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Response-to-intervention (RTI) i svensk skolkontext 

 

Camilla Nilvius - doktorand och adjunkt vid Linnéuniversitet 

Inledning 

I denna artikel diskuteras bedömning och åtgärder för elever i tidiga skolår 

relaterat till läs-,  skriv- samt matematiksvårigheter. Inledningsvis ges en kort 

beskrivning av det aktuella läget för hur bedömning och åtgärder gällande 

läs- , skriv- och matematiksvårigheter i skolans tidiga år fungerar idag. Sedan 

följer en beskrivning av Response to intervention (RTI). Avslutningsvis 

presenteras en pågående pilotstudie där RTI används som modell för att 

tidigt upptäcka och intervenera elever i behov av stöd. 

 

Skolverkets kunskapsöversikt (2007) fastställer att svensk läs- och 

skrivforskning i relativt liten omfattning undersökt vad elever de facto kan 

samt vilka metoder som är effektiva för elevers läs- och skrivlärande. 

 ”Sammanfattningsvis gäller att ämnesområdet saknar studier som relaterar 

undervisning om läsande och skrivande till vilka effekter den ger. Sådan 

forskning saknas i läs- och skrivundervisning i svenska och i svenska som 

andraspråk samt i specialundervisning, och den saknas på alla nivåer, från 

förskoleklass till årskurs 9”  

(Skolverket, 2007, s. 15).  

 

Relaterat till ovanstående menar Taube, Olofsson och Fredriksson (2015) att 

denna typ av forskning kan mötas genom att blivande forskare ges kunskaper 

om experimentella och longitudinella studier. 

 

 

Bedömning i tidiga skolår i Sverige 

Den svenska grundskolan har under det senaste decenniet genomgått ett 

flertal reformer där intentionen varit att tidigt upptäcka och förebygga att 

elever hamnar i svårigheter. Efter Lpo-94 med uppnåendemål först i åk 5, har 

grundskolan i och med Lgr-11 nu kunskapskrav i matematik och 

svenska/svenska som andraspråk i åk 3. För att förbättra lärarnas möjligheter 

att bedöma huruvida eleverna når kunskapskraven eller inte, samt för att 

säkerställa likvärdig bedömning, finns sedan 2009 nationella prov i åk 3. 

2016 tillkom läsförståelsekrav för åk 1 tillsammans med ett obligatoriskt 

bedömningsstöd i ämnena matematik och svenska/svenska som andraspråk.  

1 juli i år infördes ytterligare ett nytt obligatoriskt bedömningsstöd, nu för 

förskoleklassen. Tiden för lärare att genomföra obligatoriska bedömningar 

från Skolverket är nu långt mer omfattande än jämfört med åren under Lpo-

94.  

 

Bedömningsunderlagen från Skolverket är kvalitativa till sin natur. Det är 

ofta lärarens egen subjektiva tolkning av elevens kunskaper och förmågor 

som utgör den faktiska bedömningen. De kvalitativa bedömningsstöden har 

problematiserats tidigare i tidskriften bland annat av Susann Rådström 

Drougge i nr 4/2017, Inger Fridolfsson nr 1/2018 samt av Susann af 

Sandeberg nr 2/2018. I artiklarna framhålls bland annat att det krävs många 
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års erfarenhet hos lärare för att kvalitativt tolka och bedöma elevers 

prestationer. Bagger (2015) menar att nationella prov i matematik i åk 3  

å ena sidan präglas av vad hon kallar test-, kontroll- och tävlingsdiskurser 

och å andra sidan av omsorgs- och stöddiskurser. Vidar  hävdar hon att de 

nationella proven, särskilt i tidiga årkurser, har motiverats med de används 

för att identifiera elever i behov av stöd. Varken lärare eller elever uppfattar 

dock de nationella proven som underlag för identifiering av svårigheter 

(ibid.).  Herkner (2011) menar att nationella prov utgår från mätbara 

kunskapsmål men de är inte standardiserade eftersom det inte finns ett 

genomsnittligt eller mätbart resultat. Ett av provens primära syfte är att 

utvärdera undervisningen snarare än elevernas kunskaper.   

