
Tilrettelegg for originalitet 
og kritisk tenkning
Plagiatrapporter bruker Google Søk til å hjelpe elevene med å innlemme 
inspirasjon fra andre kilder i arbeidet sitt på en redelig måte – samtidig som 
lærerne enkelt kan sjekke den faglige integriteten.

Hjelp elevene med å levere inn best 
mulig arbeid.

Vis elevene hvordan de kan bruke andres 
kunnskap og henvise til den på riktig måte. 

● Hjelp elevene med å finne ut hvordan de 
underbygger ideene sine ved å se etter 
anbefalte kildehenvisninger i arbeidet sitt før 
de leverer.

● Gi elevene mulighet til å oppdage utilsiktet 
plagiering før de leverer inn arbeid.

● Hjelp elevene med riktig henvisning til 
eksterne kilder.

Hjelp lærere med å raskt vurdere 
autensitet.

Hjelp lærerne å spare tid når de ser etter 
eventuell plagiering i elevarbeid.

● Sjekk plagiatrapporter raskt opp mot flere 
hundre milliarder nettsteder og over 40 
millioner bøker, kun med ett klikk.

● Eliminer manuelle søk og effektiviser 
karaktersetting ved å markere tekststykker 
som mangler kildehenvisninger, og sette inn 
en link til den eksterne kilden.

● Lagre, del eller skriv ut plagiatrapporter ved 
behov.

Plagiatrapporter 
er tilgjengelige i 
både Classroom 
og Oppgaver

Classroom

Oppgaver

Finn ut mer på 
edu.google.com/products/originality            



Finn ut mer på 
edu.google.com/products/originality            
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Innholdet tilhører deg og elevene 
dine.

Med plagiatrapporter er åndsverk beskyttet, 
og skolen beholder innholdet. Vi blir ikke eiere 
av dataene dine. Ansvaret vårt er å sikre at 
dataene holdes private og trygge.

Finn ut mer på 
edu.google.com/products/originality            

Du nner mer informasjon i personvern- og 
sikkerhetssenteret på edu.google.com/privacy

Lærere som bruker den kostnadsfrie utgaven Google Workspace for Education 
Fundamentals, kan slå på plagiatrapporter for opptil 5 oppgaver per kurs. Lærere som 
registrerer seg for Teaching and Learning Upgrade eller Google Workspace for Education 
Plus, får ubegrenset med plagiatrapporter.

Med premium-utgavene får du også et privat repositorium som eies av skolen, der du kan 
finne samsvar mellom elever. Når lærere bruker plagiatrapporter i Classroom eller Oppgaver, 
blir elevarbeid automatisk lagt til i skolens repositorium. Du kan også velge å legge til eller 
fjerne elevarbeid manuelt.
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Oppgrader for få premium-utgaven av 
plagiatrapporter.
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