
Skolorna i Kronobergs län är anslutna till Skolplus genom Kronobergs länslicens. De skolor som 
loggar in via Skolon har redan personliga lärar– och elevkonton. Övriga skolor som vill kunna 
nå alla funktioner på Skolplus kan själva skapa individuella lärar– och elevkonton. På så sätt 
kan pedagoger bland annat skapa läxor/uppdrag i Matteraketen och Svenskaraketen, skapa egna 
glosövningar och låsa upp gratisfilmerna i Rörelseäventyret.

Kom igång med individuella konton

Detta gör du som ska sätta igång arbetet:

1. Gå till: https://skolplus.se/prices
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, 
så ingen faktura kommer att skickas. 

Obs! Endast en beställning per skola kan 
skickas in. Om det visas ett meddelande om att 
ni ska kontakta ansvarig lärare på skolan, har ni 
redan ett lärarkonto registrerat på skolan. 

2. Du får därefter ett mejl med inloggnings-
uppgifter till ett personligt lärarkonto – det 
första på er skola.

Klicka på ”logga in” i det övre högra hörnet och 
logga in på lärarkontot. Klicka på ”Hantera din 
skola”.

3. Skapa klasser och bjud in minst en lärare per 
klass. Varje lärare kan sedan själv lägga upp 
elever i klassen och bjuda in fler kollegor 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 076-033 99 80 samt 016-145096 för support!

Kom igång med individuella konton 
för elever och lärare

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

Detta gör du som är pedagog:

1.När du fått inloggningsuppgifter via mejl, 
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!Uppdrag!

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
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. 

Ge uppdrag/läxor i Matteraketen 
och Svenskaraketen!

För att eleverna ska se uppdragen krävs att de loggar in på 
sitt elevkonto. 

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

Har du frågor? Kontakta oss på info@skolplus.se, eller tel 076-033 99 80 samt 016-145096 för support!



Glosor!

I Skolplus kan din klass även öva glosor. Det finns färdiga gloslistor tillgängliga för alla, men 
du som lärare kan även lägga in egna glosövningar när du är inloggad på ditt lärarkonto. 
En glosövning består av ord eller meningar på två valfria språk. Du väljer själv vilka elever 
som ska ha tillgång till de glosövningar du skapar. Du kan låta alla elever på skolan ha tillgång 
till dem, eller begränsa det till enskilda klasser eller elever. 

För att komma igång med glosor,  gör så här:

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

Glosor
Klicka på ”Glosor”

Klicka på ”Skapa ny övning” och följ instruktionerna.

1.

2.

För att eleverna ska se glosorna krävs att de loggar in på sitt 
elevkonto. 

Lägg upp egna glosor i Skolplus

Har du frågor? Kontakta oss på info@skolplus.se, eller tel 076-033 99 80 samt 016-145096 för support!


