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Legitimation ved indfødsretsprøven, 

medborgerskabsprøven og danskprøverne for 

voksne udlændinge m.fl. 

For at kunne gå op til indfødsretsprøven, medborgerskabsprøven eller 

en af danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. (Prøve i Dansk 1, 

Prøve i Dansk 2, Prøve i Dansk 3 eller Studieprøven) skal 

prøvedeltageren vise billedlegitimation.  

Krav om billedlegitimation fremgår af § 8, stk. 1, nr. 2 i hhv. 

bekendtgørelse om indfødsretsprøven og bekendtgørelse om 

medborgerskabsprøven, og af § 10, stk. 1, nr. 2 i bekendtgørelse om 

prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 

Ved danskprøverne skal der vises billedlegitimation ved både den 

skriftlige og den mundtlige del af prøven. 

Legitimationen skal være en af de følgende (jf. § 8, stk. 2 i hhv. 

bekendtgørelse om indfødsretsprøven og bekendtgørelse om 

medborgerskabsprøven, og § 10, stk. 3 i bekendtgørelse om prøver 

inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.: 

1. opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort (herunder 

digitalt kørekort) udstedt af en offentlig myndighed i Danmark. Ved 

danskprøverne kan man desuden legitimere sig med et dansk pas. 

2. pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig 

myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz 

3. pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end 

de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker. 

Ved danskprøverne kan man desuden legitimere sig med pas, som 

er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 

og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en visumsticker til et 

Schengenland. 

Bemærk at borgere fra visumfrie lande, som udgangspunkt ikke har en 

visumsticker i deres pas. Datasiden i passet er derfor tilstrækkeligt til at 

opfylde kravet om billedlegitimation. 

Sundhedskort kan som udgangspunkt ikke benyttes som gyldig 

legitimation ved prøverne, idet det ikke opfylder kravet om 

billedlegitimation. 

Hvis prøvedeltageren ikke er i besiddelse af en af de nævnte former 

for legitimation, skal prøvedeltageren ansøge Styrelsen for 

International Rekruttering og Integration om tilladelse til anvendelse af 

anden legitimation ved prøven. 
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For indfødsretsprøvens og medborgerskabsprøvens vedkommende 

skal ansøgningen være styrelsen i hænde senest 4 uger før prøvens 

afholdelse (jf. § 8, stk. 4 i hhv. bekendtgørelse om indfødsretsprøven 

og bekendtgørelse om medborgerskabsprøven). For danskprøvernes 

vedkommende skal ansøgningen være styrelsen i hænde senest 4 uger 

før den skriftlige prøvetermins begyndelse (jf. § 10, stk. 4 i 

bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne 

udlændinge m.fl.). 

Hvis prøvedeltageren får tilladelse til at medbringe en anden form for 

legitimation, skal tilladelsen medbringes ved prøven (jf. § 8, stk. 5 i 

hhv. bekendtgørelse om indfødsretsprøven og bekendtgørelse om 

medborgerskabsprøven, og § 10, stk. 5 i bekendtgørelse om prøver 

inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.). 

Nogle prøvedeltagere kan have deres legitimation liggende hos 

Udlændingestyrelsen på grund af en aktuel sagsbehandling. De skal i 

så fald selv sørge for at anmode Udlændingestyrelsen om enten at få 

legitimationen udleveret eller at få en attesteret kopi af legitimationen. 

For indfødsrets- og medborgerskabsprøvens vedkommende skal 

anmodningen være Udlændingestyrelsen i hænde senest 4 uger før 

prøven. For danskprøvernes vedkommende skal anmodningen være 

Udlændingestyrelsen i hænde senest 8 uger før prøven. 

Det er lederens ansvar at sørge for, at kursister og selvstuderende 

orienteres om reglerne for prøver, jf. § 4, stk. 1 i hhv. bekendtgørelse 

om indfødsretsprøven og bekendtgørelse om medborgerskabsprøven, 

og § 5 i bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til 

voksne udlændinge m.fl. Dette gælder også reglerne om legitimation. 