 

Åtgärder för elever i behov av stöd i matematik, läsning och skrivning 

När elever, oavsett bedömningsform, visar svårigheter relaterade till 

matematik, läsa och skriva kommer det an på undervisande lärare, eventuellt 

med stöd av specialpedagogiskt utbildad personal, att göra anpassningar eller 

utforma särskilt stöd. Allmänna råd för extra anpassningar och särskilt stöd 

ger visst stöd i hur, med inte vad stödet ska innefatta (Skolverket, 2014).  

 

Ända sedan Konsensusprojektet har lärares kompetens lyfts fram som den 

enskilt viktigaste faktorn för elevers läs- och skrivutveckling (Skolverket, 

2003). Skolverket (2017) konstaterar i sin årliga lägesrapport att 

likvärdigheten i svensk grundskola lämnar mycket att önska, däribland 

tillgången till kompetenta lärare. Vidare är inte heller det särskilda stödet och 

extra anpassningar likvärdigt över landet. Som exempel kan utvärderingen av 

elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i grundskolan nämnas 

(Skolinspektionen, 2011).  

Taube, Olofsson och Fredriksson (2015) genomförde en systematisk 

kunskapsöversikt för Vetenskapsrådets räkning över den forskning som berör 

läs- och skrivundervisning för yngre elever. De kommer fram till vissa 

implikationer gällande läs- och skrivundervisning för yngre elever. I 

översikten lyfts ett flertal faktorer och metoder fram som särskilt angelägna 

att prioritera i undervisningen. Bland annat handlar det om metoder för att 

stimulera fonologisk medvetenhet inför läs- och skrivinlärning samt 

bokstavskännedom det första skolåret. Till detta kommer hur 

gissningsläsning hos elever bör övervakas och undvikas samt att 

undervisning om ord för ökat ordförråd bör prioriteras. Den explicita 

undervisningen bör kombineras med metoder för att utveckla elevernas 

talspråkliga förmågor, läslust, förmåga att formulera sig i skrift, illustrera och 

dramatisera i relation till texter som klassen läser (ibid). Gällande matematik 

har betydelsen av automatisering av talfakta i tidiga år sedan länge belysts i 

forskningen (Butterworth & Yeo, 2010; Hudson & Miller, 2006). 

Vad skulle alternativen för en svensk skolkontext kunna vara? Skolverket har 

alltså idag mycket omfattande bedömningsstöd, nationella prov och 

kunskapskrav för att upptäcka och ge underlag för att stödja elever i behov 

av särskilt stöd i matematik och svenska/svenska som andraspråk. Fyller 

stöden denna tänkta funktion och står det i paritet till den omfattande insats 

som fordras för skolans pedagoger att genomföra alla kvalitativa 

obligatoriska stöd för alla elever? Levlins (2014) avhandling visar att det 



3 (10) 

 

 

skulle vara möjligt att genomföra en mindre tidskrävande gruppscreeening av 

läsförmågan i åk 2 för att identifiera elever som riskerar att inte nå 

kunskapskraven i åk 3. Levins studie visade också att det fanns många elever 

med svag läs- och stavningsförmåga i åk 2 som ändå klarade de nationella 

proven i åk 3. En reflektion är att elever med t ex dyslexi skulle kunna 

genomgå hela lågstadiet utan att identifieras och också klara de nationella 

proven i åk 3.  

Response-to-intervention (RTI) 

Response to intervention (RTI) har sitt ursprung i USA i – ”No child left 

behind” vilket introducerades i början av 2000-talet. Den bärande tanken är 

att ingen elev ska ”falla mellan stolarna” utan tidigt identifieras och få 

adekvat stöd – det vill säga innan ett eventuellt misslyckande för eleven är ett 

faktum. Fokus riktas mot verksamheten och hur den förmår att anpassa och 

möta elever med lämpliga metoder som utvecklar elevernas förmågor. På så 

sätt kan RTI betecknas som proaktiv och förebyggande. Detta i motsats till 

en undervisning där elever misslyckas innan åtgärder sätts in -”wait-to-fail”. 

