risak 1980: 24). 

Alt i alt betyder dette, at der i skolebogsbetænkningens kapitel om ”Skolebøgernes udgivelse og 

pris” fremsættes et forslag om oprettelse af et statsforlag. Med inspiration fra Østrig beskrives, 

hvordan et statsforlag kan styre skolebogsproduktionen. I skolebogsbestænkningen skrives 

blandt andet: ”Manuskripter, der indleveredes, bliver ikke alene som i andre forlag bedømt af en 

særlig forlagskonsulent, men underkastes et yderligere sagkyndigt tilsyn. Når konsulenten har 

afgivet sin erklæring, lader ministeriet en særlig skolebogskommission gennemgå de indsendte 

manuskripter, og først når denne har anbefalet, approberes de og sendes til trykning (…)” 

(Undervisningsministeriet 1933: 113). At et sådant tiltag ikke alene er økonomisk betinget 

forklares efterfølgende med ordene: ”Som omtalt i det foregående kapitel kan udvalget af 

pædagogiske grunde anbefale indførelse af den ordning, at bøger, der efter foretagen 

undersøgelse af et af ministeriet nedsat sagkyndigt nævn findes velegnede (…) anbefales af 

ministeriet” (Undervisningsministeriet 1933: 114). Udover omtalen af statslig styring af både 

det faglige indhold og prisen på skolebøgerne giver kommissionen ligeledes udtryk for, at 

statsforlaget får monopol på skolebogsområdet (Undervisningsministeriet 1933: 113). Herved 
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fremsættes et forslag med en næsten optimal mulighed for styring af både lærebogssystemernes 

form og indhold.  En komplet magt over distributionssystemet. 

Selvom skolebogsbetænkningens anbefaling af oprettelsen af et statsforlag på skolebogsområdet 

ikke blev ført ud i livet, viser det med al tydelighed, at staten - jævnfør Saids ideer - allerede i 

1930´erne havde et ønske om at påvirke den formidling af viden, der udøvedes gennem 

indholdet i datidens lærebogssystemer. Med et egentligt statsforlag kunne en 

skolebogskommission eller et særligt nævn på direkte vis konstituere en bestemt diskurs. Ved 

valg og fravalg af bestemte manuskripter – kunne f.eks. den dansk-grønlandske relation 

italesættes mere eller mindre inkluderende. Oprettelsen af et statsforlag er dog ikke i sig selv et 

udtryk for, at den gennem lærebogssystemerne formidlede viden skulle virke stabiliserende på 

en bestemt virkelighedsopfattelse. Selvom der i skolebogsbetænkningens kapitel om faget 

geografi gives udtryk for, ”at den videnskabelige udvikling for tiden foregår i et så hastigt tempo 

og går så dybt i problemerne, at resultaterne giver sig udslag helt ned i de elementære 

lærebøger” - gives der ikke udtryk for, at folkeskolen via lærebogssystemernes indhold skulle 

imødegå dette ved at fastholde en bestemt vidensopfattelse.  Tværtimod anerkendes det, ” at en 

fremstilling af erhvervsmæssige og nationale forhold meget hurtigt forældes, fordi udviklingen i 

vor tidsalder medfører meget store og hurtige forskydninger på disse områder 

(Undervisningsministeriet 1933: 94). Netop ændringer i de erhvervsmæssige og nationale 

forhold er områder, som i høj grad ligger implicit i udviklingen af den dansk-grønlandske 

relation.  

En del af de ideer som kommissionen fremkom med i skolebogsbetænkningen blev senere en 

del af folkeskoleloven fra 1937. Denne lov blev først erstattet af en ny folkeskolelov i 1958, og 

var dermed gældende på tidspunktet for både grundlovsændringen fra 1953 og udgivelsen af 

G50-betænkningen. En betænkning, som beskrev hvordan Grønland - med økonomisk støtte fra 

Danmark - skulle udvikles økonomisk, og hvordan levevilkårene og sundhedsvæsenet i 

Grønland skulle forbedres (Olsen 2005: 31). Som nævnt i både afsnittet om periodeinddelingen 

og i analysen af lærebogssystemerne fra 1960 – 1975 blev G50-betænkningen fulgt op af en ny 

betænkning kaldet G60. I denne gentages ordene om at højne den grønlandske levestandard 

(Olsen 2005: 99). Betænkningernes ord resulterede blandt andet i en række store byggeprojekter 

i Grønland. Projekter, som det danske erhvervsliv var en del af. Grundlovsændringen betød 
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ligeledes en markant ændring på det område, som skolebogsbetænkningen omtaler som 

”nationale forhold” (Undervisningsministeriet 1933: 94). Med grundlovsændringen udvides 

netop nationalstaten Danmark til også at omfatte den tidligere danske koloni Grønland. 

Grønlands nye amtslignende status – og erhvervslivets nye muligheder – skulle derfor inddrages 

i den vidensmængde om Grønland, som efterfølgende skulle formidles blandt andet gennem 

nye/reviderede lærebogssystemer i fagene geografi og samfundsfag.  

