


√	Kunnskapsdepartementet	
	 ønsker	en	sikker	identifisering	
	 av	elever	og	lærere

√	Løsningen	er	Feide	
	 (Felles	Elektronisk	IDEntitet)	

√	Senter	for	IKT	i	utdanningen
	 har	et	ansvar	for	innføring	
	 av	Feide	i	grunnopplæringa



Hva er Feide?

Basert på skoleeiers opplysninger om deg og din rolle i skolen lages en elektronisk 
nøkkel, eller en Feide-identitet. Denne nøkkelen kan du bruke til å legitimere deg 
overfor ulike digitale tjenester, nettsteder, portaler, bibliotek og andre tjenester som er 
beregnet for utdanningssektoren. Feide-identiteten muliggjør samtidig økt kvalitet på 
tjenester gjennom personifisering av tjenestene; for eksempel vil en tjeneste som tilbyr 
matematikkoppgaver, kunne huske progresjonen til en bruker fra tidligere besøk.  

Hvem du er og hvilken rolle du har, bestemmer hva du får tilgang til: Elever, lærere, 
rektorer og foresatte har ulike roller og har dermed forskjellige rettigheter. For at dette 
skal virke på tvers av alle grunnskoler, videregående skoler, høgskoler og universiteter, 
må den tjenesten som utfører selve påloggingen (Feide), kunne stole på at opplysnin-
gene fra hver enkelt institusjon er riktige og oppdaterte. En ryddig identitetsforvaltning 
må derfor være på plass hos skoleeiere som skal innføre Feide. 

Feide er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i 
utdanningssektoren. 





Enklere digital skolehverdag

Tenk deg at alle elevene i skolen må gå rundt med et svært knippe nøkler. Én nøkkel for 
å komme inn på skolen. En annen for å komme inn i klasserommet. Den tredje nøkkelen 
gir kanskje tilgang til pennalet. En fjerde åpner norskboka, mens den femte åpner for å 
lære samfunnsfag. Den sjette nøkkelen gir eleven tilgang til gymsalen, mens en syvende 
åpner kladdeboka. Upraktisk, sier du? Dette skjer i skolen i dag. 

Bruken av digitale tjenester og læringsressurser øker, og stadig flere av disse krever at 
eleven logger seg på med brukernavn og passord. Mange tjenester betyr mange passord 
– et stadig større nøkkelknippe. 

Skoleeier må sørge for at elevene får en så enkel digital skolehverdag som mulig. Med ett 
brukernavn og ett passord kan IKT lettere integreres i det pedagogiske undervisnings-
opplegget ved skolene. 

Med Feide får elever og lærere ett brukernavn og ett passord. 
Verken mer eller mindre.



Enklere tilgang

Bruk av digitale verktøy og utvikling av digitale ferdigheter skal integreres i alle fag og på 
alle nivå. En vellykket integrering av grunnleggende digitale ferdigheter forutsetter et rikt 
tilfang av digitale læringsressurser og kunnskapskilder. 

Bruken av digitale tjenester og læringsressurser øker, og stadig flere av disse krever 
at eleven logger seg på med brukernavn og passord. Elever og lærere som har fått en 
Feide-identitet, kan bruke denne digitale nøkkelen til å logge seg på en rekke digitale 
tjenester, læringsressurser og kunnskapskilder. Dette kan de gjøre uavhengig av hvor 
disse befinner seg eller hvem som tilbyr dem.

I læreplanverket for Kunnskapsløftet i grunnskolen og videregående skole er 
digital kompetanse definert som en grunnleggende ferdighet på linje med å 
kunne lese, skrive, regne og uttrykke seg muntlig.



Det finnes i dag et bredt spekter av utdanningsrelaterte tjenester med Feide-innlogging. 
De omfatter bl.a. digital eksamen, skoleadministrative systemer og læringsplattformer, i 
tillegg til en rekke digitale læringsressurser og verktøy som kan brukes i undervisningen.  

Med Feide kan skoleeiere enkelt gi sine elever og lærere én digital nøkkel som åpner opp 
for en sikrere og enklere skolehverdag. Fordi det er den samme tekniske løsningen som 
benyttes for innlogging, vil det bli både rimeligere og langt enklere å tilby flere og nye 
tjenester etter hvert som de kommer. 

