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Policy för hantering av fusk vid institutionen för IT 
 
1. Bakgrund 
 
Vissa former av fusk kan leda till disciplinära åtgärder såsom tidsbegränsad 
avstängning. De formella bestämmelser som finns i detta står i högskoleförordningen, 
kapitel 10. Högskoleverket anordnade dessutom en konferens i ämnet hösten 2002, 
vilket dokumenterats i några förtydligande skrifter av Nils Jareborg och Hans-
Heinrich Vogel. Den policy som beskrivs här är en sammanfattning av tillämpliga 
delar av detta material och rekommendationer för hur det ska tillämpas, och är tänkt 
som en hjälp till personalen vid institutionen genom att förklara hur och i vilka lägen 
som lärarna bör agera. Detta dokument är alltså inte att uppfatta som en bestämmelse, 
utan snarare som en samling riktlinjer. 
 
2. Vad är Fusk? 
 
Enligt högskoleförordningen får disciplinära åtgärder vidtas mot 
 
studenter som …med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker  vilseleda vid 
prov eller när en studieprestation annars skall bedömas. 
 
I det följande benämns sådana vilseledande handlingar kort och gott  fusk. 
Disciplinära åtgärder får dessutom vidtas vid några andra omständigheter (mot 
studenter som stör verksamheter eller trakasserar) men det faller utom ramen för 
denna policy. 
 
För att anses vara fusk måste det vara frågan om ett vilseledande, vilket kräver ett 
uppsåt. Studenten skall avsiktligt ha sökt föra läraren bakom ljuset. För det krävs att 

• studenten har gjort det medvetet (inte av misstag eller slarv), och 
• studenten har känt till att förfarandet i fråga inte var tillåtet, och 
• det ingår i prov eller annan uppgift som ingår i bedömning av 

studieprestation. 
 
Exempel på fusk är otillåtna hjälpmedel vid skriftligt prov, ändring av återlämnad 
rättad skrivning, otillåtet samarbete mellan studenter vid individuella 
inlämningsuppgifter, kopiering av andra studenters arbeten, avskrift  utan korrekt 
angivande av källa, felaktig anteckning om närvaro vid obligatorisk undervisning, 
oriktig uppgift om tidigare studieprestation som är relevant för bedömning av 
tillgodoräknande, etc. 
 
Med student avses här den som är antagen till och bedriver högskoleutbildning, 
inklusive forskarutbildning. Disciplinära åtgärder kan alltså vidtas mot doktorander, 
men inte vidtas i samband med antagningsprov, mot gäststudenter som inte formellt 
antagits, eller inom uppdragsutbildning. 
 
Några viktiga aspekter när det gäller att avgöra vad som rör sig om fusk: 
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• Förordningens ord försöker vilseleda innebär att försöket inte nödvändigtvis 

måste lyckas. Det räcker att ett försök görs. 
• Förberedelser, tex att skriva fusklappar eller komma överens om samarbete, 

utgör inte fusk. Det krävs att ett försök faktiskt görs att fuska. 
• Fusket måste inte påverka betygssättningen för att utgöra fusk. Även om det 

påverkar studenten negativt, tex genom en felaktig fusklapp, utgör det fusk. 
• Förordningen ställer inget krav på att fusket måste göras för egen vinning. 

Fuskar gör alltså även den som på ett otillåtet sätt hjälper en annan student 
eller avslöjar lösningar vid individuella prov.  

• Fusket måste inte vara en aktiv handling utan kan också vara en underlåtenhet 
att handla, om detta därmed aktivt vilseleder läraren.  

• Med studieprestation avses också tidigare studieresultat som är relevanta för 
förkunskapskrav eller befrielse av undervisningsmoment. 

 
Det vanligaste fusket hos IT är otillåtet samarbete vid inlämningsuppgifter. Här är det 
alltså viktigt att det klart framgår av uppgiften dels i vilken grad samarbete är tillåtet, 
och dels att vid otillåtet samarbete anses alla inblandade fuska, även den som hjälper 
utan att ta emot hjälp.  
 
Alla lärare ska aktivt arbeta för att förebygga fusk genom att ge ordentlig information 
om vad som är tillåtna sätt att lösa uppgifter som ingår i prov, och i möjligaste mån 
undvika examinationsformer där det är lätt att fuska utan att bli upptäckt. Till exempel 
kan korta individuella muntliga förhör i samband med inlämning av laborationer eller 
uppgifter vara effektivt för att stävja fusk. 
 
3. Handläggning inom institutionen 
 
Handläggningen utgår från högskoleförordningens formulering 
 
Grundad misstanke om sådan förseelse … skall skyndsamt anmälas till rektor. 
 
