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14:00-14:45: Studerendes forståelse af plagiering og dens alvor
Joshua Kragh Bruhn, CBS Bibliotek 
Lotte Risbæk Thomsen, CBS Bibliotek

CBS Bibliotek gennemførte i efteråret 2017 en undersøgelse af CBS studerendes 
forståelse af plagieringsbegrebet og deres holdning til alvoren i forskellige typer af 
overtrædelser. Undersøgelsen var foranlediget af en støt stigning i antallet af ind-
berettede plagieringssager samt motiveret af ønsket om at forankre plagierings-
indsatsen i andet end de sædvanlige skrivebordsantagelser om studerende og deres 
adfærd og forsøg på ekstrapolation af enkeltberetninger fra ”det virkelige liv”. 
 
I dette oplæg vil vi gennemgå de væsentligste pointer fra undersøgelsen og på den 
baggrund identificere de mest akutte udfordringer for universitetet og dets  chancer 
for at knække koden til en sund akademisk praksis blandt studerende. Endeligt 
vil vi bidrage med forslag til, hvordan vi kommer videre på en både konstruktiv og 
 meningsfuld måde i tilrettelæggelsen af antiplagierings-indsatsen på CBS.       
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13:00-13:45: Uintenderede effekter af plagiatprogrammer: Mellem angsten for
plagiatanklager og kravet om selvstændighed

Gina Bay, Det Kgl. Bibliotek-Aarhus 
Tine Wirenfeldt Jensen, METoDo

Indførelsen af plagiatprogrammer har været medkonstituerende for, hvordan plagiat forstås og 
diskuteres på danske uddannelsesinstitutioner. Programmerne er vigtige for at sikre  eksamens 
validitet, men indførelsen af dem har en overset effekt i forhold til studerende, der ikke ønsker 
at plagiere (dvs. langt størstedelen). For de kan ofte ikke gennemskue, hvordan programmer-
ne bruges, og kan derfor frygte uretmæssige plagiatanklager og sanktioner. Samtidig bliver 
det sværere for studerende at lære at inddrage kilder til kritisk analyse og egen stillingtagen, 
når plagiatbegrebet udgør konteksten for forståelsen af kilders funktion. Resultatet kan blive 
uhensigtsmæssige studenterstrategier, hvor det primære fokus i opgaveskrivningen bliver at 
sikre sig imod en evt. plagiatanklage, hvilket gør det vanskeligt for studerende samtidig at indfri 
forventningerne om at vise selvstændighed i opgaven.  


