
Webinar for Feide-administratorer 
v/ Uninett

o Oppgaver for Feide-administrator

o Feide kundeportal

o Problemer med innlogging med Feide? 

o Brukerstøtteinformasjon og hvorfor dette er viktig! 

o Kildesystemer og fokus på sikring av datakvalitet



Agenda

Innledning

• Feide i utdanningssektoren – kort forklart

Oppgaver for Feide-administrator

• Oppgaver for Feide-administrator

Feide kundeportal

• Praktisk gjennomgang

Kildesystemer og fokus på sikring av datakvalitet

• Filmen om datakvalitet 

• Hvordan sørge for oppdaterte og korrekte data 

• Crawler – Feilsjekk og retting av feil

Problemer med innlogging med Feide? 

• Identifisere hvor feilen ligger 

• Slå opp sporingsnummer

• Benytte Innsynstjenesten for feilsøking 

Brukerstøtteinformasjon og hvorfor dette er 

viktig!

• Oppgi brukerstøtteinformasjon 

• Legge ut driftsmelding



https://youtu.be/3C45WtKMXBI

https://youtu.be/3C45WtKMXBI


Oppgaver for Feide-administrator
Feide-administrator er en nøkkelrolle i vertsorganisasjonen



Oppgaver for Feide-administrator

• Ansvar for Feide-tilgangen skolene blir tilbudt

• Administrerer Feide på vegne av sin 
organisasjon

• Dette kan gjøres i Feide kundeportal 
(kunde.feide.no)

• Bestemme hvilke tjenester som brukerne skal 
ha tilgang med Feide-innlogging

• Sette på to-faktor autentisering på tjenester

• Hjelpe sluttbruker med å benytte Feide



Feide kundeportal
Gjennomgang av Feide kundeportal og forskjellige verktøy



Verktøy 

• Driftsmeldinger, informasjon m.m. - https://feide.no/

• Teknisk dokumentasjon – https://docs.feide.no/

• Sjekk datakvalitet - https://q.feide.no/

• Innsynstjenesten – https://innsyn.feide.no/

• Test av to-faktor autentisering - https://two-factor-test.feide.no/

• Kundeportalen - https://kunde.feide.no/

• Brukerstøtte

• kontakt@uninett.no – Uninett (teknisk hjelp)

• feidepost@udir.no – Utdanningsdirektoratet (Veiledning som 
vertsorganisasjon)

https://feide.no/
https://docs.feide.no/
https://q.feide.no/
https://innsyn.feide.no/
https://two-factor-test.feide.no/
https://kunde.feide.no/
mailto:kontakt@uninett.no
mailto:feidepost@udir.no


Feide kundeportal

• Aktivere tjenester

• Laste ned databehandleravtale

• Sette to-faktor på tjenester

• Deaktivere tjenester

• Legg til Feide-administratorer

• Kontaktinformasjon

• Søke opp sporingsnummer

• Statistikk over innlogginger

• Legg til driftsmelding

• Ta en sjekk av brukerkatalog

Mer informasjon om kundeportalen: https://www.feide.no/kundeportalen

https://www.feide.no/kundeportalen


Verktøyene i kundeportalen

• Se feil i brukerkatalog

• Se brukerinformasjon i tjenester

• Legge inn driftsmeldinger

• Slå opp sporingsnummer

• Administrere sterk autentisering

• Se statistikk over innlogginger og to-faktor*



Datakvalitet
God datakvalitet gir god tilgangskontroll og brukertilpasning



https://youtu.be/Nffd9LFUguQ

https://youtu.be/Nffd9LFUguQ


Hvordan sørge for oppdaterte og korrekte data

• Bruk av skoleadministrativt system (SAS) i kombinasjon 

med det brukeradministrative systemet (BAS)

• Eller oppdatere data direkte i brukerkatalogen

• Viktig med gode rutiner for oppdatering av data i 

katalogen

• Kan bli tidkrevende med mange elever og lærere



Hvordan sørge for oppdatert og korrekt data

Undervisningsgruppe 
For Matematikk 1. årstrinn

• Registrering av gruppeinformasjon

• Brukeren kan selv sjekke sin informasjon på 

innsynstjenesten (https://innsyn.feide.no/)

• Tjenesteleverandører kan ikke se grupper som ikke 

lenger er gyldige!

• Sjekk av feil i brukerkatalogen (crawler rapport)

• Dataene må samsvare med opplysningene i 

Brønnøysundregistrene

• Hver friskole er egen vertsorganisasjon i Feide!

Starttidspunkt  Sluttidspunkt

https://innsyn.feide.no/


Feilsjekk og retting av feil

• https://q.feide.no/ feil på brukere som 
har logget inn de siste 7 dagene

• Crawler tar en sjekk av hele 
brukerkatalogen

https://q.feide.no/


Les om forklaring av de vanligste feilmeldingene fra crawler rapport her:
https://docs.feide.no/reference/ldap_validator/errors/index.html

Trykke på «Show» for å se de 10 første brukerne* med denne feilen
* Hvis ikke antallet definert i «User list limit (Optional)»

https://docs.feide.no/reference/ldap_validator/errors/index.html


Feil som ikke blir oppdaget

• Jobber med å vise flere feilmeldinger med 
tanke på grupper.

