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Arbete med teckenspråkstexter 

Annotationsprogrammet ELAN (EUDICO Linguistic Annotator) är ett utmärkt verktyg för 
texttranskription av teckenspråkstexter. ELAN vidareutvecklades för annotering av 
teckenspråkiga texter tack vare ett 18-månaders europeiskt samarbetsprojekt ECHO Case study 
on sign language mellan Radhoud University Nijmegen, City University London och 
Stockholms universitet 2003-2004 (se vidare Crasborn et al 2007). Korpusmaterial från tre 
europeiska teckenspråk är tillgängligt på nätet sedan 2004 och består av fem fabelberättelser på 
tre teckenspråk (nederländskt teckenspråk NGT, brittiskt teckenspråk BSL och svenskt 
teckenspråk), teckenspråkspoesi på NGT och BSL, en teckenlista på 300 tecken/ord för varje 
språk samt korta intervjuer.  

 
På sikt ska flera teckenspråkskorpusar finnas tillgängliga, bland annat genom projektet Korpus 
för det svenska teckenspråket  2009-2011, se mer information på www.ling.su.se/tsp 

 
För texttranskription används olika termer: Annotering, transkription och taggning. Annotering 
avser alla slags anteckningar för en teckenspråkstext, och innefattar bl.a. glosor, transkription, 
översättning och kommentar. Transkription avser teckenspråkstext återgiven i skrift. Däremot 
avser taggning markering av tecken eller konstituenter med språkvetenskapliga 
kategoriseringsbegrepp.  
 
 
Verktyget ELAN  

 Annotationsprogrammet ELAN synkroniserar videosekvenser med anteckningar, s.k. 
annoteringar av olika slag, t.ex. transkription och översättning  

 ELAN utnyttjas som verktyg för olika forskningssyften, men även för undervisning 
 ELAN utvecklas kontinuerligt. Den aktuella versionen är 3.8.1 i november 2009 
 Menyerna finns på svenska 
 Kan hämtas utan kostnad genom en länk som finns på  www.ling.su.se/tsp 

 
Fördelar med ELAN är att man kan 

 Arbeta med dator och skriva ner texttranskription parallellt med videofilmer i dator 
 Se annoteringar i databasfönstret 
 Se annoteringar i realtid (markerade annoteringar följer tidslängden hos den valda 

videosekvensen) 
 Se olika annoteringar i annoteringsfönstret där man har skrivit in något �– Glosor, 

blickriktning, mun, översättning och anteckningar av olika slag  
 Skapa rader för olika enheter 
 Skicka och ta emot transkriptionsfiler, s.k. eaf-filer. 
 Göra teckenspråkstext tillgänglig på Internet i form av videosekvenser med 

transkriptioner  
 Arbeta med texttranskription parallellt med videosekvenser (och ljud) 
 Söka information i annotationerna 
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Ett annoteringsarbete består av 

 Videomaterial i format�’mpeg�’, �’mpg�’ eller �’mov�’  
 Annoteringsfil �’eaf�’ 
 Inställningsfil �’psf�’/�’psfx�’ 

 
Andra användningsexempel 

 Presentera video och annotering 
 Visa de markerade annoteringarna/avsnitten vid presentation 
 Söka information 
 Analysera enheter 
 Språkvetenskapliga områden som kan analyseras: textlingvistik, syntax, semantik, 

morfologi och fonologi 
 Tillämpning av ELAN i undervisning för avläsnings-, analys- och sökningsuppgifter 
 Studenter kan skicka in sina uppgifter i form av eaf-fil 
 Forskare kan utbyta material i form av eaf-fil (med video) 

 
 

Att installera ELAN 

Det finns olika versioner för Windows, MacIntosh och Linux. Klicka på t.ex. ELAN v 3.8.1 
Win installer och följ instruktionen för installation.  Det är enkelt att ladda ner och installera 
programmet. ELAN utvecklas kontinuerligt så ladda ner den senaste versionen av ELAN genom 
http://www.lat-mpi.eu/tools/elan/download  eller www.ling.su.se/tsp 

