Antiplagiatguiden – lathund för universitetsstuderande om
varför, när och hur man hänvisar samt undviker plagiat

Vad är
plagiat?

Plagiat innebär att man presenterar någon annans arbete som om det vore ens eget.

För universitetsstuderande kan det betyda
att du skriver något som andra ska läsa och bedöma, till exempel en uppsats, rapport
eller ett examensarbete. I ditt skrivande får och bör du använda dig av andras tankar och
text. Men du måste visa vad som är andras text och vad som är ditt eget bidrag.
Ditt eget arbete blir det när du tillför eget tänkande till de texter som du har läst.

Du ska skriva uppsats eller rapport
Hur gör
man?

Du har ett ämne för uppsatsen
Nu ska du
•
•
•
•

söka information
värdera kvaliteten hos informationskällorna
skriva och strukturera uppsatsen
hänvisa till dina källor

Varför ska man hänvisa?
1. Visa att du är påläst
Genom att visa vilka källor du har läst så visar du att du kan ditt ämne.

2. Värderingsunderlag
För att den som läser ditt arbete ska kunna granska det så måste man kunna hitta
källorna.
3. Erkänna andras arbete
Det hör till akademisk hederlighet att ge erkännande till den vars tankar och forskning
man bygger sitt eget arbete på.
4. Undvik plagiering
Om du gör dig skyldig till plagiering kan du varnad eller avstängd från universitetet.

När ska man hänvisa?
1. Påståenden
Om du använder någon annans tankar, text, tabeller, etc. i ditt eget arbete så måste
du ange källan.
2. Allmän kunskap
Allmän kunskap behöver inte markeras med citering eller referens.
Vad som är allmän kunskap kan variera i olika situationer. Fråga om du är osäker.
3. Samarbete
Om flera personer har bidragit med olika delar i ett arbete så måste det framgå
vem som gjort vad.

Hur hänvisar man?
Du hänvisar till andras texter genom att
• citera
• skriva om text med dina egna ord
• sammanfatta text med egna ord
• göra en källförteckning eller referenslista

Det finns mycket skrivet om hur man gör hänvisningar
Du kan fråga din lärare eller på ditt bibliotek.

Hänvisningar – några startpunkter
Att skriva bibliografiska referenser av Thomas Hedman, Umeå universitetsbibliotek
http://www.ub.umu.se/global/biblref.htm
Att ange källa, skriva citat och noter - en introduktion till Harvardsystemet
av Eli Bytoft-Nyaas, Högskolan i Borås
http://www.hb.se/blr/harvard/har.asp
Backman, Jarl (2008). Rapporter och uppsatser. 2., uppdaterade [och utök.]. uppl. Lund:
Studentlitteratur

Den här lathundens källor
You qoute it, you note it! Vaughan Memorial Library, Acadia University, Canada
http://library.acadiau.ca/tutorials/plagiarism/
Carrol Jude. 2002. A handbook for deterring plagiarism in higher education.

Antiplagiatguiden som bildspel
http://www.lub.lu.se/laeranderesurser/akademisk-hederlighet/antiplagiatguiden.html

av Alexandra Forsberg, illustrationer Cirsi Pöyhönen, för Lunds Universitets Bibliotek 2007

