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FAQ 
FLOWlock/FLOWmulti – skoleeksamen i låstmiljø 

1. Jeg kan ikke koble meg til WiFi 
(eduroam) 

Ta kontakt med vår IT Support.   

2. Jeg får ikke startet eksamen i 
FLOWlock/FLOWmulti 

Vær tålmodig og ikke trykk på noe mens 
FLOWlock kobler opp. Det kan ta noe tid før du 
får opprettet forbindelsen til WISEflow. 
Vent fem minutter før du eventuelt prøver å 
starte FLOWlock på nytt. 

3. Hvordan lagrer jeg min besvarelse? Alt lagres automatisk så lenge du har nettilgang. 
Lagringsstatus er synlig øverst i høyre hjørnet. 

4. Hva skjer hvis jeg mister Internett? Du får beskjed om dette på skjermen, men du 
kan fortsette å jobbe offline. Husk å lagre lokalt. 
Dersom det tar mer enn 5 min før 
nettforbindelsen er tilbake, ta kontakt med 
eksamensvakten. 

5. Hvor skriver jeg kandidatnummeret 
mitt? 

Kandidatnummeret ditt følger automatisk din 
besvarelse i systemet. Du trenger ikke å skrive 
kandidatnummeret i besvarelsen. 
Husk: skriv heller ikke navn eller 
studentnummer i besvarelsen! Alle 
besvarelsene skal leveres anonymt. 

6. Hvordan kopierer jeg og limer i 
FLOWlock/FLOWmulti? 

I Windows: 

 Klipp ut: Ctrl + X 

 Kopier: Ctrl + C 

 Lim inn: Ctrl + V 
 
Mac: 

 Klipp ut: Command (cmd) + X 

 Kopier: Command (cmd) + C 

 Lim inn: Command (cmd) + V 

7. Hvor ser jeg antall tegn og sider? Informasjon om antall tegn og antall sider 
finner du under «innholdsfortegnelse» i 
menyen på høyre side. 

8. Kan jeg gå tilbake til en tidligere versjon 
av besvarelsen min? 

Du finner en oversikt over alle lagrede versjoner 
under «revisjoner» i menyen på høyre side 

9. Tidligere skrevet tekst blir erstattet når 
jeg skriver! 

Du må trykke på «insert»-tasten på tastaturet 
for å slå av denne funksjonen. 
(På noen maskiner kan det være control + 
«insert»-tasten). 

10. Eksamensverktøyet fryser! 
eller 
Spørsmålene på FLOWmulti eksamen er 
usynlige! 
eller 
Verktøylinjen øverst i 
eksamensverktøyet forsvinner 

Trykk på «refresh» øverst i eksamensverktøyet. 

Knappen ser slik ut:            aaaaaaaa 
 
Dette må kun gjøres når det står at 
«besvarelsen er lagret» øverst i høyre hjørne! 
Ikke gjør det hvis du har mistet Internett! 

11. Hvordan zoomer jeg inn og ut? I Windows bruk: 
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 Ctrl+ for å zoome inn (Ctrl og plusstegn 
sammen) 

 Ctrl- for å zoome ut (Ctrl og minustegn 
sammen) 

I Mac bruk: 

 Cmd+ 

 Cmd- 

12. Tastaturet mitt har skiftet språk! Tegn 
som jeg trykker på tastaturet tilsvarer 
ikke de som dukker opp på skjermen. 

Windows 7 or 8: 

 Trykk “Alt” + ”Shift” for å skifte mellom 
forskjellige tastaturspråk installerte på 
maskinen din 

Windows 10: 

 Trykk “Windows-knapp” + spacebar 
Mac: 

 Cmd + spacebar 

13. Hvordan kan jeg legge til spesialtegn? Spesialtegn kan settes inn ved å trykke på 
spesialtegn-ikonet som ligger på verktøylinjen 
øverst i bildet. 

14. Jeg vil levere besvarelsen min men har 
mistet Internett 

Følgende må gjøres: 
1. Lagre lokal kopi av din besvarelsen ved 

hjelp av «lagre lokal kopi»-knappen. 
2. Trykk på «Exit» og avslutt 

eksamensverktøyet (må be vakten 
skrive vaktpassord). 

3. Forsøk å gjenopprette internett når du 
har avsluttet FLOWlock eller be 
eksamensvakten om hjelp 

4. Den lokalt lagrede kopien lastes opp 
ved å trykke på «last opp lokal kopi»-
knappen, som du finner på samme side 
som du startet eksamen. 
 

Du kan eventuelt levere den lagrede kopien på 
en minnepenn hos eksamensvakten. 
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FLOWassign – hjemmeeksamen i åpentmiljø 
1. WISEflow lar meg ikke laste opp min fil Vær sikker på at filen er i PDF format. Du kan 

laste opp andre filer (som Excel) som vedlegg 
under «Ekstramateriale». 

2. Jeg kan ikke trykke på «Innlever» 
knappen. Den er ikke aktiv. 

Vær sikker på at du har fylt ut informasjon på 
omslaget og lagret. 

 


