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Kennarakynning

Háskólinn í Reykjavík
Hafdís Dögg Hafsteinsdóttir

upplýsingafræðingur
hafdisdh@ru.is
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Þessi kynning inniheldur ...

• ... útskýringar á því hvaðTurnitin er og hvernig það
virkar

• ... leiðbeiningar um hvernig setja skal upp notanda, 
námskeið og verkefni

• ... leiðbeiningar um hvernig lesið er úr niðurstöðum
OriginalityCheck (frumleikaprófunar)

Hafdís Dögg Hafsteinsdóttir hafdisdh@ru.is
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ATH!  Leiðbeiningar um notkun GradeMark og PeerMark er að

finna á Turnitin.com

OriginalityCheck hefur verið þýtt sem frumleikaprófun eða ritstuldarvörn

Hvað er Turnitin?

Jafningja-

endurgjöf

Hamlar gegn 

ritstuldi

Einkunna- og 

endurgjöf
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Hvað er Turnitin Originality Check?

• Turnitin er ekki bara notað til að hafa upp á 
svindlurum og rit-”þjófum”

• Turnitin er hægt að nota sem hjálpartæki til að 
leiðbeina nemendum  um hvernig komast megi hjá 
ritstuldi og hjálpa þeim að skilja hvernig vinna á 
með heimildir og fella þær inn í ritgerðaskrif sín

Turnitin OriginalityCheck er hugbúnaður til

varnar ritstuldi
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Umfangsmikið gagnasafn

OriginalityCheck ber texta nemenda saman
við gagnasafn Turnitin sem inniheldur ...

– milljarða vefsíðna bæði virkra vefsíðna
og vefsíðna sem ekki lengur eru virkar

– yfir 100 milljónir tímaritsgreina í rafrænum
gagnasöfnum

» Turnitin nær þó ekki inn í öll gagnasöfn í 
Landsaðgangi né í séráskriftum HR, m.a. ProQuest, 
Britannica, Karger ...

– meira en 220 milljónir nemendaverkefna

» þar af eru um 25.000 lokaverkefni í Skemmunni

Meira en helmingur ritstuldar nemenda er

talinn vera úr verkum annarra nemenda!
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Hvernig virkar Turnitin Originality Check?

• Verkefni nemanda er hlaðið upp í Turnitin

• Hugbúnaðurinn býr til skýrslu sem dregur fram 
samsvörun milli verkefnis og texta í gagnasafninu

• Skýrslan sýnir í prósentum hvernig verkefni 
nemandans ber saman við aðrar heimildir

• Turnitin býr til lista yfir þær heimildir sem 
samsvörun finnst í
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Originality Report  (frumleikaskýrslan) 

sýnir hlið við hlið texta nemandans og 

heimildina (eða heimildirnar) sem 

samsvara textanum
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Hvað verður um verk sem fara í Turnitin?

Valið er hvort verkefni er sett í ...

• ... aðalsafn (standard repository): 
Innlagt verkefni er borið saman við verkefni frá  
öðrum stofnunum (aðilar annarra stofnana geta 
ekki skoðað verkefnið í heild án leyfis)

• ... ekkert gagnasafn  (no repository): 
Verkefnið er ekki aðgengilegt til að bera saman við 
verkefni frá öðrum stofnunum
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Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7

50-74% samsvörun

75-100% samsvörun

Vísbendingar um virkni 

% verkefna með mikla samsvörun

Samkvæmt rannsóknum Turnitin fækkar tilfellum af alvarlegum ritstuldi þegar

OriginalityCheck eða frumleikaprófun er orðin viðtekin vinnubrögð
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Sístækkandi samfélag notenda

milljónir kennara

tugir milljóna nemenda

þúsundir stofnana

yfir 100 lönd

10 tungumál
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Að byrja að nota hugbúnaðinn
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Fyrstu skrefin

