
Sida 1 

Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 
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Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 

Referenslitteratur
Fowelin, P. (2012). Från motstånd till möjlighet -att leda förändringsarbete i förskola och
skola. Stockholm: Lärarförbundets förlag. sidor: 144.

OECD (2015). Improving Schools in Sweden. An OECD perspective. Paris: OECD. sidor:
181, http://www.oecd.org/edu/school/Improving-Schools-in-Sweden.pdf.

https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Fr%C3%A5n+motst%C3%A5nd+till+m%C3%B6jlighet+-att+leda+f%C3%B6r%C3%A4ndringsarbete+i+f%C3%B6rskola+och+skola
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Fr%C3%A5n+motst%C3%A5nd+till+m%C3%B6jlighet+-att+leda+f%C3%B6r%C3%A4ndringsarbete+i+f%C3%B6rskola+och+skola
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Improving+Schools+in+Sweden.+An+OECD+perspective

