
Grønlands stigende internationale rolle med fokus på 
europæiske relationer   

Politologisk valgfag 

Forårssemestret 2017 

 

Underviser: Rasmus Leander Nielsen, cand. scient. pol., ph.d. 

Adjunkt v/ Institut for Samfund, Økonomi & Journalistik 

Undervisning: 30 timer, inkl. vejledning og metode-workshop  

 

Fagbeskrivelse og læringsmål:  

Geopolitisk spiller Europa en væsentlig rolle for Grønlands internationale relationer – 
og omvendt. Det gælder både igennem Arktis’ hastigt stigende opmærksomhed, 
udviklinger i Rigsfællesskabet, hvor Grønland gradvist spreder sine relationer med 
omverdenen, og OLT-relationer mm. med EU etc.  

Faget giver en introduktion til historiske og aktuelle udviklinger, muligheder og 
udfordringer, herunder Grønlands farvel til EF (det daværende EU) samt diplomatiske 
dynamikker og forhandlinger ift. især OLT og Arktis Råd.  

Ligeledes forventes det, at de studerende arbejder selvstændigt med en specifik 
problemstilling inden for rammerne af fagets emner, herunder dataindsamling og 
bearbejdning af disse i eksamensopgaven.     

Studerende skal ved fagets udgang kunne forstå, identificere og forklarer – både 
mundtligt og skriftligt – de vigtigste teorier og empiriske problemstillinger inden for 
fagets emner.   

Endvidere skal de studerende kunne analysere ’cases’ ved hjælp af de analytiske 
værktøjer, faget gennemgår – både i forhold til  historiske og aktuelle udviklinger i 
Grønlands relationer til Europa og i forhold til de europæiske landes rolle i Arktis, 
herunder Arktisk Råd.   

Forudsætninger: Viden om teorier om International politik og gerne teorier om 
europæisk integration, komparativ politik og/eller samarbejde i Arktis.  

 

 

 

 



 

Pensum:  

vejledende sidetal: ca. 600 (+ 100 siders selvvalgt teori, empiri eller metode ved 10 
ETCS; jf. nedenstående eksamenskrav). 

Grundbøger:  

Peter Hough (2013): International Politics of the Arctic  – Coming in from the Cold   
Routledge 

Ulrik Pram Gad (2016): National Identity Politics and Postcolonial Sovereignty Games – 
Greenland, Denmark, and the European Union. Museum Tusculanum Press.   

Der læses desuden en række tidsskriftartikler og bogkapitler. Endeligt pensum 
opdateres frem til semesterstart  

 

Eksamen:  

Der er fremmødepligt til undervisningen for at blive indstillet til eksamen.  

Hjemmeopgave, fri, max. 20 sider ekskl. databilag, litteraturliste og evt. appendix 

Ved 5 ETCS-point: Aktiv deltagelse samt min. rudimentær data-indsamling og -
bearbejdning (aftales nærmere med underviser)  

Censur: Ekstern; Karakter: GGS-skalaen 

Ved 10 ETCS-point: Aktiv deltagelse, ét studenteroplæg i gruppe samt skærpede krav 
for dataindsamling (aftales nærmere med underviser)  

Censur: Ekstern; Karakter: GGS-skalaen 

Emnet skal godkendes af underviser. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Lektionsplan og pensum  

8 forelæsninger samt to mere praktisk, empirisk orienterede  lektioner/workshops 
med dataindsamling. Som hovedregel er hver lektion á 3 timer, men mindre ændringer 
kan forekomme. På fagets intranet vil pensum og lektionsnoter blive løbende 
opdateret.  

Lektion Dato Emne Pensum 
1 Primo 

februar 
(datoer 
opdateres) 

Introduktion 
  

  
Samling af kortere 
tekster 

2  Grøxit: Ind og ud af EF: 
Folkeafstemningerne i 1972 og 
især 1982 i Grønland om EF-
medlemskab samt årsagerne 
til udmeldelsen i 1985  
 

Samling af kortere 
tekster  
Gad (2016)   
Johansen (1984) 
 

3  En ’halv Brexit’ gennem en 
’omvendt Grønland’?  
Aktualisering af Grønlands exit 
i midten af 1980’erne set i 
lyset af Brexit (dvs. britisk exit 
af EU) via folkeafstemningen  i 
juni 2016. Nyt EU-medlemskab 
i fremtiden?    
 

Gad (forskellige tekster)  
 

4  OLT-EU-relationer I    
Historisk og formelt oprids 
samt introduktion til 
suverænitetsspil    

 Forskellige kortere 
tekster og aftaler, samt 
officielle hjemmesider 
Adler-Nissen & Gad 
(2013) 
  
  
  

5  OLT-EU-relationer II 
Mere aktuelle udviklinger i 
trekantsdramaet mellem 
Grønland, Danmark og EU; lidt 
om komparative dynamikker i 
OLT og hvorfor EU har større 
og større interesse i Grønland 
(pga. bl.a. råstoffer og Arktis) 
 

Gad (2016), Nielsen (red. 
2013) samt officielle 
hjemmesider 

6  Gæsteforelæsning*   
  
 
Studenteroplæg* 

 Forberede spørgsmål 
mm. 



 
7   Arktis I 

En introduktion til kampen om 
Arktis og relevante aktører og 
udviklinger 

 Hough (2013) 
Udenrigs (2016)   
JOINT COMMUNICATION 
TO THE EUROPEAN 
PARLIAMENT AND THE 
COUNCIL An integrated 
European Union policy 
for the Arctic (2016) 
samt diverse 
artikler/kapitler 

8   Arktis II 
Fokus på Arktisk Råd 

 Hough (2013), 
Udenrigs (2016) samt 
diverse artikler/kapitler 

9   Data og metode-workshop**   
10  Workshop fortsat og 

opgavevejledning 
  

 NB: Endeligt pensum opdateres frem til semesterstart  

* Placering af lektion ændres muligvis, så det passer til ’gæstens’ kalender  
 
**Note om data- og metode workshop: 

Emne og formål med dataindsamling aftales på holdet med underviser i god tid inden. 
Empirien kan med fordel spille en væsentlig rolle i eksamensopgaven. Emnerne kan bl.a. 
være:  

- Fokusgruppe eller survey med vælgere ift. nyt EU-medlemskab, genforhandling 
af handel/fiskeriaftaler med EU eller uran-udvinding inden for rammerne af 
Rigsfællesskabet og dansk udenrigspolitik etc. 

- Arkivstudie ift. 1982-afstemningen 
- Eliteinterview m/ EU-rep’en, partierne, interesseorganisation eller 

Naalakkersuisoq’erne   
- Systematisk litteraturstudie eller indholdsanalyse af avis ift. et fagrelevant 

emne  

  

 


