
Infotekster i Vitnemålsportalen

Hvorfor er det så få som har skrudd det på

og hvilke erfaringer har de som har skrudd det på, gjort seg?

Jan Erik Johansen | jajo@unit.no

tjenesteansvarlig for Vitnemålsportalen

og FS-integrasjonene



Emneinfotekster i Vitnemålsportalen

Få har tatt det i bruk – hvorfor?

Hva må på plass i FS?

Hvordan blir emneinfotekstene seende ut?

Diskusjon:
• Hva taler mot å ta det i bruk?
• Hvilke tiltak er innført og hva bør prioriteres videre?
• Trenger vi nye felt i FS? 
• Felles rutiner og felles forståelse



Hva gjør Vitnemålsportalen?

Lar brukeren hente sine resultater fra høyere utdanning – både emner og 
kvalifikasjoner

Lar brukeren dele resultatene – ved å

• sende lenke via epost til tredjepart, f.eks. en arbeidsgiver eller et lærested

• eksportere en PDF til seg selv som man så kan dele – PDF-en er digitalt 
signert (gyldig i to år?)



Hvilke data er tilgjengelige?

Vitnemålsportalen viser resultater fra alle FS-institusjoner, Handelshøyskolen BI og fem 
høgskoler som benytter det studieadministrative systemet KA Admin (levert av IT-firmaet Kong 
Arthur)

Nytt i 2020: Kompetanse Norge leverer resultater av norskprøve, statsborgerprøve og 
samfunnskunnskapsprøve. Og så kommer vi snart på samisk!

I tillegg kan emnebeskrivelser, informasjon om studieprogrammet/kvalifikasjonen 
og merknader gjøres tilgjengelig, men dette må aktiveres av den enkelte institusjon
PDF av Diploma Supplement vises dersom institusjonen har lagret dette i FS.

Fagskoleutdanning kan nå vises, men da må resultatene ligge i FS-basene, per nå er det 
få institusjoner som har fagskoleresultater i FS

Veien videre: Digitalt signerte vitnemål, kursbevis, sertifiseringer, autorisasjoner, 
fagskoler, videregående skoler



Bruken av Vitnemålsportalen

Vi så en økning på ca.
50 % i pålogginger fra 2018 til 
2019 - og har tro på en stor 
økning i år også.

Per 21.10 har vi ca.
485 000 pålogginger  i 2020.

Antall delinger er per oktober 
2020 183 881 mot 162 149 i 
hele 2019.



Hvordan
ser 
visningen
ut?



Hva må på plass før infotekstene blir synlige?

Innstillinger i FS

• Infotekster må finnes

• Infotekstene må være knyttet til terminer som har resultater

• RESUTV må legges inn som verdi i det underliggende bildet Infotype > 
fane Bruksområde

Anbefalt: bruke felleskoder som E-INNHOLD, men ikke et krav



Bilder i FS

Emne 
samlebilde 
og fane Info

Infotyper må 
være knyttet til 
terminer, og det 
må finnes 
resultater knyttet 
til 
vurderingsenhet i 
samme termin



Bilder i FS

Bilde Infotype 
og fane 
Bruksområde

Verdien RESUTV 
må knyttes til 
infotypen

Feltet Sortering 
tas nå hensyn til



Bilder i VP

Her ser vi en 
student ved 
NMBU som bl.a. 
har resultat i 
emnet AQN350, 
som vi så 
innstillinger for i 
FS

Emnenavnet blir 
til en klikkbar 
lenke



Bilder i VP

Her har vi klikket på 
emnenavnet og 
infoteksten kommer 
til syne

Velger vi "vis alle 
opplysninger" lenger 
oppe på siden, blir 
infotekstene på alle 
emnene synlige 
samtidig



Tiltak for at visningen skal fungere bedre

Tiltak som er innført i 2020

• Rekkefølgen på tekstene kan justeres (ikke kun alfabetisk)

• Bedre formatering – kulepunkter

• Støtte for engelsk

• Nytt felt i FS for å sette aktiv fra-termin, infotekster før dette skal ikke vises

• Konteeksamen: emneinfo følger termin for konting, ikke terminen da undervisningen 
først ble gitt. Er dette et problem og gjelder det andre vurderinger som NY og UTSATT 
også? Slå av alle unntatt ORD?

Tiltak som bør vurderes

• Andre forslag?



fs-support@unit.no

vitnemalsportalen@unit.no
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