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Rutiner vid fusk och plagiering vid Vellinge Lärcenter
Fusk och plagiat är något som vi på Vellinge Lärcenter ser allvarligt på och det är viktigt
att du som studerande hos oss vet hur du ska göra för att undvika detta.

Vad är fusk?
• Att under provtillfället använda otillåtna hjälpmedel som mobil, dator,
handskrivna lappar eller böcker. Tillåtna hjälpmedel anges alltid innan
provtillfället och meddelas provvakten.
• Att be någon annan rätta eller skriva inlämningsuppgifter
• Att dela med sig av svaren och samarbeta med någon annan under
provtillfället
• Att fotografera eller på annat sätt sprida provuppgifter till andra
Vad är plagiering?
• Plagiering innebär att använda någon annans text och presentera den som din
egen utan att referera till källan, det vill säga berätta var du hämtat
uppgifterna.
Vellinge Lärcenter använder sig av Urkund (urkund.com) som upptäcker
eventuell plagiering.

Vad kan du som studerande göra för att undvika fusk och plagiering?
• Ta reda på vilka hjälpmedel som är tillåtna och använd endast dem.
Är du osäker på vilka hjälpmedel du får använda vid provtillfället vänder du dig
till provvakten.
• Använder du andra författares material, skriv om texten med egna ord eller
använd citattecken och ange alltid källan.
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Åtgärder vid upptäckt av fusk och plagiering
• Om misstanke om fusk uppstår vid en skrivning avbryts skrivningen
omedelbart.
• Provvakten anmäler fusk till ansvarig lärare och rektor.
• Ansvarig lärare dokumenterar händelsen och informerar den studerande om
att provet/momentet inte tas med som en del av bedömningsunderlaget.
• Ansvarig lärare och bitr. rektor träffas och bitr. Rektor beslutar om ytterligare
åtgärder.
• Beslut om åtgärd dokumenteras och förvaras tillsammans med lärarens
dokumentation.
Möjliga beslut på åtgärd vid fusk och plagiering
• Provet/momentet där fusk förekommit tas inte med vid betygssättning, vilket
påverkar bedömningsunderlaget.
Kompletterande moment är inte alltid tidsmässigt möjligt att genomföra,
vilket innebär att läraren sätter betyg baserat på tidigare betygsunderlag.
• Den studerande får en muntlig eller skriftlig varning.
• Den studerande får F i kursen.
• Den studerande stängs av från aktuell kurs.