RTI kännetecknas också av systematiskt återkommande bedömning av läs- 

och skrivfärdigheter genom snabbt genomförbara, valida och reliabla tester. 

Testresultaten ställs i relation till undervisningen och metoderna. Hur 

eleverna presterar på testerna ses alltså som en utvärdering av själva 

undervisningen och metoderna. I RTI förekommer vanligen tre ”tiers” 

(översatt till lager på svenska) av insatser. Lager 1 utgörs av evidensbaserad 

undervisning för alla elever i den ordinarie verksamheten. De elever som i 

Lager 1 inte utvecklar adekvat matematik-, läs- och skrivförmåga får mer 

intensiva och individualiserade insatser i undervisning i mindre grupper. 

Detta motsvarar Lager 2 i modellen. Det 3:e Lagret i RTI utgörs av än mer 

individualiserade och intensiva insatser.  

 

RTI i internationell forskning 

Syftet med RTI är tidig upptäckt och tidiga insatser. Ett antal studier har visat 

på goda resultat efter att elever genomgått RTI (för en överblick se Taube et 

al, 2015).  I forskningen råder dock oenighet om vad som är tidigt. 

McAlenney och Coyne (2015) argumenterar för insatser och screening redan 

i förskolan. I andra studier startar RTI och Lager 1 under det första skolåret 

(Gilbert m.fl., 2013). Det finns inte heller konsensus om i vilket lager en elev 

med tidiga tecken på lässvårigheter skall placeras d.v.s. om eleven skall börja 

med lager 1 – eller direkt få intensiva åtgärder i grupp eller på individnivå 

(Lager 2 eller 3).  Vidare finns olika uppfattningar om hur intensiva 

åtgärderna ska vara (Fuchs, m.fl., 2012; Gilbert, m.fl., 2013). Viss forskning 

pekar på att det är mer effektivt med intensiva åtgärder över en kortare 

period (Torgesen, m.fl., 2001). Annan forskning visar att det är bättre med 

fortlöpande åtgärder under flera år (Vaughn, m.fl., 2011). Kritik som har 

riktats mot RTI är bland annat att elever i Lager 3 ändå inte alltid uppnår 

åldersadekvata förmågor. Kritiken gäller både interventionerna i de olika 

lagren och mot skolor som väljer att arbeta med RTI då det kan innebära att 

eleverna bara gör ”more of the same” i de olika lagren. Även kritik mot att 

innehållet i lagren är otydligt framskrivna förekommer. Sammantaget finns 

det dock en avsevärd mängd forskning som styrker att RTI är en 

framgångsfaktor. 
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Med denna beskrivning blir det tydligt att RTI inte är ett helt färdigutvecklat 

koncept. Det är också i en företrädelsevis amerikansk kontext som RTI 

studerats.  Forskning om hur RTI skulle kunna införas i den finska skolans 

ramverk har dock publicerats (Björn, Aro, Koponen,  Fuchs & Fuchs, 2018). 

Fokus i studien är hur matematikinlärning genom RTI skulle kunna gestaltas i 

Finland. Som exempel lyfts hur systematiserad bedömning, explicit och 

flexibel undervisning samt hur ”ett cykliskt särskilt stöd” skulle kunna 

fungera.  

 

Response-to-intervention (RTI) i svensk skolkontext 
Nordström och Svensson (2017) beskriver hur RTI skulle kunna konstrueras 

i svensk skolskontext.   

 

”Först genomförs en screeningperiod och sedan tre lager av 

interventioner med stigande intensitet av åtgärder, d.v.s.. så 

som det vanligtvis brukar beskrivas i tidigare publikationer… 

Emellertid innehåller modellen 4 lager där det fjärde lagret 

berör assisterande teknik.”    

