Som lärare drar du fördel av att universitetet använder Urkund
Genom att låta dina studenter lämna in sina arbeten via Urkund sparar du tid. Studenterna
skickar sina arbeten till din Urkund-adress. Du tar emot dem som vanligt i din e-postlåda. När arbetet
kommer har du i samma e-meddelande en rapport från plagiatkontrollen. Enklare kan det inte bli och
det sparar dig tid genom att du slipper kontrollera själv. Kontrollen är klar när du får arbetet.
Genom att använda Urkund behöver du aldrig misstänka dina studenter för plagiat. Om dina
studenter regelmässigt lämnar in sina arbeten via Urkund behandlas alla studenter på samma sätt.
Rapporten från plagiatkontrollen får du alltid samtidigt med studentens arbete. En initial misstanke om
plagiering behöver aldrig fattas eftersom samtliga arbeten kontrolleras när de lämnas in.
Genom att använda Urkund lär sig studenterna vikten av korrekt källhantering. Genom att
regelmässigt använda Urkund, även då mindre arbeten lämnas in, lär sig studenterna vikten av
korrekt källhantering. Förhoppningsvis krävs då mindre arbete i att lära ut detta då studenterna skall
påbörja de större arbetena där större krav ställs på vetenskaplig metod.
Genom att använda Urkund skyddar du studenternas upphovsrätt. När Studenterna har skickat
in sitt arbete till Urkund kommer också senare inskickade arbeten att jämföras mot det. Detta gör att
ingen i framtiden otillbörligen kan plagiera studenternas arbeten.
Genom att använda Urkund hjälper du dina kollegor. I och med att alla arbeten som skickas till
Urkund också jämförs mot tidigare inskickade arbeten kan studenterna inte återanvända arbeten eller
delar av arbeten som är inlämnade i andra kurser eller på andra lärosäten anslutna till Urkund. På
detta sätt hjälper högskolorna och Universiteten varandra genom att bygga upp jämförelsematerialet.
Genom att använda Urkund hjälper du till att kvalitetskontrollera utbildningen. Om arbetet har
klarat Urkunds granskning kan du lugnt koncentrera dig på ämnesinnehållet i arbetet med vetskap om
att det är studentens egenproducerade arbete.

Problemet med plagiering har flera dimensioner:
•

•

•
•

Plagiering bidrar till att skapa orättvisa förhållanden mellan ärligt arbetande studenter och
studenter som fuskar, något som kommer till avgörande uttryck vid konkurrens om
studieplatser eller arbeten efter avslutad utbildning.
Plagiering innebär ett direkt hot mot kvaliteten i utbildning och forskning. En examen ska
spegla kunskap och färdighet hos den examinerade, egenskaper som inte kan förvärvas
genom plagiering.
Plagiering underminerar omvärldens tilltro till utbildning och forskning, vilket innebär ett
grundläggande hot mot den akademiska integriteten.
Plagiering innebär en kränkning av upphovsmannens rätt till sitt verk.

Såhär gör du för att använda Urkund:
När det är dags för studenterna att lämna in sitt arbete uppmanar du dem att skicka det som bifogad
fil via e-post till din inlämningsadress, d.v.s. Urkund-adressen.
Följande dag får du ett e-postmeddelande där du kan titta på rapporten från plagiatkontrollen och
hämta ned studentens arbete till din dator. Plagiatrapporten redovisas enkelt med studenternas texter
på ena sidan av skärmen och eventuell originalkälla till höger.
Om du går utbildningspasset eller studerar manualen kan du också lära dig göra inställningar för
deadline, hämta arbetet omedelbart efter att studenten har skickat det genom att hämta det från
urkund.se, sortera och arkivera studentarbeten som skickats till dig, göra inställningar för anonym
inlämning och många andra praktiska och tidsbesparande funktioner.

Vill du veta mer om Urkund? Ring 08-738 41 40 eller gå in på www.urkund.se
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