Info om plagiat og hvordan du undgår det
Ordet plagiat betyder: efterligne / hugge / kopiere (kilde: den danske netordbog)

Hvad er plagiat?
Definition
Plagiering er at bruge en andens tekst som sin egen uden at lave præcise kildehenvisninger.
•
•

•

”At bruge” kan fx være at: nævne, citere, parafrasere1, referere, oversætte, inddrage, analysere,
fortolke, diskutere, vurdere.
”Tekst” kan uafhængigt af medie fx være: idéer, sætninger, strukturer, data, figurer, plots, billeder,
grafer, tabeller, grafik, programkoder, statistik, audio, video, internet streams, diagrammer,
websider, bøger, sange, noder, radio- og tv-programmer, skuespil og andre forestillinger,
koreografi, film, musik, bøger, artikler, e-mails, interviews, taler, breve, kunstværker, påstande,
udtalelser, noter, synspunkter, teorier, udsagn etc.
En ”kildehenvisning” kaldes også en reference, litteraturhenvisning etc. En kildehenvisning skal
være så præcis, at man entydigt kan identificere den oprindelige kilde.

Eksempler
Plagiering kan foregå ved, at du snyder bevidst.
Plagiering kan også ske mere eller mindre ubevidst, hvis dine henvisninger til kilderne er mangelfulde.
Her er nogle eksempler på, hvad der kan opfattes som plagiering:
•
•
•
•
•
•

Hvis du låner en opgave af en medstuderende eller køber en færdig opgave fra en opgavebank på
nettet og afleverer den som din egen.
Hvis du kopierer sætninger, fraser eller idéer fra andre uden at lave præcise kildehenvisninger.
Hvis du tager specielle eller markante udtryk fra et andet værk og bruger dem i din egen opgave
uden at kreditere ophavsmanden.
Hvis du afleverer den samme eller dele af en tidligere opgave i flere forskellige undervisningsforløb
uden at gøre opmærksom på det, og uden at du har fået tilladelse fra dine undervisere.
Hvis du afleverer en opgave med et mangelfuldt kildehenvisningssystem, så man ikke kan se, hvilke
kilder du har brugt.
Hvis du parafraserer for tekstnært, så det ligner direkte afskrift.

Hvorfor er det et problem?
Fordi underviseren skal bedømme, hvad du kan!
Fordi du arbejder inden for en videnskabelig tradition, der bygger på gennemsigtighed og validitet.
Fordi det er snyd!
Fordi det er tyveri!

1

Omskrive med dine egne ord

•

•

Når du studerer på en dansk uddannelsesinstitution, arbejder du inden for en akademisk tradition,
hvor det forventes, at du arbejder selvstændigt. Det betyder bl.a., at du skal forholde dig seriøst til
de kilder, du bruger, og bearbejde stoffet selvstændigt.
Reglerne for videnskabelig redelighed udspringer af de enkelte fagområders videnskabsetiske
retningslinjer. Som studerende forventes det, at du kender til reglerne. Spørg hvis du er i tvivl, eller
hvis du ikke kender dem.

Undgå plagiering
Du kan selv gøre meget for at undgå plagiering.
Her er nogle gode råd, der kan hjælpe dig med at undgå plagiering:
•
•
•

•

•

Husk altid at sætte citater i citationstegn, og angiv kilden til citatet.
Så snart du bruger noget, andre har skrevet eller lavet, skal du altid lave en kildehenvisning.
Kildehenvisningen skal være så præcis, at din læser entydigt kan identificere kilden.
Når du skriver en tekst, skal det tydeligt fremgå, hvilke passager der er et resultat af din egen
tankevirksomhed, og hvilke der bygger på din bearbejdning af andres viden. Med andre ord: Fortæl
din læser, når en anden kilde taler. Husk at præsentere den kilde, du benytter.
Når du læser, er det en god idé at være omhyggelig med dine notater. Noter værk og sidetal, når du
støder på vigtige passager. Det gør det nemmere for dig at lave korrekte kildehenvisninger, hvis du
vil bruge et citat eller en pointe på et senere tidspunkt.
Du skal være loyal overfor dine kilder og anvende dem korrekt og fair. Du skal sikre dig, at du
gengiver din kildes meningsindhold på en dækkende måde. Du er ikke fair overfor dine kilder, hvis
du fordrejer en tekst, så den mister sin oprindelige mening, eller sætter den ind i en sammenhæng,
der er i modstrid med forfatteres intentioner.

