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Navigera 

Hitta till Omeka 

Omeka är ett transkriberingsverktyg som finns installerat hos Uppsala 
universitetsbibliotek. Du når Omeka via följande länk: 
https://tinyurl.com/Lindgrenkoden 

Du kan också nå transkriberingsverktyget via fliken ”Crowdsourcing” på 
projektets hemsida: 
https://www.barnboksinstitutet.se/forskning/astrid-lindgren-koden/ 
Lösenord: Krumeluns.  

Startsidan 

På startsidan ser du de block som finns tillgängliga. Genom att ändra 
Layout kan du växla mellan en ikonvy och en listvy (bilden nedan har en 
ikonvy). 

 

Blockets titel är angivet i blå text och anger innehåll och blocknummer. 
Du kan klicka antingen på den blå titeltexten eller på ikonen (bilden) för 
att öppna blocket. Under varje block finns tre underrubriker: 
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Last edited Datum och tid för när någon senast arbetade med detta  
block 

Status Det finns fyra olika statusar för ett block: 
New  innebär att ingen tidigare arbetat i blocket   

  In progress innebär att någon håller på att   
transkribera eller har transkriberat delar av blocket 

  Completed  innebär att alla sidor i blocket är  
transkriberade och godkända av en granskare/redaktör 
Approved innebär att alla sidor i blocket är   
transkriberade, godkända av en granskare samt  
godkända av en administratör. 

Approved media Antalet godkända (approved ) sidor i blocket av det  
totala antalet sidor. 
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Öppna block och sida 

När du klickar på ett av blocken kommer du in till följande vy. Till 
vänster under blockets huvudtitel har du grundläggande metadata om 
blocket (vad det innehåller, källa, rättigheter m.m.). Till höger om 
metadatan har du alla sidor i blocket med text på. Sidornas titlar är # följt 
av en siffra vilket anger i vilken ordning sidorna kommer. I vissa block 
har Astrid Lindgren även antecknat bakifrån i blocket och de sidorna är 
uppladdade i korrekt transkriberingsordning efter de rättvända sidorna. 

 

Precis som på startsidan anges här för varje sida underrubrikerna Last 
edited (senast ändrad) och Status (status). Se föregående avsnitt för 
närmare beskrivning av dessa underrubriker. 

För att öppna en sida klickar du på den blå titeltexten eller på ikonen 
(bilden). Då kommer du till visningsläget. För att komma direkt till 
redigeringsläget kan du klicka på Edit under sidtiteln. 
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Visningsläget 

 
 
I visningsläget  (bild ovan) kan du se befintlig transkription och jämföra 
den med bilden på stenogrammet. I menyn (mellan sidtitel och 
stenogrammet) finns valen: 
 
Edit Växlar till redigeringsläge 
Browse revision history Öppnar ändringensloggen som visar tidigare 

ändringar och kommentarer till  
ändringarna 

View notes Visar anteckningar om sidan, t.ex. diskussion om 
svåra passager 

 
Högerjusterat i samma menyrad finns också en sidnavigering (vänsterpil, 
högerpil, texten 1 of 28) där du kan bläddra mellan sidorna samt se var i 
blocket du befinner dig. 
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Redigeringsläget 

 
I redigeringsläget (bild ovan) gör du själva transkriberingen. 
Redigeringsläget är likt visningsläget, men den transkriberade texten syns 
i stället i en textredigerare.  
 
Obs! I övre delen av textredigeraren finns en formateringspanel. Vi 
använder oss inte  av den i detta projekt utan använder oss i stället av en 
egen transkriberingssyntax som återfinns på sida 13-14 i denna manual, 
samt i korthet i lathunden. 
 
I menyn (mellan sidtiteln och stenogrammet) finns valen: 
 
Status Visar status för sidan (för utförligare 

beskrivning av olika statusar se sid 2 i 
manualen) 

Mark this revision as complete Kryssruta för granskning, används endast av 
redaktörer 

Save Sparar din transkription och skickar dig 
tillbaka till visningsläget. 

Cancel Avbryter ditt arbete utan att spara och 
skickar dig tillbaka till visningsläget. 

 
Ovanför bilden på stenogrammet (bild nedan) finns valen Go full screen 
och Layout följt av två knappar föreställer pilar: 
 
Go full screen  förstorar stenogrammet och textredigeraren till 

att fylla upp hela skärmen, och  
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Layoutknapparna  växlar mellan att ha stenogrammet och 
textredigeraren sida vid sida  eller stenogrammet 
överst  och textredigeraren under. 

 

 
 
Ovanpå själva bilden finns olika verktyg för att förstora, förminska och 
rotera bilden. Man kan även zooma med hjälp av scrollhjulet på musen 
och panorera genom att hålla vänster musknapp nedtryckt. Om du vill gå 
tillbaka till ursprungsläget för bilden klickar du på Reset. 
 
