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Abstract 
Nilvius, Camilla (2022). Response to Intervention - en specialdidaktisk modell för att 
förebygga lässvårigheter: Från samlat forskningsläge till tillämpning i svensk 
skolkontext, Linnaeus University Dissertations No 452/2022,  
ISBN: 978-91-89709-05-8 (tryckt), 978-91-89709-06-5 (pdf). Written in Swedish 
with a summary in English. 

The Response to Intervention model originated in the United States. The 
model aims to prevent learning difficulties through early identification and 
thus early intervention. The goal is that no student should fall behind “No 
child left behind”. The purpose of the thesis is to investigate how RtI can 
function as a special didactic model in primary school. It seeks to 
systematically organize early identification and early intervention 
regarding students' reading development and thereby counteract reading 
difficulties. The thesis first study is a meta-analysis that examines the effects 
of tier 2 interventions on primary school students' word decoding 
development. A small to moderate effect was found g = .31. The second 
study examined the effects of RtI when identifying and intervening students 
in need of support in their reading development. The study was conducted 
as a quasi-experiment with grade 2 students (n = 11 + 11). The results 
showed effect sizes between g = .49 - 1.00 on word decoding and reading 
comprehension, however, the results were not significant. The teachers' 
perception of the model was also compiled. They found that RtI worked 
very well as the students received support and the teachers were given the 
opportunity to collaborate. They did however also find that the RtI model 
was inflexible and resource-intensive. The third study was longitudinal and 
followed students' (n = 113) reading development during grade 1 and 2 
within RtI. A significant reduction in students in need of support was noted. 
In comparison with a reference group (n = 759), there were significantly 
fewer students who performed below the 25th percentile and fewer RtI 
students who did not maintain their reading ability. The results showed that 
RtI seems to function as a special didactic model in accordance with "No 
child left behind". Nevertheless, there are students who have received 
interventions within the model that do not reach age-appropriate levels. The 
fourth article discusses the possibilities of combining Response to 
Intervention and Lesson Study as the models seem to be able to complement 
each other.  



In response to the purpose of the thesis, RtI seems to function well as a 
special didactic model in primary school to systematically organize early 
identification and early intervention regarding students' reading 
development. A fourth Tier of assistive technology is recommended for 
students who do not develop by traditional methods as well as recurring 
collaborative teacher meetings to analyze, plan, implement and evaluate 
students' development within the model. 

Keywords: Response to Intervention, RtI, special didactics, reading, reading 
instruction, reading development, evidence-based instruction, monitoring, 
support 
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Förord 

 Camilla, jag har funderat på om det går att vända på 
oceanångaren … det här med att vi i Sverige har så 
mycket specialpedagogiska resurser på högstadiet. 
Egentligen vill vi ju jobba med tidig upptäckt och tidiga 
insatser och förebygga svårigheter. Vi borde kunna hitta 
en modell för det. Andra länder kan, till exempel Finland 
… och det verkar vara just den tanken med RtI – tidig 
upptäckt och tidiga insatser. 

 
Orden ovan minns jag från en diskussion med en rektor i mitten av 
2010-talet. Sedan dess har jag haft förmånen att arbeta med Response 
to Intervention (RtI) i flera olika sammanhang och sett dess 
möjligheter att i tämligen stor utsträckning fungera förebyggande för 
att motverka framtida skolsvårigheter. Att se specialpedagogiska 
insatser för svenska elevers lärande som en oceanångare var en bra 
liknelse. Det tar tid att ändra invanda mönster om hur special-
pedagogiska insatser bör prioriteras och organiseras, och det tar också 
tid att lägga en solid grund för alla elevers läsutveckling. Det är svårt 
att ändra kurs och ta sig ur en negativ trend. Ett sätt är att hitta 
vetenskapligt underbyggda verktyg och metoder för att underlätta för 
lärare att tidigt identifiera och stödja elever som har skolsvårigheter 
och för ansvariga att tidigt sätta in resurser. Mitt avhandlingsarbete 
har givit mig möjligheten att undersöka detta. 
Med bakgrund som lärare, speciallärare och universitetsadjunkt 
antogs jag 2018 till Forskarskolan Special Education for Teacher 
Educators (SET) vid Linnéuniversitetet. Avhandlingsarbetet har varit 
otroligt utvecklande, och det finns flera betydelsefulla personer som 
jag vill tacka.  
Först och främst vill jag tacka mina handledare, professor Idor 
Svensson och docent Linda Fälth. Idor, du engagerade mig i 
datainsamling redan innan jag kom in på forskarutbildningen – och 
plötsligt var jag igenom den och skulle disputera.  Du kan konsten att 
driva på doktorander utan att stressa dem – hur nu det kan gå till? 
Tack vare dig slapp jag ”segla ensam på det öppna havet”. Under hela 
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avhandlingsarbetet har du haft en fullkomlig tilltro till min förmåga. 
Din djupa kunskap inom området i kombination med hundraprocentig 
stöttning är allt en doktorand kan drömma om. Med ihärdighet och 
tålamod har du läst mina texter gång på gång och insiktsfullt 
kommenterat dem. Dessutom har din genuina vänlighet och omtanke 
varit betydelsefullt när arbetet någon gång känts motigt.  
Linda, du blev min bihandledare när jag antogs till forskar-
utbildningen. Ingen handledare i världen kan vara snabbare med 
återkoppling och stöd än vad du är. Genom dina noggranna läsningar 
och kloka synpunkter har texterna utvecklats. Inte ett enda dubbelt 
mellanslag har undgått dina ögon, och din noggrannhet kompletterar 
min snabbhet så bra. I de många femminuterssamtal som jag spontant 
har haft med dig i korridoren har du ofta kommit med otroligt smarta 
idéer och lösningar. Som den erfarna pedagog du är så har du visat på 
dessa lösningar, men låtit mig tänka och agera själv. Idor och Linda, 
mina tack till er kan inte uttryckas i ord på ett rättvist sätt.  
Under min forskarutbildning har jag tillhört tre miljöer/ 
forskargrupper: Forskarskolan SET, Pedagogisk Psykologi vid 
Institutionen för psykologi samt forskningsmiljön RIDE vid 
Institutionen för pedagogik och lärande på Linnéuniversitetet. I alla 
dessa tre miljöer/grupper finns många seniora och sammanlagt nästan 
50 doktorandkollegor som har varit fantastiska bollplank i många 
olika sammanhang. Tack till er alla! Ett särskilt tack till min nära vän 
och doktorandkollega Helen Egerhag för ditt aldrig sinande stöd och 
även för din omsorgsfulla genomläsning av kappan i slutskedet. Jag 
är så tacksam för Forskarskolan SET och dess ledning med fantastiska 
Mona Holmqvist vid rodret. Gemenskapen har varit sagolik, som en 
dröm på slottet … 
Ett särskilt stort tack vill jag också rikta till Thomas Nordström, 
Rickard Carlsson och Heidi Selenius. Att samförfatta artiklar 
tillsammans med er seniora har varit som en egen forskarutbildning i 
sig. Det har varit fantastiskt att få ta del av era kunskaper i konkret 
forskningsarbete och artikelskrivande, och för detta är jag djupt 
tacksam. 
Ett stort tack till de skolor som har deltagit i RtI-studierna. Ni har varit 
oumbärliga för att kunna genomföra RtI i praktiken. Tack för fin 
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samverkan samt alla era tankar och erfarenheter. Tack också till 
Helena Roos och Lena Karlsson för härligt samarbete i RtI-projektet.  
Tack till Stefan Gustafson för din läsning vid mitt mellanseminarium. 
Du framförde kloka synpunkter och nya infallsvinklar som förde mitt 
arbete framåt. Ett varmt tack även till Jakob Åsberg för din läsning 
och konstruktiva kritik vid mitt slutseminarium. Olof Sandgren, i 
SET:s regi fick du agera opponent i en ”fördisputation”. Du gav mig 
flera viktiga råd som var mycket värdefulla i slutskedet av 
avhandlingsarbetet, tack för det.  
Slutligen vill jag tacka min familj. Mamma och pappa, ni har alltid 
haft full tilltro till min förmåga, och för det är jag mycket tacksam. 
”Det klarar du!” har varit dina ord till mig, pappa, vad jag än hittat på 
i livet. Alva, min kloka, drivna, och roliga dotter som bara ser 
möjligheter. John, min kreativa, nyfikna och humoristiska son, när 
bokstäverna har bråkat med dig har jag ofta fått ny energi att jobba 
lite till med min forskning. Anders, mitt allt, vad kan jag säga? Du 
gör mig hel, och att vara hel är en förutsättning för att kunna skriva 
en avhandling. Jag älskar er alla oändligt. Tack för att ni orkade med 
mig under dessa år när jag rodde avhandlingen i land!  

