Linköpings universitet använder Urkund,
som är ett verktyg som hjälper till att upptäcka plagiat. Skriftliga uppgifter, t.ex.
examensarbeten och uppsatser kan skickas
till Urkund som automatiskt arbetar genom
att jämföra likheter mellan texten och källor
på internet. Det som jämförs är bland annat
andra studentuppsatser och material från
svenska universitet med mera. Det är läraren
som bestämmer ifall uppgifter ska skickas till
Urkund och som i slutändan avgör om misstanke för plagiat föreligger.

Vad händer om man plagierar?
När en student misstänks för att ha plagierat
så överlämnas ärendet till universitetets
disciplinnämnd. Om det visar sig att
studenten har plagierat med uppsåt att
vilseleda angående sina kunskaper kan
studenten få en varning eller bli avstängd
från studierna i upp till sex månader
(Högskoleförordningen SFS 1993:100, 10
kap. 1 och 2 §§).
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Vill du testa dina kunskaper kring plagiat och
upphovsrätt? Gör självstudien No Plagiat.
noplagiat.bibl.liu.se

Även om man formulerar om texten med
egna ord, alternativt markerar citat och
anger korrekta referenser, så kan man
inte låta sin text helt och hållet bygga på
andra källor. Det måste givetvis ingå eget
material, egna kommentarer och reflektioner. Citat och referat ska stödja detta!

Plagiering innebär att man presenterar
innehållet i någon annans arbete (hela
eller delar av) som sitt eget arbete. Arbete
kan vara text, figurer, bilder, fotografier,
ljud etc.
Exempel på plagiat är:


När man skriver referenser kan man använda
olika system, till exempel Harvard eller Oxford.
Harvard bygger på att man anger den
ursprungliga källans författare och årtal i en
parentes. En fullständig referens finns i en
särskild referenslista. I Oxford anger man
istället en siffra inne i texten som hänvisar dig
till fotnot och/eller litteraturlistan.
För information om hur man citerar och refererar,
läs på:
http://www.bibl.liu.se/citera-och-referera

Upphovsrätt handlar om rätten att få använda
någon annans arbete. Tänk på att även om du
refererar till källan och därmed undviker
plagiering, så får du inte automatiskt använda
materialet utan att be om tillstånd från upphovsmannen. Arbete kan vara exempelvis text,
figurer, fotografier och material hämtat på
internet.

Under hela skrivprocessen kommer du att behöva
hänvisa till andra källor. Detta görs genom att
citera eller referera text. En citering är identisk
med originaltexten och meningen omges med
citattecken, om det är ett kort citat. Ett referat är
en kort redogörelse eller sammanfattning av den
ursprungliga originaltexten. Både citat och referat
kräver att man anger källan där informationen
har hittats.



Att lämna in någon annans arbete
som sitt eget.
Att inte ange referenser när man:
- kopierar fraser, meningar eller stycken
från någon annans arbete;
- skriver om ett stycke från någo annans
arbete i egna ord;
- använder någon annans teorier, metoder
eller data;
- kopierar bilder, diagram eller tabeller;
- kopierar datorprogram, musikkompositioner eller multimedia (ljud,
filmer etc.).

Risken att plagiera är också stor om man i
ett referat formulerar texten alltför nära
originalet, trots att korrekt referens till
originalarbetet anges.
Detta kan ske när man:

Behåller originalarbetets formuleringar



Endast byter ut några ord mot synonymer;



ordagrant utan att markera citat;


Översätter ordagrant från ett annat språk
översättning.

under hela skrivprocessen!

utan att ange att det rör sig om en

Var noga med att skriva ner referenser

