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Så fungerar det att skriva hemtentamen i 
FLOWassign 

 

Innehåll 
Inloggning ................................................................................................................................................ 1 

Starta tentan............................................................................................................................................ 2 

Ladda ner som pdf och lämna in tentan.................................................................................................. 3 

 

Inloggning 
Börja med att öppna en webbläsare (Chrome är rekommenderat men övriga fungerar också)  

Skriv in se.wiseflow.net/hb i adressfältet och klicka på eduGAIN (Om du går in annan väg än denna så 
tänk på att du alltid ska använda eduGAIN som autentisiering) 
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Välj ”University of Borås” och logga in med ditt student-id och lösenord

  
 

Starta tentan 
Under fliken ”Deltagare” hittar du en ”Flowöversikt” (flow=tenta). Här klickar du på ”pilen” på det 
flow som du ska delta på, dvs den tenta du ska skriva.  

 

Du kommer nu till en sida som ser ut så här, med en blå nedräkningsruta. 
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Ladda ner som pdf och lämna in tentan 
 

  

Du ska skapa ett eget separat dokument i det ordbehandlingsprogram du använder (Du ska INTE 
skriva i det dokument som läraren skapat). Döp dokumentet men använd inga personuppgifter! 

Du laddar sedan upp din fil i pdf-format när du är färdig att lämna in. Är du osäker på hur du skapar 
en pdf så kan du läsa mer här om Hur du skapar en pdf. 

När du laddat upp din tentamen så ser du det till vänster Nu aktiveras också den gröna knappen 
Klicka här för att lämna in! 

Tänk på att I GOD TID innan tentatiden är slut spara ditt dokument, döpa det, skapa pdf och sedan 
ladda upp pdf:en och lämna in. 

https://www.hb.se/student/mina-studier/tentamen-examination/tentamen/digital-tentamen-i-wiseflow/hemtentamen-i-wiseflow/
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När du har lämnat in kan du välja att Klicka på Begär kvitto. Då får du en bekräftelse på att du lämnat 
in din tentamen, sänd till din studentmejl. 
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