
Vanliga frågor om SLI

• Hur skapar jag ett konto?

Gå till www.sli.se/dalarna. Klicka på hänglåset uppe till höger och 

välj ”skapa konto”. Fyll sedan i uppgifterna. Sedan skickas ett 

meddelande till den e-postadress du uppgivit. Klicka på länken i 

meddelandet och välj ett lösenord.

• Hur skapar en elev ett konto?

Gå till www.sli.se/dalarna. Klicka på hänglåset uppe till höger och 

välj ”skapa konto”. Eleven fyller sedan i uppgifterna och anger att 

de är ”elev”. Sedan får de ett meddelande till den e-postadress 

de uppgivit, klickar på länken i meddelandet och väljer där ett 

lösenord. Läraren måste sedan godkänna eleven. Det gör 

läraren genom att logga in på sitt sli-konto, klicka på kugghjulet 

uppe till höger och sedan på ”administrera elever”.

• Jag har skapat ett konto men jag kan inte logga in.

Du har antagligen varit på fel ställe på sli. Gå till 

www.sli.se/dalarna, klicka på hänglåset till höger, välj ”skapa 

konto” och följ instruktionerna. 

Du kan ha blivit nekad som användare om du har en e-

postadress som inte är godkänd. Din e-post måste vara kopplad 

till din arbetsplats/kommunen. Elever kan dock använda vilken e-

postdomän som helst (g-mail, hotmail etc.).

Din registrering kanske inte är slutförd. Till den e-post du angivit 

skickas ett meddelande med en länk du måste klicka på för att 

slutföra din registrering.

• Jag har glömt mitt lösenord.

Gå till www.sli.se/dalarna, klicka på hänglåset och sedan på ” 

glömt lösenordet”. Fyll i din e-postadress (den adress du 

registrerat hos sli). Till e-postadressen skickas då ett e-

postmeddelande med en länk. Klicka på länken så kan du välja 

ett nytt lösenord.

• Jag är elev och har skapat ett konto men kan inte logga in.

Som elev måste en lärare godkänna eleven som användare. Det 

gör läraren genom att logga in på sitt sli-konto, klicka på 

kugghjulet uppe till höger och sedan på ”administrera elever”. 
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• Datorn säger ”du är inte godkänd användare till denna app”.

Antagligen har du inte slutfört din registrering när du ansökt om 

att bli medlem. Till den e-post du angivit skickas ett meddelande 

med en länk du måste klicka på för att slutföra din registrering. 

Om du är elev: Som elev måste din lärare godkänna dig som 

användare. Läraren gör det genom att logga in på sitt sli-konto, 

klicka på kugghjulet uppe till höger och välja ”administrera 

elever”.

• Jag klickar på boka men inget händer.

Är det så att du bytt arbetsplats kan du ha valt en skola som inte 

finns registrerad hos oss. Logga i så fall in på ditt konto, gå in på 

inställningar och välj ett annat alternativ.

Vad har du för version på din webbläsare? Du kan ha en för 

gammal version på din webbläsare. Prova att uppdatera den till 

den senaste versionen.

• Jag har bytt skola och nu går det inte att logga in.

Har din nya skola ett avtal med en AV-central? Om inte kommer 

det inte fungera. Hör av dig till oss annars.


