
Att logga in på YouTube med 10 enkla steg 
Gå in på: 
https://www.youtube.com/


Uppe i högra hörnet står det ”Logga in” om du inte redan är inloggad med din dator på Youtube. 

Står det inte logga in, är du redan inloggad via din mail och du kommer att kunna ställa frågor på 
livesändningen via chatten. 


För att skapa ett konto / logga in på YouTube: 

1. Klicka på länken: https://www.youtube.com/

2. Klicka på knappen uppe i högra hörnet som visar ”LOGGA IN”


3. Nu kommer du till själva inloggningen. Om du har en emailadress hos Gmail loggar du in med den så är 
du klar!

Har du inte ett gmail-konto klickar du på texten ”Skapa konto” nere i vänstra hörnet:


4. Välj ”Åt mig själv” om du får det som alternativ. 
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5. Nu kommer du till sidan där du fyller i dina kontaktuppgifter för att skapa din nya mailadress. 

 


6. a) Fyll i ”Förnamn” och ”Efternamn”. 

    b) Sedan fyller du i namnet du önskar att ha som mailadress. Exempelvis:

förnamn.Efternamn@gmail.com 

- Om ditt önskade namn inte är ledigt kommer sidan att meddela dig att namnet redan finns. Och du får 

komma på ett nytt namn till din mail. 

    c) Fyll i ditt önskade lösenord och bekräfta det genom att skriva samma lösenord igen under 

    ”Bekräfta”


7. Nu har ditt namn och lösenord blivit godkänt! 

    Fyll i året du är född (4 siffror) månad och dag. Klicka sedan på ”Nästa”.


8. ”Välj inställningar för anpassning”. Enklast är att välja ”Snabbanpassning”.
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9. Nu kommer du till ”Bekräfta anpassningsinställningarna och användningen av cookies”.

    Skrolla längst ner på sidan och klicka i ”Bekräfta”. Nu är du snart klar!


10. Nu kommer du till ”Sekretess och villkor”. 

      Skrolla längst ner på sidan och klicka i ”Jag godkänner”.


Nu är du inloggad på YouTube och kommer kunna ställa frågor under livesändningen. 



