
Instruktioner för att skriva tentamen i 

WISEflow hemifrån

För att du ska kunna skriva din tentamen hemifrån är det viktigt att du noggrant 
läser igenom den här informationen.

Inloggning sker med KauID och lösenord

• Du måste ha ett aktivt KauID och kunna dina inloggningsuppgifter. 

• Du anger deltagarlösenord vid tentans start och lämnar själv in din tenta utan 

något tentavaktslösenord. 

• Lösenordet uppdateras inför varje tenta. Du får ett mail från WISEflow med 

aktuellt lösenord 1-3 dagar före tentan.

Förberedelser för att undvika tekniska problem 

Tekniska problem som rör din dator eller din internetanslutning kan inte lösas av 
tentamenssamordningen på distans. Goda förberedelser minskar risken för 
problem.

• Starta om din dator före tentamen.
• Rekommenderade webbläsare är Google Chrome, Mozilla Firefox eller 

Microsoft Edge.
• Stäng av eventuella adblockers eller om du använder VPN.
• Stäng ned program som inte ska användas under tentamen. Exempel på 

sådana program är Skype, mail, Facebook och Siri.
• Se till att din dator är strömansluten under hela tentan.
• Säkerställ att du har tillgång till internet.
• Ha ett USB-minne tillgängligt.



Inlämning av tenta som genomförts offline

Om du har arbetat offline och inte kan återansluta till internet eller WISEflow kommer du 

inte att kunna lämna in tentan som vanligt. Följ instruktionerna nedan för att lämna in 

tentamen offline:

 Spara ditt arbete manuellt en sista gång när du är klar så att du vet att alla senaste 

ändringar är sparade i den lokala kopian på din dator. 

 Leta upp filen – den sparas där du normalt sparar nedladdningar. Du kan även söka 

efter filen genom att ange ”wiseflow” .

 Eftersom en ny fil skapas varje gång du sparar måste du vara mycket noga 

med att välja den fil som skapades senast. När du skickat din fil kan du 

inte ändra till en annan.

 Saknar du internetanslutning kan du spara filen på ett USB och skicka filen från annan 

enhet. 

 Saknar du anslutning till WISEflow men fortfarande har internetanslutning kan du  

skicka filen direkt från enheten du sparat den på.

 Bifoga filen i ett mail, skriv ditt för- och efternamn, ditt KauID-användarnamn samt 

att du vill ha hjälp att lämna in din tentamen och skicka mailet till digitenta@kau.se. 

Viktigt!
• Inlämning av tenta som slutförts offline, dvs mailet som ska skickas, ska ske senast 10 

minuter efter ordinarie tentamenstid. Lämnar du in den senare än så kommer det 

räknas som att du inte har skrivit någon tenta och du får ett nytt tillfälle vid nästa 

omtentamen.

Support

 Mail: digitenta@kau.se

 Telefon: 054 -700 2206 (öppen under pågående tentamen).

 Var medveten om att det kan vara många som hör av sig samtidigt.

Om du förlorar internet eller anslutning till 

WISEflow

Försök genast att återansluta till internet. Eftersom du inte arbetar i låst läge när du 

skriver hemifrån har du tillgång till nätverksinställningar under hela tentan och kan 

återansluta på egen hand. Kan du inte återansluta, spara omgående ditt arbete 

manuellt med jämna mellanrum. Avsluta med att spara manuellt men lämna inte 

in.

Du sparar ditt arbete manuellt och lokalt på din dator genom att klicka på knappen 
”ladda ned inlämning”. Knappen är endast synlig om du har förlorat anslutning till 
WISEflow.

mailto:digitenta@kau.se
mailto:digitenta@kau.se

