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Inloggning till Unikum
Detta är en beskrivning över de sätt som finns att logga in i Unikum för Personal, elever och
vårdnadshavare.
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Kortversion - Inloggning med Google Authenticator
Detta är en kortversion utan bilder i punktform. En längre och mer ingående beskrivning finns längre
fram i dokumentet.
Här finns en film som visar hur man kommer igång och använder Authenticator:
https://drive.google.com/file/d/1UdWjr6p9X3njVwU0uE-7owG900RTTXby/view.
Om inte tillägget Google Authenticator (GA) finns installerat i Google Chrome kan det laddas ner här:
https://chrome.google.com/webstore/detail/authenticator/bhghoamapcdpbohphigoooaddinpkbai?h
l=sv
1. Gå till inloggningssidan:
https://start.unikum.net/SP/Login?entityID=http://adfs.soltakab.se/adfs/services/trust&targ
et=https://start.unikum.net/unikum/start.html&return=https://start.unikum.net/unikum/sta
rt.html
2. Logga in
• Användarnamn: Elevens e-postadress/O365-konto (ååffeedd@elev.kungalv.se )
Personal använder sin e-postadress fornamn.efternamn@skola.kungalv.se
• Lösen: (samma som till dator/O365)
• Om elevers lösenord inte fungerar, så kan det bytas av nyckelpersoner i Elevlistan.
3. Koppla GA till Unikum om det inte är gjort
• Öppna tillägget GA
• Klicka på pennan
• Klicka på "+"
• Markera QR-koden
• Du får nu bekräftelse om att det är kopplat
• Du kan nu logga in med engångskod enligt nedan
4. Klicka på tillägget GA
5. Engångskoden du får upp gäller i 30 sekunder och skall matas in längst ner på sidan.

Om det var svårt och du vill ha förtydligande se den fulla manualen nedan.

Elever som bytt Chromebook/dator

Om eleven tidigare har loggat in på en Chromebook(CB, används på grundskolan)/dator
som de inte längre har, så behöver deras kod i Authenticator nollställas.
Detta görs av systemansvarig för Unikum. Skicka namn och e-postadress i ett ärende i
Kundservice. Skriv ”Nollställning QR-kod till Unikum” i beskrivningen.
När eleven loggar in igen från en ny dator efter nollställningen kommer hen att få en ny QRkod som de kan skanna och på så sätt koppla sin inloggning till den nya datorn.
Inloggningen fungerar bara från en CB/dator. Det går inte att logga in med hjälp av
Authenticator från kompisens CB/dator eller på en dator hemifrån.

Olika sätt att logga in i Unikum
Det finns olika möjligheter att logga in i Unikum:
1. Vårdnadshavare och personal kan logga in med:
BankID/mobilt BankID
webbadress: unikum.kungalv.se
2. Elever och personal kan logga in med:
Google Authenticator
webbadress: Skolportalen - Unikum
Man kan även gå in via Unikums startsida, start.unikum.net.
Där finns också två val, se nedan:

1. Vårdnadshavare och personal
inloggningsmetod: BankID/mobilt BankID
2. Elever och personal
inloggningsmetod: Google Authenticator
Vi kommer längre ner i dokumentet hänvisa till inloggningen via Skolportalen och unikum.kungalv.se, men det går lika bra
att gå in via start.unikum.net.

BankId/mobilt BankID
När du väljer att logga in med BankID eller mobilt BankID krävs inga andra inloggningsuppgifter så
som användarnamn eller lösenord.
Det enda du behöver ha till hands är din e-legitimation (alltså ditt BankID).

Google Authenticator
Kräver att man använder sig av Chrome webbläsaren.
Instruktioner för detta följer längre ner i dokumentet.

Installation av Google Authenticator
1. Öppna din Chrome webbläsare
o

o

Hittar du den inte Authenticator uppe till höger så behöver det installeras. Gör då
det som beskrivs under punkt 2 nedan. Du kan först pröva att starta om datorn
på skolan, dvs alternativet Starta om (inte Stäng av och sätt på), innan du går till
punkt 2.
Ser du ikonen uppe till höger som på bilden nedan kan du gå direkt till punkt 3.

2. Ladda ner tillägget Authenticator i Chrome webstore
o

Görs genom att klicka här:
https://chrome.google.com/webstore/

o

Skriv in: google authenticator

o

Välj denna:

o

Klicka på ”Lägg till”, när du har gjort det kommer det stå att den är tillagd i Chrome,
se nedan:

o

Tillägget lägger sig som en liten ikon i högra hörnet på din Chrome-webbläsare, se
nedan:

3. För att använda den, klicka på ikonen, därefter på pennan och klicka sedan på plustecknet, se
nedan:

Du har nu möjlighet att skanna en QR kod:

Gå nu till skolportalen för att logga in i Unikum, se avsnitt Inloggning med Google
Authenticator nedan.

Inloggning Unikum
Inloggning med BankID/mobilt BankID
(Gäller vårdnadshavare och personal)
Du loggar in via unikum.kungalv.se och får valen nedan, välj den du önskar logga in med:

Väljer du mobilt BankId så anger du ditt personnummer och öppnar ditt mobila bankID i din telefon
och loggas in i Unikum när du angett din kod för ditt mobila BankID i din telefon:

Väljer du BankID måste du öppna BankID programmet/certifikatet som du har laddat ner till din
dator. Du anger lösenordet och därefter loggas du in i Unikum.

Inloggning med Google Authenticator
(Gäller elever och personal)
Du loggar in i Unikum via Skolportalen genom att klicka på Unikum, se nedan:

Första inloggningen
A. Logga in med ditt e-postkonto och lösenord, se bilden nedan.
För personal ange fornamn.efternamn@skola.kungalv.se
För elev ange 00maah10@elev.kungalv.se
Det går inte att använda sin @edu.kungalv.se adress.

B. När du loggar in för första gången genereras en hemlig siffernyckel, den visas endast en gång.
Den visas som en QR kod. Tappar du bort din dator eller behöver du återställa inloggningen. Det
görs genom att registrera ett ärende i ServiceDesk. Skriv ”Nollställning QR-kod till Unikum” i
beskrivningen och vilken e-postadress det gäller.
1. Klicka nu på ikonen uppe till höger i din webbläsare, se punkt 1.
2. Klicka sen på pennan, se punkt 2.
3. Klicka därefter på plustecknet, se punkt 3.
4. Klicka sedan på Skanna QR-kod, se punkt 4, så skannar du av QR koden i rutan.
5. Använd muspekaren för att markera runt QR-koden så att koden skannas, se punkt 5.

D. När QR-koden skannats korrekt kommer det dyka upp ett meddelande om att konton är tillagt.
Klicka Ok.

E. En sifferkod kommer att
genereras. (Koden är endast
giltig i 30 sekunder, en cirkelikon
räknar ner i högre hörnet. Efter
tidsintervallet har gått ut dyker
en ny kod upp.) Skriv in
sifferkoden på raden för
Engångskod längst ner i bilden
och klicka på Logga in, se nedan:

Nästa gång du loggar in i
Unikum
Nästa gång du ska logga in i Unikum
behöver du bara logga in med ditt
organisationskonto och klicka på
ikonen
uppe till höger i
webbläsaren och kopiera den kod
som visas och ange den på raden för
Engångskod och klicka på Logga in.

Kom ihåg att alltid Logga ut och
stänga ner webbläsaren när du har
arbetat klart i Unikum!

