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Ladda ner filer som lämnats in till Turnitin (fristående)
Skapad av
André Steinthorsson

2016-05-11 13:24 | Senast uppdaterad 2016-06-01 14:53

Beskrivning
Denna information är endast riktad till lärare eller andra som hanterat inlämningsuppgifter från studenter via det fristående webbgränssnittet för
Turnitin.

Turnitin kommer att ersättas med textmatchningssystemet Urkund under hösten 2016. Filer som lämnats in till Turnitins fristående gränssnitt,
antingen av lärare/handledare eller studenter kommer efter den 31 aug 2016 inte längre att vara tillgängliga.

Generellt gäller att examinerande inlämningsuppgifter ska sparas i minst två år. I vissa fall gäller dock andra regler, t.ex. skriftliga arbeten från
60 högskolepoäng ska sparas i fem år. Läs mer på följande sida kring vilka regler som gäller.

Det går inte att i ett svep ladda ner samtliga inlämnade filer som du har i Turnitin. Däremot kan du ladda ner samtliga filer som tillhör en specifik
uppgift/assignment på en gång. Om du har många inlämningar per uppgift kommer nedanstående steg att avsevärt minska arbetsbördan för dig.
 

Vem behöver inte använda denna guide
Om du endast har använt dig av Turnitin via någon av de plattformar som är intergrerade med Turnitin, behöver du inte hämta filerna från
Turnitin eftersom dessa redan finns sparade i respektive plattform. De plattformar som är integrerade med Turnitin är:
 

Mondo
SciPro
Fastreg
iLearn/Moodle

Om du använt någon av de ovanstående plattformarna för att kontrollera arbeten i Turnitin behöver du alltså inte följa denna guide.
 

Gör så här
1. Logga in i Turnitins fristående webbgränssnitt och logga in med ditt universitetskonto.
2. Klicka in dig i den klass där inlämningarna finns.

http://www.su.se/polopoly_fs/1.210544.1416229827!/menu/standard/file/Gallring%20-%20Handlingar%20vid%20antagning%20och%20inom%20utbildningsverksamhet%20RF%20141106.pdf
https://shibboleth.turnitin.com/shibboleth/swamid
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3. Klicka på View för att komma till listan över inlämningar.
 

4. Kryssa för rutan längst uppe till vänster för att markera samtliga rader.
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5. Nu bör samtliga kryssrutor vara markerade längst till vänster och ett gult informationsfält visas. Klicka på Download och välj Original File.
 

6. En informationsruta visas som talar om för dig att genom att utföra denna åtgärd kommer de valda inlämningarna/filerna att komprimeras och
bli tillgängliga för nedladdning. Klicka på OK.

 

Därefter visas ytterligare ett gult informationsfält.
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7. När Turnitin har utfört åtgärden kommer du kunna komma åt en så kallad zip-fil som i sin tur innehåller samtliga filer. Du kommer åt
nedladdningslänken för denna zip-fil under Messages i menyn längst uppe på sidan.

 

8. Klicka på meddelandet för att öppna upp det.
 

9. Klicka på nedladdningslänken.
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10. Nu sparas zip-filen på din dator. Var exakt den sparas skiljer sig åt beroende på vilket operativsystem du använder samt vilken webbläsare du
använder. I de flesta fall får du dock ett meddelande i webbläsarfönstret om att nedladdningen av filen är klar där du också kan klicka för att
öppna upp den.

 
11. Kopiera eller flytta över zip-filen till någon lämplig mapp på din dator eller i nätverket.


