
Uppgift 3: Skapa ett Youtube-konto

1 Skapa ett Youtube-konto
Det är dags att skaffa ett användarkonto på Youtube! Youtube är den största 
internetsajten i världen när det gäller videodelning, och Youtube innehåller hundratals 
klipp och kortfilmer som ses av miljoner användare varje dag.

Läs mer om Youtube här:
http://www.youtube.com/t/about_youtube

Klicka dig i på adressen: www.youtube.com

Sidan som visas i webbfönstret är Youtubes startsida. Det är härifrån som du i 
framtiden kommer logga in på ditt konto. Men innan du kan göra det måste du starta 
ett konto. Klicka på länken 'Skapa konto'. (Se bild A1)

Fyll i uppgifterna i fälten. Kontrollera att ditt användarnamn är tillgängligt. Läs 
användningsvillkoren och klicka sedan på knappen 'Jag accepterar'. (Se bild A2)
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För att aktivera ditt konto krävs det att du 
har ett googlekonto. Om du har 
genomfört uppgift 1 i det här materialet 
så har du redan ett google e-postkonto. 
Om du inte har skapat ett googlekonto 
kan du göra det nu. Fyll bara i uppgifterna 
och klicka sedan på 'Skapa mitt nya 
konto'. (Se bild A3)

Har du redan ett googlekonto så klickar 
du på länken 'loggar du in här'. (Se bild 
A3) 

Du kommer nu slussas vidare till en sida 
där du loggar in på Youtube med din e-
postadress och lösenordet till din e-
postadress. När du fyllt i 
inloggningsuppgifterna klickar du på 
länken 'Länka konton'

I likhet med Facebook kommer du få ett 
aktiveringsmail till din e-post.

Du har nu skapat ditt Youtube-konto!

2 Redigera ditt konto
När du har aktiverat ditt konto surfar du in på www.youtube.com. För att logga in på 
din profil klicka på länken 'Logga in'. Du hittar länken längst upp till höger på 
Youtubes sida. (Se bild A1)

Nu är det dags att redigera din profilinformation. 
Klicka på ditt användarnamn. Det dyker upp i 
högra hörnet bredvid länken 'logga ut'. I det här 
exempelt är användarnamnet 'svflex'. När du 
har klickat på ditt användarnamn dyker en lista 
upp. Klicka på 'Konto'. (Se bild A4)

Under länken 'Kontoinställningar' har du möjlighet att ändra en hel del information.

Klicka på länken 'Profilinställningar'. Länken ligger till höger i webbfönstret. 
Under länken 'Profilinställningar' får du upp en del tomma fält som ska fyllas i. Fyll i 
en beskrivning och ladda upp en profilbild.

Klicka på länken 'Sekretess'. I likhet med Facebook har du här möjlighet att anpassa 
vilka som har möjlighet att titta på dina uppladda klipp, och hitta din Youtube-kanal.

Klicka på länken 'Hantera konto'. Här kan du i framtiden ändra ditt lösenord och, om 
du skulle vilja, avsluta ditt Youtube-konto. 

Surfa runt under de olika länkarna i menyn till höger och utforska vad de erbjuder.
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3 Redigera din Youtube-kanal

Klicka på ditt användarnamn för att få upp menyn. Klicka sedan på länken 'Min kanal' 
(Se bild A5). 

Du kommer nu slussas vidare till ditt användarkontos kanalsida. Det är den sidan som 
dina besökare kommer se.

Över din kanal, i mitten. Finns en meny med länkarna 'Inställningar' 'Teman och 
färger' 'Moduler' och 'Videoklipp och spellistor'. Du hittar även länken 'Lägg upp 
nyhetsbrev' längst till höger bredvid huvudmeyn.

Klicka på 'Lägg till nyhetsbrev'. Skriv en kort text i rutan som dyker upp. Det kan 
tillexempel vara något i stil med; 'Hej och välkommen till min Youtube-kanal!'

Klicka sedan på 'Lägg till nyhetsbrev'.

Ditt nyhetsbrev kommer nu bli synlig för besökare på din sida. 