I de første år efter grundlovsændringen blev indholdet i lærebogssystemerne stadig opfattet som 

både neutralt og objektivt. En tilgang som ikke ændredes efter vedtagelsen af den nye 

folkeskolelov i 1958. Her er det stadig den sikre viden og reale kundskaber, som vægtes højt 

(Lørring 1995: 115). Dette er i overensstemmelse med Skolebogsbetænkningens ord om 

skolebøgernes indhold. I kapitlet om faget geografi skrives, ”(…) at kildematerialet, hvoraf det 

øses, er videnskabelige anerkendte håndbøger”. Anerkendelsen af, at hverken det videnskabelige 

stof eller samfundet er statiske enheder, synliggøres ligeledes i skolebogsbetænkningens afsnit 

om faget geografi. Her skrives: ”Men det må på den anden side forudsættes, at 

fornyelsesprocessen ikke sinkes gennem brugen af forældet kildestof” (Undervisningsministeriet 

1933: 94).  Skolebogsforlagene skulle derfor agere imellem hensynet til formidlingen af sikker 

anerkendt viden - og hensynet til trods alt at inddrage ny viden. Dette kunne – afhængigt af hvor 

hurtigt denne omstilling foregik - resultere i en vis træghed i formidlingen af nye eller 

reviderede stofområder. Dette gør sig sandsynligvis gældende i forbindelse med den formidling 

af Grønland og grønlandske samfundsforhold, som indholdet i lærebogssystemerne fra de første 

år efter grundlovsændringen er et udtryk for. Som nævnt i analysen kunne en del af de 

elementer, der understøttede en inkluderende diskurs, i lige så høj grad være et produkt af en 

kolonial diskurs. Uanset om diskursen benævnes som inkluderende eller kolonial, er formålet – 

ifølge Said – at stabilisere en bestemt opfattelse af den dansk-grønlandske relation. En 

underliggende diskurs der – trods udviklingen af Grønland fra en koloni til den amtslignende 

status i Danmark – skulle fastholde billedet af dem (grønlænderne) som afvigende, uudviklede 

og underlegne - og os (danskerne) som rationelle, udviklede, humane og overlegne.  Hvis dette 

er tilfældet, kan der argumenteres for, at den føromtalte træghed i formidlingen af Grønland og 

grønlandske samfundsforhold bliver en medvirkende faktor til, at dette billede til en vis grad 

stabiliseres.  
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Som analysen dokumenterer, eksisterer der flere tilfælde, hvor Danmark italesættes, som den der 

hjælper Grønland og grønlænderne i bestræbelserne på at blive et – efter vesteuropæisk 

målestok - moderne land. Her skal blot gentages nogle få repræsentative eksempler på dette. I 

samme år som grundlovsændringen vedtages, skrives der i lærebogssystemet ”Geografi for 

folkeskolen” fra 1953: ”(…) og den danske regerings mål er at højne befolkningens levevilkår” 

(Christensen & Krogsgaard 1953: 38). På lignende vis beskrives den danske indsats i Grønland i 

lærebogssystemet ”Jorden rundt. Geografi for realafdelingen III” fra 1966. Her fremgår det, at 

der siden 1950 er påbegyndt opførelse af moderne huse, der i kvalitet er på højde med 

beboelseshuse i Danmark. Det fremgår ligeledes, at byggematerialerne er indført fra Danmark, 

og at husene bygges af danske håndværkere (Joensen 1966: 153). Denne opremsning gentages i 

lærebogssystemet ”Danmark, Færøerne og Grønland” fra 1967, hvor det fremgår, at 

byggematerialer stammer fra Danmark – og at selve byggeriet foregår med Danmark som aktiv 

spiller (Joensen 1967: 79). Disse eksempler kan anskues som en italesættelse af et Danmark, der 

hjælper et andet folk i nød. Netop lærebogssystemernes beskrivelse af danskerne som de 

humane hjælpere, kan opfattes som et billede af danskerne som de overlegne og grønlænderne 

som de underlegne. Ved at følge Saids tankesæt bliver lærebogssystemerne hermed en del af det 

distributionsapparat, som benyttes til at stabilisere billedet af et dem og et os.  

Som ovenstående viser, kan udvalgte dele af analyseafsnittene og deres sammenfatninger 

opfattes som paralleller til Saids orientalisme. Der eksisterer i hvert fald i de første årtier efter 

grundlovsændringen fra 1953 inkluderende elementer i lærebogssystemerne, som samlet kan 

opfattes som en stabiliserende modvægt til konsekvenserne af samfundsudviklingen. En 

stabilisering, der er et mål i sig selv. Men disse relativt få elementer modsiges af andre 

inkluderende elementer, som i høj grad fremstår som modsætningen til ideen om en fastlåsning 

af stereotyperne dem og os.  

I den i indledningen omtalte bog af lektor Lill Rastad Bjørst med titlen ”En anden verden. 

Fordomme og stereotyper om Grønland og Arktis” henviser hun til den grønlandske forsker 

Gitte Tróndheims iagttagelser vedrørende danskeres og grønlænderes forestillinger om 

hinanden. Tróndheim har ved en gennemlæsning af både ældre og nye tekster fundet frem til, at 

grønlændere set med danske øjne er uciviliserede, primitive, dovne, ineffektive og tilfældige i 

deres levemåde. Denne beskrivelse – disse stereotyper – er nært beslægtede med orientalistens 
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forestilling om menneskene i Orienten. Ifølge Tróndheim er disse forestillinger opstået i 

arbejdssituationer i Grønland (Bjørst 2008: 21). Spørgsmålet er dels, om disse 

opfattelser/stereotyper har fundet vej til de danske lærebogssystemer i fagene geografi og 

samfundsfag – og dels i hvor stort et omfang dette er sket.  

