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Rymdgymnasiet ser allvarligt på alla former av fusk och plagiat. Du som elev ska kunna så för dina
uppgifter och vara värd de betyg du får. Vid salskrivning får du bara använda de hjälpmedel som din
lärare godkänt. Vid skriftliga arbeten och muntliga presentationer ska all information som tagits fram
av någon annan ha en tydlig källhänvisning. Hur källhänvisningen ska utformas ger din lärare besked
om. Vid avskrifter krävs alltid citationstecken samt not i direkt anslutning till citatet.
Vad är fusk?
Med fusk menas om du under pågående skrivning använder hjälpmedel som inte är tillåtna. Det kan
exempelvis vara fusklappar, andras prov, elektronisk utrustning eller andra metoder. Fusk är också
om du vid inlämning v arbeten har kopierat från internet eller på annat sätt skrivit av någon annans
arbete helt eller delvis, utan att ange vem du citerar. Det är alltså inte tillåtet att i eget namna lämna
in eller framföra sådant som andra skrivet elelr sagt oavsett om det är hämtat från tidningar, böcker,
internet eller någon annan källa. Detta gäller även översättningar. Om ene elev skriver i en annan
elevs namn räknas detta som urkundsförfalskning.
Vad händer om du ertappas med fusk?
Ertappas du med fusk vid inlämningsuppgifter eller vid prov får du inget betyg på det aktuella
korusmomentet. Hur dina kunskaper skall bedömas avgörs av läraren vid senare tillfälle. Läraren
kontaktar alltid ansvarig rektor som kallar dig, och din vårdnadshavare om du är omyndig, till ett
möte. Om fusk upptäcks under pågående provtillfälle avbryts provet omedelbart för fuskande elev
och eleven måste lämna provsalen. Om elev inte erkänner fusk, men läraren vidhåller sin
uppfattning, överlämnas ärendet till rektor som samtalar med berörda parter och fattar beslut i
frågan. Om förseelsen bedöms oms grov och tidigare varningar och samtal ej hörsammats kan eleven
skiljas från utbildningen. Grov förseelse kan exempelvis vara upprepat fusk i flera olika kurser. Rektor
utreder orsaken och beslutar i ärendet. Huvudmannen för utbildningen informeras om beslutet.
(Skollagen 2010:800, kap 6, Trygghet och studiero).
Förebyggande åtgärder
Varje lärare ska utifrån arbetssätt och pedagogiks metoder regelbundet och i samband med
provtillfällen att om för de studerande vad som är fusk och anstränga sig för att förhindra fusk.
Väskor, avstängda elektroniska apparater (mobiltelefoner, datorer, mp3 spelare mm) skall lämnas väl
synliga för läraren som ansvarar för att allt går rätt till vi provtillfället. Läraren/provvakten ska finnas
med och går runt i klassrummet/skrivsalen under tiden provet pågår. Frågor bör, så långt det är
möjligt, konstrueras så att fusk förebyggs. Där så är möjligt ska nätbaserade antiplagieringssystem
som exempelvis Urkund avvändas.

