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Tal ordentligt om plagiat 
Af: Christine Isager, adjunkt, ph.d., Afdeling for retorik, Københavns Universitet  
Videnskab.dk/Retorikbloggen, 5. april 2011 kl. 21:28 
 

Retorikken omkring plagiat er en skræmmeretorik. Vi taler typisk om tyveri af andres 
ideer, resultater og formuleringer, eller måske om ”lån” i hånlige anførselstegn. Og vi 
gyser ved tanken om den straf, der kan tilfalde de formastelige, når tyveriet bliver 
opdaget: vanære og muligvis et farvel til studiepladsen, forskerstillingen eller, som vi 
lige har set det i Tyskland: til ministerposten. 

Historien om den tyske eks-forsvarsminister Karl-Theodor zu Guttenberg er et eklatant 
eksempel på en plagiatskandale. Han stræbte lovlig højt lovlig hurtigt, så han snød – og 
måtte falde dybt med en møllesten af et øgenavn om halsen: ”Baron zu Googleberg, the 
minister for cut and paste.” 

Og plagiat er en alvorlig sag, selvfølgelig, men den indsats, vi yder som elever eller 
studerende, som forskere, journalister eller forfattere for at undgå at plagiere andres 
arbejde, skal nødig opfattes som skræmmende i sig selv. Som skribenter skal vi læse, 
gengive, vurdere og videreudvikle andres arbejde, og vi skal gerne gøre det med omhu, 
men de fleste dage er der faktisk ikke tale om et urimeligt udfordrende orienteringsløb 
blandt forbudte fristelser. 

”Nu er I jo velsagtens nogen tyvagtige typer…” 
Ikke desto mindre er det mediebårne skandalehistorier a la zu Guttenbergs, de 
studerende bærer med sig, når de begynder på universitetet, påpeger Amy Robillard i 
en forskningsartikel fra 2009. ”They’ve heard the news, too,” skriver hun nærmere 
bestemt, ”about the historians and journalists plagiarizing” (409). Og ifølge Robillard er 
det på høje tid at forandre denne framing, når emnet plagiat skal formidles netop til 
studerende. 

Lægger man som underviser ud med at bruge tyverimetaforen, fastholder man 
nemlig skandale-perspektivet og placerer uden videre den studerende i rollen som 
tyven, der ”med fuldt overlæg stjæler en genstand fra dens retmæssige ejer med det 
udtrykkelige formål at slippe af sted med det” (416, min fordanskning). Underviseren får 
rollen som politi, og straffen er fastsat i et reglement, der håndhæves af en magtfuld 
enhed andetsteds i organisationen. 

Så falder hammeren. Og de studerende kan skamme sig på forhånd, kan de, for der er 
allerede lagt op til, at dovenskab og selviskhed er drivkraft i deres omgang med 
faglitteraturen (410-11). 
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Lad gå videre! 
Men Robillards udpensling af tyveri-metaforikken røber med al ønskelig tydelighed dens 
misvisende logik. Skribenter vil jo ikke beholde deres ideer og resultater. De vil hellere 
end gerne læses og videreformidles, og deres bidrag må hellere end gerne være så 
rammende formuleret, at de er værd at citere og gå i dialog med. Pass it on! Lad gå 
videre! er Robillards forslag til et nyt nøgleord i diskussionen. 

Hvad skribenter til gengæld ikke vil snydes for, er at blive anerkendt for deres bidrag, og 
det er den afgørende sproglige justering, Robillard slår til lyd for: 

Vi stjæler ikke ideer eller ord, når vi plagierer, men vi stjæler credit, altså anerkendelse. 
Vores brug og behørige anerkendelse af hinandens bidrag til den faglige diskussion er 
den, der gør vores og også de studerendes virke meningsfuldt. Og derfor er det også 
videreformidling og anerkendelse, vi skal betone, når vi taler om plagiat (eller rettere 
om kildehåndtering eller citatteknik, for plagiatbegrebet kan passende gemmes til 
lejligheder, hvor vi faktisk vil sætte fokus på misbrug.) 

Så altså: 

Når vi skal gøre os umage med referencerne, er det typisk ikke for at tæmme vores 
tyvagtighed, men for at vise vores vilje til at samarbejde om det, vi arbejder med. 

”Psst. Pass this on,” slutter Robillard sin artikel (430), og det er hermed gjort. 
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