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Bakgrund
Antalet anmälningar till disciplinnämnden har ökat markant det senaste året, speciellt otillåtet
samarbete till följd av distansläget. Ökningen gäller inte bara LiU, utan syns även nationellt då 25
lärosäten i Sverige uppger att antalet disciplinärenden har ökat under pandemin (UKÄ, 2021).
Kårerna ser en ökande trend i antalet anmälningar av plagiat under år 2015 till 2020. För varje
enskild student kan en anmälan till disciplinnämnden slå hårt mot självkänslan att skriva
akademiskt, och även ekonomiskt när ens inkomst i form av CSN riskerar att försvinna.

Disciplinnämnden och universitetsbiblioteket erbjuder informationsinsatser och råd för
förebyggande åtgärder till både studenter och lärare. I och med stadiga ökningen av plagiatfall i
disciplinnämnden anser kårerna att större insatser från universitetet krävs, bland annat i form av
utbildning om referenshantering och informationsinsatser kring plagiat.

Disciplinnämndens råd om förebyggande åtgärder
På Disciplinnämndens hemsida finns information om hur lärare kan arbeta förebyggande för att
undvika plagiat (Linköpings universitet, 2020). Det kan exempelvis innebära att noggrant ange
vad som gäller vid examination i kursinformation, gällande bland annat hjälpmedel och
samarbete. Dessutom uppmuntras lärarna att kontinuerligt belysa vilka regler som finns för
referenshantering i fler kurser än endast i starten av utbildningen. Det är också viktigt att
uppmärksamma studenterna på vad konsekvenserna blir vid plagiat och fusk

Råden för studenter är att vara uppmärksamma på anvisningar vid examinationen och att fråga
om man känner sig osäker. Det finns även länkar med information till både studenter och lärare
på hemsidan.

Statistik NoPlagiat
Universitetsbiblioteket erbjuder en självstudieguide, NoPlagiat, för att studenterna på egen hand
ska kunna lära sig om plagiat och referenshantering. Sedan 2020 är NoPlagiat tillgängligt via
Lisam för studenter vars lärare har lagt till det. Nedan visas statistik på hur många kurser som
använt sig av NoPlagiat på Lisam under VT20 jämfört med VT21.

Tabell: antal kurser som använt NoPlagiat, uppdelat på fakultet.

Fakultet Antal kurser VT20 Antal kurser VT21
TekFak 12 27
FilFak 10 9

MedFak 5 11
UV 3 10

Totalt 30 57



Tabell: antal kurser som använt NoPlagiat, uppdelat på årskurs.

Årskurs Antal kurser VT20 Antal kurser VT21
Fristående kurs 5 2

Åk 1 (1-2) 10 22
Åk 2 (3-4) 1 4
Åk 3 (5-6) 10 17
Åk 4 (7-8) 2 1

Master 3 4
Övrigt 1 7
Totalt 32 57



Problembild
Antalet studenter som blir anmälda för plagiat ökar som tidigare sagt, och grafen nedan visar
detta tydligt. Disciplinnämnden erbjuder material och råd för förebyggande arbete, både till lärare
och studenter. Universitetsbiblioteket erbjuder utbildning, workshops och information på
hemsidan. Problematiken med detta är att informationen om vilka resurser som finns inte alltid
når hela vägen ut till studenterna.

Figur: Anmälningar och åtgärder Disciplinnämnden 2015-2020 (Linköpings universitet, 2021).



Åtgärder
För att motverka utvecklingen har kårerna ett antal förslag på insatser för minska antalet ärenden
till Disciplinnämnden.

Kårerna vill

● att universitetet gör insatser för att öka informationsspridning kring referenshantering
och plagiat riktade till studenter, genom att tillsätta en arbetsgrupp som arbetar med
dessa frågor och utvärderar projektet höstterminen 2022

● att alla studenter ska få kontinuerlig information om referenshantering under sin
utbildning, både på grundnivå och avancerad nivå

● att universitetet gör insatser för att belysa vilka resurser lärare kan använda sig av för att
förmedla kunskap om referenshantering.

Detta kan göras på flera olika sätt, exempelvis genom

● att lägga till en fråga i EvaLiUate som berör i vilken utsträckning kursen erbjudit
information om referenshantering

● att NoPlagiat måste finnas i alla kursrum för studenter som studerar första läsåret på
grundnivå och avancerad nivå

● att information och resurser om plagiat och akademiskt skrivande tas upp i början av
varje kurs, ungefär som ändringar i kursen som gjorts baserat på Evaliuate

● att en handbok för att undvika plagiat skapas och tillgängliggörs för alla studenter, där
handbokens innehåll ska främst fokusera på konkreta tips som studenter kan relatera till.
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