D2L
Instruktionshandbok
Om Ouriginal integration med D2L
Ouriginal kan läggas till i en institutions lärmiljö (LMS) genom en API-integrering.
Integreringen gör det möjligt för institutionens administratörer att få tillgång till Ouriginalverktyget i sina LMS utan att behöva ändra något i dem.
Till exempel
kan institutionens D2L-administratörer lägga till Ouriginal-verktyget till sitt Brightspace, vilket
gör att instruktörer har det tillgängligt som ett förkonfigurerat verktyg till sina kurser.

Instruktioner för att skapa uppgifter
Ouriginal-verktyget läggs till menyfältet för din kurs genom institutionens LMSadministratörer. Om du inte ser den kontaktar du dem för hjälp.
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Skapa en uppgift med Ouriginal
Det är mycket enkelt att skapa en uppgift med Ouriginal-verktyget.
Börja med att gå till din kurs och välj symbolen Uppgifter i ditt navigationsfält.

På tilldelningssidan väljer du ”Ny uppgift”.
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Sidan för ”Ny uppgift” visas som sidorna
normalt visas i Brightspace.
Det finns tre saker du måste granska för en ny uppgift när du använder Ouriginal-verktyget:
1. Kontrollera att vald insändningstyp är ”Insändning av fil”
2. Bestäm hur många tillåtna filer per insändning för uppgiften det ska vara. Bästa praxis
är att välja ”Obegränsat”. Detta möjliggör grova skisser.
3. Bestäm hur du vill ha uppgiften för att spara varje elevs inlämning. Bästa praxis för det
här alternativet är att välja att alla inlämningar sparas så att alla grova utkast och
diskussioner mellan instruktören och eleven sparas.

Det är upp till
er som
institution att
välja mellan de
två

Kom ihåg att välja ”Spara och stäng” när du är klar med att skapa din uppgift.

D2L Instruktionshandboknstruktionshandbo

k

3

Aktivera Ouriginal-verktyget för en uppgift
Gå till din kurs och välj symbolen ”Ouriginal” i ditt navigationsfält. Obs! Varje institution
bestämmer själva hur länken till Ouriginal visas i deras navigationsfält. Kontrollera med din
LMS-administratör om du inte hittar den.

Flera olika alternativ kan dyka upp beroende på vilka roller du
tilldelats i Brightspace. Om du har mer än ett alternativ väljer du
”Visa instruktionssida”.
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Du är nu inne i Ouriginal-verktyget i din kurs.

Du är nu inne i
Ouriginalverktyget

Sidan för uppgiftsöversikt är nu öppen.
Väl vilken uppgift du vill att Ouriginal-verktyget ska aktiveras för och aktivera det under kolumnen”Sätt
på/stäng av plagiatupptäckt”.

Nu kan du också välja om du vill att dina elever ska se sina Ouriginal-matchningsprocent direkt eller
inte när de lämnar in sitt arbete, genom att växla mellan alternativen på/av.
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Ett fönster ber dig bekräfta ditt val.

Åtkomst till inlämningsdetaljer
”Inlämningsdetaljer plagiat” ger information om uppgifter i Ouriginal:
1.
2.
3.
4.

Uppgiftens namn
Elevens namn
Matchningsprocent
Verifiering att inlämningen analyserades av Ouriginal
Du kan se
1- Uppgiftens namn
2- Elevens namn
3- Matchningsprocent
4- Verifiering av analys

OBS! I exemplet ovan hade uppgiften funktionen ”Visa matchningsrapport för elever vid inlämning”
aktiverad.
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Du kan applicera ett filter på resultaten för ”Inlämningsdetaljer
plagiat”. Markera dina filteralternativ och välj sedan ”Tillämpa
filter”.

Instruktören kan nu se information om elevens inlämning. Välj knappen ”Dölj detaljer” under elevens
namn och datum när den senaste uppgiften lämnades in.
Här ser du alla filer som den här eleven har lämnat in för den valda uppgiften.

Visa Ouriginal-matchningsrapport
1. Välj symbolen med tre linjer bredvid dokumentets filnamn och
2. Sedan ”Visa rapport”.
OBS! Ouriginal-matchningsrapporten öppnas i en ny flik.
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Om instruktören INTE vill att eleven ska se sina matchningspoäng vid inlämning måste se
stänga AV det här alternativet.
Detta visas på skärmen ”Visa matchningsrapport” genom att avmarkera ”Visa likhetsrapport för
elever vid inlämning”.

Matchningspoängen är inte
synlig för den här uppgiften
eftersom instruktören inte
har aktiverat PÅ@ för
elevens vy.
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