
Tips til å skrive eksamensbesvarelse i FLOWlock 
 

Lagring Alt lagres automatisk så lenge du har nettilgang. 

Lagringsstatus er synlig øverst i høyre hjørnet. 

Hvis du mister 

nettforbindelsen 

underveis 

Du får beskjed om dette på skjermen, men du kan 

fortsette å jobbe. Dersom det tar mer enn 5 min før 

nettforbindelsen er tilbake, kan du lagre din 

besvarelse lokalt ved hjelp av «lagre lokal kopi»- 

knappen øverst i høyre hjørnet. Denne knappen er 

kun synlig hvis du mister nettforbindelsen, og den 

vil forsvinne når du får nettet tilbake. 

Kandidatnummer Kandidatnummeret ditt følger automatisk din 

besvarelse i systemet.  

Husk: skriv heller ikke navn eller studentnummer i 

besvarelsen! 

Klipp og lim i 

FLOWlock 

I Windows: 

 Klipp ut: [Ctrl] + X 

 Kopier: [Ctrl] + C 

 Lim inn: [Ctrl] + V 

 

Mac: 

 Klipp ut: Command (cmd) + X 

 Kopier: Command (cmd) + C 

 Lim inn: Command (cmd) + V 

Antall tegn/sider Informasjon om antall tegn og antall sider finner du 

under «innholdsfortegnelse» i menyen på høyre 

side. 

Lagrede versjoner Du finner en oversikt over alle lagrede versjoner 

under «revisjoner» i menyen på høyre side 

Tidligere skrevet tekst 

blir erstattet når du 

skriver. 

Du må trykke på «insert»-tasten på tastaturet for å 

slå av denne funksjonen. 

(På noen maskiner kan det være control + «insert»- 

tasten). 
 
 
 
 
 

1 
Flere tips på neste side 



 

Verktøylinjen øverst i 

eksamensverktøyet 

forsvinner. 

Trykk på «refresh»-knappen øverst i 

eksamensverktøyet. Knappen ser slik ut: 
 

 

Dette må du ikke gjøre dersom du har mistet 

nettforbindelsen. Ved mistet internettforbindelse 

må du først lagre en lokal kopi av din besvarelse. 

Zoom inn/ut I Windows: 

 Zoom inn: [Ctrl] + + 

 Zoom ut: [Ctrl] + - 

 

Mac: 

 Zoom inn: Command (cmd) + + 

 Zoom ut: Command (cmd) + - 

 

For å nullstille: Ctrl/Cmd 0 

 

 

 For å nullstille  

Bytte tastaturspråk I Windows: 

 Alt + Shift 

 

Mac: 

 Command + Space eller 

 Command + Alt + Space 

Ingen 

internettforbindelse 

ved innlevering 

Følgende må gjøres: 

1. Lagre lokal kopi av din besvarelsen ved hjelp 

av «lagre lokal kopi»-knappen. 

2. Trykk på «Exit» og avslutt 

eksamensverktøyet (be vakten skrive 

inn  eksamensvaktpassord). 

3. Forsøk å gjenopprette internett når du har 

avsluttet FLOWlock (innen 4 timer etter 

eksamen) Filen er kryptert og kan ikke 

endres. 

4. Den lokalt lagrede kopien lastes opp ved å 

trykke på «last opp lokal kopi»-knappen, 

som du finner på samme side som du startet 

eksamen. 
Du kan eventuelt sende den lokalt lagrede kopien til 

eksamenskontoret ved ditt studiested dersom du får problemer 

med opplastingen. 
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