
Analyse: Kvaliteten af spørgsmålene i indfødsretsprøven 6. juni 2018 var god  

Kvaliteten af de 40 spørgsmål var overordnet god, da de 3.766 deltagere prøvede kræfter med 

indfødsretsprøven den 6. juni 2018. Det viser en analyse, som Styrelsen for International Rekruttering og 

Integration har udarbejdet.  

Analysen bygger på 346 besvarelser fra 53 sprogcentre og undersøger sværhedsgraden og 

diskriminationsgraden for både de enkelte spørgsmål og prøven som helhed (jf. bilag 1 og 2). 

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. 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 1 for gode spørgsmål. 

 Sommer 
2016 

Vinter 

2016 

Sommer 

2017 

Vinter  

2017 

Sommer 

2018 

Besvarelser  325 346 346 342 346 

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) 

Diskriminationsgrad 0,37 0,33 0,33 0,36 0,31 

Beståelsesprocent  33,8** 64,7*** 49,4**** 50,2***** 53,8****** 
* Hvor mange procent af det samlede antal spørgsmål der gennemsnitligt er besvaret korrekt.  
**I alt deltog 2.359 prøvedeltagere i indfødsretsprøven afholdt den 7. juni 2016, hvoraf den endelige opgørelse viste, at 31,2 % havde bestået.  
*** I alt deltog 3.180 prøvedeltagere i indfødsretsprøven afholdt den 1. december 2016, hvoraf den endelige opgørelse viste, at 67,5 % havde 
bestået. 
**** I alt deltog 3.225 prøvedeltagere i indfødsretsprøven afholdt den 7. juni 2017, hvoraf den endelige opgørelse viste, at 49,8 % har bestået.  
*****I alt deltog 3.545 prøvedeltagere i indfødsretsprøven af 2015 afholdt den 30. november 2017, hvoraf den endelige opgørelse viser, at 53,8 % 
har bestået. 
******I alt deltog 3.766 prøvedeltagere i indfødsretsprøven af 2015 afholdt den 6. juni 2018, hvoraf den endelige opgørelse viser, at 56,5 % har 

bestået. 

Spørgsmålene af god kvalitet tæller blandt andet spørgsmål 11, der handler om, hvad der blev muligt for 

Danmark i 1920 efter 1. Verdenskrig. Her er sværhedsgraden 0,74, mens diskriminationsgraden er 0,54. Det 

samme gælder spørgsmål 39 om, hvilket parti der er en del af regeringen, hvor sværhedsgraden er 0,66 og 

diskriminationsgraden 0,56. 

Der er ingen spørgsmål af dårlig kvalitet, hvor diskriminationsgraden er meget lav i forhold til 

sværhedsgraden. 

Til gengæld er der enkelte spørgsmål, hvor kvaliteten er mindre god. Det gælder for eksempel spørgsmål 

27, der drejer sig om, hvornår den kristne danske kirke blev grundlagt, hvor sværhedsgraden er 0,47 og 

diskriminationsgraden 0,41. 

Analysen viser desuden, at der er 12 lette spørgsmål, hvor mindst 90 procent af prøvedeltagerne har svaret 

rigtigt på spørgsmålene. Spørgsmål 24 et ét af dem, hvor 98 procent af deltagerne svarede rigtigt på, om 

homoseksuelle har samme rettigheder og pligter ved indgåelse af ægteskab som alle andre borgere. 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 Styrelsen for International Rekruttering og Integrations vurdering, at 

kvaliteten af indfødsretsprøven, der blev afholdt den 6. juni 2018, er god. 

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. 

Ved den netop afholdte prøve den 6. juni 2018 var der 3.766 deltagere og 56,5 procent bestod. Ved den 

sidst afholdte indfødsretsprøve i november 2017 var der 3.545 deltagere, og her bestod 53,8 procent. 

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

specifikationer til at udarbejde spørgsmål som ved prøven i november 2017. 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 november 2017 

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. 


