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Plagiering 
Innholdet er oversatt fra http://plagiarism.org/plagiarism-101/prevention/ 
 
Hva er plagiering? 
 

 Å stjele andres ideer eller ord og utgi dem for å være dine egne, selv om 
du endrer noen av ordene eller varierer setningsbygningen 

 Å bruke noe en annen har laget uten å kreditere opphavspersonen 

 Å kopiere direkte uten å sitere (sette i anførselstegn og angi hvor du har 
hentet teksten) 

 Å presentere en ide eller et produkt som noe nytt og originalt selv om du 
har trukket det ut fra en annen kilde 

 Å bruke så mye av det en annen har laget at det utgjør mesteparten av 
det du gjør – enten du krediterer den andre eller ikke 

 
Plagiering er tyveri, du både stjeler og lyver om det etterpå. De fleste tilfeller 
av plagiering kan unngås gjennom å sitere kilder. Du skal gi ditt publikum 
nødvendig informasjon for å finne tilbake til kilden.  
 
Typer av plagiering 
 
Plagiering er ikke alltid lett å avgjøre, grensen mellom plagiat og 
undersøkelser/forskning er ofte uklar. Dette er noen av de vanligste typene; 
 

 Kloning; du utgir ordrett det noen andre har skrevet som ditt eget 

 Hybrid; kombinasjon av å sitere kilder med avsnitt/setninger uten 
sitering 

 Klipp/lim; bruker store mengder tekst fra en enkeltkilde uten å endre 
innholdet  

 Mashup; blander sammen materiale kopiert fra ulike kilder 

 Finn/erstatt; bytter ut nøkkelord og fraser, men beholder innholdet i 
kilden 

 Feilsitering; bruker siteringer til ikke-eksisterende eller feil informasjon 
om kilden 

 Remix; omformer innhold fra flere kilder for å få dem til å henge sammen 

 Aggregering; inneholder ordentlig siteringer, men oppgaven inneholder 
omtrent ikke noe originalt arbeid fra den som leverer 

 Gjenbruk; bruker ting man har skrevet tidligere uten å sitere 


