
Kom siKKert 
gennem eksamen

Guide for studerende om eksamenssnyd 

Vidste du, at du risikerer at 
blive bortvist, hvis du benytter 
andres tekster og teorier uden 
kildehenvisninger? 
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HVORFOR eR eksamenssnYD aLVORLIgT?
dit eksamensbevis udstedes af universitetet 
som en garanti for, at du besidder de kom-
petencer og kvalifikationer, som fremgår af 
dette. Når du står med dit eksamensbevis i 
hånden, skal man kunne regne med værdi-
en af din uddannelse. 

Hvis du har snydt, mister dit eksamensbevis 
sin værdi, og universitetets omdømme lider 
skade.

Dette er årsagen til, at eksamenssnyd be-
tragtes som en meget alvorlig overtrædelse 
af universitetets disciplinære regler, og det 
har store konsekvenser for dig.

HVaD eR eksamenssnYD?
eksamen er en test, hvor du viser dine indi-
viduelle kvalifikationer inden for de rammer 
og betingelser, universitetet har fastsat for 
den pågældende prøve.

Hvis du til en eksamen – tilsigtet eller utilsig-
tet – gør noget, som giver dig bedre vilkår 
end forudsat, snyder du dig til en forkert 
bedømmelse.

Hvis du hjælper en anden med at opnå en 
uretmæssig fordel til eksamen, er der også 

tale om snyd. Tænk derfor altid over det, 
hvis du i en eksamenssituation udleverer 
din egen besvarelse til en medstuderende.

eksemPLeR PÅ eksamenssnYD
I det følgende gives en række eksempler 
på, hvad eksamenssnyd kan være. Vær 
opmærksom på, at der kun er tale om 
eksempler, så selvom noget ikke er omtalt 
her, kan det alligevel godt være snyd.

Hvis du er det mindste i tvivl om reglerne 
for eksamenssnyd, så spørg din underviser, 
din vejleder eller din eksaminator til råds før 
du afleverer din eksamensbesvarelse.

Plagiering
Plagiering er, når ”(…) man efterligner eller 
direkte afskriver andres tekster, uden at an-
give kilden og gøre opmærksom på at det 
drejer sig om citat eller resumerende omar-
bejdelse.” (Leth andersen, H., & tofteskov, 
J. (2008). eksamen og eksamensformer: 
Betydning og bedømmelse. Frederiksberg: 
samfundslitteratur. side 157-158).

Plagiering spænder bredt, men i eksa-
menssituationen betyder plagiering, at du 
lader en tekst, en illustration, en struktur, en 

Kom siKKert gennem eksamen
eksamenssnyd er en forseelse, som universitetet ser med stor 
alvor på, fordi forseelsen medfører, at du får anerkendt evner 
og kompetencer, du ikke reelt har demonstreret.
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idé m.v. fremstå som dit eget værk, mens 
det i virkeligheden ikke er det.

at bruge andres tekster, idéer m.v. er ikke 
i sig selv plagiering. Det går først galt, når 
bedømmeren kan komme til at tro, at det 
er dig, der er ophav til teksten m.v. du skal 
altså være meget omhyggelig med at ty-
deliggøre, hvor teksten og idéerne kommer 
fra.

Du må gerne benytte noter, som er forfattet 
i fællesskab af din studiegruppe. Men fordi 
noterne ikke er dine egne, men gruppens, 
skal du også her tydeligt angive kilden. 
Hvis du bare uden videre skriver den fælles 
notetekst ind i din egen eksamens- 

besvarelse, er der tale om plagiering og 
dermed eksamenssnyd.

Pas på, hvis du bruger materialer, der er 
benyttet i undervisningen, i din opgave. 
selvom du kan mene, at eksaminator 
kender materialet, skal du overholde de 
almindelige principper for kildehåndtering. 
fagets pensum, slides, noter m.v. er kilder 
som alle andre. 

Vær opmærksom på, at du altid skal 
henvise til det kildemateriale, du selv har 
benyttet og ikke det materiale, som din 
kilde henviser til.

PRIncIPPeR FOR kILDeHÅnDTeRIng:

Direkte citat skal markeres præcist ved brug af eksempelvis anførselstegn, indryk eller kursiv.

Andres fakta, resultater og argumentation skal have en præcis kildehenvisning.

Alt materiale – fra bøger, nettet, noter og utrykt materiale m.v. – skal behandles efter 
ovenstående regler.
 
Principperne gælder også ved genbrug af tekst fra egne eksamensbesvarelser.

Er du i tvivl om nødvendigheden af en kildehenvisning, så tag den med for en 
sikkerheds skyld.

Der er forskellige traditioner for korrekt kildehenvisning i de forskellige faglige miljøer 
– sæt dig ind i, hvad der gælder for dig.
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genbrug af eget materiale
Hvis du genbruger tekster og lignende, som 
du selv tidligere har produceret og benyttet 
ved en anden eksamen, skal du tydeligt 
angive kildehenvisning nøjagtigt som om-
talt i beskrivelsen af plagiering. Gør du ikke 
det, er der tale om eksamenssnyd.

samarbejde 
I undervisningssammenhæng opfordres 
der ofte til samarbejde, eksempelvis i 
grupper. Det er vigtigt at forstå, at eksamen 
med sit individualitetskrav er noget andet.

