
Styrk originalitet og kritisk 
tænkning
Originalitetsrapporter bruger Google Søgning til at hjælpe eleverne med at 
integrere ekstern inspiration korrekt i deres skriftlige opgaver – samtidig med 
at det er nemt for undervisere at tjekke den akademiske redelighed.

Hjælp eleverne med at gøre deres 
bedste.

Lær eleverne, hvordan de kan bygge på 
udefrakommende idéer og inkorporere 
dem ordentligt i deres arbejde. 

● Hjælp eleverne med at lære, hvordan de 
underbygger deres idéer ved at scanne 
deres opgaver for anbefalede henvisninger, 
før de afleverer dem

● Giv eleverne værktøjer, der kan fange 
utilsigtet plagiering, før de afleverer opgaver

● Hjælp eleverne med at lære, hvordan 
de henviser til eksterne kilder korrekt

Hjælp undervisere med hurtigt 
at vurdere ægthed.

Spar tid for underviserne, når de analyserer 
elevopgaver i forhold til potentiel plagiering.

● Sammenlign hurtigt elevopgaver med flere 
hundrede milliarder websider og mere end 
40 millioner bøger med et enkelt klik

● Eliminer manuelle søgninger, og strømlin 
karaktergivningen ved automatisk at fremhæve 
tekststykker, der kræver henvisninger, samt et 
link til den eksterne kilde

● Gem, del eller udskriv originalitetsrapporter 
efter behov

Originalitetsrap-
porter er 
tilgængelige både 
i Classroom og 
Opgaver

Classroom

Opgaver

Få flere oplysninger på 
edu.google.com/products/originality            



Få flere oplysninger på 
edu.google.com/products/originality            
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Dit indhold tilhører dig og dine 
elever.

Med originalitetsrapporter bliver intellektuel 
ejendom beskyttet, og din skole beholder 
indholdet. Vi tager ikke ejerskab over dine 
data. Det er vores opgave at holde dem 
private, beskyttede og sikre.

Få flere oplysninger på 
edu.google.com/products/originality            

Få flere oplysninger i Sikkerhedscenter 
på edu.google.com/privacy

Undervisere, som bruger Google Workspace for Education Fundamentals, vores gratis 
udgave, kan aktivere originalitetsrapporter for op til fem opgaver pr. hold. Hvis du tilmelder 
dig Teaching and Learning Upgrade eller Google Workspace for Education Plus, får dine 
undervisere ubegrænset adgang til originalitetsrapporter.

Premium-udgaverne giver dig også et privat, skoleejet lager, hvor der kan scannes efter 
elev-til-elev-matches. Når undervisere brugere originalitetsrapporter i Classroom eller 
Opgaver, føjes elevopgaver automatisk til dit lager. Du har også mulighed for manuelt 
at tilføje eller fjerne elevopgaver.
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Opgrader for at få ekstra adgang til 
originalitetsrapporter.

http://edu.google.com/privacy

