SKAPA ETT KONTO OCH LADDA UPP FILMER PÅ YOU TUBE
Steg A – Skapa ett YouTubekonto

Om du redan har ett YouTubekonto, gå direkt till steg B på sida 5.
Om du inte har något YouTubekonto, måste du börja med att skapa ett. Det är gratis.
Du skapar egentligen ett Googlekonto som du sedan använder på YouTube.
Steg A1 – Öppna www.youtube.com
Steg A2 - Klicka på rutan Logga in

Steg A3 - Välj Skapa ett konto. Välj Åt mig själv.
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Steg A4 - Fyll i uppgifterna (förnamn, efternamn, e-postadress) och välj ett lösenord.

Fyll i ditt namn och Efternamn

Skriv in din epostadress eller
skapa en ny Gmail-adress istället

Välj ett säkert lösenord och bekräfta det

Klicka på Nästa

Steg A5 - Fyll i ditt mobilnummer, födelsedatum och kön (valfritt) .

Fyll i ditt mobilnummer
(en säkerhetskod kommer att skickas till
det numret så ha din mobil nära dig)

Fyll i ditt födelsedatum

Välj att ange ditt kön eller välj ”jag
vill inte ange”

Klicka på Nästa
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Steg A6 – Verifiera ditt mobilnummer.

Klicka på Skicka.
Du får då ett sms med en kod
som du ska mata in.

Steg A7 – Välj inställning för ditt mobilnummer.

Välj Hoppa över eller Ja, jag är med.

Steg A8 – Godkänd avtalsvillkoren.

Klicka i rutorna för godkännande av
villkoren.

Klicka på Skapa konto.
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Steg A9 – Bekräfta inställningarna.

Klicka på Bekräfta.

Steg A10 – Du kan nu logga in på YouTube med e-postadressen och lösenordet som du valt.

När du loggar in kan det dyka upp
en ruta om att Skydda ditt konto.

Klicka då på Bekräfta.

4

Steg B – Ladda upp filmer på ditt YouTubekonto
Steg B1 – Logga in på ditt YouTubekonto.
Steg B2 – Välj Skapa en video eller mer.
Klicka på Kamera symbolen.
När du ställer markören på
kamera symbolen står det ”Skapa
en video eller mer”.

Steg B3 – Välj Ladda upp.

Klicka på Pilsymbolen med
Ladda upp video.
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Steg B3 – Skapa din kanal.

Detta behöver du göra bara en gång. Om du redan har kanal öppna den.

Välj hur du vill skapa din kanal

Klicka på Kom igång

Steg B4 – Välj inställningarna för din kanal eller gör det senare.
Skrolla längst ner på sidan och
välj Set up later.

Steg B5 – Ladda upp en video i din kanal.

Klicka på Ladda upp video.

OBS: Om det dyker upp en ruta om YouTube Studio, kan du hoppa över det!
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Steg B6 – Välj filen som du vill ladda upp.

Klicka på Välj fil.

Hitta mappen där du har sparat filmen som du vill ladda upp.
(Här har vi t.ex skapat en mapp på mitt skrivbord.)
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Steg B7 – Namnge din video och välj synlighet.
Du måste ge en titel till din video.
T.ex Digitaltantagningsprov Musikal Sångprov - ditt namn

Du måste klicka om din video är
anpassad för barn.

Klicka sedan på
Nästa.

Videokomponenter: klicka på
Nästa.

Välj synlighet på din video.
Du måste välja Olistad.
OBS: om du väljer privat kommer inte vi
att kunna se videon.
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Steg C – Skicka länken till skolan
Steg C1 – Få fram och kopiera YouTubelänken till din video.

Klicka på din video.

Kopiera länken som syns.

Steg C2 – Klistra in länken och skicka den till skolan.
Gå till skolans sida: https://www.dansomusikal.se/digitalt-antagningsprov/
Klicka på rutan med inriktningen som du söker.
Klistra in dina YouTubelänkar i det avsedda formuläret, en i taget.
Klicka på skicka enbart när du har klistrat in länkarna till alla dina filmer.
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