Som dette speciales analyse har dokumenteret – og som nævnt ovenfor - eksisterer der en række 

tilfælde, hvor Danmark og danskerne italesættes som den/dem, der yder Grønland både 

økonomisk og arbejdsmæssig bistand. Dette er dog ikke i sig selv et udtryk for, at den 

grønlandske befolkning omtales med stereotyper som de tidligere opremsede. Og en 

gennemlæsning af lærebogssystemerne afslører ikke tilfælde, hvor noget sådant forefindes. En 

beskrivelse af et bistandsydende Danmark suppleres ikke med kommentarer, der signalerer, at 

grønlænderne er afvigende, dovne, ineffektive eller tilfældige i deres levemåde. Allerede i 

skolebogsbetænkningen fra 1933 gøres der i et underafsnit til kapitlet om faget geografi meget 

tydeligt opmærksom på, at netop stereotyper skal undgås i lærebogssystemerne. I afsnittet med 

overskriften ”I fredsvenlig ånd” skrives: ”Det er vel i det hele taget meget tvivlsomt, om det kan 

forsvares i en elementær lærebog at fremkomme med almindelige karakteristikker af en nations 

psyke eller et lands befolkning i det hele, i særdeleshed hvis sådanne udtalelser indeholder et 

moment af vurdering. Set fra et videnskabeligt synpunkt må forsøg i denne retning behandles 

med yderste skepsis (…)”.  Dette til trods kunne lærebogssystemernes gentagne beskrivelser af 

den danske indsats i Grønland tolkes som et indirekte udtryk for andre stereotyper, som f.eks. at 

grønlænderne var uøkonomiske, ikke arbejdsduelige eller uansvarlige. Men udover de tidligere 

nævnte beskrivelser af, at Grønland skulle udvikles fra en koloni til et moderne samfund 

(Hansen & Holst-Jensen 1970: 165), er selve baggrunden for behovet for dette ikke beskrevet i 

væsentlig grad. Lærebogssystemerne omtaler på et intet tidspunkt, hvorfor f.eks. sundheds- og 

uddannelsesniveauet er kritisabelt. Og hermed omtales heller ikke hverken den grønlandske eller 

danske indsats på disse områder i kolonitiden. I lærebogssystemerne fra de første årtier efter 

grundlovsændringen beskrives grønlænderne derimod som ligestillede (Kirkegaard mfl. 1957: 

16), medbestemmende og medansvarlige (Nygård & Baltzer 1967: 9). Disse ord skaber ikke 

billeder af et uøkonomisk, uarbejdsdygtigt eller uansvarligt folk. Der er en klar 

overensstemmelse imellem intentionerne i Skolebogsbetænkningens ord om videnskabelighed, 

hvad angår elimineringen af brugen af stereotyper og indholdet i lærebogssystemerne i de første 

årtier efter grundlovsændringen.  



75 
 

Selvom der i de udgivne lærebogssystemer fra 1953 og frem til 1975 kan optræde elementer, der 

i de inkluderende beskrivelser af den dansk-grønlandske relation, indirekte antyder 

tilstedeværelsen af en parallel til orientalistens forestilling om Orienten, modsiges dette på både 

direkte og indirekte vis i teksterne. Direkte ved, at der ikke forefindes entydige stereotyper – og 

indirekte ved, at forskellene på Danmark/danskerne og Grønland/grønlænderne i højere grad 

italesættes som en magtrelation. En relation, hvor Danmark er den styrende, hjælpende og 

resursestærke. Og en magtrelation, hvor det overordnede mål – jævnfør G50- og G60-

betænkningerne - er at udligne forskellene på dem og os. Dette står i modsætning til 

orientalisten mål om at stabilisere billedet af netop disse forskelle. Men netop fordi perioden 

frem til 1975 var kendetegnet ved, at parterne i den dansk-grønlandske relation skulle udvikles 

fra at være henholdsvis koloni og kolonisator til et fælleskab af ligestillede borgere i det danske 

rige, kan de mange italesættelser af Grønland - som en del af riget - anskues som et resultat af, at 

kolonitiden ikke var en fjern fortid. Eller sagt på en anden måde, at forfatterne til 

lærebogssystemerne gjorde sig ekstraordinært umage med at lægge afstand til kolonitidens 

tankesæt – dels ved at undgå stereotyper og dels ved gentagne gange at omtale ligestillingen og 

det grønlandske samfunds nye status som en del af det danske rige. I takt med at 

grundlovsændringen, G50- og G60-betænkningernes nyhedsværdi mindskedes, kan det tænkes, 

at forfatterne til lærebogssystemerne atter benyttede stereotyper i forbindelse med beskrivelser 

af Grønland og grønlandske samfundsforhold.  

