
Det nye BørneID

Kristian Johnsen

Styrelsen for It og Læring



Formålet med UNI-Login?



Hovedområder



• Analyser i regi af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-
2020 (initiativ 7.5) har vist, at der er behov for:

• øget sikkerhed, når børn logger ind i digitale løsninger i skolen
• at børn sikkert kan arbejde med mere fortroligt indhold i skolen
• kommunerne kan anvende egne loginløsninger – også på 

skoleområdet

• Som en del af økonomiaftalen for 2019 mellem regeringen og KL er 
det aftalt at udvikle løsningerne

• De nye løsninger skal være tilgængelige fra sommeren 2019

Baggrund



Den nuværende tilstand

• 200+ mio. logins årligt i UNI-login (ca. det sammen som NemID i det 
offentlige)

• Børn i grundskolen og på ungdomsuddannelser benytter UNI-login til (næsten) 
alt

• Unge fra 15 år har mulighed for at benytte NemID (men bruger det ‘sjældent’ –
seneste tal fra Netprøver er: 2-5%)

• Medarbejdere benytter UNI-login, men flyttes gradvist til NemID i de tilfælde, 
hvor der er behov for højere sikkerhed (2-faktor)

• Forældre benytter UNI-login eller NemID

Børn (0-20) Forældre + medarbejdere

1-faktor 2-faktor 1-faktor 2-faktor

UNI-login - UNI-login NemId

132 mio. transaktioner/år 72 mio. transaktioner/år



• Børn skal introduceres til at forstå, at det er vigtigt at passe på egne oplysninger 
– og det skal være nemt!

• Børn har tillid til de voksne

• Generel problemstilling er at sikre et login til fortrolige oplysninger

• Målgrupperne er meget forskellige – kompleksitet og krav til brugerne er derfor 
forskellige

• BørneID’et kan bidrage til dannelsen af den digitale borger og til kommende 
brug af MitID

Pas på data!



Hvad er behovet?



• Der gennemføres to projekter i 2018-2019:

• Projekt 1: Nyt 1-faktor-login og udvikling af muligheden for at kommunerne kan 
tilkoble egne loginløsninger

• Projekt 2: Udvikling af en 2-faktor-loginløsning til børn i form af ”spørg en voksen 
om lov”

• De tekniske løsninger leveres af STIL

• Der gennemføres servicedesign og UX, så brugerne inddrages tæt

Projekterne



UX-arbejdet

Indskolingen



UX-arbejdet

Mellemtrinnet



UX-arbejdet

Udskoling (+ derover)



UX-arbejdet – få lov

Elev



UX-arbejdet – få lov

Lærer



UX-arbejdet – få lov

Forælder


