Information til prøvedeltagere om Medborgerskabsprøven
Generelle oplysninger
Medborgerskabsprøven består af 25 skriftlige spørgsmål om det danske folkestyre og hverdagsliv, samt
kultur og historie. Spørgsmålene ligger inden for rammerne af lærematerialet ”Læremateriale til
Medborgerskabsprøven – demokrati og hverdagsliv i Danmark”.
Du har 30 minutter til at besvare spørgsmålene. De er formuleret som multiple choice-spørgsmål, hvor du
skal sætte kryds ved det rigtige svar. For at bestå prøven skal du besvare mindst 20 af de 25 spørgsmål
korrekt.

Retningslinjer for prøven:
•

•
•
•
•
•
•

Du skal møde 30 min før prøven starter og medbringe gyldig ID med foto (se vejledning). Hvis du
ikke er i besiddelse af en af de nævnte former for gyldig legitimation, skal du ansøge ministeriet om
tilladelse til at anvende anden form for legitimation senest 4 uger før prøven afholdes.
Du må ikke medbringe ordbog eller andre hjælpemidler til prøven.
Du skal aflevere din mobiltelefon, før prøven starter.
Der skal være ro i prøvelokalet. Forstyrrende adfærd eller forsøg på at kontakte andre under
prøven medfører øjeblikkelig bortvisning.
Du må ikke forlade prøvelokalet uden tilladelse og ledsagelse af tilsynsførende. Ræk hånden i vejret
og vent på, at den tilsynsførende kommer til dig.
Du må ikke forlade prøvelokalet de sidste 15 minutter af prøvetiden.
De tilsynsførende fortæller, når prøven er slut. Du må ikke forlade din plads, før de tilsynsførende
har hentet din besvarelse og attesteret for modtagelse.

Resultatet af prøven
•
•
•
•

Der kan gå op til 3 uger, før resultatet af prøven foreligger.
Vi må ikke oplyse resultatet telefonisk.
Du modtager dit prøveresultat med posten sammen med dit prøveeksemplar og retteark.
Består du prøven, modtager du desuden dit prøvebevis. Hvis du ikke består prøven, vil du kunne gå
op til en ny prøve i næste prøvetermin mod betaling af nyt gebyr.

For information om dispensations- og klagemulighed – se Udlændinge- og Integrationsministeriets
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