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Indledning

I Danmark taler vi næsten ikke om korruption. Den grundlæggende antagelse er, at vores 

 offentlige institutioner og velfærdsstatens indretning  fungerer som et  bolværk mod det. Derfor 

bliver vi også meget forargede, når sager som Britta Nielsen og  hendes årelange underslæb 

med udlodningsmidler i Socialstyrelsen opdages. I Danmark er det heller ikke normalt, at vi kan 

bestikke os til særlige ydelser. Alt sammen noget, der er med til at sikre os førstepladsen på den 

 internationale rangliste over oplevet  korruption – en årlig under søgelse, der hedder Corruption 

Perception Index (CPI).

Alligevel er der grund til, at vi bliver langt mere bevidste om de grundlæggende mekanismer, 

der kan bane vejen for korruption. Eksempelvis retter GRECO, der er Europarådets gruppe af 

stater mod korruption, en alvorlig  kritik af Danmark; bl.a. på grund af vores vage  ordning om-

kring partistøtte og manglende vilje til at sikre elementære standarder for,  hvordan politikere bør 

opføre sig i forholdet mellem deres embede og deres private interesser. Der  mangler kort sagt 

transparens i politikernes interesser. 

Desuden er vi et lille land med en unik og udpræget tillidskultur: Vi stoler simpelthen på 

 hinandens – og vores myndigheders – integritet i en grad, som er langt højere end mange andre 

steder i verden. Denne unikke tillids- og integritetskultur skyldes selvfølgelig flere faktorer. Een af 

de helt væsentlige årsager kan paradoksalt nok tilskrives vores udviklingshistorie siden enevæl-

dens centralisering af magten. Vi har altså brugt mere 360 år på at nå der, hvor vi er i dag. Derfor 

er det også afgørende, at vi passer på den tillid og integritet, vi har oparbejdet i vores samfund. 

Noget, vi blandt andet kan gøre ved at lære at italesætte gråzonerne og glidebanerne, der kan 

føre til hårdere former for korruption og i sidste ende nedbryde vores tillid til hinanden. 

Derfor præsenterer vi – Transparency International Danmark – hermed et forløb til  samfundsfag 

og historie i gymnasiet, der sætter fokus på korruptionens form i Danmark,  hvilke forvaltnings-
historiske mekanismer, der bl.a. har medført vores lave korruptionsniveau, og hvad  korruption 

betyder for os i både Danmark og ude i verden. Materialet er udgivet med støtte af Under-

visningsministeriet.

I materialet vil I møde fire nyproducerede undervisningsfilm, som handler om, hvordan vi kan 

forstå korruption som begreb og fænomen – og nedbryder forestillingen om, at vi slet ikke 

har korruption i Danmark (”Verdens mindst korrupte land?). Vi tager fat på udvalgte  historiske 

 perspektiver på korruptionshistorien i Danmark (”Fra enevælde til retsstat”) og kigger på også 

nærmere de seneste udvikling inden for ”embedsmandsvældet” (”Den moderne  embedmand”). 

Endelig behandler filmene korruption som globalt fænomen, og hvorfor det er vigtigt, at vi pas-

ser på den kultur, vi har udviklet herhjemme ( ”Getting to Denmark”). Materialet kan anvendes 

som et samlet forløb til historie og samfundsfag, men kan naturligvis også fungere som afsæt 

til enkeltfaglige forløb og som inspiration i forbindelse med skriftlige opgaver, oplagt SRO, SRP 

(stx) og SSO (hf). 
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Overordnet indhold
Undervisningsmaterialet indeholder:

• Et website (frit tilgængeligt fra 2020-2025).

• Fire nyproducerede undervisningsfilm til samfundsfag og historie, jf. s 13.

• Nærværende undervisningsvejledning: Et flerfagligt forløb mellem historie og 
samfundsfag, samt forslag til anvendelse til enkeltfaglige forløb. 

• Dilemmaspil om korruption, der sætter korruption, etik og gråzoner i spil.

Opbygning 

Nærværende materiale er tilrettelagt som et flerfagligt forløb mellem samfundsfag og historie 

(stx og HF).  Forløbet er dog opbygget på en sådan måde, at også kan fungere som enkeltfagligt 

forløb i hhv. samfundsfag og historiefaget: 

Forløbet består således af otte moduler á 90-100 min. varighed, hvoraf modul 1, 2, 5 og 7 

  primært er samfundsfaglige, mens 3, 4, 6 og 8 har historiefagligt indhold. Der er dog en stærk 

synergi mellem  fagene, hvorfor et enkeltfagligt forløb i samfundsfag i høj grad vil styrkes af ind-

dragelse af det  historiske perspektiv og mulige forklaringer af aktuelle samfundsfaglige problem-

stillinger og forhold. Omvendt vil historiefaget kunne anvende de film, der behandler korruption 

som fænomen i et  nutidigt perspektiv, som et oplagt perspektiv til at aktualisere historien og 

vores historiebrug – og dermed også levendegøre de nedslagspunkter og kilder i korruptions-

historien, som I  vælger at arbejde fagligt i dybden med. 

Andre fagkonstellationer – og oplæg til SRP, SRO og SSO

Indholdet i dette undervisningsmateriale om korruption i Danmark er også velegnet som 

 oplæg til andre flerfaglige forløb (ff), da samarbejder mellem fx samfundsfag og psykologi eller 

 erhvervsøkonomi er interessante. 

Materialet kan naturligvis også bruges i i forbindelse med SRO, SRP (stx) eller SSO i HF-regi. 



6 / 35

Anvendelse i samfundsfag
Forløbet kan både anvendes i samfundsfag på A- og B-niveau. Vær dog opmærksom på,  at 

kernestoffet  I nternational politik ikke er en del af kernestoffet for B-niveau, og at vi derfor har to 

forskellige forslag til fagligt indhold i modul 7/8 – det ene målrettet international politik (Sam A), 

og det andet med et samfundsøkonomisk fokus (Sam B). 

