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Plagiering: Typer og modtræk

Bevidst 
plagiering

Davis, S. m.fl. (2009). Cheating in school, what we
know and what we can do. Chichester, U.K. 
Malden, MA: Wiley-Blackwell. P. 45.

Enforcement



   

  

 

Plagiering: Typer og modtræk

Hvad med Danmark?
Undersøgelse af alle danske 3-års kemistuderende (N=86)
[Har du i forbindelse med dit studie]
• Konstrueret eksperimentelle data (fx i forsøgsrapport eller lignende) uden at gøre 

opmærksom på, at der var tale om en konstruktion.
• Kopieret resultater af et eksperiment fra andre studerende uden at gøre opmærksom på 

kopieringen.
• Kopieret teoretiske beregninger fra andre studerende uden at gøre opmærksom på 

kopieringen.
• Kopieret tekststykker eller hele opgaver fra andre studerende uden at gøre opmærksom 

på kopieringen.
• Kopieret tekststykker eller hele opgaver fra internettet, lærerbøger eller lignende uden at 

opgive kilden.
• Fået hjælp til opgaver eller eksaminer, der skulle udarbejdes individuelt.
• Skrevet dig på et gruppeprojekt eller gruppeopgave, som du ikke havde bidraget til.
• Sammenlignet resultater med andre studerende i forbindelse med opgaver eller øvelser, 

der skulle laves individuelt.
(Johansen og Christiansen (in prep.))



   

  

 

Studerendes viden om plagiering

Ved studerende, hvad plagiering er? 
Nej. Der er problemer med forståelsen af (bl.a.):
- Parafrase og citation
- Kontekst (der kan underforstået være forskellige krav fx 

til et metodeafsnit og en konklusion
- Mål (”men hun formulerede det bedre end jeg kunne 

have formuleret det”)

Se fx
Roig, M. (1997). Can undergraduate students determine whether text has been 
plagiarized? The Psychological Record, 47(1), 113-122.
Miguel Roig. (2014). Critical Issues in the Teaching of Responsible Writing. Journal of 
Microbiology & Biology Education,15(2), 103-7.

”… some authors may feel that because their primary mission is to 
discover and disseminate their findings, they should be able to do so 

without sacrificing quality and accuracy even if it means 
misappropriating small portions of others’ language.” (Roig 2014, p.104)



   

  

 

Studerendes viden om plagiering

Ved studerende, hvad plagiering er? 
Nej. Der er problemer med forståelsen af (bl.a.):
- Parafrase og citation
- Kontekst (der kan underforstået være forskellige krav fx 

til et metodeafsnit og en konklusion
- Mål (”men hun formulerede det bedre end jeg kunne 

have formuleret det”)
- Samarbejde: Hvad er forskellen på et godt råd, 

diskussion og plagiering?

”§3.4) Plagiering: Tilegnelse af andres ideer, processer, resultater, 
tekst eller særlige begreber uden retmæssig kreditering.”
(Lov om videnskabelig uredelighed m.v.)
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Studerendes viden om plagiering

Ved studerende, hvad plagiering er? 
Nej. Der er problemer med forståelsen af (bl.a.):
- Parafrase og citation
- Kontekst (der kan underforstået være forskellige krav fx 

til et metodeafsnit og en konklusion
- Mål (”men hun formulerede det bedre end jeg kunne 

have formuleret det”)
- Samarbejde

”Er du i tvivl om, hvor meget du må samarbejde med andre studerende i 
forbindelse med opgaver og øvelser, der skal afleveres individuelt? Er 
du i tvivl om, hvor meget du må samarbejde med andre studerende i 
forbindelse med opgaver og øvelser, der skal afleveres individuelt?”
(Johansen og Christiansen (in prep.))



   

  

 

Studerendes viden om plagiering

Ved studerende, hvad plagiering er? 
Nej. Der er problemer med forståelsen af (bl.a.):
- Parafrase og citation
- Kontekst (der kan underforstået være forskellige krav fx 

til et metodeafsnit og en konklusion
- Mål (”men hun formulerede det bedre end jeg kunne 

have formuleret det”)
- Samarbejde

”Deltagerne må gerne - ja, opfordres til at - skaffe sig hjælp til 
opgaveregningen fra kursets lærere og fra medstuderende. Men 
det er et krav, at opgavebesvarelserne [..] produceres af hver 
deltager for sig.” 
(Intern kursusbeskrivelse fra SCIENCE-kursus, 2016)



   

  

 

Plagiering: Typer og modtræk

Bevidst 
plagiering

Ikke-
plagiering

Enforcement

Utilsigtet 
plagiering

Oplysning og 
uddannelse



   

  

 

Plagiering og struktur

Kontekstuelle faktorer
- Honor codes 
- Opfattelsen af andres studerendes adfærd 
- Risikoen for at blive opdaget

Se fx
• McCabe, D., & Trevino, L. (1993). Academic Dishonesty: Honor Codes and Other

Contextual Influences. The Journal of Higher Education, 64(5), 522-538.
• McCabe, D. L., & Trevino, L. K. (1997). Individual and contextual influences on 

academic honesty: A multicampus investigation. Research in Higher Education, 38, 
379-396.

• McCabe, D., Treviño, L., & Butterfield, L. (2002). Honor Codes and Other Contextual
Influences on Academic Integrity: A Replication and Extension to Modified Honor
Code Settings. Research in Higher Education, 43(3), 357-378.



   

  

 

Plagiering og struktur

Kontekstuelle faktorer
- Honor codes 
- Opfattelsen af andres studerendes adfærd 
- Risikoen for at blive opdaget
- Undervisningsdesign?
- Læringsstrategi?



   

  

 

Plagiering og struktur

Real life-eksempel et SCIENCE-kursus*
- Kursusansvarlig konstaterer, at studerende, der afleverer de 

frivillige opgaver, klarer sig bedre til eksamen, end dem, der 
ikke gør. Så for at få flere til at klare kurset, gøres opgaverne 
obligatoriske og tæller 50% af den samlede karakter.

- Næsten alle studerende afleverer nær-perfekte opgaver…
- … men der er stor spredning i eksamenskaraktererne.
- Kursusansvarlige opdager, at rettede og kommenterede 

opgaver (fra året før) ligger tilgængelige på internettet.

*navnet på kursus og 
kursusansvarlig er mig bekendt



   

  

 

To teoretiske greb
• Skel mellem moralsk, kausalt og politisk ansvar (Hilgartner 1990)

Plagiering og struktur

Litteratur
• Hilgartner, S. (1990): Research Fraud, Misconduct, and the IRB, A Review of 

Human Subjects Research 12(1): 1-4



   

  

 

To teoretiske greb
• Skel mellem moralsk, kausalt og politisk ansvar (Hilgartner 1990)
• Inautenticitet og performativitet (Macfarlane 2017)

Litteratur
• Hilgartner, S. (1990): Research Fraud, Misconduct, and the IRB, A Review of 

Human Subjects Research 12(1): 1-4
• Macfarlane, B. (2017). Freedom to Learn. The threat to student academic freedom 

and why it needs to be reclaimed. Society for Research into Higher Education. UK: 
Routlegde

Plagiering og struktur
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