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Åtgärder mot fusk  
Vuxnas lärande accepterar inte fusk oavsett vilken examinationsform som används. Vi arbetar aktivt 
för att motverka fusk t.ex. genom information och kontroller.  

 

Exempel på fusk  
 När man under prov använder otillåtna hjälpmedel, frågar eller hjälper sina kamrater.  

 När man under prov använder mobiltelefon eller annat otillåtet digitalt hjälpmedel.  

 När man kopierar hela eller delar av uppsatser och andra texter från t.ex. Internet.  

 När man låter någon annan utföra uppgifter i ens eget namn.  
 

 Detta gör vi för att motverka fusk  
 Alla större arbeten går genom Urkund.  

 Tillåtna hjälpmedel är tydligt angivna.  

 Informerar och kontrollerar.  
 

Om någon avslöjas med fusk  
 Skrivvakten eller lärare beslagtar provet vid provtillfället.  

 Ansvarig lärare bedömer, i aktuella fall i samråd med provvakt, om eleven ska ges möjlighet att 
skriva provet igen.  

 Kopierade arbeten bedöms som icke godkända (F).  

 Vid tveksamhet utreds det misstänkta fusket av ansvarig skolledare och om fusk bekräftas har 
rektor samtal med den fuskande.  

 Fusk kan leda till avstängning från vuxenutbildningen i Växjö kommun. (Skollagen, 5 kap. 17 §).  

 
 Vid provtillfället gäller följande 
 Skrivvakten lämnar information om rutinerna.  

 Eleven måste kunna visa upp giltig legitimation.  

 Skrivvakten bestämmer ordningen i skrivsalen och har rätt att neka elever att skriva färdigt sina 
prov om de uppträder på ett sätt som stör övriga elever.  

 Endast tillåtna hjälpmedel ska finnas på skrivbänkarna. Personliga tillhörigheter såsom väskor, 
mobiltelefoner och ytterkläder, läggs på anvisad plats.  

 Mobiltelefoner och otillåten digital utrustning ska vara avstängd.  

 Skolan ansvarar inte för elevens personliga tillhörigheter.  

 Eleven måste respektera provets starttid. Det är inte säkert att en elev blir insläppt efter att 
provet börjat. 

 Eleven får lämna lokalen tidigast 30 minuter efter påbörjat prov. Detta för att undvika att störa 
andra.  

 Det är elevens eget ansvar att informera sig om och ha med de hjälpmedel som behövs och är 
tillåtna.  

 