Hvert modul kan i sig selv foldes ud, således at de kan bruges enkeltvist og uafhængigt af 

 hinanden. Dette kunne fx være i forbindelse med synopsisskrivning samt træning i skriftlige 

færdigheder og mundtlige fremlæggelser med en på forhånd givet problemformulering. Alle 

arbejdsspørgsmål, vi præsenterer i forløbet, tager derfor hensyn til og afsæt i de taksonomiske 

niveauer. Problemformuleringerne tager endvidere udgangspunkt i de faglige mål samt kerne-

stof fra bekendt gørelsen for faget (se næste side).  

Faglige mål og kernestof for faget er udspecificeret og inkorporeret i materialet – det er med 

andre ord: Plug ’n Play. I materialet foreslår vi desuden relevant samfundsfaglig teori og faglitte-

ratur, kommer med oplæg til opgaver og udfoldende arbejdsspørgsmål.

Samfundsfaglige perspektiver
Undervisningsforløbet sætter et særligt fokus på danske forhold set i relation til  korruption. I 

forløbets sidste del åbner vi dog for en perspektiverende diskussion af korruptionsbekæmpelse, 

kultur og vores rolle ”ude i verden”. 

Vi har bevidst tilstræbt at behandle korruption i Danmark på et generelt plan. Vi dykker med 

 andre ord ikke dybt ned i nutidige sager, da vi ser en større værdi i, at I som undervisere finder 

og frem hæver de mest aktuelle af slagsen og/eller dem, I kan finde bedst empiri og kildema-

teriale til. Der kommer (desværre) hele tiden nye sager til, der bedst kan behandle korruption 

i et aktuelt samfundsfagligt øjemed. Når vi i undervisningsfilmene således giver eksempler på 

korruptionssager, er det for at eksemplificere et perspektiv: Fx nævner vi i filmen ”Den moderne 

embedsmand” konkret Nødløgnsskandalen, men går ikke i dybden med den. Den fungerer som 

udtryk på det pres og den rolle, som embedsmændene lever efter i dag.

 

Vores opfattelse er, at det meste undervisningsmateriale om korruption behandler udenlandske 

forhold eller konkret indenfor en branche (fx OL). Målet er derfor at gøre eleverne  bevidste om 

korruptionens form i Danmark, gråzonerne og de institutionelle strukturer, der immervæk er med 

at sikre et relativt lavt niveau af ”hård” korruption herhjemme. 

Forløbet griber fat om korruptionen i Danmark med forskellige samfundsfaglige og  historiske 

perspektiver, hvilket tilsammen skal kvalificere elevernes standpunkter, handlemuligheder og vi-

den – og i sidste ende være med til at danne målgruppen til at blive aktive medborgere i Dan-

mark. På den måde håber vi at være med til at forme en generation, der vil være sig bevidst om 

(og kunne stå imod) korrupte strukturer og dynamikker i samfundet.
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Faglige mål og kernestof – samfundfag (A)

Faglige mål:
 

• Behandle problemstillinger i samspil med andre fag. 

• Demonstrere viden om fagets identitet og metoder. 

• Formulere præcise faglige problemstillinger, herunder hypoteser, 

og indsamle og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, 

 herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problem-

stillinger og konkludere. 

• Forholde sig kritisk til forskelligartede materialer fra forskellige typer 

afsendere og anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til at 

gennemføre mindre empiriske undersøgelser. 

• Påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af 

foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller 

med brug af digitale hjælpemidler. 

• Analysere og formidle – skriftligt og mundtligt – empiriske og teore-

tiske sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets 

taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi. 

• På et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret 

for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og 

indgå i en faglig dialog.

Kernestof (Modul 1-6) 

Politik:
• Magt- og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et demo-

kratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene. 

• Politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng, 

herunder de politiske systemer i Danmark og EU.

Metode:
• Komparativ metode og casestudier. 

• Statistiske mål, herunder lineær regression og statistisk usikkerhed. 

Mere næste side
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Kernestof (modul 7+8)

Økonomi 
• Velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilsamfund. 

• Det økonomiske kredsløb, økonomiske mål, herunder bæredygtig 

udvikling, og økonomisk styring nationalt og regionalt. 

• Globaliseringens og EU’s betydning for den økonomiske udvikling i 

Danmark, herunder konkurrenceevne og arbejdsmarkedsforhold.

International Politik:
• Mål og muligheder i Danmarks udenrigspolitik. 

• Globalisering og samfundsudvikling i lande på forskellige udviklings-

trin.
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Anvendelse i historie (A)
Forløbet behandler den danske korruptionshistorie fra enevælden og frem – med afsæt i 

 e levernes samtid. Det giver først og fremmest et anderledes perspektiv på (og overblik over) 

vores  udviklingshistorie inden for magt og styreformer – og hvordan denne også har været med 

til at påvirke vores kulturelle udvikling og identitet. Samtidig har vi i materialet valgt at sætte 

fokus på korruptionssagen om Christian Birch (1760-1829), dels fordi det er en spændende sag, 

der giver mulighed for eksempelvis at trække tråde op til nutiden (fx sagen om Britta Nielsen), 

men også fordi der eksisterer to digitaliserede, gode og tilgængelige kilder, der sætter fokus på 

Birchs straffeforløb og opfattelse af sin ”brøde”. Endelig er det netop perioden 1800-1860, som 

er særligt belyst indenfor den danske korruptionshistorie. 

 

Det er særligt forløbets modul to og tre, herunder filmen ”Fra enevælde til retsstat”, der  behandler 

korruption i Danmark historisk. Imidlertid er også modul seks og otte historie orienteret, med et 

fokus på hhv. Tamilsagen samt udviklingen indenfor den danske udviklingsbistand efter 1949. 