 

 
Här ger jag en kort instruktion för att använda ELAN, i första hand för Windowsanvändare, men 
några separata kommandon för Mac finns med i instruktionen.  Om du använder ELAN för att 
titta på en film med en färdigannoterad fil krävs att du har en film som har en medföljande 
annoteringsfil (test.mpg och test.eaf). Om du använder ELAN för att skapa en annoteringsfil 
behöver du en film (.mpg, .mpeg eller .mov) för att kunna komma igång. 
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Att använda ELAN för studie av 
teckenspråkstexter  

Öppna en befintlig eaf-fil  

ELAN kan användas för att bara titta på en video och dess medföljande annoteringsfil. Du 
behöver två filer: en videofil (mpeg, mpg, mov) och en eaf-fil som innehåller anteckningar av 
olika slag, t.ex. transkription och översättning. När man klickar på �’Fil�’ kommer det upp några 
alternativ  1) Ny, 2) Öppna, 3) Öppna senast använda filen, 4) Importera och 5) Avsluta. 
 

         

                      

Öppna > Välj någon eaf-fil i mappen, någon enhet i datorn eller från DVD-läsaren. Videofilen 
medföljer när man öppnar eaf-filen. Om det står i rutan att video inte hittas så leta efter 
videofilen för att länka den till eaf-filen.  När du öppnat en eaf-fil, får du ett annoterat material 
som här nedan. 

 

 

 

                           

 

 

Hastighets- och 
databasfönster för annoteringar 

Media-
fönster 

Media-
kontroller 

Annoterings-
fönster Radmeny 

Menyfält 

Tidslinje 

Förstora 
media-
fönstret
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Det är bra att känna till följande finesser med ELAN som hastighet, mediafönster, tidslinje och 
snabbkommando.  
 

Mediafönster 

Filmen kan styras med mediakontrollen. Om du vill förstora mediafönstret, dra med musen 
symbolen som ligger sist i tidslinjen uppåt/neråt.  Du kan också klicka  på mediafönstret med 
högra musknappen (Mac = Ctrl + Klicka i fönstret) och välja �”Se i eget fönster�”. Dra hörnet på 
mediafönstret med musen till lämplig storlek eller flytta mediafönstret. Återställ mediarutan 
genom �”Återställ till programfönstret�” med högra musknappen (Mac = Ctrl + Klicka i fönstret). 
 

Databasfönster  

Databasfönstret är användbart för att du kan se vad som finns i olika rader. Det finns fyra flikar 
för rutnät, text, underrubriker och meta. Välj någon rad ovanför databasfönstret som i 
grundläget visar EMPTY. I databasfönstret kan du ändra innehållet i en annotering. Glöm inte 
att bekräfta ändringen med Ctrl + Enter (Mac = Kommando + Enter). 

Rutnät Ändra från Empty och välj t.ex. Glosa-HH så visas alla 
annoteringar för denna rad upp 

Text Ändra från Empty och välj t.ex. Glosa-HH så visas alla 
annoteringar i helheten, t.ex. hela texten upp 

Underrubriker  Ändra från Empty till t.ex. olika radnamn för att få fyra rader 
samtidigt  

Kontroll I fliken �’Kontroll�’: här kan man välja långsammare eller snabbare 
videouppspelning (Hastighet 100%, 60%, 200 %). (Dessutom 
�’volym�’ om man har ljudfil.) 
 

 

 

 

 

Databasfönster för 
annoteringar 
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Tidslinje  

Tidslinjen ligger mellan fönstret där videofilmen visas och annoteringsfönstret. Dra strecket 
som markerar avspelningshuvudets plats framåt eller bakåt med musen. 
 