När du har fyllt i textredigeraren med din transkription sparar du den 
genom att klicka på Save. Klicka på Save (spara) ofta under arbetets gång. 
Transkriberingen sparas inte automatiskt!  
 
Observera att varje gång du klickar på Save kommer du tillbaka till 
visningsläget och måste klicka på Edit för att komma tillbaka till 
redigeringsläget. 
 
När du har transkriberat färdigt, eller färdigt för stunden (sidan behöver 
inte vara klar), fyll gärna i ditt namn och ev. kommentarer till dina ändringar 
i fältet Summarize your changes  som ligger precis ovanför textredigeraren.  
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Ändringsloggen 
I ändringsloggen, som du når genom att klicka på Browse revision history i 
visningsläget, kan du se tidigare ändringar i dokumentet samt eventuella 
kommentarer till ändringarna. 

 
Det mest intressanta för dig som transkriberar är den kolumn som finns 
längst till höger i tabellen, Comment, som innehåller eventuella 
kommentarer. 
 
Det är i denna kolumn informationen hamnar som du fyller i fältet 
Summarize your changes i redigeringsläget. Där finns således namn och 
eventuella kommentarer kring din transkription (t.ex. att du inte 
transkriberat hela sidan).  
 
Vi uppmanar sparsamhet med kommentarer i detta fält och att ni istället 
skriver innehållsliga kommentarer direkt i textredigeraren, enligt den 
transkriberingssyntax vi använder [kommentar], eller i anteckningar (se 
nedan).  
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Anteckningar 
I anteckningar, som du når genom att klicka på View notes, kan du se 
anteckningar som andra gjort om sidan samt skriva egna anteckningar 
om den aktuella sidan som du vill diskutera med andra. Det kan till 
exempel röra sig om diskussion kring svårtolkade passager i 
stenogrammet. Du kan gå in och läsa andras anteckningar om olika sidor 
och komma med förslag på problemlösning med mera.  
 
Du lägger till anteckningar genom att klicka på Edit till höger om 
stenogrammet (se markering på bild nedan). 
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Transkribera 

Vad är det vi transkriberar? 

De block vi transkriberar har olika nummer som betecknar deras plats i 
Astrid Lindgren-arkivet och en titel som kortfattat beskriver deras 
innehåll. Vi transkriberar tillsammans stenogramblock som 
huvudsakligen innehåller utkast och råmanus till Bröderna Lejonhjärta 
(1973). I blocken förekommer dock ibland även annat material, till 
exempel andra litterära verk men också olika typer av anteckningar. 
Ibland har vi låtit dessa texter stå kvar för att låta även dem transkriberas 
och ibland har vi sållat bort dem då innehållet kan vara känsligt. Tack 
vare en inventering av stenogramblocken som har gjorts av stenografen 
Britt Almström vet vi ungefär var blocken innehåller, men vi kan inte 
alltid lita på att inventeringen stämmer. Detta betyder i korthet att du kan 
stöta på annat material än Bröderna Lejonhjärta när du transkriberar.  
 

Angående sekretess, upphovsrätt och spridning 

Innehållet i Astrid Lindgrens stenogramblock är sekretess- och 
upphovsrättsskyddat av Astrid Lindgren AB som har givit tillstånd för 
projektets stenografer att ta del av materialet genom crowdsourcing. Det 
innebär dock att varken länken till plattformen eller materialet får 
spridas/laddas ner för annat än eget bruk.  
 
Flera av stenogramblocken innehåller ursprungligen anteckningar eller 
brev av mer privat natur. Om du i tolkningsprocessen skulle stöta på ett 
brev eller en privat anteckning som inte finns med i beskrivningen av 
blocket, hör av dig så snart som möjligt och påtala detta!  

Hur kommer transkriptionerna att användas? 

Transkriptionerna kommer att användas på flera sätt, främst: 
 
a) Som ett transkriberat ”facit” för att träna en dator till att känna igen 
särskilda ordbilder och i förlängningen kunna tolka stenografi. 
 
b) Som underlag till litteraturvetenskaplig forskning på/analys av 
Lindgrens konstnärskap och kreativa process.  
 
Denna typ av forskning kan till exempel handla om hur Lindgren 
använde stenografin i sitt författarskap och hur skrivmetoden har 
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påverkat hennes litterära stil, men även om hur böckerna har sett ut i 
tidigt skede och successivt vuxit fram för att bli de verk vi känner idag.  
 