Eleverne vil her kunne arbejde med kritisk informations- og kildesøgning, identificere eksempler 

på historiebrug (fx: påstanden, at vi i Danmark ikke har korruption) og konkret arbejde med 

spørgsmålet om kulturelle forandringer i den nyere historie (de seneste 50-70 år).

Historiefaglige perspektiver
Materialet kaster lys på vores kulturelle og forvaltningsmæssige udviklingslinje – og giver et 

overraskende historisk perspektiv på det unikke forhold, at vi i Danmark er blandt verdens mindst 

korrupte lande. 

 

Perspektivet skal dermed understøtte vores historiske bevidsthed og i særligt grad stimulere 

elevernes “interesse for og evne til at stille spørgsmål til fortiden for at opnå en forståelse af 

den komplekse verden, de lever i” (Historie A – stx, 2017). Med undervisningsprojektet ønsker vi 

netop at søge tilbage for at forstå, diskutere og reflektere over vores nuværende internationale 

topplacering, hvad angår korruption, og over den retning – og mulige brud –, som vi i takt med 

globaliseringen og ydre kulturelle påvirkninger bevæger os i. 



10 / 35

Faglige mål og kernestof – historie (A):

Faglige mål:
 

• Redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks 

(...) historie.

• Redegøre for sammenhænge mellem lokale, nationale, regionale, 

europæiske og globale udvikling.

• Reflektere over samspillet mellem fortid, nutid og fremtid samt over 

mennesket som historieskabt og historieskabende.

• Formulere historiske problemstillinger og relatere disse til elevernes 

egen tid.

• Anvende en metodisk-kritisk tilgang til at udvælge og analysere histo-

risk materiale, herunder eksempler på brug af historie.

• Opnå indsigt i, hvordan historiefaget kan medvirke til at forstå og løse 

problemer i nutiden.

• Behandle problemstillinger i samspil med andre fag.

Kernestof (modul 3-6)
 

Materialet vil især supplere historiefagets kernestof som et temaforløb 

om den danske korruptionshistorie, men vil i sagens natur også berøre 

kernestof såsom: 

• Hovedlinjer i Danmarkshistorien (fra enevælden og frem, og med 

fokus på vores forvaltning).

• Forskellige styreformer og samfundsorganiseringer.

• Nationale (...) konflikter og samarbejdsrelationer.

• Demokrati, menneskerettigheder og globalisering.

• HIstoriebrug og -formidling.

• Historiefaglige (...) metoder.
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Struktur og indhold
Forløbet er bygget op af otte moduler, der er opdelt i fire ”kapitler”. Hvert kapitel har sin 

 undervisningsfilm som ramme. Næsten hvert modul indeholder en problemformulering med 

afsæt i de taksonomiske niveauer, ligesom vi bringer et bud på opvarmnings- og/eller arbejds-

spørgsmål. Disse skal sætte rammen for undervisningen og udfolde den viden, der ligger indlej-

ret i lektien og/eller filmen. 

Vær derfor også opmærksom på, at hvis du som underviser følger vores forløb, er der en række 

moduler (nr. 3, 4 og 5), der forudsætter, at eleverne har læst artikler/faglitteratur hjemmefra. Se 

litteraturlisten. 

Som supplement til opgaver, spørgsmål og andet foreslåede arbejde, kan I med fordel også 

anvende det tilknyttede  dilemmaspil, som er udviklet af Transparency International Danmark. 

 

Kapitel 1: Verdens mindst korrupte land? 
• 1. Modul (Sam): Korruption som fænomen

• 2. Modul (Sam): Korruption i Danmark

Kapitel 2: Fra enevælde til retsstat
• 3. Modul (His): Den paradoksale enevælde

• 4. Modul (His/FF): Tab og kriser (His) // Historisk metode (FF)

Kapitel 3: Den moderne embedsmand 
• 5. Modul (Sam): Den politiserede embedsmand?

• 6. Modul (His/FF): Tamilsagen

Kapitel 4: Getting to Denmark (SAM, HIS)
• 7. Modul (Sam): Korruptionsbekæmpelse i EU // Styringsmekanismer mod korruption

• 8. Modul (His/FF): Den danske bistand

Dilemmaspil 
Dilemmaspillet er tekstbaseret og fungerer ved, at eleverne først læser et af de 10  dilemmaer.  

Derefter skal de diskutere og forholde sig egne og andres overvejelser. Når dilemmaet er 

 behandlet, kan ”løsningen” ses ved at klikke sig videre. Pointen er ikke, at der eksisterer ét 

korrekt løsningssvar, men snarere at kortene giver konkret lejlighed til at diskutere de moralske 

aspekter i dilemmaet, hvorved korruptionens gråzoner og mange former tydeliggøres. Det er 

dog  væsentligt, at eleverne bemærker hvilken form for korruption eller gråzone, der er tale om i 

dilemmaet – altså dét, som er markeret i fed og kursiv i løsningssvaret.
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Verdens mindst korrupte land?

Hvad er korruption egentlig, og hvordan tager 

den sig ud i vores lille land? I denne film tager 

eksperterne os med på en rejse gennem korrup-

tionens former – og stiller skarpt på nogle af de 

problematikker, vi har i Danmark, når det kom-

mer til gråzoner og korruption. 

Fra enevælde til retsstat

Den kultur, der er blandt dem, der administrerer 

vores land, skyldes i høj grad vores udviklings-

historie. Paradoksalt nok spillede enevælden en 

særlig stor rolle. Hør forskerne pege på nogle af 

de centrale forandringer, som enevælden førte 

med sig – og få samtidig et indblik i danmarks-

historien måske mest korrupte embedsmand. 

Den moderne embedsmand

Hvad er det for en virkelighed, som dem, der 

forvalter vores land, i dag lever i? Hvad er 

 Kodeks VII, og hvad er Nødløgnsskandalen et 

udtryk for? Denne film behandler den  moderne 

embedsmand, og de problematikker han/hun 

står i.

