
Beslutsförslag 2009-10-08 (förändringar i rött) baserat på juridiska enhetens 
kommentarer 

Policy rörande plagiering och vilseledande plagiering 
inom utbildning på grund- avancerad och forskarnivå 
vid LTH 
 
Definitioner 
 
Inom utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå menas på LTH följande: 
 
Plagiering är en brist på självständighet vid formulering eller utformning av ett 
redovisat arbete jämfört med vad som krävs i relation till utbildningens mål och 
sammanhang. 
 
Vilseledande plagiering innebär en brist på självständighet där studenten dessutom 
med avsikt ger sken av att andras arbete är studentens eget arbete. 
 
I skriftliga arbeten är citatmarkeringar och källhänvisning viktiga verktyg för att visa 
på självständighet. 
 
Tillämpningsregler 
 
Bedömning av plagiering 
 
1. Grundad misstanke om försök till vilseledande plagiering i situation där 
studieprestation (på grund- avancerad och forskarnivå) bedöms är anmälningspliktig 
enligt högskoleförordningen (10 kap. 9 §). 
 
2. Ordagrann avskrift, smutsigt citat, d v s textstycken som är alltför lika originalet för 
att kunna anses vara självständigt formulerade, eller parafrasering utan någon form av 
källhänvisning bör normalt innebära misstanke om försök till vilseledande plagiering 
(se även punkt 9). 
 
3. Eftersom det i högskoleförordningen (6 kap. 18 §) föreskrivs att betyg på 
genomgången kurs ska bestämmas av en av högskolan särskilt utsedd lärare 
(examinator), kan examinator bestämma att underkänna en student som plagierat 
oavsett om plagieringen varit avsiktlig eller orsakats av en bristande förmåga till 
självständigt arbete (se även punkt 6). 
 
4. Vid användning av Urkund eller andra hjälpmedel för automatiserad kontroll av 
inlämningsuppgifter ska studenterna informeras om att hjälpmedlet används. När 
sådant hjälpmedel används ska i normalfallet samtliga studenters inlämningar 
behandlas på samma sätt. 
 
5. Även en student som otillåtet hjälper en annan student, t.ex. genom att lämna över 
sitt eget arbete till den andre studenten, kan göra sig skyldig till vilseledande vid prov 
eller när en studieprestation annars ska bedömas och kan därmed bli föremål för 
disciplinär åtgärd. 
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Plagiering i förhållande till utbildningens nivå och uppläggning 
 
6. Det är kursens (grund- och avancerad nivå) eller utbildningens (forskarnivå) 
lärandemål som avgör vilka självständighetskrav som ställs på de kunskaper och 
färdigheter studenten måste demonstrera för att bli godkänd. 
 
7. Alla utbildningar vid LTH ska vara utformade så att studenterna uppnår för 
examensnivån relevant nivå på i sitt skrivande och görs uppmärksamma på 
fenomenen plagiering och smutsiga citat. 
 
8. Progressionen inom utbildningarna bör vara utformad så att oavsiktlig plagiering på 
grund av bristande färdighet i normalfallet kan ses som enbart ett pedagogiskt 
problem. 
 
9. Smutsiga citat av nybörjarstudent bör normalt inte föranleda misstanke om 
vilseledande om källhänvisning finns och inte en stor andel av arbetet utgörs av 
smutsiga citat. Smutsiga citat i examensarbeten på avancerad nivå och all publicering 
på forskarnivå bör normalt innebära misstanke om försök till vilseledande plagiering.  
 
Principer för källhänvisningar 
 
10. Källhänvisning ska finnas så fort en källa använts, oavsett om det är ett citat eller 
om källmaterialet är omformulerat med egna ord. 
 
11. Inlämnade skriftliga arbeten ska normalt inkludera källhänvisningar i löpande text 
samt en komplett referenslista. Källhänvisningar och referenslista ska stämma överens 
på så sätt att allt i referenslistan ska återfinnas som källhänvisningar och vice versa.  
 