Folkeskoleloven fra 1958 blev først fulgt op af en ny lov på området i 1975. Som tidligere 

nævnt blev formålsparagraffen i den forbindelse ændret radikalt. Nu skulle eleverne opøve 

kompetencer, således at de kunne foretage en selvstændig vurdering og stillingtagen (Nielsen 

1995: 10).  En vurdering og en stillingtagen som blandt andet omhandlede først beslutningen om 

overgangen til Grønlands Hjemmestyre – og sidenhen etableringen af Selvstyret. At 

lærebogssystemerne fra årene efter 1975 og frem til 2013 stadig i høj udstrækning er underlagt 

en inkluderende diskurs, kan i lighed med ovenstående – jævnfør Saids beskrivelser af 

orientalismen – muligvis opfattes som en stabilisering af et billede af dem og os. Et billede, hvor 

stereotyper som f.eks. uøkonomiske, ikke-arbejdsdygtige eller uansvarlige benyttes. 

En gennemlæsning af lærebogssystemerne fra 1975 og frem til 2013 synliggør kun i et mindre 

omfang beskrivelser af Grønland og den grønlandske befolkning, som kan opfattes som 
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stereotyper. Den grønlandske økonomi og afhængigheden af fortsat støtte fra Danmark er et 

gennemgående tema. I et lærebogssystem fra 1995 omtales dette med ordene: ”Grønlands 

problem er økonomien. Uden store danske tilskud kan landet ikke leve som det velstående 

servicesamfund, det nu er”. Senere uddybes det med en forklaring om, at Danmark har 

investeret meget store beløb for at ændre det gamle fanger- og fiskerisamfund til et moderne 

samfund” (Jensen 1995: 130). Her italesættes det grønlandske samfund som økonomisk 

underlegen i forhold til Danmark. Men at omtale det gamle grønlandske fanger- og 

fiskerisamfund, er ikke i sig selv et udtryk for en opfattelse af fortidens grønlændere som 

uøkonomiske, ikke-arbejdsdygtige eller uansvarlige.  Og at der senere i samme lærebogssystem 

skrives om manglen på uddannet arbejdskraft, indbefatter ikke i sig selv en indirekte brug af 

stereotyper som, at grønlænderne er dovne eller ikke-uddannelsesparate. I lighed med Grønlands 

økonomiske formåen kan dette alene opfattes som, at det grønlandske uddannelsesniveau er 

underlegent i forhold til det danske. En underlegenhed, som netop bunder i den udvikling af det 

grønlandske samfund, som inkluderer den grønlandske arbejdskrafts adgang til en række nye 

jobfunktioner indenfor en række offentlige og private erhverv. Og heller ikke i denne periodes 

lærebogssystemer fremkommer der uddybende forklaringer på det moderne Grønlands 

økonomiske afhængighed af Danmark og mangel på uddannet arbejdskraft. Den nærmeste - og 

lettere overfladiske - forklaring findes i et lærebogssystem fra 1979. Her bekrives modsætningen 

imellem Grønland/Færøerne og Danmark ved at omtale af den ”økonomiske forskel imellem 

områdernes erhvervsmæssige udvikling” (Boelsgaard & Holm 1977: 142).  

I lighed med indholdet i lærebogssystemerne fra før 1975 italesættes den danske indsats i 

Grønland fortsat. Dette gøres blandt med ord som: ”Den stærke udvikling siden 1953 har været 

styret af danskerne” (Jensen 1995: 130). Denne underforståede tilkendegivelse af en 

asymmetrisk magtrelation, kan anskues som et forsøg på at stabilisere/fastholde forestillingen 

om et dem og et os. I et andet lærebogssystem fra 1977 omtales den danske indsats og 

grønlandske afhængighed af denne på en måde, så det også fremadrettet stabiliserer 

forestillingen. Det fremtidige Grønland beskrives med ord om, at når Grønland får selvstyre på 

områder som skoler, sociale forhold og lignende, vil området næppe kunne betale udgifterne 

selv (Boelsgaard & Holm 1977: 142). Samlet set kan der argumenteres for, at der på denne 

måde italesættes et dem og et os, hvor grønlænderne underforstået behæftes med stereotyper 

som økonomisk underlegne og uuddannede. Men selv hvis dette opfattes som stereotyper – er 
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det til trods for dette ikke stereotyper, som har til formål at medvirke til en stabilisering af et 

bestemt billede af os og de andre. Netop fordi beskrivelserne i lærebogssystemerne indgår i en 

større omtale af et Grønland, der udvikler sig på stort set alle områder – er de inkluderende 

beskrivelser i tiden efter 1975 ikke et udtryk for at ville fastholde en bestemt forestilling om den 

dansk-grønlandske relation. Tværtimod er beskrivelsernes omdrejningspunkt netop en 

fremadrettet udvikling. En udvikling, som trods den relativt beskedne omtale af Grønlands 

øgede selvstændighed gennem indførslen af Hjemmestyret/Selvstyret og den lovbestemte 

mulighed for i fremtiden at etablere en egentlig suveræn grønlandsk stat (Statsministeriet 2009), 

i høj grad har et ligestillet fællesskab som mål. Omtalen af den danske indsats beskrives også i 

lærebogssystemerne efter 1975, som (set med forfatternes øjne) en nødvendighed i 

bestræbelserne på at skabe en større grad af ligestilling rigsdelene imellem. En ligestilling som 

ikke inkluderer et dem og et os, der – jævnfør Saids tanker om orientalisme - stabiliserer 

forestillingen om grønlænderne som de afvigende, uudviklede og underlegne (Said 2004: 340). 