Getting to Denmark

Den sidste film i rækken introducerer fænomenet 

”Getting to Denmark” – og peger på kultur som 

en væsentlig faktor i korruptions bekæmpelse. 

Dermed bliver det også tydeligt, at korruption 

ikke kan bekæmpes med et ”snuptag” og vi 

herhjemme bliver nødt til at gøre, hvad vi kan – 

både her og ude i verden – for at bremse sociale 

praksisser, hvor korruption er ”okay”. 

Filmbeskrivelser
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Problemformulering modul 1

Dagsorden – Korruption som fænomen

1. Se filmen Verdens mindst korrupte land? i klassen.

2. Læg ud med en plenumsituation og lad eleverne arbejde med de fem 

 indledende opvarmningsspørgsmål. Jf. næste side. 

3. Påbegynd arbejde med problemformulering. Den kan fx udmønte sig i en 

 synopsis eller alm. klasserums-debat (alt afhængigt af tidshorisont). På websitet 

beder vi desuden eleverne om at holde øje med forholdet mellem teori og 

empiri i deres arbejde.

– PAUSE–

4. Lad eleverne arbejde med opgaven ”Korruption i dag”. (Jf. næste side).

5. Afslut modulet med en fælles gennemgang og diskussion af jeres opgave-

arbejde.

KAPITEL 1: Verdens mindst korrupte land? // Modul 1

Målrettet samfundsfag: Se litteraturliste side 32-35.

Hvilken sammenhæng er der imellem rigdom og korruption? Og hvor-
for har Danmark problemer med korruptionslignende forhold, når nu vi 
samtidig indtager førstepladsen over lande med mindst korruption? 

1. Redegør for, hvordan man kan forstå korruption som 

 fænomen.

2. Undersøg sammenhængen mellem rigdom og  korruption. 

Inddrag viden og teorier om  samfundsindretning. Se fx 

“Samf på B” (Tema 4 om den politiske magt) af Oliver 

 Boserup Skov (Columbus, 2016, 2. udgave).

3. Vurdér og diskutér, hvordan sproget er med til at  præge 

vores opfattelser af korruption. Inddrag her viden om 

 diskursanalyse med særlig fokus på magtrelationer.  Inddrag 

fx Michel Foucault – se fx Kapitel 9 i Politik og  Økonomi af 

Gregers Friisberg, (Columbus, 2008, 1. udgave).
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Opvarmningsspørgsmål

• Hvad er bestikkelse, underslæb, bedrageri, afpresning? (Der findes bl.a. en opgørelse på 

 transparency.dk/korruption/definition/)

• Hvad menes der med hhv. blød og hård korruption?

• Hvad er nepotisme, og hvor ser vi fænomenet?

• Hvad menes der med svingdørs-problematikken?

• Hvorfor taler vi om Danmark som verdens mindst korrupte land? Og hvad er problemerne 

heri?

OPGAVE: “Korruption i dag”

Vi har de seneste par år oplevet flere store sager, hvor ansatte i den offentlige sek-

tor og i bank-verdenen har foretaget handlinger, som de fleste vil kategorisere som 

korruption.

Find en aktuel sag, som I ser vil kunne indgå i ovenstående kategori.

• Redegør for sagens karakter.

• Foretag en analyse af sagens sammenhæng med det overordnede korrup tions-

begreb og argumenter for, hvorfor der er tale om ”korruption”.

• Diskutér hvilken indflydelse sagen kunne få i forhold til Transparency 

 Internationals Corruption Perception Index. 

MODUL 1

– opvarmningsspørgsmål og opgave. 

I stedet for arbejdet med punkt 5 og 6 (”Korruption i dag”), kan du lade eleverne arbejde med 

de dilemmaer og gråzoner, som fremgår af dilemmaspillet på hjemmesiden. 

Denne har ikke et samfundsfagligt indhold per se, men vil kunne aktivere korruption som 

 fænomen og tema i forhold til eleverne selv. 

Ide

http://-transparency.dk/korruption/definition/
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Dagsorden – Korruption i Danmark

1. Fælles opsamling fra sidste moduls arbejde med problemformulering:

Hvad er sammenhængen mellem rigdom og korruption? Og hvorfor er  Danmark 

blandt verdens mindst korrupte lande, samtidig med at vi stadig har problemer 

med korruption?

2. Lad eleverne læse hhv. lederen i Ekstra Bladet og artiklen i Altinget (jf. litteratur-

liste). Begge tekster behandler GRECOs kritik af Danmark. 

3. Lad eleverne diskutere, hvordan de to tekster kan indgå i arbejdet med enten 

en synopsis eller i behandlingen af en specifik sag – og hvordan vi kan bruge 

dem som kilder. Brug gerne opvarmningsspørgsmålene til hjælp.

– PAUSE –

4. Lad eleverne arbejde med problemformuleringen.

5. Vi foreslår i den forbindelse, at eleverne giver en debriefing om deres under-

søgelser. Lad dem ligeledes forholde sig til, hvordan deres arbejde kan ses i 

forhold til hhv. faglige mål og kernestof (metaperspektiv)

[Lektie til modul 3: Læs s. 47 til 51 i Fra fortid til historie af Hassing og Vollmond (Columbus, 

2017, 2. udgave).]

KAPITEL 1: Verdens mindst korrupte land? // Modul 2

Målrettet samfundsfag. Se litteraturliste, s. 32-35.

Problemformulering modul 2:

Hvordan arbejder Transparency International 

Danmark som organisation?

1. Redegør for Transparency  Interna tionals 

(TI) Corruption   Perception Index.

2. Undersøg (analyse) på hvilke arenaer 

TI opererer og hvilken rolle de spiller som 

NGO.

3. Diskutér og vurdér udvalgte effekter 

af TI’s globale arbejde (inddrag viden og 

teori om globalisering). 

Opvarmningsspørgsmål 

• Hvad er en NGO?

