
Velkommen til bibliotekets kurs i Kilder og Kildebruk, del 3 – Plagiat

Plagiatproblematikk er nært knytta til kursets del 2 Referanseteknikk. Der lærer du 
om sitater, omformulering og å bruke kilder inn i teksten. Dette er viktig kunnskap 
som gjør at du unngår problemet med plagiat og lærer å vise forskjell mellom egent 
og andres tekst.

Derfor kan vi nå veldig kort si noe mer om plagiat, hvordan du unngår det er i del 2.

1

Kursets oppbygging

Del 1. Kildekritikk

Del 2. Referanseteknikk

Del 3. Plagiat



Læringsmål for hele kurset- og for denne delen om plagiat- og å unngå plagiat
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Du skal lære 

Hva plagiat er og hvorfor det er viktig å henvise til 

kildene du har brukt:

• markere på en tydelig måte grensen for egen og andres tekst.

• markere når andres tekst blir sitert, parafrasert eller 

oppsummert.
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Plagiat

Å anvende andres verk/tekst og presentere det 

som sitt eget, uten å referere til kilden.
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Tilsiktet – utilsiktet plagiat

Tilsiktet plagiering

Omarbeide tekst fra 

bøker eller artikler

Kopiere og lime fra websider

Låne fra andre oppgaver for 

å legge til tekst.

Utilsiktet plagiering

Du vet ikke når og hvordan 

henvise/referere

Du vet ikke hvordan du skal 

parafrasere

Gjenbruk av eget tidligere 

arbeid



Hvordan oppdages plagiat? På flere måter, maskinelt og manuelt.
Konsekvenser/Straff? - streng.
Hvordan unngå plagiat?- enkelt: henvis til kildene!
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Plagiat og konsekvenser

Hvordan oppdages plagiat?

Oppgavene sjekkes elektronisk og manuelt av sensor/lærer.

Konsekvenser

Annullering av 

av eksamen.

Utestenging i 

inntil ett år.

Kilde: Colorbox

Hvordan unngå 

plagiat?

Henvis til 

kildene!



Eksempel fra 2019:
Etter en nærmere gjennomgang av besvarelsen, viste det seg imidlertid at det var 
snakk om en mye større andel enn de 19% som Urkund avdekket: Besvarelsen hadde 
nesten identisk disposisjon, det var lik problemstilling, det var benyttet de samme 
fagartiklene, og totalt sett fremsto besvarelsen i stor grad som en lett bearbeidet 
versjon av den tidligere innleverte bacheloroppgaven. Det var ikke henvist til 
bacheloroppgaven, verken undervegs i teksten eller i litteraturlisten. Det var heller 
ikke benyttet sitatmarkører slik kravet er ved ordrett gjengivelse av tekst.

Klagenemdas begrunnelse:
«Klagenemnda fant det bevist at studenten hadde presentert andres arbeid som sitt 
eget, uten å ha tilstrekkelige kildehenvisninger. Klagenemnda la blant annet vekt på 
det store omfanget av tekstlig likhet mellom den innleverte bacheloroppgaven og 

kilden. Klagenemnda påpekte at kilden ikke var oppgitt undervegs i teksten eller i 
litteraturlisten, og at manglende kildehenvisninger etterlater inntrykk av at dette var 
studentens egen tekst, og ikke en tekst som er kopiert fra andre. 
Klagenemnda mente det påviste fusket i saken tilsa at det måtte reageres med 
annullering og utestenging. Normal reaksjon ved forsettlig fusk er etter retts- og 

forvaltningspraksis annullering av eksamen og utestenging i to semestre. Studenten 
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Hvordan oppdages plagiat?

Hvis det er stor tekstlikhet, blir oppgaven i tillegg sjekket 
manuelt for likhet med andre kilder.

2020: 100 fuskesaker på HINN.

Et eksempel fra 2019 viste at 19 % av en oppgave var helt 

lik en annen BA-oppgave.

I tillegg var både problemstilling og kilder like.

Studenten ble dømt for plagiering og fikk eksamen 

annullert og ble utestengt i to semestre.



fikk derfor sin bacheloroppgave annullert, og ble utestengt i to semestre"
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Her er svar på spørsmålene:

1. Omformulering er ikke plagiat: Hvis man har henvisning og referanse er det ikke plagiat.
2. Selvfølgelig plagiat. Alle besvarelser skal være unike og nytt arbeid. (selvplagiering)
3. Skal alltid bruke hermetegn, men må også ha henvisning og referanse.
4. Lik linje som alle andre kilder.
5. Gråsone. Diskusjon omkring dette. Det er greit at noen korrekturleser og kommer med 

innspill, men hvor går grensen for hvor mange innspill man kan få? Når blir oppgaven 
ikke «din» lenger? Du kan ikke sitere mamma eller kjæreste som kilde når de kommer 
med gode innspill og forslag til endringer til oppgaven din. Sjekk heller opp det de sier i 
pensum/andre kilder og henvis til disse. Gjør de troverdige og faglige kildene til ditt, men 
du skal alltid kreditere opphavsperson.

