
Transskribering af lydfil med Word 
Via UC SYDs Microsoft 365 licens kan Word Online transskribere 300 minutter om måneden per 
individuel licens. Word online har en funktion, som kan transskribere både lyd- og videofiler. Det 
fungerer udmærket også til det danske sprog. Både studerende og ansatte kan få Word Online til 
at transskribere for dem. 

I denne lille Step by Step guide vil du se, hvordan det er muligt. Ellers du kan se Microsofts egen 
guide: https://support.microsoft.com/da-dk/office/transskriber-dine-optagelser-7fc2efec-245e-45f0-
b053-2a97531ecf57    

 

1. Start med at åbne Word online 
a. Det kan du gøre via dette link https://www.office.com/launch/word?ui=da-

DK&rs=DK&auth=2 
b. Du skal bruge dit UC SYD login, hvis den spørger efter et login  

 
c. Du kan også google, Word online, for at finde linket i step a    

 
d. OBS! Hvis du har en Mac, så skal du bruge browseren Chrome eller Firefox 

 
2. Når du åbner Word online, skal du vælge Nyt tomt dokument 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Åbningen af transskriberingsmodulet i Word online 
a. Tryk på drop down pilen ved siden af Dikter funktionen under fanebladet Hjem og 

tryk på Transskriber 
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4. Det er nu muligt at uploade en lydfil eller video. Du kan også transskribere direkte, mens du 
optager. I denne guide uploader jeg en video (ølkassemøde).  

a. Tryk på Upload lyd 
b. Find den lydfil eller video, som skal transskriberes. Det kan godt tage mange 

minutter, før transskriptionen er klar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Når Word er færdig med at transskribere, kommer der et vindue frem i højre side, hvor man 
øverst kan afspille optagelsen og under se transskriberingen med tidsstempel og Taler. 
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6. Det er muligt at ændre i tekststykkerne og lytte til optagelsen samtidig. Tryk på blyanten 
(Rediger afskriftssektion) for at åbne redigeringsfunktionen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Ændre Taler og ret fejl i transskriberingen. 
Brug ikke Skift alle Taler funktionen, medmindre det er den samme person, som er blevet 
identificeret rigtigt. Tip: I eksemplet kunne Word Online ikke høre forskel på to kvindelige personer, de blev 
begge klassificeret som Taler 1. Generelt er funktionen ikke god til at identificere kvindestemmer. Derfor bliver 
de oftest identificeret som samme person. 

a. Tryk på fluebenet (Bekræft), når du er færdig 

 
 

8. Der er to måder at føje de transskriberede afsnit til et dokument. 
a. Hvis du placerer musen på sektionen af afskriftet, som ønskes tilføjet, kommer der 

et plustegn (Tilføj sektion til dokument). Klikker man på den, bliver det ene 
tekststykke tilføjet til dokumentet. 
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00:00:16 Kirstin .::? 
Jeg mener også Det er Sådan at alle dem Der er 
logget på som g æst kan ikke selv se dine gæste r. 



 

b. Du kan også tilføje hele transskriberingen ved at trykke på Føj til dokument og 
vælge om du vil tilføje Kun tekst, Med talere, Med tidsstempel eller Med talere og 
tidsstempel.  

 

 
 

9. Den fulde transskriberede fil ser sådan ud, når der er valgt Med talere og tidsstempler. 
Øverst ligger Lydfil med et link til den transskriberede fil. Under det kommer Afskrift der er 
bygget op af sektioner, hvor der øverst er en linje med tidsstempel og taler og under det 
afskrift. 
Det er stadig muligt at rette i dokumentet. Trykker du på linket ved Lydfil, åbner den fil, du 
har transskriberet. Gem filen, og næste gang files åbnes, er arbejdet gemt. 

00:00:07 Belinda 

Og så når du stopper optagelsen, så kommer den til 
at stå og !(øre et stykke tid. 

00:00:16 Kirstin 

Jeg mener også Det er Sådan at alle dem Der er 

logget på som gæst kan ikke selv se dine gæster, 

00:00:24 Kirstin 

Ja, Jeg vil anbefale at man åbner zoo med den og så 
logger ind via zoom til næste m.a:de til j eres næste. 

00:00:29 Kirstin 

Møde i hvert fald. 

00:00:35 Bertil 

Kun tekst 

Med talere 

Med tidsste mple r 

Med talere og tidsste mple r :t virker. 
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Original: Tobias Albrecht, Syddansk Universitetsbibliotek Esbjerg, efterår 2022 

Redigeret: Helle Ernstsen Bach (HEBA), UC SYD, februar 2023 

 
  

Lydfi l 
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Afskrift 
00:00:03 Mette L 

Så tror jeg, at den optager. 

00:00:07 Belinda 

Og så når du stopper optagelsen, så kommer d en t il at stå og kø re et stykke t id, 

00:00:16 Kirst in 

Jeg mener også Det er Sådan at alle dem Der er logget på som gæst kan ikke selv se dine gæster. 

00:00:24 Kirst in 

Ja, Jeg v il anbefale at man åbner zoo med d en og så logger ind via zoom t il næst e møde t il jeres 

næste. 

00:00:29 Kirst i~ 

M øde i hvert fald. 

00:00:35 Berti l 

Tak for t ips. 

00:00:37 Berti l 

Prøver jeg l ige. 

00:00:38 Berti l 

At blive hængende her, selv om d et v irker. 

00:00:53 Berti l 

Ja nå men nu er klokken er blevet over 3 og Det var klokken 2 det skulle være så j eg gætter på at Der 

er nogen. 
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