
STOPP 
för fusk och plagiat

Med andra ord ska du som student inte använda fusklapp, otillåtna hjälpmedel och otil-
låtet samarbete vid prov eller för en prestation. Studieprestation kan vara laborationsrap-
port, tentamen, projektuppgift, dugga, uppsats eller examensarbete. Du blir informerad 
av läraren om vad som är tillåtet och inte. Att använda bild, statistik eller text i eget namn 
som någon annan gjort, och få det att framstå som sitt eget, är plagiat och ses som fusk.

Vad händer om du fuskar?
Dina lärare känner till sitt ämne och de källor som finns, så plagiat och fusk upptäcks of-
tast redan när de läser inlämnade texter. Vid universitetet används ett plagiatkontrollverk-
tyg som skyddar dina uppsatser från att plagieras och som även kan spåra plagiat. Lärare är 
skyldiga att anmäla varje misstanke om fusk och plagiat till universitetets rektor för vidare 
utredning. 
När du som student fuskar hoppar du över ditt eget lärande, själva anledningen till akade-
miska studier, men du drabbas också av disciplinära åtgärder. Varning eller avstängning är 
de vanligaste disciplinära åtgärderna. Disciplinnämnden utreder anmälan samt tar beslut 
om sådan åtgärd. Att vara avstängd från studier räknas som studieavbrott och rätten till 
studiemedel upphör under avstängningen.

Hur undviker du fusk och plagiat?
Fusk kan bero på okunskap om hur man skriver akademiska texter och vilka krav som 
ställs på ett vetenskapligt förhållningssätt. Råd till dig som student:
n Följ alltid lärarens anvisningar och fråga om du är osäker på vad som gäller.
n  Var kritisk i din tolkning av källor så du inte själv blir missledd.
n  Lär dig de formella regler som gäller för akademiska texter.
n  Hämtar du ordagrant texter eller kopierar bilder från andra måste du citera och ange källa. När 

du skriver om eller sammanfattar en källtext, använd alltid egna ord eller uttryck och ange då 
också alltid källa. Skriv således alltid referenser på allt som du inte själv tänkt ut.

n  Ange källorna i referenslistan.
n  Läs ”Riktlinjer för självständigt arbete/examensarbete” med vetenskapligt förhållningssätt.
n  Ta gärna hjälp av bibliotekarier, IT-pedagoger och SPRÅKVERKSTADEN.
n  Lär dig Word, rättstavningsprogram och referenshantering , t ex genom programmet Refworks.
n  Lär dig ännu mer om referenshantering och plagiat via antiplagieringsguiden REFERO.

Mer hjälp 
Prefekterna på institutionerna ansvarar för att du ska få information i fråga om använd-
ning av textmaterial. På Universitetsbiblioteket finns både kurser i informationssökning, 
en språkverkstad samt erfarna pedagoger att kontakta. Om du anser att en annan student 
fuskat, kontakta din lärare eller studentkåren. Läs mer på: www.ltu.se

Lycka till med dina framtida akademiska texter!

Disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter som med otillåtna hjälpmedel 
eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation 
på annat sätt ska bedömas 
       SFS 1993:100, 10 kap. 1§

Viktigt att veta  
för dig som  
studerar vid LTU.



Academic 
misconduct

As a student, you should not be using unauthorised material, giving or receiving unau-
thorised information, during test or for study assignment. A study assignment could be a 
laboratory report, a project report, an essay or examination. Your teacher will inform you 
about what is allowed or not. Submitting a piece of text, data or a picture in your name 
which was created by someone else is plagiarism and regarded as cheating.
 
What happens in the case of academic misconduct?
Your teachers know their subjects and the various sources relative to the subject. Cheat-
ing and plagiarism is often discovered as soon as a teacher reads through a submitted pa-
per. At Luleå University of Technology, all teachers have access to a text-matching tool for 
ensuring your text does not to get copied and for tracing plagiarism. Teachers are obliged 
to report any suspicion of cheating to the Vice Chancellor. 
But, most importantly, when you cheat you are missing out on learning – the very reason 
for being a student. In the case of misconduct or cheating you will be penalised – a warn-
ing or suspension from the university is the most common penalty. In the case of suspen-
sion, you are not allowed to attend classes, take exams or participate in other activities 
organised by the university. It is the disciplinary committee which decides what discipli-
nary measures are to be taken.
 
How to avoid misconduct and cheating?
Cheating may be due to ignorance on how to write academic texts and the demands 
made on a scientific approach. Our advice to students is therefore:
n  Take note of the advice offered by your teacher and do not hesitate to ask questions.
n  Be careful to evaluate your sources – do not be mislead.
n  Learn the rules for referencing and citing when writing academic text.  

On copying text verbatim, you must use quotation marks and make reference to your source. 
On paraphrasing or summing up a text in your own words, always acknowledge the source. The 
use of any amount of text that has been improperly paraphrased constitutes plagiarism. When 
in doubt – cite. Ideas, results or anything written without a source is considered to be your own 
work. 

n  Read “Guidelines for a degree project” which focuses on an academic approach to writing. 
n  Please contact librarians, the IT department and the Language Lab for help.
n  Learn how to use Word and how to manage references (using RefWorks).
n  Learn more online via an anti-plagiarism tutorial REFERO.

More help 
The head of your department is responsible for providing you with information about 
academic writing. The university library will have courses on information retrieval as well 
as referencing, and you will find that the Language Lab has academic teachers available to 
help you. If you suspect a fellow student of cheating, please contact your teacher or the 
students’ union. For more information please see: www.ltu.se

We wish you success with your academic writing!

Disciplinary measures can be taken against students using unauthorised 
help aids or who, in other ways, try to mislead during a test or when an-
other type of study assignment is being evaluated.  
     (translated from SFS 1993:100, 10 kap. 1§)

Important to know
as a new student.