Camilla Nilvius 
Värnamo, april 2022 
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1. Inledning 

De första skolåren är särskilt viktiga för elevers läsförmåga. Att 
elever knäcker läskoden och automatiserar ordavkodningen under 
lågstadieåren underlättar den framtida kunskapsinhämtningen 
avsevärt (Taube et al., 2015). Automatiserad ordavkodning frigör 
kognitiva resurser åt mer komplext lärande, som att tillägna sig 
innehållet i texter, vilket är det väsentliga i all läsning. Dessvärre är 
det sedan länge konstaterat att elever som har svårt att läsa de första 
skolåren, och inte får stöd, läser mindre, utvecklar sitt ordförråd 
långsammare och får sämre läsförståelse (Stanovich, 1986). Glappet 
mellan dessa elever och elever som är goda läsare förstärks genom 
skolåren. Detta brukar benämnas som ”Matteuseffekten” 
(Stanovich, 1986). I förlängningen är god läsförmåga dessutom en 
demokratisk rättighet (Läsdelegationen, 2018). God läsförmåga kan 
ge elever ökade möjligheter att förverkliga sig själva och delta i 
samhället på lika villkor. En fungerande läsförmåga hos våra elever 
är med andra ord inte en fråga bara för skolan, utan för hela vårt 
demokratiska samhälle.  
Dessvärre visar en del svenska skolor ibland svårigheter att tidigt 
identifiera och stödja elever under grundskolåren (SOU 2016:09). I 
propositionen Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti (Prop. 
2017/18:18) har en ”vänta och se”-strategi identifierats i de tidiga 
skolåren, och de har också konstaterats att många svenska skolor 
saknar rutiner för hur identifiering och stöd till elever kan 
organiseras och tillhandahållas med god kvalitet.  Sandberg (2012) 
har upptäckt att det finns en avvaktande attityd till att ge elever stöd 
under förskoleklass och årskurs 1, eftersom tidigt stöd är knutet till 
olika dilemman – till exempel pedagogers och specialpedagogers 



9 

rädsla att stödet kan ha stigmatiserande effekter. Problemet att 
svensk skola inte lyckas med tidig identifiering och tidigt stöd till 
elever kan emellertid knytas till ett flertal faktorer bortom 
pedagogers ängslan för stigmatisering. Skolan är en del av det större 
samhällssystemet. Faktorer såsom ideologiska utgångspunkter, 
politiska reformer, skolans yttre och inre organisation, lärarkårens 
aktuella kompetens, tillgång till speciallärare samt olika 
förutsättningar påverkar hur undervisningen och identifieringen av 
elever i behov av stöd i läsutvecklingen fungerar i våra skolor i dag. 
I denna avhandling studeras hur Response to Intervention (RtI) kan 
minska antalet elever som riskerar att utveckla lässvårigheter. Nedan 
följer ett resonemang om varför detta är av betydelse att undersöka.  

1. 1 Tidig upptäckt och tidiga insatser i ett 
politiskt reformlandskap 
Svenska elever uppger i hög utsträckning att de trivs i skolan, och 
åtta av tio elever menar att de känner sig trygga (Skolinspektionen, 
2021). Detta är en god utgångspunkt och förutsättning för elevers 
lärande. I internationella kunskapsmätningar har emellertid svenska 
elevers resultat sammantaget sjunkit sedan mitten av 1990-talet 
(Gustafsson & Blömeke, 2018; Skolverket, 2016a, 2016b). 
Nedgången är tydligast i matematik och naturvetenskapliga ämnen, 
men noteras även i läsförståelse. Ett visst trendbrott som visade en 
återhämtning av resultaten kunde dock noteras i de två senaste 
PISA1-mätningarna avseende läsförståelse (Skolverket, 2016a, 
2019c), även om resultaten inte är tillbaka på 1990-talets nivåer 
(Gustafsson & Blömeke, 2018). Dock är resultaten från 2018 
ifrågasatta, eftersom det finns indikationer på att alltför många 
elever, särskilt flerspråkiga och nyanlända, exkluderats från provet 
(Riksrevisionen, 2021). Läsdelegationen (2018) hävdar att det är för 
tidigt att säga om uppgången i den senaste PISA-undersökningen är 
en tillfällighet eller början på en uppåtgående trend och menar att 
detsamma gäller PIRLS2-undersökningen från 2015. Genom PIRLS 

