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Fusk och plagiat 

Vuxenutbildningen ser allvarligt på om du som elev plagierar eller fuskar. Med den här informationen 

vill vi förklara vad som menas med plagiat och fusk och vilka konsekvenser detta kan få för dig om du 

fuskar. Vi tipsar också om hur du ska göra för att undvika att bli anmäld för fusk eller plagiat.  

Vad är fusk och plagiat?  

Att fuska innebär att du använder dig av otillåten information för att lösa en uppgift, ett prov eller 

annan bedömningssituation. Denna information kan fås genom fusklappar, mobiltelefoner, datorer, 

surfplattor eller böcker. Vid provtiden är det heller inte tillåtet att samtala med någon annan eller 

lämna in ett prov som till stora delar är samma som någon annans.  

Plagiat innebär att du som elev använder dig av andras arbeten och vill få det att framstå som att det 

är ett eget utfört arbete. Plagiat kan komma från böcker, information från internet m.m. Om du 

använder dig utav exempelvis en hämtad text måste du sätta ut citattecken och redovisa var du 

hämtat texten. Detta gäller givetvis även för bilder, tabeller m.m.    

Rutin vid fusk eller plagiat 

Vuxenutbildningen använder sig utav plagiatkontroll genom ett system som heter Urkund som 

automatiskt kan hämta källorna till elevers inlämningsuppgifter. Om en lärare ser att en elev fuskar 

eller har plagierat anmäls detta till rektor. Eleven riskerar att inte bli godkänd på moment eller hela 

kursen. Vid upprepat systematiskt fusk kan avstängning bli aktuell. Åtgärderna för fusk och plagiat 

regleras i: 

5 kap. 17§ skollagen (2010:800) 

Handlingsplan vid fusk och plagiat 

• Läraren informerar elev om verksamhetens rutiner när fusk eller plagiat upptäckts. Läraren 

varnar elev. 

• Om elev ertappas med fusk eller plagiat efter detta kallas elev till samtal med rektor. Rektor 

beslutar om åtgärd.  

Att undvika fusk och plagiat 

Följ lärarnas anvisningar inför prov och uppgifter. Lär dig hur du kan använda dig av andras material 

genom att hänvisa, citera och referera. 

 