(s. 21-27) 

Gällande Lager 4 föreslår Nordström och Svensson assisterande teknik (AT) 

som ytterligare en insats i kombination med Lager 3. Argumentet för Lager 4 

är att eleven kan öka sin självständighet avseende att ta till sig och förmedla 

text före åk 4.  I Lager 4 ska den assisterande teknik som idag finns för att 

stödja elevers läs- skriv- och matematikförmågor användas. När det gäller 

läs- och skrivförmågan innebär det, dels använda sig av en talsyntes för att 

lyssna sig till text och nå förståelse utan att avkoda, dels att använda sig av 

ett taligenkänningsprogram för att prata in text som omvandlas till ord och 

meningar. Flera studier har visat på positiva effekter när det gäller att öka 

elevernas litterata förmåga samt att det finns transfereffekter, dvs. att 

eleverna även blir bättre på att avkoda trots att de inte explicit direkt tränar 

denna förmåga (Archer et al. 2014; Fälth & Svensson, 2015; Lindeblad et al, 

2016).   

RTI som pilotstudie i svensk skolkontext 

Ovanstående struktur för RTI, med Lager 1-4, har under läsåret 2017-2018 

implementerats och genomförts med 17 elever i en åldersblandad åk 1-2. 

Studien innefattade 6 elever i åk 1 och 11 elever i åk 2 i en åldersintegrerad 

klass. I studien exkluderades inga elever, utan alla erbjöds att delta oavsett 

förutsättningar. Alla 17 elever deltog inledningsvis i den ordinarie med 

vetenskapligt understödda undervisningen - Lager 1, som pågick mellan 

augusti till oktober 2017. Elevgruppen som helhet bedömdes inte som stark 

av klasslärarna vid starten av RTI. Eleverna hade tidigare antingen gått ett år 

i förskoleklass eller åk 1 med traditionell undervisning. De hade då inte haft 

direkta specialpedagogiska insatser relaterade till läsning, skrivning eller 

matematik.  

Undervisningen i Lager 1 var evidensbaserad utifrån de pedagogiska 

implikationerna framskrivna av Taube, Fredriksson och Olofsson (2015) 
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vilket skilde sig från tidigare års undervisning som var mer traditionell och 

läromedelsstyrd. I Lager 1 var ett tematiskt ämnesövergripande arbetssätt 

utifrån en skönlitterär bok utgångspunkten för ett kontextuellt lärande under 

läsåret. I relation till texten kunde arbete med ordförrådet prioriteras, 

läslusten stimuleras och elevernas förmåga att formulera sig i skrift i 

meningsfulla sammanhang tillgodoses. Bild och drama kopplades flitigt till 

bokens innehåll. Vid sidan av det lustfyllda, kontextuella och tematiska 

arbetet fanns ett strukturerat och systematiskt arbete med fonologiska 

övningar för elever som behövde det. Undervisningen omfattade då explicita 

övningar i grafem/fonem koppling och bokstavskännedom samt syntes och 

analysövningar. Dessa var individanpassade, allt för att säkerställa en god 

ordavkodningsutveckling för alla elever. Reciprocal teaching användes som 

metod för att utveckla läsförståelsestrategier (Palinscar & Brown, 1984). 

