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Abstract 
The aim of the study is to expand the understanding what prosody looks like for primary school children with 

reading difficulties. In doing so, the study investigates the relationships in prosody between  children with high 

skilled reading and low skilled reading. The study uses spectograms to measure the prosodic characteristics in 

7 9-year old children. Reading comprehension and word decoding were assessed. The investigations reveals 

that children with reading difficulties produce more intrasentential pauses, and their reading is characterized by 

flat intonation patterns. The prosodic patterns suggests that the pupils do not percieve the grammatical 

information encoded in the test sentences. The study provides evidence that reading prosody seems to be related 

to reading comprehension. This finding is also supported in previous research. 
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1. Inledning 

En lärarkollega, som är utbildad speciallärare, gör läsgrupper med sina elever i årskurs 3. 

De får var och en högt läsa upp veckans läxa som ska läsas med läsflyt när de andra i 

gruppen sitter vid det runda bordet och lyssnar. Läraren lyssnar också och ger feed-back 

till varje elev Sedan är det nästa elev som läser texten högt.  

Efter 25 år som lågstadielärare har jag mött många elever med lässvårigheter. Elever som 

har svårt att läsa med flyt och melodi samtidigt. Bristande melodi i läsningen gör att 

läsningen uppfattas som mekanisk. Det blir ofta diskussioner i arbetsrummet om vad 

melodi i högläsning egentligen är. Det verkar som att en bristande melodisk läsning för 

eleverna är en del av svårigheterna i läsningen. 

 

På lågstadiet utgör läsinlärningen en stor del av undervisningen. Det dagliga lärararbetet 

består av att få igång elevernas läsutveckling och driva den framåt. Som stöd finns 

läroplan, timplan och kursplan. Ämnet svenska har en central roll i svensk grundskola, 

vilket fastställs i läroplan och timplan (Lgr 2011). Språket som redskap utgör fundamentet 

för mänsklig kommunikation. Enligt kursplanen för ämnet svenska i grundskolan är syftet 

”… att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen 

ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro 

till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.” 

(Lgr 2011, s. 223). Ett utvecklat språk ger goda förutsättningar att klara av skolans andra 

ämnen.  

I grundskolans timplan (Skolverket, 2016c) anges för varje ämne de minst antal 

garanterade undervisningstimmar som en elev har rätt till under årskurs 1-9. Totalt 

garanterade antal timmar för alla ämnen är 6 890. Ämnet svenska har 1 490 timmar, vilket 

är 21,6% av den totala undervisningstiden för de nio skolåren. Ämnet matematik utgör 

16,3% av den garanterade undervisningstiden, vilket är 1 125 timmar. Ämnet svenska på 

grundskolan har alltså en särställning av de totalt 11 ämnena. I timplanen får antalet 

timmar för svenska inte minskas, vilket däremot en del andra ämnen får göra med högst 

20%. 

 

Kursplanens centrala innehåll (Lgr 2011, s. 224) för läsning i ämnet svenska i årskurs 3 

är följande: 

1. Sambandet mellan ljud och bokstav. 

2. Alfabetet och alfabetisk ordning. 

3. Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt att anpassa läsningen efter textens 

form och innehåll. 

Kunskapskraven för att klara av det centrala innehållet i läsningen i årskurs 3 är att eleven 

ska kunna använda lässtrategier för att kunna läsa nivåanpassad text med flyt. Dessutom 

ska eleven uppvisa läsförståelse på viktiga delar av innehållet i den lästa texten (Lgr 2011, 

s. 228). Det är viktigt att notera att redan i slutet av årskurs 1 finns kunskapskrav för 

godtagbara kunskaper i läsförståelse, vilka innefattar ljudningsstrategi och helordsläsning 
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i enkla texter. Eleven ska även kunna visa en begynnande läsförståelse (Skolverket, 

2016a). 

 

I den här studien presenteras en undersökning av de melodiska/prosodiska egenskaperna  

i läsningen hos barn med lässvårigheter i årskurs 3. Att uppnå läsflyt är en central del i 

läroplanens kunskapskrav (Lgr 2011, s. 228). Studien undersöker huruvida elever med 

lässvårigheter har brister i den melodiska/prosodiska delen av högläsningen. Härav blir 

det viktigt att fråga vad bristande melodi innebär och hur en sådan ser ut. I detta 

sammanhang är det också avgörande att begrunda hur man mäter prosodi. Ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv är det i läsningen än mer intressant att fånga de melodiska 

dragen eller egenskaperna som är mest framträdande hos elever med lässvårigheter.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka den prosodiska förmågan på sats och frasnivå bland elever med 

lässvårigheter i årskurs 3. Studien har följande tre frågeställningar; 

 

 Finns det ett samband mellan lässvårigheter och prosodiska problem i högläsningen 

på sats och frasnivå?  

 Om det finns ett samband, hur ser problemen ut? 

 Finns det prosodiska skillnader inom/mellan referensgruppen och testgruppen? 
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2. Bakgrund 

Läsforskningen med inriktning på den prosodiska förmågan och betydelsen av läsförmåga 

och läsförståelse har pågått i flera decennier (Benjamin & Schwannenflugel , 2010; Clay 

& Imlach, 1971; Pinnel et al., 1995). Ett genomgående drag i den forskning som har 

bedrivits är påvisandet av att elever med lässvårigheter har  svårigheter att få ett melodiskt 

läsflyt i läsningen. Prosodiska egenskaper som pauser och tonkurvor kan vara 

predikatorer för en svag läsförmåga.  

Inledningsvis i 2.1 visar internationell äldre och ny forskning på ett samband med god 

läsförmåga och en god prosodisk förmåga. Sambandet finns också mellan svag 

läsförmåga och svag prosodiska förmåga. I 2.2 behandlas lässtrategier och lässvårigheter 

och vikten av att upptäcka elever med lässvårigheter på lågstadiet. Viktiga prosodiska 

begrepp för studien förklaras i 2.3. Prosodi på ord och frasnivå tas upp samt hur syntaktisk 

och prosodisk struktur hänger ihop.  

2.1 Prosodisk läsforskning  

En genomgång av tidigare forskning, såväl svensk som internationell, inom området 

läsförmåga och prosodisk förmåga visar att fältet är svagt beforskat. 

I detta avsnitt redogörs för hur läsforskningen har studerat  sambandet mellan läsförmåga 

och prosodisk förmåga. De ökade avancerade tekniska inspelningsmöjligheterna, som 

finns i dag, i kombination med lättillgängliga digitala analysredskap, har bidragit med ett 

större intresse för forskning inriktad på prosodi, läsning och läsförståelse (Bruce, 2012; 

Schwanenflugel, 2004). Redan på 1970-talet använde man bandspelare för att fånga 

prosodiska drag och i kombination med mätskalor för att bedöma den prosodiska 

förmågan i läsningen (Clay & Imlach, 1971). Studien som Clay och Imlach (1971) utförde 

öppnade upp ett tvärvetenskapligt fält, som förenar fonetik och läsforskning. 

2.1.1 Sambandet mellan god läsförmåga och god prosodisk förmåga 

Clay och Imlach (1971) påvisade i sin banbrytande studie från Nya Zeeland att det finns 

ett samband mellan god läsförmåga och prosodi. Dessförinnan hade forskningen, enligt 

Holliman (2016), primärt varit inriktad på de renodlat fonetiska/segmentella dragen i 

läsningen, utan att beakta eventuella samband med läsförmåga. En viktig innovation i 

Clay och Imlach (1971) var att de utvecklade en modell för att beskriva skillnader i de 

prosodiska aspekterna i läsningen hos barn med olika läsförmågor.  

 

Clay och Imlachs studie bestod av 103 elever med en medelålder på 7 år och 7 månader. 

I studien testades eleverna på följande sätt; de fick läsa fyra texter med stigande 

svårighetsgrad och komplexitet, där ord och meningar blev längre för varje text. Tiden 

för högläsningen var begränsad till 10 minuter och eleverna spelades in på bandspelare. 

Därefter beräknade forskarna deltagarnas läshastighet, genom att fastställa antalet ord per 

minut, samt genom ord lästa med korrekthet. Utifrån resultaten delades gruppen  upp i 

fyra kvartiler/nivåer; Hög (H), Mellanhög (MH), Mellanlåg (ML) och Låg (L). Den 

viktigaste innovativa aspekten i studien var att forskarna inkluderade prosodiska 
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egenskaper som en bedömningsgrund, nämligen pauser mellan ord och mellan meningar, 

och egenskaper som associeras med ”melodi”, de vill säga pitcher/tonkurvor och betoning 

på ord och frasnivå.  

 

Clay och Imlach (1971) visade i studien att det finns stora skillnader i läshastighet och 

antal korrekt lästa ord mellan grupperna. Vad beträffar läshastighet uppnådde grupp H 

907 ord/10 minuter. Den lägst presterade gruppen, grupp L, endast uppnådde 212 ord/10 

minuter. Skillnaderna mellan grupperna var stora till antal korrekta lästa ord. Hos grupp 

H var 91 per 100 ord korrekta medan hos grupp L är resultatet 66 korrekt lästa ord. Grupp 

L hade alltså 34% felläsning på orden, till skillnad mot grupp H, där endast 9% av orden 

var fellästa. 

De resultat som Clay och Imlach redovisar rörande de prosodiska egenskaperna, 

korrelerar med såväl läshastighet som felläsningar. Läsarna i grupp H läste 7 ord i 

medeltal mellan pauserna, medan grupp L läste endast 1,3 ord mellan pauserna. Clay och 

Imlach (1971) förklarar den höga förekomsten av pauser i grupp L med att läsarna i grupp 

L läser ord för ord, som en uppläsning av upplistade ord. Det var inte bara antalet pauser 

som skiljde grupperna, utan också pausernas längd. Hos grupp L var pauserna markant 

längre än hos grupp H. Vad beträffar de melodiska apekterna i läsningen, det vill säga 

pitcher eller tonhöjd, visade studien att grupp H hade fler högre pitcher vid början av 

meningarna med följande dalande pitch vid slutet av meningen. Detta representerar ett 

normalt mönster för accentuering i satser. Grupp L, å andra sidan, uppvisade stark 

avvikelse från detta mönster. Hos grupp H innebar detta att man noterade att tonhöjden 

uppvisade en skarp kontur i satsövergångar, där den avslutade meningen hade en låg 

pitch, medan nästa menings början inleddes med en högre pitch än slutet på meningen 

före. Detta mönstret återfanns inte hos grupperna ML eller L.    Resultatet för 

betoningarna i studien visade på att grupp H skiljde sig markant. Läsarna i grupp H hade 

betoning på endast vart femte ord. Förklaringen var att de läste fraserna i meningarna. 

Däremot betonade läsarna i grupp L varje ord. Clay och Imlach (1971) diskuterade för att 

mönstret med betoning på varje ord i en text påminde om ord i en lista, s.k listläsning.  

Det faktum att Clay och Imlach (1971) i sin studie kunde visa att skillnader i pauser, 

tonkurvor på frasnivå och betoningar hade en korrelation för elever med god läsförmåga 

och elever med svag läsförmåga kom att inspirera andra läsforskare att tydliggöra de 

prosodiska aspekterna i läsningen hos barn med olika läsförmågor. 

 

Rasinski, Rikli och Johnston (2009) belyste i sin stora studie förhållandet mellan den 

prosodiska förmågan och läsförståelseförmågan. I studien ingick 1 204 elever i tre 

årskurser på grundskolan, varav 391 st 8-åringar, 421 st 10-åringar och 392 st 12-åringar. 

Alla elever i studien fick göra en läsförståelsetest för att kunna jämföras med elevernas 

prosodiska förmåga. 

Eleverna fick läsa en nivåanpassad text, minst 200 ord, som spelades in. I studien 

användes mätskalan MFSG (Multi-Dimensional Fluency Scoring Guide). Den mäter  

prosodin i högläsningen på tre områden; frasering och inlevelse, säkerhet och melodi, 
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pauseringar eller bristande pauseringar. MFSG-skalan poängsätter elevernas högläsning 

på fyra nivåer i varje område (Rasinski, Rikli & Johnston, 2009, s.354).  MFSG-skalan 

är  en utvecklad bearbetning av Pinnells et.al (1995) skala NAEP, som mäter enskilda 

prosodiska drag. 

För att säkra studiens reliabilitet ingick endast lässpecialister och lärare i 

rättningsgruppen. De fick alla en grundläggande genomgång av den 4-gradiga skalan. 

Varje elevinspelning bedömdes av två olika rättare. Om det uppstod skillnader i 

bedömningarna hos de båda rättarna tog man in en tredje rättare. Införandet av en tredje 

rättare genomfördes endast på 10% av rättningarna.  

 

 Resultaten i alla tre årskurserna visade ett starkt samband mellan god prosodisk läsning 

och god läsförståelse (Rasinski et al, 2009, s 359). Andra studier visar på  ett liknande 

samband (Clay & Imlach, 1971; Pinnell et al. ,1995;  Schwannenflugel et.al, 2004). 

 

Läsforskare Gay Su Pinnell genomförde en omfattande studie i uppdrag av statliga NAEP 

(national Assessment of Educational Progress) på nationell nivå i USA under 1990-talet.  

Studien undersökte läsförmågan hos 9-10 åringar. I studien ingick 1 136 elever (Pinnell 

et al. ,1995). Eleverna fick läsa en elevanpassad text högt, som spelades in på en 

bandspelare. Studien använde en 4-gradig skala, NAEP´s Integrated Reading 

Performance Record Oral Reading Fluency Scale för att mäta läsförmågan (Tabell 1). 

 

Tabell 1: NAEP´s Integrated Reading Performance Record Oral Reading Fluency Scale 

Level 1: Reads primaly word-by-word. Occasional two-word or three-word phrases may 

occur – but these are infrequent and/or they do not preserve meaningsful syntax. 

Level 2:  Reads primarly in two-word phrases with some three- or four-word groupings. 

Some word-by-word reading may be present. Word groupings may seem 

awkward and unrelated to larger context of sentence or passage. 

Level 3:  Reads primarly in three- or four-word phrase groups. Some smaller groupings 

may be present. However, the majority of phrasing seems appropriate and 

preserves the syntax of the author. Little or no expressive interpretation is 

present. 

