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Nuværende regler 
Hvis en ansøger med henvisning til sygdom søger om dispensation for kravet 
om en bestået Prøve i Dansk 3 og/eller Indfødsretsprøven af 2015, forelægges 
sagen efter de gældende retningslinjer fra 2015 for Folketingets Indfødsretsud-
valg med henblik på udvalgets stillingtagen til, om der skal meddeles dispensa-
tion, hvis  
 

- ansøgeren lægeligt diagnosticeres med en langvarig fysisk, psykisk, senso-
risk eller intellektuel funktionsnedsættelse og som følge heraf ikke er i 
stand til – eller har rimelig udsigt til – at kunne opfylde kravet om doku-
mentation for bestået Prøve i Dansk 3 samt Indfødsretsprøven af 2015, 
herunder ved prøveaflæggelse på særlige vilkår og ved brug af hjælpemid-
ler, og 

- ansøgeren afgiver oplysning på tro og love om deltagelse i Danskuddan-
nelse 1, 2 eller 3 samt forsøg på at tage Prøve i Dansk 3 og Indfødsrets-
prøven af 2015.  

 
Hvis ansøgeren ikke har deltaget i Danskuddannelse 1, 2 eller 3 og ikke har 
forsøgt at tage Prøve i Dansk 3 og Indfødsretsprøven af 2015, herunder ved 
prøveaflæggelse på særlige vilkår og ved brug af hjælpemidler, vil forelæggelse 
for Indfødsretsudvalget dog ske, hvis ansøgeren kan fremlægge dokumentation 
for, at en langvarig fysisk, psykisk, sensorisk eller intellektuel funktionsnedsæt-
telse er årsagen til såvel den manglende deltagelse i danskundervisning som de 
manglende forsøg på at tage Prøve i Dansk 3 og Indfødsretsprøven af 2015.  
 
Nye regler 
Aftaleparterne vil skærpe kravene til ansøgernes indsats for at have tilegnet sig 
det danske sprog. 
 
Skærpede dokumentationskrav for ansøgeren 
Det vil fortsat være en betingelse for forelæggelse for Folketingets Indføds-
retsudvalg, at ansøgeren lægeligt diagnosticeres med en langvarig fysisk, psy-
kisk, sensorisk eller intellektuel funktionsnedsættelse og som følge heraf ikke er 
i stand til – eller har rimelig udsigt til – at kunne opfylde kravet om dokumen-
tation for bestået Prøve i Dansk 3 samt Indfødsretsprøven af 2015, herunder 
ved prøveaflæggelse på særlige vilkår og ved brug af hjælpemidler. 
 
Hvis lægeerklæringen viser, at den langvarige funktionsnedsættelse ikke er til 
hinder for, at ansøgeren er i stand til – eller har rimelig udsigt til – kunne bestå 
danskuddannelsernes Prøve i Dansk 2 eller som det mindre Prøve i Dansk 1, 
vil sagen først blive forelagt Indfødsretsudvalget, når ansøgeren indsender do-
kumentation for at have bestået den pågældende prøve. 
 
Derudover vil det være et krav, at  
 

- ansøgeren dokumenterer at have deltaget deltagelse i Danskuddannelse 3 
eller – hvis vedkommende ikke er i stand hertil – Danskuddannelse 2 el-

Skærpede krav til danskkundskaber  
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ler som det mindre Danskuddannelse 1 eller et særligt tilrettelagt dansk-
undervisningstilbud tilpasset ansøgerens forudsætninger, og 

- at ansøgeren dokumenterer at have forsøgt at tage en danskprøve, her-
under ved prøveaflæggelse på særlige vilkår, under fritagelse for én eller 
flere delprøver (herunder på særlige vilkår eller ved brug af hjælpemidler) 
eller ved brug af hjælpemidler. 

 
Hvis ansøgeren ikke har deltaget i danskuddannelse og ikke har forsøgt at tage 
en danskprøve som anført, vil sagen blive forelagt for Folketingets Indføds-
retsudvalg, hvis en lægeerklæring dokumenterer, at ansøgeren som følge af en 
langvarig funktionsnedsættelse ikke har mulighed for at tilegne sig dansk og 
ikke har kunnet deltage i danskundervisningen eller forsøge at tage en dansk-
prøve.  
 
