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Vejledning for bedømmere i WISEflow 

 
A.    Adgang til WISEflow 

 
Start browseren og gå direkte til siden au.wiseflow.dk 
 

 
 
Her kan du vælge at logge på enten med NemID, eller hvis du foretrækker at kunne benytte adgangskode 
og password, med WAYF (Where are You From). 

For at benytte WAYF, skal du kende dit AU ID og på Selvbetjeningen/mit.au.dk have valgt et password. Har 
du ikke fået oplyst dit AU ID, og ikke valgt et password, skal du følge denne procedure, inden du forsøger at 
komme ind i WISEflow: 

1. Start din browser og gå til siden mit.au.dk 
 

2. Klik på linket Ny Brugeradgang og vælg derefter muligheden for at logge på med NemID. 
 

3. Vælg NemID på listen over tilsluttede organisationer og log på med brug af dit nøglekort. 
 

4. Når du er kommet ind i Selvbetjeningen står der et AU ID ud for dit navn – noter nummeret, da det 
skal benyttes som brugernavn senere: 

 
 

5. Dernæst skal du indtaste et password (personlige oplysninger > skift adgangskode).  
 

6. Indtast din nye adgangskode, som skal bestå af mindst 8 karakterer indeholdende store og små 
bogstaver samt tal eller tegn – bekræft koden ved at taste den igen. Noter også adgangskoden. 
 

7. Klik på Log ud og luk alle browservinduer og browseren helt ned - eller slet browserhistorikken. Du 
kan også vælge en anden browser (Firefox eller Chrome er erfaringsmæssigt de bedste browsere at 
benytte i forbindelse med WISEflow) eller genstarte din PC. 
 

8. Gå derefter til siden au.wiseflow.dk og klik på knappen ’WAYF’. Benyt dit AU ID som brugernavn og 
den adgangskode, du har indtastet på mit.au.dk. Klik på ’Ja, jeg accepterer, gem samtykke’ i den 
efterfølgende dialogboks. 
 

https://au.wiseflow.dk/
http://mit.au.dk/
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B.  Find eksamensbesvarelser 
 
1. Når du er logget ind på WISEflow, kan du finde de eksamensflows, du er bedømmer på under fanen 

Bedømmer. Klik på den grønne pil på det aktuelle flow for at få adgang til eksamensbesvarelserne: 

 
2. Derved kommer du til en side, hvor du finder opgaveformuleringen og forskellige administrative 

oplysninger samt oplysninger om de studerende og eksamensbesvarelserne: 

 



 Margit Grønborg, mg@au.dk 3 

 

Gå til bedømmerværktøjet Annotate ved at åbne en bestemt besvarelse (klik på den lille taleboble ud 
for en studerende), eller ved at klikke på knappen ’Åbn bedømmerværktøj’:  

 
 

3. I Bedømmerværktøjet Annotate kan du rette og kommentere hver enkelt besvarelse, skifte mellem 
besvarelser, få adgang til plagieringsrapport, give dine foreløbige karakterer o.a.  
Hold musen over de små ikoner for at få en forklaring på, hvad man kan finde i de enkelte kolonner. 
 

4. Vend tilbage til oversigten ved klik på luk-knappen i øverste venstre hjørne: 

 
 

5. Når de studerende afleverer deres besvarelser, bliver de den følgende nat checket for plagiering i 
URKUND. Man kan få adgang til URKUND-rapporterne ved at klikke på plagieringsindikatoren med 
procentsatsen ud for den enkelte besvarelse. 
 

6. Klik på knappen ’Afgiv bedømmelser’ for at afgive egne vurderinger og efterfølgende inddatere de 
endelige bedømmelser, eller ved fx mundtlige eksamener evt. administrative bedømmelser: 

  

 
 
Læs om retningslinjer for karaktergivning her.  

 
7. Afslut karaktergivningen med ’Inddater bedømmelse’ for hver karakter eller for alle afgivne på én gang 

med klik på ’Inddater alle’ 

 

http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Business_and_Social_Sciences/WISEflow/Vejledninger/Hvordan_indberetter_jeg_en_karakter_3._januar_2017.pdf