Level 4:  Reads primarily in larger, meaningful phrase groups. Although some 

regressions, repetitions, and deviations from text may be present, these do not 

appear to detract from the overall structure of the story. Preservation of the 

author´s syntax is consistent. Some or most of the story is read with expressive 

interpretation. 

 

Elevernas högläsning på Level 1 påminner om listläsningens ord för ord. På Level 2 läser 

eleverna i två-ordsfraser, men saknar läsflytet i meningar. På Level 3 nämns förmågan i 

högläsningen att kunna korrekt återspegla den syntaktiskt grammatiska strukturen på 
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meningarna och med lite eller avsaknad inlevelse (expressive interpretation). För att en 

elev ska uppnå Level 4, den högsta, krävs dels en fullständig inlevelse (expressive 

interpretation) och dels kunna följa den grammatiska strukturen på ord och frasnivå i en 

text (Pinnell et al., 1995).  

Studien visade att 7% av eleverna befann sig på Level 1, 37% av eleverna på Level 2, 

42% av eleverna på Level 3 och 13% av eleverna på Level 4. Endast 55% (Level 3 och 

4) av eleverna kunde läsa med flyt, men bara 13% (Level 4) av eleverna hade 

”consistently reading with appropriate phrasing and with at least minimal 

expressivness” (Pinnell et al., 1995, s 22). I studien mätte man också elevernas 

läshastighet, antal ord per minut, och fann ett tydligt samband mellan hög läshastighet 

och de elever som läste med flyt. 94% av eleverna på Level 4 läste fler än 130 ord/minut 

medan inga elever på Level 1 klarade av det (a.a).  

2.1.2 Tonkurvor och pauser i högläsningen 

Studier visar att elever med lässvårigheter läser med en monoton melodi, platta tonkurvor, 

och använder sig av fler pauser i meningarna (Benjamin & Schwannenflugel, 2010; 

Schwannenflugel et.al, 2004) 

 

Schwannenflugel et.al (2004) genomförde en studie om prosodisk läsning med 120 elever 

i 8-års åldern i USA.  Alla elever var engelsktalande och kunde läsa orden i studiens 

elevtext utan problem. Enligt Schwannenflugel et.al (2004, s. 122) var textens enkla 

avkodningsmässiga ord  en förutsättning för att kunna mäta de prosodiska dragen i 

elevernas läsning. Avkodningsmässigt svåra ord i en text för testgruppen skulle ha 

omöjliggjort mätningar i prosodisk läsning menar Schwannenflugel et.al (2004). En 

bristande avkodningsförmåga hos eleverna fick inte hindra studiens syfte. 7 elever hade 

problem att läsa de enkla orden i elevtexten och plockades bort från studien. Texten 

bestod av 7 meningar med avkodningsmässigt enkla ord. I studien ingick en 

referensgrupp med 34 vuxna som också skulle läsa elevtexten. 

Studien mätte följande prosodiska egenskaper; pausering mellan och i meningarna, elev-

vuxen satsmelodin och den tonala nedgången av meningarna. Högläsningen spelades in 

och överfördes till spektogrammet Goldwave, som användes för att mäta de prosodiska 

egenskaperna. 

Elevgruppen testades i läshastighet och läsförståelse. Efter testningen delades gruppen 

upp, liknande det Clay och Imlach (1971) gjorde i sin studie, i fyra kvartiler/nivåer; Hög 

(H), Mellanhög (MH), Mellanlåg (ML) och Låg (L).  

Studiens resultat visade på att gruppera L och ML läste med längre och fler pauser i och 

mellan meningarna. Grupp L läste med pauser i meningarna som avbröt flytet. Resultatet 

i tonkurvorna för grupp L var att den fallande intonationen i slutet av meningarna 

saknades. Grupp L visade upp den svagaste pitchmatchningen i tonkurvorna jämfört med 

den vuxna referensgruppen. (Schwannenflugel et.al, 2004) 

 

Benjamin och Schwannenflugel (2010) genomförde en studie med 90 st 8-åringar och en 
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referensgrupp bestående av 20 st vuxna. Elevgruppen testades i läsförståelse och 

läshastighet. Studiens elevgrupp och referensgrupp fick först läsa en lätt 

avkodningsmässig enkel text bestående av 52 ord fördelade på  7 meningar. Därefter fick 

de läsa en mer komplex text bestående av100 ord fördelade på 9 meningar. Högläsningen 

av båda texterna spelades in. 

Spektogrammet PRAAT (se 3.4) användes i studien för att mäta de prosodiska 

egenskaperna hos elevernas läsning. Det som mättes var pausering mellan och i 

meningarna, elev-vuxen tonkurvornas satsmelodi och den tonala nedtrappningen i slutet 

av varje mening. En nedgång i det tonala förloppet är en signal på att orden ifråga tillhör 

samma prosodiska fras (Bruce, 2012). 

Resultatet från studien tyder på att elever med god läsförmåga och läsförståelse hade en  

en mer vuxenlik melodi ,större tonfall i slutet av meningarna och färre pauseringar, 

jämfört med de svagare läsarna. Det verkar som, menar Benjamin och Schwannenflugel 

(2010), att en mer komplex text ställer ännu högre krav på den prosodiska förmågan. 

 

Läsforskningen har visat att i begreppet god läsförmåga ingår även en god prosodisk 

förmåga i högläsningen. Litteraturgenomgången visar att elever med lässvårigheter har 

problem i sin högläsning beträffande  olika prosodiska egenskaper, som platta tonkurvor 

vilket indikerar monoton läsning, ofta förekommande pauseringar och betoningar på ord 

i stället för fraser. 

2.2 Lässtrategier och elever med lässvårigheter 

De flesta barn som börjar skolan lär sig att läsa med läsflyt och uppnå en god läsförståelse 

i sin läsning. Denna utveckling av lässtrategier kan beskrivas i olika stadier. För barn som 

har lässvårigheter finns det i 2.2.2 en modell som beskriver hur svårigheterna kan se ut. 

Vikten av att upptäcka elever med lässvårigheter behandlas i 2.2.3. 

2.2.1 Lässtrategier till läsflyt  

Den inledande läsutvecklingen kan beskrivas i tre stadier (Hoien & Lundberg, 2013). Det 

första stadiet är det logografiska-visuella och under det här stadiet har barnet ännu inte 

knäckt skriftens kod. Barnet lär sig vissa grafiska mönster och ordnamn. Skriftens 

principer är sekundärt. Inlärning sker av ett begränsat antal ord och det blir svårt att hitta 

ordens visuella skillnader. Läsningen består av gissningar och felsägningar (a.a). 

Det andra stadiet består av att knäcka den alfabetiska koden, som ingår i det alfabetiska-

fonlogiska stadiet, menar Hoien och Lundberg (2013), Det innebär att eleven får kunskap 

om sambandet mellan bokstavens form (grafem) och ljud (fonem). Den fonologiska 

analytiska strategin att avkoda grafem till fonem gör att eleven kan läsa nya ord. Strategin 

är uppmärksamhetskrävande för barnet, vilket resulterar i långsam läsning  vilket i sin tur 

hindrar läsförståelsen (a.a). 

Det tredje stadiet är när eleven övergår till det ortografisk-morfemiska stadiet, som 

innebär att orden läses som helord och läsningen blir allt mer automatiserad, där orden 

bildar enheter med hjälp av hela ord och morfem, och snabbare med följden att ett läsflyt 



10 

 

uppnås. Därmed blir eleven fri, så att uppmärksamheten kan ägnas åt det semantiska och 

syntaktiska strukturerna (Hoien & Lundberg, 2013). Bråten och Jakobsson (2008) menar 

också att helordsläsningen har särskild betydelse för att utveckla läsflyt, eftersom detta 

sätt att avkoda ord troligen kräver mindre uppmärksamhet än fonologisk avkodning.  

I Hoien och Lundbergs (2013) modell avses en normal läsutveckling, men notera att i 

2.2.2 kommer uppmärksamheten att riktas på lässvårigheter. 

2.2.2 Elever med lässvårigheter 

Läsning handlar om två  skilda förmågor, avkodning och förståelse, som  måste mötas 

för att läsningen ska fungera (Hoover & Gough, 1990). Enligt Hoover och Goughs 

(1990) modell Simple View of Reading (SVR) beskrivs läsförståelse med en formel: 

Läsförståelse = Avkodning x Språkförståelse  

Snabb avkodning är centralt i SVR-modellen för att uppmärksamhet ska kunna riktas mot 

betydelsen av orden och deras grammatiska egenskaper. Den snabba avkodningen lägger 

grunden till en direkt koppling utan ljudning från det ortografiska ordet till det semantiska 

ordet. Den andra komponenten i läsförståelse är språkförståelse, som kan ersättas med 

hörförståelse. I begreppet hörförståelse ingår att kunna tolka texten på meningsnivå, men 

även på diskursnivå som att kunna återberätta och svara på frågor på en lyssnad berättelse. 

Om någon av faktorerna avkodning eller språkförståelse är svag, blir också läsförståelsen 

svag. Svagast blir läsförståelsen om en elev har både svag avkodning och svag 

språkförståelse (Hoover & Gough, 1990).  

SVR-modellen synliggör svårigheter som kan uppstå i läsning och kan förklara 

variationen i elevers lässvårigheter. Den kan också ge stöd till att upptäcka lässvårigheter 

och ge rätt stöd.  

Bristande avkodningsförmåga är enligt Hoien och Lundberg (2013) den största symtomen 

vid dyslexi och de antar att den bakomliggande orsaken är en svaghet i det fonologiska 

systemet. Elever med bristande språkförståelse har begränsningar i sitt ordförråd, verbala 

minne och grammatiska/morfologiska förmåga (Elwér et al. 2013).  

 

För den här studiens grupp används begreppet lässvårigheter med elever som har en 

läsförståelseförmåga med mycket lägre värden än normalfördelningen för sin ålder och 

en avkodningsförmåga  som är lägre än normalfördelningen för sin ålder. Se förklaring 

och resultat på 3.2. För studiens frågeställningar är fokuset på testgruppens svaga 

läsförståelseförmåga, som är avgörande för en bristande prosodisk förmåga (Clay  & 

Imlach, 1971; Pinnell et al.,1995; Rasinski, Rikli & Johnstons, 2009).  

2.2.3 Upptäcka elever på lågstadiet med lässvårigheter 

För att tidigt kunna ge stöd till elever med lässvårigheter genomförs på skolor olika typer 

av screeningar, som har till uppgift att kartlägga elevers läsförmåga. Kommuner och 

skolor har gått till väga på olika sätt, då det har saknats ett nationellt formativt 

screeningsmaterial. Nu finns Skolverkets (2016a) Bedömningsstödet som infördes under 

hösten 2016. Bedömningsstödet är en nationell formativ bedömning av läsförmågan för 
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årskurs 1-3. Läsåret 2016/17 är det obligatoriskt för årskurs 1, läsåret 2017/18 blir det 

obligatoriskt för årskurs 2 och läsåret 2018/19 blir det obligatoriskt för årskurs 3. 

Bedömningsstödet ska vara grunden för beslut om eventuella insatser för elever i behöv 

av stöd. I bedömningsstödet för årskurs 1 ingår tre avstämningar. I den första 

avstämningen ingår bokstavskännedom, viss ordkunskap och en kort elevtext. Nyckelord 

för alla tre avstämningarna är om läsningen sker med hjälp av den alfabetiska-fonlogiska 

(ljudning) strategin och/eller den ortografisk-morfemiska (helord) strategin samt om det 

uppstår ett läsflyt i läsningen (a.a).  

På våren i årskurs 3 genomförs Nationella Prov (Skolverket, 2016b) i svenska och 

matematik. Syftet med de nationella proven är att pröva elevens förmåga i respektive 

ämne. I svenska ingår 8 delprov: muntlig uppgift, läsa berättande- och faktatext, enskild 

högläsning, enskilt textsamtal, skriva berättande- och faktatext, och stavning och 

interpunktion. Ett faktum är att de Nationella Proven blir summativa för stadiet. När 

provtiden och rättningstiden är över återstår endast en kort tid kvar för eleverna i årskurs 

3. 

Tidiga insatser för elever med lässvårigheter är fördelaktiga av flera skäl. Enligt Myrberg 

(2007) får man de bästa resultaten av specialpedagogiska insatser när de sätts in tidigt. 

Eleverna har inte hunnit fastna i verkningslösa läs- och skrivstrategier. De är i sin mest 

formbara fas av inlärningen och kanske kan man förhindra en negativ självbild (a.a). 

Samtidigt kan man vid tidiga insatser motverka att glappet mellan svaga och starka läsare 

förstärks, Matteuseffekten (Stanovich, 1986), under de första skolåren. 

2.3 Prosodins beståndsdelar och betydelse i läsningen 

Ordet prosodi (grekiska) kan fritt översättas som ”sång till talet” och kan ses som ett 

samlingsnamn för talets rytmiska, dynamiska och melodiska egenskaper. (Bolander, 

2012; Bruce, 2012; Nettelbladt, 2007; Markus, 2006). Funktioner som framhäver och 

grupperar stavelser, ord och fraser. Utan prosodi skulle talet bli monotont med samma 

röststyrka, röstkvalitet och utan variation i taltempot. Prosodin omfattar längd (kvantitet), 

betoning (tryck) och intonation, men även gränsmarkeringar och pauseringar (Bolander, 

2012).  

Prosodin sträcker sig över de enskilda ljuden (segmenten) och över flera stavelser som 

bildar ord. Prosodins funktion är gruppering och vikting/prominens i fraser och satser. 

Därmed bildar prosodin en så kallad suprasegmentell fonologi (Bruce, 2012; Halle et al, 

1983). 

I de följande avsnitten tas prosodin upp kortfattat på ljud och ordnivå, frasnivå och att 

syntaktisk och prosodisk struktur har ett samband.  