Snabbkommandon  

Mest använda kommandon för medianavigering för Windows   

Spela/pausa media   Ctrl + Mellanslag 

Gå till nästa/tidigare bildruta   Ctrl +  eller  

Gå till nästa/tidigare pixel   Ctrl + Skift +  eller  

Gå till början av media   Ctrl + B 

Markering    Ctrl + K 

Ta bort annoteringsvärde  Skift  + Alt + C 

Ny annotering   Alt + N 

Spela markerad annotering   Skift + Mellanslag 

Ångra   Ctrl + Z   

 
Mest använda kommandon för medianavigering för Mac  

Spela/pausa media   Ctrl + Mellanslag 

Gå till nästa/tidigare bildruta   Kommando +  eller  

Gå till nästa/tidigare pixel   Kommando + Skift +  eller  

Gå till början av media    Kommando + B 

Markering    Kommando + K 

Ta bort annoteringsvärde  Alt + delete 

Ny annotering   Alt  + N 

Spela markering    Skift + Mellanslag 

Ångra   Kommando  + Z  

 

Det finns fler snabbkommandon i Visa > Genvägar.  
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Markera en viss videosekvens  

Klicka på någon annotering som då blir blå (markerad annotering) eller klicka och dra musen 
över flera annoteringar så blir flera annoteringar markerade. Klicka på  �’>S�’ �–knapp för att titta 
på den markerade videosekvensen. Eller använd Skift + Mellanslag 

  

 

 

 

 

Rader 

I radmenyn visas olika rader för annoteringar.  
 

 

 

Markera 
annotering  

Spela  upp den 
markerade 
annoteringen 

Rader  
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Om du vill gömma en rad, klicka på menyn med högra musknappen (Mac = Ctrl + Klicka i 
meny) och välj �”Göm xxx-raden�” eller �”Göm alla rader�”.  Återställ raden genom att avkryssa 
osynliga rader i samma meny. 
 
Du kan byta ordning på raderna genom att markera, dra och släppa på ny plats. 

 

Hitta annotering 

Om du vill söka någon annotering, använd Sök > Hitta. Skriv in något ord, t.ex. MUS i lämplig 
ruta och klicka på Sök. Man får då ett visst antal förekomster på transkriptionen MUS. 

   

 

Man kan också leta efter ett visst tecken i flera eaf-filer genom Sök > Sök i flera eaf. Klicka på 
�”Definiera sökningsdomän�” och välj några eaf-filer från mappen.  
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Klicka sen >> och OK. Skriv in något ord i en ruta för annotering. Klicka på Sök. Man får då 
alla förekomster på MUS i flera eaf-filer. 
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Arbeta med annoteringar 

För att skapa en ny annoteringsfil behöver du en videofil (mpeg-1 eller mov-fil) som finns i en 
mapp eller i någon enhet, t.ex. via ett USB-minne. Man får jobba själv med alla annoteringar i 
olika rader. Programmet ELAN synkroniserar videosekvenser med annoteringar. Spara eaf-filen 
efteråt. 
 

Skapa en ny annoteringsfil 

Fil > Ny > Öppna.  

a) Välj en film från mappen, enheten eller CD/DVD-skivan 

b) Klicka >>  (eller dubbelklicka på filmfilen) 

c) Klicka på OK. 

d) När du valt en mediafil, får du ett oannoterat dokument som här nedan. 

e) Man kan också välja 2-3 filmer samtidigt så blir det två eller tre parallella mediafönster 
(med samma tidkoder). 

f) Spara annoteringsfilen (det blir en eaf-fil) 

g) Om du vill ha en färdig mall för texttranskription, ladda ner den i förväg från 
www.ling.su.se/tsp till din mapp eller ditt skrivbord. När du börjar ett nytt 
annoteringsarbete väljer du först Media och väljer den film du vill använda, sedan Mall 
för att välja den mall du vill använda. Så blir det två valda filer i rutan till höger: film 
som mediafil och mall som etf-fil. 