Hvis prøveformen kræver, at der udarbej-
des en individuel eksamensbesvarelse, 
skal du selv udarbejde besvarelsen. Vær 
opmærksom på, at dette også gælder for 
en gruppeafhandling, hvor der kræves 
angivelse af, hvem der har skrevet hvad.

Hvis en skriftlig eksamensbesvarelse er 
udarbejdet af flere studerende i fællesskab 
uden krav om individualisering, er det et 
fælles ansvar for hele gruppen at sikre 
overholdelse af reglerne om eksamens-
snyd.

Lader du en anden helt eller delvist be-
svare en eksamensopgave for dig, er det 
naturligvis også eksamenssnyd.

Ulovlig kontakt
Ved skriftlige stedprøver betragtes det som 
eksamenssnyd, hvis du har kontakt med 
andre eksaminander eller med personer 
uden for eksamenslokalet – også selv om 
du ikke får hjælp af den pågældende.

Hvis du løser din eksamensopgave ved 
en stedprøve og derefter deler den med 
medstuderende eksempelvis ved brug af 
fildelingssystemer som Dropbox, betragtes 
det som medvirken til eksamenssnyd. 

Det er også eksamenssnyd, hvis du sender 
eller modtager en mail på din PC ved en 
skriftlig stedprøve – helt uafhængigt af 
mailens indhold.

Ikke tilladte hjælpemidler
Hvis du ikke må benytte hjælpemidler, må 
du ikke have eksempelvis en formelsamling 
eller en ordbog med. det er eksamenssnyd, 
også selv om du ikke har benyttet dem.

Det er også eksamenssnyd, hvis du har no-
ter med hjemmefra og benytter dem ved 
en skriftlig stedprøve uden hjælpemidler.

Hvis du kun må benytte lommeregner af en 
bestemt type, er det også snyd at med- 
bringe en anden type lommeregner.

Forfalskning af data
Hvis du som led i en eksamensbesvarelse 
skal indsamle empiriske data, vil det være 
eksamenssnyd selv at finde på data eller 
manipulere med data.

Overskridelse af tidsfrister
Du skal overholde de tidsgrænser, der er 
fastsat for eksamen. Ved bedømmelsen 
indgår tidselementet, så hvis du arbejder 
videre på besvarelsen efter eksamens 
afslutning, begår du eksamenssnyd.
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Forhåndskendskab til opgaven
Hvis du uberettiget får kendskab til eksa-
mensopgaven på forhånd, og du alligevel 
deltager i eksamen, begår du eksamens-
snyd.

Hvis du ved en fejl får kendskab til eksa-
mensopgaven inden eksamen, må du ikke 
deltage i denne. Det vil være eksamens-
snyd, uanset hvem der bærer ansvaret for 
fejlen. Ligger fejlen hos universitetet, vil du 
få tilbudt en ny eksamensmulighed.

Ukorrekte fremmødeoplysninger
Ved nogle undervisningsaktiviteter er der 
mødepligt. Det betyder, at din deltagelse 
i undervisningen betragtes som en del af 
eksamen. afgivelse af ukorrekte oplysnin-
ger om fremmødet er derfor eksamens-
snyd. Dette gælder, uanset om du afgiver 
ukorrekte oplysninger på egne eller andres 
vegne. 

sankTIOneR
Hvis du begår eksamenssnyd eller med-
virker til dette, kan det have alvorlige 
konsekvenser for dig. de mulige sanktioner 
spænder fra en advarsel til permanent 
bortvisning fra universitetet. sanktionen 
afhænger af en samlet vurdering af forse-
elsens alvor. Du kan læse mere om 
sanktionerne her:

eksamenssnYD eR Ikke en LØsnIng
Uanset om du bevidst eller ubevidst begår 
eksamenssnyd, bliver du stillet til ansvar. 
som studerende har du selv et ansvar for at 
kende reglerne for eksamenssnyd. Bevidst 
snyd eller ej; i alle tilfælde vil det blive 
sanktioneret.

Hvis du af personlige, studiemæssige, fami-
liære eller andre grunde bliver så presset, 
at du overvejer at begå eksamenssnyd, 
så lad være. Find en anden løsning. Brug 
studievejledningen, studenterpræsten, 
Rådgivningscentret, studiekammerater, 
venner eller familie. overvej efter eksamen 
fremadrettet, hvad du kan gøre for ikke 
at komme ud i samme situation igen. Søg 
hjælp og gør noget andet.

Her kan du finde kontaktoplysninger på ste-
der, hvor du kan søge hjælp:

trivsel.au.dk

au.dk/disciplinærregler

http://trivsel.au.dk
http://au.dk/disciplin%C3%A6rregler


Her kan du læse mere om, hvordan du kommer sikkert gennem eksamen

library.au.dk/plagiat

snyd.au.dk

http://library.au.dk/plagiat
http://snyd.au.dk