Svårigheter och särskildheter med Astrid Lindgrens 
stenografiska stil: 

Astrid Lindgren ligger generellt nära grundsystemet. Nedan ser du några 
exempel på personliga förkortningar som kan förväxlas med andra 
ordbilder: 
 

 
”tankestreck”   ”kanske” ”kunde” (k + stor ögla)  
 

 
”vore” (v+o)    ”andra” (ara)     ”snart” (sn+a) 
 
Astrid Lindgren har vidare en yvig handstil och är inte alltid är så noga 
med tecknens proportioner eller lutningar. Hon skriver ofta ut hela ord 
hellre än använder förkortningar och det är inte heller ovanligt att det 
tillkommer öglor och knän. Vidsynthet i tolkningen krävs, då ordbilderna 
kan avvika från idealformen:  
 

 
”måste”     ”började” ”stack” (ovan) respektive ”gick” (nedan) 
 
Stenogrammen rymmer även olika typer av överstrykningar under 
vilken texten kan vara olika lätt eller svår att tyda. Ibland är en hel sida 
genomstruken med ett vertikalt streck, vilket betyder att hela sidan är 
struken. Om du vill kommentera särskilt kring detta, använd gärna syntax 
[kommentar].  
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När AL har ångrat en enskild överstrykning streckar hon ibland under 
orden - - - Även detta får gärna lyftas fram genom [kommentar].  

 

Litterär stil eller ljudhärmande stenografi?  

Astrid Lindgren har skrivit Bröderna Lejonhjärta med Skorpans röst, vilket 
innebär att hon i hög grad använder en muntligt präglad 
vokabulär/barnspråk. Oftast skriver hon till exempel ut ”mej” och ”dej” 
istället för ”mig” och ”mig”, liksom dem/dom. OBS. att detta inte 
nödvändigtvis är konsekvent.   
 

  
”mej” ”dem”    ”dom”   ”barna” (istället för ”barnen”).  
 
Ibland kan det i transkriberingsarbetet vara svårt att avgöra vad som är 
litterär stil och vad som ljudhärmande, stenografisk konvention. Menar 
Astrid Lindgren ”lessen” eller ”ledsen”, ”huvet” eller ”huvudet”, ”nitti” 
eller ”nittio”. Det finns inte alltid ett självklart svar, utan vi uppmanar till 
att använda ert omdöme och erfarenhet, och - om möjligt - jämföra med 
vokabulären i den tryckta boken Bröderna Lejonhjärta.  
 

Hur väljer jag vilket stenogram jag vill arbeta med? 

Blocken är i så hög grad som möjligt uppmärkta efter det kapitel i den 
tryckta boken Bröderna Lejonhjärta  som de ligger till grund för. Vissa block 
och sidor kan upplevas som ”svårare”, till exempel för att det inte finns en 
tydlig sluttext att jämföra med, för att de innehåller blandat/okänt 
material eller många strykningar. Välj block på den svårighetsgrad som 
du upplever dig bekväm med. Transkriptionerna behöver inte göras i 
någon speciell ordning.  
 
Allteftersom sidor och block transkriberas förändras deras status från new 
till in progress för att slutligen markeras som completed/approved  av 
redaktör. Block och sidor som har statusmarkering completed ska inte 
transkriberas av andra än redaktör och administratör.  
 
När du börjar transkribera kan du antingen välja ett block som är påbörjat 
(med statusbeteckning in progress) eller ett som är helt orört (med 
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statusbeteckning new). Båda går lika bra, men däremot måste du välja en sida 
med tomt transkriberingsfält (new ). Det betyder att den inte har bearbetats 
tidigare och att du alltså inte riskerar att ”störa” någon annans pågående 
arbete. Du kan själv senare enkelt återvända till den sida du har påbörjat 
som då har statusbeteckning in progress.  
 

Hur gör jag när jag transkriberar? 

Transkribera varje sida ord för ord utan att lägga till något som inte är 
explicit utskrivet i texten (ex. stor bokstav, interpunktion).  

Använd dessutom följande syntax: 

1. Radbyte i stenogrammet markeras genom dubbelt returslag (tryck 
enter två gånger) 
 

2. Ord/meningar/stycken som är överstrukna markeras inom 
bindestreck i direkt anslutning (dvs. utan mellanslag):  

-här skriver du det överstrukna- 

3. Ord/meningar som är infogade markeras inom plustecken i direkt 
anslutning (dvs. utan mellanslag):  

+här skriver du det infogade+ 

4. Strukna stycken som innehåller infogade ord, eller infogade 
stycken som innehåller strukna ord följer samma princip. Gör 
markeringarna inom det strukna eller infogade stycket: 

+text-så här+text- eller -text+så här-text+ 
 

5. Understrukna ord markeras genom understreck i direkt anslutning 
(dvs. utan mellanslag): 

_här skriver du det understrukna_ 

6. Ord som inte går att tyda markeras som tre punkter inom 
hakparentes:  

[...] 
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Handlar det om flera ord som inte går att tyda så gör du en 
markering för varje ord. 