 

 

 

 

 

Välj någon 
film från 
mappen  

Du kan välja 
två eller tre 
filmer för 
parallella 
mediafönster  

Hämta mall 
som innehåller 
språkliga typer 
och rader  
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Man kan ha en videofilm eller flera videofilmer samtidigt (alla ska ha samma tidslängd). 
 

 

 

 

 

 
Skapa eller ändra språklig typ  

Man kan skapa eller ändra språklig typ. 

a) Skapa en ny språklig typ genom Typ  > Lägg till ny språklig typ  eller använd Ctrl + T 

b) Skriv in namn på språklig typ, t.ex. �”Manuella tecken�” 

c) Klicka på OK. 

d) Du kan ändra språklig typ genom att ändra namn 

e) Språklig typ används för att sortera olika rader 
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Skapa eller ändra rad  

Man kan skapa eller ändra rad. 

a) Skapa en ny rad med Rad > Lägg till ny rad  eller använd Ctrl + T 

b) Skriv in radnamn 

c) Klicka på Lägg till 

d) Fortsätt med flera radnamn tills du är klar 

e) Klicka på Stäng 
 

Skapa en ny annotering 

Man kan skapa en ny annotering på två sätt.  
 
1) Enkelt men grovt sätt att skapa annotering. 

a) Markera en rad genom att dubbelklicka på radnamnet till vänster så att hela raden blir 
aktiverad.  

b) Välj ett lämpligt segment genom att dra med musen från startpunkten till slutpunkten av 
segmentet så att det blir markerat (blå färg). Använd Ctrl+  eller  och klicka för att 
hitta en exakt startpunkt för segmentet tills du är nöjd med startpunkten och dra med 
musen till slutpunkten.  

c) Dubbelklicka på den blåmarkerade annoteringen i denna rad och skriv in någon 
anteckning, t.ex. en glosa. Alternativet är att använda Alt + N så att en tom ruta kommer 
upp om raden redan är markerad. 

d) Bekräfta annoteringen med Ctrl+Enter. (Mac= Kommando + Enter). 

 

2) Det mest exakta och dessutom mest ergonomiska sättet är att sätta in tidsmarkören på ett visst 
ställe och använda Ctrl +  eller  och hålla Ctrl nere medan du klickar på pil många gånger 
för att hitta en exakt startpunkt för annoteringen.   

a) Innan du börjar, ta bort annoteringsvärdet (som visar tidkod under mediaspelaren) 
genom Alt + Skift + C (Mac= Alt + delete).  

b) Använd Ctrl +  eller  och håll Ctrl nere medan du klickar på pil många gånger för 
att hitta en exakt startpunkt för annoteringen.   

c) Markera startpunkten genom Ctrl + K (Mac= Kommando + K), alternativt klicka på 
Markering).  

d) Håll Ctrl nere medan du klickar på pil för tidslängden av annoteringen tills du kommer 
till en slutpunkt av annoteringen. Det syns en blå färg på den valda annotering.  

e) Avmarkera markeringen genom Ctrl + K (Mac= Kommando + K), alternativt klicka 
bort  Markering).   
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f) Skapa en annotering genom att använda Alt + N så att en tom ruta kommer upp. Det 
gäller alltså den markerade raden (understrykna raden i vänstra menyn). Skriv in någon 
annotering, t.ex. en glosa.  

g) Bekräfta annoteringen med Ctrl + Enter (Mac= Kommando + Enter).  

 

 

 

 

Ändra innehållet i en annotering 

Välj en annotering där du vill ändra innehållet   

a) Dubbelklicka på annoteringen  

b) Skriv in någon text i annoteringen 

c) Bekräfta annoteringen med Ctrl + Enter (Mac = Kommando + Enter). 

d) I flikarna �’text�’ och �’rutnät�’ i databasfönstret kan du också ändra innehållet i 
annoteringen. Bekräfta ändringen med Ctrl + Enter (Mac = Kommando + Enter). 