2.3.1 Prosodi på stavelse och ordnivå.  

Stavelsen är en av de mest grundläggande prosodiska enheter. Stavelsen grupperar 

segment i enheter som är tillgänglig för tryckaccent och ton. Huruvida stavelser är 

tryckstarka eller ej beror i sin tur på hur dessa är grupperade inbördes samt på ordets 

morfologiska egenskaper. Det är till exempel morfologisk eller lexikal information som 
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avgör om ord i svenska har grav eller akut accent (Riad, 2014). På ordnivå kan en 

prosodisk egenskap vara tonhöjdsförändringar, s.k akut och grav accent. I den akuta stiger 

tonen snabbt för att sedan sjunka. I den grava stiger tonen i den huvudbetonade stavelsen, 

sjunker sedan snabbt och får en andra topp i den följande stavelsen, jfr tomten (runt huset) 

och tomten (kommer på julafton) (Bolander, 2012). Betoningen i svenska ord är alltså 

rörlig och kan ligga på första eller andra stavelsen på tvåstaviga ord, jfr fasan (skräcken) 

och fasan (fågel) (Bruce, 2012). Det är viktigt att poängtera att accenten eller tonen är ett 

annat fenomen än tryckaccent. Medan tryckaccent avser prominens är pitchaccenten att 

jämföra med tonhöjd. En ton kan vara vara tryckstark eller trycksvag, oberoende av dess 

tonhöjd (Buring, 2011). 

På stavelsenivå används också begreppet kvantitativt vad gäller vokaler, där vokalerna 

kan ha ett långt och ett kort ljud, s.k. allofoner (Riad, 2014). Ett resultat av vokalernas två 

olika kvantiteter är att ordet får olika stavningar och att det blir en lexikal förändring, jmf 

mat och matt.  

2.3.2 Prosodiska fraser 

Prosodiska fenomen är inte bara känsliga för lexikala faktorer utan påverkas också av 

generella grammatiska strukturer. En sådan effekt kan observeras i följande exempel, 

vilka båda innehåller en nominalfras; 

(1a) en blåklocka 

(1b) en blå klocka 

I (1a) utgör blå det första ledet i ett sammansatt nomen (substantiv). I (1b) fungerar blå 

som ett attributiv adjektiv till klocka, som är nominalfrasens huvudord. (1a) kännetecknas 

prosodiskt av ett tonförlopp med tontopp och tonfall knutet till huvudbetoningen i första 

ledet. I (1b) betonas såväl adjektivet och frasens huvudord (Bruce, 2012, s.152). 

Adjektivet i exemplet (1b) ovan är en del av den övergripande nominalfrasen, men utgör 

själv en egen frasbildning som adjektivfras. Det faktum att adjektivet bär tryckaccent 

signalerar just att det är en fras. Det finns flera fonetiska drag som är gränssignalerande 

mellan fraser. Det man först kommer att tänka på är pauseringar, men även tonkurvornas 

fall eller stigning, intensitetssänkning och förändring av röstkvalitet. Dessa ledtrådar, en 

eller flera samtidigt, signalerar frasgränserna (Bruce, 2012). Pauserna på slutet av 

frasgränserna menar Buring (2011) kan se olika ut. Det kan finnas en sekvens av tystnad, 

men mer vanligt är olika tonala drag med pitchhöjningar eller sänkningar före pausen 

och/eller att sista stavelsen förlängs (a.a). 

För att hålla ihop en fras behövs det signalering för samhörighet. En frånvaro av de 

gränssignalerande fonetiska dragen är tecken på koherens. Det finns prosodiska mönster 

som är sammanhållande. Ett exempel är att frasen inleds med en fokuserad betoning och 

efter tonstigningen kommer en eller flera tonala sänkningar, även om de efterföljande 

orden är betonade. En sådan tonal nedtrappning är ett tecken på att orden tillhör samma 

fras. (Bruce, 2012). 
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2.3.3 Syntaktisk och prosodisk struktur 

Systematiska egenskaper av det slag som presenterats ovan har lett till ett brett konsensus 

inom språkforskningen att det finns en nära koppling mellan prosodiska fenomen och 

syntaktiskt struktur (Bruce, 2012; Buring 2011, Selkirk 1984, 2009). Även om det står 

klart att syntaktiskt och prosodisk frasering inte är fullständigt isomorfisk är forskarna 

överens om att den syntaktiska strukturen spelar en avgörande roll för hur den 

övergripande prosodin gestaltar sig. En av de centrala hypoteserna inom prosodisk 

forskning är att fonologin inrymmer prosodisk struktur som hierarktiskt ordnad, på ett 

sätt som påminner om syntaktiska hierarkier.  

 

Den minsta prosodiska enheten är stavelsen, vilken organiserar fonemen. Stavelser i sin 

tur organiseras i prosodiska rytmenheter, den så kallade prosodiska foten (Hayes, 1988). 

Prosodiska fötter bildar prosodiska ord (Riad, 2014; Selkirk, 2009). Det prosodiska ordet 

motsvarar ungefär det morfologiska ordet (DiSciullio & Williams, 1987).  

 

Prosodiska ord i sin tur inryms i prosodiska fraser, vilka ungefärligen sammanfaller med 

syntaktiska fraser (Selkirk 2009; Truckenbrodt, 1999). I den högsta domänen i hierarkin 

finns yttrandefrasen (Riad 2014, Selkirk 2009). Till skillnad från Riad (2014), menar 

Selkirk (2009) att mellan yttrandefrasen och den fonologiska frasen finns en 

intonationsfras. För Riad (2014) inbegriper yttrandefrasen de egenskaper som Selkirk 

(2009) associerar med intonationsfrasen. Oavsett om man gör en distinktion mellan 

yttrande- och intonationsfras, står det klart att de har sin syntaktiska motsvarighet i satsen.  

 

Det faktum att den prosodiska hierarkin och syntaxen uppvisar starka paralleller är av stor 

vikt för förståelsen av att de prosodiska markörerna ofta sammanfaller med syntaktiska 

domänerna. Det är sålunda ingen slump att det attributiva adjektivet blå i (1b), en 

adjektivfras, förknippas med frasintonation, eftersom det utgör ett prosodiskt ord som kan 

organiseras in i en prosodisk fras, vilken i sin tur inryms i den prosodiska fras vars huvud 

utgörs av det prosodiska ordet klocka. På motsvarande sätt består det sammansatta ordet 

blåklocka i (1a) av ett prosodiskt ord, vilket i sin utgör huvudet i en prosodisk fras. 

 

Buring (2013) menar att den prosodiska strukturen är separerad från den syntaktiskt 

grammatiska strukturen, men att det finns ett samspel däremellan. Att titta på den 

prosodiska strukturen är ett annat perspektiv menar Bruce (2012). Selkirk (2009) 

argumenterar för relationen mellan den syntaktiska representationen och den fonologiska 

representationen och kallar det för ett ”true syntax-phonology interface phenomenon” 

(Selkirk, 2009, s.13) och menar med det att i teorin har den syntaktiska representationen 

en central roll för att bestämma hur den fonologiska representationen ska se.  

 

Prosodin har alltså rollen att ge struktur åt det talade språket, så att tal inte bara blir en 

följd av språkljud. Prosodin löper över flera stavelser, ger talet rytm och framhäver olika 
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delar av ett yttrande. Prosodin kan förändra ords betydelse och stavning. Tänk på vilken 

skillnad det blir beroende på var man betonar accenten på ordet tomten, som kan betyda 

antingen han som kommer med julklappar eller marken där huset står (Nettelbladt & 

Salameh 2007). När det gäller stavningen är prosodins kvantitet avgörande. I en betonad 

stavelse finns en kombination av antingen lång vokal och en eventuell kort konsonant 

eller kort vokal och lång konsonant, t.ex. mat och matt, valen  och vallen (Bruce, 2012).  

Prosodin grupperar ord till fraser, där innehållsord lyfts fram på bekostnad av 

funktionsord. Kanske är det så att den syntaktiska strukturen i viss mån styr den 

prosodiska strukturen. Den här studiens testmaterial och mätningar på elevernas 

högläsning är begränsad till prosodins sats och frasnivå. Studien omfattar inte stavelse 

eller ordnivå. 
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3. Metod 

I detta avsnitt presenteras studiens metod. Elevurvalets testgrupp består av fem elever 

med lässvårigheter och en referensgrupp med två elever i årskurs 3. De sju eleverna 

testades före studien i avkodningsförmåga och läsförståelse. 

Designen av studiens egna testmaterial presenteras i 3.3 utifrån  avkodningsmässiga och 

syntaktiska perspektiv. Inspelningstekniken med överföringen av ljudinspelningarna till 

det fonetiska analysprogrammet PRAAT (Boersma & Weenink, 2016) möjliggör 

prosodiska mätningar i elevernas högläsning av studiens 9 testmeningar. I 3.4 beskrivs de 

grundläggande delarna av hur spektogrammet används i studien. Avslutningsvis etiska 

övervägande för studien. 

3.1 Elevurval 

Klasslärare och speciallärare på fem skolor i två kommuner fick förfrågan i augusti 2016 

om de hade elever i årskurs 3 med svag läsförståelse, men med en åldersadvekat språklig 

förmåga. Valet av lärare grundades på principen målstyrt urval vilket innebär att varje 

individ har en direkt koppling och kunskap om de ställda forskningsfrågorna, i stället för 

att slumpmässigt välja individer (Bryman, 2011). 

I årskurs 2 skulle eleverna ha varit testade med DLS delprov Läsförståelse (Järpsten, 

1999) eller liknande i sin läsförståelse och ha Stanine 1-3. Läs mer i 3.2 om 

normeringsvärden.  Ur validitetssynpunkt fick eleverna inte ha funktionsnedsättningar i 

hörsel eller syn. Studien inleddes i september 2016 när de 7 utvalda eleverna testades i 

läsförståelse och ordavkodningsförmåga. Testperioden varade mellan 30 september och 

18 oktober på elevernas egna skolor. De tidigare dokumenterade bristerna i läsförståelse 

som eleverna uppvisat i årskurs 2 skulle kalibreras före inspelningsstarten.  

Utifrån testningen återstod 5 av de 7 eleverna, 3 pojkar och 2 flickor, som uppfyllde 

kriterierna för studien. Ålderspannet på de 5 eleverna var 108 månader (9 år) – 124 

månader (10 år och 4 månader). De 2 eleverna som utelämnades från studien hade alla 

uppnått en läsförståelse på Stanine 4-6.  

 

Studien har också en referensgrupp med 2 elever, 1 pojke och 1 flicka, som också börjat 

årskurs 3 höstterminen 2016. Ålderspannet på de 2 referenseleverna var 110 månader (9 

år och 2 månader) – 112 månader (9 år och 4 månader). Eleverna valdes ut av samma 

lärare som de andra eleverna. De skulle ha en mycket god avkodningsförmåga och 

läsförståelseförmåga enligt testmaterialet LäSt (Elwér, 2016). De två referenseleverna 

uppfyllde kriterierna. Resultaten i avkodning och läsförståelse för testgruppen och 

referensgruppen presenteras i 3.2. 

3.2 Testmaterial och resultat för avkodning och läsförståelse 

Studiens elever bedömdes i avkodnings- och läsförståelseförmågan med testmaterialet 

LäSt (Elwér, 2016), som är ett testmaterial för kartläggning och diagnostisering av 

grundläggande färdigheter i avkodnings- och stavningsförmåga samt läsförståelse bland 

elever mellan år 1 och 6 i grundskolan. Testmaterialet  är standardiserat för elevens ålder.   
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Normeringsvärdet anges i stanine, skala 1-9, där stanine 1-3 ligger under 

genomsnittsvärdet för åldern, stanine 4-6 ligger inom genomsnittsvärdet och stanine 7-9 

ligger över genomsnittsvärdet för åldern. Stanineskalan motsvarar en spridning på +/- 2 

standardavvikeleser runt medelvärdet. Om en enskild elevs resultat ligger mer än en 

standardavvikelse under medelvärdet så är resultatet svagt. 

Percentilskalan, som också utgår från normalfördelningskurvan, anger procenten för 

distributionen som är densamma som eller lägre än en viss poäng. En percentil på 56 

innebär att 56 procent av standardiseringsurvalet fick samma poäng eller lägre än barnets 

poäng. Resultat percentil 15 innebär att 15 procent av standardiseringsurvalet fick samma 

poäng eller lägre än barnets poäng. Stanine 1 och 2 motsvarar percentil 0-11 och Stanine 

3 motsvarar percentil 11-23.  

 

Testuppgifterna för avkodningsförmågan i LäSt (Elwér, 2016) är uppdelade dels i nonord, 

dvs nonsensord som inte betyder något  och dels i vanliga frekventa ord. Orden står för 

sig själva i ordlistor. Det är två deltester med nonord och två deltester med ord. Totalt 

fyra deltester. Eleven läser orden högt för testledaren. Testtiden är 45 sekunder för varje 

deltest. Antal korrekt lästa ord räknas ihop. 

Begreppet Läsindex används för avkodningsförmågan. Eftersom sambandet mellan 

avkodning nonord och avkodning ord ofta är väldigt högt finns i testmaterialet 

möjligheten att få ett samlat mått på avkodningsförmågan med hjälp av ett index. Detta 

index har ett medelvärde av percentilerna från de två deltesterna. För att beräkna detta 

index summerar man percentilen från avkodning nonord och avkodning ord och därefter 

delar man summan med 2. Testuppgifterna för läsförståelseförmågan i LäSt (Elwér, 2016) 

består av korta texter som eleven läser tyst. Varje text är ca en halv sida med 4-6 frågor 

och 4 svarsalternativ på varje fråga. Provet är tidsbegränsat till 35 minuter. Poängen 

baseras på antal korrekta svar. 

 

Störst skillnad är läsförståelseförmågan mellan testgruppens elever och referenseleverna. 

Även i avkodningsförmåga skiljer sig grupperna åt, men resultatmässigt även inom båda 

grupperna (Tabell 2). 
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Tabell 2: Resultat på testet LäSt. Avkodning och läsförståelse i årskurs 3. 

Elever Avkodning Läsindex 
Årskurs 3 
Percentil 

Läsförståelse 
Årskurs 3 
Percentil 

Referensgrupp   

Referenselev 1 50 95 

Referenselev 2 72 95 

Medelvärde 61 95 

   

Testgrupp   

Elev 1 22 10 

Elev 2 17 10 

Elev 3 22 5 

Elev 4 37 10 

Elev 5 40 10 

Medelvärde 27,6 9 

 

Avkodningsförmågan i Tabell 2 för de två referenseleverna ligger på ett betydligt högre 

Läsindex än testgruppens fem elever. Referenselev 1 med percentil 50 har ett medelvärde 

i avkodningsförmåga för elever i årskurs 3. Referenselev 2 med percentil 72 har en 

betydligt högre avkodningsförmåga. Testgruppens fem elever uppvisar också  skillnader 

inom gruppen på värdena för Läsindex.  

