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Om fusk og plagiat, info fra U-dir. 

 Det er viktig at elevene vet hva som regnes som fusk og plagiat og hvilke konsekvenser dette kan få for 

elevene. Dersom elevene bruker kilder på eksamen, skal de oppgi dette på en etterrettelig måte. Dette er 

omtalt i eksamensveiledningene. 

Hva er fusk? 

Fusk er å bryte reglene for hjelpemiddelbruk. 

Det er viktig å være oppmerksom på at det kan være ulike regler for hva som er fusk på prøver 

underveis i skoleåret, og hva som er fusk til eksamen. 

Hvilke hjelpemidler er lov og ikke lov? 

Til sentralt gitt skriftlig eksamen er alle hjelpemidler tillatt, med noen unntak. 

Det er fusk å bruke Internett og å kommunisere med andre. I tillegg er det fusk å bruke 

oversettelsesprogrammer i språkfag. I fag som har todelt eksamen er det fusk å bruke hjelpemidler på 

del 1 av eksamen. 

Hva er konsekvensene av fusk til eksamen? 

Det er svært alvorlig å fuske til eksamen. Konsekvensene av fusk eller forsøk på fusk er 

o eleven kan få eksamen i faget annullert 

o eleven som får eksamen annullert, mister standpunktkarakteren i faget 

o elever i videregående opplæring og privatister kan tidligst gå opp til ny eksamen ett år etter 

Det er viktig at skolene informerer elevene om konsekvensen av å fuske til eksamen. 

Hva er plagiat? 

Plagiat er å bruke andres tekster helt eller delvis uten å oppgi kilden. 

Når alle hjelpemidler er tillatt til eksamen, er det ikke plagiat å bruke kilder. Dersom kandidaten bruker 

kilder, skal disse oppgis på en etterrettelig måte. Dette er omtalt både i eksamensveiledningene og i 

informasjonsdelen til eksamensoppgaven. 

Hva er konsekvens av plagiat til eksamen? 

Eksamenssvar som i sin helhet viser seg å være kopi av tidligere publisert materiell, vil bli vurdert til 

laveste karakter. 

Bjørn Jakobsen 

insp. 