 

Strykning av en annotering 

Du kan stryka en annotering. 

a) Välj någon annotering (som blir markerad och blå)  

b) Annotering > Ta bort annotering. Alternativet är att använda Alt + D 

c) I flikarna �’text�’ och �’rutnät�’ i databasfönstret kan du också stryka annoteringen genom 
Alt+D  
 

Markerad 
annotering 
på en rad 

Markering 
(Ctrl + K) 
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Kopiera en annotering  

Du kan kopiera samma annotering till en annan rad inom samma tidslängd. Bekvämt för 
kopiering av annotering för t.ex. tvåhandstecken 

a) Markera en målrad genom att klicka två gånger raden i radmenyn 

b) Markera en annotering i källraden som du vill kopiera 

c) Ctrl + D   (Mac = Kommando + D) 

 

Skapa annotering i samma tidslängd i en annan rad  

Du kan skapa en tom annotering på en annan rad inom samma tidslängd.  

a) Markera en målrad genom att klicka två gånger raden i radmenyn 

b) Markera en annotering i källraden som du vill ha samma tidslängd för en ny annotering 
i målraden 

c) ALT + N   (Mac = Kommando + N) 

 

Ändra tidslängden för en annotering  

Du kan ändra tidslängden för  annoteringen. Det kan gälla ändring av start- och/eller 
slutpunkten. 

a) Markera någon annotering  

b) Kryssa Markering (finns mellan databas- och annoteringsfönstret) eller Ctrl+K (Mac= 
Kommando) 

c) Ändra startpunkten genom Ctrl+  eller  

d) Bekräfta ändringen med Ctrl + Enter (Mac= Kommando + Enter) 

e) Ändra slutpunkten genom Ctrl+  eller  

f) Bekräfta ändringen med Ctrl + Enter (Mac= Kommando + Enter) 

g) Avkryssa Markering eller Ctrl+K (Mac= Kommando + K) 

 

 

Kryssa 
Markering  

Ändra 
start- eller 
slutpunkt 
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Överordnad rad och underordnad rad 

Du kan skapa en underordnad rad (t.ex. riktning) för en överordnad rad (t.ex. Glosa-HH för 
höger hand).  

a) Typ  >  Lägg till ny språklig typ 

b) Skriv �”Typ riktning�” i rutan för typnamn 

c) Välj Stereotyp som Symbolic Association 

d) Lägg till 

e) Stäng 

f) Rad  > Lägg till ny rad  

g) Skriv �”Riktning�” i rutan för  radnamn  

h) Välj Glosa-HH som överordnad rad (byt ut None till Glosa-HH) 

i) Välj �”Typ riktning�” som språklig typ 

j) Lägg till  

k) Stäng 

Jobba som vanligt med annoteringar (notera att den underordnade raden har gul färg). OBS! Om 
man tar bort den överordnade raden så försvinner den underordnade raden.  

 

Byt eller lägg till film 

Du kan byta film för den annoterade filen i mediafönstret.  

a) Redigera > Länkade filer 

b) Klicka på någon film i rutan för länkad mediafil 

c) Klicka på �”Ta bort�”  

d) Klicka på �”Lägg till...�” och hämta in någon filmfil 

e) Du kan byta någon film till huvudfilmen genom att klicka på någon film i rutan för 
länkad mediafil och klicka på �”Välj mastermedia�” 

 

Hämta bilder 

Du kan skapa en bild av det aktuella ELAN-fönstret (med media-, databas- och 
annoteringsfönstret).  

Fil > Exportera som > Bild från ELAN-fönster > spara den i en mapp 

 

Du kan skapa en stillbild från videon och infoga den i Word. 
Klicka på mediarutan med högra musknappen (Mac = Ctrl + Klicka i rutan) > Spara aktuell 
ruta som bild. 
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Bildsekvensexempel. Bilder kan användas som stöd till teckenspråksexempel i texten. 

