
Frågestund för tekniker
- om försöksverksamheten med digitala nationella prov
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Välkomna!

Jenny Sellberg
• Dagens moderator
• Uppdragsansvarig för 

försöksverksamheten

Vänligen tänk på det här:

• Stäng av ditt ljud och video.

• Skriv gärna frågor i chatten.

• Räck upp handen om du har en följdfråga när din fråga 
blivit besvarad.

• Om vi inte har möjlighet att besvara din fråga idag, 
återkommer vi med svar i efterföljande dokumentation.

Nathalie Priller
• Ansvarig för dagens chatt 
• Projektledare för 

försöksverksamheten
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Dagens agenda 16 juni
• Välkomna och inledning
• Allmänna frågor
• Inloggning

• Registerhantering och provisionering
• Så gjorde vi
• Nästa steg

Paus
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Dagens agenda 23 juni
• Välkomna och inledning
• Allmänna frågor
• Inloggning

• Registerhantering och provisionering
• Så gjorde vi
• Nästa steg

Paus
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Vi som svarar på dagens frågor

Karin Hector-Stahre
Projektledare för digitalisering 
av nationella prov

Aras Kazemi
Lösningsarkitekt

Edin Nuhic
Lösningsarkitekt

Stefan Halen
Skolfederation

Rasmus Larsson
Skolfederation

Leif Johanson
Sunet
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Den nöjda eleven 
som får visar 
sina kunskaper i 
ett digitalt 
nationellt prov
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Tekniska förberedelser för huvudman
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Allmänna frågor

• Kommer det att vara möjligt att testa Skolverkets provplattform före skarpt läge?

• Har ni kommit fram till prestandakrav på fasta och trådlösa nätet?

• Eleverna har iPads med Safari och Chrome, är det kompatibelt fullt ut? 

• Vilka verktyg kommer att finnas i provtjänsten integrerade?

• Vad kommer kostnaden vara för själva anslutningen?

• Måste ett PUB-avtal tecknas med varje kommun?
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Inloggning och multifaktorautentisering (MFA)

Måste vi som huvudman sätta 
upp MFA?Kan vi använda vårt 

tjänste-ID för att logga in?
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Internet

FIDUS
Skolverkets 

interfederation

Andra federationsoperatörer 
kan tillkomma i framtiden

FIDUS är ett samarbete mellan
Skolverket och SUNET

Funktioner som möjliggörs 
när skolans IdP ansluts till en 
federationsoperatör i FIDUS: 
 Federation för inloggning
 Federation för provisionering

Skolans 
nätverk

Tjänsten för digitala 
nationella prov
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Skolans 
nätverk

Internet

FIDUS
Skolverkets 

interfederation

Skolans
IdP

Biljett skickas med fåtal parametrar

För att inloggningen ska fungera 
krävs att eleven finns registrerad i 
förväg hos Skolverket

Anvisnings-
tjänst

Tjänsten för digitala 
nationella prov
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Olika IDP alternativ
Egen IDP

Skolan har Gsuite och vill på enklast möjligaste sätt hitta en 
lösning just nu, endast för inloggning till Skolverkets 
provtjänst.

Skolan har tillgång till Microsofts federations-tjänster och vill 
på enklast möjligaste sätt hitta en lösning just nu, endast för 
inloggning till Skolverkets provtjänst.

Inga av ovanstående situationer stämmer med 
huvudmannens behov.

Ansluts till 
• Skolfederationen (ger tillgång till både provtjänsten 

samt kommersiella digitala läromedel). 
• Skolfederationen Mini (som är gratis) . (ger tillgång till 

bara provtjänsten)
• Ev annan likvärdig federation

Skolfederation mini (som är gratis) med den instegsvariant 
som konfigurerar Gsuite till att fungera som IdP för 
inloggning till DNP.

Skolfederation mini (som är gratis) och enklare typ av 
konfigurationer (instegsvariant) för att använda Microsofts 
federationstjänster som IdP för inloggning till DNP.

EduID från Sunet kan användas som IdP för inloggning till 
DNP.