 

Läsförståelseförmågan för referenseleverna är mycket hög. Både referenselev 1 och 2 har 

percentil 95, vilket är det högsta man kan ha för sin ålder. Endast 5% av eleverna i årskurs 

3 i landet har en jämförbar läsförståelseförmåga. Testgruppens fem elever visar upp en 

mindre skillnad på värdena för Läsförståelse än skillnaderna på Läsindex. 

Läsförståelseförmågan är betydligt lägre mätt i percentiler för alla eleverna än i 

avkodningsförmågan. Störst skillnad har elev 5 med en avkodningsförmåga på percentil 

40 och en läsförståelseförmåga på percentil 10. Minst skillnad har elev 2 som har en 

avkodningsförmåga på percentil 17 och en läsförståelseförmåga på percentil 10 (Tabell 

2). 

3.3 Studiens testmaterial för högläsningen 

I den här studien är testmaterialet utformat för att minimera att bristande 

avkodningsförmåga hos testgruppen ska påverka studiens resultatet. Det är alltså inte 

avkodningsförmågan som studien mäter utan eventuella prosodiska problem, tonkurvor, 

pauser och syntaktiska struktur,  i högläsningen för testgruppens elever. Högläsningens 

eventuella satsprosodiska svårigheter får inte bero på en bristande avkodningsförmåga. 

Medvetenheten i testmaterialets utformning menar Schwannenflugel et.al (2004) är en 
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förutsättning för att enbart mäta de prosodiska egenskaperna i högläsningen (se 2.1.2). 

 

Studiens testmaterial (bilaga 3) innehåller 9 meningar med endast 11 ljudenliga och/eller 

korta ord; Siv, Ola, ser, en, sol, se, nu, och, inte, som, lyser. Eleverna i studiens test- och 

referensgrupp har redan i årskurs 1 mött dessa avkodningsmässigt enkla ord i läs- och 

arbetsböcker i svenska. Det talar för att lässtrategin för orden för testgruppens och 

referensgruppens elever blir ortografisk-morfemisk (Hoien & Lundberg ,2013). 

 

Följande 9 meningar ingår i studien; 

Mening 1: Siv ser en sol. 

Ett enkelt jakande påstående. Meningen består av ett subjekt, ett verb och ett objekt. Rak 

ordföljd (SVO). 

Mening 2: Siv ser inte en sol. 

Ett enkelt påstående med en negation. Meningen består av ett subjekt, ett verb och ett 

objekt. Rak ordföljd (SVO). 

Mening 3: Ser Siv en sol? 

Ja/nej-fråga. Ordföljd (VSO).   

Mening 4: Siv och Ola ser en sol. 

Identisk med mening 1, men skiljer sig med att nominalfrasen består av två korrelerade 

substantiv. Ett enkelt jakande påstående. Meningen består av ett subjekt, ett verb och ett 

objekt. Rak ordföljd (SVO). 

Mening 5: Siv och Ola ser en sol, som lyser. 

Identisk med mening 4, men skiljer sig med en relativbisats vars korrelat är objektet. En 

ökad komplexitet i meningen. Rak ordföljd (SVO). 

Mening 6: Nu ser Siv en sol. 

Komplex huvudsats med ett initialt tidsadverbial. Det finita verbet på andra plats. 

Ordföljd (VSO). 

Mening 7: En sol ser Siv nu. 

Komplex huvudsats med en inledande topikalisering och ett tidsadverbial finalt. Ordföljd 

(OVS). 

Mening 8: Siv ser en sol nu. 

Identisk med mening 1, men skiljer sig med ett tidsadverbial finalt. Rak ordföljd (SVO). 

Mening 9: Siv, se en sol! 

Ett subjekt, ett kommatecken och ett imperativ.  

 

I testmaterialet (bilaga 3) finns även på varannan sida meningar som distraktorer. 

Utformningen av meningarna är annorlunda med andra liknande avkodningsmässigt lätta 

ord i jämförelse med studiens ord och meningar. Ett exempel är ”Min bil är inte ren”. För 
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att undvika en priming-effekt vet alltså inte eleverna vilka meningar som utgör själva 

studien. 

3.4 Studiens inspelning och mätning med spektogrammet PRAAT. 

Programmet Audacity ®, version 2.0.6, användes för att spela in elevernas högläsning av 

de 17 meningarna i testmaterialet. Alla elever fick samma instruktioner före inspelningen 

(bilaga 2). Testmaterialet hade ett övningsexempel och eleverna fick instruktionen att läsa 

högt och tydligt. Varje mening i testmaterialet fick bara läsas en gång. Testledaren fick 

inte göra korrigeringar under testets genomförande. 

För en ökad reliabilitet var det studiens författare som var testledare och utförde alla 

inspelningar. Inspelningarna utfördes individuellt på respektive elevers skola i ett tyst 

rum under perioden 24 - 27 oktober 2016.  

 

Varje elevs inspelning redigerades meningsvis i de 9 meningar som studien utgjorde. 

Därefter fördes mening för mening över till det fonetiska analysprogrammet PRAAT 

(Boersma & Weenink, 2016). PRAAT (a.a) möjliggör såväl transkription som prosodisk 

analys av elevernas högläsning på ett spektogram. Därmed kan man effektivt synliggöra 

de satsprosodiska dragen pauseringar och pitchkurvor, liknande andra studier 

(Schwannenflugel et.al, 2004; Benjamin & Schwannenflugel, 2010). Sammanlagt ingår i 

studien 7 elever, 9 meningar och 63 individuella ljudfiler. I bilaga 6 finns alla 63 

spektogram, indelade i de 9 meningarna för var och en av de 7 eleverna. 

 

I flera studier inom prosodisk läsforskning (Benjamin & Schwanenflugel, 2010; Miller, 

2006; Schwanenflugel, 2004) används spektogram för att kunna mäta och analysera olika 

prosodiska drag i elevernas högläsning.  

 

Figur 1: Exempel på registrering för prosodisk analys med spektogrammet i PRAAT. 
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Spektogrammet i Figur 1 visar tre olika fönster (A, B och C). För en mer utförlig 

beskrivning av spektogrammets funktioner, se Veilleux, Shattuck-Hufnagel och Brugos 

(2006).  

Fönster A består av ljudvågorna i yttrandet. Den horisontella linjen anger tiden för 

yttrandet. Den vertikala linjen anger styrkan på ljudvågorna. Styrkan är oftast högre för 

vokaler och lägre för konsonanter. När det saknas ljudvågor på spektogrammets översta 

fönster är det inget tal.  

Fönster B anger tonkurvorna. Den horisontella linjen anger tiden. Den vertikala linjen 

anger grundtonskurvan (F0), vars upphov ligger i stämläpparnas vibration/svängning och 

uppfattas av örat som toner/pitcher (Bruce, 2012). F0 mäts i Hz, som är antal svängningar 

per sekund. Hos vuxna ligger F0 på ca 100-200 Hz och hos förskolebarn är F0 ca 300 Hz. 

Grundtonsfrekvensen är i huvudsak anatomiskt bestämd.  

I fönster B är de blå linjerna markörer för tonernas toppar och dalgångar. Tonkurvorna 

gör det möjligt att identifiera frasgränser eller frassamhörighet (Bruce, 2012; Selkirk, 

2009). 

I fönster C representeras yttrandet av en ortografisk transkription och när relevant även 

pauser. 

I den här studien används spektogrammet främst till att mäta pauser och 

tonkurvor/pitcher. 

3.5 Etiska övervägande 

I studien följdes de fyra etiska principerna för humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning som är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  Enligt informations- och samtyckeskravet fick 

deltagarnas föräldrar skriftlig information gällande studiens syfte, tillvägagångssätt samt 

att deltagandet var frivilligt och när som helst kunde avbrytas, via missivbrevet (se bilaga 

1). Tillsammans med sitt barn fick föräldrarna/vårdnadshavarna skriva under om 

deltagande i studien. I överensstämmelse med konfidentialitetskravet fick 

föräldrarna information om att deltagandet i studien är anonymt, att deltagarna och deras 

skolor avidentifieras samt att det inspelade materialet förvaras på ett säkert sätt under 

studien för att sedan makuleras efter att examensarbetet blivit godkänt. Med anledning av 

nyttjandekravet kommer det insamlade materialet inte utnyttjas eller utlånas för 

kommersiellt bruk eller icke-vetenskapliga syften. 
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4. Resultatredovisning 

Studiens resultat för test- och referensgruppens elever redovisas genomgående på 

följande sätt; grafiskt, tabellform, illustrationer  och med löpande text. För att tydliggöra 

skillnader och likheter i de prosodiska egenskaperna pauser och tonkurvor används 

PRAAT´s spektogram-bilder från inspelningarna.  

Studiens resultat visa skillnader mellan testgruppen och referensgruppen på tonkurvor, 

antal pauser, pausers längd och på de ortografiska grammatiska signalerna för de 9 

meningarna i testmaterialet. 

 4.1 En platt eller melodisk läsning synliggörs i tonkurvornas 

medelvärde 

 Med hjälp av spektogrammets fönster B (se 3.4) mäter man högsta och lägsta värdet på 

tonkurvorna i varje elevs mening. Skillnaden/differensen i varje mening läggs ihop och 

summan för de lästa meningarna delas i 9. Varje elevs medelvärde tydliggör i vilken 

utsträckning läsningen är platt eller melodisk. Ett lågt medelvärde tyder på en monoton 

läsning och ett högt medelvärde tyder på en läsning med melodi (Tabell 3). 

 

Tabell 3: Medelvärdet för testgruppen är 118 Hz. Högsta enskilda medelvärde är 140 Hz och lägsta är 99 

Hz. Medelvärdet för referensgruppen är 198 Hz. Högsta enskilda medelvärde är 222 Hz och lägsta är 175 

Hz. 

Elever Medelvärde Maxvärde Minvärde 

Referenselev 1 175 Hz 231 Hz 107 Hz 

Referenselev 2 222 Hz 332 Hz 156 Hz 

Referensgruppens medelvärde 198 Hz   

Elever Medelvärde   

Elev 1 123 Hz 188 Hz   62 Hz 

Elev 2   99 Hz 161 Hz   53 Hz 

Elev 3 114 Hz 274 Hz   82 Hz 

Elev 4 114 Hz 126 Hz   97 Hz 

Elev 5 140 Hz 211 Hz   79 Hz 

Testgruppens medelvärde 118 Hz   

 

I den här studien visar tabell 3 tydligt att testgruppens elever har små tonkurvsskillnader 

i sin högläsning av testmaterialets 9 meningar. Referenseleverna i tabell 3 har däremot 

markant större tonkurvsskillnader. Skillnaden mellan det högsta medelvärdet och det 

lägsta medelvärdet är betydligt större hos referenseleverna än de fem elever som ingår i 

studiens testgrupp. Referenselev 2 har med sina 222 Hz den största uppmätta medelvärdet 
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på de 9 meningarna. Elev 2 har med sina 99 Hz det lägsta medelvärdet på de 9 

meningarna.  

 

Testgruppens elev 1 och elev 3 har båda 123 Hz i medelvärde. Elev 5 har med sina 140 

Hz högst medelvärde och ligger närmast referens 1.  Referensgruppen, som endast består 

av två elever, har ett medelvärde på 198 Hz. Testgruppen, som består av 5 elever, har 118 

Hz i medelvärde (Tabell 3).  

 

Den stora skillnaden i tonkurvornas medelvärde för referensgruppen och testgruppen kan 

också visualiseras med ett lådagram (boxplot), som visar spridningsmåttet. Diagrammet 

visar materialet i form av en låda, som rymmer den mittersta hälften av materialet.  Övre 

kvartilen (75:e percentilen) och nedre kvartilen (25:e percentilen) är lådans tak och golv. 

Det största och minsta värdet betraktas som utliggare och hamnar utanför lådan. 

Referensgruppen består endast av två elever och saknar därmed utliggare (Figur 2). 

Lådagrammet i Figur 2 visar att testgruppens alla 5 elever har ett tydligt lägre medelvärde 

av frekvensdifferensen i sin högläsning än referensgruppens 2 elever.  Inte ens elev 5 som 

har testgruppens högsta medelvärde på 140 Hz, den övre uteliggaren, är nära referenselev 

1 med sina 175 Hz. Samtidigt visar lådagrammet att elev 2 med testgruppens lägsta 

medelvärde på 99 Hz, den nedre uteliggaren, har mindre än hälften av medelvärdet, 222 

Hz, för referenselev 1.  

 

Testgruppens elever visar ofta upp en platt tonkurva där det är en liten skillnad mellan 

tonkurvornas toppar och dalar (Tabell 3). Läsningen blir  melodiskt platt och monoton. 

Figur 2: Medelvärdet för testgruppen är 118 Hz. Högsta enskilda medelvärde är 140 Hz och lägsta är 99 

Hz. Medelvärdet för referensgruppen är 198 Hz. Högsta enskilda medelvärde är 222 Hz och lägsta är 175 

Hz. 
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Studiens elever med lässvårigheter har svårt att få en melodi i sin läsning. 

Referensgruppens elever har betydligt högre medelvärde på sina tonkurvor och har en 

mer melodisk läsning i testmaterialets 9 meningar än testgruppens elever.  

4.2 En eller flera pauser i meningen ett tydligt tecken på bristande 

prosodi 

I denna studie visar också resultaten på skillnader i pauseringar mellan orden i samma 

mening i högläsningen mellan referenseleverna och testgruppens elever. I vissa meningar 

uppvisar referenseleverna inga mätbara pauser, emedan däremot visar flera av 

testgruppens elever på en eller flera pauser i samma mening.  

 

Tabell 4: Antal uppmätta pauser för varje mening i testmaterialet. I mening 2 ska en paus ingå och räknas 

inte med i summeringen av antal lästa pauser. 

