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Vejledning for bedømmere i WISEflow
A. Adgang til WISEflow
Start browseren (Firefox eller Google Chrome) og gå direkte til siden au.wiseflow.dk

Her kan du vælge at logge på med NemID eller med WAYF.
Klik på OK i efterfølgende dialogboks(e).

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, yderligere
bedømmelsesmateriale, forskellige administrative oplysninger samt oplysninger om de studerende og
eksamensbesvarelserne:
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3.

Gå til bedømmerværktøjet Annotate ved at åbne en bestemt besvarelse (klik på ”taleboblen”
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 Ouriginal tekstlighedsrapport, 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 tjekket for tekstlighed i
Ouriginal. Man kan få adgang til Ouriginal-rapporterne dels fra bedømmerværktøjet, dels ved at
klikke på tekstlighedsindikatoren med procentsatsen ud for hver enkelte besvarelse.

6.

Klik på knappen ’Åbn karakteroversigten’ for at afgive bedømmelser og efterfølgende inddatere de
endelige bedømmelser, eller fx ved mundtlige eksamener evt. administrative bedømmelser:

Læs om retningslinjer for karaktergivning her.
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7.

Afslut karaktergivningen med ’Indsend’ for hver karakter eller for alle afgivne på én gang med klik på
’Indsend alle’:

8.

Såfremt der er medbedømmer på dit flow og der ikke er enighed om de afgivne karakterer
bedømmerne imellem, vil dette være markeret med en ’advarselstrekant’:

Både du og medbedømmer skal nu indsende karakteren igen. Først når I har indsendt identiske
karakterer vil karakteren bliver godkendt og markeret med grønt ’flueben’:
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