Ifølge Said stabiliserer orientalisten forestillingen om Orienten ved ikke alene at benytte et 

etableret og moderne distributionssystem – men også ved at udnytte sin status som ekspert. Det 

er med andre ord eksperten der er med til at skabe billedet af et dem og et os, 

b) Eksperten 

Et lærebogssystem er et produkt af en proces med flere involverede. Udover 

forfatteren/forfatterne har en redaktør, et forlag og en række faglige kilder direkte og indirekte 

deltaget i processen. Kilderne er mangeartede. Det kan både være egentlige faglige kilder, 

forskere, forskningsresultater og politiske krav/målsætninger for uddannelsessystemet og 

folkeskolens undervisningsmaterialer. Alt i alt optræder der derfor flere former for eksperter – 

på flere niveauer. Disse eksperter formidler samlet en viden/videnskab på en måde, så det bliver 

tilgængeligt for blandt andet eleverne i folkeskolen. Jævnfør folkeskoleloven fra 1975 skal 

eleverne opøve kompetencer, således at de kunne foretage en selvstændig vurdering og 

stillingtagen (Nielsen 1995: 10). Eleverne skal med andre ord blive klogere ved både at indlære 

og bedømme nye faglige stofområder.  

I en artikel med overskriften ”Faglig formidling er strategisk magtudøvelse” beskriver lektor Jan 

Foght Mikkelsen, hvordan faglig formidling ”bruges til meget andet end at gøre modtagerne 
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klogere, og den er altid strategisk og retorisk styrende” (Mikkelsen 2003: 165). Underforstået 

dette ligger et ønske om at påvirke modtagerens holdninger. Her anes en parallel til Foucaults 

tanker om sammenhængen imellem diskurser og institutionelle praksisser. Mikkelsen skriver 

efterfølgende i samme artikel, at det er ”et socialt vilkår, at vi forsøger at påvirke hinanden, og 

at vi i den sammenhæng bruger strategi, styring og kraft, kort sagt at vi udøver magt” 

(Mikkelsen 2003: 171). 

Det kan herefter diskuteres, hvem der som ekspert benytter en given status og magt til at påvirke 

eventuelle modtagere. Ifølge Said er det ekspertenes opgave i samfundet ”at fortolke Orienten 

over for sine landsmænd”. Derudover kan orientalisten - ligeledes ifølge Said -”betragtes som en 

særlig agent for en vestlig magt i dens forsøg på at udforme en politik over Orienten” (Said 

2004: 256 – 257). I en dansk-grønlandsk kontekst betyder dette, at magthaverne i Danmark 

gennem eksperten udformer sin grønlandspolitik. Under forudsætning af, at lærebogssystemerne 

i fagene geografi og samfundsfag er medvirkende til en stabilisering af billedet af et dem og et 

os i forbindelse med italesættelsen af den dansk-grønlandske relation, vil den danske parallel til 

Saids orientalister – eksperterne - nødvendigvis skulle findes blandt fortalere for en fortsat tæt 

grønlandsk-dansk relation. For fortalerne af denne relation er det afgørende, at den opretholdes 

uden grønlandsk suverænitet. Som tidligere omtalt vil konsekvensen af etableringen af en 

egentlig grønlandsk stat netop betyde, at Grønland ikke længere repræsenterer et afvigende, 

uudviklet og underlegent dem. Grønland ville i højere grad fremstå som en vestligt inspireret, 

udviklet og ligeværdig stat. Den underliggende inkluderende diskurs i lærebogssystemerne skal 

derfor opfattes som en måde, hvorpå magten benytter det skolepolitiske system og 

skolebogsforlagene i Danmark som direkte og indirekte dele af et distributionssystem, 

hvorigennem eksperterne fortolker og formidler forestillingen om den dansk-grønlandske 

relation. En forestilling, som udgør en modvægt til en udvikling, hvor Grønland bevæger sig 

mod større og større grader af selvstændighed. Disse danske orientalister forsøger - gennem 

brug af underforståede stereotyper som de overlegne, resursestærke og støttende danskere og de 

underlegne, økonomisk trængte og afhængige grønlændere - at fastholde forestillingen om en 

fortsat nødvendig tæt grønlandsk-dansk relation.  

Konsekvensen af dette er, at både de forskere og andre med interesse for området, der leverer 

kildematerialerne til lærebogssystemerne og forfatterne til de enkelte systemer, kan opfattes som 
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de danske paralleller til Saids orientalister. De forskere, der leverer resultater relateret til 

Grønland og grønlandske samfundsforhold, kan betragtes som eksperter alene på grund af deres 

uddannelsesniveau og arbejdsfelt. Og i sidste ende er det forfatterne til lærebogssystemerne, der 

- alene gennem deres profession - opfattes som eksperter. En ekspertise, som udnyttes i 

forbindelse med udvælgelsen og bearbejdningen af det videnskabelige stof, som 

lærebogssystemerne i den sidste ende udgives med. Når de enkelte lærebogssystemer tages i 

brug på folkeskolerne, kan det tænkes, at lærerne agerer som endnu en ekspert i rækken. I den 

situation stilles der store krav til elevernes selvstændige vurdering og stillingtagen. 

