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Lärarnas Riksförbund har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på 

rubricerad remiss. 

 

Lärarnas Riksförbund avstyrker utredningens förslag. Fusk i alla dess former, både 

inför och under högskolestudier, är en mycket allvarlig företeelse som kraftfullt 

måste beivras om trovärdigheten och legitimiteten för utbildningssystemet ska 

kunna upprätthållas. Utredningen redogör förtjänstfullt för omständigheterna som 

talar för varför betygsbeslut (till exempel på kurser som ingår i utbildningen) bör 

kunna återkallas om en student fuskat i samband med antagningen. Förbundet anser 

dock, till skillnad från utredningen, att omständigheterna som talar emot inte 

uppväger de som väger för, om man menar allvar med att vilja beivra fusk. Den 

individ som uppsåtligen fuskar för att ta sig in på en utbildning behöver rimligen få 

ta konsekvenserna av detta. Annars kommer det även framgent att finnas starka 

incitament för vissa individer att fortsätta fuska och vilseleda, inte bara när det gäller 

studier utan också i kommande yrkesliv.  

 

Självklart behöver det inskärpas att fusk är fel redan tidigt i utbildningssystemet, 

inte minst har grund- och gymnasieskolan ett stort ansvar för att arbeta med detta 

gentemot de yngre eleverna. Men vuxna människor som läser en högskoleutbildning 

måste kunna hållas fullt ut ansvariga för vad de gjort, alldeles oavsett om 

sanktionerna till exempel slår hårt mot deras egen ekonomi eller innebär en viss 

samhällskostnad. Om skärpta sanktioner införs, kommer det förhoppningsvis leda 

till att färre väljer att fuska och att det blir rättvisare för alla de som annars skulle 

mista sin utbildningsplats på grund av fusk. 
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