Boken blev även en kontextuell utgångspunkt för elevernas matematiska 

undersökningar och samtal. Vid sidan av det fanns en systematisk och 

explicit undervisning om tal som helhet och delar. Undervisningen byggdes 

utifrån relationer inom och mellan tal. I stor utsträckning lades 

undervisningen upp från det konkreta till det abstrakta.  Progressionen i 

lärandet gick via de fyra faserna - muntligt laborativ, representativ, abstrakt 

och sista en fas för att befästa, återkoppla och skapa samband (Minskoff & 

Allsopp, 2003; Swanson & Jerman, 2006). En systematisk träning av talfakta 

och väl underbyggd undervisning för en djupare förståelse för talen och 

sambanden var det som var i fokus. McIntosch (2008) argumenterar för 

elevers automatisering av grundläggande talfakta i talområdet 0-10 och 

menar att det är där taluppfattningen grundläggs. I förlängningen ger det 

möjligheter att generalisera dessa kunskaper i ett utvidgat talområde. Lunde 

(2011) anser att automatiserade kunskaper om talfakta är avgörande för att 

förhindra matematiksvårigheter. Bentley och Bentley (2016) menar att det 

krävs omfattande träning för att denna automatisering ska infinna sig. 

Nedanstående tabell (1) beskriver hur eleverna genomgick de olika lagren 

med start höstterminen 2017. Kriteriet för elever att vara i behov av 

ytterligare pedagogiska insatser och mer intensifierade lager (Lager 2 och 

eventuellt 3) var att de inte nått över percentil 30 eller stanine 3 på tester för 

fonologisk medvetenhet, bokstavskännedom, avkodning av ord/nonord eller 

läsförståelse. I Lager 3 testades även hörförståelse och självbild. I matematik 

testades elevernas aritmetiska förmågor i talområdet 0-10 samt 0-20 utan 10-

talsövergång. Diamanttesten Ag1 i åk 1 och Ag 1 och Ag 2 i åk 2 användes 

(Skolverket, 2018). Ag-testen avbröts efter tidsgränsen 3 minuter. För Ag 1 i 

åk 1 ansågs eleven vara i behov av intensifierade insatser om den klarade 

mindre än hälften av uppgifterna. Under vårterminen höjdes dessa gränser till 

att de hade rätt till intensifierade insatser om de klarade mindre än ¾ av 

testet. I åk 2 ansågs eleverna under hela läsåret vara i behov av intensifierade 

insatser om de inte klarade mer eller mindre hela Ag 1. För åk 2 ansågs de 

också vara i behov av intensifierade insatser under hela läsåret så länge de 

inte nådde ett resultat över ¾  rätt av Ag 2. 

Tester med hela RTI-klassen gjordes initialt i augusti 2017, i januari 2018 

samt i juni 2018. De flesta av testen tog bara några minuter att genomföra. 

Elever som fick insatser i Lager 2 och 3 genomomförde vissa av testerna 
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även under interventionsperioden för att pedagogerna skulle kunna anpassa 

åtgärder och metoder efter hur eleverna utvecklades eller för att avgöra om 

de inte längre var i behov av de mer intensiva insatserna. Anpassning av 

metoder och intensifiering av insatser är det centrala i RTI. 

I Lager 2 fanns två grupper (se tabell 1) som fick extra insatser i att utveckla 

sina förmågor att läsa och skriva. Den ena gruppen arbetade mer intensivt 

med läsförståelsestrategier och läsflyt, då dessa elever hade behov av det. 

Denna grupp gick åter in i Lager 1 efter jul då de hade resultat över 

gränsvärdet på tester.  Den andra gruppen arbetade med grafem-fonem 

koppling, bokstavskännedom samt avkodning/syntesövningar av mindre 

komplicerade ord. De övade läsförståelse på enklare texter. De arbetade 

också med analys och skrivövningar. 

