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På högskolan är examination det som gör 
att du som student får tillfälle att visa vad 
du kan och har lärt dig av en kurs. Det är 
också ett tillfälle för dig att koppla samman 
de olika delarna av kursen och examina-
tionen fungerar också som en viktig del av 
inlärningsprocessen.

Med examination menas alla tillfällen då 
din lärare bedömer dina insatser under en 
kurs. Det kan vara såväl grupparbete, aktivt 
deltagande vid seminarium, muntlig 
presentation, salsskrivning, olika typer av 
inlämningsuppgifter som t.ex. PM eller 
hemtentamen, och/eller annan examina-
tionsform. Att studera på högskolan 
innebär ett självständigt arbete och det är 
din egen förmåga till kritiskt tänkande och 
vetenskapligt skrivande som du utvecklar. 
Det ställs krav på noggrannhet vad gäller 
källhänvisningar och citatmarkeringar när 
du använder text eller information från alla 
sorters källor.

Det är viktigt att varje examination du gör 
innehåller dina egna resonemang och 
formuleringar. När du använder texter eller 
tankar från andra författare, måste du 
ange källan på ett korrekt sätt. Detta gäller 
även texter som du själv producerat 
tidigare, eftersom varje examination är en 
ny prestation som ska bedömas. Det är en 
kvalitetsfråga för högskolan och för dig 
själv, att det är dina egna prestationer som 
du redovisar och får poäng för.

För att säkerställa att alla uppgifter som 
redovisas verkligen är dina egna använder 
BTH ett webbaserat verktyg för att 
kontrollera förekomsten av plagiat i texter. 
Med plagiat menas att man försöker 
framställa innehållet i någon annans arbete 
som sitt eget, utan att ange källan. I Refero 
– antiplagieringsguiden, kan du läsa mer 
om hur du anger källor, citerar och 
refererar korrekt för att undvika att 
plagiera. 

VAD INNEBÄR EXAMINATION

www.bth.se/bibliotek/skriva-uppsats

?

http://www.bth.se/bibliotek/skriva-uppsats


Om en lärare misstänker att du försöker 
vilseleda när en studieprestation ska 
bedömas, det vill säga att fuska, anmäls 
detta till högskolans rektor. Rektor låter då 
utreda ärendet och ger studenten tillfälle 
att yttra sig. Därefter avgör rektor om 
ärendet ska lämnas utan vidare åtgärd, 
föranleda varning av rektor, eller hänskju-
tas till disciplinnämnden för prövning. Du 
kan också bli anmäld om du stör ordnin-
gen eller stör reglerna vid en salsskrivning 
eller annan examination.

VAD HÄNDER OM JAG INTE FÖLJER REGLERNA
- DISCIPLINNÄMNDEN

Disciplinnämndens arbete regleras i 
Högskoleförordningens kapitel 10. 
Disciplinnämnden består av rektor som 
ordförande, en lagfaren ledamot, en 
lärarrepresentant samt två studentrepre-
sentanter. När ett ärende prövats av 
disciplinnämnden fattas beslut om att 
antingen lämna ärendet utan vidare 
åtgärd, att utdela en varning eller om 
avstängning från all form av verksamhet 
inom ramen för utbildningen d.v.s förbud 
att delta i undervisning, prov, seminarier, 
laborationer eller liknande. Ett beslut om 
avstängning innebär också att studenten 
inte får använda högskolans IT-resurser 
eller vistas i högskolans lokaler. En avstäng-
ning kan avse en eller flera perioder, 
sammanlagt dock högst sex månader. När 
en student blir avstängd meddelas bl.a. 
berörd institution, IT-avdelningen, Studer-
andeavdelningen och CSN. Disciplinnämn-
dens beslut om varning eller avstängning 
kan av studenten överklagas till förvalt-
ningsrätten i Växjö.

De vanligaste typerna av 
disciplinära ärenden är:

     Plagiat

     Otillåtet samarbete

     Otillåtna hjälpmedel vid exempelvis 
      salsskrivning. Bland annat otillåtna 
      lappar med text på eller tillgång till 
      mobiltelefon.

?



VID EN EXAMINATION ÄR DET VIKTIGT:

Att du läser instruktionerna för examinationen och 
frågar om det är något som du inte förstår.

Att du tydligt anger de källor du använder.

Att du använder citattecken när du skriver av något ordagrant 
och att du sedan anger källan.

Att du anger källan om du återanvänder text du själv skrivit tidigare.

Att du arbetar självständigt om det är en individuell uppgift.

FÖRE EN SALSSKRIVNING ÄR DET VIKTIGT:

Att du inte har tillgång till något som kan uppfattas som ett otillåtet hjälpmedel.

Att du stänger av mobiltelefonen och förvarar den på anvisad plats.

Att du läser tentamensreglerna för examination i skrivsal.

Att du frågar om du är osäker på vilka regler som gäller.

MER INFORMATION OM HUR DU REFERERAR HITTAR DU PÅ:

http://skrivguiden.se

MER INFORMATION OM DISCIPLINNÄMNDENS ARBETE HITTAR DU PÅ:

www.bth.se/om-bth/organisation/disciplinnamnd

http://skrivguiden.se
http://www.bth.se/om-bth/organisation/disciplinnamnd

