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Logga in på Urkund direkt med din användare 

Uppdaterad: 2019-08-14 

 

Urkund integrerat i Learn ger dig möjlighet att automatiskt plagiatkontrollera studenters 

texter via i Learn, men det skapas också ett konto för dig hos tjänsten Urkund första gången 

du kopplar en uppgift till Urkund i Learn. 

Denna manual visar hur du loggar in direkt på Urkund. Detta ska i normalfallet inte behövas 

men kan vara bra om du vill till exempel vill kontrollera en enstaka text. 

 

1 
Logga in och välj språk 

Skriv www.urkund.com i webbläsaren för att komma till Urkunds sidor. Innan du loggar in kan du välja 
vilket språk du vill använda. Klicka på sedan på LOGGA IN 

 

 

 

2. 
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Logga in i Urkunds system 

 

Nu måste du välja alternativet ”INLOGGNING URKUND” 

 

 

Sista steget är att du får upp en inloggning. Här loggar du in på samma sätt som på HDa. 

Användarnamn är din e-post och lösenordet detsamma som för att logga in på HDa 
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3. 
Personlig sida på Urkund 

När du är inloggad direkt mot Urkund ser du alla uppgifter som du aktiverat plagiatkontroll för. Det 
innebär att du kommer att få en mycket lång lista med filer. I grundläget ser du senast skickad text längst 
upp i listan.  

Du ser också din personliga analysadress. 
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4. 
Så här fungerar Urkund 

 

Vill du veta mer om hur urkund fungerar kan du hitta information via https://www.urkund.com/sv/om-
urkund/ 

 

 

 

 

 

 

 

NGL-centrum 
Den här manualen är skapad av NGL-centrum. Upptäcker du felaktigheter eller andra brister 

tar vi tacksamt mot synpunkter via e-post på adressen support@du.se.  
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