
Skolorna i Kronobergs län är anslutna till Skolplus via AV Media och Kronobergs länslicens. Inloggning 
sker i nuläget genom automatiskt inloggning (för Alvesta kommun sker inloggning även via Skolon). 
Detta inloggningssätt kommer att finnas kvar även i fortsättningen, så pedagoger och elever kan 
fortsätta att köra precis som vanligt. Men nu finns dessutom möjligheten att använda sig av individuella 
lärar- och elevkonton, vilket gör att pedagoger kan skapa läxor/uppdrag i Matteraketen samt egna 
inloggningsuppgifter för hemmainloggning.

Kom igång med individuella konton

Detta gör du som är kontaktperson:

1. Logga ut från den automatiska inloggningen 
på Skolplus. Klicka på ”Gå med nu” och gör 
en vanlig beställning på en skollicens. När du 
anger skolans kommun och klickar dig vidare 
till steg 2 i beställningsformuläret känner 
systemet av att ni är anslutna till länslicensen 
och ingen faktura kommer att skickas.  

2. Du får därefter ett mejl med inloggnings-
uppgifter till ett personligt lärarkonto.
Om du är automatiskt inloggad, logga ut och 
logga in på lärarkontot. Klicka på ”Hantera din 
skola”.

3. Skapa klasser och bjud in en lärare per 
klass. Varje lärare kan sedan själv lägga upp 
elever i klassen via sitt lärarkonto. Alla med ett 
lärarkonto har samma behörighet och kan se 
och administrera elever i alla klasser. 
.

Har du frågor? Kontakta oss på info@skolplus.se, eller tel 016-145095 samt 016-145096 för support!

Individuella konton för uppdrag i 
Matteraketen och hemmainloggning

Hemmainloggning
De gamla inloggningsuppgifterna med användarnamn ”kronoberg2” som många använt för att 
logga in hemifrån kommer att stängas av 2019-06-15.

 Istället loggar pedagoger och elever in hemifrån på sitt eget individuella konto. För de pedagoger 
som inte önskar använda sig av uppdrag/läxor och därför inte skapat individuella elevinloggningar 
går det bra att istället skapa ett gemensamt elevkonto som alla elever i klassen delar på för 
hemmainloggning.

Börja med att utse en kontaktperson  på skolan som kan sätta igång det administrativa arbetet.

Detta gör du som är pedagog:

1.När du fått inloggningsuppgifter via mejl, 
logga ut från den automatiska inloggningen 
och logga in på ditt personliga lärarkonto. 

2. Klicka på ”Hantera din skola” för att nå 
administrationssidorna.

3. För att lägga upp elevkonton, klicka på 
”Elever”. Följ instruktionerna.



Kom igång 
med uppdrag!Nyhet!

För att komma igång med uppdrag,  gör så här:

Logga in på ditt lärarkonto och klicka på ”Hantera 
din skola”.

Om klassen har individuella elevkonton kan du direkt 
sätta igång med att skapa uppdrag.

Uppdrag

Har du frågor? Kontakta oss på info@skolplus.se, 
eller tel 016-145095 samt 016-145096 för support!

Klicka på ”Uppdrag”

Klicka på ”Skapa nytt uppdrag” och följ instruktionerna.

1.

2.

Eleverna ser att de har uppdrag att göra genom att en ny 
knapp dyker upp på startsidan. 

Du kan sedan via ditt lärarkonto enkelt se vilka elever som 
gjort uppdraget och hur det gick. 

Ge uppdrag/läxor kopplat 
till Matteraketen!


