
Analyse: Kvaliteten af spørgsmålene i indfødsretsprøven 3. juni 2020 var god  

Kvaliteten af de 40 spørgsmål var god, da 3.014 deltagere prøvede kræfter med indfødsretsprøven den 3. 

juni 2020. Det viser en analyse, som Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har udar-

bejdet.  

Analysen bygger på 349 besvarelser fra 48 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 tilfæl-

det, desto højere er diskriminationsgraden. Den bliver også regnet ud på en skala fra 0 til 1, hvor 1 er den 

højeste diskriminationsgrad. 

Ved indfødsretsprøven den 3. juni 2020 var sværhedsgraden 0,81 og diskriminationsgraden 0,27. Det er 

SIRI’s vurdering, at prøven samlet set var af god kvalitet, da diskriminationsgraden og sværhedsgraden sam-

let set er god.  

 
 

Sommer 
2016 

Vinter 
2016 

Sommer 
2017 

Vinter 
2017 

Sommer 
2018 

Vinter 
2018 

Sommer 
2019 

Vinter 
2019 

Sommer 
2020 

Stikprøvebesvarelser  
 

325 346 346 342 346  321 333 348 349 

Gennemsnitlig 
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) 

Diskriminationsgrad 
 

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

Beståelsesprocent, 
stikprøver  

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

          

Antal prøvedeltage-
re i alt 

2.359 3.180 3.225 3.545 3.766 4.054 3.502 4.100 3.014 

Endelig beståelses-
procent 

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

* Tallet i parentes angiver, hvad det svarer til i antal spørgsmål.  

Spørgsmålene af god kvalitet tæller blandt andet spørgsmål 24 om, hvilket parti landmænd typisk stemte 

på i midten af 1900-tallet. Her er sværhedsgraden 0,78, mens diskriminationsgraden er 0,50. Det samme 

gælder spørgsmål 11 om, hvorfor folketingsvalget i 1973 kaldes jordskredsvalget, hvor sværhedsgraden er 

0,83 og diskriminationsgraden 0,43. 

Der er ingen spørgsmål af dårlig kvalitet, men enkelte spørgsmål af middelgod kvalitet. Det er fx spørgsmål 

30 om, hvilken gruppe unge der var flest af på højskolerne i 1800-tallet, hvor sværhedsgraden er 0,48 og 

diskriminationsgraden 0,49. 

Analysen viser desuden, at der er 14 lette spørgsmål, hvor mindst 90 procent af prøvedeltagerne har svaret 

rigtigt på spørgsmålene.  



Spørgsmål 16 er ét af dem, hvor 95 procent af deltagerne svarede rigtigt på, hvad den kriminelle lavalder er 

i Danmark. Det er vigtigt at understrege, 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 SIRI’s vurdering, at kvaliteten af indfødsretsprøven, der blev afholdt den 3. 

juni 2020, var god. 

Baggrund 

Der afholdes årligt to indfødsretsprøver. 

Ved udarbejdelsen af prøverne faktatjekkes og korrekturlæses spørgsmålene ad flere omgange. Ved den 

netop afholdte indfødsretsprøve har der været tilknyttet flere af SIRI’s specialkonsulenter og fagkonsulen-

ter, og prøven har været gennem flere og grundigere faktatjek og korrekturgange end tidligere. Fra næste 

prøvetermin vil der som et yderligere led i kvalitetssikringen blive etableretet et panel af uvildige eksperter, 

der skal være med til at sikre spørgsmålenes kvalitet. 

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

sværhedsgraden er passende.  

Ved den netop afholdte indfødsretsprøve var der 3.014 deltagere, og 64,93 procent bestod. Ved den sidst 

afholdte indfødsretsprøve i november 2019 var der 4.100 deltagere, og her bestod 57,61 procent. 

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

ner til at udarbejde spørgsmål som ved prøven i november 2019. Ved begge prøver er spørgsmålene formu-

leret 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 november 2019 om samfundet, historiske 

begivenheder og årstal, hvor svarmulighederne ikke ligger for tæt på hinanden, og hvor spørgsmålene lig-

ger tæt op ad det læremateriale, der danner grundlag for prøven. 

 


