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Brukerveiledning for praksislærer 
Hvordan registrere praksisvurdering i Wiseflow 

 
Se våre nettsider for å finne brukerveiledning for praksislærere, ofte stilte spørsmål og informasjon om 

digital vurdering: https://www.hvl.no/praksisfeltet/praksisfeltet-i-bergen/praksisstudier-ved-al-

bergen/digital-praksisvurdering/  

 

Praksisopplæring og vurdering foregår på samme måte som tidligere. Vurderingsskjemaene finner du via 

praksissidene for ditt utdannelsesløp (eksempelvis GLU 1-7), se også lenker under ofte stilte spørsmål 

nedenfor. Når vurderingsskjemaet er fylt ut, gir du denne til studenten (i vurderingssamtalen). 

Studenten signerer og laster den opp digitalt i Wiseflow innen én uke etter praksisperioden er omme. 

Deretter registrerer du karakter (bestått/ikke bestått) på studenten i Wiseflow. Under finner du en 

beskrivelse av fremgangsmåten for å registrere karakter. 

PS: Det anbefales at du benytter nettleseren Google Chrome, Mozilla Firefox eller Safari når du arbeider i 

Wiseflow. 
 

Pålogging 

 Logg inn i Wiseflow via påloggingslenken: http://wiseflow.hvl.no/  
Velg påloggingsalternativet «ID-porten». Her kan man velge å benytte MinID eller BankID. 

 

 
 

Kontroller at studentene har levert inn sluttvurderingen 
1. Når du har logget deg inn vil du se en oversikt over dine studenter (deltakere) i menyen. I kolonnen 

«innlevert» vil det være markert en hake ved siden av studentene som har levert inn vurdering (se 
punkt 1 i bildet under). Hvis denne haken mangler ved siden av én eller flere studenter betyr det at 
studenten ikke har levert.  

2. Sjekk at studentene har levert inn riktig vurderingsskjema ved å trykke på «last ned innleveringer» 
(se punkt 2 i bildet under). 

3. Når du har sjekket studentenes innleveringer kan du sette karakter (bestått/ikke bestått) på 
studentene. Trykk på den grønne knappen der det står «sett karakter» (se punkt 3 i bildet under). 
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Sett karakter/vurdering på studentene 

4. Beveg musepekeren over det tomme feltet under overskriften «vurdering», og klikk på venstre 
musetast (se punkt 4 i bildet under). Du vil da få opp en nedtrekksmeny der du kan velge «bestått» 
eller «ikke bestått». Velg riktig vurdering og trykk «lagre». Gjenta denne prosedyren for hver av 
studentene dine i listen 

5. Når du har lagt inn karakter for alle studentene dine kan du sende disse inn ved å trykke på den 
grønne knappen «send inn alle».  
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Du er nå ferdig med ditt vurderingsarbeid. Vurderingene blir så overført til praksisadministrasjonen som 
publiserer den til studentene (i StudentWeb) etter sensurfrist er passert. Studenten får tilgang til både 
karakter og vurderingsskjemaet digitalt etter dette.  
 
Dersom du har registrert feil karakter og først oppdager dette etter å ha trykt på knappen for «Send inn 
alle», må du kontakte praksisadministrasjonen som da kan rette opp i dette. Du kan ta kontakt med 
praksiskoordinator for din utdanning eller sende en henvendelse til epostadresse: AL-
Praksisadministrasjon@hvl.no   
 
Dersom studenten har avbrutt sin praksisperiode, eller ikke møtt opp, vil praksiskontoret registrere dette 
etter å ha fått beskjed av praksislærer. 
 
Øvrig informasjon om systemet, brukerveiledninger og lignende kan man finne på våre nettsider 
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