Almen viden
Når du bruger noget, andre har skrevet eller lavet, skal du som hovedregel altid lave en kildehenvisning.
Men når du omtaler ”almen viden”, er det ikke nødvendigt.
”Almen viden” er viden, som man regner med, at alle inden for en bestemt gruppe eller et regionalt,
institutionelt eller fagligt fællesskab kender. Det kan være facts, fx geografi, historie, fysik, sprog og
litteratur.
•
•

I Danmark betragter vi det fx som almen viden, at Folketinget har 179 medlemmer, og at H. C.
Andersen er forfatter til en række kendte eventyr.
Inden for et fagligt fællesskab kan almen viden være den viden, der danner grundlag for et
fagområde, og som man forudsætter, at alle inden for faget kender. I begge tilfælde vil det som
regel ikke være nødvendigt at angive en kilde. Det vil dog altid være afhængigt af kontekst og
faglige traditioner, hvornår der kræves en kildehenvisning. Spørg din vejleder, hvis du er i tvivl.

Konsekvenser
Plagiering er en meget alvorlig krænkelse af den videnskabelige redelighed. Derfor har mange
uddannelsesinstitutioner anskaffet værktøjer, der kan kontrollere, om der er foretaget plagiering, dvs. der
kan scanne dine opgaver og opdage afskrift af små eller store tekstafsnit.

Hvis du plagierer, kan konsekvenserne være:
•
•
•
•
•

Du får en alvorlig advarsel
Du mister et eksamensforsøg
Du bliver bortvist midlertidigt eller permanent
Du tildeles karakteren -3 (minus 3)
Du får frataget din akademiske titel

Korrekt angivelse af kilder
Det er vigtigt, at du angiver de kilder, du har anvendt, korrekt og tydeligt angiver i teksten, når du citerer fra
en kilde.
Når du henviser til en bog:
Forfatterens efternavn, fornavn: Bogens titel: evt. undertitel, Udgave. Forlag, Udgivelsesår.
• Hvithamar, Annika: Danske Verdensreligioner Kristendom. 1. udgave, Gyldendal 2007.
Når du henviser til et afsnit i en bog:
Forfatterens efternavn, fornavn: Titlen på afsnittet. I: Bogens titel: evt. undertitel. Udgave. Forlag,
Udgivelsesår, sidetal.
• Stounbjerg, Per: Peter Høeg. I: Danske digtere i det 20. århundrede. 4.udgave. Gads Forlag, 2000. Bd.
3, s. 444-454
Når du henviser til en artikel i en avis eller et tidsskrift:
Forfatterens efternavn, fornavn: Artiklens titel (overskrift). I: Avisens/Tidsskriftets navn, år, dato, evt. navn
på avis-sektion, sideangivelse.
• Kirk, Henning: Telefix - Børn er blevet mobilomaner. I: Politiken, 2000-07-02, sektion 4, s. 7-8.
Når du henviser til internettet:
Sidens titel: Forfatter eller udgiver. Hjemmesideadressen. Dato for besøg
• Folketinget – demokrati. Sideansvarlig: Finn Tørngren Sørensen. http://www.ft.dk/Demokrati.aspx .
Besøgt d. 6.11.2011
Titlen finder du øverst på siden. Hvis det ikke umiddelbart fremgår, hvem forfatteren til sidens tekst er, kan
man ofte finde navnet under fx ”Om denne side”.

