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Policy mot fusk
Denna policy finns för att förebygga och förhindra att fusk äger rum. Den tydliggör
också vilka konsekvenser konstaterat fusk kan få för enskilda elever.
Definitioner av fusk
Då gymnasieskolan examinerar elever i syfte att säkerställa uppnådd kunskapsnivå inför
betygssättning, som i sig självt är en myndighetsutövning, krävs att examinationerna och
formerna kring dem är likvärdiga och rättvisa. Att försöka tillskansa sig otillåtna fördelar
eller vilseleda bedömningen av måluppfyllelsen, exempelvis med hjälpmedel som inte
är godkända eller genom otillåten kommunikation, är att betrakta som fusk.
Vid examinationer vid Norra Real skall det klart och tydligt framgå vilka hjälpmedel
som får användas vid respektive examination. Alla andra hjälpmedel såsom exempelvis
mobiltelefoner, surfplattor, datorer, papperslappar, minnesanteckningar eller andra elevers prov
är att betrakta som otillåtna hjälpmedel och därmed som fusk. Likaså är all kommunikation
såsom viskningar, tal, teckenspråk/gester som överför information med andra än lärare och
vaktande personal under provtillfället att betrakta som fusk.
Vid examinationer i skolan ska alltid mobiltelefoner och/eller annan elektronisk utrustning
som kan överföra information, vara avstängd och undanstoppad skild från skrivplatsen. Denna
typ av utrustning får heller inte användas som kalkylator, eller på något annat sätt under själva
examinationstillfället.
Vid skrivningar i skrivsal eller klassrum är det inte tillåtet att låna ut, eller be annan elev att få
låna, penna, suddgummi, linjal eller annat skrivmateriel. Varje elev skall till skrivningstillfället ha
med sig en egen uppsättning av de hjälpmedel och materiel som är anvisade.
Vid skriftliga arbeten ska all information som tagits fram av någon annan märkas med korrekta
källhänvisningar (jämför BRUS-handboken). Alla texter ska bearbetas och omformuleras. Vid
avskrifter krävs alltid citationstecken samt korrekt källhänvisning. Det är således inte tillåtet att i
eget namn lämna in eller framföra sådant som andra har skrivit eller sagt, oavsett om det är
hämtat från tidningar, böcker, internet eller någon annan källa. Detta gäller även översättningar.
Lärarna kontrollerar regelbundet att elevarbeten inte är kopierade från internet eller andra verk
via olika sökmotorer exempelvis ”Urkund” och Google.
Handlingsplan då fusk upptäcks
Om fusk upptäcks under examinationstillfälle i skolan avbryts examinationen för fuskande
elev/elever omedelbart av vaktande personal. Eleven skall lämna skrivsalen per omgående.
Vaktande personal informerar så snart det är möjligt skolledningen (rektor) om det inträffade.
Om en elev lämnar in ett arbete i eget namn och det kan konstateras att arbetet helt eller
delvis är taget från internet, andra elevers arbeten, andra publicerade eller upphovsrättsskyddade
dokument, är detta dels ett brott mot upphovsrättslagen, dels att betrakta som fusk. Arbetet
ogiltigförklaras.
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Om en elev skriver i annan persons namn är detta att betrakta som urkundsförfalskning.
Arbetet/examinationen ogiltigförklaras.
Vid konstaterat fusk, bedöms elevens examination i sin helhet som icke godkänd (IG/F).
Någon möjlighet till ny examination på det avsnitt/moment som berörs erbjuds inte.
Vid alla former av konstaterat fusk informeras samtliga lärare som undervisar klassen
av examinerande lärare, som meddelar på vilket sätt fusk har skett samt vem/vilka som fuskat.
Detta görs för att få en genomlysning av elevens/elevernas övriga resultat.
Alla fall av fusk ska rapporteras till skolledningen (rektor) som med examinerande lärare
bedömer hur eleven skall tillrättavisas och om kontakt ska tas med omyndig elevs
vårdnadshavare.
Om en elev inte erkänner att denne har brutit mot ovanstående regler, men examinerande lärare/
vaktande personal vidhåller sin uppfattning, överlämnas ärendet till rektor, som efter
utredning fattar beslut i frågan.
Konsekvenser av konstaterat fusk
Det är examinerande och betygssättande lärare som avgör om en elev har uppnått
kunskapsmålen för ett visst betyg på hela kursen och också i vilken utsträckning fusket
påverkar kursbetyget. Om momentet som fusket berör är omfattande finns således risk
för att kursbetyget blir lägre, eller i värsta fall icke godkänd (IG/F).
I de fall misstanke om brott mot upphovsrättslag eller urkund finns, beslutar rektor
om polisanmälan skall göras.
Grundregeln är att en elevs vårdnadshavare alltid kontaktas vid konstaterat fusk.
Denna kontakt tas normalt av mentor eller examinerande lärare, beroende på
situation.
Rektor kan enligt Skollagen (2010:800) fatta beslut om att tilldela en elev skriftlig varning,
eller i värsta fall, att stänga av en elev från skolan enligt 5 kap 11§ och 17§. I dessa fall informeras
alltid elevens vårdnadshavare, enligt lag.
Policyn är utarbetad av skolledning, lärare och elever vid skolan och beslutad av skolledningen 2013-02-01,
skolans samverkansgrupp (SVG) samt Rektorsråd. Beslutet har tagits i enighet.
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