
Bilag 2: De enkelte spørgsmåls sværhedsgrad (sværeste først)  
 

Item Sværhedsgrad Spørgsmål 

8 0,32 Radikale Venstre blev i 1905 dannet som udbryder af partiet Venstre. Hvilken af 
følgende befolkningsgrupper repræsenterede partiet i særlig høj grad? 

37 0,42 DR 1 har i begyndelsen af 2018 vist 4. sæson af en populær tv-serie. Hvilken? 

27 0,47 Hvornår blev den kristne danske kirke grundlagt? 

32 0,60 Hvornår endte Den Kolde Krig? 

38 0,61 Hvilket parti er Søren Pape Poulsen formand for? 

20 0,64 I hvilket år bombarderede England København og erobrede Danmarks flåde? 

23 0,64 Hvor stor en andel af Danmarks befolkning er medlem af folkekirken? 

21 0,65 Hvor stor en andel af befolkningen i Danmark er indvandrere og efterkommere? 

15 0,65 Hvilket parti blev dannet som en udløber af Fremskridtspartiet i 1995? 

39 0,66 Hvilket af følgende partier er en del af regeringen? 

35 0,67 Hvad fik videnskabsmanden Niels Bohr Nobelprisen for i 1922? 

29 0,71 Hvad kaldes den bevægelse, hvor bønderne slog sig sammen om at oprette 
mejerier og brugsforeninger? 

31 0,73 Hvad begyndte mange unge at stille spørgsmålstegn ved i løbet af 1960’erne? 

5 0,73 I hvilket årti blev Storebæltsbroen mellem Fyn og Sjælland indviet? 

11 0,74 Hvad blev muligt for Danmark i 1920 efter 1. Verdenskrig? 

18 0,75 Hvor høj er valgdeltagelsen normalt ved valg til Folketinget? 

36 0,75 I hvilken sportsgren blev der afholdt verdensmesterskab i maj 2018 i Danmark? 

25 0,83 Hvilken rettighed er sikret i grundloven? 

12 0,84 Danmark var ét af 51 lande, der var med til at grundlægge De Forenede Nationer 
(FN). I hvilket år blev FN grundlagt? 

16 0,84 Hvad medførte Reformationen i Danmark blandt andet? 

17 0,84 Hvilken dansk arkitekt er kendt for at have tegnet Operahuset i Sydney? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Item Sværhedsgrad Spørgsmål 

2 0,85 Hvor ofte afholdes der regional- og kommunalvalg i Danmark? 

28 0,86 Hvad stemte danskerne ja til ved en folkeafstemning i 1972? 

30 0,86 Skal en minister være medlem af Folketinget? 

14 0,87 Hvilket af følgende områder har staten normalt ansvaret for? 

34 0,87 Hvornår skete der sidst en ændring af grundloven? 

7 0,88 Hvilke tre lande samlede Margrete 1. i 1397 i Kalmarunionen? 

10 0,89 Hvor længe kan politiet tilbageholde en person, der er anholdt, før personen skal 
stilles for en dommer? 

33 0,90 Hvilket af følgende lande er i rigsfællesskab med Danmark? 

3 0,91 Hvilken af følgende personer forbinder man i særlig høj grad med 
folkehøjskolerne? 

13 0,91 I 1933 indgik regeringen og de gamle politiske partier Kanslergadeforliget. Hvad 
ville regeringen opnå med forliget? 

1 0,93 Hvor gammel skal man mindst være i Danmark for at blive gift uden nogen særlig 
tilladelse? 

4 0,93 Hvilken dag er det Grundlovsdag i Danmark? 

6 0,93 Hvor mange af medlemmerne til Folketinget vælges på Færøerne? 

40 0,93 Hvilken royal person fyldte 50 år i maj 2018? 

9 0,94 Hvem har den dømmende magt i Danmark? 

22 0,94 Hvem kan være primære aftaleparter, når der skal indgås kollektive 
overenskomster om fx løn, pension og arbejdsforhold? 

26 0,94 Hvad hedder kongefamiliens residens i København? 

19 0,96 Må en dommer bære religiøse eller politiske symboler i en retssal? 

24 0,98 Har homoseksuelle samme rettigheder og pligter ved indgåelse af ægteskab som 
alle andre borgere? 

 

 

 

 

 

 