Antal 
pauser/mening 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Antal 

Referenselev 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 3 

Referenselev 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

           

Elev 1 0 1 1 1 0 - 1 0 0 3 

Elev 2 2 0 1 3 4 1 0 2 2 15 

Elev 3 0 0 1 2 1 1 1 0 0 6 

Elev 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 

Elev 5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 

 

Användandet av pauser i läsningen är en annan skillnad mellan referenseleverna och 

testgruppens elever. I flera av studiens meningar (4, 5, 6, 7 och 8) läser båda 

referenseleverna utan mätbara pauser. Samtidigt läser testeleverna ofta med paus. 

Referenseleverna använder endast pauser i 3 av 16 meningar, vilket är 18%. Testgruppens 

fem elever använder pauser på 20 av 40 meningar, vilket är 50%. Endast testgruppens 

elever har 2 – 4 pauser i flera av meningarna. Mening 2, där en paus ska ingå, är borttagen 

i beräkningen (Tabell 4). 

Elev 2 använder en eller flera pauser i 7 av testmaterialets 8 meningar, där referenselev 2 

inte använder paus. I mening 2 läser referenseleverna med en paus och är därför borttagen 

från sammanställningen (se 4.4). Elev 3 använder en eller flera pauser i 5 av 

testmaterialets 8 meningar och elev 1 och 4 har en paus i 3 meningar. Elev 5 däremot 

använder pauser, även om båda är studiens längsta, i läsningen endast i 2 meningar (bilaga 

5). Det påminner om skillnaderna i tonkurvornas medelvärde för testgruppens elever, att  

skillnaderna i antalet pauseringar visar på hur de syntaktiska ledtrådarna används. I 

mening 7 (En sol ser Siv nu) har fyra av fem testgruppens elever svårt med den omvända 
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ordföljden och studiens längsta paus har Elev 5 med 1,22 s. Däremot har Elev 2 ingen 

paus i mening 7, vilket är anmärkningsvärt då elev 2 annars läser med en eller flera pauser 

i 7 av 8 meningar. I mening 7 använder sig Elev 2 av snabb listläsning, enkla ord, utan 

pauser. 

 

I Figur 3 läser elev 2 fyra pauser i mening 5, som innehåller 8 ord. Det är flest pauser i 

studien. 

 

Mening 5 har rak ordföljd (SVO) med en ökad komplexitet i meningen än mening 1 (Siv 

ser en sol.). Först består nominalfrasen av två korrelerade substantiv. Efter kommatecknet 

finns en relativbisats vars korrelat är objektet. Elev 2 läser meningen, som har 8 ord, med 

4 pauser (Figur 3). Läsningen påminner om listläsning. Elev 2 håller endast ihop 

verbfrasen ”ser en sol” och relativbisatsen ”som lyser”. Den andra pausen är längst med 

0,65 sekunder. 

 

Ljudvågorna på Figur 4 indikerar två pauser för elev 3 i mening 4.  

Figur 3: Mening 5 (Siv och Ola ser en sol, som lyser). Elev 2 läser med 4 pauser; 0,48 sekunder, 0,65 

sekunder, 0,23 sekunder och 0,28 sekunder. 

Figur 4: Mening 4 (Siv och Ola ser en sol). Elev 3 läser med 2 pauser; 0,19 sekunder och 0,58 sekunder. 
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Mening 4 på Figur 4 är ett enkelt jakande påstående som har en rak ordföljd (SVO). 

Nominalfrasen består av två koordinerade substantiv. Elev 3 läser meningen, som har 6 

ord, med 2 pauser. Elev 3 håller ihop nominalfrasens 3 ord ”Siv och Ola” och objektet 

”en sol”. Den andra pausen är längst med 0,58 sekunder. 

 

I testgruppen är det elev 2 som använder sig av flest pauser. Skillnaden är stor inom 

gruppen. Mening 2 läser referenseleverna och elev 1 med en paus, som beror på 

meningens grammatiskt syntaktiska struktur (se 4.3).  

4.3 Långa pauser för elever med lässvårigheter 

I studien varierar pausernas längd mellan orden i meningarna. Pauserna är mellan 0,11 

sekunder och 1,28 sekunder . Testgruppens 5 elever har tillsammans 12 pauser längre än 

0,5 sekunder ( Tabell 5). 

Tabell 5: De lästa pausernas uppmätta längder för varje mening i testmaterialet. I mening 2 ska en paus 

ingå. 

Pauslängder i 
sekunder/mening 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Referenselev 1 0,19 0,10 0,11 0 0 0 0 0 0,51 

Referenselev 2 0 0,13 0 0 0 0 0 0 0 

          

Elev 1 0 0,12 0,65 0,67 0 - 0,60 0 0 

Elev 2 
0,52 
1,08 

0 0,53 
0,41 
0,77 
0,29 

0,48 
0,65 
0,23 
0,28 

0,35 0 
0,31 
0,17 

0,18 
0,39 

Elev 3 0 0 0,17 
0,19 
0,58 

0,13 0,52 0,12 0 0 

Elev 4 0 0 0,11 0 0 0 0,49 0,04 0 

Elev 5 0 0 0 0 0 0 1,28 0 0,89 
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I Figur 5 finns studiens längsta paus. Elev 5 i mening 7 med en längd på 1,28 sekunder. 

 

 

Mening 7 i Figur 5 är en huvudsats med ett initialt topikaliserat objekt och i satsens finala 

position återfinns ett tidsadverbial, vilket resulterar i ordföljden OVSAdv. Den långa 

pausen för elev 5 kommer efter det finita verbet ”ser”, som är det avslutande subjektet 

egentligen gör. Ordföljden i mening 7 är en komplicerande faktor för fler elever (elev 1, 

3 och 4). 

 

I Figur 6 finns också en lång paus. Elev 5 i mening 9 har en pauslängd på 0,87 sekunder. 

Mening 9 består av ett subjekt, ett kommatecken, ett verb i imperativ och ett objekt. Den 

långa pausen på 0,87 s. för elev 5 hamnar efter kommatecknet när imperativet inleds 

(Figur 6).  

 

 

 

 

Figur 5: Mening 7 (En sol ser Siv nu). Elev 5 läser med en paus på  1,28 sekunder. OBS! Ljudvågorna 

under pausen orsakas av ljud utanför inspelningsrummet. 

Figur 6: Mening 9 (Siv, se en sol!). Elev 5 läser med en paus på 0,87 sekunder. 
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Ytterligare ett exempel på en lång paus är hos elev 3 i mening 6 (Figur 7). 

Mening 6 på Figur 7 utgörs av en huvudsats som inleds med ett initialt tidsadverbial, 

vilket åtföljs av det finita verbet på andra plats, vilket resulterar i ordföljden AdvVSO, 

till skillnad från en rak ordföljd (SVO) där subjektet står före det finita verbet. Den långa 

pausen på 0,52 s. för elev 3 kommer efter subjektet (Figur 7).  

 

Studien visar att testgruppen använder sig av längre pauser i sin läsning än referenselev 

1. Referenselev 2 läser helt utan pauser, vilket beror på meningens grammatiska struktur 

(se 4.2.4). Inom testgruppen finns skillnader på pausernas längd. Elev 1, 2 och 5 läser 

med flera långa pauser. Endast elev 4 läser med korta pauser och påminner om 

referenselev 1.  

4.4 Avsaknad av paus i mening 2 i läsningen för testgruppen 

Ett motsatt resultat när det gäller studien är att fyra av fem elever i testgruppen läser utan 

paus i mening 2 (Siv ser inte en sol.). Endast elev 1 läser med en kort paus på 0,12 

sekunder. Båda referenseleverna läser mening 2 med en liten paus.  

 

I Figur 8 läser referenselev 2 med en kort paus. 

Figur 7: Mening 6 (Nu ser Siv en sol). Elev 3 läser med en paus på 0,52 sekunder. 

Figur 8: Mening 2 (Siv ser inte en sol). Referenselev 2 läser med en paus på 0,12 sekunder. 
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Mening 2 i Figur 8 är en negerad sats, vilken består av ett subjekt, ett verb, satsnegationen 

och ett objekt, med den resulterande ordföljden  S-V-NEG-O. Den korta pausen för 

referenselev 2 i mening 2 kommer före negationen. 

 

I testgruppen  saknar elev 4  paus i mening 2 (Figur 9). 

I Figur 10 saknar även elev 3 paus i mening 2, när referenselev 2 pausar i meningen.  

Den här studien visar att elever med lässvårigheter ofta använder sig av en eller flera 

pauser i sin högläsning, trots att meningarna är korta och orden är enkla 

avkodningsmässigt. För några av testgruppens elever blir pauserna väldigt långa. Ett 

annat mönster i pauseringarna i studien är att på mening 2 pausar båda referenseleverna, 

men endast elev 1 i testgruppen. Testgruppens fyra andra eleverna pausar inte alls (Tabell 

4). 

  

Figur 9: Mening 2 (Siv ser inte en sol). Elev 4 saknar paus i sin högläsning. 

Figur 10: Mening 2 (Siv ser inte en sol). Elev 3 saknar paus i sin högläsning. 
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4.5 Enskilda meningar ger större skillnader än medelvärdet i 

tonkurvorna 

I det här avsnittet visar studien på att tonkurvornas skillnader mellan referenseleverna och 

testgruppens elever blir större på enskilda meningar än vad medelvärdet på alla 9 

meningar visar (avsnitt 4.1).  Tabell 6 visar på platt prosodi för testgruppens eleverna 1 

och 3 i mening 2.  

Tabell 6: Tonkurvorna i mening 2 (Siv ser inte en sol) för referenseleverna och testgruppens elever. 

Skillnaderna på högsta och lägsta frekvens. 

Elever Högsta frekvens Lägsta frekvens Differens 

Referenselev 1 336 Hz 105 Hz 231 Hz 

Referenselev 2 430 Hz 98 Hz 332 Hz 

    

Elev 1 308 Hz 232 Hz 76 Hz 

Elev 2 334 Hz 212 Hz 122 Hz 

Elev 3 314 Hz 216 Hz 98 Hz 

Elev 4 344 Hz 218 Hz 126 Hz 

Elev 5 312 Hz 174 Hz 128 Hz 

 

Mening 2 (Siv ser inte en sol) visar att skillnaderna mellan referenselev 2 och elev 1 är 

betydligt större än medelvärdet. Referenselev 2 har sin högsta tonkurva på 430 Hz och 

sin lägsta på 98 Hz. Differensen blir 332 Hz vilket är betydligt högre än medelvärdet för 

referensgruppen som är 198 Hz för alla 9 meningarna. Elev 1 har sin högsta tonkurva på 

308 Hz och sin lägsta på 232 Hz. Differensen blir 76 Hz. Elev 3 har sin högsta tonkurva 

på 314 Hz och sin lägsta på 216 Hz. Differensen blir 98 Hz. Medelvärdet för testgruppen 

är 118 Hz (Tabell 3). 

 

I Figur 11 läser referenselev 2 mening 2 med prosodi. 

Figur 11: Mening 2 (Siv ser inte en sol). Tonkurvorna för referenselev 2. Högsta tonkurvan/pitchen för 

referenselev 2 är 430 Hz och lägsta 98 Hz. Differensen är 332 Hz. 
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Referenselev 2 i Figur 11 inleder sin yttrandefras med en stigande pitch på subjektet Siv 

som sedan faller. Negationen har en pitchtopp på 430 Hz. Därefter en fallande pitchkurva 

som avslutar yttrandefrasen med lägsta pitchen på 98 Hz. 

 

I Figur 12 är det tonala förloppet helt annorlunda och elev 1 läser mening 2 med en platt 

prosodi. 

Elev 1 i mening 2 (Figur 12) har en tendens att inleda sin yttrandefrasen med en stigande 

pitch på subjektet ”Siv” med 308 Hz. Men den fortsätter inte som hos referenselev 2 

(Figur 11). Därefter följer ett jämn tonalt förlopp, utan pitchstigning på negationen och 

avsaknande tonalt fall i yttrandefrasens slut. Elev 1 läser med en mycket platt tonkurva. 

 

I nästa exempel i Figur 13 och mening 2 ser mönstret lite annorlunda ut, men det är 

fortfarande en liten differens mellan tonkurvorna för elev 3.  

 

 

Figur 12: Mening 2 (Siv er inte en sol). Tonkurvorna för elev 1. Högsta tonkurvan/pitchen för elev 1 är 308 

Hz och lägsta 232 Hz. Differensen är 76 Hz. 

Figur 13: Mening 2 (Siv er inte en sol). Tonkurvorna för elev 3. Högsta tonkurvan/pitchen för elev 3 är 314 

Hz och lägsta 216 Hz. Differensen är 98 Hz. 



31 

 

Elev 3 i mening 2 har ett jämn tonalt förlopp, utan pitchstigning på inledningen, 

negationen och avsaknande tonalt fall i yttrandefrasens slut. I stället läser elev 3 ordvis 

med en betoning på varje stavelse, förutom ”inte” där betoningen ligger på första 

stavelsen (Figur 13). Detta är ett exempel på en listläsning när man läser ord för ord. 

4.6 Förbiseende av de ortografiska grammatiska signalerna i mening 6 

och mening 9 

Tabell 7 visar att skillnaderna mellan referenselev 1 och elev 3 är betydligt större än 

medelvärdet. Skillnaden från mening 2 är att i denna mening har referenselev 1 en 

differens som ligger under referensgruppens medelvärde på 198 Hz för alla 9 meningar. 

Referenselev 1 har sin högsta tonkurva på 331 Hz och sin lägsta på 144 Hz. Differensen 

är 187 Hz.  

 
Tabell 7: Tonkurvorna i mening 6 (Nu ser Siv en sol) för referenseleverna och testgruppens elever. 

Skillnaderna på högsta och lägsta frekvens. 

