
 
 

Hvordan bruger jeg plagieringskontrollen? 
 

Besvarelser, der uploades i WISEflow, screenes automatisk af plagieringskontrolsystemet Urkund.  I 

kolonnen Plagieringen vil der være en procentsats på alle afleverede besvarelser. Denne procentsats siger 

noget om, hvor stor en del af den aktuelle besvarelse, der er blevet fundet i andre eksterne kilder.  

 

Når du klikker på plagieringsprocenten i WISEflow, bliver du ledt direkte over i Urkund, hvor du kan se selve 

plagieringsrapporten, som ligger til grund for procentsatsen. Plagieringsrapporten fungerer som 

dokumentationsværktøj, når du som bedømmer ønsker at undersøge, om der er tale om plagiering eller ej.  

Rapporten illustrerer overlap eller sammenfald mellem deltagernes besvarelser og eksterne kilder, og 

medtager i visse tilfælde også citater. Plagieringsrapporten giver altså ikke et endegyldigt svar på, om der er 

tale om plagiering eller ej. Det vil altid være op til dig selv som bedømmer at vurdere. 

 

 

Urkund anvender orange og beige farver og tilhørende procentsatser til at angive i hvor høj grad teksten i 

den studerendes besvarelse matcher den/de eksterne kilder. Farvekoden går fra beige til mørk orange 

afhængig af den kvalitative signifikans. Jo mørkere farve (mørk orange) jo stærkere er sammenfaldet. 

 

Kilden der er sammenfald med er angivet med direkte link og det er dermed let at åbne den op og tjekke 
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det. Man kan endvidere fravælge sammenligningskilder, hvis kilden der er plagieret fra, ikke skal tælles 

med (for eksempel ved genafleveret materiale).  

 

Analyse resultat vinduet er delt op i 3 dele. Metadata for besvarelsen vises i øverste venstre del. Kilderne 

der sammenlignes med vises i øverste højre hjørne. Du kan inkludere eller ekskludere kilder i øverste højre 

hjørne ved at klikke på afkrydsningsfeltet ud for hver kilde (enten et minus eller et plus). Sammenligningen 

foregår i nederste halvdel af skærmen hvor der på venstre side vises indholdet af besvarelsen og det 

overlappende tekst vises til højre 

For yderligere information om brugen af Urkund, se denne side. 

 

 

http://medarbejdere.au.dk/administration/studieadministration/sagsbehandlingsportal/eksamen/plagieringskontrol/


3 
 

 


