
Analyse: Kvaliteten af spørgsmålene i indfødsretsprøven 27. november 2019 var 

overordnet set god  

Der er konstateret fejl i indfødsretsprøven afholdt den 27. november 2019. Det er efterfølgende sikret, at 

fejlene ikke har haft negative konsekvenser for prøvedeltagerne.  

Udover de konstaterede fejl var kvaliteten af spørgsmålene overordnet set god, da 4.100 deltagere prøvede 

kræfter med indfødsretsprøven den 27. november 2019. Det viser en analyse, som Styrelsen for Internatio-

nal Rekruttering og Integration har udarbejdet.  

Analysen bygger på 348 besvarelser fra 47 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. Den vil typisk ligge mellem 0,25 og 0,75 for gode spørgsmål. 

 
 

Sommer 
2016 

Vinter 
2016 

Sommer 
2017 

Vinter 
2017 

Sommer 
2018 

Vinter 
2018 

Sommer 
2019 

Vinter 
2019 

Besvarelser  
 

325 346 346 342 346  321 333 348 

Gns. korrekte svar 
pr. prøvedeltager* 

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) 

Diskriminationsgrad 
 

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

Antal prøvedeltage-
re 
 

2.359 3.180 3.225 3.545 3.766 4.054 3.502 4.100 

Beståelsesprocent, 
stikprøver  

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

Endelig beståelses-
procent 

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

* Hvor mange procent af det samlede antal spørgsmål der gennemsnitligt er besvaret korrekt; tallet i parentes angiver, hvad det svarer til i antal 

spørgsmål.  

Spørgsmålene af god kvalitet tæller blandt andet spørgsmål 19 om, hvornår Martin Luthers protestantiske 

ideer kom til Danmark. Her er sværhedsgraden 0,71, mens diskriminationsgraden er 0,54. Det samme gæl-

der spørgsmål 33 om, hvad navnet er på den lov, Frederik 7. underskrev i 1849, hvor sværhedsgraden er 

0,71 og diskriminationsgraden 0,61. 

Udover de konstaterede fejl er der kun et spørgsmål, hvor kvaliteten er mindre god. Det er spørgsmål 35 

om, hvem der i 1958 skrev romanen Den kroniske uskyld, hvor sværhedsgraden er 0,42 og diskriminations-

graden 0,38. Spørgsmål 40 udgik af prøven, fordi der var en forkert tidsangivelse i spørgsmålet, og der var i 

spørgsmål 21 to svarmuligheder. 

Analysen viser desuden, at der er seks lette spørgsmål, hvor mindst 90 procent af prøvedeltagerne har sva-

ret rigtigt på spørgsmålene.  



Spørgsmål 38 er ét af dem, hvor 94 procent af deltagerne svarede rigtigt på, hvem der er statsminister i 

Danmark. Det er vigtigt at understrege, at lette spørgsmål godt kan være gode spørgsmål, så længe de te-

ster deltagernes viden om det danske samfund, kultur og historie. 

Der er konstateret fejl i prøven, hvilket ikke er tilfredsstillende. Styrelsen vil derfor fremadrettet styrke kva-

litetssikringen internt i forbindelse med udarbejdelsen af prøven, herunder med styrket review og faktatjek. 

Styrelsen vil herudover etablere et panel af uvildige eksperter, der fremover skal være med til at sikre, at 

alle spørgsmålene er korrekt formuleret, og at der ikke er flere korrekte svarmuligheder på de enkelte 

spørgsmål. 

Lærematerialet til indfødsretsprøven er sidst blevet opdateret i 2016, og der er siden konstateret unøjag-

tigheder, mangler m.v. i materialet. Styrelsen vil derfor også påbegynde en opdatering af lærematerialet, 

herunder med med de seneste års historie. 

 

Baggrund 

Der afholdes årligt to indfødsretsprøver. 

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

sværhedsgraden er på samme niveau fra prøve til prøve. Trods kvalitetssikringen var der faktuelle fejl i den 

netop afholdte prøve den 27. november 2019. 

Ved den netop afholdte var der 4.100 deltagere og 57,61 procent bestod. Ved den sidst afholdte indføds-

retsprøve i juni 2019 var der 3.502 deltagere, og her bestod 52,77 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 juni 2019. Ved begge prøver er spørgsmålene formuleret 

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

lige præcision. Spørgsmålene handler som ved prøven i juni 2019 om samfundet, historiske begivenheder 

og årstal, hvor svarmulighederne ikke ligger for tæt på hinanden, og hvor spørgsmålene ligger tæt op ad det 

læremateriale, der danner grundlag for prøven. 

 


