
”Vores nyudviklede plagiatkontrol til 
Lectio blev lanceret i juni 2012. Plagiat-
kontrollen, i samspil med Lectios omfat-
tende samling af opgavebesvarelser, gør 
det nu muligt for lærere at vurdere, om 
deres elevers afleveringer er plagierede.
 
Plagiatkontrollen kan, ved hjælp af Lec-
tios godt 8 millioner opgavebesvarelser, 
identificere plagiering, som er forsøgt 
skjult. Vores algoritme kan nemlig gen-
kende hver sætnings opbygning, og bl.a. 
ved hjælp af de 50 mest brugte danske 
ord, stopord, kan plagiatkontrollen iden-
tificere snyd selv, hvis der er udskiftet 
tillægsord eller brugt synonymer.
 
Lectios store samling af forskellige opga-
ver gav os et solidt analysegrundlag, og 
åbnede op for udviklingen af et meget 
relevant og brugbart værktøj. Det er en 

interessant detalje, at det nu vil kræve 
omtrent et lige så stort arbejde at skjule 
plagiering, som det vil for eleverne at 
skrive den stillede opgave. 

Vi har haft en fordel ved at kunne teste 
vores arbejde på rigtige data, da det 
har givet os et reelt billede af plagiat-
kontrollens brugbarhed. Det har været 
interessant for os at se algoritmen sat 
i produktion og anvendt af mange 
brugere. 

Som DTU’s rektor ofte har citeret H.C. 
Ørsted, så er ingeniørkunstens formål 
at anvende naturvidenskabelig teori til 
praktiske formål til gavn for samfundet. 
Det mener vi netop, at vi har opnået gen-
nem vores samarbejde med MaCom. 
MaComs samarbejde med DTU fortsæt-
ter, og vi giver nu vores arbejde videre til 

andre medstuderende, der skal forsøge 
at optimere vores algoritme yderligere.

Det har været både stimulerende og 
lærerigt at indgå som del af det team 
af udviklere, som står bag Lectio. Vi har 
haft rig mulighed for sparring og det har 
været en stor hjælp, at kunne trække på 
medarbejderes erfaringer i forbindelse 
med tekniske udfordringer. De udvik-
lingsværktøjer som MaCom benytter, 
samt vores nyligt vundne erfaringer 
med behandling af store datamængder, 
har forberedt os godt til fremtidige jobs.

Vi er glade for at have fået mulighed for 
at være med til at give landets lærere 
et væsentligt værktøj, som forhåbentligt 
kan være med til at lette deres daglige 
arbejde, og på længere sigt komme de 
mange plagierede opgaver til livs.”

Morten Frølich og Kristoffer Hansen skrev kandidatspeciale om udviklingen af pla-
giatkontrol i Lectio og fik begge et 10-tal. Her fortæller de om deres erfaringer. 

Erfaringer med Lectio/DTU samarbejde
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Grundmodul

• Skemaer

• Timeregnskab

• Lærerløn

• Bogdepot

Elevmodul

• Fravær

• Karakterer

• Spørgeskemaer

• Konsultationer

Studiemodul

• Dokumenter

• Beskeder 

• Grupper

• Studieplan

Eksamensmodul

• Indberetninger

• Planlægning 

• Skemavisning

• Beviser

Time-fagmodul

• Valgfagstilmelding

• Holdpakning

• Time-fagfordeling

• Skemalægning

Se mere på: www.lectio.dk
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