Skolan har tillgång till en IdP som tjänst
(IST, Svensk E Identitet etc)

IdP köps som tjänst från företag som som levererar 
federationslösningar
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Skolverkets krav på tillitsnivåer 
för digitala nationella prov 2023

Elever och studerande

• Personlig inloggning

• Användarnamn och lösenord 
motsvarande de krav som har 
överenskommits med federations-
operatören, t ex BAS som gäller 
godkänd medlem i Skolfederation

Skolpersonal

• Personlig inloggning med 
multifaktorsautentisering (MFA)

• MFA innebär en högre nivå av 
säkerhet jämfört med identifiering via 
endast användarnamn och lösenord 

• Metoden ställer krav på att verifiering 
av identitet kontrolleras med minst två 
oberoende faktorer
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Vad händer om skolan saknar MFA
i anslutning till sin IdP i federationen?
• Då kan skolans personal inte kunna logga in 

till Skolverkets provtjänst.

• Skolverket arbetar tillsammans med Sunet 
för att etablera en alternativ lösning till de 
skolor som saknar MFA.

• Lösningen är tänkt att baseras på eduID, 
som stödjer anslutning till en rad olika MFA-
alternativ.

• Skolan kan välja lämplig metod utifrån de 
säkerhetskrav som Skolverket ställer för 
autentisering mot provtjänsten.

Exempel:
Skolan väljer Freja eID Plus, som kopplas till 
personalens konto i eduID

Freja eID är en mobil app som kommer att fungera 
som e-legitimation – påminner om mobilt BankID
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Provisionering och attribut

Hur hanterar vi attributet Skolenhetskod 
för skolor inom skolformerna KKU och 
YH? 

Vilka attribut kommer 
att krävas?
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Digitala prov kräver digital samverkan

Skolhuvudman Skolverket

digital samverkan

Inför provet
Data om elever och skolpersonal
Data om studierelationer
Funktionsanpassa och tilldela prov 

Vid provtillfället
Verifiering av användarens inloggning
Lokal support
Stötta och monitorera

Inför provet
Funktionalitet att bläddra och söka 
fram elever och personal
Funktionalitet att planera, 
funktionsanpassa och tilldela prov

Vid provtillfället
Support och övervakning
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Provisionering* krävs för att eleven ska kunna logga in

Skolhuvudman Skolverket

*) Dataöverföring av personuppgifter och undervisningsinformation till Skolverkets tekniska plattform

Tjänsten för digitala 
nationella prov

API

E-tjänst

Fil som kan överföras manuellt 
av behörig personal i skolan

Dataöverföring baserad 
på systemintegrationer

Skolverket erbjuder två alternativ, 
men för de större organisationerna 
som väljer dataöverföring via 
manuella filöverföringar kommer 
administrationen att bli omfattande.
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Attribut för provisionering
– användare [user]

* Obligatoriska attribut

Etikett Attribut Kommentar

Personnummer* civicNo Kan även vara TF eller samordningsnummer och/eller 
fingerade uppgifter när sekretessmarkering förekommer

Nationalitetskod civicNoNationality SE sätts om inget annat anges

Förnamn* givenName Kan vara fullständigt namn eller tilltalsnamn 

Mellannamn middleName

Efternamn familyName

EPPN* eduPersonPrincipalName Användaridentifierare, förklaras närmare i nästa bild.

E-postadress email

Uppgifterna som lämnas skall vara tillräckligt bra för att eleverna ska kunna genomföra 
prov/bedömningsstöd och få återkoppling och det övriga som är aktuellt att göra med 
uppgifterna under behandlingen. Samma förhållande gäller för personalen. 
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Attributet EPPN
[eduPersonPrincipalName]

* Obligatoriska attribut

EPPN är attributen för användaridentifierare
och ett viktigt attribut för identifiering av 
användaren vid inloggning (skall finnas med i 
SAML-biljetten för inloggning till DNP).

Formatet liknar en e-postadress, men är inte
användaren e-postadress. 