12. I de fall där källhänvisning och referenshantering inte krävs ska studenterna 
informeras särskilt om att de normala kraven på källhänvisning och referenshantering 
inte gäller för uppgiften ifråga. 
 
13. Ordagranna citat skall alltid citatmarkeras. 
 
14. Härmning av övergripande struktur, såsom indelning i Inledning, Metod, Resultat, 
etc., räknas inte som plagiering. Detaljerad kopiering av någon annans struktur eller 
upplägg utan tillbörlig källhänvisning kan räknas som plagiering av idé om 
kopieringen är omfattande och/eller strukturen/upplägget bedöms vara originell. 
 
15. Eget arbete från annat sammanhang, t ex uppsats i annan kurs eller vetenskaplig 
publikation, skall behandlas som källa. För plagiering av sådan källa, så kallad 
självplagiering, gäller i grunden samma regler som vid annan plagiering, även om 
gränsdragningsproblematiken ofta är svårare för självplagiering. 
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Ansvarsfördelning 
 
Varje anställd 
 
Varje anställd vid universitetet har enligt högskoleförordningen (10 kap. 9 §) 
anmälningsplikt vid grundad misstanke om vilseledande vid prov eller när en 
studieprestation annars ska bedömas. 
 
Prefekt 
 
Prefekten ansvarar för 

• att samtliga kursansvariga, forskarhandledare och examinatorer vid 
institutionen känner till denna policy,  

• att institutionen har fastställda rutiner för hur ett ärende som rör vilseledande 
vid prov, eller när en studieprestation annars ska bedömas, ska behandlas samt 

• att alla anställda vid institutionen känner till dessa rutiner 
 
Studenten 
 
Studenten 

• ansvarar för att sätta sig in i de krav som ställs, t ex vad gäller självständighet 
• har att ta ansvar för den egna inlärningen 

 
Kursansvarig (grund- och avancerad nivå), forskarhandledare (forskarnivå) och 
examinator 
 
Kursansvarig/Forskarhandledare och examinator har var för sig ett ansvar att 

• Undersöka vilka möjligheter till plagiering som finns inom kursen (grund- och 
avancerad nivå) eller utbildningen (forskarnivå) 

• Känna till denna policy samt institutionens rutiner för hur ett ärende som rör 
vilseledande vid prov, eller när en studieprestation annars ska bedömas, ska 
behandlas 

 
Kursansvarig/Forskarhandledare ansvarar även för att kursen/handledningen designas 
så att 

• Studenten har en rimlig möjlighet att ta ansvar för sin egen inlärning och sätta 
sig in i de krav som ställs då studieprestationer bedöms 

• Studenten ges rimlig möjlighet att träna de färdigheter som krävs för att uppnå 
det ökade krav på självständighet som kursen (grund- och avancerad nivå) 
eller utbildningen (forskarnivå) ställer jämfört med studentens tidigare 
utbildningserfarenhet 

 
Examinatorn ansvarar även för att examinationen kvalitetssäkras utifrån det krav på 
självständighet som kursen (grund- och avancerad nivå) eller utbildningen 
(forskarnivå) ställer och de möjligheter till plagiering som finns inom 
kursens/utbildningens ram 
 
Programledaren (grund- och avancerad nivå) och forskarhandledare (forskarnivå) 
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Programledaren ansvarar för att designa utbildningen och forskarhandledaren för att 
designa handledningen så att progressionen vad gäller skriftlig kommunikation och 
annat självständigt arbete leder till att studenterna blir väl införstådda med de krav 
som ställs på dem enligt denna policy. Utdelande och/eller uppläsning av skriftlig 
information kan normalt inte anses tillräckligt som det enda sättet studenterna 
informeras under en längre utbildning. 
 
Utbildningsnämnsordföranden 
 
Utbildningsnämndsordföranden har ett övergripande ansvar för att policyn efterlevs 
inom programmen samt att främja samsyn kring de frågor policyn behandlar. 
 
Forskningsnämnsordföranden 
 
Forskningsnämndsordföranden har ett övergripande ansvar för att policyn efterlevs 
inom forskarutbildningen samt att främja samsyn kring de frågor policyn behandlar. 
 