6.3 Målet for den inkluderende diskurs: Stabilisering eller udvikling af den dansk-grønlandske 

relation 

Netop ovenstående begrænsning, i at magthavene udgør en særlig enhed, står i modsætning til 

hvad lektor Lill Rastad Bjørst skriver om dette emne i sin afhandling ”Arktiske diskurser og 

klimaforandringer i Grønland”. Her pointerer hun som tidligere nævnt, at magtudøvelsen ofte 

har mere end én bagmand, og den ikke kan begrænses til kun én kilde eller én handling. Med 

reference til Foucault skriver hun: ”Magten er ikke en særlig institution, gruppe, elite eller 

klasse, men snarere en type teknikker og en række hverdagspraksisser (Bjørst 2011: 65). Dette 

flytter fokus fra spørgsmålet om, hvem der besidder magten til et spørgsmål om, hvad magten 

virker igennem. Netop dette spørgsmål er det første af Foucaults tidligere omtalte fem 

udgangspunkter for en analyse af magt og magtmekanismer (Foucaults 2008: 7).  

Lærebogssystemerne i den danske folkeskole kan – med inddragelse af både Saids ideer og 

Foucaults udgangspunkter – betragtes som en del af magtens virke. Den afgørende forskel er 

ikke, hvem der har magten, men hvordan magtens budskab og målsætning skabes. Hos Said er 

budskabet skabt igennem en fastholdelse af en bestemt virkelighedsopfattelse af Orienten. I en 

dansk-grønlandsk sammenhæng vil parallellen til dette være en opfattelse, hvor den dansk-

grønlandske relation fortsat italesættes med udgangspunkt i et kolonialt tankesæt. Danmark og 

Grønland positioneres – trods den politiske udvikling og Grønlands overgange til først et 

amtslignende område i Danmark og sidenhen Hjemmestyret og Selvstyret – stadig i rollerne som 

kolonisator og koloniseret. En positionering, som underbygges ved indirekte brug af stereotyper, 

som signalerer afgørende forskelle på områder som ligeværdighed, samfundsmæssig 

udviklingsgrad og ansvarlighed.  
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Som modsætning til dette fremstår det, som Foucault i sit femte udgangspunkt kalder den 

filosofiske cirkels praksis (Foucaults 2008:9). Ved brug af denne udelukkes en endegyldig 

opfattelse af den dansk-grønlandske relation. Den historiske udvikling i denne relation 

nødvendiggør en løbende revurdering af forholdet. Netop den koloniale forforståelse af 

Danmarks forhold til Grønland krævede en ny fortolkning i forbindelse md kolonitidens ophør. 

Hermed skabtes en ny forståelse, som i forbindelse med etableringen af Hjemmestyret agerede 

som forforståelse for en endnu en revidering/fortolkning af relationen. Denne cirkulære 

forståelsesudvikling er fortsat oppe i tiden efter årtusindeskiftet. Forståelsen af den dansk-

grønlandske relation er ikke kun revideret i forbindelse med de nævnte meget markante 

hændelser. Nyfortolkninger af relationen sker konstant i forskellige grader og tempi - på 

baggrund af også mindre markante begivenheder. Og derudover er det ikke kun i Danmark, at 

den dansk-grønlandske relation tages op til revision og nyfortolkninger. I Grønland nedsattes i 

2014 den såkaldte Forsoningskommission. I kommissoriet skrives: ”For at lægge afstand til 

koloniseringen af vort land, er det nødvendigt, at der finder forsoning og tilgivelse sted”. 

Kommissionen skulle blandt andet indsamle viden om ”historisk udvikling og kulturel 

interaktion i Grønland samt mellem Grønland og Danmark” (Naalakkersuisut 2016: 1). Her kan 

der argumenteres for, at den koloniale fortid er en del af den grønlandske forforståelse af den 

dansk-grønlandske relation. Og at Selvstyret ønsker en ny fortolkning af kolonitiden – med 

henblik på en ny forståelse af relationen.  

I tiden fra 1953 og frem til Hjemmestyrets indførsel kan lærebogssystemernes mange 

henvisninger til Grønlands status som en ligestillet del af det danske rige - og de mange omtaler 

af G50- og G60-betænkningers konkrete udmøntninger - ligeledes opfattes som nye 

fortolkninger af den dansk-grønlandske relation. Fortolkninger, som ikke bærer præg af et behov 

for at stabilisere en bestemt forestilling af relationen på bekostning af en omtale omhandlende 

en fremadrettet udvikling. De mange omtaler af ønsket om at skabe reel ligestilling danskere og 

Grønland imellem (herunder at omtale de problemfelter og forhindringer som lå i vejen) - og 

omtalerne af målsætningen om et nyt og moderne Grønland - understøtter kun i et meget 

begrænset omfang en tolkning af lærebogssystemernes indhold som værende udslag af en dansk 

variant af Saids orientalisme.  
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På lignende vis kan lærebogssystemerne fra tiden efter Hjemmestyrets indførsel anskues. 