 
1 PISA- Programme for International Student Assessment är en kunskapsutvärdering, som utvärderar 
hur femtonåriga elever i olika länder är rustade inför framtiden när de lämnar skolan. Studien 
genomförs vart tredje år av OECD.  
2 PIRLS - Progress in International Reading Literacy Study. är en internationell studie som 
undersöker läsförmåga och attityder till läsning hos elever i årskurs 4. Studien genomförs vart femte 
år av OECD. 
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har det varit möjligt att följa utvecklingen av svenska fjärdeklassares 
läsförmåga under de senaste 15 åren (Skolverket, 2017). Vid första 
PIRLS-undersökningen 2001 låg Sverige i topp. Sedan sjönk 
resultaten fram till den förra mätningen år 2011. I den senaste 
mätningen, PIRLS 2015, noterades en förbättrad läsförmåga bland 
landets fjärdeklassare (Skolverket, 2017).  
Det finns en osäkerhet om PIRLS- och PISA-resultaten visar att 
trenden vänder eller om de visar ett tillfälligt brott i en negativ trend 
på lång sikt. Bortom gruppanalysen finns emellertid intressanta data. 
I PISA-undersökningen delas elevernas läsförmåga in i nivåer från 
1 till 7. Elever på nivå 1 klarar endast mycket enkla läsuppgifter. 
Nivå 2 beskrivs som en basnivå för läsförståelse som anses vara 
grundläggande för fortsatt lärande. I Sverige når 18 procent av 
eleverna inte upp till nivå 2 (Skolverket, 2019c). Nästan var femte 
elev når alltså inte upp till grundläggande läsfärdighet. Den grupp 
elever som presterar på den allra lägsta nivån har ökat över tid. 
Under tidsperioden 2000–2018 har gapet mellan högpresterande och 
lågpresterande elever (beräknat som skillnad mellan 90:e och 10:e 
percentilen) ökat med 42 poäng i läsförståelse. I jämförelse med ett 
motsvarande genomsnittligt OECD-land3 så har ökningen varit 14 
poäng (Skolverket, 2019c). 
Sjunkande kunskapsresultat hos elever i svensk skola har de senaste 
decennierna mötts med ett stort antal reformer från politiskt håll, 
bland annat i de tidiga skolåren. Som exempel kan nämnas ny 
läroplan för grundskolan med kunskapskrav och nationella prov för 
årskurs 3 samt ett ökat antal obligatoriska bedömningar och 
kunskapskrav i läsförståelse för årskurs 1 (Läsdelegationen, 2018). 
Politiska reformers reella avtryck i pedagogisk praktik kan dock 
beskrivas som komplexa och mångfasetterade, och det är inte alltid 
som de får den politiskt avsedda effekten (Skolverket, 2013).  
Politiska intentioner för att tidigt stärka elevers läsning, bland annat 
reformer för att stödja tidig upptäckt och tidiga insatser, har 
implementerats. Flera av de implementerade reformerna har 
studerats. Den politiska intentionen vid införandet av de nationella 
proven i årskurs 3 var att tidigt upptäcka elever i svårigheter så att 

 
3 OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development grundades i Paris 1961. 
OECD:s uppgift är att genom analysarbete föreslå politiska och ekonomiska åtgärder till gagn för 
tillväxt, demokrati och marknadsekonomi. 
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de inte hamnade efter (SOU 2007:28). Proven infördes således med 
tanke på den elevgrupp som riskerar att få svårigheter, och syftet 
med proven var att i förlängningen skapa en mer likvärdig 
utbildning. Proven ger underlag för att bedöma om eleverna har 
uppnått kunskapskraven för årskurs 3 i läsförståelse (Skolverket, 
2009). Enligt regeringen ville man ha ett avstämningstillfälle i 
årskurs 3 för att tidigt kunna sätta in åtgärder för dem som behöver 
det. Av eleverna i årskurs 3 som deltog i nationella prov i svenska 
2017/2018 nådde 90–98 procent kravnivån i de olika delproven 
(Skolverket, 2018b). Vid en första anblick kanske det inte verkar så 
alarmerande. Herkner (2011) konstaterade emellertid att det 
nationella ämnesprovet i svenska för årskurs 3 är ett alltför enkelt 
prov och att det inte identifierar elever som kan tänkas få problem i 
sin läsutveckling. Hon kunde identifiera elever som inte hade 
uppnått tillräcklig ordavkodningsförmåga på standardiserade tester 
för årskurs 3 men som ändå klarade det nationella provet. Herkner 
(2022) har dessutom lagt fram ytterligare belägg för att det skulle 
vara möjligt att tidigt identifiera elever med ordavkodnings-
svårigheter i svensk grundskola, men att detta inte görs i tillräcklig 
omfattning. Genom att göra uppföljande studier kunde hon även 
konstatera att utan tidiga och effektiva insatser kunde elevernas 
lässvårigheter pågå genom skolåren, vilket påverkade deras 
utbildningsprestationer negativt. Liknande resultat har också funnits 
av Levlin (2014) som analyserade förhållandet mellan screeningar 
av läsförmåga i årskurs 2 och nationella prov i årskurs 3. Syftet var 
att undersöka om en enklare screening kunde predicera elevernas 
resultat på de nationella proven i svenska i årskurs 3. Resultatet 
visade att det var fler elever som klarade nationella provet i årskurs 
3 än lässcreeningen i årskurs 2. Levlin diskuterar vidare hur de 
nationella proven, som kriterierelaterade, endast informerar om 
elever når minsta godtagbara nivå eller ej. Hon menar att variationen 
av elevers förmågor inte synliggörs eftersom deras resultat inte ställs 
mot någon normering. Levlin hävdar att det därmed finns en risk att 
elever i behov av stöd inte identifieras genom de nationella proven. 
Takeffekter noteras också, liksom avsaknad av interbedömar-
reliabilitet, det vill säga att det saknas mått på i vilken mån olika 
lärare bedömer delproven i nationella prov på samma sätt (Levlin, 
2014). Reliabilitet och validitet i nationella prov från Skolverket har 
granskats och kritiserats (Herkner, 2011; Herkner, 2022; Levlin, 
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2014). Tillförlitligheten i provresultaten är något som särskilt 
problematiserats (Tengberg & Skar, 2017). 
Sommaren 2016 infördes obligatoriskt bedömningsstöd i svenska 
och svenska som andraspråk i årskurs 1 (Skolverket, 2016c) och 
kartläggningsmaterialet Hitta språket blev obligatoriskt att använda 
i förskoleklass från och med 1 juli 2019 (Skolverket, 2019b). 
Skolverkets bedömningsstöd syftar till att kvalitativt kartlägga 
elevers kunskaper och förmågor som sedan ger underlag för 
planering av fortsatt undervisning. Vidare ska bedömningsstödet 
även ge underlag för läraren att bedöma om en elev behöver extra 
anpassningar eller ytterligare stimulans i undervisningen. Syftet är 
med andra ord att följa upp alla elevers läs- och skrivkunskaper samt 
att tidigt identifiera elever som inte kommer att nå kunskapskraven 
(Skolverket, 2019b). Skolverkets (2021) uppföljning av 
bedömningsstöden visar att majoriteten av lärarna tycker att 
materialen hjälper dem men att de är tidskrävande. Endast hälften av 
lärarna upplever att materialen bidrar till att identifiera fler elever i 
behov av stöd. Uppföljningen visar också att premisserna för 
genomförandet skiljer sig åt, till exempel hur mycket 
specialpedagogiskt stöd som finns i olika skolor.  
De obligatoriska bedömningsstöden har debatterats flitigt. De är 
kvalitativa till sin natur och bygger på lärarens egen bedömning. 
Svårigheten att identifiera elever med bristande läsförmåga genom 
Skolverkets bedömningsstöd har belysts (Drougge-Rådström, 
2017). Drougge-Rådström menar att elevernas ordavkodnings-
förmåga inte bedöms på ett tillräckligt tillförlitligt sätt med 
Skolverkets bedömningsstöd i avstämning A för årskurs 1. För att 
erhålla hög reliabilitet vid testning förordas standardiserade tester, 
men ett sådant pedagogiskt förfarande har inte förespråkats eller 
ansetts motiverat i de senaste decenniernas svenska skola 
(Johansson, 2010). Samtidigt som de obligatoriska bedömnings-
stöden infördes implementerades även ett kunskapskrav i 
läsförståelse för årskurs 1 (Skolverket, 2015). Läraren har till uppgift 
att, med stöd av det obligatoriska bedömningsstödet, bedöma om 
eleven uppfyller kunskapskravet eller ej. 
Den senaste i raden av reformer är läsa-skriva-räkna-garantin 
(Skolverket, 2019b). Den syftar till att tidigt upptäcka och ge elever 
insatser. För att skolan ska uppfylla garantin ska följande ha 
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genomförts: obligatoriska kartläggningsmaterial i förskoleklass och 
årskurs 1, nationella prov i årskurs 3 samt en särskild bedömning av 
elevens kunskapsutveckling när en sådan behövs. Om en sådan 
bedömning görs ska skolan också planera och vidta de insatser som 
fordras och följa upp de extra anpassningar som gjorts för att 
säkerställa att de gett resultat. Resultatet av uppföljningen ska också 
föras över till den lärare som i nästa årskurs ska ansvara för eleven. 
Hur särskild bedömning, insatser och uppföljning i åk 2–3 bör 
genomföras lämnas till den enskilda skolan att organisera (Prop. 
2017/18:18).  
Skolinspektionens (2020) tematiska rapport visar att garantin i 
förskoleklass ännu inte fungerar fullt ut, även om själva 
genomförandet av kartläggningsmaterialets aktiviteter har fungerat 
bra i de flesta skolor. I rapporten framgår att i en tredjedel av de 
undersökta skolorna har inte alla aktiviteter under höstterminen 
genomförts. Ytterligare ett resultat är att cirka hälften av skolorna 
inte gör någon särskild bedömning av de elever vars kartläggning 
har indikerat svårigheter. Det framkommer också att på cirka hälften 
av skolorna planeras inte insatser i samråd med specialpedagogiskt 
kompetent personal (Skolinspektionen, 2020). Kanske kan de som 
benämns som ”gråzonsbarn” (Björck-Åkesson & Granlund, 2005) 
och som är i risk för lässvårigheter fortfarande ”falla mellan 
stolarna”, trots alla politiska incitament. Kanske ger inte läsa-skriva-
räkna-garantin i sig ett tillräckligt explicit ramverk till skolorna om 
hur den ska omsättas i praktiken. Ett ramverk för att systematisera 
och komplettera åtgärdsgarantin verkar behövas. 

