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Steg för steg
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Vad är Youtube?
Youtube är en hemsida och en app för videoklipp.
Du kan ladda upp egna filmer eller titta på andras. Privatpersoner,
företag och organisationer publicerar filmer inom alla möjliga och
omöjliga teman och ämnen.

Möjligheter med Youtube
Du kan använda Youtube för att t.ex:
 Träna hemma
 Lära dig ett nytt språk
 Meditera
 Lyssna på musik
 Lära dig en dans
 Se humorklipp
 Ta del av matlagningskurser
 Se recensioner av teknik och saker
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Bra att veta
 I den här lathunden använder vi orden videoklipp, film
och video synonymt med rörlig bild av olika längd. Det
kan vara korta klipp på två minuter eller långa filmer på
en och en halv timme.
 Videon startas automatiskt. Tryck på videon för att få
fram paus-knappen. Tryck en gång till för att pausa.
 Att följa en kanal innebär att du prenumererar på en
persons nya videoklipp. Det kostar inte att prenumerera
på en kanal, det är mer som att få en påminnelse när
något nytt har hänt. Var alltid uppmärksam när du
möter ”köp” på internet och tänk en extra gång så att du
verkligen gör något du vill.
 Det finns spellistor på Youtube som spelar flera videos
automatiskt direkt efter varandra.
 Var källkritisk. Allt på Youtube är inte sant.
 Det mesta på Youtube är gratis men du kan också hyra
filmer, var uppmärksam om det står köp.
 Reklam visas i början och ibland mitt i klipp.
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Inloggad med Google-konto
På Youtube använder du ditt Google-konto, det vill säga en
gmail-adress. Exempel@gmail.com Lösenordet är samma som
till din mail. Du behöver inte vara inloggad för att använda
Youtube men om du är inloggad kan du:
 Spara favoritvideos i spellistor
 Spara en video för att kunna titta senare
 Kommentera videos

Youtube i webbläsaren
Du behöver inte ladda ner en app för att kunna använda
Youtube. Det går bra att använda en webbläsare. Till exempel
Google Chrome, Safari eller Microsoft Edge.
I adressfältet skriver du www.youtube.se eller
www.youtube.com
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Youtube är strömmande
film vilket innebär att
internet dras från din
mobil. Använd gärna ditt
wifi hemma så att inte
det dras mer internet än
vad du vill från din
surfpott på mobilen
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Youtube som app
Du kan ladda ner Youtube som app från din app-butik. Se
separat lathund och instruktion om att ladda ner en app.
Från appen kan du casta (föra över filmen) till en tv.

Här kan annonser
visas

Sökresultat

Om du klickar på huset kommer du tillbaka till start.
Utforska innebär att du får förslag på videoklipp.
Prenumerationer är kanaler du följer.
Inkorg är aviseringar från kanaler du följer.
Bibliotek är dina sparade spellistor.
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Här ser du vad videoklippet heter.

Du kan prenumerera
(följa) en kanal

Här ser du förslag på andra
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