Omtalerne af Hjemmestyret og det grønlandske Selvstyre kan betragtes som resultater af 

nyfortolkninger af den dansk-grønlandske relation. Den relativt beskedne omtale af den 

grønlandske mulighed for egentlig suverænitet skyldes ikke nødvendigvis et ønske om at 

stabilisere forestillingen om et ikke-ligestillet fællesskab bestående af et dem og et os. Dels er 

det stadig ganske få år siden, at den formelle grønlandske mulighed for suverænitet blev 

lovbestemt. Det betyder, at der stadig kan være en vis træghed i forhold til at få dette indplaceret 

i lærebogssystemernes indhold. Og dels kan dominansen af den nuværende inkluderende diskurs 

i lige så høj grad tilskrives en dansk målsætning om at italesætte Rigsfælleskabets betydning for 

Danmark og danske interesser. Et fællesskab, som fortsat kan være den overordnede ramme for 

et Grønland i udvikling. Set i det lys kan det være problematisk at lade denne dimension af den 

dansk-grønlandske relation (en eventuel grønlandsk suverænitet) udgøre for stor en del af det 

grønlandsrelaterede indhold i lærebogssystemerne. I så fald ville dette nok i højere grad være et 

element, der understøtter et kernepunkt for den ekskluderende diskurs.  

Uanset om Grønland og den dansk-grønlandske relation italesættes gennem en række 

kernepunkter og elementer, der understøtter den ene eller den anden diskurs, kan der 

argumenteres for, at netop mit valg af diskursanalytisk model og metodisk tilgang i sig selv er 

en afgørende faktor for resultatet af analysen og den efterfølgende diskussion. Dette vil jeg kort 

diskutere i det efterfølgende afsnit. 

6.4 Refleksioner over den diskursanalytiske/metodiske tilgang 

Det at inddrage selve den dansk-grønlandske relation - i analysen af måden hvorpå Grønland 

italesættes i lærebogssystemerne - er ganske givet afgørende for analyseresultatet. Jeg kunne 

have valgt blot at benytte lærebogssystemernes omtale af forbedringerne på f.eks. erhvervs-, 

bolig- sundheds- og uddannelsesområdet i Grønland uden at inddrage beskrivelserne af den 

danske indsats. Jeg kunne ligeledes have valgt at dokumentere lærebogssystemernes omtale af 

den politiske udvikling i Grønland uden at medtage de afsnit i systemerne, der beskriver det 

dansk-grønlandske samarbejde vedrørende netop denne udvikling. I så fald ville der måske i 

højere grad skabes et billede af en italesættelse af en grønlandsk befolkning, som på eget 

initiativ og med egne midler udviklede deres land. Og hermed ville en asymmetrisk magtrelation 

Danmark og Grønland imellem heller ikke indgå i analysen.  
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Men grundforudsætningen for dette speciales analyse og diskussion er netop tilstedeværelsen af 

en magtrelation. En relation, hvis baggrund er både kolonihistorie og postkolonial historie. En 

italesættelse af en udvikling vil nødvendigvis indeholde et udgangspunkt og en målsætning. At 

analysere omtalen af den øgede grad af grønlandsk selvstændighed uden at analysere de dele, 

der omhandler, hvad selvstændigheden udspringer af, giver ingen mening. Og hermed vil den 

dansk-grønlandske relation nødvendigvis blive inddraget.  

Den italesættelse af Grønland som analyseresultatet afdækker, og som efterfølgende diskuteres 

er ikke et udtryk for sandheden om Grønland og den dansk-grønlandske relation i årene 1953 – 

2013. Formålet med analysen og diskussion er for det første alene at afdække, hvilke 

forestillinger indholdet i lærebogssystemerne skaber hos læseren. Og dernæst hvad baggrunden 

for en sådan italesættelse måtte være. På baggrund af analysen og den efterfølgende diskussion 

vil jeg herefter konkludere på disse afsnit. 

7.0 Konklusion  

Dette speciales diskursanalyse og diskussion tog sit udgangspunkt i det tilnærmelsesvis samlede 

antal udgivne lærebogssystemer i fagene geografi og samfundsfag fra perioden 1953 – 2013. 

Disse systemer er alle udgivet med henblik på undervisning i den danske folkeskoles 7. – 10. 

klassetrin. Analysen og diskussionen skulle dokumentere, på hvilken måde Grønland italesættes 

gennem det grønlandsrelaterede indhold i disse lærebogssystemer. 

Analysen påviste, at den inkluderende diskurs og den videnskabelige diskurs i høj grad er 

dominerende. Diskurserne har igennem hele den samlede periode etableret et markant 

hegemoni/overherredømme. Trods hegemonien viser analysen ligeledes, at der igennem årene er 

sket en mindre bevægelse i den diskursive kamp. Fra 1960 og frem kan der påvises et svagt 

stigende antal tilfælde, hvor den dansk-grønlandske relation omtales med en mere ekskluderende 

diskurs. På samme måde er der sket en forskydning i forholdet mellem den videnskabelige 

diskurs og den populærvidenskabelige diksurs. Her er i særlig grad perioden fra 1975 til 2013 – 

trods den stadigt dominerende videnskabelige diskurs - kendetegnet ved et stigende antal 

tilfælde, hvor det grønlandskrelaterede indhold formidles gennem en mere populærvidenskabelig 

diskurs.  
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I den efterfølgende diskussion viste en sammenstilling af analyseresultaterne med henholdsvis 

Foucaults fem udgangspunkter for en analyse af magt og magtmekanismer og Saids grundtanker 

om orientalisme, at den dominerende inkluderende disksurs i højere grad skulle opfattes som 

magtens ønske om et fortsat tæt fællesskab blandt rigets ligestillede dele - end en stabilisering af 

forestillingen af et dem og os.  