1.1.1 Stödinsatser – styrdokument och reglering 
Skollagen (SFS 2010:800) slår fast att alla elever har rätt att få 
ledning och stimulans för att utifrån sina förutsättningar utvecklas så 
långt det är möjligt, enligt utbildningens mål. För de elever som har 
svårt att nå skolans mål ska extra anpassningar och eventuellt särskilt 
stöd sättas in (Skolverket, 2022a). Allmänna råd för arbete med 
extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (Skolverket, 
2022a) är tänkt att rekommendera hur lärare och övrig skolpersonal 
bör uppfylla krav och bestämmelser i styrdokumenten. Extra 
anpassningar avser mindre omfattande insatser som kan ske inom 
den ordinarie undervisningen med ordinarie personal, och för detta 
behöver inga formella beslut fattas (Skolverket, 2022a). Extra 
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anpassningar kan avse anpassade läromedel, extra instruktioner eller 
en kortare period av extra lästräning med speciallärare. Särskilt stöd 
avser insatser av mer omfattande karaktär och som normalt inte går 
att genomföra i den ordinarie undervisningen med ordinarie 
personal. Särskilt stöd pågår oftast över längre tid. Rektor fattar 
beslut om att behov av särskilt stöd ska utredas. Efter utredningen 
kan ett beslut om särskilt stöd fattas, och då upprättas ett 
åtgärdsprogram. Högst andel elever med åtgärdsprogram finns i 
årskurs 9, och så har det sett ut de senaste åren (Skolverket, 2022b). 
Detta är en indikator på att mer omfattande insatser sätts in sent i 
elevernas grundskoleutbildning. Särskilt stöd kan innefatta 
regelbundna specialpedagogiska insatser över längre tid, till 
exempel med speciallärare, tillgång till elevassistent under hela 
skoldagen, placering i särskild undervisningsgrupp eller enskild 
undervisning. Skillnaden mellan extra anpassningar och särskilt stöd 
är inte explicit framskrivet (Skolverket, 2022a). Det är insatsernas 
”omfattning och varaktighet” som skiljer särskilt stöd från extra 
anpassningar. I Allmänna råd … finns exempel på extra 
anpassningar och särskilt stöd, men det finns inga explicita exempel 
på hur specialpedagogiska insatser bör organiseras och exakt vilka 
kunskapsnivåer hos eleverna som skulle kunna ge den ena eller 
andra typen av insats. Med stöd i Allmänna råd … får skolorna själva 
göra bedömningar om stödinsatser efter egna tolkningar och 
bedömningar av elevers behov. Det gör att arbetet med stöd och 
insatser, till exempel avseende elevers tidiga läsutveckling, varierar 
mycket mellan skolorna (Skolinspektionen, 2011, 2020). 
Likvärdighet mellan landets skolor har särskilt belysts som ett 
problem (Skolverket, 2018a, 2020).   
Det är skolans personal, gärna i samråd med elevhälsan, som ska 
bedöma om en elev är i behov av stöd (extra anpassningar och/eller 
särskilt stöd) (Skolverket, 2022a). Enligt Socialstyrelsen och 
Skolverket (2014) är elevhälsans uppdrag att i första hand främja och 
förebygga, och först när elever visar svårigheter att uppnå målen kan 
ett riktat arbete på individnivå genomföras. Det har emellertid visat 
sig att det ofta finns en svag koppling mellan elevhälsans arbete och 
skolans uppdrag när det gäller kunskapsmål och sociala mål (Höög, 
2014). Avsaknaden av generella riktlinjer för elevhälso-
verksamheten gör att elevhälsopersonalen i hög grad gör egna 
planeringar och prioriteringar. Enligt Höög (2014) leder det till att 
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elevhälsoarbete uppvisar en stor variation utan någon ”bästa praxis” 
att ta stöd i. Vidare menar Höög att det finns uppgifter som måste 
göras och som görs, som exempelvis hälsosamtal, men att i 
förhållande till elevers lärande är dessa uppgifter medel och inte mål 
i sig. Ovanstående resonemang visar att skolans nuvarande system 
för elever i behov av stöd kan behöva kompletterande rutiner med 
ett ramverk för tidig upptäckt och tidiga insatser, vilket den här 
avhandlingen tar fasta på. 