• Hvad er GRECO?

• Definér, hvad der henholdsvis kende-

tegner en ”aktør” og en ”arena”.

• Hvorfor får Danmark kritik fra EU 

 ifølge artiklerne? 

• Hvordan ville disse to artikler  kunne 

indgå i arbejdet med enten en 

 synopsis eller i behandlingen af en 

specifik sag?
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Skuespiller: Thomas Heino Hansen
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Problemformulering modul 3 – 4

Dagorden – Den paradoksale enevælde

[Lektie til dagen: Uddraget fra s. 47 til 51 i Fra fortid til historie af Hassing og Vollmond (Co-

lumbus, 2017, 2.udg)]

1. Fælles gennemgang af hovedpointer fra lektien eller anden tekst, der behand-

ler historiebrug og -metode.

2. Se filmen Fra enevælde til retsstat.

3. Læg ud med en plenumsituation og lad eleverne arbejde med de indledende 

opvarmningsspørgsmål (se næste side).

4. Påbegynd af arbejde med problemformulering niveau 1.

– PAUSE –

5. Opgave: Kildearbejde – ”Sagen om Christian Birch” (se næste side).

6. Fælles opsamling

[EVT. lektie til modul 4: Uddraget ”Hvad er historievidenskab?” fra s. 92-102 i Fra fortid til 

historie af Hassing og Vollmond (Columbus, 2017, 2. udgave)]

KAPITEL 2: Fra enevælde til retsstat // Modul 3

Målrettet historie: Litteraturliste til modulet, se side 32-35.

Hvilken betydning havde enevælden for udviklingen af 

 “integritetskulturen” blandt embedsmænd og for udviklingen 

af den danske central admini stration? 

1. Redegør for centrale ændringer i den danske statsforvalt-

ning og administration som enevælden førte med sig. 

2. Undersøg, hvordan interne forandringer og  udefra 

 kommende trusler påvirkede den danske central-

administration.

3. Diskutér hvilken betydning nutiden har for vores valg 

af historiske nedslag, herunder hvilke nutidige begiven-

heder /problemer, der præger vores valg af historiske 

 forklaringsmodeller. 
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Opvarmningsspørgsmål

• Hvilke foranstaltninger var historisk set med til at mindske korruptionen i  Danmark?

• Hvad betyder ”meritbaseret rekruttering”?

• Hvad menes der med, at vi i Danmark har en stærk retsstat?

• Er de udvalgte nedslag i historien de mest oplagte til at forstå udviklingen i  statsf orvalt ningen 

i Danmark? (Historisk metode).

OPGAVE: “Sagen om Christian Birch”

Christian Birch (1760-1829) var en af de højtstående borgerligt fødte  embedsmænd 

under den sene danske enevælde. I mange år forvaltede han mange af de  danske 

statsmidler. Lige indtil at han i april i 1820 blev afsløret i at have svindlet med 

 midlerne i et enormt omfang.

Find og udvælg aktuelle kilder om Christian Birch-sagen. De fremgår på 

 danmarkshistorien.dk:

• Læs de to kilder, der beskriver den danske stats behandling af Christian Birch- 

sagen (jf. litteraturlisten).

• Redegør for Birchs straffeforløb ifølge de fundne kilder.

• Analyser kilderne

• Diskutér ud fra de tilgængelige kilder den danske stats behandling af Birch. 

Hvilken interesse havde staten i, at Birch blev straffet på den måde, som han 

gjorde?

MODUL 3

– Opvarmningsspørgsmål og opgave. 
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Dagsorden – Tab og kriser

1. Start med at gennemgå lektien 

2. Lad derefter eleverne læse følgende artikler, for herefter at besvare 

 arbejdsspørgsmålene: 

Boas, Anders: 1814: Vi tabte Norge, men vandt spiren til demokrati (Viden-

skab.dk, 17.05.2014). 

Jensen, Ditte: Danmark kom korruption til livs som følge af enevældens tyvag-

tige embedsmænd (Information 06.09.2013). 

3. Gennemgå besvarelserne i klassne i klassen.

– PAUSE –

4. Fortsæt herefter arbejdet med problemformuleringen, niveau 2 og 3. 

[Lektie til modul 5: Læs den korte redegørelse Embedsmand i ”Den Store Danske”  samt 

pjecen: Kodeks VII] 

Arbejdsspørgsmål

• Hvad var den danske “Statsbankerot” og hvorfor blev den iværksat? 

• Hvornår og hvorfor gav Danmark afkald på Norge? 

• Hvad er stænderforsamlinger – og hvorfor blev de ifølge artiklen af Anders Boas (Videnskab.

dk) første åbning til vores demokrati?

• Hvad kan begivenhederne omkring 1813-1814 siges at have betydet for vores i dag 

lave  korruptionsniveau?    

• Hvordan har krigssituationen mellem de skandinaviske lande været siden den 

dansk-norske skilsmisse? 

• Hvorfor slog de sen-enevældige Konger så hårdt ned på korruption blandt sine 

 embedsmænd? 

KAPITEL 2: Fra enevælde til retsstat // Modul 4

Målrettet historie: Litteraturliste, se side 32-25.
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Dagsorden – Historievidenskab

[Lektie til dagen: Uddraget ”Hvad er historievidenskab?” fra s. 92-102 i Fra fortid til historie 

af Hassing og Vollmond (Columbus, 2017, 2. udgave)]

1. Gennemgang af lektien med fokus på en fælles begrebsafklaring, se opvarm-

ningsspørgsmål.

2. Lav en ”quiz & byt” om de begreber/teorier, der beskrives i afsnittet (lektien). 

På den måde får alle mulighed for at sige noget.

– PAUSE –

3. Individuel læsning i klassen: “Om historie og samfundsvidenskab”, s. 102-106 

i Fra fortid til Historie af Hassing og Vollmond (Columbus, 2017, 2. udgave. 