Kunnskapsdepartementet har valgt Feide som løsning for sikker pålogging til digitale 
tjenester i utdanningssektoren. På sikt vil Feide være den eneste tilgjengelige pålog-
gingsløsningen til en rekke nødvendige tjenester.

Jo tidligere man starter, desto tidligere kan man høste gevinstene.



Feide hjelper skoleeiere og skoler til å ivareta brukernes personvern, og bidrar til 
at personopplysninger behandles på en sikker og lovmessig måte.



Bedre personvern

Det er viktig å beskytte personopplysninger både mot inntrenging, misbruk og feil. 
Feide er en løsning for håndtering av opplysninger om elever og ansatte. Den bidrar til 
å redusere risikoen for at opplysningene utleveres til og misbrukes av uvedkommende. 
Feide bidrar også til at risikoen for utilsiktet endring eller sletting av opplysningene blir 
mindre.

En ryddig identitetsforvaltning basert på Feide, gir gevinster for både skoleeier, lærere og 
elever med hensyn til personvern og sikkerhet. Gjennom en fornuftig og sikker lagring 
av data, korrekthet i personopplysningene og sikker tilgang til data og tjenester styrkes 
personvernet. Sikkerheten styrkes ved at alle opplysninger lagres lokalt.

Det er hver enkelt skole eller skoleeier som eier, administrerer og står for lagringen 
av personopplysningene i sine egne systemer. Skoleeiere får oversikt over sine egne 
brukere og bestemmer selv hvilke digitale tjenester som skal være tilgjengelige for disse.

Innføring av Feide gjør det enklere å oppfylle personopplysningslovens krav om 
at personer skal få innsyn i egne personopplysninger og at de selv må samtykke 
til overføring av data til ulike tjenester.

I Feide er all informasjon under lokal kontroll, og alle kan til enhver 
tid sjekke hvilken informasjon som er lagret om dem selv.



Hva koster Feide?

Innføring av elektronisk identitetsforvaltning og Feide gir et betydelig potensial for 
å spare utgifter med hensyn til registrering av elever som skal logge inn på digitale 
læremidler. Leverandører av digitale læremidler kan potensielt tilby sine produkter 
rimeligere til skoleeiere som har innført Feide. Årsaken er ganske enkel: Når det er 
skoleeier selv som vedlikeholder personopplysningene, slipper leverandøren å gjøre det, 
og kostnadene deres blir mindre. 

En ryddig identitetsforvaltning er en forutsetning for å kunne innføre Feide, og erfa-
ringsmessig finnes det kostnader forbundet med å etablere en ryddig håndtering av 
personopplysninger internt i egen organisasjon. Disse kostnadene må imidlertid ses 
i sammenheng med gevinstpotensialet som ligger i en god identitetsforvaltning og 
kostnadene forbundet med dårlig datakvalitet og manuelle rutiner for brukerhåndte-
ring. Kostnadene vil selvsagt være avhengig av hvilket nivå skoleeiers databehandling 
befinner seg på i dag. Kan hende er det bare små justeringer som skal til i din organisa-
sjon?

Drift av Feides nasjonale komponenter er brukerfinansiert. Dette betyr at vertsorganisa-
sjonene betaler en avgift basert på skoleeiers størrelse. Avgiften skal dekke de faktiske 
kostnadene ved drift og videreutvikling av Feide. De til enhver tid gjeldende satsene 
finnes på Feides hjemmeside, http://www.feide.no/. 

http://www.feide.no/


Det er du som bestemmer

Feide bruker åpne standarder og spesifikasjoner som gir hver enkelt skoleeier frihet 
til å velge sine egne leverandører og tekniske implementasjoner. Hvis man ønsker, kan 
man også bruke flere forskjellige leverandører. Denne åpenheten gjør at man slipper å 
binde seg til én bestemt leverandør, eller ett bestemt produkt. Skoleeier kan bytte ut 
enkeltkomponenter i egen løsning uten å måtte bytte alt.

Når alle benytter de samme standarder og grensesnitt, blir det også enklere for leve-
randører av IKT-løsninger å tilby sine produkter til skoleeierne. Dette kommer både 
skoleeiere og leverandører til gode. 