Desuden orienteres prøvedeltagerne ved indfødsretsprøven og 

medborgerskabsprøven ved den skriftlige vejledning, som den 

prøveafholdende udbyder udleverer til prøvedeltagerne ved tilmel-

dingen til prøven (jf. § 4, stk. 1 i hhv. bekendtgørelse om 

indfødsretsprøven og medborgerskabsprøven), og prøvedeltagerne 

ved danskprøverne orienteres ved det ark om krav til legitimation, som 

den prøveafholdende udbyder udleverer til prøvedeltagerne ved 

tilmeldingen til prøven (jf. § 10, stk. 2 i bekendtgørelse om prøver inden 

for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.). 

Ved de skriftlige prøver er det op til den enkelte udbyder, hvilke 

medarbejdere der udpeges til at tjekke legitimationen. Det kan være 

administrativt personale, tilsynsførende, prøveansvarlige, censorer 

m.fl. Det afgørende er, at der er klarhed om, hvem der har ansvaret for 

at sikre, at legitimationen tjekkes, og at disse medarbejdere er bekendt 

med reglerne om legitimation. 

Ved de mundtlige prøver er det eksaminator og censors fælles ansvar 

at sikre, at der forevises gyldig legitimation, inden prøven begynder. 

Denne vejledning er udarbejdet som en hjælp i forbindelse med disse 

tjek og for generelt at orientere udbyderne og prøvedeltagerne om 

reglerne om legitimation. 
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Hvad skal tjekkes? 

Betingelsen om forevisning af billedlegitimation har til formål at sikre, at 

prøvedeltageren er den, vedkommende giver sig ud for at være. 

Man bør derfor tjekke: 

• at legitimationen er én af de godkendte typer 

• at det navn, der er anført på den foreviste legitimation, 

stemmer overens med prøvedeltagerens navn 

• at billedet på legitimationen er af prøvedeltageren. 

 

HUSK 

 

Husk at orientere prøvedeltagerne om kravet om forevisning af 

legitimation i god tid inden prøven. 

 

Husk ved tilmeldingen til indfødsretsprøven og medborgerskabsprøven 

at udlevere vejledning om prøven og ved tilmelding til danskprøverne at 

udlevere ark om krav til legitimation til prøvedeltagerne. 

 

Husk at muligheden for at anvende pas med visumsticker som 

legitimation kun gælder ved danskprøverne. 

 

Der gøres opmærksom på, at det er prøvedeltagerens eget ansvar at 

sikre, at vedkommende har gyldig legitimation med til prøven. 

 

Hvad gør man, hvis prøvedeltageren 
ikke har legitimation med? 

Deltagelse i prøve er som nævnt betinget af, at prøvedeltageren 

foreviser gyldig billedlegitimation, jf. § 8, stk. 1, nr. 2 i hhv. 

bekendtgørelse om indfødsretsprøven og bekendtgørelse om 

medborgerskabsprøven, og af § 10, stk. 1, nr. 2 i bekendtgørelse om 

prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 

Hvis en prøvedeltager ikke har medbragt legitimation til prøven, 

bortvises prøvedeltageren fra prøven. 

Styrelsen for International Rekruttering og Integration kan i helt særlige 
tilfælde dispensere fra disse regler. 
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På de følgende sider er eksempler på, hvordan de forskellige former for 

legitimation kan se ud. 

1 - legitimation med foto udstedt af en offentlig 

myndighed i Danmark  

Legitimation med foto udstedt af en dansk offentlig myndighed skal som 

nævnt være opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort 

(herunder digitalt kørekort). Ved danskprøverne kan man desuden 

legitimere sig med et dansk pas.  Opholdskort 

Et opholdskort er et bevis 

på, at en udlænding har 

tilladelse til at opholde sig i 

Danmark. 

Opholdskort har en rød og blå 

baggrund og har format som 

et kreditkort. Det er udstyret 

med foto og udlændingens 

underskrift. Desuden fremgår 

udlændingens navn, fødselsdato og andre personlige oplysninger af kortet. 

Opholdskort fra 1998 og tidligere ser dog lidt anderledes ud. De måler 

13 x 9 cm og er lavet af papir, der er lamineret. Kortene er fortrykte, og 

personoplysninger er udfyldt manuelt. 

Konventionspas og fremmedpas 

Udlændinge, der opholder sig i Danmark, har normalt et nationalitetspas. 

Nogle udlændinge er dog forhindret i at få et pas af myndighederne i 

deres hjemland. I sådanne tilfælde kan det komme på tale at udstede et 

dansk pas. Ikke et dansk nationalitetspas - det forudsætter dansk 

statsborgerskab - men et dansk pas til udlændinge. 

