Katedralskolans policy mot fusk och plagiat
Vad är fusk?
Att i sitt eget namn använda bild, statistik eller text som någon annan gjort, och få det att framstå som sitt eget, är plagiat och ses som fusk.
Fusk är det förstås också om du till exempel hjälper din bänkgranne på provet, använder fusklapp eller tar till andra otillåtna hjälpmedel på
ett prov.
I skollagen definieras fusk som att “eleven med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid bedömningen av elevens
måluppfyllelse och kunskaper” (5 kap. 17 §), och det ses som en “allvarlig förseelse” som vid upprepade tillfällen kan leda till avstängning
från skolan.
Dina lärare känner till sitt ämne och de källor som finns, så plagiat och fusk upptäcks ofta
redan när de läser inlämnade texter. Här på Katedralskolan använder vi ett plagiatkontrollverktyg som hjälper lärare att spåra plagiat. Det blir
samtidigt ett skydd för dig, så att andra inte kan plagiera dina uppsatser.
Det här händer när läraren upptäcker att en elev fuskar
När du som elev fuskar missar du ditt eget lärande, det vill säga själva anledningen till att du går i skolan varje dag, men du drabbas också av
disciplinära åtgärder.
1. Läraren rådgör med sin lagledare eller den ämnesansvarige läraren för att utreda huruvida det verkligen handlar om fusk.
2. Läraren informerar eleven om att fusket har avslöjats.
3. Läraren anmäler till programrektor som skyndsamt kallar eleven till utredningssamtal. Om eleven är omyndig informeras vårdnadshavarna
om fusket och samtalet.
4. På Katedralskolan betraktar vi fusk som en allvarlig förseelse enligt Skollagens 5 kap. 9 § och eleven kan därför tilldelas en skriftlig
varning. Vidare får eleven F/IG i det aktuella undervisningsmomentet, vilket kan medföra en F-/IG-varning för hela kursen. Dessutom
förlorar eleven sin chans att få något av Katedralskolans stipendier under sin gymnasietid.
5. Mentor och elevens övriga lärare informeras om fusket.
6. Om eleven återigen fuskar riskerar hon eller han att stängas av från undervisningen (enligt
Skollagens 5 kap. 17 §).
Råd till dig som elev
Följ alltid lärarens anvisningar och fråga om du är osäker på vad som gäller.
Var kritisk i din tolkning av källor så du inte själv blir missledd.
Lär dig de formella regler som gäller för det aktuella ämnets texttyper (labbrapporter, artiklar, utredning etc.) och ta reda på de
krav som ställs på dig som textförfattare.
Hämtar du ordagrant texter eller kopierar bilder från andra måste du markera texten med citattecken och ange källa.
När du skriver om eller sammanfattar en källtext ska du alltid använda egna ord eller uttryck, och ange då också alltid källa.
Ange alltså alltid en källa till allt som du inte själv tänkt ut, eller som inte är självklart. Du behöver alltså inte ange en källa när
du upplyser läsaren om när Gustav Vasa levde - det får man betrakta som allmänt känt. Däremot behöver du ange en källa om du
hävdar att Gustav Vasa gick på Katedralskolan, för det är inte lika allmänt känt. Till exempel: “Enligt Peder Svarts krönika gick
Gustav Vasa …” Fråga din lärare om du är osäker på när källa ska anges!
Ange källor och litteratur i din texts litteraturlista.
Ta gärna hjälp av skolans bibliotekarie.
Lär dig ännu mer om referenshantering och plagiat via Kalmar högskolas antiplagieringsguide REFERO
(www..bi.hik.se/Refero/1intro.php).
Du hittar också en del råd och instruktioner i Katedralskolans egen rapport-FAQ:
http://www.katedral.se/sites/default/files/dokumentarkiv/rapporten1.pdf
Undvik att bli misstänkt för fusk, eller att bli frestad att fuska, genom att se till att du bara har med dig det materiel som du får ha
på prov etc.
Läs även UNT:s artikel om hur du pluggar smartare: http://www.unt.se/inc/print/saring-pluggar-du-smartare-230455-default.aspx
Lycka till med dina studier på Katedralskolan!
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