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SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE  
 
Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås for at få dansk indfødsret.  
 
Prøven består af 40 spørgsmål. De fem spørgsmål vedrører aktuelle emner, mens de 35 
øvrige spørgsmål er lavet på baggrund af materialet Danmark før og nu. 
 
Der er tale om en skriftlig prøve, hvor der er 45 minutter til at svare på de 40 spørgsmål.  
Opgaverne er multiple-choice-opgaver. Det betyder, at der til hvert spørgsmål er flere 
svarmuligheder, hvor der skal sættes kryds ved det rigtige svar. Der må kun sættes ét 
kryds per spørgsmål, jf. eksemplet nedenfor. 
 
Mener man, at man har besvaret et spørgsmål forkert, kan man inden for prøvetiden rette i 
sin besvarelse. Eventuelle rettelser skal markeres tydeligt. Det betyder, at et svar, som 
man har fortrudt, skal streges over.  
 
 

Eksempel på besvarelse af spørgsmål: 
 
Hvad hedder Danmarks hovedstad? 

 A: Odense 
 B: Århus 
 C: København 

 
  



 

 

1. Hvad er navnet på Danmarks parlament? 

 A: Landstinget 

 B: Rigsrådet 

 C: Folketinget 

 
2. Hvor ofte skal der afholdes folketingsvalg i Danmark? 

 A: Mindst hvert fjerde år 

 B: Mindst hvert femte år 

 C: Mindst hvert syvende år 

 
3. Hvem vedtager Danmarks love? 

 A: Kommunalbestyrelserne 

 B: Regionsrådene  

 C: Folketinget 

 
4. Folketinget vælger en ombudsmand. Hvilken opgave har ombudsmanden bl.a.? 

 A: Ombudsmanden sikrer, at Folketinget ikke vedtager love, der 

strider mod grundloven 

 B: Ombudsmanden godkender udformningen af alle lovforslag fra 

regeringen 

 C: Ombudsmanden bedømmer, om der er sket fejl eller 

forsømmelser i de offentlige myndigheders arbejde  

 
5. Hvor mange procent af de gyldige stemmer skal et parti normalt have ved et 

valg i Danmark for at blive repræsenteret i Folketinget? 

 A: 2  

 B: 4 

 C: 5 

 
6. Hvor mange stemmer normalt ved et folketingsvalg i Danmark? 

 A: Mellem 40 og 50 % af vælgerne 

 B: Mellem 60 og 70 % af vælgerne 

 C: Mellem 80 og 90 % af vælgerne 

 
7. Der er 24 byretter i Danmark og én Højesteret. Hvor mange landsretter er der? 

 A: To 

 B: Tre    

 C: Fem  

 
 
 



 

 

8. Kan der idømmes dødsstraf i Danmark? 

 A:  Ja, der kan idømmes dødsstraf for drab og visse terrorhandlinger 

 B: Ja, der kan idømmes dødsstraf, men kun for soldater, der 

deserterer  

 C: Nej, der kan ikke idømmes dødsstraf i Danmark           

 
9. De offentlige opgaver er delt mellem stat, region og kommune. Hvem står for 

driften af landets folkeskoler? 

 A: Staten  

 B: Regionerne  

 C: Kommunerne 

 

10. Der har de seneste ca. 40 år været afholdt en række folkeafstemninger om 

Danmarks forhold til et internationalt samarbejde. Hvilket? 

 A: EU 

 B: NATO 

 C: FN 

 
11. Hvor stor en andel af den danske befolkning er medlem af mindst én forening? 

 A: Kun få er medlem af en forening (ca. 15 %)  

 B: Ca. halvdelen er medlem af en forening 

 C: De fleste er medlem af en forening (ca. 90 %)   

 
12. På hvilket af følgende områder har danske virksomheder i særlig grad formået 

at konkurrere på verdensmarkedet? 

 A: Medicinalindustri 

 B: Vinavl 

 C: Bilindustri    

 
13. Hvad er et borgerligt ombud? 

 A: En høring blandt borgerne forud for et valg  

 B: En opgave, som samfundet kan pålægge en borger  

 C: En henvendelse fra ombudsmanden til en borger 

 

14. Hvilke landsdele er forbundet af Lillebæltsbroen? 

 A: Fyn og Jylland 

 B: Fyn og Sjælland 

 C: Jylland og Sjælland 

 
 



 

 

15. Hvor ligger Bornholm?  

 A: I Kattegat 

 B: I Østersøen 

 C: I Skagerrak 

 
16. Hvad hedder Danmarks næststørste by?   

 A: Århus 

 B: Odense 

 C: Aalborg  

 
17. Den 5. juni er en mærkedag i Danmark. Hvad kaldes denne mærkedag?  

 A: Kristi himmelfartsdag 

 B: Grundlovsdag 

 C: Store bededag 

 
18. Hvilken forfatter har skrevet Den Lille Havfrue?  

 A: Karen Blixen 

 B: Adam Oehlenschläger  

 C: H.C. Andersen 

 
19. Hvilken dansk billedkunstner var med til at stifte den internationale 

kunstnergruppe Cobra, der eksisterede fra 1948 til 1951? 

 A: Asger Jorn 

 B: Vilhelm Hammershøi 

 C: C.W. Eckersberg 

 
20. En af Danmarks største komponister levede fra 1865 til 1931 og skrev bl.a. 

operaer, symfonier og sange. Hvad hed han? 