Der findes to typer pas til udlændinge i Danmark: konventionspas 

(rejsedokument til flygtninge) og fremmedpas.    
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Konventionspas 

Et konventionspas må kun udstedes til udlændinge, der er anerkendt 

som flygtninge i henhold til flygtningekonventionen af 28. juli 1951 

(konventionsflygtninge), dvs. udlændinge, der har fået opholdstilladelse 

efter udlændingelovens § 7, stk. 1, eller § 8, stk. 1. 

Passet kan under visse betingelser også udstedes til udlændinge, der er 

anerkendt som flygtninge i et andet land, men efterfølgende har fået 

opholdstilladelse i Danmark efter reglerne om familiesammenføring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fremmedpas 

Hvis man ikke opfylder betingelserne for at få konventionspas, kan man 

i nogle tilfælde i stedet få et fremmedpas. For at få et fremmedpas er 

det normalt en betingelse, at man kan dokumentere, at ens hjemland 

ikke vil udstede nationalitetspas til én. 
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2 - pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en 
offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-
medlemsland eller i Schweiz 

Personer fra et EU-/EØS-medlemsland eller fra Schweiz, der opholder 

sig i Danmark, har oftest et nationalitetspas. 

Pas udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-

medlemsland eller i Schweiz godkendes som legitimation ved 

indfødsretsprøven, medborgerskabsprøven og 

danskprøverne. 

Fra disse lande godkendes desuden identitetskort med foto, som er 

udstedt af en offentlig myndighed. Identitetskortene har oftest samme 

format som et kreditkort. 

Endelig godkendes kørekort udstedt af en offentlig myndighed i disse 

lande. 

Der godkendes pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig 

myndighed i følgende lande: 

 
    

 EU har (per 1. januar 2021) følgende 27 medlemslande:  
    

  Belgien  

 Bulgarien 

 Cypern  

 (Danmark)  

 Estland  

 Finland  

 Frankrig 

 Grækenland  

 Irland   

 Italien  

 Kroatien  

 Letland 

 Litauen  

 Luxembourg  

 Malta 

 Nederlandene  

 Polen  

 Portugal  

 Rumænien  

 Slovakiet 

 Slovenien  

 Spanien  

 Sverige  

 Tjekkiet  

 Tyskland  

 Ungarn  

 Østrig   
 

 

      

      

 EØS-landene er en samlebetegnelse for EU-landende + EFTA-landene   
  Norge  Island  Liechtenstein   
      

      
 Og herudover godkendes som nævnt pas, identitetskort eller kørekort 

udstedt af en offentlig myndighed i: 
 

  Schweiz  
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3 - pas udstedt i øvrige lande 

Pas udstedt af en offentlig myndighed i andre lande end de nævnte 

godkendes, hvis der er klæbet en opholdstilladelse ind i passet i form af 

en sticker (et lyserødt "klistermærke" med billede af og navn på den 

person, passet er udstedt til). Denne opholdstilladelse er udstedt af 

Udlændingestyrelsen og er sat ind i passet af enten 

Udlændingestyrelsen eller dansk politi. 

En opholdssticker er lyserød og ser således ud: 

 

 

Ved danskprøverne kan man desuden legitimere sig med pas udstedt 

af en offentlig myndighed i andre lande end de nævnte, hvis der er 

klæbet et visum til et Schengenland ind i passet i form af en sticker (et 

grønt "klistermærke" med billede af og navn på den person, passet er 

udstedt til). 

En visumsticker er grøn og ser således ud: 
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Følgende lande er medlem af Schengen (per 1. januar 2021): 
  Belgien  

 Danmark  

 Estland  

 Finland  

 Frankrig  

 Grækenland  

 Island  

 Italien  

 Letland 

 Liechtenstein 

 Litauen  

 Luxembourg  

 Malta 

 Nederlandene  

 Norge  

 Polen  

 Portugal  

 Schweiz 

 Slovakiet 

 Slovenien  

 Spanien  

 Sverige  

 Tjekkiet  

 Tyskland  

 Ungarn  

 Østrig   
 

    

 

Bemærk at borgere fra visumfrie lande, som udgangspunkt ikke har en 
visumsticker i deres pas. Datasiden i passet er derfor tilstrækkeligt til at 
opfylde kravet om billedlegitimation.
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