Tankegangen som ligger til grunn for Feide, er i tråd med viktige nasjonale satsinger på 
åpne standarder og samordning av IKT-arkitektur, slik det er beskrevet i blant annet 
eNorge-planen 2009.  

Feide er bygd opp på en måte som gjør at den enkelte skoleeier fritt kan velge 
hvilken teknologisk plattform den lokale løsningen skal bygges på. Dette er 
mulig fordi koblingen mellom skoleeiere, Feide og de digitale tjenestene benytter 
internasjonale standarder og spesifikasjoner. 

Feide benytter åpne standarder. Det betyr at hver enkelt skoleeier 
har frihet til å velge både leverandør og produkt.





Feide og ID-porten/MinID
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har innført ID-porten/MinID 
som en fellesløsning til bruk i offentlig sektor. Her kan du få tilgang til over 200 
tjenester fra stat og kommune, som for eksempel fastlege, Lånekassen, byg-
gesøknader og søknad om barnehageplass.

ID-porten/MinID tilbyr pålogging til alle landets borgere, mens Feide er en sektorspe-
sifikk løsning for utdanningssektoren. Med Feide-pålogging får du en rolle som elev, 
student, lærer eller ansatt som gir mening innenfor sektoren. Der det er hensiktsmessig, 
arbeider vi for at Feide og ID-porten/MinID kan virke sammen. Man kan for eksempel 
se for seg at foresatte kan bruke MinID til å logge på skolens læringsplattform for å få 
tilgang til sine barns skolearbeid. I et slikt tilfelle vil det ikke være nødvendig at alle fore-
satte tildeles en egen Feide-identitet.

Feide og ID-porten/MinID er løsninger som utfyller hverandre.



Feide på 1-2-3

En vanlig misforståelse er at Feide er et dataprogram man kan kjøpe og installere. I 
realiteten er Feide er navnet på det konseptet som gjør at hver bruker i utdanningssek-
toren – elever og lærere – får ett brukernavn som kan brukes i hele sektoren. Feide er 
også navnet på den nasjonale innloggingstjenesten som gjør dette mulig. 

For å bli med i det nasjonale fellesskapet som Feide utgjør, må skoleeier ha orden på 
måten de behandler personopplysninger på i egen organisasjon, fordi Feide benytter 
denne informasjonen til innlogging. Skoleeier må altså ha en god identitetsforvaltning for 
å kunne ha nytte av Feide.

Den største jobben med å innføre Feide vil erfaringsmessig bestå av det som egentlig 
ikke er Feide, men det å få på plass den lokale løsningen, de lokale rutinene, det lokale 
IT-reglementet og så videre. Når skoleeier har etablert en ryddig identitetsforvaltning, er 
det en enkel sak å knytte seg til Feide. 

Feide er verken et dataprogram eller en boks.  
Feide er en løsning som gjør hverdagen i Skole-Norge enklere.

En oppsummering





Veiledningstilbud
Senter for IKT i utdanningen har ansvar for å informere og veilede skoleeiere i arbeidet 
med å innføre og ta i bruk Feide. Informasjon om Feide finner du på senterets nettside:  
http://iktsenteret.no.

For skoleeiere som skal innføre Feide, arrangeres møter som tar for seg Feide-
innføring i praksis. Senteret tilbyr også møter med kommunesamarbeid og enkelt-
kommuner/skoleeiere, fortrinnsvis på video, men også vanlige møter etter kapasitet. 
Kontaktinformasjon finnes under Feide på senterets nettsider.

Skoleeiere som har innført Feide, får tilbud om å delta på møter om lokal forvaltning og 
bruk av Feide. 

Informasjon om program, sted og dato for møter publiseres i senterets aktivitetskalender.  

http://iktsenteret.no


Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. 
Senterets oppgave er å bidra til at bruken av IKT i skolen styrker kvaliteten på undervis-
ningen, øker elevenes læringsutbytte og utvikler deres læringsstrategier. Målgrupper for 
senteret er barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring, i tillegg til førskolelærer- 
og lærerutdanningen. 

Senter for IKT i utdanningen har ansvaret for å veilede skoleeiere ved innføringen av Feide 
i grunnopplæringen. Veiledningen er et gratis og leverandørnøytralt tilbud til alle skoleeiere 
i Norge. 

Senter for IKT i utdanningen // Utgitt 2008, revidert 2012
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