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Att skriva akademiskt är att inte plagiera 
Många gånger är det lätt att plagiera utan att ha tänkt det. Och utan att veta om det själv. Men det 
finns ändå där i din text. Som du lämnar in till rättning. Och du blir misstänkt för försök till fusk. Vilket får 
konsekvenser.  

Träffar i Urkund visar på plagiat 
Under dina studier kommer du skriva många olika texter. När en examinator rättar kan de se i vårt 
verktyg Urkund om det finns träffar för misstänkt plagiat i din text. Alla misstankar om fusk anmäls 
sedan vidare till Disciplinnämnden vid Stockholms universitet.  

Vad gör universitetet åt ökningen av disciplinärenden?  
Problem med misstankar om försök till fusk, såsom plagiat har ökat. Liksom antalet som fälls för fusk. 
Läs mer om vad universitetet gör åt ökningen: https://www.su.se/medarbetare/medarbetarnotiser/vad-
g%C3%B6r-universitetet-%C3%A5t-%C3%B6kningen-av-disciplin%C3%A4renden-1.543304 

Att skriva akademiskt kan liknas vid ett hantverk som man måste lära sig 
Att återge det viktiga i en text utan att skriva av den. Eller efterlikna den för mycket. Hur gör man det? 
Det är svårt. Hur använder jag kurslitteraturen på rätt sätt när jag skriver en tenta? Utan att plagiera? 

Ett tips är att när du har egna åsikter anger du alltid att det är just dina åsikter. Resten av det du skriver 
är baserat på andras verk. Alltså kurslitteratur, artiklar, föreläsningar mm. Då ska du referera.  

Att ange referenser är något du gör enligt ett bestämt system. Vet du inte redan hur du ska göra så 
kollar du upp det för varje enskild källa du använder. Tex hur man refererar till ett kapitel skrivet av en 
författare i en antologi med många författare. Eller till en artikel på nätet.  

Guide till akademiskt skrivande 
Vi vill starkt rekommendera alla våra studenter att läsa avsnittet Att referera utan att plagiera i Guide till 
akademiskt skrivande på: https://www.su.se/utbildning/studera-vid-universitetet/studie-och-
spr%C3%A5kverkstaden/guide-till-akademiskt-skrivande-1.442458?open-collapse-boxes= 
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https://www.su.se/utbildning/studera-vid-universitetet/studie-och-spr%C3%A5kverkstaden/guide-till-akademiskt-skrivande-1.442458?open-collapse-boxes
https://www.su.se/utbildning/studera-vid-universitetet/studie-och-spr%C3%A5kverkstaden/guide-till-akademiskt-skrivande-1.442458?open-collapse-boxes


Refero 
Vi vill även tipsa om Refero som är en enkel antiplagieringsguide från Linnéuniversitetet. Den tar ca 30 
minuter. Väl investerade minuter som du har användning av under hela din studietid. Klicka vidare på:  
https://refero.lnu.se/ 
 

På AKPA  
Om du är osäker på vad som gäller eller vad som förväntas av dig på din kurs? Fråga alltid din lärare!  
Vi vill se våra studenter lyckas och hoppas ökningarna av misstänkt fusk är en trend som inte når AKPA.  

Lycka till med skrivandet! Och lycka till på nästa tenta! 

                                                                                                                       /Hälsar hela gänget på AKPA 
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