Ordet skall innebär att en anmälningsskyldighet föreligger och ett underlåtande att 
anmäla kan anses vara ett brott mot anställningsavtalet. Eftersom det inte preciseras 
vem som har skyldigheten anses den omfatta alla. 
 
Ordet skyndsamt innebär att ärendet ska ges hög prioritet och inte får vänta tex på att 
studierektorn återkommer från semestern. 
 
Hanteringen inom institutionen går normalt till som så. Den som misstänker fusk skall 
omgående informera studierektor. Kursansvarig lärare och studierektor beslutar 
tillsammans om den fortsatta hanteringen av ärendet. För att kunna klarlägga om 
uppsåt föreligger, eller om förfarandet beror på bristande kunskaper eller slarv, krävs 
ett samtal med studenten innan beslut om anmälan fattas. Samtalet kan även behöva 
kompletteras med andra utredningar för att kunna avgöra om det finns en grundad 
misstanke om fusk eller ej. 
 
Varje ärende skall hanteras skyndsamt och på ett korrekt sätt. Hänsyn skall tas till 
individens rättssäkerhet och rätt till integritet. Det första samtalet med studenten bör 



alltid vara öppet hållet, dvs vi kan ej påstå att vi misstänker fusk utan vi söker 
studentens egna förklaringar till det inträffade. Varje kontakt med olika parter i 
ärendet bör antecknas. Allt muntligt och skriftlig språkbruk i kommunikationen med 
studenten skall vara sakligt. Studentens identitet skall inte i onödan röjas bland 
medarbetare som inte är direkt berörda av ärendet. 
 
Studierektorn och läraren har enbart i uppgift att utreda huruvida grundad misstanke 
om fusk föreligger. De ska inte försöka reda ut bevisningens styrka eller förekomst av 
förmildrande omständigheter. 
 
Den hos oss vanligaste prövningen av denna art är att bedöma om två studenters 
inlämnade skriftliga hemprov lösts genom otillåtet samarbete. Det faktum att två 
lösningar liknar varandra i stora drag kan knappast i sig vara underlag för grundad 
misstanke. Det torde krävas att man ur lösningarna kan belägga avskrift eller 
kopierade filer till väsentliga delar, såvida där inte finns andra bevis som 
vittnesuppgifter eller bevarad korrespondens. 
 
Om utredningen resulterar i att det föreligger en grundad misstanke om fusk görs en 
anmälan till rektor gemensamt av läraren och studierektorn. Till anmälan bifogas allt 
skriftligt material i ärendet, inklusive kopior på den information som studenterna fått 
om kursen och dess examinationskrav. Vi ska alltså inte ha kvar något material som vi 
är skyldiga att arkivera och diarieföra. 
 
Rektor hanterar ärendet normalt genom disciplinnämnden. Påföljden kan bli varning 
eller avstängning om maximalt sex månader. Andra disciplinära åtgärder utöver det 
som disciplinnämnden bestämmer får ej förekomma. 
 
4. Rättning av prov där fusk misstänks 
 
Vad gäller rättning av prov där fusk misstänks är den betygssättande läraren enväldig, 
och varken rektor eller disciplinnämnd kan föreskriva huruvida provet ska rättas eller 
vilket betyg som ska ges. Normalt avvaktar läraren disciplinnämndens 
ställningstagande. Om fusk anses föreligga kan läraren ogiltigförklara provet och 
vägra rätta det. Läraren har dock rätt att göra en egen bedömning huruvida fusket 
inverkat på provresultatet, och att rätta det trots att fusk begåtts, tex om fusket bestod i 
ett misslyckat försök eller inte gjordes för egen vinning. På samma sätt har läraren rätt 
att ogiltigförklara provet trots ett frikännande, tex om det konstaterats att otillåtna 
hjälpmedel använts men att studenten varit omedveten om detta. Läraren får dock inte 
vägra rätta provet med hänvisning till en avvikande uppfattning från 
disciplinnämndens ställningstagande, tex om läraren är övertygad om att fusk har 
skett men nämndens avgörande är att det inte går att bevisa. En sådan vägran kan vara 
tjänstefel. Om läraren rättar provet och bestämmer ett betyg går betyget inte att 
överklaga. 
 
Om fusk upptäcks efter att provet rättats och resultatet rapporterats får läraren 
ompröva betyget. Formell beslutsinstans i en sådan omprövning är samma lärare som 
bestämde det ursprungliga betyget. För en ändring till lägre betyg krävs då att 
studenten själv vilselett läraren och att läraren skulle ogiltigförklarat provet eller givit 
lägre betyg om de faktiska omständigheterna varit kända. 




