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Upptäck Youtube 
Youtube är en videogemenskap, det vill säga en webbplats med videoklipp som laddas upp av dess 

användare, med tillhörande diskussioner och sociala medier-funktioner. Webbplatsen öppnades den 14 

februari 2005. Där finns allt mellan himmel och jord, underhållning, humor och inte minst instruktionsfilmer 

om allt möjligt. Du kan lära dig allt från hur man hanterar olika datorprogram till hur man renoverar gamla 

fönster. 

 

Ladda upp filmer på Youtube 
Ska man ladda upp en film måste man registrera ett konto och logga in. 

Ladda upp en video via datorn: 

1. Logga in på ditt YouTube-konto. 

2. Klicka på Skapa en video eller ett inlägg > Ladda upp högst upp på sidan (fyrkant med + och pil). 

3. Välj videoklippet du vill ladda upp från din dator. ... 

4. Medan videoklippet laddas upp kan du redigera grundläggande information och avancerade 

inställningar. 

 

Ladda upp en film via Android/ iPad/iPhone: 

1. Ladda hem, installera och logga in i YouTube-appen. Tryck på kameran   

2. Spela in en ny video eller välj en befintlig som du vill ladda upp. 
a. Spela in en ny video: Tryck på videokameraikonen och börja spela in.  
b. Sänd Live 
c. Välj en befintlig video: Välj videon i mobilens/surfplattans Galleri. 

3. Välj om du vill förbättra videon och tryck på Nästa.  
4. Justera videons titel, beskrivning och sekretessinställningar. 
5. Tryck på Ladda upp. 

Titta på filmer på Youtube 
1. Gå in på https://youtube.com eller öppna 

appen Youtube.  

2. För att hitta filmer skriv in sökord i sökrutan. 

Den får du upp genom att klicka på 

förstoringsglaset i övre högra hörnet. Sök t.ex. 

på  

a. ”Daniel Norberg” en känd svensk som 

gjort succé på Youtube med sina 

imitationer. 

b. ”Roliga djurvideos”, t.ex. hundar som 

spelar piano. 

3. Man kan prenumerera på kanaler man gillar 

genom att klicka på Prenumerationer när man 

har en film man gillar uppe. 

4. På filmer som har undertext kan man koppla på 

och av den via de tre lodräta prickarna i övre 

högra hörnet. 

 

https://support.google.com/youtube/answer/1388383
https://youtube.com/

