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Videnskabelig redelighed på studierne 
 

Oplæg til PU-seminar 30/10 2008 ved Praksisudvalgets formand,  
professor, dr. jur. Carsten Henrichsen1 

 
 
 
1. Praksisudvalget har tradition for at invitere til årlige sammenkomster som denne 
for at udbrede budskabet om god videnskabelig praksis. Da vi i foråret besluttede at 
sætte videnskabelig redelighed på studierne på dagsorden som emne for vores 
fremstød i år, var vi meget vel klar over, at vi bevægede os ind på et følsomt emne, 
som vi måske ikke engang var nærmest til at tage op.  
 
Det er jo studierne det handler om, og Praksisudvalgets normale handlingsfelt er 
forskningen. Men der er jo dog en forbindelse mellem de to verdener, som om ikke 
andet anskueliggøres af den ”forskningsbaserede undervisning”, som vi gerne skulle 
levere til uddannelserne. Hertil kommer, at uddannelserne er et led i den fødekæde, 
som forskningen lever af, og som derfor også må interessere os i Praksisudvalget ud 
fra et rent propædeutisk synspunkt. Det er vigtigt, at de forskerspirer, som vi får ind 
ad døren på universitetet, har fået den videnskabelige metode og etik ind med 
modermælken så at sige.  
 
Udvalgets kommissorium omfatter da også andet og mere end sædvanlig behandling 
af sager om god videnskabelig praksis. Overordnet har vi til opgave at bidrage til at 
klargøre de eksisterende normer for god videnskabelig praksis, og til det formål hører 
også at sikre, at der foregår en løbende drøftelse af disse normer på universitetet. Så 
legitimationen er i orden, hvis nogen skulle finde på at spørge. Som rektoralt udvalg 
– det eneste af slagsen i øvrigt – har vi selvsagt også fået rektors tilslutning til at 
afholde dette seminar. En tilslutning, som også er vigtig af en anden grund, idet 
rektor som bekendt har den endelige afgørelsesmyndighed, når det gælder 
sanktionering af brud på videnskabelig redelighed på studierne i eksamensmæssige 
sammenhænge.   
 
2. Nu er det er ikke hver dag, at vi har lejlighed til at mødes på tværs af campusser og 
fakulteter. Så tak til alle jer, der har prioriteret at møde frem til dette seminar, og tak 
ikke mindst til oplægsholderne, som vi skal høre om lidt. Jeg ser frem til en dag med 
vidensdeling og erfaringsudveksling af den art, som det også er blevet almindeligt at 
efterspørge i mange andre sammenhænge. Her drejer det sig altså om videnskabelig 
redelighed på studierne, og hvad det mere konkret indebærer, kan man forvisse sig 
om ved at se på de gældende regler om disciplinære foranstaltninger over for 
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studerende, som forsynder sig mod ordensregler og regler om videnskabelig 
redelighed. Det er jo da i hvert fald et nærliggende sted at begynde, skulle man tro.  
 
Ved nærmere eftersyn viser det sig dog, at dette regelsæt er mere oplysende, når det 
drejer sig om sanktionsvalget og hele den proces, der leder frem til en afgørelse, end 
når det gælder det, som vi i strafferetten kalder for gerningsindholdet. Det er egentlig 
en anomali, siden det er et grundprincip i strafferetten, at ingen straf må pålægges 
uden en klar hjemmel. Og hvad det angår, altså hjemmelsgrundlaget for de ganske 
drakoniske sanktioner, der kan blive tale om at ikende, er regelsættet nærmest 
indholdstomt. Der henvises til reglerne om videnskabelig redelighed, som om disse 
kunne findes i et særskilt regelsæt, fikst og færdigt og klar til brug – hvad der som 
bekendt ingenlunde er tilfældet.  
 