1.2 Diskrepans mellan läsforskning och 
pedagogisk praktik 
När det gäller skolans uppdrag att ge alla elever grundläggande och 
fullgod läsförmåga under de första skolåren så har förhållandet 
mellan forskning och praktik under de senaste decennierna ibland 
varit bekymmersam. Läs- och skrivforskningen har nått relativt långt 
i hur effektiv läs- och skrivundervisning bör läggas upp de första 
skolåren för att elever ska utvecklas optimalt (Taube et al., 2015). I 
den välkända Bornholmsstudien visade det sig att det är möjligt att 
förebygga lässvårigheter genom att i förskoleklass arbeta med 
övningar i språklig medvetenhet (Lundberg et al., 1988). Vidare 
visar Statens beredning för medicinsk och social utvärderings (2014) 
systematiska översikt att om elever med dyslexi får öva kopplingen 
mellan fonem (språkljud) och grafem (bokstäver) på ett strukturerat 
sätt så förbättras deras läsförmåga, stavning, läsförståelse, 
läshastighet och fonologiska medvetenhet.  Lässvårigheter kan till 
stor del förebyggas om eleverna identifieras och erbjuds tidiga 
läsinterventioner. Betydelsen av tidiga upptäckter och tidiga insatser 
när det gäller elever i läs- och skrivsvårigheter är väl dokumenterad 
i internationell forskning (Castles et al., 2018; Fuchs et al., 2008; 
Fälth et al. 2013; Lovett et al., 2017; Partanen & Siegel, 2014; 
Snowling & Hulme, 2011;  Torgesen et al., 2001). Trots att det finns 
gott om forskning som ger pedagogiska och specialpedagogiska 
implikationer om hur läsundervisning de första skolåren bör 
genomföras enligt den bästa evidensen, så omsätts detta sällan i 
pedagogisk praktik (Taube et al., 2015; Tjernberg, 2013). Alatalo 
(2011) undersökte lärares möjligheter och hinder för att utföra 
skicklig läs- och skrivundervisning. Hon fann att det kunde vara 
svårt för lärare att exakt identifiera var eleverna befann sig i sin läs- 
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och skrivutveckling, uppmärksamma läs- och skrivsvårigheter samt 
veta vilka insatser som eleverna behövde. Den övergripande bilden 
var att lärarna verkade undervisa utan att ha verktyg för att kunna 
reflektera över hur deras undervisning verkligen påverkade 
elevernas läsning och skrivande. Fördjupade kunskaper hos lärarna 
och kontinuerliga dialoger med erfarna kollegor om de didaktiska 
frågorna framhålls av Alatalo. 
Den typ av metodologiskt strikta forskningsprojekt, i form av 
noggrant kontrollerade interventionsstudier, kan vara utmanande att 
omsätta i en föränderlig och varierande skolpraktik. Det kan också 
vara en av anledningarna till att interventionsstudier av högre 
kvalitet, så kallade randomiserade kontrollerade studier (RCT-
studier), ofta har varit ovanliga i svensk utbildningsvetenskaplig och 
pedagogisk forskning (Pontoppidan et al., 2018). Elevers behov är 
skiftande, och dessutom föränderliga över tid. För detta krävs en 
flexibel skolorganisation, vilket kan göra det svårt att omsätta 
interventionsforskning i praktiken. Pedagogers kunskaper, 
professionsutveckling, flexibilitet i organisationen samt samarbete 
vid sidan av den evidensbaserade praktiken framstår som 
nödvändiga faktorer för att ”den goda undervisningen” ska fungera 
(Håkansson & Sundberg, 2020). Skolinspektionen (2010) pekar ut 
följande centrala aspekter: läraren behöver ha kompetens att bygga 
och utveckla relationer samt ledarkompetens och didaktisk 
kompetens, men det krävs också en organisation som skapar 
tydlighet och struktur och där det finns kollegiala samtal om mål, 
värderingar och bedömning av resultat.  
För att stötta barn i behov av stöd under tidiga skolår menar 
Lundqvist (2018) att de kan behöva både materiellt och relationellt 
integrerat stöd. Lundqvist beskriver vidare att det under en period 
kan handla om en-till-en-träning, behandling av logoped, samtal 
förda i en-till-en-konversationer, extra träning efter skolan och 
eventuellt utökad tid i förskolan. Hon föreslår ”Multi-tiered systems 
of support” (MTSS) som till exempel modellen Buildings Blocks 
eller ”Response to Intervention” (RtI) som ett sätt att organisera för 
detta. RtI syftar till att fånga upp och i så stor utsträckning som 
möjligt motverka uppkomsten av svårigheter hos elever som annars 
kunnat kräva omfattande specialpedagogiska insatser, om de inte 
upptäckts tidigt och fått stöd (Denton, 2012). Det är just 
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kombinationen av systematisk kartläggning och monitorering av 
elevers utveckling i kombination med evidensbaserade och 
systematiska insatser utifrån elevernas behov som kännetecknar RtI.  
RtI kan ses som en modell för hur förebyggande insatser kan ges och 
modellen har visat sig reducera antalet elever i specialundervisning 
från 9 procent till 1,5 procent (Grosche & Volpe, 2013). Ett ökat 
intresse för RtI-modellen har under senare år noterats bland svenska 
forskare. Westling Allodi (2016) menar att det finns anledning att 
undersöka hur RtI skulle kunna fungera i svensk kontext. Nordström 
(2018) konstaterar att det i grundskolan finns behov av ett 
övergripande ramverk, såsom RtI, dels för att fastställa när elever 
når adekvata nivåer, dels för att det inom ramverket ges information 
till lärare om hur de kan undervisa. Han menar att denna information 
kan utveckla förståelse hos lärarna för hur de kan justera 
undervisningen för de elever som utmanas av att lära sig läsa. Vidare 
beskriver Andersson et al. (2021) i en teoretisk artikel att RtI i 
kombination med formativ bedömning verkar vara särskilt 
framgångsrikt. Frågan kan ställas om RtI kan fungera som ett 
tillämpat ramverk för den evidensbaserade läsforskningen så att den 
kan omsättas i skolans föränderliga praktik. 
Specialdidaktik kan kopplas till RtI eftersom frågorna vad, hur och 
varför accentueras. Det är intressant att undersöka om RtI-modellen 
kan fungera specialdidaktiskt i svensk skola för att tidigt identifiera 
och stödja elevers läsning och även med syfte att så långt det är 
möjligt motverka lässvårigheter Det finns inga tidigare studier som 
undersöker en tillämpad RtI-modell som helhet i svensk skolkontext, 
vilket den här avhandlingen tar fasta på.  
I ljuset av ovanstående inledning finns det anledning att undersöka 
alternativ för hur läsundervisning kan organiseras i de tidiga 
skolåren för att genom en RtI-modell tidigt identifiera och erbjuda 
systematiska insatser för elever som är i risk att utveckla 
lässvårigheter. Internationell forskning har visat att RtI-modellen 
kan motverka att elever hamnar efter sina kamrater i 
kunskapsutveckling. I den internationella kontexten benämns detta 
”No Child Left Behind” (D. Fuchs & L. S. Fuchs, 2006). RtI-
modellen ter sig dessutom vara förenlig med vårt nuvarande svenska 
system för hur stöd ska ges (Nordström, 2018; Skolverket, 2022a). 
RtI kan troligen komplettera nuvarande system för stödinsatser 
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genom själva strukturen med monitorering och tydliga kravnivåer 
som indikerar när elever behöver extra insatser. Initialt är det 
emellertid av intresse att först undersöka huruvida RtI-modellen är 
effektiv enligt den hittills samlade forskningen. Effekter av 
läsinterventioner inom lager 2 (gruppinterventioner) framstår som 
särskilt intressanta att analysera eftersom förebyggande arbete i 
mindre grupp är mer resurseffektivt än en-till-en-undervisning. Det 
torde dessutom vara av intresse att undersöka om forskningsresultat 
inom läsforskning skulle kunna omsättas i praktiken genom att 
tillämpa RtI i svensk skolkontext.  
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2. Syfte och frågeställning 

