Example on how to make markings in
texts.
Markings are easy to do digitally.

Högskoleförordningen (1993:100)
10 kap. Disciplinära åtgärder
Allmänna bestämmelser

In this example this
document represents the
students text

Make the same markings and numbering
in both the students text and in the text
that the student is suspected for having
plagiarised or, in the case of suspicion of
unauthorized collaboration, the other
students text.
For the sake of clarity, it can be good to
use one colour for each source.

1 § Disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter som
1. med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en
studieprestation annars ska bedömas,
2. stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid
1
högskolan,
3. stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan,
eller
4. utsätter en annan student eller en arbetstagare vid högskolan för sådana trakasserier eller
sexuella trakasserier som avses i 1 kap. 4 § diskrimineringslagen (2008:567).
Disciplinära åtgärder får inte vidtas senare än två år efter det att förseelsen har begåtts.
Förordning (2008:944).
Disciplinära åtgärder
2 § De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning.
Ett beslut om avstängning innebär att studenten inte får delta i undervisning, prov eller annan
verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan. Beslutet skall avse en eller flera
perioder, dock sammanlagt högst sex månader.
Ett beslut om avstängning får också begränsas till att avse tillträde till vissa lokaler inom
högskolan.
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Disciplinnämnden
3 § Ärenden om disciplinära åtgärder skall, om inte annat följer av 9 §, handläggas av en
disciplinnämnd. En sådan nämnd skall finnas vid varje högskola.
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4 § Disciplinnämnden skall bestå av rektor som ordförande, en lagfaren ledamot som skall vara
eller ha varit ordinarie domare och en företrädare för lärarna vid högskolan. Studenterna vid
högskolan har rätt att vara representerade i nämnden med två ledamöter. Förordning
(1998:1003).
5 § Den lagfarna ledamoten och den ledamot som företräder lärarna skall utses för tre år av
högskolan. Förordning (1998:1003).
6 § De ledamöter i nämnden som representerar studenterna utses för ett år.
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7 § När ordföranden har förhinder inträder rektors ställföreträdare eller en annan särskilt utsedd
ställföreträdare som ordförande i disciplinnämnden.
För var och en av de övriga ledamöterna skall det finnas en ersättare. Ersättaren för den lagfarna
ledamoten skall vara eller ha varit ordinarie domare. Ersättarna skall utses i samma ordning och
för samma tid som ledamöterna. Förordning (1998:1003).
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8 § Disciplinnämnden är beslutför när minst tre ledamöter är närvarande, bland dem ordföranden 7
och den lagfarna ledamoten.
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In this example this document
represents the text that the student
is suspected for having plagiarised
or, in the case of suspicion of
unauthorized collaboration, the other
students text.

Allmänna bestämmelser
1 § Disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter som
1. med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en
studieprestation annars ska bedömas,
2. stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid
högskolan,
3. stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan,
eller
4. utsätter en annan student eller en arbetstagare vid högskolan för sådana trakasserier eller
sexuella trakasserier som avses i 1 kap. 4 § diskrimineringslagen (2008:567).
Disciplinära åtgärder får inte vidtas senare än två år efter det att förseelsen har begåtts.
Förordning (2008:944).
Disciplinära åtgärder
2 § De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning.
Ett beslut om avstängning innebär att studenten inte får delta i undervisning, prov eller annan
verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan. Beslutet skall avse en eller flera
perioder, dock sammanlagt högst sex månader.
Ett beslut om avstängning får också begränsas till att avse tillträde till vissa lokaler inom
högskolan.
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Disciplinnämnden
3 § Ärenden om disciplinära åtgärder skall, om inte annat följer av 9 §, handläggas av en
disciplinnämnd. En sådan nämnd skall finnas vid varje högskola.
4 § Disciplinnämnden skall bestå av rektor som ordförande, en lagfaren ledamot som skall vara
eller ha varit ordinarie domare och en företrädare för lärarna vid högskolan. Studenterna vid
högskolan har rätt att vara representerade i nämnden med två ledamöter. Förordning
(1998:1003).
5 § Den lagfarna ledamoten och den ledamot som företräder lärarna skall utses för tre år av
högskolan. Förordning (1998:1003).
6 § De ledamöter i nämnden som representerar studenterna utses för ett år.
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7 § När ordföranden har förhinder inträder rektors ställföreträdare eller en annan särskilt utsedd
ställföreträdare som ordförande i disciplinnämnden.
För var och en av de övriga ledamöterna skall det finnas en ersättare. Ersättaren för den lagfarna
ledamoten skall vara eller ha varit ordinarie domare. Ersättarna skall utses i samma ordning och
för samma tid som ledamöterna. Förordning (1998:1003).
8 § Disciplinnämnden är beslutför när minst tre ledamöter är närvarande, bland dem ordföranden
och den lagfarna ledamoten.

