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40,7 pct. af deltagerne – i alt 1.314 deltagere - har bestået den netop afholdte indfødsretsprøve. Det niveau 

er betydeligt lavere end sædvanligt.  

Denne indfødsretsprøve er den første, som er afholdt med udgangspunkt i et nyt læremateriale og dermed 

en række nye spørgsmål samt et ekstra krav om at svare rigtigt på mindst 4 af 5 uforberedte værdispørgsmål. 

Kravet for at bestå prøven er, at man svarer korrekt på mindst 36 ud af 45 de spørgsmål, herunder mindst 4 

ud af de 5 uforberedte værdispørgsmål.  

Der har også været lave beståelsesprocenter umiddelbart efter tidligere ændringer af Indfødsretsprøven (vin-

ter 2008 og sommer 2016). 

Forud for denne indfødsretsprøve er der foretaget en opdatering og omprioritering af lærematerialet, der 

blev offentliggjort i august 2021, og som har ligget til grund for denne prøve. Opdateringen er gennemført 

for at sikre, at lærematerialet er korrekt, aktuelt og relevant i forhold til indfødsretssprøvens formål om at 

teste prøvedeltagerens kendskab til danske samfundsforhold, dansk kultur og historie.  

En politisk aftale fra april 2021 mellem regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance 

om indfødsret indebærer videre, at der med virkning fra denne prøve er tilføjet 5 spørgsmål om danske vær-

dier uden for lærematerialet, som kan omhandle eksempelvis ytringsfrihed, ligestilling, forholdet mellem re-

ligion og lovgivning mv. Det er et krav for at bestå, at deltagerne – uanset antal korrekte svar på de øvrige 

spørgsmål – svarer korrekt på mindst 4 af de 5 af de uforberedte spørgsmål om danske værdier.  

Den lavere beståelsesprocent end ved de forudgående prøver kan formentlig henføres til, at der med det nye 

læremateriale dels er kommet nyt pensum, dels at der med udgangspunkt i det nye materiale også har været 

flere spørgsmål, der ikke har været stillet før, således at deltagerne ikke i samme omfang har kunnet forudse 

og øve sig på spørgsmålene ved hjælp af tidligere prøver. SIRI’s stikprøve viser således også en lavere andel 

af korrekte svar på prøvens nye spørgsmål end på de spørgsmål, der har været brugt i tidligere prøver. 

Styrelsens stikprøve viser, at i alt 77,3 pct. af deltagerne har klaret kravet om at kunne svare korrekt på mindst 

4 ud af 5 af de uforberedte værdispørgsmål. Stikprøveanalysen viser videre, at det kun er i meget begrænset 

omfang, at de værdipolitiske spørgsmål har haft betydning for, om prøven er bestået eller ej. Omkring 2 pct. 

af besvarelserne levede således ikke op til kravet om mindst 4 ud af 5 svar på de værdipolitiske spørgsmål, 

selv om der var mindst 36 korrekte svar samlet set.  

Samtidig er der imidlertid en modsatrettet effekt på omkring 2 pct. af deltagerne, som har svaret præcis 31 

rigtige af de 40 øvrige spørgsmål (de ville ikke have bestået med de tidligere regler om 32 rigtige af disse 40 

spørgsmål), men har 5 rigtige svar på de 5 uforberedte værdispørgsmål, således at de i alt har 36 rigtige af 

45 i alt og dermed nu består prøven pga. de nye værdispørgsmål. 

Det nye krav om at kunne besvare mindst 4 af 5 uforberedte værdispørgsmål ser således ud til samlet til at 

have haft en neutral eller meget begrænset effekt på beståelsesprocenten.   

Tallene tyder på et højt sammenfald mellem deltagere, der ikke svaret korrekt på mindst 4 ud af 5 uforbe-

redte værdispøgsmål, og deltagere som ikke har svaret korrekt på mindst 32 af de øvrige 40 spørgsmål.  



 

 

Prøvedato Antal  
Deltagere 

Antal  
bestået 

Beståelses-
procent 

Sommer 2007 (1) 771 751 97,4 

Sommer 2007 (2) 908 873 96,1 

Vinter 2007 2.583 2.508 97,1 

Sommer 2008 4.114 3.954 96,1 

Vinter 2008 4.684 1.103 23,5 

Sommer 2009 2.566 1.081 42,1 

Vinter 2009 2.750 1.500 54,5 

Sommer 2010 2.907 1.979 68,1 

Vinter 2010 2.991 1.920 64,2 

Sommer 2011 2.446 1.472 60,2 

Vinter 2011 1.920 1.352 70,4 

Sommer 2012 1.749 1.341 76,7 

Vinter 2012 2.380 1.655 69,5 

Sommer 2013 2.014 1.571 78,0 

Vinter 2013 2.796 2.063 73,8 

Sommer 2014* 3.225 2.537 82,3 

Vinter 2014*  3.992 3.465 89,9 

Sommer 2015* 4.133 3.876 93,0 

Vinter 2015*  5.174 4.904 93,5 

Sommer 2016 2.359 737 31,2 

Vinter 2016 3.180 2.146 67,5 

Sommer 2017 3.225 1.605 49,8 

Vinter 2017 3.545 1.907 53,8 

Sommer 2018 3.766 2.128 56,5 

Vinter 2018 4.054 2.168 53,5 

Sommer 2019 3.502 1.848 52,8 

Vinter 2019 4.100 2.362 57,6 

Sommer 2020 3.014 1.957 64,9 

Vinter 2020 4.194 2.503 59,7 

Sommer 2021 4.673 3.109 66,5 

Vinter 2021 3.228 1.314 40,7 

*2014-15 var prøvens titel ’Statsborgerskabsprøven’ 

 

 

 