Syftet med avhandlingen är att undersöka hur Response to 
Intervention (RtI) kan fungera som en specialdidaktisk modell i 
lågstadiet för att systematiskt organisera tidig upptäckt och tidiga 
insatser avseende elevers läsutveckling och därmed motverka 
lässvårigheter. 

Frågeställning 
• Hur kan RtI fungera som en specialdidaktisk modell för att 

motverka lässvårigheter genom tidig identifiering och 
systematiska interventioner? 
 

Tillämpningen av RtI som en specialdidaktisk modell utgör 
kunskapsobjektet, och resultaten av en tillämpad RtI-modell med 
dess interventioner utgör studieobjektet. 

2.1 Centrala begrepp i avhandlingen 
Följande begrepp är centrala i avhandlingen: Response to 
Intervention, lager, läs- och skrivinlärning, läsutveckling, läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi, intervention, specialdidaktik och 
monitorering. De förklaras och definieras nedan. 
Response to Intervention (RtI) 
Response to Intervention (RtI) är en modell för förebyggande arbete 
som innebär att så långt som möjligt undvika att elever hamnar i 
svårigheter. Målet är att ingen elev ska hamna efter. Mottot inom RtI 
är ”No child left behind”. Elever som är i risk att utveckla svårigheter 
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identifieras tidigt och får alltmer intensiva insatser i olika lager som 
de förhoppningsvis utvecklas av. I avhandlingen likställs RtI med 
Multi-tiered system of support (MTSS), men RtI används primärt 
framför MTSS. 
Lager 
RtI delas traditionellt in i tre olika lager (nivåer) av insatser. På 
engelska används begreppet tier. I avhandlingen är begreppen lager 
och tier synonyma.  
Läs- och skrivinlärning 
Enligt Myrberg (2001) är läs- och skrivinlärning ”den fas i 
individens utveckling av läs- och skrivförmågan där förmågan att 
tillämpa skriftspråkets grundläggande konventioner etableras och 
automatiseras (dvs. individen blir läs- och skrivkunnig)” (s. 6). 
Läsutveckling 
I avhandlingen förstås läsutveckling med stöd av kognitivt 
inspirerade teorier. Läsutveckling beskrivs genom stadier (Høien, & 
Lundberg, 2013) eller faser (Ehri, 1991). 
Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 
Det har varit svårt att nå en gemensam förståelse och definition av 
företeelsen dyslexi i forskningen (Elliott & Grigorenko, 2014). Det 
finns dock ett par faktorer som de flesta forskare har enats kring. 
Specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi har sin grund i 
fonologiska faktorer, vilket innebär svårigheter att lära sig att 
ordavkoda samt att stava (Statens beredning för medicinsk och 
social utvärdering, 2014). Ofta finns en hög ärftlighetsfaktor. 
Svårigheterna finns kvar trots intensiva, systematiska och 
evidensbaserade interventioner (Catts & Petscher, 2021). 
 
Intervention 
Intervention är ett samlingsbegrepp för åtgärder, behandlingar, 
metoder och insatser (Sundell & Ogden, 2012). Kännetecken för en 
intervention är att den (a) är en medveten åtgärd för att åstadkomma 
en förändring, (b) syftar till att uppnå ett visst mål för en person, 
familj, skola eller ett samhälle (till exempel minska eller förebygga 
psykiska eller sociala problem), (c) kan sammanfattas i form av en 
skriftlig eller muntlig överförbar kunskap samt (d) görs tillgänglig 
genom utbildning, undervisning, handledning eller självstudier 
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(Sundell & Ogden, 2012). I avhandlingen används begreppet 
intervention synonymt med insatser, systematiska insatser och 
systematiska interventioner. 
Specialdidaktik 
Inom specialpedagogiken ryms specialdidaktik (Palla & Vallberg 
Roth, 2020). Specialdidaktik är mer praxisnära än specialpedagogik 
eftersom frågorna vad, hur och varför framhålls i en didaktisk ansats 
(Karlsudd, 2022). I denna avhandling definieras specialdidaktik som 
de insatser som ges specifikt för att hjälpa en elev att utveckla något 
som hon eller han har eller riskerar att få svårigheter med. 
Specialdidaktik är inte enbart åtgärdande, utan också förebyggande, 
som till exempel i den differentierade klassrumsundervisningen som 
sker i lager 1 inom RtI. Forskning om specialdidaktik sker i det 
specialpedagogiska forskningsfältet, varför begreppet special-
pedagogik också används i avhandlingen. 
Monitorering 
I avhandlingen används begreppet monitorering i relation till RtI, 
vilket handlar om att uppmärksamma samt återkommande följa och 
övervaka elevers utveckling. 

2.2 Avgränsningar 
I avhandlingen studeras RtI-modellen i relation till elevers 
läsutveckling. Det betyder att en avgränsning görs mot elevers 
skrivutveckling och matematiska utveckling. I mångt och mycket 
går läs- och skrivutvecklingen hand i hand och påverkar varandra 
men det är ändå två olika förmågor (Shanahan, 1998). Det är 
emellertid ändå möjligt att endast lyfta ut elevers läsning och studera 
det separat eftersom att läsa och skriva ändå bedöms vara två olika 
förmågor. När det gäller matematisk utveckling finns 
beröringspunkter med förmågor inom läsningen – i synnerhet när det 
kommer till språklig förmåga eller sådant som kan automatiseras, till 
exempel ordavkodningsförmåga och automatisering av 
grundläggande taluppfattning (Sterner & Lundberg, 2002). 
Matematisk utveckling i förhållande till RtI kommer dock inte att 
beröras i denna avhandling. RtI-modellen som underlag för 
diagnostiserande av specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi eller 
RtI i relation till särskilt begåvade elever är inte heller föremål för 
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undersökningen. RtI-modellen används även för beteende-
interventioner, men det ligger också utanför detta avhandlings-
område. I avhandlingen fokuseras inte heller på implementerings-
processen som sådan, utan snarare resultaten av en tillämpad RtI-
modell. 
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3. Ideologiska och teoretiska 
utgångspunkter samt tidigare 
forskning 

I detta kapitel belyses ideologiska och teoretiska utgångspunkter 
samt tidigare forskning som är relevant för avhandlingens 
forskningsområde. Positioneringar görs inom områdena 
specialdidaktik, Response to Intervention och läsning.  

