
Transcription guide 

 

The list below only includes selected transcription symbols based on Jefferson’s convention [26]. The 

selection was done on the basis of the authors’ intent to ensure readability and at the same time cover 

the analytical aim.   

 

[  The point of overlap onset  

]  The point of overlap ending 

=   No break or gap  

(0.0)  Elapsed time by tenths of seconds  

(.)   Brief interval (± a tenth of a second) within or between utterances  

:   Sound prolongation of the immediately prior sound. The longer the colon row, the 

longer the prolongation.  

_  Underscoring indicates some form of stress via pitch and/or amplitude 

-  Cut-off  

↑  High pitch  

↓  Low pitch  

?  Rising global intonation  

¿  Slightly rising global intonation 

.  Final global intonation    

◦word◦  Softer sound than the surrounding talk  

.h  Inspiration (repeated indicates laughs) 

h  Expiration  

( )   Empty parentheses indicate the transcriber’s inability to hear what was said.  

(words) Parenthesized words are possible hearings 

(( ))  Double parentheses contain the transcriber’s descriptions and not transcriptions 

 

 

  



Transcripts (Danish)  

Extract 1 (C18)  
1 GP ø::h men det kan vel det kan jeg da godt for- sætte mig ind i er rimlig tough? 

2 M .hehe .hja det er det [ ((.hhh))]   

  ((moderen smiler og griner))  

3 GP                             [°°hehe°°]  

4 GP ja? 

  ((moderen skifter til et alvorligt ansigtsudtryk))  

5 M ja 

6 GP er det for tough? (.) [°altså det°] 

7 M                                     [ja det] synes jeg det er [altså] det sys jeg faktisk altså jeg det har 

været hårdt 

8 GP                                                                               [ja]  

  ((moren nikker)) 

 

Extract 2 (C22) 

1 GP og hvordan er det så at få sådan en lille en ud som laver helt om på dit liv? 

2 M det e::r noget man lige vender sig til ↑hehehe men det nu os godt hehe ((smiles)) 

3 GP .hhh jaaa 

4 M så:: (.) men der er selvfølgelig mange ting man lige ø::h skal have styr på og:: 

5 GP ja  

6 M ja 

7 GP nu er det hende der sætter dagsorden 

8 M ja det er jo det ikk¿ for hvornår man kan sove hvornår man kan alt muligt o:g (.) man får 

også et andet forhold til kropsvæsker he[hehe af] hhforskellig slags  

9 GP                                                                 [hehe jo] 

10 GP ↑med alt det der gylp du gylper ((kigger på barnet)) 

11 M ja hun gylper faktisk rigtig meget ((vender sit hoved op fra barnet og mod lægen)) 

12 GP ↑er du sådan en gylpbaby? ((kigger på barnet))  

13 M ja:: sådan en rigtig gylper ((kigger på barnet))  

14 GP det er lige før der kommer et lille smil (.) er hun begyndt at smile? 

 

Extract 3 (C4) 

1 GP og øh graviditeten og fødslen gik godt?  

2 M hh ja ø::h jeg blev opereret i løbet af graviditeten op ved uge 16 øh fordi jeg (.) jeg havde 

en cyste i underlivet 

  ((lægen og mor går hen mod puslebordet, lægen har ryggen til moderen)) 

3 GP ↑nå for søren (.)[nå] 

  ((moderen lægger barnet the på puslebordet))  

4 M                           [øh] så det var (.) [altså] det var [lidt] en anden- [hårdt]  

5 GP                                                [↓okay]             [ja]                     [ja]                   

5  GP                                                [↓okay]             [yes]                  [yes]                   

  ((både mor og lægen kigger på barnet foran dem)) 



6 GP hvordan var det en kikkertoperation? 

 

Extract 4 (C3) 
1 GP og han sover ↑rigtig god[t ↑de]r er jo ikk nogle problemer (.) og hans døgnrytme lyder= 

2 M                                             [ja] 

3 GP =jo ↑os rigtig god 

4 M ja det tror jeg altså jeg har jo or- tænkt du ved i forhold til måske hvad man læser om han 

sover (1.0) ↑lidt for meget eller fordi han han  

5  GP ved du hvad (.) børn er forskellige  

6  M ↑ja  

7 GP ikk? 

 

Extract 5 (C32) 
1 GP men ø::h (.) men ø::h (.) der jo ikk noget her i det her og heller ikke kan jeg se noget som i 

går og er (1.0) er bekymret for (.) [så]dan i i [daglig]dagen omkring hende (.) °sådan¿° 

2 M                                                        [nej]   [nej] 

  ((modern vender sig om og kigger mod lægen men ryster på hovedet))  

3 M ne:j (.) altså ikke nej ikke omkring hende  

  (modern vender sig om igen))  

4 GP nej 

 

 

Extract 6 (C32) 
1 GP så: (.) og er det noget som i sådan (.) altså selvfølgelig er det noget man bekymrer sig for 

ø:h det klart [når] hun skal ind og opereres °og sån° er det noget som sån påvirker jer= 

2 M                         [ja] 

3 GP =derhjemme synes i elle:r? 

4 M m:::m ja sån nogle gange 

5 GP j[a]= 

6 M  [altså[:]] 

7 GP          [=så] bliver du ked af det eller lidt e::h¿ 

8 M ja jeg kan godt blive bekymret [for] så:n fordi det ba:re det er bare en s[s (0.6) s] alt er = 

9 GP                                                   [ja]                                           [°°svært°°]  

10 M =jo relativt men det er sgu bare en stor operation o::g  

11 GP jo og eh [s] sånt lille barn ikk¿ 

 

 

Extract 7 (C16) 
1 M og det kan jeg godt mærke jeg synes kan være svært (.) at (.) man aldrig rigtig ved om 

man kan være sammen med ham 

2 GP men han har sikkert allerede nu (.) °kan det passe hun er°(uforståeligt) hun er omkringe:n 

(.) 59 (.) hun har da godt nok taget fra ((telefonen begynder at ringe))  

(jeg tror da ikk på hun kun var (.) 58 det tror jeg ikk på) (uforståeligt)  

3 M jamen jeg sys hun vokser meget  

 



Extract 8 (C2) 
1 F ø::h (.) så ja så det jo øh (.) det det øh så det ikke så:n (0.6) opsprættelse sån ø:h (.) øh øh 

af brystpartiet 

2 GP det klart de:t det ligger selvfølgelig og lurer [indtil det er overstået ikke¿] 

3 F                                                                        [     ja præcis det gør det      ] det gør det 

3 F                                                                                            [     yes exactly it does    ] it does 

4 GP hun trives ↓godt. (.)[det] ↓fint. 

5 F                                     [°↓ja°] 

6  (1.0) oka:y (.)↑ej mm der var to pippier? ((henvender sig til barnet)) 

7 F .hhja:: ((grin)) 

8 GP ↑en to pippier (.)↓og hun går i vuggestue? 

9 F hun går i vuggestue heroppe på lige ved x på noget der hedder x så: 

 

 

 