• I dag genereres feilmelding hvis brukeren 
har feil format eller ikke har registrert noen 
grupper.

• Sjekker at elever og lærere har minst 
en gruppe knyttet til seg, men sjekker ikke 
om gruppe er gyldig

• Hvis en lærer er registrert med feil rolle, så 
generes det ikke feilmelding om at brukere 
mangler grupper

Ikke registrert noen lærer (faculty), så får ikke feilmeldinger om 
at det mangler grupper siden administrative ansatte (staff) ikke 

har grupper



Problemer med innlogging med Feide? 



Identifisere hvor feilen ligger

• Vanskelig å identifisere hvor 
problemet ligger.

• Problemet kan ikke alltid løses ved å 
bytte brukernavn og passord.

• Test om feilen er med pålogging 
og/eller enkelttjenester ved 
innlogging på https://innsyn.feide.no/

• Dårlig datakvalitet kan føre til flere 
henvendelser om problemer om bruk 
og tilganger til tjenester

Feil med 
tjenesten

Problemer med 
innloggingen 
for brukeren

Feil informasjon 
registrert på 

brukeren

Brukeren har 
ikke tilgang til 

enkelte tjenester

https://innsyn.feide.no/


Feilmelding i 
Feide sitt innloggingsbilde

Feilmelding i tjenesten
etter innlogging med Feide

Mangler funksjoner/tilganger/
informasjon i tjenesten

Bruker ikke tilgang til tjenesteBruker vet ikke 
innloggingslenke til tjeneste

Mangler eller registrert feil data om brukeren

Feil i tjenesten

Feil med bruker lokalt
Tjenesten må aktiveres for 

vertsorganisasjon
Informere om innloggingslenke

Feil med kontakt med 
brukerkatalog

Åpen tilgang for bruk av tjenesteinnsyn.feide.no

Identifisere hvor feilen ligger
Vertsorganisasjon/
katalogleverandør

Tjenesteleverandør



Innloggingslenke til tjeneste

• Hver tjeneste har egen 
innloggingslenke/URL til tjenesten

• Noen tjenesteleverandører har flere 
innloggingslenker/URL til tjenesten sin 
for eksempel per vertsorganisasjon

• Oversikt over tilgjengelige tjenester på 
https://innsyn.feide.no/

• Informere hvilke tjenester som benyttes 

https://innsyn.feide.no/

https://innsyn.feide.no/
https://innsyn.feide.no/


Sjekke om tjeneste er aktivert

Slå opp sporingsnummer

Lukk nettleser og/eller slett 
informasjonskapsler

Feil med kontakt med brukerkatalogen

Feilmelding som ikke er dokumentert
Ta kontakt på kontakt@uninett.no

Tjenesten er ikke godkjent av Feide
Feil med lagt inn metadata

En internasjonal tjeneste som ikke er 
aktivert av noen vertsorganisasjoner i Norge



Slå opp sporingsnummer



Slå opp Windows feilkoder:
https://docs.microsoft.com/nb-

no/windows/win32/debug/system-error-codes

Uninett AS

Slå opp sporingsnummer

https://docs.microsoft.com/nb-no/windows/win32/debug/system-error-codes


Ingen metadata funnet

• Tjenesten er ikke godkjent av Feide
• Ta kontakt med tjenesteleverandør som kan ta kontakt

med Uninett for status for godkjenning

• Feil med lagt inn metadata
• Ta kontakt med tjenesteleverandør

• En internasjonal tjeneste som ikke er aktivert av 
noen vertsorganisasjoner i Norge
• Feide-administrator aktiverer tjenesten i kundeportalen*

*Husk å huk av eduGain i tjenestesøket



Tilgang til tjenester i Feide

• Brukeren finner ikke sin vertsorganisasjon 
som påloggingsalternativ

• Får feilmelding om at de ikke har tilgang:

• Vertsorganisasjon har ikke aktivert 
tjenesten

• Bruker logget inn på feil 
tjeneste/lenke

• Bruker logget inn med en annen 
Feide bruker 

Brukeren er allerede logget 

Hvis organisasjonen har åpnet for at brukere 
over 13 år kan gi sitt eget samtykke



Uhåndtert feil

• Feil som ikke er dokumentert av Feide

• Send beskrivelse av feil, lenke/url på tjeneste og 
sporingsnummer til kontakt@uninett.no

mailto:kontakt@uninett.no


Benytte Innsynstjenesten for feilsøking

• Innsyntjenesten: https://innsyn.feide.no/

• Sjekke om feil er ved innloggingen eller med en 
spesifikk tjeneste/tjenester

• Sluttbruker kan selv sjekke om det mangler eller er 
registrert feil informasjon på sin brukeren

• Sluttbruker kan se hvilke tjenester som er tilgjengelig 
for brukeren

• Få oversikt over hvilke grupper som er registrert

• Sjekke formatet på grupper (rolle, varighet og 
fagkode)

https://innsyn.feide.no/


Undervisningsgruppe 
for Naturfag 10. årstrinn

Sjekke format på gruppe

Gruppetype
• U = Undervisningsgruppe
• B = Basisgruppe/klasse
• A = Andre grupper – prosjektgrupper og 

undervisningsgrupper utenfor Grep, o.l.

