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Policy vid prov och inlämningsuppgifter - Komvux och SFI  

Utgångspunkt - Vi vill se vad Du kan och hur Du utvecklas! 

Hur undviker du fusk och plagiat? 

• Läs instruktioner noga så du förstår vad läraren kommer att bedöma. Om du inte förstår, 

fråga läraren. 

• Ta reda på vilka hjälpmedel du får använda vid skrivningen, provet eller nivåtestet.                 

Fråga läraren eller skrivvakten om du är osäker. 

• Kontrollera att alla referat och citat som du använder i en inlämningsuppgift har 

källhänvisning med författare, titel och sidnummer.  

Regler när du gör skrivningar, prov och förtester 

• Legitimation ska kunna uppvisas på begäran av läraren. Ta med giltig legitimation. 

• Skrivningar och prov äger rum på en av läraren anvisad tid och plats.  

• Uteblir man av någon anledning från det ordinarie skrivtillfället, kommer för sent eller inte 
får godkänt, avgör läraren om ett omprov får eller kan göras. 

• Kläder och väskor skall förvaras på plats som anvisas av läraren. 

• Läraren bestämmer vilka hjälpmedel som får användas. 

• Mobiler, Mp3-spelare och andra digitala verktyg ska vara avstängda och förvaras på plats 
som anvisas av läraren eller skrivvakten.  

• Prata / kommunicera endast med läraren eller skrivvakten.  

• Nationella prov genomförs på av Skolverket fastställda datum. Vid särskild prövning, på SFI 
och vid flexibel kursstart kan andra regler tillämpas.  

Konsekvenser vid konstaterat fusk eller plagiat 

• Fusk och plagiat (kopierad text utan källa) medför risk för avstängning från utbildningen. 

• Vid konstaterat fusk avbryts skrivningen omedelbart. Provet bedöms med F.  

• Inlämningsuppgifter som plagierats (innehåller kopierad text utan källa) bedöms med F.  

• Läraren informerar rektor skriftligt med kopia på studerandes uppgift / prov eller 

redogörelse för händelsen. 

• Rektor utreder och beslutar om eventuella konsekvenser eller avstängning från 

utbildningen enligt regler i Skollagen.  

• Den studerande får information om rätt att överklaga ett avbrottsbeslut till allmän 

förvaltningsdomstol enligt Skollagen Kap 5 § 17. 
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Fusk 

Att fuska är något som vi ser allvarligt på och nedanstående information är till för att förklara vad 

som menas med fusk och plagiat samt vilka konsekvenser det kan få. Dessutom ges tips på hur du 

kan undvika att fuska. 

Vad menas med fusk? 

Fusk är när du bryter mot gemensamma ”Regler vid skrivningar/prov” eller med otillåtna hjälpmedel 

försöker vilseleda vid en uppgift, ett prov eller någon annan bedömningssituation.  

Otillåtna hjälpmedel, är t.ex. fusklappar, andra anteckningar, mobiltelefoner, surfplattor, datorer 

eller böcker. Ibland är vissa hjälpmedel tillåtna vid ett prov. Då får du information om det i förväg. 

Det är inte heller tillåtet att under ett skriftligt prov samtala med andra eller t.ex. lämna in en text 

som mer eller mindre är identisk med någon annans. 

Vad menas med plagiat? 

Att plagiera något betyder att man använder andras arbeten för att få texterna att framstå som sina 

egna. Det kan t.ex. vara redan tryckta texter eller information från Internet, diagram, bilder, tabeller 

eller datorprogram.  

De källor du använder måste redovisas för att texten inte ska betraktas som olaglig. Det är förstås 

inte heller tillåtet att köpa eller låna färdiga uppsatser av andra och sedan lämna in dem i eget 

namn. 

 

Vad händer om du fuskar eller plagierar? 

Om en lärare misstänker att någon har försökt att fuska, är läraren skyldig att anmäla detta till 

rektor. Resultatet, för den som fuskat, kan bli att ett kursmoment inte bedöms eller att kursen som 

helhet inte bedöms. Vid fusk kan man avstängas från kursen.  

Disciplinära åtgärder regleras i: 

5 kap. 5 och 17 §§ skollagen (2010:800) 

6 kap 4-7§§ förordning om kommunal vuxenutbildning  

 

Hur undviker du fusk? 

Genom att studera reglerna för fusk och plagiat på skolan och lära dig hur du t.ex. får använda 

andras texter kan du undvika att bli anmäld för fusk. Det bästa tipset är att alltid följa de anvisningar 

läraren ger i samband med att du får din uppgift/ditt prov. Läs alltid instruktionerna noga. 

Är du frånvarande vid det tillfälle då anvisningar ges eller känner dig osäker på hur uppgiften ska 

lösas, måste du prata med den berörda läraren för att ta reda på vad som gäller. 
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