
Analyse:  

Kvaliteten af spørgsmålene i indfødsretsprøven 25. november 2020 var god  

Kvaliteten af de 40 spørgsmål var god, da 4.194 deltagere prøvede kræfter med indfødsretsprøven den 25. 

november 2020. Det viser en analyse, som Styrelsen for International Rekruttering og Integration har udar-

bejdet.  

Analysen bygger på 350 besvarelser fra 50 sprogcentre og undersøger sværhedsgraden og diskriminations-

graden for både de enkelte spørgsmål og prøven som helhed. 

Sværhedsgraden viser på en skala fra 0 til 1, hvor mange procent af deltagerne der har svaret rigtigt på 

spørgsmålet, hvor 1 betyder, at alle har svaret korrekt. Diskriminationsgraden viser, om prøvens dygtigste 

deltagere i højere grad end de svageste svarer korrekt på svære spørgsmål. I jo højere grad dette er tilfældet, 

desto højere er diskriminationsgraden. Diskriminationsgraden er med andre ord udtryk for, at svarene ikke 

er tilfældige, og den bliver også regnet ud på en skala fra 0 til 1, hvor 1 er den højeste diskriminationsgrad. 
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2016 

Vinter 
2016 
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2017 
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2018 
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2019 
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2020 

Vinter 
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Stikprøvebesva-
relser  
 

325 346 346 342 346  321 333 348 349 350 

Sværhedsgrad* 
 
 

0,70 
(27,8) 

0,82 
(32,7) 

0,76 
(30,3) 

0,75 
(30,0) 

0,79 
(31,6) 

0,76 
(30,3) 

0,75 (30) 0,76 
(30,3) 

0,81 
(32,5) 

0,78 
(31,1) 

Diskriminations-
grad 
 

0,37 0,33 0,33 0,36 0,31 0,30 0,36 0,35 0,27 0,30 

Beståelsespro-
cent, stikprøver  

33,8 64,7 49,4 50,2 53,8 47,35 45,95 47,41 64,18 52.30 

           

Antal prøvedel-
tagere i alt 

2.359 3.180 3.225 3.545 3.766 4.054 3.502 4.100 3.014 4.194 

Endelig beståel-
sesprocent 

31,2 67,5 49,8 53,8 56,5 53,48 52,77 57,61 64,93 59,68 

* Tallene i parentes angiver, hvor mange spørgsmål der gennemsnitligt er besvaret korrekt i de forskellige prøver.  

Spørgsmålene af god kvalitet tæller blandt andet spørgsmål 10 om, hvornår Danmark fik sin første kvindelige 

minister. Her er sværhedsgraden 0,74, mens diskriminationsgraden er 0,49. Det samme gælder spørgsmål 27 

om, hvilken bevægelse Grundtvig i særlig grad fik betydning for i 1800-tallet, hvor sværhedsgraden er 0,78 

og diskriminationsgraden 0,50. 

Der er enkelte spørgsmål af middelgod kvalitet. Det er fx spørgsmål 25 om, hvornår loven om hjemmestyre i 

Grønland trådte i kraft, hvor sværhedsgraden er 0,38 og diskriminationsgraden 0,17. 

Analysen viser desuden, at der er 13 lette spørgsmål, hvor mindst 90 procent af prøvedeltagerne har svaret 

rigtigt på spørgsmålene.  



Spørgsmål 21 er ét af dem, hvor 98 procent af deltagerne svarede rigtigt på, hvem der som udgangspunkt 

har forældremyndigheden, når en mor og far, der bor sammen, har et fælles barn. Det er vigtigt at under-

strege, at lette spørgsmål godt kan være gode spørgsmål, så længe de tester deltagernes viden om det danske 

samfund, kultur og historie. 

På baggrund af analysen er det Styrelsen for International Rekruttering og Integrations vurdering, at kvalite-

ten af indfødsretsprøven, der blev afholdt den 25. november 2020, var god. 

Baggrund 

Der afholdes årligt to indfødsretsprøver. 

Ved udarbejdelsen af prøverne kvalitetssikres spørgsmålene af flere omgange internt i styrelsen gennem re-

view og faktatjek. Efter den grundige kvalitetssikring af spørgsmålene bliver de testet af flere omgange på 

udvalgte medarbejdere i SIRI. Ved den netop afholdte prøve er kvalitetssikringen styrket yderligere, da to 

eksterne eksperter har været inddraget i kvalitetssikringen af prøven. 

Efter hver prøve bliver spørgsmålene analyseret for at sikre, at kvaliteten af spørgsmålene er god, og at svær-

hedsgraden er passende.  

Ved den netop afholdte indfødsretsprøve var der 4.194 deltagere og 59,68 procent bestod. Ved den sidst 

afholdte indfødsretsprøve i juni 2020 var der 3.014 deltagere, og her bestod 64,93 procent. 

Der er i forbindelse med den netop afholdte indfødsretsprøve taget udgangspunkt i de samme specifikationer 

til at udarbejde spørgsmål som ved prøven i juni 2020. Ved begge prøver er spørgsmålene formuleret på 

alment dansk, hvor fagtermer kun er blevet brugt, hvor det har været nødvendigt for at sikre den sproglige 

præcision. Spørgsmålene handler som ved prøven i juni 2020 om bl.a. samfundet og historiske begivenheder. 

 

 