 A: Carl Nielsen 

 B: Niels W. Gade 

 C: Per Nørgård 

 
21. Den danske videnskabsmand Niels Bohr fik i 1922 Nobelprisen. Hvad fik han 

Nobelprisen i? 

 A: Medicin 

 B: Fysik 

 C: Økonomi 

 

    



 

 

22. I dag kommer der mange engelske ord ind i det danske sprog. Tidligere har et 

andet sprog i væsentlig grad påvirket det danske sprogs udvikling. Hvilket? 

 A: Oldgræsk 

 B: Tysk  

 C: Fransk 

 
23. På et bestemt tidspunkt hvert år holder dronningen en tale for hele nationen. 

Hvornår er det? 

 A: Nytårsaften 

 B: Nytårsdag   

 C: Juleaften 

 
24. I anden halvdel af 1800-tallet dannedes en bevægelse, der var kendetegnet ved, 

at bønderne samarbejdede om indkøb og produktion og delte overskuddet i 

forhold til hvert enkelt medlems omsætning. Hvad kaldes bevægelsen? 

 A: Hjemstavnsbevægelsen 

 B: Drachmannbevægelsen 

 C: Andelsbevægelsen                   

 
25. Fra 1397 var Danmark, Norge og Sverige i en periode samlet i en union. Hvad 

kaldtes unionen? 

 A: Stockholmerunionen 

 B: Kalmarunionen     

 C: Roskildeunionen 

     

26. Under Napoleonskrigene bombarderede Storbritannien København, så en del 

af byen brændte ned, og derefter erobrede briterne den danske flåde. Episoden 

kaldes Københavns Bombardement. Hvornår fandt den sted? 

 A: 1658 

 B: 1807 

 C: 1864 

  

27. I Danmark har både mænd og kvinder valgret til Folketinget. Hvilket år fik 

danske kvinder valgret til Danmarks daværende parlament, Rigsdagen? 

 A: 1849 

 B: 1915 

 C: 1953      

 
 



 

 

28. I september 1899 blev der efter en langvarig konflikt indgået en historisk aftale, 

kendt som Septemberforliget. Hvad handlede aftalen om? 

 A: Retten til gratis skolegang 

 B: Rettigheder på arbejdsmarkedet 

 C: Fordelingen af landbrugsjorden  

 
29. I hvilken periode var Danmark besat af det dengang nazistiske Tyskland? 

 A: Fra 1939 til 1943 

 B: Fra 1938 til 1945 

 C: Fra 1940 til 1945   

 
30. I Danmark kan en gravid kvinde frit vælge, om hun vil have en abort, hvis 

fosteret ikke er mere end 12 uger gammelt. Hvornår vedtog Folketinget dette? 

 A: I 1946 

 B: I 1973 

 C: I 1990         

 
31. Efter at aktivister havde besat en nedlagt kaserne på Christianshavn, flyttede 

en gruppe unge ind og oprettede den såkaldte fristad Christiania på 

kaserneområdet. Hvornår skete det? 

 A: 1956 

 B: 1971 

 C: 1989      

 
32. Hvornår blev Danmark medlem af EF (nu EU)? 

 A: I 1951 

 B: I 1958 

 C: I 1973  

 
33. I 1970’erne opstod en græsrodsbevægelse, der arbejdede for bedre vilkår for 

kvinder (bl.a. ligestilling). Hvad hed bevægelsen? 

 A: Grevinde Danner 

 B: Kvindelig Front 

 C: Rødstrømpebevægelsen 

 
34. Efter 2. verdenskrig blev Danmark medlem af en forsvarsalliance. Hvad er 

navnet på denne alliance? 

 A: NATO 

 B: OECD 

 C: WTO      

 



 

 

35. Ved folketingsvalget i 1973 kom mange nye partier ind i Folketinget. Hvad 

kaldes valget? 

 A: Krisevalget 

 B: Kampvalget 

 C: Jordskredsvalget 

 
36. I november 2009 blev en dansk politiker udnævnt til EU-kommissær. Hvem? 

 A: Lene Espersen 

 B: Carina Christensen 

 C: Connie Hedegaard  

 
37. I august 2009 blev den nye 50-krone-seddel udsendt som den første seddel i 

rækken af nye danske pengesedler. Hvilke motiver er der på de nye danske 

pengesedler? 

 A: Danske broer og oldtidsfund 

 B: Danske domkirker og historiske personer 

 C: Danske forfattere og husdyr  

 

38. Den 17. november i år blev der afholdt regionsrådsvalg. Samme dag blev der 

afholdt endnu et valg. Hvilket? 

 A: Valg til Folketinget 

 B: Kommunalvalg 

 C: Valg til Europa-Parlamentet 

 
39. I oktober 2009 besøgte USA’s præsident, Barack Obama, Danmark i forbindelse 

med en større begivenhed. Hvilken? 

 A: COP15 Klimakonferencen 

 B: IOC-kongressen, den 13. olympiske kongres  

 C:   Udnævnelsen af Anders Fogh Rasmussen til NATO’s 

generalsekretær 

 
40. Hvad hedder formanden for Socialdemokraterne? 

 A: Margrethe Vestager 

 B: Frank Jensen 

 C:   Helle Thorning-Schmidt 

 