3.1 Avhandlingens specialdidaktiska positionering 
inom specialpedagogiken 
Denna avhandling skrivs inom ämnet pedagogik och mer specifikt 
med inriktningen specialpedagogik. Som bekant har två perspektiv 
dominerat den specialpedagogiska diskursen de senaste 20 åren: ett 
kategoriskt perspektiv som fokuserar på individsvårigheter – ”elever 
med svårigheter” – och ett relationellt perspektiv – ”elever i 
svårigheter” – där betydelsen av omgivningsfaktorer är central 
(Emanuelsson et al., 2001). Under de senaste decennierna har 
specialpedagogiken i Sverige ofta diskuterats med utgångspunkt i 
dessa två perspektiv – kategoriskt mot relationellt perspektiv, som 
dikotomier. Detta är en mer ideologisk diskussion som inte är 
praktiskt användbar för analys i denna avhandling, och därmed 
fördjupas inte diskussionen om dessa perspektiv. Det har emellertid 
funnits en efterfrågan av en mer holistisk syn på specialpedagogik, 
där individers förutsättningar erkänns och balanseras mot 
samhälleliga och organisatoriska ramar för utbildningsverksamhet 
(Fishbein, 2007). Fischbein lyfter bland annat fram det didaktiska 
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området: vilket ämnesinnehåll som presenteras vad och på vilket sätt 
det anpassas till eleven/gruppen hur. Hon framhåller då den tidiga 
läs- och skrivinlärningen som särskilt viktig inom didaktiken för 
barns fortsatta lärande och självförtroende. Englund (2007) menar 
att under 1980-talet när didaktikbegreppet infördes i Sverige så såg 
man på didaktik som innehållsrelaterad pedagogisk forskning. 
Didaktikens etablering sågs som ett uttryck för att innehållet i 
undervisning och lärande under lång tid förbisetts inom den svenska 
pedagogiska forskningen.  
I denna avhandling breddas emellertid begreppet didaktik till 
specialdidaktik. Detta för att belysa att det handlar om 
innehållsrelaterad specialpedagogisk forskning. Inom fältet 
specialpedagogik ryms följaktligen specialdidaktik (Palla & 
Vallberg Roth, 2020), eftersom den ”speciella pedagogiken” 
alternativt kan benämnas just specialdidaktik. De praxisnära 
frågorna vad, hur och varför framhålls dock tydligt i en 
specialdidaktisk ansats (Karlsudd, 2022). Specialdidaktik är 
förenligt med RtI. Inom RtI fokuseras på vad det är för typ av 
undervisning som ska utveckla elevernas läsförmåga. Under-
visningen ska vara evidensbaserad. Det fokuseras även på hur 
undervisningen ska organiseras: den ska vara differentierad och ges 
i olika lager med mer och mer intensifierade insatser. Fortlöpande 
monitorering av elevernas utveckling ska också ske. Dessutom är 
intentionen klar om varför RtI tillämpas. Målsättningen är att alla 
elever som är i risk att utveckla svårigheter tidigt ska identifieras och 
få stöd – ”No child left behind”.  Det specialdidaktiska behovet 
uppkommer när det är brist på balans mellan omgivningens krav och 
den enskilda elevens förutsättningar för lärande. 
Inom svensk forskning syns ett ökat intresse för specialdidaktik i 
form av inkludering i ett ämne och tillgång till lärande (Roos, 2019).  
Lärares uppfattning om lektionsplanering och lektionsarbete med 
intentionen att didaktiskt inkludera samtliga elever i en 
differentierad klassrumsundervisning har också studerats (Kotte, 
2017). Grundtanken i RtI är att alla elever ska utvecklas. I 
specialdidaktik kan en didaktiskt inkluderande undervisning i 
relation till möjligheten att ta del av undervisningsinnehåll erbjudas. 
Därmed kan elevens kunnande och förmågor utvecklas, även för 
elever där behoven skiljer sig kvalitativt eller kvantitativt från det 
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som uppfattas som det allmänna (Mårtensson, 2017). Didaktisk 
inkludering innebär just anpassade undervisningsmetoder och 
undervisningsinnehåll utifrån den enskilda elevens förutsättningar 
(Asp Onsjö, 2006). Begreppet inkludering har diskuterats flitigt 
inom det specialpedagogiska fältet (Göransson & Nilholm, 2014). 
Begreppet återfinns inte i svensk skollag eller läroplan, men 
återkommer ofta i den samhälleliga debatten där olika tolkningar blir 
synliga (Göransson et al., 2011; Karlsudd, 2022). Karlsudd (2022) 
menar att begreppet inkludering har devalverats sedan 
Salamancadeklarationen (Svenska unescorådet, 2001).  Han 
nyanserar och bearbetar begreppet och för in elementär och perifer 
inkludering, i debatten. Perifer inkludering innebär att alla 
människor inte innesluts i samma samhällsgemensamma grupp, utan 
att inkludering sker inom särskilda grupper, till exempel inom 
särskola respektive grundskola. Enligt Karlsudd innebär elementär 
inkludering alla människors rätt till samhällsdeltagande där målet är 
att innesluta människor i gemenskap och där skillnader mellan 
individer ses som tillgångar. Vidare innebär det en acceptans för 
barns olikheter och att särskilt stöd till elever ges i skolans ordinarie 
arbete. Han menar att det är en missuppfattning att denna typ av 
inkludering betyder att alla elever alltid måste vara i samma 
klassrumsmiljö. Inom elementär inkludering finns möjligheter att 
undervisa både i mindre grupper och att ge individuellt stöd 
(Karlsudd, 2022). En sådan typ av definition av elementär 
inkludering är därför relevant i föreliggande avhandling. Perioder av 
gruppundervisning och en-till-en-undervisning förekommer inom 
RtI för att alla elever ska få förutsättningar att lära och utvecklas. 
Effektiva läsinterventioner ges mest effektivt i mindre grupper eller 
i korta, intensiva perioder av en-till-en-undervisning (Gersten et al. 
2020; Wanzek et al. 2016; Wanzek et al. 2018). Grupperna eller en-
till-en-undervisning i RtI är dock aldrig permanentande eller 
särskiljande under längre tidsperioder. De är föränderliga efter 
elevers behov. I förlängningen handlar det om att alla elever ska få 
en fungerande läsförmåga, vilket i sin tur ökar möjligheterna för dem 
att vara inkluderade i utbildning och den samhälleliga gemenskapen.  
I svensk kontext avgränsas specialpedagogiska insatser i skolan till 
elever som av någon anledning inte når upp till de krav som ställs i 
skolans styrdokument, och därmed är insatserna knutna till extra 
anpassningar eller särskilt stöd (Westling Allodi, 2016). Det har i sin 
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tur inneburit att det som har med specialpedagogik att göra kan leda 
till att de elever som blir föremål för specialpedagogiska insatser blir 
negativt utpekade. I en internationell kontext är det annorlunda – alla 
elever som inte ryms inom normalspannet kan bli föremål för 
specialpedagogiska insatser. För elever som utvecklas snabbare än 
förväntat och tillgodogör sig undervisningsinnehållet i raskare takt 
än andra finns möjlighet att få extra utmaningar genom 
specialpedagogiska insatser (Yanoff, 2007). På så sätt kan man 
hävda att specialpedagogikens dilemma i Sverige, att elever kan 
stigmatiseras negativt när de får specialpedagogiska insatser, är 
problematiskt. Detta synsätt har successivt skapats utifrån de 
avgränsningar som växt fram specifikt i Sverige för vad 
specialpedagogik ska vara. Westling Allodi (2016) menar att efter 
de specialpedagogiska diskussioner vi haft i Sverige så kan en 
ängslighet identifieras inför förekomsten av barns olika behov. Detta 
tillsammans med en vilja att undvika att kategorisera elever. Hon 
anser att det kan göra att barns behov i stället ignoreras och att 
pedagoger i stället ”hoppas på det bästa” och att ”det löser sig med 
tiden” (s. 21).  
RtI skiljer sig från ett synsätt som innebär att elever kategoriseras 
utifrån diagnoser eller andra instrument. RtI är förebyggande genom 
att elever som riskerar att utveckla svårigheter ges intensifierade 
insatser, snarare än elever med diagnoser (D. Fuchs & L. S. Fuchs, 
2006). Utan dessa intensifierade insatser finns risken att elever i 
lässvårigheter under skolåren, och i vuxenlivet, exkluderas från 
lärande och delaktighet i sammanhang där en fungerande läsförmåga 
fordras (Herkner, 2022). Det finns emellertid en individfokusering 
inom RtI, då individens respons på undervisning och interventioner 
är central och monitoreras. Denna monitorering handlar dock inte 
om kategorisering, utan snarare om identifiering. Det är identifiering 
av en problematik som riskerar att uppstå om eleven inte får 
specialdidaktiskt stöd. Sammanfattningsvis positioneras 
avhandlingen mot en specialdidaktiskt inkluderande undervisning 
med fokus på elevers fortsatta lärande, snarare än på 
specialpedagogiska ideologiska eller teoretiska diskussioner om till 
exempel diagnostisering eller exkludering/inkludering i fysiska rum.  
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3.1.1 Inkluderande specialundervisning  
Ett sätt att överbrygga den problematik i den specialpedagogiska 
forskningen som dikotomier bidrar till är Hornbys (2015) teori 
”Inclusive special education”. I den syntetiseras filosofier, 
värderingar och praktiker från inkluderande utbildning med 
interventioner, strategier och procedurer från specialundervisning. 
Hornby säger sig inspireras av specialundervisningssystemet i 
Finland, men han vill lägga till inkluderande filosofier om att alla 
elever i behov av stöd så långt det är möjligt ska undervisas i 
ordinarie skolor med effektiva undervisningsmetoder. Hornby 
menar att ”Inclusive special education” innebär att 
specialundervisningen ska vara evidensbaserad och effektiv. 
Specialundervisning tillsammans med en inkluderande undervisning 
där elevers olikheter tas tillvara är utgångspunkten. Elevers styrkor 
bör också tas tillvara, och system/modeller som Universal Design 
for Learning och Response to Intervention bör guida 
undervisningen. Interventioner bör innehålla instruerande men även 
assisterande tekniker. Vid sidan av detta framhålls kamratlärande, 
samarbete och undervisning om metakognitiva strategier. Samarbete 
mellan professioner och vårdnadshavare lyfts också fram som 
nyckelelement i ”Inclusive special education” (Hornby, 2015). Inom 
det specialpedagogiska forskningsfältet kan RtI prövas som en 
specialdidaktiskt inkluderande modell med stöd i Hornbys teoretiska 
resonemang.  