6. Mye faglig allmennkunnskap, men finn alltid igjen forelesningene i pensumlitteraturen, 
og henvis til dette i stedet for forelesning.

8

1. «Omformulering av andres tekster er ikke plagiat»

2. «Denne problemstillingen har jeg besvart en gang før. Jeg leverer den samme oppgaven igjen, men 
jeg skriver den litt om».

3. «Bruk hermetegn. Det er ikke plagiat hvis jeg viser at det er et sitat»

4. «Man kan ikke plagiere fra Internett. Alt på Internett er i det offentlige rom, og dermed 
allmennkunnskap.»

5. «Hvis jeg får noen til å se over oppgaven min, korrekturlese og komme med innspill som fører til 
store endringer, regnes dette som plagiat/fusk?»

6. «Hvis jeg bruker ting jeg har lært i forelesningene og gjennom pensumlitteratur i oppgaven min 
uten å henvise eller referere, er det ikke plagiat»

Hvor går grensen? Ov erhørt på biblioteket – er dette plagiat?

Valgfri oppgave



En kan benytte de samme kilder som i tidligere oppgaver, men i en ny sammenhent
og en bør endre refleksjon eller diskusjon.

Kan en sitere seg selv?
Det er ikke anbefalt å sitere egne oppgaver - hver oppgave skal være unik.

Når kan det være aktuelt å sitere seg selv?

• ved videreføring av et tema du har arbeidet med i for eksempel en BA-oppgave til 
en MA-oppgave

• ved prosess-skriving hvor den samme teksten bli levert inn til vurdering flere 
ganger

Avtal med fagansvarlig veileder hvordan dere refererer i disse tilfellene.
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Selvplagiering

Det er ikke anbefalt å sitere egne oppgaver - hver oppgave skal 
være unik.

Når kan det være aktuelt å sitere seg selv?

• ved videreføring av et tema du har arbeidet med i for eksempel en 
BA-oppgave til en MA-oppgave

• ved prosess-skriving hvor den samme teksten bli levert inn til 
vurdering flere ganger

Avtal med fagansvarlig veileder hvordan dere refererer i disse 
tilfellene.



Det er positivt med samarbeid ved oppstart av en eksamensoppgave (f.eks. 
samarbeid i en kollokviegruppe). Dere kan hjelpe hverandre ved oppstarten av et 
eksamensarbeid f.eks. med:

• fortolkning av oppgavetekst
• mulige perspektiv og løsninger på oppgaven
• identifisere relevant pensumlitteratur, teorier og modeller
• identifisere motsetninger i pensumlitteraturen

• identifisere andre relevante kilder
• identifisere gode eksempler

Dette med strategier hører egentlig til studieteknikk-feltet og tilhører ikke «kilder & 
kildebruk», men det er kanskje ved samarbeid-, skrive- og klipp-og-lim-strategier de 

går seg bort og havner i plagiatfella, så derfor tar vi det med.
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Hvor går grensen for samarbeid?

Diskuter gjerne tema sammen, men

Formuler teksten 
individuelt (formuleringer, tekstens 
oppbygging og argumentasjon).
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Tips til ressurser

• Søk og Skriv: https://sokogskriv.no/

• iKomp: https://www.mooc.no/course/ikomp/

• Kildekompasset: http://kildekompasset.no/

• Høgskolebibliotekets w ebside om plagiering

• Stop plagiat nu! – dansk nettressurs med praktiske øvelser: http://stopplagiat.nu/

• Podcasten om akademisk skriving: http://w ww.akademiskskriving.no/

• Podcast om digital kildekritikk https://soundcloud.com/user-178347250-

823174019/digitalkildekritikk
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Oppsummering: Hvordan unngå plagiat

Gjør deg kjent med og vær bevisst grensen for din og andres tekst

Vis din kjennskap om grensen ved å oppgi referanser

Tips for god referanseteknikk:

• Ta vare på referansene du bruker

• Sitér nøyaktig

• Henvis til kilder i teksten

• Lag en korrekt utformet litteraturliste



HUSK: Svar gjerne på mail med pdf hvis du har kommentarer! Vi blir glad for både ris 
og ros.
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Kontakt oss!

Elverum: bibliotek.elverum@inn.no

Evenstad/Blæstad: bibliotek.evenstad@inn.no

Hamar: bibliotek.hamar@inn.no

Lillehammer: bibliotek.lillehammer@inn.no

Rena: bibliotek.rena@inn.no

Kontakt oss!

• Instagram: hogskolebiblioteketinn

• Facebook: https://www.facebook.com/HINNbibliotek

• Finnes også videoer om kildehenvisning i fakultetsrom i Canvas