Når bortses fra hovedoverskrifterne, der i tråd med international sprogbrug 
karakteriseres som forfalskning, fortielse og plagiering, findes der ikke nogen faste – 
officielt vedtagne – regler om, hvad disse fænomener dækker over. Det nærmeste 
man kommer et egentligt regelsæt er loven om ophavsretskrænkelser, der vedrører 
tilfælde af plagiering. Men i den videnskabelige verden kommer man ikke langt med 
dette regelsæt, siden plagiering i forskningsverden omfatter meget andet end det, der 
efter loven konstituerer en ophavsretskrænkelse. I realiteten er man henvist til et sæt 
af uskrevne normer, som må udledes af den praksis, som de relevante myndigheder 
har udviklet, og selv om denne praksis også kan have fundet udtryk i vejledende 
retningslinjer, skal man ikke forvente her at kunne finde svar på alle de spørgsmål, 
som melder sig, når man skal gøre regnestykket op i en konkret sag.  
 
Det er symptomatisk, at disciplinærreglerne ved afgrænsningen af, hvad der skal 
forstås ved videnskabelig redelighed, tyr til brugen af eksempler. Eller eksempler er 
måske så meget sagt. I virkeligheden gives der blot et enkelt – måske særligt praktisk 
relevant – eksempel på uredelighed, nemlig afskrift uden kildeangivelse. Det kan alle 
her sikkert være enige om er uredeligt, men det er måske ikke alle der er enige i, at 
det skal betragtes som netop ”fortielse”, således som det fastslås i ordensreglernes § 
2, stk. 2, 2. pkt. – plagiering ville vist være en mere nærliggende betegnelse. Noget 
andet er, at regulering ved brug af eksempler, er en noget primitiv reguleringsteknik, 
som typisk er udtryk for, at man ikke har fået gennemarbejdet området ordentligt. Det 
er i hvert fald hvad vi lærer vores studerende på det juridiske studium. 
 
Uden at jeg her skal foregribe en mulig diskussion om selve regelgrundlaget for de 
disciplinærforanstaltninger, der finder anvendelse ved eksamenssnyd, må det være 
tilladt at fastslå, at man i hvert fald må have sikker grund under fødderne, når man 
anvender disse sanktioner. Det må være klart, hvilke forhold der konkret henføres 
som videnskabelig uredelighed og frem for alt må proportionerne være i orden, når 
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det gælder valg af sanktioner. Helt elementært er det også, at ens tilfælde må 
behandles lige – hvad der dog i praksis kan være alt andet end enkelt, siden der 
næppe er to sager, som er fuldstændigt identiske. 
 
3. Men det er jo ikke tilstrækkeligt, at sagen er klar på det rent juridiske plan. Vi har 
at gøre med et normsæt, hvis nærmere indhold ikke altid er lige klart, og som de 
studerende i hvert fald ikke nødvendigvis kan forudsættes at være bekendt med på 
forhånd og slet ikke i alle detaljer. Det forebyggende element, der består i at opbygge 
en bevidsthed om normerne for videnskabeligt arbejde, må derfor prioriteres allerede 
fra studiestart.  
 
Dette etisk prægede aspekt, der også omfatter elementer af kildekritik og i det hele en 
kritisk tilgang til alt, hvad der præsenterer sig som lærdom, er jo om noget en vigtig 
del af studierne. Det bliver også desto vigtigere, jo mere omfattende og international 
forskningen bliver, og jo hurtigere forskningsresultaterne og dermed undervisnings-
grundlaget forældes. I det vidensamfund, som vi befinder os i i nutiden, er det ikke 
nok at lære en vis portion viden, som altid afspejler gårsdagens virkelighed. Det er 
mindst lige så vigtigt at lære, hvordan man forholder sig til morgendagens 
virkelighed. Og til det formål er metodebevidsthed og sans for de etiske spilleregler 
vigtige ingredienser. 
 