1. Að fá aðgang að kerfinu

2. Að búa til námskeið

3. Að veita nemendum aðgang (2 möguleikar)

– hlaða upp nemendalista

– dreifa námskeiðsnúmeri og lykilorði námskeiðs til
nemenda

4. Að búa til verkefnaskil

5. Að læra á heimasíðuna
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Að fá aðgang að kerfinu 1

• Kennari sendir umsjónarmanni Turnitin í HR beiðni
um aðgang að kerfinu

• Turnitin umsjónarmaður
HR skráir kennara sem
notanda í kerfið

• Kerfið sendir viðkomandi
kennara tölvupóst

• Smellið á “Get started”
takkann
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Að fá aðgang að kerfinu 2

• “Get Started” takkinn

tekur þig inn á 

leiðbeiningasíðu hjá

Turnitin.com þar sem

fyrstu skrefin í notkun

kerfisins eru útskýrð

• Skrollaðu niður síðuna

og smelltu á “Create 

Password” neðst á 

síðunni
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Að fá aðgang að kerfinu 3

• Fylltu inn netfang og eftirnafn
og smelltu á “Next”

• Nýr tölvupóstur er sendur á 
netfangið þitt sem þarf að
virkja innan 24 stunda

• Smelltu á linkinn í 

nýja póstinum og

fylgdu leiðbeiningum
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Að fá aðgang að kerfinu 4

• Veldu lykilorð

• Lykilorðið þarf að vera
minnst 6 stafir og innihalda
minnst 1 bókstaf og
1 tölustaf

• Smelltu á “Next”

• Smelltu á “Log in Now”
og loggaðu þig inn með
netfangi og því lykilorði
sem valið var
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Að fá aðgang að kerfinu 5

• Þegar þú hefur loggað þig
inn þarf að velja
“leynispurningu” og svar
við spurningunni

• Ef þú gleymir lykilorðinu þínu
og svarinu við leyni-
spurningunni er samt hægt
að láta kerfið senda sér póst

• Að síðustu þarf að samþykkja
skilmála
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Að logga sig inn

• Nú getur þú byrjað að nota Turnitin!

• Þegar þú notar Turnitin í framtíðinni þá ferðu 
turnitin.com og loggar þig inn efst í hægra horni 
skjásins

• Athugaðu að þú þarft að logga þig in með HR-
netfanginu þínu og nýja lykilorðinu
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Heimasíðan þín

• Til að búa til námskeið smellirðu á græna „Add Class“ takkann

• Þú færð nýjan skjá þar sem þú þarft að láta námskeiðið heita 
eitthvað og gefa því lykilorð

• Hægt er að velja um „Standard class“ og „Master class“ en veldu 
„Master class“ einungis ef fleiri en einn kennari notar Turnitin í 
námskeiðinu

• Þú þarft einnig að velja „Subject area“ t.d. „Business“, „Student 
level“ t.d. „Undergraduate“ og  skrá dagsetningu hvenær 
námskeiðinu á að ljúka
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Nýtt námskeið

• Þegar þú hefur stofnað nýtt 
námskeið færðu staðfestingu 
þar sem þú sérð „Class ID“ 
sem er númer sem kerfið gefur
námskeiðinu og „Enrollment 
password“ sem þú hefur valið

• Þessar upplýsingar geturðu 
gefið nemendum þínum ef þú vilt að þeir skrái sig sjálfir í 
námskeiðið

• „Class ID“-númerið sést alltaf á heimasíðu þinni fyrir framan 
heiti námskeiðs

• „Enrollment password“ er hægt að sjá með þvi að smella á 
„Edit“ hnappinn          (tannhjólið) hjá heiti námskeiðs á 
heimasíðu þinni
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Nýtt námskeið

• Þá ætti heimasíðan þín að líta einhvern veginn 
svona út:

• Þarna hefurðu m.a. aðgang að tölfræði hvers 
námskeiðs

• Þú getur afritað námskeið ef þú vilt hafa annað 
námskeið sett upp á sama máta

• Þú getur breytt stillingum og eytt námskeiði
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Að búa til verkefnaskil í námskeiði

• Til að búa til verkefnaskil í námskeiði þarf að smella á 
viðkomandi námskeið og smella svo á                      hnappinn

• Þá opnast þessi skjámynd:

• Velja þarf ...

