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materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller
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Olsson, Bernt & Algulin, Ingemar (Red.) (1987 och senare). Litteraturens historia i Sverige.
Stockholm: Norstedts.
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