Elever Högsta frekvens Lägsta frekvens Differens 

Referenselev 1 331 Hz 144 Hz 187 Hz 

Referenselev 2 377 Hz 188 Hz 189 Hz 

    

Elev 1 298 Hz 110 Hz 188 Hz 

Elev 2 273 Hz 210 Hz 63 Hz 

Elev 3 321 Hz 226 Hz 95 Hz 

Elev 4 331 Hz 205 Hz 126 Hz 

Elev 5 303 Hz 174 Hz 129 Hz 

 

På tabell 7 har elev 3 klart under testgruppens medelvärde på 118 Hz med differensen 95 

Hz, där högsta tonkurva ligger på 321 Hz och lägsta på 226 Hz.  Elev 4 har lite högre än 

testgruppens medelvärde på 118 Hz. Differensen är 126 Hz, där högsta tonkurva ligger 

på 331 Hz och lägsta på 205 Hz.  
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På Figur 14 läser referenselev 1 mening 6 (Nu ser Siv en sol.) med stora pitchskillnader 

och får en melodisk läsning.  

 

Mening 6 är en komplex huvudsats med ett initialt tidsadverbial som topikalisering. Det 

finita verbet på andra plats. Ordföljden är VSO. Referenselev 1 i mening 6 inleder sin 

yttrandefrasen med en stigande pitch och det initiala tidsadverbet ”Nu” orsakar 

pitchtoppen på 331 Hz. Därefter en sjunkande tonkurva och en stigning på objektet ”sol”. 

Yttrandefrasen avslutas med en snabbt dalande tonkurva (Figur 14).  

 

På Figur 15 saknar elev 3 melodi i sin högläsning. 

Elev 3 i mening 6 inleder sin yttrandefrasen med en liten stigande pitch på det initiala 

tidsadverbet ”Nu”, men avslutas fort med en låg pitchtopp på 321 Hz. Det är avsaknande 

av tonalt fall i yttrandefrasens slut och en fullständigt platt pitchkontur (Figur 15). 

 

 

Figur 14: Mening 6 (Nu ser Siv en sol). Tonkurvorna för referenselev 1. Högsta tonkurvan/pitchen för 

referenselev 1 är 313 Hz och lägsta är 144 Hz. Differensen är 187 Hz. 

Figur 15: Mening 6 (Nu ser Siv en sol). Tonkurvorna för elev 3. Högsta tonkurvan/pitchen för elev 3 är 

321 Hz och lägsta är 226 Hz. Differensen är 95 Hz. 
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Nästa exempel är Figur 16 när elev 4 läser mening 6 med lite större skillnad i tonkurvorna 

än elev 3 (Figur 15). 

Elev 4 i mening 6 inleder sin yttrandefrasen med en liten stigande pitch på det initiala 

tidsadverbet ”Nu”, men avslutas fort med en låg pitchtopp på 331 Hz. Ett mindre tonalt 

fall följer. Det saknas ett tonalt fall i yttrandefrasens slut och pitchkonturen är platt (Figur 

16). 

 

Det avslutande exemplet på hur syntaxen förändrar det tonala förloppet är mening 9 (Siv, 

se en sol!). Tonkurvorna visar att skillnaderna mellan referenselev 2 och eleverna 3 och 

1 är väldigt stora (Tabell 8). 

 
Tabell 8: Tonkurvorna i mening 9 (Siv, sen en sol!) för referenseleverna och testgruppens elever. 

Skillnaderna på högsta och lägsta frekvens. 

Elever Högsta frekvens Lägsta frekvens Differens 

Referenselev 1 240 Hz 115 Hz 125 Hz 

Referenselev 2 373 Hz 187 Hz 186 Hz 

    

Elev 1 319 Hz 190 Hz 129 Hz 

Elev 2 259 Hz 110 Hz 149 Hz 

Elev 3 293 Hz 211 Hz 82 Hz 

Elev 4 327 Hz 230 Hz 97 Hz 

Elev 5 302 Hz 223 Hz 79 Hz 

 

På tabell 8 har referenselev 2 sin högsta tonkurva på 373 Hz och sin lägsta på 187 Hz, 

som ger en differens på 186 Hz. Det ligger strax under referensgruppens medelvärde på 

198 Hz. Elev 3 har klart under testgruppens medelvärde på 120 Hz med en differens på 

82 Hz, där högsta tonkurva ligger på 293 Hz och lägsta på 211 Hz. Elev 1 är strax över  

Figur 16: Mening 6 (Nu ser Siv en sol). Tonkurvorna för elev 4. Högsta tonkurvan/pitchen för elev 4 är 

331 Hz och lägsta är 205 Hz. Differensen är 126 Hz. 



34 

 

testgruppens medelvärde med en differens på 129 Hz, där högsta tonkurva är 319 Hz och 

lägsta är 190 Hz (Tabell 8). 

 

I Figur 17 läser referenselev 2 mening  (Siv, se en sol!) med stora pitchskillnader.  

Mening 9 består av två fraser. Först ett fristående subjekt med ett kommatecken och 

därefter ett imperativ med utropstecken. Referenselev 2 i mening 9 inleder pitchtoppen 

på 373 Hz på subjektet med en fallande tonkurva på första frasens slut. Därefter inleds 

imperativet med en tonal höjning och en fallande pitchkurva som avslutar yttrandefrasen 

med lägsta pitchen på 186 Hz (Figur 17) 

 

I Figur 18 missar elev 3 i mening 9 helt de syntaktiska ledtrådarna.  

Elev 3 läser ordvis med betoning på stavelsen på (Siv) och på (sol). Avsaknad tonalt fall 

i yttrandefrasens slut och en platt pitchkontur (Figur 18). 

 

Figur 17: Mening 9 (Siv, se en sol!). Tonkurvorna för referenselev 2. Högsta tonkurvan/pitchen för 

referenselev 2 är 373 Hz och lägsta är 186 Hz. Differensen är 186 Hz. OBS! Tonfallet ner till 75 Hz i slutet 

av sol är en knarr i l-ljudet och räknas inte med. 

Figur 18: Mening 9 (Siv, se en sol!). Tonkurvorna för elev 3. Högsta tonkurvan/pitchen för elev 3 är 259 

Hz och lägsta är 211 Hz. Differensen är 82 Hz, vilket är klart under testgruppens medelvärde på 118 Hz. 
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I sista exemplet på Figur 19 läser elev 1 mening 9 på ett annat sätt än elev 3 (Figur 18). 

Elev 1 missar också de syntaktiska ledtrådarna. Elev 1 saknar en inledande pitchstigning 

och har ett avsaknat tonalt fall i yttrandefrasens slut. Pitchkonturen är platt (Figur 19). 

4.7 Förbiseende av de ortografiska grammatiska signalerna i en ja/nej-

fråga i mening 3 

I föregående delavsnitt har de syntaktiska signalerna förändrat det tonala förloppet. 

Mening 3 utgörs av en fråga och ordföljden blir VSO.  

I tabell 9 visar tonkurvorna i mening 3 (Ser Siv en sol?) att skillnaderna är stora mellan 

referenselev 2 och testgruppens elev 3 och 4.  

 
Tabell 9: Tonkurvorna i mening 3 (Ser Siv en sol?) för referenseleverna och testgruppens elever. 

Skillnaderna på högsta och lägsta frekvens. 

Elever Högsta frekvens Lägsta frekvens Differens 

Referenselev 1 307 Hz 200 Hz 107 Hz 

Referenselev 2 427 Hz 158 Hz 269 Hz 

    

Elev 1 286 Hz 224 Hz 62 Hz 

Elev 2 340 Hz 213 Hz 127 Hz 

Elev 3 323 Hz 218 Hz 105 Hz 

Elev 4 344 Hz 221 Hz 103 Hz 

Elev 5 313 Hz 177 Hz 136 Hz 

 

 

Referenselev 2 har sin högsta tonkurva på 427 Hz och sin lägsta på 158 Hz. Differensen 

är 269 Hz. Det ligger mycket högre än referensgruppens medelvärde på 198 Hz. Elev 4 

Figur 19: Mening 9 (Siv, se en sol!). Tonkurvorna för elev 1. Högsta tonkurvan/pitchen för elev 1 är 319 

Hz och lägsta är 190 Hz. Differensen är 129 Hz. 
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har en differens på 103 Hz, där högsta tonkurva ligger på 344 Hz och lägsta på 221 Hz. 

Elev 4 har under testgruppens medelvärde på 118 Hz Elev 3 har en differens på 105 Hz, 

där högsta tonkurva ligger på 323 Hz och lägsta på 228 Hz. Det är också under 

testgruppens medelvärde (Tabell 3). 

 

I Figur 20 läser referenselev 2 frågan på mening 3 (Ser Siv en sol?). 

I Figur 20 inleder referenselev 2 sin yttrandefras med en stigande pitch och en pitchtopp 

på verbet med 427 Hz, vilket är en av studiens högsta för alla meningar. Därefter följer 

en dalande tonkurva med lägsta pitchen 158 Hz på inledningen av objektet. Slutligen 

stiger tonkurvan i slutet av yttrandefrasen för att markera att det är en fråga (Figur 20).  

 

I Figur 21 blir det för elev 4 det tonala förloppet helt annorlunda än för referenselev 2. 

 

I Figur 21 läser elev 4 läser mening 3 med en platt pitchkontur och avsaknad av stigande 

tonkurva i yttrandefrasens slut. Elev 4 inleder sin yttrandefras med en stigande pitch och 

Figur 20: Mening 3 (Ser Siv en sol?). Tonkurvorna för referenselev 2. Högsta tonkurvan/pitchen för 

referenselev 2 är 427 Hz och lägsta är 158 Hz. Differensen är 269 Hz. 

Figur 21: Mening 3 (Ser Siv en sol?). Tonkurvorna för elev 4. Högsta tonkurvan/pitchen för elev 4 är 324 

Hz och lägsta är 221 Hz. Differensen är 103 Hz. 
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en pitchtopp på verbet med 324 Hz. Därefter följer en lätt dalande tonkurva med lägsta 

pitchen 221 Hz på objektet, till skillnad från den stigande pitchen för referenselev 2 (Figur 

20).  

Läsningen i Figur 22 för elev 3 påminner om elev 4 (Figur 21), men på slutet av 

yttrandefrasen skiljer sig tonala förloppet.  

Elev 3 läser mening 3 med en platt pitchkontur och avsaknad av stigande tonkurva i 

yttrandefrasens slut. Elev 3 inleder sin yttrandefras med en lätt stigande pitch och en 

pitchtopp på verbet med 323 Hz. Därefter följer en liten dalande tonkurva med lägsta 

pitchen 218 Hz på objektet. Tonkurvan ser ut som det gör för en yttrandefras med jakande 

påstående (Figur 22). 

 

Studiens resultat visar att elever med lässvårigheter har svårt att få en melodi i sin läsning, 

trots att orden i testmaterialet är avkodningsmässigt lätta ord.  Högläsningen för dessa 

elever har låg differens mellan tonkurvornas toppar och dalgångar vilket resulterar  

i en monoton läsning. En annan prosodisk egenskap studien synliggör är att testgruppen 

använder fler och längre pauser i testmaterialets meningar än vad referenseleverna gör. 

De grammatiska och syntaktiska signalerna (ordföljd, kommatecken, utropstecken och 

frågetecken) i meningarna, ger olika prosodiska problem för testgruppens elever.  

 

 

  

Figur 22: Mening 3 (Ser Siv en sol?). Tonkurvorna för elev 3. Högsta tonkurvan/pitchen för elev 3 är 323 

Hz och lägsta är 218 Hz. Differensen är 105 Hz. 
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5. Sammanfattning och diskussion 

I studiens titel riktas uppmärksamheten på den prosodiska delen av läsningen för elever i 

årskurs 3. Resultaten från studien tyder på att elever med lässvårigheter också har 

prosodiska svårigheter i sin högläsning. Tidigare större studier pekar också på ett 

samband att elever med lässvårigheter har brister i den prosodiska förmågan (Clay & 

Imlach, 1971; Pinell et al., 1995; Rasinski, Rikli, & Johnstons, 2009; Schwannenflugel 

et.al, 2004). 

Studiens tre frågeställningar diskuteras i avsnitt 5.1 utifrån resultaten och 

teoribakgrunden. Hur stor del den prosodiska förmågan i läsningen ska få vara en del av 

screeningen och kartläggningen av elever med lässvårigheter tas upp i avsnitt 5.2 samt en 

diskussion om i så fall vilka interventioner som ska tillföras undervisningen, på klassnivå 

och enskild elevnivå. I avsnitt 5.3 är det en metoddiskussion om elevbortfallet, antal 

elever i studien, val av testmaterial, användning av analysprogrammet PRAAT och 

reliabiliteten i studiens mätningar. Slutligen i avsnitt 5.4 diskuteras om framtida 

forskningsinriktningar utifrån studiens resultat. 

5.1 Studiens tre frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka om elever med lässvårigheter i årskurs 3 har 

prosodiska atypiska drag och hur dessa ser ut i högläsning på sats och frasnivå. Hypotesen 

är att elever med lässvårigheter har brister i den prosodiska förmågan. I avsnitt 5.1 

sammanfattas och diskuteras studiens tre frågeställningar; Finns det ett samband mellan 

lässvårigheter och prosodiska problem i högläsningen? Om det finns ett samband, hur ser 

problemen ut? Finns det prosodiska skillnader inom/mellan testgruppen och 

referensgruppen? 

5.1.1 Finns det samband mellan lässvårigheter och prosodiska problem? 

Resultaten från denna studie visar att elever med lässvårigheter har tydliga prosodiska 

problem i sin högläsning. En tydlig prosodisk svårighet för testgruppen är att 

högläsningen blir monoton med platta tonkurvor. Det visar spektogrammets mätresultat i 

tonkurvornas medelvärde för de 9 upplästa meningarna för testgruppens alla elever. I 

tabell 3 redovisas den stora skillnaden för tonkurvornas medelvärde. Testgruppen har ett 

medelvärde på 118 Hz, vilket indikerar en platt och monoton prosodi. Referensgruppen 

har ett medelvärde 198 Hz, vilket ger en mer melodisk läsning.  

För flera i testgruppen uppstår en eller flera pauser mellan orden (tabell 4). Pausernas 

längd varierar. Testgruppen har tillsammans 12 pauser längre än 0,5 sekunder (tabell 5). 

Även meningarnas syntaktiska drag med frågetecken, utropstecken och ordföljd synliggör 

de prosodiska svårigheterna för testgruppen i studien. I avsnitt 4.6 och 4.7 blir det 

prosodiska problem med omvända eller platta tonkurvor för flera elever i testgruppen.  