- titil skilamöppu
- upphafs- og
lokadag skila

• Annað er óþarfi
að fylla út
nema verið sé
að nota “Grade Mark” hluta hugbúnaðarins

• Nú þarf að smella á                        til að velja hvernig
“Originality Report” (frumleikaskýrsla) skuli vera útfærð
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Að búa til verkefnaskil – „Optional Settings“

• Undir þessum lið er hægt að setja inn leiðbeiningar 
um verkefnið fyrir nemendur („Special Instructions“)

• Þá er möguleiki að leyfa skil eftir áður skilgreindan 
skiladag:
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Þá þarf að setja upp skilgreiningar fyrir „Originality 
Report“ eða frumleikaskýrslu:

• Á að útbúa frumleikaskýrslu 
þegar verkefni er skilað inn?

• Hvenær á að búa til skýrsluna?

– strax, sú skýrsla er endanleg

– strax, en hægt er að skrifa yfir 
skýrsluna fram að lokadegi skila ef verkefni er skilað inn 
oftar en einu sinni

– skýrsla er búin til á lokadegi skila
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Áfram með skilgreiningar fyrir „Originality Report“: 

• Á að útiloka samanburð
texta í heimildaská?

• Á að útiloka samanburð
á texta í gæsalöppum?

• Á að útlioka „litlar“ 
samsvaranir? (skv. 
skilgreiningu kennara)

– ef valið er jákvætt þá 
birtist þessi gluggi:

• Fá nemendur að sjá skýrsluna?
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Og síðustu skilgreiningar fyrir „Originality Report“: 

• Á að setja verkefni sem skilað er inn
í verkefnageymslu eða ekki?

– Kostir þess að setja verkefni nemenda í 
verkefnageymslu eru þeir, að þá eru nemendaverkefni 
borin saman við verkefni í öllum stofnunum sem nota 
Turnitin

• Hvaða gagnasöfn á að bera verkefnið saman við? 

– við varðveislusöfn nemendaverkefna?

– við Internetið?

– við tímarit og annað útgefið efni í 
gagnasöfnum? 
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Að opna aðgang fyrir nemendur

Til að opna aðgang fyrir nemendur í námskeið þarf að smella á 
viðkomandi námskeið á heimasíðunni og smella á flipann 
„Students“:

• Hægt er að opna fyrir nemendaaðgang á tvo vegu:

– skrá inn hvern nemanda fyrir sig

– hlaða upp nemendalista

» listinn getur verið í Word, Excel eða textaskjali (mælt er með Excel 
t.d. Excel lista úr námskeiði í MySchool)

» listinn þarf að innihalda fornafn, eftirnafn og netfang

– í báðum tilfellum fá nemendur tölvupóst frá kerfinu og fylgja 
leiðbeiningum um skráningu (nýjir notendurTurnitin)

– Hafi nemendur áður notað kerfið fá þeir einungis tölvupóst 
um að þeir hafi verið skráðir í nýtt námskeið í Turnitin
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OriginalityCheck í hnotskurn

1. Að skila inn verkefni

2. Að bíða eftir að skýrslan skili sér (1-5 mínútur)

3. Að skoða Originality Report

4. Að skoða á mismunandi vegu

– yfirlit yfir samsvörun

– sundurliðun samsvörunar

– síur og stillingar

– útilokun heimilda
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Að skila verkefni 

Til að geta hlaðið verkefnum inn í Turnitin þurfa kennarar fyrst 
að smella á viðkomandi námskeið og velja svo réttu 
verkefnaskilin sem verkefnin eiga að hlaðast upp í:

Smellið á „View“ sem tekur ykkur inn í verkefnaskilin og síðan 
á                 hnappinn

• Hægt er að hlaða verkefni upp á fjóra vegu:

– hlaða upp einni skrá

– klippa og líma texta verkefnisins inn í til þess gerðan glugga

– hlaða upp mörgum skrám (svipað og að hengja fleiri en eitt skjal við 
tölvupóst)