Hvis ansøgeren ikke fremsender dokumentation for at have deltaget i dansk-
undervisning eller forsøgt at tage en danskprøve, vil Folketingets Indfødsrets-
udvalg i forbindelse med sagen afgørelse kunne lægge vægt på, om ansøgeren 
på anden måde kan godtgøre at have forsøgt at tilegne sig danskkundskaber i 
nogenlunde samme omfang som danskere på samme udviklings- og dannelses-
trin. Det vil f.eks. være på baggrund af udtalelser fra udtalelser fra arbejdsgive-
re, foreninger, aktiveringstilbud, private sprogskoler mv.  
 
Folketingets Indfødsretsudvalg vil således i vurderingen af, om der bør dispen-
seres fra kravet om dokumentation for danskkundskaber, kunne lægge vægt på, 
om ansøgeren inden for en årrække vil kunne tilegne sig danskkundskaber på 
et eller andet niveau og forsøge at tage (gå op til) en danskprøve. 
 
Skærpede dokumentationskrav i forhold til lægeerklæringerne 
Det sikres med aftalen, at der ikke gives mulighed at få dispensation fra kravet 
om dokumentation for bl.a. danskkundskaber under henvisning til et handicap, 
hvis der ikke foreligger tilstrækkelig og reel dokumentation for ansøgerens 
handicap.  
 
Med aftalen skal lægeerklæringerne i disse sager forholde sig mere konkret til 
muligheden for at kunne deltage i danskundervisning, forsøge at tage en 
danskprøve samt prognosen for, at ansøgeren inden for en kortere årrække vil 
kunne tilegne sig danskkundskaber på et eller andet niveau.  
 
Med aftalen stilles følgende skærpede krav til lægeerklæringerne: 
 

- Lægeerklæringen må maksimalt være 2 år gammel. 
- Lægen skal forholde sig til, om ansøgeren vil kunne deltage i Danskud-

dannelse 1, 2 eller 3 eller i et særligt tilrettelagt danskundervisningstilbud 
tilpasset ansøgeres forudsætninger, herunder specialundervisning (f.eks. 
et særligt undervisningstilbud for synshandicappede, døve, PTSD-ramte 
mv.). Hvis det lægeligt vurderes, at ansøgeren på grund af sit handicap 
ikke kan deltage i et særligt tilrettelagt danskundervisningstilbud tilpasset 
ansøgerens behov, skal lægen begrunde dette. 

- Lægen skal forholde sig konkret til en række af de særlige vilkår, der kan 
tilbydes personer med handicap ved danskprøverne. Eksempelvis om 
den konkrete ansøger vil kunne forsøge at aflægge prøve i et separat prø-
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velokale, forsøge at aflægge prøve med tilstedeværelse af en hjælper eller 
forsøge at aflægge prøve i eget hjem. Negative svar herpå skal begrundes. 

- Lægen skal forholde sig konkret til, om ansøgeren kan forsøge at tage (gå 
op) til en danskprøve, hvis ansøgeren fritages for én eller flere dele af 
prøven – f.eks. den del, der vedrører skriftlig fremstilling. 

- Lægen skal forholde sig mere udførligt til prognosen for, om ansøgeren 
inden for 5 år, vil kunne deltage i danskundersvisning eller forsøge at ta-
ge (gå op) til en Prøve i Dansk 2 eller Prøve i Dansk 1, herunder på sær-
lige vilkår. 

- Lægen skal redegøre mere uddybende for grundlaget for sin lægelige 
vurdering, herunder om lægen er ansøgerens sædvanlige behandler, hvor 
længe lægen eventuelt har været behandler for ansøgeren, og om lægen 
har tilset ansøgeren i forbindelse med andet end udarbejdelsen af lægeer-
klæringen til brug for ansøgning om statsborgerskab. 

- Hvis det vurderes, at ansøgeren på grund af sit handicap ikke vil kunne 
forsøge at gå op til Prøve i Dansk 3, skal lægen forholde sig til, om ansø-
geren vil kunne forsøge at gå op til en danskprøve på et lavere niveau 
(Prøve i Dansk 2 eller Prøve i Dansk 1), samt (efter bedste evne) om an-
søgeren vil kunne tilegne sig dansk på et lavere niveau end Prøve i Dansk 
3. 

 
 
 