4. Metaperspektiv: Svar på følgende (i makkerpar eller mindre grupper): Hvad 

betyder teorierne/tilgangene for vores problemformulering?

5. Lad til slut eleverne arbejde videre med problemformuleringen niveau 2 og 3, 

med særligt nedslag på det tredje taksonomiske niveau.

[Lektie til modul 5: Læs den korte redegørelse embedsmand i ”Den Store Danske”,  pjecen 

Kodeks VII (alternativt vores opsamling af den, findes på Kapitel 3’s hovedside) og oriente-

ring om Nødløgnsskandalen/Christianiasagen fra 2014].

Opvarmningsspørgsmål 

• Hvad menes der med ”nometiske”  forklaringer?

• Hvad menes der med ”idiografiske”  forklaringer

• Hvordan påvirker de to ovenstående  forklaringsmetoder måden at se historien på?

• Kan man adskille de to grundlæggende modeller/tilgange?

KAPITEL 2: Fra enevælde til retsstat // ALTERNATIV modul 4

Målrettet historie: Litteraturliste, se side 32-25.
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Problemformulering modul 5

Dagorden – Den politiserede embedsmand?

Dette kapitel er et af de mere komplekse i forløbet. Derfor er det vigtigt, at eleverne  klædes 
på før de ser filmen tilknyttet kapitlet (”Den moderne embedsmand”). 

Diskuter derfor  begrebet embedsmand, embedsmandsdyder (gn. Kodeks VII) og nødløgns-
skandalen, der bruges som eksempel i filmen. Vi foreslår, at eleverne har læst om dette 
hjemmefra som  lektie. 

[Lektie til modulet: ”Embedsmand” i Den Store Danske, pjecen Kodeks VII (Denne findes 

også en kort opsamling af pjecen, vi selv har forfattet), og orientering om  Nødløgnsskandalen]

1. Gennemgå lektierne ved at besvare opvarmningsspørgsmålene i plenum. 

2. Se filmen Den moderne embedsmand.

3. Påbegynd arbejdet med problem formulering.

– PAUSE –

4. Opgave; ”Den politiserede embedsmand” – inddrag denne i det videre  arbejde 

med problemformulering.

5. Opsamling med diskussionen af: Hvem har magten i Danmark, hvem forvalter 

den og hvordan manifesterer den sig? 

[Lektie til modul 6: Læs artiklen: Politisk udnævnte embedsmænd og korruption af Lasse 

Aaskoven (Altinget.dk, 25. marts 2015)]

KAPITEL 3: Den moderne embedsmand // modul 5

Litteraturliste til modulet, se side 32-35.

Hvorfor er den danske embedsmandskultur under pres, og hvordan kan Kodeks VII imødekom-

me de udfordringer, de danske embedsmænd oplever?

1. Redegør for opbygningen af den danske statsadministration, herunder rolle-

fordelingen mellem politikere, ”særlige rådgivere” og embedsmænd.

2. Undersøg, med udgangspunkt i Kodeks VII og egen research, hvilke 

 udfordringer de danske embedsmænd kan opleve i forhold til sagsbehand-

ling af et  givent område.

3. Diskutér, på baggrund af din analyse, hvorvidt den danske embedsmands-

kultur er ved at forandre sig – og baggrunden herfor (fx samfundsmæssige 

forandringer, kulturelle påvirkninger m.v.)? Inddrag gerne historiebrug i jeres 

diskussion.
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OPGAVE: Den politiserede embedsmand?

Læs følgende artikel:

Bøttcher, Thomas: Den politiske embedsmand i Magisterbladet Nr. 1 (2015) –  online 

på magisterbladet.dk d. 16. januar 2015. (Link hentet i april 2020).

1. Hvilke to dominerende synspunkter præsenteres i artiklen?

2. Hvilken fløj repræsenterer prof. emeritus, Tim Knudsen (KU), som I  mødte i 

 filmen? Og hvilken fløj repræsenterer Bo Schmidt-udvalget, der står bag 

 Kodeks VII?

3. Hvad er det for et ”pres” der ifølge artiklen eksisterer på embedsmændene – 

og hvad er problemet ved den type?

4. Hvilke andre faktorer (fx samfundsforandringer og kulturpåvirkninger) kan I 

 forestille jer gør en potentiel forskel i embedsmændenes virke anno 1950 vs. 

anno 2020? Fx: Hvilken rolle tror I, at udviklingen af medierne spiller?

Opvarmningsspørgsmål:

• Hvad er en “embedsmand” – og er det stadig et term, vi bruger ( officielt)? 

• Hvem er det, vi oftest tænker på, når vi taler om embedsmænd?

• Hvad er en embedsmands ”dyder”?

• Hvad menes der med integritetskultur? 

• Hvad er Kodeks VII?

• Nævn de vigtigste elementer i Kodeks VII.

• Er der blandt Folketingets politikere enighed om, at embedsstanden er  upartiske? 

(Giv gerne konkrete eksempler).

  

REFLEKSIONSSPØRGSMÅL:    

• Hvad er essensen i Tim Knudsens bekymring?

• Ville statsadministrationen fungere mere effektivt, hvis man havde politisk udpegede 

 embedsmænd?

MODUL 5

– Opvarmningsspørgsmål og opgave. 

https://www.akademikerbladet.dk/magasinet/2015/magisterbladet-nr-1-2015/den-politiske-embedsmand
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Dagorden – Tamilsagen

1. Start med at gennemgå artiklen fra Altinget Politisk udnævnte embedsmænd 

og korruption af Lasse Aaskoven. Brug gerne de tilknyttede opvarmnings-

spørgsmål til dette arbejde. 

2. Lad eleverne læse præsentationen af Tamil-sagen fra 1986-1995 på danmarks-

historien.dk.

