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Manual til brug af VideoCritter 

 

 Gå ind på http://videocritter.org/ 

 Før man kan starte med at lave underteksterne, skal man oprette en konto.  

 

 Du vil få tilsendt en e-mail, hvor du skal bekræfte din konto. Derefter skal du bare 

logge ind, og så kan du gå i gang. 

 Start med at skrive videoens URL i feltet over afspilleren. 

 

 Videoen afspilles og du skal trykke på knappen ”CC Edit” lige efter, at du har hørt 

det, som du vil transskribere. 

  

http://videocritter.org/
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 En værktøjslinie kommer frem på skærmen samtidig med at et skrivefelt kommer til 

syne under videoen. Så kan du bare skrive direkte på skærmen og trykke ENTER 

for at gemme sekvensen. 

   

 Hvis man trykker ENTER endnu en gang, så starter videoen igen, og hvis man 

trykker ENTER endnu en gang, så vil videoen stoppe og påbegynde en ny 

sekvens, der automatisk er sat til 4 sekunder. Man kan ændre længden på 

standardsekvensen til alt (på nær 0) ved at skrive i feltet DEFAULT LENGTH 

(SECONDS): 

 Det lille hjul der kommer til syne nederst på videoen, når man redigerer en video, 

kan man bruge til at spole frem og tilbage i videoen ved at dreje hjulet henholdsvis 

til højre og venstre. 

 

 Hvis man vil hoppe frem til næste sekvens, kan man trykke på TAB. Hvis man vil 

hoppe tilbage til forrige sekvens, skal man trykke på Shift+TAB. 

 Når man er færdig med at lave undertekster, skal man klikke på Download nederst 

til højre på afspilleren.  
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 En dialogboks med din skrevne tekst vil komme frem samtidig med, at du bliver 

spurgt om du vil gemme filen. Gem filen et sted hvor du nemt kan finde den igen.  

 

 Filen captions.txt skal man bruge, når man vil uploade underteksterne til YouTube. 

 Derpå går man til YouTube, logger ind, og åbner "Mine videoer". 

 Hér vælger du den video, som du har arbejdet med i VideoCritter og trykker på 

Rediger.  

 

 Så vælger du "Overskrifter og undertekster". 
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 Og derefter "Tilføj nye tekster eller et resume". 

 

  Hér skal du så vælge den tekstfil, som du gemte, da du afsluttede VideoCritter, og 

derefter trykke på Upload fil. 

 

 Nu kan du afspille videoen med dine undertekster til venstre på siden. Du kan også 

sende videoens URL som et link. 

 