EPPN skapas med hjälp av en lokalt unik
användaridentifierare (t ex ett lokalt user-id), ett
’@’ och en säkerhetsdomän

Dvs: user-id@subdomän.skolan.se

EPPN måste tillhöra den domän/de domäner 
som finns i scope för er organisation (metadata) 
i federationen.

Skolverket ställer också krav på att det lokala 
unika användaridentifieraren inte får 
återanvändas, dvs gamla identifierade får inte 
lämnas ut och användas för identifiering av nya 
personer. På så sätt avser EPPN representera 
en spårbar och globalt unik sträng som är 
beständig över tid för varje användare.

EPPN får inte innehålla ett personnummer.
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Attribut för provisionering
– för elever tillkommer [enrolment]

* Obligatoriska attribut

Etikett Attribut Kommentar

Skolenhetskod* schoolUnitCode Skolverkets kodsystem. Just nu finns inga koder för 
vuxenutbildning och frågan är under utredning.

Startdatum* startDate

Slutdatum* endDate

Skolform* SchoolType Skolform för elevens studier (GR, SP, GY, osv.)

Årskurs* schoolYear Obligatoriskt för elever i grund- och specialskolan

Studievägskod* educationCode Obligatoriskt för elever i gymnasieskolan

Klass schoolClass Ingen uppgift som Skolverket behöver, men skapar ett 
filter som kan användas av skoladministratören.

Undervisningsgrupper förklaras i nästa avsnitt
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Attribut för provisionering
– för skolpersonal tillkommer [employment]

* Obligatoriska attribut

Etikett Attribut Kommentar

Skolenhetskod* schoolUnitCode Skolverkets kodsystem. Just nu finns inga koder för 
vuxenutbildningen och frågan är under utredning.

Startdatum* startDate

Slutdatum* endDate

Tjänstekategori* duty Dvs Rektor, Lärare, osv. Skolverket kommer att 
tillhandahålla värdeförråd.

Undervisningsgrupper förklaras i nästa avsnitt
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Undervisningsgrupper

Aktivitet

Skolform?

GR/SP

GY/VUX

Ämne + 
Årskurs

Kurskod
Lärare (en eller flera)

Elevgrupp

Elev ElevElev Elev
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Attribut för provisionering
– undervisningsgrupp [studentGroup], del 1

* Obligatoriska attribut

Etikett Attribut Kommentar

Skolenhetskod* schoolUnitCode Skolverkets kodsystem. Just nu finns inga koder för 
vuxenutbildningen och frågan är under utredning.

Typ* studentGroupType Endast grupper av typen Undervisning godkänns, 
mentorsgrupper, klassgrupper, dyl. kan inte skickas.

Visningsnamn* displayName Enligt skolans namnstandard så att ni kan hitta gruppen.

Startdatum* startDate

Slutdatum* endDate

Årskurs* schoolYear Obligatoriskt för GR och SP

Ämne* schoolSubject T ex MA, obligatoriskt för GR/SP. Endast ämnen för DNP.

Kurskod* schoolCourse Obligatoriskt för GY/VUX. Endast kurser för DNP 
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Attribut för provisionering
– undervisningsgrupp [studentGroup], del 2

* Obligatoriska attribut

Etikett Attribut Kommentar

Startdatum* startDate

Slutdatum* endDate

Gruppen måste ha minst en undervisande lärare [teacherAssigment] – för varje lärare skickas:

Etikett Attribut Kommentar

Startdatum* startDate

Slutdatum* endDate

För varje elev i gruppen skickas medlemskapet [studentMemebership] med följande attribut:
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Nästa steg

• Dokumentation från frågestunderna - uppdateringar på Skolverket.se

Aktiviteter:
• Tekniska tester och uppföljande dialog med huvudman under hösten

• Dialogmöten med försöksskolorna oktober 2020

Även huvudman finns i Teams – titta gärna på filmen till försöksledaren!
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Frågor som inte blev besvarade under 
frågestunderna och förtydliganden 
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Frågor och svar

• Är BankID en lämplig 
inloggningsmetod för personal i 
provtjänsten? 
Skolverket återkommer till MFA-
lösningen med mobilt BankID då 
lösningen är under utvärdering i 
projektet. 