3. Arbejd herefter med problemformuleringen (niveau 1).

– PAUSE –

4. Lad eleverne arbejde med Poul Schlüters Gulvtæppetale fra 25. april 1989  

som kilde – samt Schlüters ræsonnement i artiklen: Poul Schlüter om gulvtæp-

pe-talen: Derfor sagde jeg det af Jon Kirketerp Jørgensen, Berlingske Tidende 

(18.07.2015).

5. Lad eleverne arbejde videre med problemformuleringen (niveau 2 og 3) 

6. Diskuter jeres svar til problemformuleringen i plenum: 

[Lektie modul 7 (A): Find og læs materiale om Nærhedsprincippet (EU) samt EU’s 

antikorrup tion-politik. Læs også artiklen: Niels Ebdrup: Sådan bør EU bekæmpe korruption i 

Afrika – videnskab.dk (22.11.2014).]

KAPITEL 3: Den moderne embedsmand // modul 6
Målrettet historie: Se litteraturliste, se side 32-35.

Problemformulering modul 6:

Hvad var baggrunden for Tamilsagen og for 

Schlüter-regeringens afgang i 1993? 

1. Redegør for Tamilsagen, herunder 

særligt på forholdet mellem Erik 

Ninn-Hansen og hans embedsmænd. 

2. Undersøg hvilken rolle, at embeds-

mændene ifølge kilderne spillede i 

forhold til hhv. Erik Ninn-Hansen og 

Poul Schlüter?

3. Vurdér og diskutér Tamilsagen som 

 eksempel på politikere og embeds-

mænds roller og relationer. Perspek-

tivér gerne sagen til en eller flere ef-

ter år 2010. 

Opvarmningsspørgsmål 

• Hvorfor er et fokus på integriteten blandt 

vores embedsmænd et   centralt fokus i 

forhold til spørgsmålet om mængden af 

 korruption i et land?

• Hvad er der for incitamenter, forskeren 

bag artiklen taler om?

• Hvilken rolle tror I, at tillid i et samfund 

spiller i forhold til korruption? (På godt 

og ondt). 
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Dagsorden – Korruptionsbekæmpelse i EU

[Lektien til modulet: Find og læs materiale om Nærhedsprincippet (EU) samt EU’s anti-

korruption-politik. Læs også artiklen: Niels Ebdrup: ”Sådan bør EU bekæmpe korruption i 

Afrika” – videnskab.dk (22.11.2014).] 

1. Se filmen Getting to Denmark i klassen.

2. Læg ud med en plenumsituation og lad eleverne arbejde med de indledende 

arbejdsspørgsmål, der også tager fat på viden indeholdt i lektien.

3. Påbegynd arbejdet med problemformuleringen.

– PAUSE –

4. Fortsat individuelle undersøgelser i forbindelse med problemformulering,  

 gerne  suppleret med læsning af relevant lovgivning.

[Lektie til modul 8: ’God regeringsførelse’ i dansk udviklingsbistand af Claus Kjersgaard 

Nielse, danmarkshistorien.dk]

Problemformulering modul 7:

Hvordan bekæmper EU korruption i 

 med lemslandene?

1. Redegør kort for EU’s opbygning.

2. Undersøg, hvordan Danmark og EU 

samarbejder i  kampen mod korrup-

tion. Inddrag integrationsteorier 

samt  viden om EU’s fælles beslut-

ningsprocedure.

3. Diskutér, hvorvidt ”nærhedsprin-

cippet” er godt eller  problematisk 

for EU-samarbejdet i korruptions-

sammenhæng. Diskuter også hvor-

dan EU som union kan være med 

til at  bekæmpe korruption i andre 

 regioner.

Opvarmningsspørgsmål 

• Hvad ligger der i udtrykket: ”Getting to 

Denmark”?

• Hvad menes der med ”nærheds-

princippet”?

• Hvad betyder ”intergoverne men-

talisme”?

• Hvad er forskellen mellem “normal 

 social praksis” og ”korruption”?

• Hvad betyder korruption i EU for den 

fælles/samlede økonomi?

• Hvilke udfordringer ligger der i at 

 bekæmpe korruption? 

KAPITEL 4: Getting to Denmark // modul 7 (SAM A)

Målrettet samfundsfag (A): Litteraturliste, se side 32-35.
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Modul 7 (SAM B) – Styringsmekanismer mod korruption

1. Se filmen ”Getting to Denmark” i klassen.

2. Læg ud med en plenumsituation og lad eleverne arbejde med de indledende 

opvarmningsspørgsmål. 
3. Læs blogindlægget af Ole Therkildsen: Transparency Internationals blinde øje 

på korruption i Afrika (Globalnyt.dk, 04.08.2019) 

4. Begynd derefter arbejdet med problemformuleringen.

– PAUSE –

5. Fortsæt arbejde med problemformuleringen. 

6. Afslut modulet med en fælles gennemgang af svar til problemformuleringen.

[Lektie til modul 8: ’God regeringsførelse’ i dansk udviklingsbistand af Claus Kjersgaard 

Nielse, danmarkshistorien.dk]

ALTERNATIV modul 7.
NB! denne fremgår ikke af websitet! Målrettet SAM (B).

Opvarmningsspørgsmål

• Hvad ligger der i begrebet 

”Getting to Denmark”?

• Hvad er de centrale pointer i 

filmen ”Getting to   Denmark” 

i forhold til spørgsmålet om 

 korruptionsbekæmpelse?

Problemformulering modul 7 (B)

Hvilke samfundsøkonomiske styrings mekanismer kan en 

stat anvende i kampen mod  korruption?

1. Redegør for udvalgte samfundsøkonomiske mål.

3. Diskutér, hvorvidt nogle samfundsmodeller er 

bedre til at modvirke korruption end andre. 