Fagkode
• Slå opp fagkode her: https://sokeresultat.udir.no/finn-

lareplan.html?fltypefiltermulti=Fagkode
• For valgfag så benyttes fagkoden uavhengig av årstrinn

Starttidspunkt og sluttidspunkt
• Første og siste dag gruppen er aktiv/gyldig
• Tjenesteleverandører kan ikke se grupper som ikke lengre 

er gyldige!

Rolle
• faculty for lærer eller student for elev

urn:mace:feide.no:go:group:u:NAT0010:NO85
6326499:XNA-10A:2020-07-20:2021-06-20 

:student:Naturfag%201A

Gruppetype Starttidspunkt Sluttidspunkt RolleFagkode

https://sokeresultat.udir.no/finn-lareplan.html?fltypefiltermulti=Fagkode


Feilmelding i tjeneste

• Bruker har ikke tilgang til tjenesten
• Ikke fått lisens til tjeneste lokalt i tjenesten

• Tilganger blir gitt av tjenesteleverandør i tjenesten og 
gammel informasjon er lagret lokalt i tjenesten

• Lisenser er basert på informasjon om brukeren og denne 
informasjon er feil eller ikke oppdatert lokalt tjenesten 
eller brukeren

• Brukeren har feil eller mangler informasjon på 
brukeren som er nødvendig for tjenesten.

• Det opprettes bruker etter autentisering i Feide

• Feil i eller med tjenesten 



Bruker får ikke tilgang til enkelte tjenester

Feilmelding i tjenesten 
etter Feide-innlogging

Sluttbruker logger seg inn 
på https://innsyn.feide.no/

Feide-administrator sjekker attributter som 
tjenesten henter i http://kunde.feide.no/

https://innsyn.feide.no/
http://kunde.feide.no/


Sjekkliste for feilsøking

1. Sjekke om brukeren kan logge inn på https://innsyn.feide.no/

• Slå opp sporingsnummer

• Send sporingsnummer til kontakt@uninett.no for å få tilsendt logg av 
innloggingen

2. Hør om det er flere brukere som ikke får logget inn på tjenesten

3. Usikker på om en feilmelding er hos Feide eller tjenesten så sjekk adressefeltet

• Om det er idp.feide.no eller auth.dataporten.no, så kommer 
feilmeldingen fra Feide, om ikke så er det feilmelding fra tjenesten.

4. Sjekke om det er et mønster på hvilke brukere som ikke får logget inn.

• Brukere fra en spesifikk skole, trinn osv?

https://innsyn.feide.no/
mailto:kontakt@uninett.no


Sjekkliste for feilsøking

5. Sjekke hvilke attributter som tjenesten henter, om de er lagret og/eller 
registrert i riktig format på brukerne med problem.

6. Prøv å logge inn på flere enheter eller nettlesere

• Prøv å logge inn med nettleser i  privatmodus/inkognito 

• Sjekke med flere digital enhet og nettleser.



Brukerstøtteinformasjon
Brukerstøtteinformasjon og hvorfor dette er viktig! 







Endre lenke til brukerstøtte-informasjon

• Felles e-postadresse og/eller telefon

• Ikke oppgi kontaktinformasjon til 
en enkelt person!

• Ikke oppgi kun en side der brukere 
bytter passord

• Lage en side med informasjon om 
brukerstøtte

• Lag en side med informasjon om 
tjenesten som benyttes og/eller 
henvis til innsyn.feide.no

Vises kun på Feide sitt innloggingsbilde



Nyttig brukerstøtte-informasjon

1. Ofte stilte spørsmål, delvis en oppsummering på de spørsmål og svar dere ofte 
behandler.

Eventuelt henvise til Ofte stilte spørsmål på nettsiden vår: 
https://www.feide.no/ofte-stilte-sporsmal-om-feide#faq-feide-brukere

2. Hvordan en sluttbruker får sin Feide-bruker

3. Hvordan en Feide-bruker får resatt passord

4. Oppgi forventet svartid på henvendelser

5. Åpningstider. Hvilke dager og tidsrom vil dere besvare henvendelser og hjelpe 
til med passord?

https://www.feide.no/ofte-stilte-sporsmal-om-feide#faq-feide-brukere


Legge til driftsmelding

• Legg inn driftsmeldinger er et verktøy i kundeportalen.

• Legge til driftsmeldinger som blir vist for alle brukere 
som velger tilhørighet til vertsorganisasjonen på 
Feides innloggingsside.

• Legge til lenker med mer informasjon 

• Legge driftsmelding på forskjellige språk

• Angi starttidspunkt og sluttidspunkt når meldingen
skal være synlig

Driftsmeldinger som blir vist for alle brukere som velger 
tilhørighet til vertsorganisasjonen på Feides innloggingsside.




