Fusk och plagiat
Vad menas med fusk?
Fusk är när man med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid
prov eller när en studieprestation på annat sätt ska bedömas.
Plagiat
Att använda andras arbeten, t.ex. texter i tryckt form eller från Internet, diagram,
tabeller eller datorprogram, och få dem att framstå som sina egna är att plagiera.
När du använder andras arbeten ska därför källan anges, annars kan du i värsta fall
tvingas betala ersättning till den som äger verket. Det är inte heller tillåtet att köpa
uppsatser på nätet eller från någon annan och sedan lämna in den i eget namn.
Fusklapp och otillåtna hjälpmedel
Att använda otillåtna hjälpmedel, t.ex. fusklapp, andra anteckningar, mobiltelefon,
fickdator eller böcker, kan betraktas som fusk. Ibland är vissa hjälpmedel tillåtna vid
en skrivning. I sådana fall får du information om det i förväg av din lärare.
Otillåtet samarbete
Det är inte tillåtet att under en skrivning samtala med andra elever. Om du i samband
med någon annan typ av examination samarbetar mer än vad som är tillåtet, och
t.ex. lämnar in en text som mer eller mindre är identisk med någon annans, så kan
detta betraktas som fusk.
Vad händer om du fuskar?
Om en lärare misstänker att en elev har försökt att fuska, är läraren skyldig att
anmäla detta till rektor för vidare utredning.
Hur undviker du fusk?
Fusk kan bero på stress och en pressad studiesituation. Fusk kan också bero på
okunskap om vilka krav som ställs vid skolarbete och vetenskapligt arbete. Genom
att lära dig reglerna och hur du kan använda andras texter kan du undvika att bli
anmäld för fusk.
Följ lärarens anvisningar
Var noga med att följa de anvisningar läraren ger i samband med att du får din
uppgift. Observera att anvisningarna kan se olika ut för olika uppgifter. Om du är
frånvarande vid det tillfälle då anvisningar ges eller om du känner dig osäker på hur
uppgiften ska lösas, ska du prata med den berörda läraren.
Andras texter
Lär dig vilka regler som gäller när du ska använda dig av andras arbeten. Det måste
vara tydligt vad som är dina egna idéer och formuleringar och vad du har hämtat från
andra håll. Detta gäller både material som du hämtar från böcker och sådant som du
hittar på Internet.
När du citerar
• Kopiera in texten exakt

• Sätt texten inom citationstecken
• Ange källan vid citatstället
• Ange källan i referenslistan
När du omformulerar annans text
* Ange källan i texten
* Ange källan i referenslistan
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När du sammanfattar
* Sammanfatta texten i egna ord
* Ange källan i texten
* Ange källan i referenslistan