– hlaða upp Zip-skrá (má innihalda allt að 200 Mb eða 1000 skrár)

 skrár geta verið Word, WordPerfect, HTML, TXT, RTF, PDF

 skrár mega vera allt að 20 Mb en hreinar textaskrár 2 Mb
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Verkefni skilað

• Þegar verkefni hefur verið skilað inn / hlaðið upp, birtist á 
skjánum staðfesting um að upphleðsla hafi tekist

– Það getur tekið nokkrar mínútur að fá samanburðarskýrslu, allt eftir 
stærð verkefnis

• Á heimasíðu verkefnisins er yfirlit yfir þau verkefni sem búið 
er að meta og þar sést m.a. hver mikil samsvörun er við efni í 
gagnasöfnum Turnitin sem borið er saman við
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Að lesa úr „Originality Check“

• Til að fá „Originality Check“ (samanburðarskýrsluna) 
upp á skjáinn þarf að smella á samsvörunina hjá 
viðkomandi nemanda (prósentutölu og/eða litakassa)
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Verkefnið birtist í nýjum glugga sk. „Document Viewer“

– vinstra megin er verkefnið þar sem litaður er sá texti sem samsvarar 
efni í gagnasöfnunum – mismunandi litur fyrir mismunandi heimildir

– hægra megin er listi yfir heimildir sem samsvara textanum í verkefninu

Að lesa úr „Originality Check“

 Efst í hægra horninu birtist heildarsamsvörunin:
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Að útiloka heimildir úr samanburði

• Hægt er að útiloka eina eða 
fleiri heimildir úr samanburði 
og búa til nýja skýrslu

• Farið með bendilinn á 
heimildina sem á að útiloka og smellið á örina sem 
birtist

• Þá opnast „Match breakdown“ þar sem boðið er 
uppá að útiloka heimildir 

• Smellið á takkann neðst á 
listanum og hakið við þær heimildir sem útiloka á

• Ný prósentutala fyrir samanburð er reiknuð út
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„Originality Check“ - Frumleikaprófun

• Ef samanburður verkefnis og gagnasafns Turnitin 
leiðir í ljós samsvörun er ekki hægt að fullyrða að 
um ritstuld sé að ræða heldur einungis samsvörun 
á milli texta verkefnis og heimilda í gagnasafni 
Turnitin

• Það er í höndum hvers kennara fyrir sig að meta 
hvort um ritstuld er að ræða eða ekki

• Sé t.d. rétt vitnað í heimildir, tilvísanir á réttum stað 
og heimildaskráning skv. staðli er ólíklegt að um 
ritstuld sé að ræða – aðeins samsvörun milli texta 
og heimildar
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Vistun samanburðarskýrslu á PDF formi

• Farið á síðu viðk. námskeiðs

• Smellið á prósentutölu hjá viðk. nemanda og 
samanburðarskýrslan opnast í nýjum glugga

• Smellið á prentaratáknið neðst í vinstra 
horni skjásins til að hala niður skýrslunni 
á PDF formi

• Veljið „Download PDF of current 
view for printing“
(niðurhal getur tekið smástund)

• Vistið skýrsluna og/eða sendið í tölvupósti eftir 
þörfum
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Að meta skýrslu úr „Originality Check“

Turnitin raðar prósentum samsvörunar á litaskala

blár – engin samsvörun

grænn – 0-24% samsvörun

gulur – 25-49% samsvörun

appelsínugulur – 50-74% samsvörun

 rauður – 75-100% samsvörun

Það er í höndum hvers kennara fyrir sig að meta 
hvort um ritstuld sé að ræða!
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Notkunarleiðbeiningar á turnitin.com

• Hjálp í forritinu eða á 
http://turnitin.com/en_us/support/help-center

• Myndskeið:

– t.d. “Instructor Quick Start Guide”
http://turnitin.com/en_us/training/instructor-training

– myndskeið fyrir nemendur m.a. um verkefnaskil
http://www.turnitin.com/en_us/training/student-training

http://turnitin.com/en_us/training/instructor-training
http://www.turnitin.com/en_us/training/student-training



