
KURSPLAN 
Textjämförelsesystemens möjligheter och begränsningar – att 

använda Urkund 
 

Omfattning 
Kursen motsvarar en veckas heltidsstudier 

Nivå 
Motsvarande högskoleförordningens avancerade nivå. 

Målgrupp 
Lärare vid högskolan som använder sig av PDS (textjämförelsesystem) i sin verksamhet och vill 

fördjupa sin förståelse kring systemens möjligheter och begränsningar speciellt möjligheter till 

upptäckt och möjligheter att utnyttja PDS som pedagogiskt verktyg. 

Betygsnivåer 
Godkänd/Underkänd 

Syfte 
Kursens syfte är att deltagarna skall få kunskap om vad vilseledande och plagiering är, vilka verktyg 

som kan användas för att upptäcka och bedöma textöverlappning och vilka möjligheter och 

begränsningar sådana verktyg har. 

Innehåll 
Tillfälle 1 Juridik, etik, begrepp och definitioner relaterade till akademisk integritet. 

Tillfälle 2 Verktyg för kontroll. Introduktion av den allmänna verktygsapparaten. Genomgång av 

Urkund som exempel. 

Tillfälle 3 Analysuppgift: Möjligheter och begränsningar med PDS (Urkund och andra 

textjämförelsesysten) (Vårt fall och svar på en essäfråga som exempel) 

Tillfälle 4 Examination: Designuppgift att konstruera en examinationsuppgift där möjligheter och 

begränsningar med PDS hanteras.   

Kursmål 

Efter genomgången kurs ska kursdeltagarna 

 visa kännedom och förståelse för högskolans policydokument rörande vilseledning och 

plagiering. 

 visa insikt i begrepp och definitioner som förekommer i diskussionen om plagiat och 

vilseledande. 

 utveckla sitt kritiska förhållningssätt och sin förmåga att problematisera arbetet med det 

textjämförelsesystem som högskolan använder. 

 kunna visa medvetenhet om olika examinationsgenrer och de krav som kan ställas på design 

samt visa på hur detta samspelar med idéer om plagiat och vilseledande. 

 



Genomförande 
Föreläsningar, seminarier, workshops och eget skrivande. 

 

Examination 
Enskild skriftlig uppgift där deltagarna konstruerar en examinationsuppgift i en genre anpassad till 

valt ämne. Uppgiften skall beakta de möjligheter och begräsningar som finns i Urkund. 

Examinationsuppgiften läggs fram och diskuteras på ett seminarium. 

För godkänt resultat krävs deltagande vid samtliga kurstillfällena och godkänt resultat på 

examinationsuppgiften. 

 

Intyg 
Intyg utfärdas på 1 veckas godkänd högskolepedagogisk kurs. 

 

Litteratur 
Litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart 

Under konstruktion 

 

Styrdokument för disciplinärenden Högskolan Kristianstad 

 

https://www.hkr.se/globalassets/avdelningar/uppdrag-ab/lararlyftet/styrdokument_for_disciplinarenden_160706.pdf?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=Policy+f%C3%B6r+arbete+med+disciplinfr%C3%A5gor&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3aa3bcba8b-8d60-4b33-bd82-1a90ee8ab0a0&_t_ip=83.35.61.194&_t_hit.id=HKR_Content_Media_DocumentFile/_75b4e98a-d8f6-4701-8577-950a3c4520a9&_t_hit.pos=1