Livslang læring og en kritisk tilgang til den lærdom, man møder på studierne, går på 
denne måde hånd i hånd med tilegnelsen af de videnskabsetiske normer. Så 
spørgsmålet om videnskabelig redelighed på studierne har ikke bare en abstrakt 
interesse, der knytter sig til en afklaring af regelgrundlaget. Spørgsmålet vedrører 
selve livsnerven i universiteternes virksomhed, og det bliver mere prekært, desto 
mere vidensamfundet trænger sig på. I dette samfund genereres store mængder af 
viden. Bagsiden af medaljen er imidlertid, at denne viden ikke altid står til troende, 
og at det undertiden koster betydelige ressourcer at efterprøve resultaterne. 
 
Spørgsmålet om redelighed i forskningen har af samme grund tiltrukket sig stigende 
opmærksomhed gennem de senere år. Det samme gælder redelighed på studierne, 
men her aktualiseres spørgsmålet også af andre – teknologisk prægede – grunde, bl.a. 
udviklingen af internettet, med dets enorme mængder af oplysninger i kombination 
med de stærkt forbedrede tekniske muligheder for at kopiere hvad som helst til eget 
brug. Som jeg har hørt det sagt, er den studerende i vores digitale tidsalder ofte kun et 
”museklik” væk fra svaret på de besværlige spørgsmål, der stilles til hjemmeopgaven.  
 
4. Jeg har ikke noget grundlag for at hævde, at antallet af sager om eksamenssnyd har 
været stigende gennem de senere år. Den høring af fakulteterne, som PU har foretaget 
som oplæg til dette seminar, giver heller ikke noget svar på dette spørgsmål, siden det 
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tidsmæssige perspektiv her er begrænset til en femårig periode. Vi må lade os nøje 
med det øjebliksbillede, som kan genereres på baggrund af disse høringssvar, og som 
viser, at der årligt gennemsnitligt behandles ca. 30 sager om eksamenssnyd, hvoraf 
ca. 20 sager indberettes til rektor som grovere overtrædelser.  
 
Fakulteterne antal sager andel af sager om plagiering o.a. vsk. uredelighed 
FARMA  1-2 sager  >90% 
HUM  7 sager  >90% 
JURA  2 sager  >90%  
LIFE  2 sager  >90%   
NAT  2 sager  >90% 
SAMF  9 sager  >90% 
SUND  4 sager  ca. 50% 
TEOL  1-2 sager  >90% 
TOTAL  ca. 30 sager 
REKTOR  ca.  20 sager  ca. 75% 

Det gennemsnitlige antal sager om eksamenssnyd pr. år ved KU (2003-2008) 
 
Om det er mange eller få sager er svært at sige uden et sammenligningsgrundlag. Her 
har jeg kun et tal fra Aarhus Universitet, hvor det er oplyst, at der også her foretages 
ca. 20 indberetninger om året.2 I den sammenligning står vi os pænt, siden antallet af 
eksamensbesvarelser er væsentligt større ved KU end de ca. 60.000, som efter det 
oplyste leveres ved AU. Under alle omstændigheder udgør 20 eller 30 sager kun en 
forsvindende lille del af det samlede antal besvarelser ved disse universiteter. 
 
Mere interessant er måske, hvis man kunne få afdækket det såkaldte mørketal, tallet 
for hvad der gemmer sig under overfladen. Her oplyser min kilde, at en engelsk 
undersøgelse fra 2004 viste, at så mange som 25% af de adspurgte studerende havde 
prøvet at kopiere materiale fra internettet ind i deres opgaver uden kildeangivelse. 
Men som det også anføres i denne kilde, er undersøgelsens resultater ironisk nok selv 
uden kildeangivelse.3 Tilsvarende gælder en australsk undersøgelse fra samme år, 
som viste at 8% af eksamensopgaverne i en årgang med 1750 besvarelser var kopieret 
fra internettet med mindst 25% af materialet.4 Det er jo dog tal, der er til at tage og 
føle på, selv om de altså ikke er dokumenterede. 
 
