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Tidplan för införande av digitala nationella prov och bedömningsstöd

2024 20262025

Digitala nationella prov

Gymnasieskolan: engelska 5, engelska 6, svenska 3/svenska som andraspråk 3

Digitala nationella prov

Årskurs 6: engelska, svenska/svenska som andraspråk

Årskurs 9: SO-ämnen, NO-ämnen

Digitala bedömningsstöd (frivilliga)

Årskurs 9 och gymnasieskolan: moderna språk (franska, spanska, tyska) steg 2 

Digitala bedömningsstöd (frivilliga)

Årskurs 6: biologi, fysik, kemi, samhällskunskap

Digitala nationella prov

Gymnasieskolan: matematik 1–4, svenska 1/svenska som andraspråk 1

Komvux på gymnasial nivå: matematik 1–4, svenska 1/svenska som andraspråk 1, 

svenska 3/ svenska som andraspråk 3, engelska 5, engelska 6

Digitala nationella prov

Årskurs 3: matematik, svenska/svenska som andraspråk

Årskurs 6: matematik

Årskurs 9: engelska, matematik, svenska/svenska som andraspråk

2027

VT

HT

VT

HT

VT

Tidplanen visar

när respektive nationellt 

prov/bedömningsstöd 

övergår till att 

genomföras digitalt.

2028

Prov i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan och sameskolan inkluderar motsvarande årskurser i specialskolan.
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• Testa tekniska förutsättningar

• Arkivering

• Personuppgiftshantering

• Digitala enheter och utrustning

• Internetuppkoppling

• Åtkomst till nationella prov och    
bedömningsstöd i Skolverkets 
provtjänst

• Digitala nationella prov och 
standarden SS 12000

• Uppgifter som kommer att behöva 
överföras till Skolverkets provtjänst

• Inloggning till provtjänsten

• Stöd i förberedelsearbetet

Teknik och infrastruktur

Innehåll på ”Tekniska förutsättningar för att genomföra digitala nationella prov”.

Kortlänk: www.skolverket.se/teknik-dnp

http://www.skolverket.se/teknik-dnp
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Inloggning och provisionering –

Digitala nationella prov
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Inloggning

SKOLANS IT-INFRASTRUKTUR

Skolans IdP

FIDUS

anvisningstjänst

Skolverkets

Provtjänst

INTERNET

FIDUS – SKOLVERKETS 

FEDERATIONSFÖRBUND

Federationsoperatörer

Federationer

✓Ansluten till en FIDUS-ansluten 

federation

✓Skolpersonal ska ha en av DIGG 

godkänd e-legitimation på nivå 2

✓EPPN i SAML-biljetten ska matcha 

EPPN som provisionerats

1

2

3

4

5

6

7
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Inloggning

Det kommer att finnas tre alternativ för 

inloggning:

• IdP-tjänst och godkänd e-legitimation

• IdP-tjänst och MFA step up via eduID

• eduID som IdP och MFA step up via 

eduID
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Inloggning

Kvarstående frågor som vi kommer att 

återkomma om inkluderar bland annat:

• hur signalering av en godkänd e-

legitimation ska gå till i FIDUS

• slutligt beslut om riktlinjer avseende 

tillitsnivå för elevers åtkomst till 

provtjänsten.



Sida 8

Provisionering

SKOLANS IT-INFRASTRUKTUR

Aggregerad

data

Skolverkets

Provtjänst

SKOLVERKETS IT-INFRASTRUKTUR

Skolverkets

provisioneringslösning

Autentisieringsserver

Skolverkets klient

hämtar

Skolans klient

skickar

1

2

E-tjänst med 

filinläsning

3
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Provisionering

Förutsättningar för att utföra 

provisionering via maskin till maskin:

• strukturerade data i enlighet med 

datamodellen i SS 12000

• serverautentisering via mTLS och sedan 

kommunikation via JWT

• stöd för API:er baserade på JSON.
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Provisionering

Frågor som vi kommer återkomma kring 

inkluderar bland annat:

• tolkningar rörande webhooks och 

SS 12000, Skolverkets lösningsförslag 

presenteras den 19 maj för 

SIS TK450/AG10

• detaljering kring serverautentisering

• format på filer inför filinläsning.
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Information

Vi publicerar och uppdaterar teknisk 

information här:

• skolverket.se/dnp

• Skolverkets GIT hub

• Sunets forum e-ID i skolan

• Nyhetsbrev till leverantörer inom edtech
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Tekniska verifieringstester
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Tekniska verifieringstester

• För att genomföra digitala nationella prov behöver huvudman uppfylla

tekniska förutsättningar.