 

Hämta resultat till Word eller Excel 

Det finns många olika sätt att flytta annoteringar till Word eller Excel. Enklast blir det en lista 
med annoteringar. Man kan fortfarande inte få alla annoteringar på alla rader på samma papper. 
Fil > Förhandsgranska utskriften. Avkryssa val och bekräfta. Kolla hur resultaten ser ut om de 
skrivs ut.  
 

Skriv ut ordlista 

a) Fil > Exportera som ordlista 

b) Välj ut vilka rader som ska finnas med 

c) Öppna �’txt�’filen och skriv ut ordlistan 

 

Flytta resultaten till Word: 

d) Fil > Exportera som Traditionell transkriptionstext eller Tab-avgränsad text 

e) Välj ut vilka rader som ska finnas med  

f) Innehållet i �’txt�’-filen som blir resultatet kan öppnas med hjälp av Word. 
 I Mac öppnas den i Texthanteraren, markera och kopiera hela texten och klistra in i ett 
nytt Word-dokument (UTF-16 för att få ä,å,ö med i texten). 

 

Exportera annoteringar till Excel 

a) Fil > Exportera som > Tab-avgränsad text  

b) Välj ut några rader och tidskoder (t.ex. Starttid och tidformat hh:mm:ss:ms) 

c) Ok > Spara txt-fil  

d) Öppna filen i Excel 
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Spara fil 

Glöm inte att spara den annoterade filen.  
Fil  > spara som xxx.  Eller använd Ctrl + S  (Mac = Kommando + S). Det blir tre filer för ett 
annoteringsarbete: 

a) Videofil i format av �’mpeg�’, �’mpg�’ eller �’mov�’  
b) Annoteringsfil �’eaf�’ 
c) Inställningsfil �’pfs�’ eller �’pfsx�’ som skapas då man sparar filen. 

I psf/psfx-filerna lagras inställningar för hur annotationsdokumentet såg ut när du 
jobbade med det, som vilka rader som var synliga, vilken färg de olika radnamnen hade 
ute i vänsterkanten, etc. Om ELAN inte hittar någon psf/psfx-fil när du öppnar en 
annotationsfil så skapas en ny med nya inställningar där exv. alla rader syns, och så får 
du ställa in hur du vill ha det innan du sparar dokumentet igen. I de här filerna lagras 
inte några egentliga annotationsdata. 

Spara dem i egen mapp. Men du kan döpa eaf-filen med annat namn t.ex. Uppgift1_JM.eaf om 
du vill skicka eaf-filen till din lärare eller kollega.  
 

 

Slutord 

Detta är en grundläggande instruktion för hur man arbetar med teckenspråkstexter. En 
avancerad manual på engelska finns tillgänglig på nätet. Ett korpusprojekt Korpus för det 
svenska teckenspråk på Avdelningen för teckenspråk vid Institutionen för lingvistik, 
Stockholms universitet har beviljats medel från Riksbankens Jubileumsfond för tre år (1 januari 
2009 - 31 december 2011) för att arbeta med en korpus för svenskt teckenspråk. Besök 
www.ling.se/tsp om du vill veta mer om projektet. 

 
Under pågående arbete kommer det att finnas på nätet: 

- Färdig mall för transkribering av teckenspråkstexter i svenskt teckenspråk, 
med språkliga typer och rader 

- Uppdatering av brukanvisning för annotering och 
transkriptionskonventioner för teckenspråkstexter 
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Annotationsprogrammet ELAN kan laddas ner från nätet, liksom en manual på engelska 
http://www.lat-mpi.eu/tools/elan/download 

ECHO-projektet  
http://www.let.ru.nl/sign-lang/echo/ 

De transkriptionskonventioner som används i ECHO-projektet finns beskrivna på nätet 

http://www.let.ru.nl/sign-lang/echo/docs/ECHO_transcr_conv.pdf 

Korpus för det svenska teckenspråket 
http://www.ling.su.se/tsp 