När du är klar med nyhetsbrevet klickar du i den översta mittenmenyn. Välj länken nu 
'Inställningar'. En ny ruta med alternativ dyker upp. (Se bild A6)

Börja med att välja namn på din kanal. Namnet fyller du i i rutan 'Titel'. Välj sedan om 
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kanalen ska vara synlig för alla, eller bara för dig (Se bild A6)

Om du vill att andra besökare enkelt ska hitta din Youtube-kanal och samtidigt öka 
besökstrafiken så bör du använda 'Kanalettiketter' eller 'taggar' som det kallas. Fyll i 
några utvalda sökord som har anknytning till din Youtube-kanal. (Se bild A6)

Klicka sedan på knappen 'Spara ändringar'.

Gå nu tillbaka till översta mittenmenyn. Välj länken 'Teman och färger' (Se bild A7).

Här kan du ändra utseendet på din Youtube-kanal. Du kan välja mellan olika färdiga 
mallar och teman t.ex. 'Blue' 'Sunligt' och 'Stealth'. Har du högre ambitioner så går 
det även att själv anpassa utseendet. Klicka då på länken 'Visa avancerade alternativ'.

När du har valt en mall eller redigert klart utseende för din hemsida klickar du på 
länken 'Spara ändringar'. 

Gå nu tillbaka till din Youtube-kanals hemsida. Surfa runt lite i din kanal, titta på 
andra användares kanaler och bekanta dig med Youtube.

4 Ladda upp videoklipp

Youtube handlar om videodelning. Du ska nu få lära dig hur du laddar upp en egen 
videofilm till din Youtube-kanal.
Börja med att klicka på länken 'Ladda upp'. Du hittar den i menyn högst upp på 
webbsidan. (Se bild A1)
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Du slussas nu vidare till uppladdningsverktyget. Här har får du två olika val. Om du 
har en webbkamera i din dator kan du välja att direkt spela in med den, för att sedan 
ladda upp videofilmen. Klicka då på länken 'Spela in med webbkamera'. (Se bild A7)

En sida öppnas där du kan se på skärmern vad webbkameran spelar in. Klicka på 
'Record' för att spela in.

När du är nöjd med din video klickar du på 'Publish'. Du får nu möjlighet att sätta ett 
namn på din video och en beskrivning. Passa även på att tagga bilden. (Se bild A8) 

Om du scrollar ner lite på sidan erbjuds du att redigera olika alternativ. (Se bild A9)

Du kan välja sekretess för din videofilm, vilka som kan söka och se den.

Du kan välja hur andra användare kan kommentera din videofilm, och om användare 
kan kommentera och rösta på kommentarer som tillhör videofilmen.

Du kan även välja om du tillåter videosvar från andra användare. Det betyder att en 
annan användare kan, med en egen videofilm, svara på din film. Svaret kommer då 
att vara synligt i samband med din film.

Du kan tillåta att videoklippet rankas av andra. Det betyder att en tittare kan ge 
videoklippet + eller – betyg. Detta betyg kommer sedan att visas i samband med din 
videofilm.
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Du har möjligheten att tillåta andra 
användare att få möjligheten att 'bädda in' 
din videofilm på en hemsida eller en blogg. 
Detta innebär att din videofilm kan hamna 
på andra platser på internet. 

Det sista valet du har är att besluta om 
klippet ska vara tillgängligt på 
mobiltelefoner och/eller tvkanaler. 

När du har bestämt dig och valt 
inställningar för din film klickar du på 
knappen 'Spara ändringar'

Din film är nu uppladdad på din kanal!

Kom ihåg att du i framtiden alltid kan gå 
tillbaka till dina videofilmer och ändra 
inställningar. Det gör du enkelt genom att 
klicka på ditt användarnamn och välja 
länken 'Mina videoklipp' (Se bild A5) 

Tryck sedan på knappen 'Redigera' bredvid 
den film du vill ändra något på.

Om du inte har en webbkamera eller vill 
ladda upp en film som du har på datorn 
klickar du istället på den gula knappen 
'Överför videoklipp' (Se bild A7).

Välj fil på din dator och klicka sedan på 
'Öppna'. Filen laddas nu upp till din kanal. 
(Se bild A10)
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Undertiden som din 
videofilm laddas upp till 
din Youtube-kanal så har 
du möjlighet att hitta på 
en titel, en beskrivning, 
och tagga bilden.

Du har även möjlighet 
att redan nu bestämma 
sekretess på videofilmen.

När du är nöjd klickar du 
på knappen 'Spara 
ändringar'.

När filmen är uppladdad 
så kan du scrolla ner lite 
på sidan. Här hittar du 
en direktlänk till din 
uppladdade film som du 
kan skicka till vänner och 
bekanta. Länken skickar 
dem direkt till din 
videofilm.