• Tekniska verifieringstester syftar till att huvudmannen ska kunna verifiera utvalda 

delar av sina tekniska förberedelser.

• Några grundprinciper:

– Varje test har ett tydlig syfte. Testerna ska ge svar på vad som har fungerat eller vad som inte har 

fungerat.

– Huvudman kan genomföra testerna på egen hand. 

– Testerna kan genomföras hur många gånger som helst.

– Huvudman behöver inte kontakta Skolverket i förväg eller efter genomfört test.

– Skolverket sparar inte statistik eller resultat från testerna.
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Tekniska verifieringstester baseras på 

tekniska förutsättningar

1. Digitala enheter

2. Internetuppkoppling

3. Register samt provisionering (det vill säga 

förmågan att förse Skolverkets provtjänst 

med uppgifter)

4. Federerad inloggning till provtjänsten och 

konfiguration av inloggningstjänst

5. E-legitimering för skolpersonal samt 

tillitsnivåer

https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/digitalisering/digitala-nationella-prov/tekniska-forutsattningar-for-skolorna-att-kunna-genomfora-digitala-nationella-prov
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Exempel på tekniskt verifieringstest

- Digitala enheter

• Test för att kontrollera att digitala enheter 

fungerar med Skolverkets provtjänst

1. Gå till URL

2. Kontroll att den digitala enheten uppfyller 

kraven när det gäller webbläsare, Javascript 

och skärmupplösning, med mera. 

3. Resultatet redovisas direkt på skärmen

Följande testas inte:

• Strömförsörjning

• Nätverkskapacitet

• Externt tangentbord

• Hörlurar

• Skärmstorlek (minst 9,6 tum)

• Nedlåsning/SEB
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Exempel på tekniskt verifieringstest

- Internetkapacitet

• Kontrollera att skolans internetuppkoppling har 

tillräcklig kapacitet för att kunna genomföra 

digitala nationella prov. 

1. Lägg på grundlast

2. Mät kapacitet

3. Resultatet redovisas direkt på skärmen

– Skolverket rekommenderar att skolans 

internetanslutning har en kapacitet på minst 500 kbit/s 

per elev.
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Exempel på tekniskt verifieringstest

- Provisioneringsflöde

• Test för att kontrollera utvalda steg i 

provisioneringsflödet (version 1 – ”API Push”)

1. Autentisering (mTLS klient och server)

2. Bulkprovisionera (JWT)

3. Validera data

4. Spara data i provtjänsten

5. Spara data i eduID IAM datalager

6. Återkoppling samt följa upp status

7. Kunna logga in i provtjänsten

Exempel på förkrav:

• Ansluten till en federation i FIDUS

• En provisioneringsklient

• Testdata innehållande testorganisation, 

testelev, testpersonal

• Kunna paketera sitt testdata enligt 

datamodellen i SS 12000:2020.

X

X
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Exempel på tekniskt verifieringstest

- Inloggning

• Kontrollera konfiguration av inloggningstjänst 

samt att federerad inloggning fungerar.

1. Konfiguration av inloggningstjänst (IdP)

2. Medlem i federation

3. ’Scope’ anges

4. Inloggningstjänsten finns i anvisningstjänsten

5. Federationsanvändarnamn ingår i biljetten

6. Federerad inloggning fungerar

– På sikt även MFA-signalering
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Exempel på testflöde för en huvudman:

1. Digitala enheter

2. Internetuppkoppling + Lokalt nätverk

3. Möjlighet att sammanställa uppgifter att föra 

över till Skolverkets provtjänst

4. Provisionering via api (version 1 ”push”)

5. Inloggningstjänst och federerad inloggning

Exempel på testflöde

”Klient”
API

”Push”

DB
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skolverket.se/dnp