• Kommer det någon återkoppling på 
inloggningstestet som gjordes 
tidigare under våren? 
Under hösten 2020 kommer Skolverket 

att ha en löpande dialog med 
huvudmän för försöksskolorna. I dessa 
dialoger kommer vi att återkomma till 
resultatet från inloggningstestet.

• Kommer en skoldatasynk att 
krävas? Synkas bara de 
undervisningsgrupper som är 
skapade för att hantera NP (gy)? 
Svaret är ja på båda frågorna.
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Frågor och svar

• Hur kommer det sig att EPPN inte får återanvändas? Räcker det inte med 
personnumret som är unikt? Förmodligen använder flera sitt attribut 
userPrincipalName som ofta är samma som mejladressen och om någon slutar 
kan den återanvändas.
Den unika identifieraren som skickas både för inloggning och provisionering är 
EPPN. SAML-biljetten vid inloggning kommer inte innehålla personnummer. 
Anledningen till att vi har valt EPPN som identifierar handlar bland annat om att 
många skolor har svårt att hantera personnummer i sina IdP:er.





Skolfederation
Rasmus Larsson, Internetstiftelsen



Digitala 
enheter

Bredbands-
uppkoppling

Lokalt
nätverk

Register och
registervård

Identity
Provider (IdP)

Identitets-
federation

Anslutning till
provtjänsten

Tekniska förutsättningar enligt Skolverket

Omfång för denna presentation



Register och
registervård

Hur ser 
lösningen ut?

… elever och pedagoger kan använda sin skolinloggning för att komma åt alla sina digitala läromedel och –prov (ofta genom så kallad Single Sign-On)

… standardiserade gränssnitt underlättar för skolor att koppla på och av nya digitala läromedel

Metadata-
register

Skolhuvudman

Användarregister

Autentiserings-
metoder Intygsutgivare

(IdP)

Identity
Provider (IdP)

Identitets-
federation

FIDUS

DNP

IdP från Skolhuvudmän
SP från Tjänsteleverantörer

Skolverkets tjänster via FIDUS

Kanske någon 
annan

- för lärosäten



Identitetsfederation

• Skolfederation är en identitets- och behörighetsfederation
• Går i god för organisationer
• Federationsoperatören är en betrodd tredje part, ett 

tillitsankare
• Definierar vilka standarder och krav som medlemmar 

måste förhålla sig till – tekniska som organisatoriska

… elever och pedagoger kan använda sin skolinloggning för att komma åt alla sina digitala läromedel och –prov (ofta genom så kallad Single Sign-On)

… standardiserade gränssnitt underlättar för skolor att koppla på och av nya digitala läromedel



Standarder och krav
Kravuppfyllnad via självdeklaration av medlem

… elever och pedagoger kan använda sin skolinloggning för att komma åt alla sina digitala läromedel och –prov (ofta genom så kallad Single Sign-On)

… standardiserade gränssnitt underlättar för skolor att koppla på och av nya digitala läromedel

… avseende de delar som verkar inom federationen

Organisatoriska krav:

Säkerhetsföreskrifter förutsätter god:
- Informationssäkerhet
- Identitetshantering (identifiering, registrering,

eID, intygsutgivning (IdP))

Tekniska krav:

- Säkerhetskrav,
- och standarder:
SAML 2.0, specifikt profilerna:

saml2int 
eGov2

Välanvända och erkända 
öppna standarder för syftet



Standarder och krav

… elever och pedagoger kan använda sin skolinloggning för att komma åt alla sina digitala läromedel och –prov (ofta genom så kallad Single Sign-On)

… standardiserade gränssnitt underlättar för skolor att koppla på och av nya digitala läromedel

Vad berörs av saml2int och eGov2? Jo,

Identity
Provider (IdP)

Profilerna definierar vilka förmågor inom 
SAML-standarden som ska tillämpas,
och hur de ska användas

Skolhuvudman

Intygsutgivare
(IdP)

DNP

Syfte:

Inloggning



Standarder och krav

… elever och pedagoger kan använda sin skolinloggning för att komma åt alla sina digitala läromedel och –prov (ofta genom så kallad Single Sign-On)

… standardiserade gränssnitt underlättar för skolor att koppla på och av nya digitala läromedel

Vilka IdP’er har det stödet som krävs?

