2021-11-10 Leverantörernas lösningar för digitala nationella
prov (DNP)
Frågor från chatten

Men en standardiserad helhetslösning kan bygga på standardiserade API:er mellan modulerna utan
att den mindre huvudmannen knappt vet det...
Identitet gick väldigt fort. Finns skriftligt?
Till SchoolSoft Vilken version av SS12000?
För er som undrar vilket pressmeddelande som -- med flera har hänvisat till så finns det här:
https://skolverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden/2021-11-09-skolverketrekommenderar-en-gemensam-teknisk-standard---ska-underlatta-for-skolor
Jag fick bara 5 minuter så jag var tvungen att hoppa över vissa delar. Dels finns det information på
Skolfederations sida om hur man kopplar Azure som IDP och dels kommer vi att ha i vår Helpdesk.
Microsoft är också mycket intresserade av att detta blir lyckat så finns det en kommunal huvudman
som vill vara pilot på Azure som IDP till DNP tillsammans med oss och Microsoft så kontakta gärna
mig.
Förstår jag rätt att ATEA är för stora verksamheter?
Norsjö kommun är ett exempel på en mindre kommun där Atea (och Eventful) hjälper till.
Hej --, Vi hjälper både små och stora. Även med helhetserbjudandet Startklar DNP. Ta kontakt med
mig på mattias.bruhn@atea.se så hjälper jag dig i kontakt
Det där är superviktigt!
Och likaså eleverna
Många överskattar den digitala kompetensen grovt
Apropå federerad inloggning och skyddade personuppgifter; vad kommer användas som identifierare
av barnen vid inloggning? Är det personnummer/TF nummer i första hand?
Absolut inte personnummer. Ping till Skolfederation att det borde vara förbjudet. EPPN är det som
används.
Se https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriteradeomraden/digitalisering/digitala-nationella-prov/tekniska-forutsattningar-for-skolorna-att-kunnagenomfora-digitala-nationella-prov
@ skolverkert
Hantering arkivering betyg?
vilka verktyg kommer finnas ?
•

Kalkylator t.ex. geogebra? Vilken version?

•

Stavningsstöd/ordbok?

•

Talsyntes?

•

Verktyg för elever med ökad stödbehov

När kommer demoprov?
Demoproven kommer under 2023 om jag förstått skolverket rätt.
Nu kanske jag missuppfattat delar, men OM vi idag använder Skolfederation för elevinloggning mot
olika tjänster, samt OM vår elevregisterleverantör erbjuder provisioneringsinformationen via CSV
eller API... behöver vi då ändå köpa tjänsterna som Eventful och Qlosr presenterade?
Elevregisterleverantören måste erbjuda provisionering till DNP.
Har de SS12000 kan det räcka att DNP kopplar sig mot det. Förutsatt att EPPN finns i elevregistret.
-- - ni ligger bra till. Löser några av de svåraste knutarna redan.
det har troligtvis inte vår leverantör

men tack då är jag med på tänket

--, ni har ju redan vår rådgivning så ta detta med er kundansvarig. Kan ni lösa det med befintliga
system så ska ni göra det.
https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriteradeomraden/digitalisering/digitala-nationella-prov/digitalisering-av-de-nationellaproven#skvtableofcontent6990
Kan vi få en kommentar från Skolverket angående den tolkning av gårdagens pressmeddelande som
vi hört här idag? Jag ser inget i pressmeddelandet om att man anammar standarden i sin "helhet",
däremot står att myndigheten kommer "utgå" från standarden. Ser inte heller något om push vs.
pull. Ska pressmeddelandet tolkas som ett besked i push/pull-frågan?
Tack till -- och --. Ni representerar två huvudmän som redan kommit ganska långt så det vore
intressant att höra fler röster. Jag håller med -- om allt du sa förutom kopplingen mellan
elevregisterleverantör och IDP. För kommunala huvudmän tillhandahålls ofta IDP av IT-enheten och
då ska man använda den. EPPN skapas oftast av IT, så se till att få in det i elevregistret. Jag vet att
t.ex. SchoolSoft och TED kan ta emot det.
SS12000:2020 säger Skolverket. Det är pull. Vi måste avsluta den debatten nu.
Varför är inte Schoolsoft med på listan över registervård?
De borde vara med. De är absolut en viktig part gällande elevregister.
Ni har inte elevnivå? Anser ni att eleverna kommer att lyckas utan stöd?
Bra input! Vi har valt att "bara" ha lärarnivå, om det är vårt material du menar? Där finns några
indikatorer kopplat till eleverna och deras vana. För självklart behöver de stöd för att lyckas :)
@-- Schoolsoft är med på listan över registervård - om du tänker på sidan med matchningen?
https://www.edtechkartan.se/cms/infrastruktur-mappning/, i raden över katalogtjänster på
registervård saknas SS
Ah, på första raden menar du? De finns med på raderna under, som också ingår i "klustret"
registervård :) Ska också säga att alla våra medlemmar inte har svarat på det formulär som ligger till
grund för mappningen - så några kan saknas.
Precis.

Men ska kika och kolla med Schoolsoft - -- - om ni kanske ska finnas med på första raden också? :)
Det jag fiskar efter är att om man har SS och har ordning på sina poster där kan man andas lite
lungare vad gäller digitala register.
Det tror jag att SchoolSoft ska svara på :) Sen är jag inte säker på att man kan definiera Schoolsoft
som "katalogtjänster och metakataloger", vilket ju är det den raden handlar om, men vi tar en koll ;)
-- garanterade stöd för SS12000. I bästa fall kan man kanske koppla DNP direkt, eller så använder
man en systemintegratör som t.ex. Eventful eller Skolon (om man har det). SchoolSoft är dock inte en
IDP så man behöver Microsoft/Google eller en tredjepartsprodukt.
Rätta mig om jag har fel nu --, men jag ser inte någon LMS som IDP. Min rekommendation är att bara
ligger upplagd en gång hos Skolfederation, så använd gärna Microsoft/Google eller en
tredjepartsprodukt. För du kommer att vilja koppla på fler tjänster i Skolfederation, inte bara DNP.
SchoolSoft är inte en katalogtjänst men vi har så klart register över elever och personal samt deras
gruppkopplingar. Vi är inte någon IDP utan man behöver en annan part för det.
-- angående SS12000:2020: Skolverket har tagit beslut att rekommendera SS1200:2020 enligt
specifikation i sin helhet. Då är det det som standarden specificerar som gäller. Målbilden för DNP är
att följa standarden fullt ut framöver. Detaljer kommer om planen dit.
--: Tack! Betyder det att man överger den påbörjade push-implementationen eller att man kommer
erbjuda båda varianterna?
Det finns ju (eller kommer att finnas) ett ID i Skatteverkets data som EU tvingade in, e-ID men det
finns väl ingen leverantör i Sverige som kan fylla det fältet.
Hm, ja så kanske det var ja --. Får ta ett snack med Skatteverket tänker jag ;)
Håller med -- - ni är jätteduktiga på dessa webinar. Jag får alltid med mig något nytt och viktigt.
Stort tack alla för ett som vanligt mycket bra seminarium!
Tack för idag!
Om vi vill komma i kontakt med oss på Skolfederation når ni oss på info@skolfederation.se

