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Plagiatkontroller
ökade medvetenheten hos CBS
Med sina drygt 20 000 studenter är den statliga
handelshögskolan Copenhagen Business School (CBS)
den största handelshögskolan i Nordeuropa. De har en
mycket strikt policy vad gäller plagiering av forskning
och studentarbeten. Efter noggranna utvärderingar
valde CBS förra året att börja använda URKUND för att
identifiera textlikheter i inlämnade studentarbeten.
Något som snabbt ökade den upptäckta mängden av
plagiering.
Joshua Kragh Bruhn är informationsspecialist på CBS och ansvarar
för administrationen av URKUND. Han handleder även personalen
i användandet av plagiatkontrollprogrammet.
– Vi bytte till URKUND våren 2014 efter att tidigare har använt
ett konkurrerande verktyg. Vi var mycket missnöjda med det
tidigare så vi gjorde en metodisk genomgång för att hitta det rätta
plagiatkontrollprogrammet, säger Joshua Kragh Bruhn.

Antalet upptäckta plagiat i student-uppsatser har
ökat sedan URKUND infördes och det har lett till
diskussion och ökad medvetenhet, säger Joshua
Kragh Bruhn, informationsspecialist på CBS.

Support och användarvänlighet mycket viktigt
Joshua berättar att han har sett brister i alla de plagiatkontrollprogram de har undersökt och det är svårt att få
perfekta textmatchingar. Men det som fällde avgörandet var användarvänligheten och supporten. Och här har
URKUND visat sig vara överlägsna.
– URKUND är extremt enkelt att använda. Det är e-postbaserat, det är enkelt att skicka sin text och du får en
mycket överskådlig rapport tillbaka. Detta är väldigt mycket värt för oss – ju krångligare systemet är desto
mindre är viljan hos vår personal att använda det, säger Joshua.
Han berättar att det tidigare gick åt väldigt mycket tid att hjälpa och guida medarbetarna med plagiatkontrollen.
Det ledde till en stor ovilja att använda den.

www.urkund.com, information@urkund.com, 08-738 52 00
URKUND/Prio Infocenter AB, Box 3217, 103 64 Stockholm, Sverige

PREVENTING PLAGIARISM
SINCE 1999

CBS Copenhagen
Business School

CBS har fortfarande en del av sina uppsatsinlämningar i pappersformat, även om universitetet kommer att
införa fullständigt digital inlämning så småningom. De digitala uppsatserna lämnas in via lärplattformen
Moodle som Joshua tycker är mycket kompatibel med URKUND.
– Pappersuppsatserna måste först scannas innan de körs igenom URKUND och då behöver man inte gå
genom lärplattformen, utan körs smidigt direkt via e-post, säger Joshua.

Bestraffande eller pedagogiskt verktyg?
Antalet upptäckta plagiat ökade markant under den första tiden då URKUND infördes.
– Visst, vi har märkt en ökande andel plagiat sedan URKUND infördes och naturligtvis fanns det ett stort
mörkertal tidigare. Det var ett alltför tidskrävande arbete för lärarna att göra egna plagiatkontroller
manuellt. Automatiseringen har lett till att fler fiskar fastnar i nätet så att säga, säger Joshua.
Mot bakgrund av den ökade mängden upptäckta plagiat råder det en pågående diskussion på CBS: Hur ska
lärarna använda URKUND? Som ett vägledande pedagogiskt verktyg eller ett bestraffande kontrollsystem?
– Vissa lärare använder det som ett kontrollsystem men de flesta använder URKUNDs plagiatrapporter
som underlag till diskussion med studenterna om plagiering. Frågar du mig personligen så tycker jag att en
plagiatkontroll borde vara det sista steget i en mängd förebyggande åtgärder mot plagiering. Och jag är
övertygad om att CBS rör sig mot det hållet, säger Joshua Kragh Bruhn.

www.urkund.com, information@urkund.com, 08-738 52 00
URKUND/Prio Infocenter AB, Box 3217, 103 64 Stockholm, Sverige