De flesta moderna IdP-lösningar
- Kommersiella 
- Öppen källkod

Kontakta din IT-avdelning (eller leverantör) för att
se om er lösning har det stöd som krävs.

Har ni ingen IdP? Kravställ på saml2int och eGov2 vid 
upphandling. Glöm inte autentiseringsmetoder och 
anslutning till användarregister.

Användarregister

Autentiserings-
metoder

Intygsutgivare
(IdP)



Google och Microsoft

… elever och pedagoger kan använda sin skolinloggning för att komma åt alla sina digitala läromedel och –prov (ofta genom så kallad Single Sign-On)

… standardiserade gränssnitt underlättar för skolor att koppla på och av nya digitala läromedel

Vi använder G Suite / MS Azure AD / ADFS, fungerar det?

Ja, med vissa avsteg eller anpassningar.

G Suite kräver manuell hantering av metadata.
Skolfederation har en guide för konfiguration av G Suite,
https://gidp.swefed.se

MS Azure AD / ADFS kan stödja automatisk metadatahantering 
med extern anpassning via tredjepartsprogram.

Båda kan lösas med proxy-IdP / SAML-proxy

Video finns här!

Video finns här!

https://gidp.swefed.se/
https://www.youtube.com/watch%3Fv=4dAkOdyzIDQ
https://youtu.be/EzDrlOgGi0o


Proxy-IdP

… elever och pedagoger kan använda sin skolinloggning för att komma åt alla sina digitala läromedel och –prov (ofta genom så kallad Single Sign-On)

… standardiserade gränssnitt underlättar för skolor att koppla på och av nya digitala läromedel

Det är fullt möjligt och vanligt att ha en proxy-IdP i Skolfederation.
Skolhuvudmän behöver inte ersätta Google / Microsoft

Användarregister

Autentiserings-
metoder

G Suite /
MS /

Annan

Compliant
Proxy-IdP

Metadata-
register

Gränssnitt mot
federation



Krav för åtkomst till DNP’s testtjänst

… elever och pedagoger kan använda sin skolinloggning för att komma åt alla sina digitala läromedel och –prov (ofta genom så kallad Single Sign-On)

… standardiserade gränssnitt underlättar för skolor att koppla på och av nya digitala läromedel

För närvarande behövs följande i IdP-metadata för att synas i Skolverkets anvisningstjänst:

Engelskt namn i <OrganizationDisplayName>, ex.

<md:OrganizationDisplayName xml:lang="en">Namn på skola</md:OrganizationDisplayName>

För att ePPN ska synas i testtjänsten:

<shibmd:Scope regexp="false">skolansdomän.se</shibmd:Scope>



Register och
registervård

Registervård

… elever och pedagoger kan använda sin skolinloggning för att komma åt alla sina digitala läromedel och –prov (ofta genom så kallad Single Sign-On)

… standardiserade gränssnitt underlättar för skolor att koppla på och av nya digitala läromedel

Metadata-
register

Skolhuvudman

Användarregister

Autentiserings-
metoder Intygsutgivare

(IdP)

Identity
Provider (IdP)

Identitets-
federation

FIDUS

DNP

IdP från Skolhuvudmän
SP från Tjänsteleverantörer

Skolverkets tjänster via FIDUS

Kanske någon 
annan

- för lärosäten

Manuellt Federerad 
provisionering



Federerad provisionering

… elever och pedagoger kan använda sin skolinloggning för att komma åt alla sina digitala läromedel och –prov (ofta genom så kallad Single Sign-On)

… standardiserade gränssnitt underlättar för skolor att koppla på och av nya digitala läromedel

En lösning för att överföra aktuella uppdateringar om elever och 
personal till medlemmar i en federation

