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Om din skola är ansluten till Skolfederation så väljer du logga in med Skolfederation via 
Liber Online. För dig som använder Skolon så hittar du länk för att läsa in Libers digitala 
läromedel i leveransmejlet. Därefter tilldelas digitala läromedel direkt i Skolon.

Logga in via Skolfederation eller Skolon



Så loggar du in på Liber Online

1. Klicka på Logga in i högra hörnet på liber.se.

2. Logga in i Liber Online där du hittar dina beställda 
läromedel.

1.

2.



Ditt leveransmail

I det leveransmail du har fått hittar du information om de 
läromedel du har beställt. Liber har två grupper av 
läromedel med olika sätt att aktivera:

1. Aktivering genom aktiveringslänk. Länken hittar du i ditt 
leveransmail. 

2. Aktivering genom att dela ut licens. Läromedlet har 
ingen aktiveringslänk i leveransmailet. 1.

2.



Så aktiverar du dina läromedel

1. Aktivering via aktiveringslänk:

- Klicka på länken i mailet (A). Du kommer till Liber 
Online.

Alternativt:

- Klicka på Aktivera (B)  i Liber Online och följ 
anvisningarna.

2. Aktivering via tilldelning:

- Klicka på Licenser (C) i Liber Online och följ 
instruktionerna på följande bilder.

B

C

A

Liber Online



1. Licenser är ditt bibliotek där du hittar samtliga 
tillgängliga licenser till lärare och elever. Här 
tilldelar du ett läromedel till lärare och elever 
genom att först skapa en undervisningsgrupp och 
sedan lägga till lärare och elever till grupperna.

2. Produkter är din egen bokhylla där du hittar dina 
läromedel (produkter). Innan du tilldelats ett 
läromedel (produkt) är bokhyllan tom.

3. När du har tilldelat licenser för ett läromedel så 
finns läromedlet under Produkter. 

Tilldelning av licenser

2.

1.

3.



Du tilldelar ett läromedel i två steg

1. Skapa 
undervisningsgrupp

2. Lägg till lärare och 
elever



Logga in på Liber Online:

1. Välj Licenser.

2. Klicka på Skapa grupp.

3. Namnge gruppen, 6A Franska.

4. Klicka på Skapa.

5. Du har nu skapat undervisningsgruppen 6A 
Franska.

Tilldela À plus åk 6
Steg 1: Skapa grupp 6A Franska

3.

4.

2.

1.

5.



Tilldela À plus åk 6
Steg 2: Lägg till användare

1. Öppna grupp 6A Franska.

2. Klicka på Hantera licenser och 
användare.

3. Skriv in e-post till lärarna, och klicka 
på Lägg till.

(Tänk på att lägga till dig själv som 
lärare om du är lärare i gruppen!)

4. Skriv in e-post till eleverna, och klicka 
på Lägg till.

5. Klicka på Spara ändringar.

1.

2.

3.

4.

5.



Klart att börja använda À plus åk 6!

• Vi har nu delat ut À plus åk 6 till en lärare och en elev i 
undervisningsgruppen Franska 6A.

• Användarna får ett välkomstmail och kan direkt börja 
använda läromedlet genom att gå in i Liber Online och 
klicka på läromedlet under Produkter.

• Som lärare/administratör kan du:

⁻ Bjuda in fler elever.

⁻ Bjuda in en kollega som i sin tur kan fortsätta dela ut 
licenser till resterande elever i 6A Franska.

⁻ Ta bort elever.

⁻ Byta namn på gruppen.

⁻ Skapa ytterligare grupper.

⁻ Radera grupp.


