
 
 

Källor: Lagrum Skollagen 5 kap 5 och 17 §§ (2010:800) samt Skolverkets riktlinjer.  

 

 

Fusk och plagiat 

Att fuska eller plagiera är något som Tannbergsskolan ser mycket allvarligt på. Som elev ska du vara 
medveten om att fusk innebär konsekvenser och att du kan bli avstängd från din utbildning.  

Betyg grundar sig på elevers kunskap. Om en elev har fuskat vid prov eller inlämning kan detta inte tas med i 
betygsunderlaget vid betygsättningen i ämnet.  

Att undvika fusk och plagiat 
Ofta är det tidsbrist och stress som gör att fusk uppstår. Planera din tid så att du hinner göra uppgiften. Lär dig 
att göra korrekta källhänvisningar och citat för att inga missförstånd ska uppstå. Om du är osäker på hur du ska 
göra korrekta hänvisningar- kontakta din lärare. 

Fusk 
Fusk är att använda otillåtna hjälpmedel vid prov eller när ett moment ska prövas på annat sätt. Det kan vara 
att: 

 Använda lappar, mobiltelefoner, anteckningar, annan utrustning än den som är tillåten vid 
provtillfället, etc. 

 Kommunicera (viska, prata, gestikulera etc.) under provtillfället med någon annan än examinerande 
lärare. 

Plagiat 
Plagiat är att använda andras arbeten utan att tydligt ange källan. Att utge sig för att vara författare till en text 
som man inte skrivit själv betraktas som urkundsförfalskning eller brott mot upphovslagen. Det kan vara att: 

 Använda texter i tryckt och digital form, diagram och tabeller utan att ange källan. När du använder 
andras arbeten ska du tydligt ange källan. Detta gäller även översättningar. 

 Utge sig för att vara författare till en text som man inte skrivit själv. Detta betraktas som 
urkundsförfalskning eller brott mot upphovslagen. 

Konsekvenser 
Om en lärare misstänker att en elev har försökt att fuska, är läraren skyldig att rapportera detta till rektor för 
vidare utredning. Om elev ertappas att fuska vid prov ska: 

 Elevens prov avbrytas och eleven ska lämna salen.  

 Provet ogiltigförklaras. 

Om elev ertappas att fuska vid inlämningsuppgift ska: 

 Uppgiften förklaras ogiltig. 

Varje situation hanteras särskilt och följer nedanstående riktlinjer: 

1) Rektor samtalar med aktuell elev och kan fusket styrkas får eleven en skriftlig varning. Om eleven är 
omyndig kommer vårdnadshavare att informeras. Läraren avgör om eleven får göra om provet eller 
redovisa sina kunskaper på annat sätt. 
 

2) Om ytterligare fusk upptäcks, överlämnas ärendet till Kultur och Utbildningsnämnden som fattar 
beslut om avstängning.  