Du får även upp koden 
för inbäddning. 
Inbäddningskoden 
använder du för att 
klippa ut och klistra in på 
tex en hemsida eller en 
blogg. Din videofilm 
kommer då visas i en 
Youtubespelare direkt på 
hemsidan/bloggen. 
Tittare behöver alltså 
inte besöka Youtubes 
hemsida för att se 
filmen. 

När uppladdningen är 
klar har din videofilm 
lagts till på din kanal!

Prova att ladda upp några filmer, från datorn eller med webbkameran. Surfa runt på 
din Youtube-kanals hemsida och titta på dina filmer via Youtube. Bekanta dig med 
uppladdningsverktyget och videoredigeringen. 

När du känner dig redo fortsätter du med fördjupningen.
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Fördjupning

Det är dags att börja använda Youtubes plattform som helhet. Börja med att använda 
sökfunktionen för att hitta ett klipp med ett ämne du är intressera av.

Varje gång du tittar på en videofilm så visar Youtube förslag på liknande filmer som du 
kanske kan vara intresserad av. Dessa visas i listan till höger i bild. (Se bild A12)

När du har hittat en videofilm du gillar så är det dags att fördjupa sig lite i vad du kan 
göra med den. (Se bild A12)

Börja med att bilda dig en överblick av Youtube-kanalen som publicerat klippet. Du 
kan enkelt se användarens andra klipp genom att trycka på listan mellan 
användarnamnet och knappen 'Prenumerera'. Bilda dig en uppfattning om Youtube-
kanalen. Klicka på användarens användarnamn för att komma till deras kanalsida.

Gillar du användarens videofilmer så klickar du på knappen 'Prenumerera'. 

När du prenumererar på en Youtube-kanal så kommer du att bli meddelad varje gång 
som kanalen uppdateras med nytt innehåll.

Det finns en blandning av knappar under Youtube-filmerna. Här kan du välja att ge 
videofilmen ett betyg, d.v.s. en rankning. Klicka på 'Tummen upp' eller 'Tummen ner'. 

Du kan välja att lägga till klippet i en spellista. Klicka på knappen 'Lägg till'.

Vill du dela klippet klickar du på knappen 'Dela'. 

Du kan nu använda direktlänken som dyker upp, för att skicka den till vänner och 
bekanta. 
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Eller så kan du logga in på ditt Facebook-konto, Twitter, Blogger m.m och dela 
videofilmen där.  Klicka då på respektive ikon.

Vill du bädda in filmen på din hemsida eller i din blogg klickar du på knappen 'Bädda 
in'. En kod för inbäddning dyker up i webbfönstret. Du kan nu kopiera koden för 
filmen och klistra in den där du vill visa den. 

Den sista knappen är en bild på en flagga. Den ska du endast klicka på om du finner 
materialet i videoklippet stötande. Youtubes administratörer kommer då granska 
videoklippet och eventuellt ta bort det om det bryter mot Youtubes regler och/eller 
lagen.

Vid varje videoklipp kan du även se hur många visningar det har haft. Klickar du på 
almanackan bredvid visningsnummret kan du få se en mer utförlig statistik.

Längst ner under videoklippet har du möjlighet att lämna en kommentar. För att 
kommentera videofilmen skriver du något i kommentatorsfältet och klickar på 
knappen 'Gör inlägg'. (Se bild A13)

Under kommentatorsfältet ser du andra användares kommentarer. Du har här 
möjlighet att göra 'Tummen upp' 'Tummen ner' eller svara på deras kommentarer.

Du kan även klicka på den lilla svarta pilen bredvid knappen 'Svara'. Du kan då välja 
att dela kommentaren eller flagga som skräppost. Är det en kommentar på din egen 
videofilm så kan du även ta bort den eller blockera användaren. En blockerade 
användare har inte längre tillgång till att kommentera dina videofilmer.

Surfa runt på Youtube och börja prenumerera på kanaler du gillar. Passa på att 
kommentera och ranka klipp. Besök andra användares kanaler. Du kan om du vill 
lägga till dem sin vänner. Du hittar knappen för att lägga till dem som vänner på deras 
kanalsida bredvid deras profilbild.

Skaffa vänner, kommentera videoklipp, ladda upp egna videoklipp och öka visningarna 
på din Youtubekanal! Lycka till!

Dags att gå vidare till uppgift 4!
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