Et klassisk tilfælde af eksamenssnyd i notabelt omfang blev afsløret sidste år ved en 
eksamen på FARMA, hvor man opdagede et sæt noter, der var blevet gemt på 
toilettet. Man fandt aldrig de skyldige, så sagen figurerer ikke blandt dem, der blev 
indberettet til rektor. Den slags snyd kan åbenbart stadig forekomme, men ellers er 

                                                 
2 Anders Smith i David Favrholdt m.fl., Plagiering og anden videnskabelig uredelighed, Husets Forlag 2008, s. 70. 
3 A.st. med henvisning til AUs studenterblad Campus (12/2005). 
4 Op. cit., s. 69, med henvisning til det norske dagblad Verdens Gang 11/6 2004, onlineudgave. 
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det navnlig de øgede muligheder for eksamenssnyd, som er skabt af den teknologiske 
udvikling, som vækker opsigt. Det gælder både på universiteterne og på landets 
skoler. Undervisningsministeren blev sidste år spurgt om, hvad man agtede at gøre 
for at mindske risikoen for den teknologisk baserede form for eksamenssnyd. Det 
altid korte svar fra ministeren lød, at man havde indført en fælles sanktion for al slags 
eksamenssnyd bestående i bortvisning fra prøven.5 
 
Dermed er vi tilbage ved udgangspunktet: sanktionerne. For undervisningsministeren 
var redelighed i skolearbejdet tydeligvis alene et spørgsmål om netop sanktioner. Jeg 
skal ikke kunne sige, om forskningsministeren ville forholde sig på samme – 
simplificerende – måde, hvis han fik stillet et lignende spørgsmål. I givet fald måtte 
det tilføjes, at sanktionerne på universiteterne er eller kan være væsentligt kraftigere 
end på skolerne. Om det så er tilstrækkeligt til at løse problemerne er vel ikke givet, 
men det er bl.a. noget af det, som vi skal se nærmere på i dag.  
 
5. Programmet er sammensat således, at vi først skal høre om forholdene inden for de 
tørre fag, og derefter om de våde fag. Denne opdeling er foretaget ud fra en 
forventning om, at problemerne ligger noget forskelligt an på disse to hovedområder. 
Samtidig har vi bedt oplægsholderne inden for de enkelte hovedområder om så vidt 
muligt at afstemme deres oplæg indbyrdes, så de ikke nødvendigvis sætter fokus på 
de samme spørgsmål. Dermed skulle der være sikret en vis variation i oplæggene.  
 
Ud over bidrag fra fakulteterne har vi bedt den hovedansvarlige for universitetets 
afdeling for Uddannelsesservice om at sige noget om, hvordan forholdene tegner sig 
set ud fra et rektoralt synspunkt. Endvidere har DSF, Danske Studerendes Fællesråd, 
velvilligst stillet en repræsentant til rådighed for et oplæg om eksamenssnyd mv. set 
med studenterbriller. Den svære opgave med at samle op på indtrykkene fra dagens 
oplæg og kommentarer har jeg fået min medarrangør af seminaret, professor Berthe 
Willumsen, medlem af Praksisudvalget, til at påtage sig.  
 
Efter seminaret vil Praksisudvalget overveje, om der er grundlag for at fremsætte 
anbefalinger til styrkelse af den videnskabelige redelighed på studierne. Under alle 
omstændigheder er det hensigten at samle fakulteternes høringssvar mv. i en hvidbog 
til brug for det videre arbejde med sagen på fakulteterne og i den centrale 
administration.6 
 
 

--- 000 --- 
 

                                                 
5 Undervisningsministerens svar på spørgsmål af 21. maj 2007stillet af Martin Henriksen, DF (nr. S 4649). 
6 Hvidbogen kan tidligst forventes at blive publiceret primo 2009. 
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