Flera andra studier, oavsett om man använder skalor och/eller spektogram i sina 

mätningar, visar på att elever med lässvårigheter har liknande nyss nämnda prosodiska 

problem i sin högläsning som testgruppens eleverna i denna studie  (Benjamin & 



39 

 

Schwannenflugel, 2010; Clay & Imlach, 1971;  Pinnell et.al, 1995; Rasinski, 2009; 

Schwannenflugel et.al, 2004). 

I denna studie ingår två referenselever som har mycket god avkodnings- och läsförmåga 

för sin ålder. De läser båda med en god prosodisk förmåga när det gäller tonkurvor, 

pauseringar och ur ett syntaktiskt perspektiv. Enligt Bråten (2012) är en naturlig 

satsmelodi en biprodukt av en noggrann och snabb avkodning under läsningen. Även 

(Schwannenflugel et.al, 2004) ser ett liknande orsakssamband i sin studie och kallar det 

ett epifenomen när goda läsare har prosodi i sin läsning.  

I studiens testgrupp har de fem eleverna testats i avkodnings- och läsförståelseförmåga. 

Alla i testgruppen visar på en mycket svag läsförståelse, percentil 5-10, och en svag 

avkodningsförmåga med ett spann på percentil 17-40 för årskurs 3. Studiens resultat talar 

för att testgruppens elever har flera olika prosodiska problem i sin högläsning. Läs mer i 

5.1.2. 

Utformningen av studiens testmaterial (bilaga 3), med endast 11 avkodningsmässigt enkla 

ord och korta meningar, möjliggör för testgruppens elever att läsa med den ortografisk-

morfemiska strategin (Hoien & Lundberg, 2013). Trots detta uppvisar testgruppens elever 

flera prosodiska problem i sin högläsning och det blir ingen satsmelodi som biprodukt. 

Hur kommer det sig? Kanske missar de svaga läsarna den grafiska syntaktiska 

informationen? Testgruppens elever går direkt från lexikal till fonologisk läsning. 

Studiens resultat stämmer väl överens med det som Clay och Imlach (1971) kallar 

listläsning. Det prosodiska mönstret är att betoningen ligger på varje ord i en text. 

Listläsningen eller ord för ord-läsningen uppstod även för de elever med den svagaste 

läsförmågan, Level 1, i studien av Pinnell et al. (1995). Den naturliga satsmelodin uppstår 

därmed inte i läsningen för de svaga läsarna. 

5.1.2 Om det finns ett samband, hur ser problemen ut? 

I studien resultatdel 4.2 redovisas några av de prosodiska problem för testgruppens elever 

i sin högläsning. Testgruppens elever visar ofta upp en platt tonkurva, där det är en liten 

skillnad mellan tonkurvornas toppar och dalar (Tabell 3). Läsningen blir  melodiskt platt 

och monoton. Elever med lässvårigheter har svårt att få en melodi i sin läsning. Resultat 

från tidigare forskning (Schwannenflugel et.al., 2004) visar att läsa med en platt, liten 

skillnad mellan högsta och lägsta pitch, prosodi fanns hos eleverna med svagast 

läsförståelse. Dessa elever visade också upp den svagaste matchningen i pitchkurvorna 

mot den vuxna referensgruppen. Bruce (2012) kallar det för en monoton melodi. 

 

Ett annat prosodiskt problem för flera i testgruppen är att en eller flera pauser uppstår i 

högläsningen (tabell 4). Att elever med lässvårigheter använder fler och längre pauser i 

meningarna i sitt läsande har visats i flera studier (Benjamin & Schwannenflugel, 2010; 

Clay & Imlach, 1971;  Schwannenflugel et.al, 2004). I studien som Clay och Imlach 

(1971) genomförde läste de svagaste eleverna endast 1,3 ord mellan pauserna och 

författarna klargjorde att själva läsningen påminde om uppläsning av en lista av ord, 

snarare än faktiska meningar och satser. Ytterligare pausproblem för studiens testgrupp 

är längden mellan orden i meningarna. I studien förekommer 12 pauser längre än 0,5 
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sekunder för testgruppen och den längsta pausen i högläsningen är 1,28 sekunder. Att det 

kan bli långa pauser i meningarna för elever med lässvårigheter visar Schwannenflugel 

et.al.,(2004) i sin studie med 120 st 8-åringar. Pauslängdernas medelvärde inom 

meningarna för grupp L, gruppen med svagast läsförståelse, var 0,69 sekunder. 

Standardavvikelsen för gruppen var 0,45 sekunder.  

 

Syntaktiska markörer som frågetecken, kommatecken och utropstecken verkar flera bland 

testgruppens elever delvis eller helt missa. Även ändringen av ordföljden ställer till det i 

högläsningen. Mer komplexa ändringar som tidsadverbial och topikalisering i mening 6, 

7 och 8 resulterar också i prosodiska problem som platta tonkurvor och pauser eller brist 

på paus. De grundläggande grammatiska egenskaperna hos en sats har avgörande 

betydelse för det tonala förloppet. Bruce (2012) skriver att framhävningsgraden hos orden 

i en fras är med och bestämmer det tonala förloppet. Selkirk (2009) menar att den 

syntaktiska strukturen har en central roll att bestämma den prosodiska strukturen. I 

mening 3 med en ja/nej-fråga skiljer sig tonkurvsmönstret med en stigande, i stället för 

en dalande, pitchkurva i slutet av yttrandefrasen (Pierrehumbert & Hirschberg, 1990). 

Den här studiens resultat tyder på att referensgruppen läser med en högre grad av 

samhörighet mellan syntaktisk och prosodisk struktur. 

 

Sammanfattningsvis visar studien att elever med lässvårigheter har en eller flera 

prosodiska svårigheter i högläsningen. Testgruppen har svårigheter med platta tonkurvor, 

antal pauser, längden på pauserna och den prosodiska strukturen i högläsningen. De olika 

prosodiska svårigheterna tillsammans ger en mer heltäckande bild på problematiken med 

vad egentligen en bristande melodi står för.  

5.1.3 Finns det prosodiska skillnader inom/mellan testgruppen och 

referensgruppen? 

 

Studiens resultat pekar mot att referenseleverna skiljer sig i flera prosodiska aspekter 

jämfört med testgruppens elever. I tonkurvornas medelvärde (Tabell 3) för alla lästa 9 

meningar har båda referenseleverna ett markant högre värde än testgruppens elever. En 

annat mönster som några av testgruppens elever visar är det som Clay och Imlach (1971) 

benämner listläsning. I stället för att läsa med flyt, så blir det ord för ord trots att det 

avkodningsmässigt är lätta ord för elever i årskurs 3. På flera komplexa meningar missar 

flera av testgruppens elever de syntaktiska signalerna i meningarna.  

 

Inom testgruppen skiljer sig de prosodiska problemen åt. Skillnaden är störst mellan elev 

5 och 2. På tonkurvornas medelvärde i differensen för alla meningar har elev 5 högst med 

140 Hz och elev 2 lägst med 99 Hz. När det gäller användandet av pauser har elev 5 endast 

2 pauser för de 9 meningarna och elev 2 har flest i hela testgruppen med 15 pauser.  

I testresultatet på LäSt (Elwér, 2016) är skillnaden betydande i avkodningsförmågan 

mellan elev 5 och 2. Elev 5 har percentil 40 i Läsindex och elev 2 har percentil 17 i 
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Läsindex (Tabell 2). Sambandet kan tyda på att avkodningsförmågan direkt påverka den 

prosodiska förmågan. Ett liknande samband finns även i referensgruppen.  

 

Inom referensgruppen finns skillnader på tonkurvornas medelvärde. Differensen för alla 

meningar har referenselev 2 222 Hz och referenselev 1 175 Hz. När det gäller 

användandet av pauser saknar referenselev 2 pauser, förutom i mening 2, och referenselev 

1 läser med 2 pauser. I testresultatet på LäSt (Elwér, 2016) är skillnaden betydande i 

avkodningsförmågan mellan referenselev 2 och 1. Referenselev 2 har percentil 72 i 

Läsindex och referenselev 1 har percentil 50 i Läsindex (Tabell 2). 

 

Resultatet visar dessutom att på vissa meningar finns det elever i testgruppen som har 

liknande eller högre medelvärde på tonkurvorna än referenseleverna. När en elev i 

testgruppen klarar av att läsa av de syntaktiska ledtrådarna ger det direkt utslag i 

pitchskillnaderna. Resultaten verkar också tyda på användandet av pauser har ett liknande 

samband.  

5.2 Studiens specialpedagogiska relevans för elever med lässvårigheter 

Studiens resultat tyder på att elever med lässvårigheter också har prosodiska svårigheter 

i sin läsning.  Resultatet är i god harmoni med det som redovisats i tidigare forskning 

(Benjamin & Schwannenflugel, 2010; Pinnell et.al,1995; Rasinski, 2009; 

Schwannenflugel et.al, 2004). Redan Clay och Imlach (1971) uppmärksammade i viss 

mån de prosodiska dragen bland elever med lässvårigheter. 

 

Vid screening av elevers läsförståelse argumenterar Schwannenflugel och Benjamnin 

(2016) att de prosodiska delarna av läsningen ska uppmärksammas därför att sambandet 

mellan svag läsförståelse och svag prosodisk förmåga är så tydlig. På 1990-talet ingick 

prosodiska egenskaper i bedömningen av elevernas läsförmåga på NAEP´s Integrated 

Reading Performance Record Oral Reading Fluency Scale (Pinnell et.al,1995).  

 

I underlaget, Bedömningsstödet (Skolverket, 2016a), för kartläggning av elever i årskurs 

1 används läsflyt som ett samlat begrepp. Ett mer genomgående tydliggörande vad som 

ingår i begreppet, likt det Pinnell (1995) redovisade i sin 4-gradiga skala, kan stödja lärare 

och specialpedagoger/lärare i deras kartläggning av läsförmågan. Studien visar att elever 

med lässvårigheter också har prosodiska svårigheter i högläsningen. Att testa elever på 

den prosodiska förmågan i högläsningen skulle kunna bidra till att fånga upp de elever 

som ligger i riskzonen för lässvårigheter. Kanske är enskild testning det enda möjliga?  

 

Att elever läser högt utvecklar deras medvetenhet om de betydelsefulla prosodiska 

aspekterna menar Pinnel (1995). Prosodiska drag som bör beaktas i läsundervisningen är 

bristande tonkurvor, antal pauser i meningarna och de syntaktiska signalerna i texten. Här 

finns det olika organisatoriska lösningar i undervisningen. Eleverna läser högt i 
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klassrummet i helklass, grupper eller på individnivå. Kanske att eleven själv får lyssna på 

sin egen läsning genom en inspelning? Läsflytet möjliggörs av en nivånpassad text för 

eleven. Att repetera högläsningen så att läsflytet och melodin uppstår. 

 

Klasslärare och specialpedagoger/lärare uttrycker att melodin i läsningen är en del av 

läsförmågan. Studien tydliggör vissa grundläggande prosodiska viktiga drag, tonkurvor 

och pauser, som ingår för elever med god läsförmåga och saknas hos elever med 

lässvårigheter. Förhoppningsvis kan studien uppmuntra till en djupare och bredare 

diskussion på skolorna och lärarutbildningarna om vad melodi i högläsningen egentligen 

är! 

5.3 Metoddiskussion 

I metoddiskussionen tas studiens urval av elever upp i 5.3.1. Antalet elever är begränsat 

i dels referensgruppen och dels testgruppen. Valet och utformingen av testmaterialet 

diskuteras i 5.3.2. Spektogrammet visade sig ha svårigheter i mätningen och det 

diskuteras i 5.3.3. 

5.3.1 Elevurvalet 

Med endast 5 elever i testgruppen och 2 elever i referensgruppen är studiens resultat inte 

möjligt att statistiskt säkerställa. Det går inte att generalisera eller dra slutsatser för andra 

elever i årskurs 3. Tack vare testningen på avkodnings- och läsförståelseförmågan med 

testmaterialet LäSt (Elwér, 2016) i september visade det sig att 4 elever av de 9 tilltänkta 

eleverna som skulle ingå i testgruppen inte längre ansågs ha läsförståelseproblem. I detta 

skede fanns det inte tid att  påbörja förfrågan om nya elever som skulle ingå i testgruppen. 

Studien skulle inledningsvis ha haft en större urvalsgrupp. Samtidigt visar det på att 

läsutvecklingen för vissa elever på lågstadiet kan gå väldigt fort.  

5.3.2 Testmaterialets utformning 

Studiens testmaterial (bilaga 3) innehåller 17 sidor varav de 9 testmeningar med endast 

11 ord som återkommer i alla meningarna; Siv, Ola, ser, en, sol, se, nu, och, som, lyser. 

På varannan sida av testmaterialet är det andra meningar som distraktorer. För att vara 

årskurs 3 är meningarnas längd och ordval inte åldersanpassat, utan hänsyn togs till att 

avkodningsnivån inte skulle påverka läsförmågan. Testmaterialet var utskrivet i A4-

format med en mening på varje sida. I läroböckerna för årskurs 3 är textmängden betydligt 

större och storleken på bokstäverna betydligt mindre än testmaterialet. Tack var den enkla 

utformningen av testmaterialet står den prosodiska förmågan i fokus. Vikten av ett 

avkodningsmässigt lätt testmaterial betonar även Schwannenflugel et.al (2004).  

5.3.3 Mätningarna med spektogrammet 

Mätningarna i spektogrammet visade sig ha felkällor. Bokstaven S för vissa elever kom 

att bli ett visslingsljud och därmed ett extremt högt tonläge (elev 2 i mening 1 och 5 och 

elev 3 i mening 7). Visslingsljuden togs bort och räknades inte med i sammanställningen 
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för pitcherna. För att undvika visslingsljudet i en ny liknande studie bör ord med 

bokstaven s ej ingå i testmaterialets meningar. 

Det förekom också knarrljud med ett extremt lågt tonläge (referenselev 1 i mening 4, 7 

och 9, referenselev 2 i mening 6 och 9, elev 1 i mening 3, 4 och 5, elev 2 i mening 1, 4 

och 5, och elev 4 i mening 9). Knarrljuden blev också borttagna i resultaten. För en ovan 

lyssnare och användare kan detta ge osäkerhet i beräkningarna (bilaga 6).  