 Foretag ligeledes en vurdering af, hvorvidt CPI er 

et brugbart instrument i forståelsen af korruption 

som fænomen (her kan Ole Therkildsens blog- 

indlæg også benyttes i diskussionen)

2. Undersøg/analysér om der er en  signifikant 

 sammenhæng mellem ulighed og korruption. I 

din analyse skal du foretage beregninger (Gini- 

koeficient) samt inddrage Corruption Percetion 

Index fra Transparency International.
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Modul 8 – Den danske bistand

1. Fælles gennemgang af lektien (’God regeringsførelse’ i dansk udviklingsbi-

stand af Claus Kjersgaard Nielse, danmarkshistorien.dk). Brug gerne opvarm-

ningsspørgsmålene.

2. Lad herefter eleverne arbejde med problemformuleringen. Brug gerne 

 følgende tekster om den danske udviklingsbistand og korruption til hjælp. Ser 

også danmarkshistorien.dk’s quiz om den danske bistand. 

• ”Uddrag fra Danmarks Udviklingspolitik, strategi 2000”

• ”The World 2030 – Denmark’s strategy for development cooperation and 

humanitarian action” – Kapitel 8

3. Fælles opsummering og svar på problemformulering. Diskuter også gerne 

refleksionsspørgsmålene, der fremgår på websitet.

KAPITEL 4: Getting to Denmark // modul 8 
Målrettet historie / FF: Litteraturliste, se side 32-35.

Opvarmningsspørgsmål

• Hvad er ”god   regerings førelse”?

• Hvad er Danida? 

• Hvornår gav Danmark for første 

gang  udviklingsbistand? Og i hvil-

ken sammenhæng?

• Hvad baserede ideen om ”god 

udvikling” sig på i hhv. 1960’erne, 

70’erne, 80’erne og 90’erne?

• Og hvad er temaartiklens pointe 

 omkring den danske stats filosofi om 

”god udvikling” efter 11. september 

2001?

Problemformulering modul 8

Hvilken udvikling er der sket i den danske tilgang 

og accept af korruption, når det gælder udviklings-

bistand?

1. Redegør for udviklingen i den danske 

 udviklingsbistand efter 1949

3. Diskutér den historiske udvikling inden-

for dansk udviklingsbistand – og inddrag 

her efter jeres viden om korruption som 

 fænomen og diskuter/vurder,  hvorvidt 

det er muligt at have en gennemført nul- 

tolerance overfor korruption, når det 

 gælder udviklingsmidler.

2. Undersøg baggrunden for fokusskiftet i 

 bistandskriterierne efter Den Kolde Krig 

samt Danidas håndtering/stillingtagen til 

korruption. 
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Ideer til andre perspektiver 

SAMFUNDSFAG: 

Kriser og korruption 
– med afsæt i COVID-19 epidemien. 
Fokus: Korruption, magt og krisetider. Se Transparency 
 Internationals tema om dette (maj 2020).

HISTORIE: 

Fra Giffenfeld til Nielsen
– et forløb om svindlere gennem århundrerne og den 
 danske stats  behandling af dem. Forbrydelse, straf, styre-
former og magtudvikling. 

Eksempler på korrupte embedsmænd: 
Før-enevælde: Peder Giffenfeld (1635-1699), 
Under enevælde: Christian Birch (1760-1829)
Efter enevælde: Peter Adler Alberti (1851-1932)
Moderne tid: Britta Nielsen (1954 - ) 
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Tak for nu!

Vi håber, at forløbet har været interessant og bidraget 

med nye og overraskende vinkler på lige fra den danske 

 enevælde til spørgsmålet om korruption i vores lille land.

Vi håber, at du vil hjælpe os med at fortælle om  materialets 

eksistens til andre, der kunne have glæde af det. 

På hjemmesiden fremgår en kontaktformular, hvor du i 

 øvrigt er   meget velkomne til at skrive til os – ved spørgs-

mål, ideer og deslige. 
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Litteraturliste til kapitel 1 (modul 1 og 2):

Artikler:
Madsen, Poul: Politikerne er ligeglade med korruption (EkstraBladet 09.02.2020)

https://ekstrabladet.dk/nyheder/lederen/politikerne-er-ligeglade-med-korrupti-

on/7995613 (Link kontrolleret 21/02/22) 

Mauricio, Martin: Danmark får igen kritik for manglende åbenhed om partistøtte (Altinget 

04.09.19): https://www.altinget.dk/artikel/danmark-faar-igen-kritik-for-manglende-aaben-

hed-om-partistoette  (Link kontrolleret 21/02/22) 

Stastistik og rapporter: 
Corruption Perception Index (årlige udgivelser), 

Transparency International. 

Fag- og undervisningsbøger:

Boserup Skov, Oliver m.fl: Samf på B (Columbus, 2016, 2. udgave)

Friisberg, Gregers: Politik og Økonomi (Columbus, 2008, 1. udgave)

Knudsen og Winther: International Politik Nu (Systime, 2020). 

Gode introducerende og letlæste bøger/materiale om korruption: 
“Korruption”, Tænkepause nr. 32, Aarhus Universitetsforlag, 2015.

Transparency International – www.transparency.dk og www.transparency.org

Litteraturliste til kapitel 2 (modul 3 og 4):

Kilder – Christian Birch: 
”Christian Birchs benådningsansøgning til Frederik 6., 1820” 

Findes på danmarkshistorien.dk (Link kontrolleret 21/02/22)

”Louise Birchs benådningsansøgning til Frederik 6. på vegne af sin mand”

Findes på danmarkshistorien.dk (Link kontrolleret 21/02/22)

Kilder – statsbankerotten 1813 og afståelse af Norge 1814
”Forordning om Forandring i Pengevæsenet, 5. januar 1813”

Findes på danmarkshistorien.dk (Link kontrolleret 21/02/22)

”Frederik 6.: Åbent brev om Norges afståelse til Sverige, 18. januar 1814”

Findes på danmarkshistorien.dk (Link kontrolleret 21/02/22)
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(Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation, 2014).

Jensen, Mette Frisk: Statebuilding, Establishing Rule of Law and Fighting Corrup-
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