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Vejledning til undervisere - plagiat  

Hvad gør URKUND? (anti-plagiat systemet i WISEflow) 

URKUND afgør ikke, om nogen har snydt, det er underviseren, som afgør, om der er tale om 
plagiat. 

URKUND viser ligheder i tekst, ikke snyd. Uddrag af kilder, der har ligheder med det indsendte 
dokument, vises til højre på skærmen, hvilket giver mulighed for en simpel parallelevaluering, 
hvorunder underviseren/censoren kan afgøre, om de studerende har brugt dele af teksten 
uhensigtsmæssigt.  
URKUND sammenligner med andre afleverede opgaver/projekter fra EAMV, andre 
uddannelsessteder, Internettet m.m.  

Gennemgangen at de sammenfaldende tekster kan godt vise, at den studerende har fået for lidt 
information om, hvordan man citerer korrekt. Det store flertal af studerende, har aldrig med vilje 
taget en forbudt genvej, men mangler viden om henvisninger og viden om at citere og omskrive 
korrekt. 

 

Eksempel på afleveringer, der viser højt udslag (%) i plagiatkontrollen 

Vi har problemer med gruppeopgaver, når den enkelte studerende i en gruppe afleverer opgaven. 
Det giver 100 % plagiat som er det samme som ingen kontrol, så ved gruppeaflevering skal 
opgaven kun afleveres én gang.  

Dette er dog kun et problem, hvis flowet ikke er sat op som gruppeaflevering inden det aktiveres.  
Ved flows som studiesekretæren sætter op, er det VIGTIGT at underviseren giver 
studiesekretæren besked om, at det er en gruppeaflevering INDEN flowet aktiveres.  

Selvom det ikke er alle studerende i et flow, som skal aflevere i en gruppe, så kan man godt lave 
en gruppeaflevering. Så er den studerende, bare i gruppe med sig selv. 

 

Eksempel på fejlmeddelelse 

Hvis den studerende scanner opgaven ind eller låser opgaven på andre måder, vil der komme 
tegnet:  

 

 

URKUND har ikke kunnet læse dokumentet og derved er afleveringen ikke blevet tjekket for 
plagiat. Det er derfor nødvendigt at den studerende afleverer igen i et læsbart format.  
 
I denne situation skal underviseren straks kontakte den studerende for at få tilsendt et eksemplar 
af opgaven i læsbart pdf-format. Vær opmærksom på at opgaven skal være identisk med den først 
afleverede. 
Hvis flowet er oprettet af en studiesekretær er det denne, som skal uploade den læsbare opgave til 
plagiatkontrol ellers er det underviserens ansvar.  

 


