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OriginalityCheck í hnotskurn

1. Að skila inn verkefni

2. Að bíða eftir að skýrslan skili sér (1-5 mínútur 
endurtekin skil geta tekið allt að 24 tímum)

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 skilað verkefni inn í Turnitin þarf fyrst að 
smella á viðkomandi námskeið og velja svo réttu 
verkefnaskilin sem verkefnið á að fara í:

• Smellið á bláa „Submit“ takkann til að skila verkefni
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Að skila verkefni frh. 

• Hægt er að skila verkefni inn á tvo vegu:

– hlaða upp einni skrá

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

• Skrár geta verið Word, WordPerfect, 
PostScript, OpenOffice (ODT), HTML, 
RTF, PDF

― skrár mega vera allt að 20 Mb og 
hámarksfjöldi blaðsíðna 400

• Skírið verkefnið 

• Finnið verkefnið sem hlaða á upp 
– á tölvunni, úr Dropbox eða Google 
Drive

• Smellið á „Upload“-takkann 
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Að skila verkefni frh.

• Ný skjámynd birtist með 
yfirliti yfir texta verkefnisins
þar sem hægt að skoða 
blaðsíður verkefnisins

• Hér má enn hætta við skil

• Smellið á „Confirm“-
takkann til að staðfesta skil 
og hlaða upp skjalinu

• Skilaboð um að 
upphleðslan hafi tekist (eða ekki) birtast á skjánum
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Að skila verkefni frh.

• Ný skjámynd gefur til kynna að skilum sé lokið og að sú 
skjámynd sé rafræn kvittun „Digital receipt“

• Þessi kvittun ásamt „Paper ID“ númeri er send nemanda í 
tölvupósti

• Rafrænar kvittanir er einnig hægt að nálgast á heimasíðu 
hvers nemanda í Turnitin (sjá síðar)
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Heimasíða námskeiðs – virkni takka 

• Ef leyft er að skila verkefni oftar en einu sinni þá 
breytist „Submit“ takkinn í „Resubmit“ eftir að fyrstu 
verkefnaskilin hafa verið gerð

• Ef „Submit“ takkinn er grár þá eru verkefnaskil ekki 
leyfð lengur

• Til að skoða verkefni sem skilað hefur verið (þ.e. í 
upprunalegu formi) – smellið á „View“-takkann
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Heimasíða námskeiðs – yfirlit eftir skil

• Eftir að verkefni hefur verið skilað í námskeiði lítur 
námskeiðssíðan einhvern veginn svona út:

• Hér er sést að samanburður hefur þegar farið fram 
í „Verkefni 1“ 

• Samanburðurinn með viðk. verkefni og Turnitin-
gagnasafninu er 5%

• Til að skoða „Originality Report“ er smellt á 
prósentutöluna – skýrslan opnast í nýjum 
vafraglugga (sjá hér aðeins síðar)
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Heimasíða námskeiðs – yfirlit eftir skil

• Þegar ein verkefnaskil hafa verið gerð í ákv. 
verkefni  breytist ásýnd takka og virkni

• „Submit“ takkinn verður „Resubmit“ ef fleiri en ein 
skil eru leyfð í viðk. verkefni

• „View“ takkinn verður virkur og þar hægt að skoða 
verkefnið sem hlaðið var upp til skila í viðk. 
verkefni

• Einnig verður „Download“ takkinn 
virkur og þar hægt að sækja
skjalið á því formi sem hlaðið var upp 
upprunalega, á PDF formi og 
rafrænni kvittun fyrir skilum viðk. verkefnis
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Rafræn kvittun fyrir skilum verkefnis

• Rafræn kvittun fyrir skilum verkefnis er sérstaklega 
mikilvæg vegna skila lokaverkefna því skila þarf 
kvittuninni með
prentuðum eintökum
lokaverkefnis þegar
því er skilað á 
pappírsformi á 
skrifstofu deildar eða
í afgreiðsluna í 
Sólinni 
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Vistun samanburðarskýrslu á PDF formi

• Farið á síðu viðk. námskeiðs

• Smellið á prósentutölu við hlið viðk. verkefnis 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 kennara í tölvupósti
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Verkefnið birtist í nýjum vafraglugga sk. „Document Viewer“

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

– hægra megin er
listi yfir gagnasöfnin 
sem innihalda efni sem 
samsvara textanum
í verkefninu

Að lesa úr „Originality Check“

 Efst í hægra horninu birtist heildarsamsvörunin:
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„Originality Check“ skýrsla - dæmi

• Hér sést að mesta samsvörunin er með heimild sem vistuð er í Skemmunni um 3%

• Litir og númer í verkefninu samsvara litum og númerum í heimildayfirlitinu hægra 

megin á skjánum

• Hægt er að filtra (útiloka) textahluta til samsvörunar með því að smella á trektina

t.d. heimildaská, beinar tilvitnanir og „litla samsvörun“ s.s. 3-4 orð
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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

Enginn kennari fer eingöngu eftir prósentutölu úr 
Turnitin við mat á verkefni

Það er í höndum hvers kennara fyrir sig að meta 
hvort um ritstuld sé að ræða!
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„Originality Check“ – að betrumbæta

• Ef samsvörun milli verkefnis og heimildar í Turnitin-
gagnasöfnunum er mikil t.d. í óbeinni tilvitnun, en rétt er 
vísað til heimildar þá þarf að betrumbæta tilvitnunina

• T.d. má umorða tilvitnunina betur, ekki er nóg að breyta t.d. 
úr „og“ í „einnig“ eða „ásamt“

– í óbeinni tilvitnun þarf að umorða þannig að textinn sé nemandans 
en hugmyndin tilheyri heimildinni

– sé það ekki mögulegt verður að nota beina tilvitnun og setja inn í 
gæsalappir

• Kennari gæti gert athugasemdir þar sem nemandi púslar 
saman textum nokkurra heimilda og umorðar lítið sem 
ekkert en vísar þó rétt til heimilda – enda er þar um að 
ræða lítið sem ekkert frá brjósti viðkomandi nemanda og 
gefur til kynna léleg vinnubrögð