Vid uppdateringar av användare i
källsystem sker uppdateringar hos 
beroende motparter automatiskt

DNP

Digitala läromedel

Andra systemI Skolfederation heter 
provisioneringslösningen Kontosynk

• För en genomgång av de tekniska grunderna så finns video här.

https://www.youtube.com/watch%3Fv=FTYndhAdWx8


Klient Server
…010110100101111010…

Ömsesidig TLS-autentisering

Klientcertifikat Servercertifikat



Federerad TLS-autentisering
• Ett tunt lager infrastruktur som beskriver hur klienter och servrar kan autentisera 

varandra på ett federerat vis med den starka autentiseringsmetoden Mutual 
TLS Authentication (ömsesidig TLS-autentisering)

• Oberoende av vilken typ av information som därefter kommuniceras och i vilken 
riktning

• Skriven av Stefan Halén (Internetstiftelsen) och Jakob Schlyter (Kirei)

• Finns på GitHub: https://github.com/kirei/tls-fed-auth - Kom med synpunkter!

• För en genomgång av de tekniska grunderna så finns video här.

https://github.com/kirei/tls-fed-auth
https://www.youtube.com/watch%3Fv=FTYndhAdWx8


Avslutningsvis…
• Mer om G Suite: https://www.skolfederation.se/g-suite-som-idp/

• Mer om Microsoft Azure/ADFS: 
https://www.skolfederation.se/adfs-och-azure-som-idp-i-skolfederation/

Kontakta oss: info@skolfederation.se

Vi träffar er gärna och pratar igenom era förutsättningar!

https://www.skolfederation.se/g-suite-som-idp/
https://www.skolfederation.se/adfs-och-azure-som-idp-i-skolfederation/
http://skolfederation.se


Vägen mot digitala nationella prov

Danderyds kommun
Ekebyskolan



Kort om kommunen och skolan

Danderyds kommun 
ca 33000 inv

Ekebyskolan F-6 
skola ca 300 elever



Strategi 2019-2023

• Kärnbudskap
• Infrastruktur - hygienfaktorer
• Devicer - rekommendation samt 

säkerhet
• Program - mot molnet och 

tillgänglighet
• Kompetensutveckling - lokalt och 

centralt









CC:Dailyteacher

• Stölder
• Långa ledtider
• Rykten
• Ekonomi
• Medarbetare 
• Frustration
• ¨Metatest¨
• API:er

Framgångar?



Digitala nationella 
prov
Skolfederation



Skolfederation
• Bakgrund

– Minska ledtiderna i klassrummet med antal inloggningar med användarnamn 
och lösenord.

– Lärare från grundskolan som kom in med önskemålet. 
– Start med planering 2015 införande 2016 och framåt.

• Tjänster
– Unikum
– Inläsningstjänst
– NE
– …

• AD till Skolfederation
– Federation enbart.
– Svensk e-id (finns olika leverantörer) för BankID integrationerna. 
– Förstärkt inloggning med BankId till Unikums stödmodul som start. 



Grundarkitektur



Federerade applikationer med sömlös enkel inloggning (seamless SSO) som samlas 
under office.com och i myapps.microsoft.com

Sömlös enkel inloggning



Sammanfattning förändringar

• Byte av HR och elevregister
• Synkroniseringar + 

Federationer 
för mer komplett IAM 
hantering

• Stöd för flera olika 
molntjänster

• Hybridmiljö är ny 
utgångspunkt

• Azure AD som IdP
• GSuite
• MFA
• SSO



Fortsättning

Uddevalla gymnasieskola (Naturvetenskapliga programmet) är en 
av de utvalda skolorna för försöksverksamhet. 

Första försöken med elever i Skolverkets provtjänst vårterminen 2021 
enligt planering.



Frågor?
Jens Falkljung
IT-Arkitekt

jens.falkljung@uddevalla.se
……………………………………….

Kommunledningskontoret
Uddevalla kommun
451 81 Uddevalla
Tel: +46522698209

mailto:jens.falkljung@uddevalla.se
http://www.uddevalla.se/
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