Alt i alt betyder ovenstående at Grønland i udstrakt grad italesættes gennem beskrivelsen af en 

markant udviklingsproces. En proces hvor Grønland – med hjælp fra Danmark - har udviklet sig 

fra at være en dansk koloni til et moderne selvstyreområde i det danske rige. Denne 

udviklingsproces indeholder to niveauer. Det første niveau omhandler den grønlandske 

befolknings konkrete levevilkår. I lærebogssystemerne beskrives fremskridtene på en række 

områder som f.eks. infrastrukturen, erhvervs- og uddannelsessektoren – samt bolig- og 

sundhedsområdet. Det andet niveau omhandler det politiske og administrative system. Her 

beskrives udviklingen af den grønlandske befolknings stigende grad af ligestilling og 

selvstændighed. På begge niveauer italesættes den dansk-grønlandske relation med vægten lagt 

på dansk hjælpsomhed, et dansk-grønlandsk samarbejde og grønlandsk medansvarlighed. Med 

ganske få undtagelser beskrives processen i et positivt lys – uden i nævneværdig grad at omtale 

en mulig fremtidig grønlandsk suverænitet. I lærebogssystemerne fra årene umiddelbart efter 

grundlovsændringen i 1953, i årene omkring G50- og G60-betænkningerne, Hjemmestyrets 

indførsel og Grønlands udmeldelse af EF italesættes på ingen måde et fremtidsperspektiv 

indeholdende etableringen af en egentlig grønlandsk stat. Og i lærebogssystemerne fra tiden lige 

inden og årene efter overgangen til Selvstyret omtales et sådant fremtidsscenarie kun i et meget 

beskedent omfang. Derfor kommer italesættelsen af Grønland samlet til at fremstå på en måde, 

der på ene side anerkender en udviklingsproces mod større og større grader af grønlandsk 

selvstændighed – og som på den anden side negligerer processens yderste konsekvens. Et 

perspektiv, som fremtidige lærebogssystemer har muligheden for at inddrage. 

8.0 Perspektivering og afslutning 

Med udgangspunkt i Grønlands nuværende status som en del af det danske rige kunne forfatterne 

til lærebogssystemerne i højere grad inddrage den forskning, som beskæftiger sig med Grønlands 

og den dansk-grønlandske relations ”uvisse” fremtid. En fremtid, som på baggrund af 

kolonitiden og udviklingen fra 1953 og frem til nutiden, indeholder en række mulige scenarier. 
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Scenarier som ved eventuel virkeliggørelse kan have vidtrækkende konsekvenser for både det 

grønlandske og danske samfund.  

Netop danskeres og grønlænderes gensidige viden om (og forståelse for) hinanden er afgørende 

for rigets udvikling i fremtiden. I den forbindelse er det ikke kun interessant at se nærmere på de 

danske lærebogssystemers italesættelse af Grønland og den dansk-grønlandske relation set fra 

dansk side. Forskning vedrørende de grønlandske lærebogssystemers italesættelse af Danmark 

og relationen til Danmark set med grønlandske lærebogsforfatteres øjne kan ligeledes medvirke 

til frembringelse af yderligere viden om, på hvilken måde forestillingerne om Rigsfællesskabet 

skabes. I den forbindelse vil det være yderst vigtigt at inddrage netop de danske 

lærebogssystemers indholdsmæssige påvirkninger af de grønlandske lærebogssystemer. I en 

fortsat postkolonial dansk-grønlandsk relation kunne en parallel til Saids ideer - om vestens 

intellektuelle autoritet over Orienten (Said 2004: 45) - måske komme til udtryk i netop de 

grønlandske lærebogssystemer.    

Afslutningsvis skal det nævnes, at det - trods digitaliseringens indtog i folkeskolen - stadig er de 

trykte medier, som danner grundlaget for undervisningens indhold. En situation som 

sandsynligvis ikke ændres i den nærmeste fremtid. Dette bekræftes i et program for Danmarks 

læringsfestival 2017. I programmet, som er udsendt af blandt andet Undervisningsministeriet, 

skriver forlagsredaktør Cliff Hansen fra forlaget Alinea følgende: ”For mange lærere er 

grundsystemerne rygraden i deres undervisning. Systemerne følger lærere og elever gennem hele 

skoleåret og sikrer, at læringen bygges op trin for trin” (Hansen 2017: Bilag 2). Udtalelsen 

kommer godt nok som en del af en annonce (og skal derfor tages med et vist forbehold), men er 

alligevel et udtryk for i hvert fald skolebogsforlagenes holdning til lærebogssystemerne. En 

holdning, som ganske givet er i overensstemmelse med virkeligheden i den danske folkeskole.  
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