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Hvordan være en reviewer i WISEflow 

Når du har blitt tildelt rollen som Reviewer kan administratorer legge deg til deres flower for å sikre 

kvaliteten på eksamenen og oppgavesettet. Som reviewer kan du følge og få tilgang til 

oppgavesettet til alle deltakere på flowen, uten å være direkte involvert i den endelige 

karaktersettingsprosessen.  

 

Flowoversikt 

Når du går inn på reviewersiden, møtes du med Flowoversikten. I flowoversikten kan du se en liste 

over alle aktiverte flower der du har blitt lagt til som reviewer, og du kan raskt få en oversikt over 

flowtitler, undertekster og tidsfrister for oppgavesett. Listen kan sorteres for hver kolonne i 

alfabetisk rekkefølge, eller etter nyest/eldst. Du kan også finne spesifikke flower ved å bruke 

søkefeltet i en av kolonnene. 

 

Det er også mulig å åpne en flow ved å trykke Åpne. 
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Oversikt over flowsiden  

 

 

Dette er et eksempel på hvordan en typisk flowside ser ut for reviewere. Herfra kan du: 

1. Se start- og sluttdato for sensurperioden.  

2. Vise flowinformasjon: Karakterskala, flowadministrator, emnebeskrivelse og 

ekstramateriale lastet opp av administratoren.  

3. Laste ned eller forhåndsvise oppgavesettet eller eventuelle vedlegg lastet opp av 

flowadministratoren. 

4. Åpne sensurverktøyet WISEflow Assessor Tool. 

5. Laste ned alle oppgavene som en ZIP-fil.  

6. Se en liste over informasjon om alle deltakerne på flowen, inkludert muligheten til å åpne 

WISEflow Assessor Tool for en spesifikk deltaker. 

 

Hvordan laster jeg ned oppgaver? 

Du kan laste ned alle besvarelser som en ZIP-fil ved å trykke Last ned innleveringer som ZIP. 

Dette gir deg ulike muligheter for hvordan du kan laste ned ZIP-filen. Du kan laste ned 

innleveringene i separate mapper for hver deltaker, eller laste ned alle filer på flowen som én 

mappe. Du kan også bestemme om forsidene i besvarelsene skal være første side av oppgaven,  

eller plasseres i en separat mappe. Nå kan du trykke Bestill ny ZIP-fil. 
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WISEflow vil nå generere en ZIP-fil du kan laste ned. Tiden som trengs for å generere filen 

kommer an på arbeidsmengden til nedlastningsserveren og størrelsen på filen du har etterspurt. 

Du kan lukke vinduet og komme tilbake senere ved å trykke Last ned innleveringer som ZIP-fil 

igjen.  

 

 

Når ZIP-filen har blitt generert, vil vinduet endres og gjøre det mulig for deg å laste ned ZIP-filen. 

Filen vil være tilgjengelig for nedlastning i 24 timer. Dersom tidsfristen går ut, kan filen genereres 

igjen. Nedlastningstiden kommer vanligvis an på internettilkoblingen din.  
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WISEflow Sensurverktøy 

Du kan åpne Sensurverktøyet som vist ovenfor i oversikten av flowsiden. Dette vil åpne 

sensurverktøyet for den første deltakeren i deltakerlisten.  

 

 

Her er en raskt oversikt over funksjonene i WISEflow Sensurverktøy: 

1. Lukk sensurverktøyet.  

2. Vis en oversikt over innleveringen. 

3. Verktøykasse: Markér med farge, merknader, eller tegne direkte i innleveringen.  

4. Flownavn – Åpner en meny der du kan legge til en generell kommentar om hele settet med 

innleveringer og bytte mellom deltakere. 

5. Nåværende deltaker – Åpner en meny der du kan forhåndsvise forsiden, se de 

oppsummerte merknadene, skrive kommentarer for deltakeren, sensoren eller deg selv.  