För tre ord: [...] [...] [...] 

7. Om du vill bifoga egna kommentarer till transkriberingen för att 
exempelvis tydliggöra hur du har tänkt, markera dem inom 
hakparentes, till exempel: [otydlig ordbild, borde vara ”försvinner” 
om man jämför med boken] eller [oklart var den infogade 
meningen är tänkt att ligga i texten].  

Undvik följande:  

1. Du behöver  inte  markera det ibland förekommande längre 
mellanrum som betecknar ny mening/nytt stycke genom 
exempelvis kryss, punkt, stor bokstav. Låt texten rulla på genom 
små bokstäver.  
 

2. Använd enbart små bokstäver och sätt enbart  ut interpunktion när 
det är explicit utskrivet i stenogrammet. Interpunktion som är 
utskriven (gäller oftast frågetecken, utropstecken, tankestreck, 
citattecken, ibland kommatecken) skrivs som vanligt och behöver 
inga särskilda markeringar. 

3. Isärskrivna ordbilder (ex. ryttar gården, duv drottningen) 
transkriberas som hopskrivna.  

 

Hur gör jag när jag är klar med en sida eller vill sluta 
transkribera? 

Om du vill fortsätta att jobba med sidan, skriv ditt för- och efternamn + 
eventuella kommentarer i fältet summarize your changes . Klicka på save. Du 
kan då återkomma senare (ett tips är att notera block och sidnummer för 
att lätt hitta tillbaka).  
 
Upplever du att sidan är klar, skriv: klar för granskning + ditt namn i fältet 
summarize your changes. Klicka på save. Sidan kommer då att snabbt kollas 
igenom och godkännas av en granskare innan den markeras som klar.  
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Upplever du att sidan skulle må bra av att särskilt diskuteras eller ses över 
av fler personer, till exempel för att den innehåller okänt material, eller är 
svårtydd och innehåller många ordbilder som inte gått att tolka, skriv 
”Behöver ytterligare tolkning” samt ditt namn i fältet summarize your 
changes. Klicka på save . Det betyder att sidan ’flaggas’ och kommer att få 
ytterligare en genomgång innan den går vidare till slutgranskning. Om du 
har särskilda funderingar kring sidan, skriv dem gärna inom 
[kommentar] eller i notes .  
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Exempeltranskribering: text + bild 
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Lathund 
 

1. Gå in på ett block med status new eller in progress. Om du vill arbeta 
med en ny sida, välj en med status new . Om du vill arbeta med en 
sida du tidigare påbörjat söker du upp denna (den kommer att ha 
statusen in progress). Klicka på Browse revision history för att se ev. 
kommentarer som du själv gjort i samband med att du tidigare 
sparat ditt arbete. Klicka på View notes för att se om någon annan 
har varit inne och kommenterat (t.ex givit förslag på 
problemlösning) på din sida.  

 
2. Växla till redigeringsläget och transkribera i rutan till höger om 

bilden på stenogrammet. Använd följande 
transkriberingskonventioner: 
 

i. Radbyte markeras med dubbla returslag  
ii. Ord/meningar/stycken som är överstrukna markeras inom 

bindestreck: -här skriver du det överstrukna- 
iii. Ord/meningar som är infogade markeras inom plustecken: 

+här skriver du det infogade+ 
iv. Understrukna ord markeras inom understreck: _här skriver 

du det understrukna_ 
v. Ord som inte går att tyda markeras som tre punkter inom 

hakparentes: [...] 
vi. Om du vill bifoga egna kommentarer till transkriberingen, 

markera dem inom hakparentes: [här skriver du din 
kommentar] 

vii. Transkribera enbart det som är explicit i texten. Dvs. Tillför 
inte sådant som i stenogrammet är implicerat även om det 
tycks självklart (ex. interpunktion, stor bokstav). 
Interpunktion som är utskriven (t.ex frågetecken, 
tankestreck, komma, citattecken) skrivs som vanligt. 

viii. Du ska heller inte markera det ibland förekommande längre 
mellanrum som betecknar ny mening/nytt stycke. 

 
För utförlig beskrivning och exempel se tidigare stycke i manualen. 
 

3. Klicka på Save  (spara) ofta under arbetets gång. Transkriberingen 
sparas inte automatiskt!  
Observera att varje gång du klickar på Save kommer du tillbaka till 
visningsläget och måste klicka på Edit för att komma tillbaka till 
redigeringsläget. 

4. När du har transkriberat färdigt för stunden (sidan behöver inte 
vara klar), fyll i ditt namn och ev. kommentarer till dina ändringar.  

5. Klicka på Save.  
6. Gå vidare till nästa sida, börja om från steg 1. 
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