Forskare och RTI-pedagogerna har träffats i fokusgrupper cirka två 

timmar/månad under läsåret 2017-2018. Träffarna hade till syfte att utvärdera 

undervisningen och metoderna i alla lager för alla elever. Fokusgrupperna 

har även haft till uppgift att vid behov modifiera interventioner tillsammans 

med pedagogerna. Pedagogerna har också kunnat bidra med sina 

erfarenheter, av det i vardagen ständigt pågående diagnostiska arbetet, kring 

elevernas förmågor och  utveckling. Dessa erfarenheter har ställts i relation 

till hur interventioner i olika lager har fungerat. Pedagogernas upplevelser, så 

här långt, är att RTI har fungerat mycket väl och de anser att eleverna har fått 

intensiva och noga avvägda insatser snabbt om det funnits behov av det. De 

menar också att de haft god kontroll över elevernas utveckling. Samtalen 

ledde också till att pedagogerna blev medvetna om vad de behövde utveckla i 

sin undervisning för att möta elevernas skiftande behov. Pedagogerna menar 

att det kan uppfattas som resurskrävande att träna intensivt på färdigheter i 

tidiga skolår, men också att det är väl investerad tid för att motverka 

misslyckanden. Två omgångar av Lager 3 har genomförts under vt-2018 med 

två veckors paus emellan för de elever som haft behov av det. Pausen kan 

vara betydelsefull för eleverna då de kan uppleva det som ansträngande med 

intensivundervisning. 

Tabell 1 

RTI Lager 1-3 Läsa och skriva 

Lager - Läsa och 

skriva 

Åk 1 – 6 elever Åk 2 – 11 elever 

Lager 1  

augusti-oktober ht-17 

6 11 

Lager 2 mindre 

grupper 2x40min/v. 

oktober – december ht-

17 

3  6  

Lager 3 4x30 min/v 

en-till-en undervisning 

4 veckor vt-18 

0 3 

Lager 3 ytterligare en 

omgång 4x30 min/v 

0 2 
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en-till-en undervisning 

4 veckor vt- 18 

Lager 4 ht- 18 

 

0 2 

 

I Tabell 1 åskådliggörs hur antalet elever som är föremål för andra insatser i 

att läsa och skriva än Lager 1 minskar efter hand. Vissa elever får intensiva 

insatser i Lager 2 eller 3 och de flesta behöver sedan inte ytterligare insatser. 

Två av 17 elever finns i skrivande stund kvar i Lager 4 under ht 2018. Dessa 

elever har testresultat över stanine 3 eller percentil 30 på alla tester 

(fonologisk medvetenhet, bokstavskänndom, avkodning av ord/nonord) utom 

för testen av läsförståelse och hörförståelse. Lager 4 kommer att utvärderas i 

december 2018.  

Tabell 2 

RTI Lager 1-3 Automatisering av talfakta 

Lager – 

Automatisering av 

talfakta 0-10 samt  

0-20 utan 10-

talsövergång 

Åk 1 – 6 elever 

Testat med Ag1 

Åk 2 – 11 elever 

Testat med Ag 1 och 

Ag 2 

Lager 1  

augusti-oktober ht-17 

6 11 

Lager 2 mindre 

grupper 2x40min/v. 

oktober – december ht-

17 

3  8  

Lager 3 4x30 min/v 

en-till-en undervisning 

4 veckor vt-18 

1 4 

Lager 3 ytterligare en 

omgång 4x30 min/v 

en-till-en undervisning 

4 veckor vt- 18 

1 3 

Lager 3 ht- 2018 

Lager 3 ytterligare en 

omgång 4x30 min/v en 

till en undervisning 4 

veckor ht-18 

 

1 0 

 

I Tabell 2 åskådliggörs hur antalet elever som är föremål för mer intensiva 

insatser för att automatisera talfakta minskar radikalt efter hand. Flertalet 

elever i åk 2 fick intensiva insatser i Lager 2 eller 3 men automatiseringen av 

talfakta faller på plats för alla elever under åk 2. För en elev i åk 1 fortsätter 

perioder av Lager 3 för att automatisera talområdet 0-10 under höstterminen 

2018 i åk 2.  
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En jämförelsegrupp med 22 elever i åk 1 och 21 elever i åk 2 som inte 

genomgår RTI under 2017-2018 är referensgrupp i studien. Dessa elever har 

haft ordinarie undervisning under de ett och ett halvt år som RTI-pilotstudien 

pågått. I december 2018 sammanställs alla resultat och djupare analyser av 

RTI som pilotstudie i en svensk skolkontext kommer att genomföras. 
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