
Uppmuntra till kreativitet 
och kritiskt tänkande
I plagiatrapporterna används Google Sök för att hjälpa eleverna att 
integrera externa inspirationskällor på rätt sätt i sitt skrivande, samtidigt 
som lärarna får hjälp att undersöka den akademiska integriteten.

Hjälp eleverna att lämna in så bra 
arbeten som möjligt.

Hjälp eleverna lära sig hur de kan använda 
idéer utifrån och införliva dem på rätt sätt i 
sina arbeten. 

● Hjälp eleverna lära sig hur de skapar stöd för 
sina idéer genom att söka efter 
rekommenderade källhänvisningar i sina 
arbeten innan de lämnar in dem

● Ge eleverna verktyg för att fånga upp 
oavsiktliga plagiat innan de skickar in sina 
uppgifter

● Hjälp eleverna att lära sig hur de hänvisar till 
externa källor på rätt sätt

Hjälp lärarna att snabbt bedöma 
autenticiteten.

Spara tid för lärarna när de analyserar 
elevernas arbeten med avseende på 
potentiella plagiat.

● Jämför snabbt elevernas arbeten med 
hundratals miljarder webbsidor och över 40 
miljoner böcker med ett enda klick

● Slipp söka manuellt och gör betygsättningen 
smidigare genom att markera de delar som 
behöver källhänvisning tillsammans med en 
länk till den externa källan

● Spara, dela och skriv enkelt ut 
plagiatrapporter vid behov

Plagiatrapporter 
är tillgängliga i 
både Classroom 
och Uppgifter

Classroom

Uppgifter

Läs mer på 
edu.google.com/products/originality            



Läs mer på 
edu.google.com/products/originality            
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Innehållet tillhör dig och dina elever.

Med plagiatrapporter skyddas immateriell 
egendom och skolan behåller innehållet. Vi 
gör inte anspråk på att äga din data. Vårt 
ansvar är att skydda din data och se till att 
den förblir privat.

Läs mer på 
edu.google.com/products/originality            

Du hittar mer information i integritets- och 
säkerhetscentret på edu.google.com/privacy

Lärare som använder Google Workspace for Education Fundamentals, den kostnadsfria 
utgåvan, kan aktivera plagiatrapporter för upp till fem hemuppgifter per klass. Genom att 
registrera sig för Teaching and Learning Upgrade eller Google Workspace for Education 
Plus får lärarna ett obegränsat antal plagiatrapporter.

Med premiumutgåvorna får du även tillgång till en privat lagringsplats som ägs av skolan där 
du kan söka efter matchningar mellan olika elevarbeten. När lärare använder Classroom 
eller Uppgifter läggs elevernas arbeten automatiskt till i lagringsplatsen. Om du vill kan du 
även lägga till ett ta bort elevarbeten manuellt.

© 2021 Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Uppgradera för förstklassiga plagiatrapporter.

http://edu.google.com/privacy

