Moodle med Ouriginal – Instruktörsvy
Handbok för instruktörer

Om integrering av Ouriginal i Moodle
Ouriginal kan läggas till institutionens lärplattform med hjälp av API-integrering.
Integreringen gör det möjligt för institutionens administrativa användare att komma åt
Ouriginals verktygsfunktioner via institutionens lärplattform utan att förändra lärplattformens
egenskaper. Den administrativa användaren vid Moodle-institutionen kan lägga till Ouriginal
som verktyg på sin Moodle-instans, vilket gör det tillgängligt för alla instruktörer, som ett
förkonfigurerat verktyg för deras kurser.

Instruktioner för att skapa uppgifter
I din kurs, välj ”+ Lägg till en aktivitet eller resurs”.

Nu kommer ett nytt fönster att visas. Välj ”Uppgift” och sedan ”Lägg till”.
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Skärmen ”Lägg till en ny uppgift” kommer att visas. Skapa uppgiften som du vanligtvis skulle ha
gjort, med ett namn på uppgiften etc.

När du fortfarande befinner dig i fönstret ”Lägg till en ny uppgift”, scrolla ned till rutan för
inlämningstyper. Försäkra dig om att rutan för filinlämning är markerad. Du kan, om du vill,
markera rutan för online-text, om du vill att det ska vara möjligt för studenterna att lämna in sitt
arbete i en textruta.
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Öppna därefter rutan för Ouriginals plagiat-insticksprogram. Fyll i följande OBS Din lärplattforms
administratör kan ha förinställt det åt dig.:
1. Försäkra dig om att ”Ja” är valt för ”Aktivera Ouriginal”.

2. Välj när du vill visa (om alls) Ouriginals Likhetsrapport och/eller Rapport till studenten.
3. Mottagarens adress är automatiskt ifylld för dig – baserad på din institutions
mejlkonto.

4. ”Skicka mejl till student” är frivilligt och inte något system-mejl från Ouriginal. Denna
funktion kan aktiveras eller deaktiveras, beroende på om du vill att studenten enbart
ska få ett mejl från Moodle.

5. Tillåt alla filtyper som stödjs – ”Ja”.
VALFRITT: Du kan begränsa vilka filtyper som stöds genom att välja ”Nej” vid ”Tillåt alla filtyper
som stöds”. Välj sedan de filtyper som dina studenter vanligtvis använder och som Ouriginal
stödjer – .doc, .docx, .sxw, .pdf, .txt, .rtf, .html, .htm, .wps, .odt, .ppt & .pptx. **Du MÅSTE välja
en filtyp för att några dokument över huvud taget ska kunna skickas in till Ouriginal. **
ALTERNATIVT kan du låta detta alternativ vara aktiverat genom att välja ”Ja”.

Välj ”Spara och återvänd till kurs” eller ”Spara och visa”. Din uppgift är nu redo att använda
Ouriginal-verktyget.
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Visa resultat
Gå in i din kurs och därefter välj samt öppna lämplig uppgift.

Välj sedan ”Se alla inlämnade uppgifter”.

Kursdeltagarna och deras uppgifter kommer att visas. Dokument som väntar på att en
likhetsrapport ska genereras kommer att ha en kugghjuls-ikon bredvid sig.

OBS: Det visar att rapporten snart blir färdig. Det kan ibland ta upp till 7–8 minuter. Du kommer
att behöva uppdatera skärmen för att se när likhetspoängen har ändrats.
Documents that have results available will appear with a Similarity Percentage Score next to the
document.
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Dokument som har tillgängliga resultat kommer att synas med Likhetspoängen angiven i procent
bredvid dokumentet.

Det finns även en länk till Ouriginals likhetsrapport som visas i Likhetspoängen.
Välj Ouriginals likhetspoäng. Ett nytt fönster med Ouriginals likhetsrapport kommer att öppnas.
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Tips till instruktören
Vill du kopiera din kurs från en termin till en annan ELLER kopiera din kurs under samma termin,
men för olika sektioner? Så här kan du göra det och ha Ouriginals verktyg aktiverat...

• Kopiera dina kurser i Moodle som vanligt.
• I din kopierade version, ändra förfallodatumen eller tidsgränserna för de uppgifter som du vill
använda inom Ouriginal-appen och SPARA.

• »Det räcker med att ändra förfallodatumet eller lägga till ett mellanslag i instruktionerna för
att det ska anses vara en ”förändring”.

• Nu kommer alla inlämningar kopplade till denna nya redigerade uppgift att skickas till Ouriginal och få en likhetspoäng.
Nu är du färdig!
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