Studentsupport

Studentvägledning-URKUND

Inledning
URKUND erbjuder ett automatiserat system för att hitta plagiat i
studentarbeten. På ett enkelt och tidsbesparande sätt jämförs studentarbeten
med olika databaser samt Internet. Det finns en koppling mellan Moodle och
Urkund och läraren kan bestämma om studentinlämningar I Moodle ska
analyseras med hjälp av URKUND. Om en uppgift kontrolleras i URKUND
framgår detta i inlämningsuppgiftens beskrivning.
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Manual för studenter
l. Din lärare kan ställa in Inlämningsuppgiften så att den kopplas till plagiatsökning med hjälp
av "URKUND". Detta framgår när du laddar upp din uppgift.

2. Nu skickas din uppgift automatiskt till URKUND för granskning. Det kan ta några
dagar innan resultatet av granskningen publiceras. Om läraren har aktiverat autom.
Meddlande till studenter så kommer du att få ett mail med bekräftelse att URKUND
mottagit ditt arbete
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3. När analysen är klar kommer du att få ett mail angående detta. Meddelandet innehåller även
en länk som du kan trycka på om du inte vill att ditt dokument ska användas för framtida
jämförelser i URKUND. För att exkludera ditt dokument för framtida jämförelse, vänligen
tryck på länken längst ner i mailet och därefter välj ”Exempt Document”.

4. När analysen är klar kommer det även att presenteras likhetspoäng i form av procent
bredvid ditt inskickade arbete. Observera att likhetspoängen INTE är någon indikation på hur
mycket plagiarism som identifierats. Det är snarare en indikation på hur mycket av dokumentet
som måste undersökas närmare. Bakgrunden av likhetspoängen utgör en färg baserat på
procentsatsen. Skalan går från grönt (nästan ingen kopierad text) till svart (nästan all text är
kopierad).

5. Bredvid ditt inskickade arbete finns det också en länk som leder dig till en rapportanalys från
URKUND. För att komma till rapporten trycker du på ordet ”URKUND” till vänster om
likhetspoängen.
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