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Fusk og plagiat til eksamen 
 

 
Hovedinnhold 
Her finner du informasjon om hva som er fusk og hva som er plagiat til sentralt gitt eksamen, 

hvilke hjelpemidler som er tillatt og hvilke konsekvenser fusk og plagiat kan få. 

 Artikkel 

 Publisert: 02.05.2012  

 

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, kommunisere med andre, ta i bruk oversettelsesprogrammer i 

norsk, samisk, finsk som andrespråk og fremmedspråk. 

I matematikk, fysikk, kjemi og biologi er det i tillegg 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: 

 privatisten eller eleven kan få eksamen i faget annullert 

 eleven som får eksamen annullert, mister standpunktkarakteren i faget 

 i videregående opplæring får ikke privatisten eller eleven lov til å gå opp til eksamen 

som privatist før tidligst ett år etter den annullerte eksamenen (forskrift til 

opplæringsloven § 3-37) 

 

Hvem har ansvaret? 

Det er skoleeier som har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av sentralt gitt skriftlig 

eksamen (forskrift til opplæringsloven § 3-28). En viktig del av dette er å sikre at eksamen 

blir gjennomført i tråd med regelverket for eksamen. Det er derfor viktig at skolene 

informerer privatistene og 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, men dersom 

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

vurderingsveiledningene og i informasjonsdelen til eksamensoppgaven. 

 

Hva er konsekvens av plagiat til eksamen? 

Dersom privatisten eller eleven ikke oppgir kilder han/hun har brukt til eksamen eller bare 

klipper og limer fra andres tekster, blir dette vurdert til lav måloppnåelse. Da viser ikke 
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privatisten eller eleven selvstendig kompetanse til eksamen, og besvarelsen kan få en lav 

karakter. 

 

Fusk i opplæringa 

Til prøver som gjennomføres i opplæringen er regler for hjelpemiddelbruk fastsatt på den 

enkelte skole, eller på skoleeiernivå. Prøver underveis i opplæringen har andre formål enn å 

prøve elevenes sluttkompetanse, slik eksamen skal gjøre. Det kan være hensiktsmessig å 

gjennomføre prøver gjennom skoleåret uten tilgang til hjelpemidler. På slike prøver vil det 

være fusk å benytte hjelpemidler. 

 

 

***** 

 

 

RUTINER VED FUSK PÅ PRØVER, lokale regler 

 

Fusk på prøver:  

Pr. 5. mai 2015 gjelder følgende: 

 

Tentamener og prøver ses på som underveisvurdering. Dersom det fuskes på en prøve 

eller på tentamen, skal prøven/tentamen annulleres (ikke vurderes). Det er faglærers 

ansvar å sørge for at han/hun får nok vurderingsgrunnlag på eleven(e). 

 

Dersom noen fusker, skal forseelsen føres som oppførselsanmerkning.  

Jmf. beskjed fra U-dir den 18. februar 2011: 

 

”Viser til e-post av 14.12.2010 og 03.01.2011 om Utdanningsdirektoratet kan avklare 

hvorvidt fusk på prøver og tentamener skal føres som oppførselsanmerkning eller 

ordensanmerkning. 

 

Direktoratet støtter vurderingen til Atlanten ungdomsskole: Fusk på prøver og tentamener 

skal føres som oppførselsanmerkning. Vi viser til skillet mellom orden- og oppførselskarakter 

i opplæringsloven § 3-5.” 

 

 

 

 

Bjørn Jakobsen 

insp. 


