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Gode danskkundskaber er afgørende for at bestå Indfødsretsprøven 

For at blive dansk statsborger skal man som udlænding bl.a. bestå indfødsretsprøven. Den indeholder 40 

spørgsmål i danske samfundsforhold og i dansk kultur og historie. Udlændinge- og Integrationsministeriet 

har for første gang haft mulighed for at analysere prøvedeltagernes sammensætning og beståelsesprocent. 

Analysen viser, at der er en tendens til, at prøvedeltagernes beståelsesprocent stiger med deres 

uddannelseslængde, jf. figur 1. Beståelsesprocenten for personer med en videregående uddannelse eller 

længere er således højere end den gennemsnitlige beståelsesprocent, omvendt har prøvedeltagere, der 

højest har gennemført en grundskoleuddannelse, en lavere beståelsesprocent end gennemsnittet.  

Personer, der har gennemført en uddannelse i Danmark, består i højere grad end personer, der har 

medbragt en uddannelse fra udlandet. Denne tendens gælder for alle uddannelsestyper med undtagelse af 

de erhvervsfaglige. Personer med en erhvervsfaglig uddannelse gennemført i udlandet har en højere 

beståelsesprocent end personer, der har gennemført en erhvervsfaglig uddannelse i Danmark. 

Analysen peger desuden på, at der er en sammenhæng mellem deltagernes prøveresultat og deres 

danskfærdigheder. Blandt personer, der havde bestået ’Prøve i Dansk 2’, var beståelsesprocenten på 35 

pct. For personer, der havde bestået ’Prøve i Dansk 3’, var beståelses procenten dobbelt så høj, - 70 pct. 

Figur 1: Højest gennemførte uddannelse fordelt på opholdsgrundlag 

Prøvedeltagere  Beståelsesprocent 

 
Anm.: Opgørelsen bygger på 3.425 personer. Der er usikkerhed knyttet til opgørelsen af medbragt  uddannelse. 
Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets egne beregninger pba. registerdata fra Danmarks Statistik og Udlændinge- og 
Integrationsministeriets indfødsretsprøveregister. 

 

Unge prøvedeltagere halter efter de ældre  

Personer under 25 år består i mindre omfang end personer, der var over 25 år på prøvedagen. 

Sandsynligheden for at bestå stiger yderligere, jo ældre den enkelte prøvedeltager er. For personer mellem 

40 og 64 år var beståelsesprocenten på 64 pct.,  blandt de 18-24-årige bestod 38 pct.  
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Prøvedeltagernes alder ved indvandring til Danmark har også betydning for, hvor godt den enkelte klarer 

sig ved prøven. Analysen viser, at jo ældre en prøvedeltager var ved ankomst til Danmark, desto højere er 

beståelsesprocenten. Indvandrere, der var 25-34 år ved indvandring, havde en beståelsesprocent på 60 

pct., indvandrere, der kom til landet som 0-12-årige, havde en beståelsesprocent på 40 pct.  

 

Personer fra ikke-vestlige lande har sværest ved at bestå 

4 ud af 5 personer med vestlig oprindelse bestod indfødsretsprøven i november 2017, blandt personer med 

ikke-vestlig oprindelse bestod kun 2 ud af 5 personer, jf. figur 2.  

Ser man på deltagernes statsborgerskab, har halvdelen af alle prøvedeltagere statsborgerskab i 10 lande, – 

7 ikke-vestlige og 3 vestlige. Med lidt over 330 prøvedeltagere udgjorde Storbritannien det land, som flest 

personer havde statsborgerskab fra. De mange britiske prøvedeltagere kan evt. forklares med reaktioner på 

’brexit’, der blev stemt igennem året forinden. 88 pct. af briterne har bestået prøven, denne 

beståelsesprocent er kun overgået af de tyske prøvedeltagere, hvor 90 pct. bestod.  

Den laveste beståelsesprocent blandt de 10 største statsborgerskabsgrupper, havde statsborgere i Somalia 

(24 pct.) og Irak (25 pct.)  

Figur 2: Antal prøvedeltagere og beståelsesprocent fordelt på oprindelse 

Prøvedeltagere Beståelsesprocent 

  
Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets egne beregninger pba. registerdata fra Danmarks Statistik og Udlændinge- og 
Integrationsministeriets indfødsretsprøveregister. 

 

Færre end hver tredje med flygtningebaggrund består indfødsretsprøven 

Der er stor forskel på, hvordan prøvedeltagere med indvandrerbaggrund klarede sig ved indfødsretsprøven 

alt efter deres seneste opholdsgrundlag. Personer med flygtningebaggrund bestod kun indfødsretsprøven i 

27 pct. af tilfældene, hvilket er det halve af den gennemsnitlige beståelsesprocent på 54 pct., jf. figur 3.  

Det er samtidig 19 procentpoint under beståelsesprocenten for personer med opholdsgrundlag som 

familiesammenførte, der var den gruppe fordelt på opholdsgrundlag med den næst laveste 

beståelsesprocent på 45 pct.  
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Omvendt lå EU- og EØS-borgere markant over gennemsnittet, og i denne gruppe bestod 71 pct. af 

deltagerne. Blandt personer, der havde erhvervsrelateret opholdsgrundlag, bestod 60 pct. 

indfødsretsprøven.   

Generelt viser analysen, at der en tendens til, at personer i beskæftigelse består i lidt højere grad end 

personer, der ikke er i beskæftigelse.  

Figur 3: Prøvedeltagere og beståelsesprocent fordelt på opholdsgrundlag 

Prøvedeltagere Beståelsesprocent 

 
Anm.: Figurerne om opholdsgrundlag tager udgangspunkt i det senest tilgængelige opholdsgrundlag. Personer med permanent 
opholdsgrundlag indgår i opgørelsen med senest kendte opholdsgrundlag forud for permanent tilladelse. Kun indvandrere, som 
har fået en opholdstilladelse efter 1997, indgår i opgørelsen. Opgørelsen bygger hermed på 2.655 personer. 
Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets egne beregninger pba. registerdata fra Danmarks Statistik og Udlændinge- og 
Integrationsministeriets indfødsretsprøveregister. 

 

Faktaboks: Analysens population 

Indfødsretsprøven afholdes to gange årligt. Analysen tager udgangspunkt i indfødsretsprøven fra 

november 2017. 3.545 personer deltog i prøven, hvoraf 54 pct. bestod. 46 pct. af prøvedeltagerne var 

mænd og 54 pct. var kvinder. Halvdelen af prøvedeltagerne var over 36 år.  
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