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När kommer jag kunna använda Urkund? 

Urkund kommer att kunna användas precis som Turnitin, dels via ett fristående 

webbgränssnitt och dels på inlämningsuppgifter i Mondo. 

Det fristående webbgränssnittet för Urkund med inloggning via ditt universitetskonto 

beräknas bli tillgängligt i början av höstterminen 2016. 

Urkund via Mondo blir tillgängligt den 13 oktober 2016. 

Hur länge till kommer jag kunna använda Turnitin? 

Det fristående webbgränssnittet kommer du kunna använda fram till den 31 augusti 2016. 

Från den 26 augusti kommer du inte kunna genomföra textjämförelse med hjälp av Turnitin 

på inlämnade dokument via Mondo. 
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Viktig information för dig som använder det fristående webbgränssnittet av Turnitin 

Om du som anställd använt den fristående versionen av Turnitin för inlämning av studenters 

examinerande uppgifter är du skyldig att se till att dessa arkiveras inom Stockholms 

universitet. 

Observera dock att detta endast gäller den fristående versionen av Turnitin. Om studenterna 

laddat upp sina arbeten i någon av plattformarna; Mondo, Fastreg, SciPro, iLearn/Moodle så 

är arbetena redan lagrade inom universitetet. 

Information om vilka regler som gäller för bevarande kan du läsa om här. 

Information om hur du går till väga för att spara ner alla inlämningar kan du läsa om här: 

Guide på svenska 

Guide in English 

Vad händer med tidigare körda studentarbeten i Turnitin? 

Turnitin har använts på Stockholms universitet under 5 år. Vid övergången till Urkund 

kommer de arbeten som studenterna laddat upp via någon av plattformarna Mondo, Fastreg, 

SciPro, iLearn/Moodle att flyttas över och läggas till i sökbasen för Urkund. Det har dock inte 

varit möjligt att få ut de arbeten, i sammanhanget en ganska liten andel, som körts via det 

fristående webbgränssnittet trots att Stockholms universitet varit villiga att betala Turnitin för 

detta. (I avtalet med Urkund finns det däremot med att universitetet vid upphörandet av 

tjänsten skall få ut sitt körda material.) 

Vad händer med textjämförelserapporterna? 

I och med bytet av leverantör kommer alla textjämförelserapporter att försvinna från den 26 

augusti. 

Hur kommer användarupplevelsen att förändras i och med bytet från Turnitin till 

Urkund? 

Ett nytt verktyg innebär alltid en ny användarupplevelse och inlärningsperiod. 

Grundfunktionen är dock densamma; att man får ut en siffra på hur mycket text i studentens 

inlämning som överensstämmer med matchade källor i Urkunds sökbas. 

Gör man textjämförelser via någon av plattformarna Mondo, Fastreg, SciPro, iLearn/Moodle 

så kommer den stora förändringen att vara de principer som ITS-gruppen, ledd av rektorsrådet 

för IT- frågor beslutat. Information om dessa principer har tidigare skickats ut till samtliga 

institutioner via områdeskanslierna. I korthet handlar det om att inte använda termen 

plagiatkontroll eftersom det endast är den simplaste formen av plagiat som systemet kan 

http://www.su.se/polopoly_fs/1.210544.1416229827%21/menu/standard/file/Gallring%20-%20Handlingar%20vid%20antagning%20och%20inom%20utbildningsverksamhet%20RF%20141106.pdf
https://zero.comaround.com/sv-se/content/732476/?ctxt=search&key=22b7ed0ac054c5805deb3944b54162ad%23/
https://zero.comaround.com/en-us/content/734887/?ctxt=search&key=b060d825702023b20b124af6655a70c5%23/
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hantera genom jämförelse av textsträngar. Siffran för andelen matchad text kommer inte att ha 

någon färgkod och man kommer inte att per automatik kunna delge studenten 

textjämförelserapporten. 

Hur kan jag få hjälp att komma igång med Urkund? 

Alla institutioner erbjuds en introduktionsutbildning till det nya verktyget. Det är bara att 

kontakta Helpdesk och beställa en tid under hösten då vi kommer till er institution för en 

demonstration, t ex på ett institutions- eller lärarmöte. 

  

Det finns också möjlighet att träffa Urkund i september då de kommer till Frescati för att hålla 

2 utbildningstillfällen kring plagiering för SU:s personal. Vi vill särskilt uppmana personer 

som är disciplinärendeansvariga på institutioner att delta på något av dessa tillfällen. Till 

anmälan. 

Dessutom kommer det att finnas hjälpguider i Serviceportalen så fort Urkund blir tillgängligt, 

om man vill lära sig på egen hand. 

Vem ska jag kontakta om jag har frågor om verktygsbytet? 

Löpande information om bytet hittar du på Medarbetarwebben. 

Har du andra frågor om bytet kan du kontakta Marika Frank, marika.frank@su.se. 

https://su.se/serviceportalen
https://sunet.artologik.net/su/kurs_urkund
https://sunet.artologik.net/su/kurs_urkund
http://serviceportalen.su.se/
http://www.su.se/medarbetare/it/st%C3%B6dsystem/turnitin
mailto:marika.frank@su.se