Pausberäkningarna i spektogrammet görs manuellt med att lyssna och titta på 

ljudvågornas början och slut. En viss osäkerhet med hundradelar och tiondelar kan alltså 

finnas i sammanställningen.  

5.4 Framtida forskning 

Fler elever och referenselever bör ingå i en framtida liknande studie för att uppnå 

statisktisk säkerställbarhet. Den här studien och tidigare studier (Benjamin & 

Schwannenflugel, 2010; Clay & Imlach, 1971; Pinnell et.al, 1995; Rasinski, Rikli & 

Johnston, 2009; Schwannenflugel et.al, 2004) visar att elever med lässvårigheter också 

har prosodiska svårigheter i sin högläsning. En framtida studie kan vara om olika 

interventioner på klass och/eller individnivå för att se om man kan öka den prosodiska 

förmågan hos elever med lässvårigheter. En annan framtida forskning kan vara en 

longitudinell studie för att följa en grupp elever med lässvårigheter. Hur ser de prosodiska 

svårigheterna ut för äldre elever med lässvårigheter? 

Ytterligare en studie man kan göra är att jämföra elever med olika lässvårigheter enligt 

modellen Simple View of Reading  (Hovver & Gough, 1990). I den här studien ingår 

prosodi endast på fras och meningsnivå. Clay och Imlach (1971) genomförde sin studie 

med fyra elevtexter. Kan en studie med elevtexter tagna från standardiserade 

läsförståelsetexter bidra med ett mer kvantitativt resultat? Studiens tvärvetenskapliga 

ansats med att fonetik och läsforskning möts kan öppna upp för fler liknande studier. 
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7. Bilagor 

7.1 Bilaga 1: Informationsbrev till föräldrar. 

 

Information om deltagande i en forskningsstudie i högläsning i åk 3. 

Ditt barn erbjuds att deltaga i en  forskningsstudie. 

………………………………………………………………………………………………… 

Forskningsstudien på 30 högskolepoäng ingår i speciallärarprogrammets utbildning vid Umeå 

universitet.  

Studiens upplägg: 

 Individuell testning på skolan i läsförståelse och ordavkodning med materialet LäSt. Tid ca 

40 min. 

 Inspelning på skolan på högläsning ca 5-7 meningar med ljudprogrammet Audacity. Tid ca 

20 min. 

 All information är anonymiserat i studien/uppsatsen. Inspelningarna raderas när uppsatsen 

blir godkänd i januari 2017. 

Studiens syfte är att mäta prosodin/inlevelsen/melodin hos ert barn vid högläsning av 

meningar. Kan det finnas samband och mönster mellan testresultaten och inspelningarna av 

högläsningen?  

Ta gärna kontakt om det finns frågor! 

Jag godkänner att mitt barn …………………………………………………………………………………………….. 

deltar i denna studie:   ja ____ nej ____ 

……………………………………………………………..(Vårdnadshavares underskrift)  

                      Handledare: 

Lennart Odlander     Mikael Vinka 

Speciallärarprogrammet SV    Professor 

Institutionen för språkstudier    Institutionen för språkstudier 

Tel: 070-680 97 22     Tel: 090-786 79 92 

mail: lennart.odlander@robertsfors.se  mail: mikael.vinka@umu.se 

 

mailto:lennart@umevin.se
mailto:lennart@umevin.se
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7.2 Bilaga 2: Instruktion till testmaterialet 17 meningar. 

 

Administration av inspelning av meningstestet ”Läsningens prosodi”. 

 

Målgrupp 

Elever i årskurs 3. Testet genomförs individuellt med en elev i taget. 

 

Tidsåtgång 

Det tar ca 2-3 minuter att gå igenom instruktionen. Lästestet ta ca 2-3 

minuter. 

 

Material för testledare 

Inspelningsutrustning. Förslagsvis programmet Audacity.  

 

Material för elev 

Meningshäftet med 1 övningsmening och 17 meningar. 

 

Att tänka på i testsituationen 

Testet bör genomföras i en lugn, avspänd och trygg atmosfär. Testledaren 

sitter lämpligen bredvid eller mittemot eleven och bör försäkra sig om att 

eleven har förstått instruktionerna innan testet genomförs. Ingen feedback 

ges annat än det som framgår av instruktionerna. 

 

 

Elevinstruktion 

Visa eleven övningsexemplet på meningshäftet.  

 

Du ska nu läsa en mening. Läs högt och tydligt! Du får bara läsa meningen 

en gång. 

 

Demonstrera övningsuppgiften genom att låta eleven läsa 

övningsmeningen.  

 

Du ska nu läsa 17 meningar. Läs högt och tydligt!. Du får bara läsa 

meningen en gång. Därefter vänder du själv blad. Ta det lugnt. Vi har gått 

om tid. Förstår du vad ska göra? 

 

Feedback 

Korrigering får inte göras under testets genomförande.  

Feedback får endast ges om eleven hoppar över en sida och då gå tillbaka 

till den missade sidan. 
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7.3 Bilaga 3: Testmaterialet 17 meningar. 

 

 

Testmaterial ”17 meningar” (2016-10-23) 
 
Testmaterialet är 19 sidor med en framsida, 1 övningsida. Därefter följer 
studiens 9 meningar (fetstil). På varannan sida en distraktionsmening. 
 
Sida 2: Övningsexempel: Myran och en banan 
 
Sida 3: Mening 1: Siv ser en sol. 
 
Sida 4: Distraktion: En banan är gul. 
 
Sida 5: Mening 2: Siv ser inte en sol. 
 
Sida 6: Distraktion: Myran vaknar på våren. 
 
Sida 7: Mening 3: Ser Siv en sol? 
 
Sida 8: Distraktion: Min bil är inte ren. 
 
Sida 9: Mening 4: Siv och Ola ser en sol. 
 
Sida 10: Distraktion: Vi åker en ren bil. 
 
Sida 11: Mening 5: Siv och Ola ser en sol, som lyser. 
 
Sida 12: Distraktion: Myran äter en gul banan. 
 
Sida 13: Mening 6: Nu ser Siv en sol. 
 
Sida 14: Distraktion: Hon står och ser sur ut. 
 
Sida 15: Mening 7: En sol ser Siv nu. 
 
Sida 16: Distraktion: På våren vaknar myrorna. 
 
Sida 17: Mening 8: Siv ser en sol nu. 
 
Sida 18: Distraktion: Är bilen gul som en banan? 
 
Sida 19: Mening 9: Siv, se en sol! 
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7.4 Bilaga 4: Diagram på tonkurvornas differenser för referenseleverna och testgruppen. 

 
Elev Mening 1 Mening 2 Mening 3 Mening 4 Mening 5 Mening 6 Mening 7 Mening 8 Mening 9 Medelvärde 

Referens 1 
 

334 - 106=  
228 Hz 

336 - 105 =  
231 Hz 

307 - 200 = 
107 Hz 

377 - 190 = 
187 Hz 

349 - 215 = 
134 Hz 

331 - 144 = 
187 Hz 

 

313 - 148 = 
165 Hz  

325 - 117 = 
208 Hz 

240 - 115 = 
125 Hz 

1 572 / 9 =  
175 Hz 

Referens 2 
 

386 - 181 = 
205 Hz 

430 - 98 = 
332 Hz 

427 - 158 = 
269 Hz 

320 - 134 = 
186 Hz 

347 - 191 = 
156 Hz 

377 - 188 = 
189 Hz  

 

426 - 171 = 
255 Hz 

351 - 131 = 
220 Hz 

373 - 187 = 
186 Hz 

1 998/ 9=  
222 Hz 

Elev 1 
 

309 - 207 = 
102 Hz 

308 - 232 = 
76 Hz 

286 -224  = 
62 Hz 

291 - 121 = 
170 Hz 

292 - 117 = 
175 Hz 

298 - 110 = 
188 Hz 

287 - 187 = 
100 Hz 

313 - 210 = 
103 Hz 

319 - 190 = 
129 Hz 

1 105 / 9 = 
123 Hz 

Elev 2 
 

293- 208=  
 85 Hz  

334 - 212 = 
122 Hz 

340 - 213 = 
127 Hz 

282 - 211 = 
71 Hz  

263 - 200 = 
63 Hz  

273 - 210= 
63 Hz 

270 - 109 = 
161 Hz 

266 - 213 = 
53 Hz   

259 - 110 = 
149 Hz 

894 / 9 =  
99 Hz 

Elev 3 
 

335 - 213 = 
122 Hz 

314 - 216 = 
98 Hz 

323 - 218 = 
105 Hz 

307 -191=  
116 Hz 

323 - 217 = 
105 Hz 

321-226= 
95 Hz 

481-207 = 
274 Hz 

322-212= 
110 Hz 

293 - 211= 
82 Hz 

1 107 / 9 =  
123 Hz 

Elev 4 
 

339 - 216= 
123 Hz 

344 - 218 = 
126 Hz 

324 - 221 = 
103 Hz 

320 - 217 = 
103 Hz 

331 - 205= 
126 Hz 

331 - 205 = 
126 Hz 

325 - 217= 
108 Hz 

340 - 209= 
131 Hz 

327 - 230 = 
97 Hz 

1 024 / 9 = 
114 Hz 

Elev 5 
 

301 - 180= 
121 Hz 

312 - 174= 
138 Hz 

313 - 177 = 
136 Hz 

302 - 176 = 
126 Hz 

358 - 147= 
211 Hz 

303 - 174 = 
129 Hz 

329 - 131 = 
198 Hz 

294 - 175= 
119 Hz 

302 - 223= 
79 Hz 

1 257 /9 =  
140 Hz 
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7.5 Bilaga 5: Diagram på pauseringarna för referenseleverna och testgruppen på de 9 meningarna. 

 

Elev Mening 1 Mening 2 Mening 3 Mening 4 Mening 5 Mening 6 Mening 7 Mening 8 Mening 9 

Referens-

elev 1 

 

0,19 s  0,10 s 0,11 s - - - - - 0,51 s 

Referens- 

leve 2 

 

- 0,13 s - - - - - - - 

          

Elev 1 

 

- 0,12 s 0,65 s  0,67 s  - Läser om! 0,60 s - - 

Elev 2 

 

0,52 s 

1, 08 s 

- 0,53 s 0,41 s, 0,77 

s, 

 0,29 s 

0,48 s, 0,65 

s,  

0,23 s, 0,28 

s 

0.35 s - 0,31 s,  

0,17 s 

0,18 s, 

0,39 s! 

Elev 3 

 

- - 0,17 s 0,19 s, 0,58 

s 

0,13 s 0,52 s 0,12 s - - 

Elev 4 

 

- - 0,11 s - - - 0,49 s 0,04 s - 

Elev 5 

 

- - - - - - 1,28 s - 0,89 s 
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7.6 Bilaga 6: Alla spektogram för referenseleverna och testgruppen på 
de 9 meningarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referenselev 1 Spektogram 9 meningar  

Mening 1: Siv ser en sol. Mening 2: Siv ser inte en sol. Mening 3: Ser Siv en sol? 

  
 

Mening 4: Siv och Ola ser en sol. Mening 5:  

Siv och Ola ser en sol, som lyser 

Mening 6: Nu ser Siv en sol. 

  
 

Mening 7: En sol ser Siv nu. Mening 8: Siv ser en sol nu. Mening 9: Siv, se en sol! 
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Referenselev 2 Spektogram 9 meningar  

Mening 1: Siv ser en sol. Mening 2: Siv ser inte en sol. Mening 3: Ser Siv en sol? 

  
 

Mening 4: Siv och Ola ser en sol. Mening 5:  

Siv och Ola ser en sol, som lyser 

Mening 6: Nu ser Siv en sol. 

  
 

Mening 7: En sol ser Siv nu. Mening 8: Siv ser en sol nu. Mening 9: Siv, se en sol! 

  
 



54 

 

 

  

Elev 1 Spektogram 9 meningar  

Mening 1: Siv ser en sol. Mening 2: Siv ser inte en sol. Mening 3: Ser Siv en sol? 

  
 

Mening 4: Siv och Ola ser en sol. Mening 5:  

Siv och Ola ser en sol, som lyser 

Mening 6: Nu ser Siv en sol. 

  
 

Mening 7: En sol ser Siv nu. Mening 8: Siv ser en sol nu. Mening 9: Siv, se en sol! 

  
 



55 

 

 

  

Elev 2 Spektogram 9 meningar  

Mening 1: Siv ser en sol. Mening 2: Siv ser inte en sol. Mening 3: Ser Siv en sol? 

  
 

Mening 4: Siv och Ola ser en sol. Mening 5:  

Siv och Ola ser en sol, som lyser 

Mening 6: Nu ser Siv en sol. 

  
 

Mening 7: En sol ser Siv nu. Mening 8: Siv ser en sol nu. Mening 9: Siv, se en sol! 
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Elev 3 Spektogram 9 meningar  

Mening 1: Siv ser en sol. Mening 2: Siv ser inte en sol. Mening 3: Ser Siv en sol? 

  
 

Mening 4: Siv och Ola ser en sol. Mening 5:  

Siv och Ola ser en sol, som lyser 

Mening 6: Nu ser Siv en sol. 

 
 

 

Mening 7: En sol ser Siv nu. Mening 8: Siv ser en sol nu. Mening 9: Siv, se en sol! 
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Elev 4 Spektogram 9 meningar  

Mening 1: Siv ser en sol. Mening 2: Siv ser inte en sol. Mening 3: Ser Siv en sol? 

  
 

Mening 4: Siv och Ola ser en sol. Mening 5:  

Siv och Ola ser en sol, som lyser 

Mening 6: Nu ser Siv en sol. 

  
 

Mening 7: En sol ser Siv nu. Mening 8: Siv ser en sol nu. Mening 9: Siv, se en sol! 
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Elev 5 Spektogram 9 meningar  

Mening 1: Siv ser en sol. Mening 2: Siv ser inte en sol. Mening 3: Ser Siv en sol? 

  
 

Mening 4: Siv och Ola ser en sol. Mening 5:  

Siv och Ola ser en sol, som lyser 

Mening 6: Nu ser Siv en sol. 

  
 

Mening 7: En sol ser Siv nu. Mening 8: Siv ser en sol nu. Mening 9: Siv, se en sol! 

  
 