6. Totalt antall poeng gitt til deltakeren. 

7. Åpne plagiatrapporten.  

8. Åpne ekstramateriale lagt til av deltakeren.  

9. Åpne en oversikt av dine merknnader. 

10. Søk i innleveringen.  

11. Meny som inneholder oppgaven, forside, mm. 
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Hvordan fremhever jeg tekst? 

 

 

• Velg det øverste verktøyet i verktøykassen i det nedre hjørnet til venstre. Den fargede 

ringen rundt verktøyet indikerer at det er aktivt.  

MERK: Du kan aktivere og deaktivere det sist brukte verktøyet ved å trykke eller holde 

nede Shift på tastaturet ditt. Dersom det sist brukte verktøyet er fremhevingsverktøyet, kan 

du markere tekst og trykke shift for å fremheve teksten.  

• Fremhev den ønskede teksten. 

• Menyen til høyre åpnes automatisk. Du kan skrive din kommentar her. Du kan også endre 

fargen og formen på teksten, og/eller slette fremhevingen.  

• Du må aktivt velge om markeringen skal deles med enten deltakeren eller sensorer.  
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Hvordan legger jeg til en markering? 

 

 

Prosedyren er nesten akkurat den samme som for fremheving.  

• Velg det midtre verktøyet i verktøykassen i nedre hjørne til venstre. Verktøyet er aktivt når 

det er en klar, farget ring rundt det. 

MERK: Som med fremheving kan du aktivere ditt sist brukte verktøy ved å trykke på eller 

holde nede Shift.  

• Trykk i dokumentet der du vil legge til merknaden.  

• Menyen til høyre åpnes automatisk. 

• Du kan endre fargen og formen på merknaden.  

• Som med andre merknader, må du aktivt velge hvem du vil dele merknaden med.  
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Hvordan tegner jeg? 

 

 

• Velg det tredje verktøyet i verktøykassen i det nederste hjørnet til venstre. Verktøyet er 

aktivt når det er en klar, farget ring rundt det.  

MERK: Som med de andre verktøyene kan du aktivere ditt sist brukte verktøy med å trykke 

på eller holde nede Shift.  

• Tegn i dokumentet. Du kan tegne så mye du vil. Når du er ferdig med tegningen din, avslutt 

ved å trykke enter. 

• Menyen til høyre åpnes automatisk.  

• Som med andre merknader, må du aktivt velge hvem du vil dele merknaden med.  

 

Flowmeny 

 

 

Fra flowmenyen får du et overblikk over flowen i sensurverktøyet.  

1. Informasjon om flowtypen og tidsfrist for sensur. 
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2. En liste over kommentarer på flowen. Legg til en ny kommentar via knappen Legg til ny 

kommentar. Rediger kommentarer ved å trykke på en kommentar i listen. 

Merk: Som med merknader, er kommentarer etter standard private og må aktivt deles. 

Flowkommentarer deles med alle deltakere og/eller sensorer på flowen.  

3. Liste over deltakere på flowen. Trykk på deltakerne i listen for å åpne sensurverktøyet for 

denne deltakeren. Deltakeren som er åpen nå, er markert med blått. 

 

Deltakermeny 

 

 

Deltakermenyen gir deg tilgang til informasjon fra den valgte deltakerens eksamen, samt 

muligheten til å legge til kommentarer til denne spesifikke deltakeren.  

1. Få tilgang til deltakerens forside. 

2. Oppsummering av deltakerens innlevering, samt alle delte merknader (fra deg og andre 

reviewere) 

3. En liste over kommentarer til deltakerens innlevering. Legg til en ny kommentar via 

knappen Legg til ny kommentar. Rediger kommentarer ved å trykke på en kommentar i 

listen. 

Merk: Som med merknader er kommentarer private som standard, og må aktivt deles. 

Deltakerkommentarer deles med den spesifikke deltakeren og/eller tilknyttede sensorer på 

flowen. 

 