3.2 Response to Intervention (RtI) i tidigare 
forskning 
Response to Intervention (RtI) har sitt ursprung i USA:s federala lag 
”No child left behind” som introducerades i början av 2000-talet (No 
Child Left Behind [NCLB], 2002). Emellertid går det att spåra RtI 
tillbaka till 1960-talet då de första metoderna för att identifiera 
elever som riskerar att utveckla svårigheter och erbjuda dem 
intensifierade interventioner presenterades (Fuchs et al., 2012). Den 
grundläggande tanken med RtI är att ingen elev ska ”falla mellan 
stolarna”, utan tidigt identifieras och få intensiva insatser – det vill 
säga innan ett eventuellt misslyckande är ett faktum för eleven 
(Denton, 2012; D. Fuchs & L. S. Fuchs, 2006). På så sätt kan RtI 
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karakteriseras som förebyggande. Detta i motsats till en 
undervisning där elever efter år i skolan misslyckas, utreds och 
kanske diagnostiseras innan åtgärder sätts in – ”wait-to-fail” 
(Fletcher et al., 2004). Verksamheten och undervisningen är i fokus. 
Undervisningen ska vara evidensbaserad och differentierad, och 
därför måste lärare kunna anpassa undervisning och interventioner 
efter elevers behov (Denton, 2012). RtI kännetecknas också av 
systematiskt återkommande monitorering av färdigheter genom 
snabbt genomförbara, valida och reliabla kartläggningsinstrument 
(Denton, 2012; D. Fuchs & L. S. Fuchs, 2006; Jenkins et al., 2007). 
Testresultaten ställs i relation till undervisningen och metoderna. 
Hur eleverna presterar på testerna ses som en utvärdering av själva 
undervisningen och de pedagogiska och didaktiska metoderna. I RtI 
förekommer vanligen tre lager (Tiers på engelska) av insatser. Lager 
1 utgörs av evidensbaserad och differentierad undervisning för alla 
elever i den ordinarie klassrumsverksamheten. De elever som inte 
utvecklar adekvata kunskaper och förmågor i lager 1 får mer 
intensiva och individualiserade insatser genom extra undervisning i 
mindre grupper. Detta motsvarar lager 2 i RtI-modellen. Lager 3 
utgörs av individualiserade och än mer intensiva insatser ofta som 
en-till-en-undervisning (Denton, 2012). Lager 3 sätts in när lager 2 
inte utvecklat elevens kunskaper och förmågor tillräckligt. 
 

 
 

Figur 1. RtI-modellen fritt efter modeller på: 
https://impactofspecialneeds.weebly.com/rti.html 
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Huvudmålet med modellen är alltså att successivt öka insatser och 
modifiera metoder genom att till exempel arbeta i mindre grupper, 
ge mer tid för insatser och ge individuellt anpassade interventioner 
utifrån monitoreringen. RtI-modellen syftar alltså till att undervisa 
eleven genom att utgå från hur eleverna ”responderar” på den 
undervisning och de interventioner som sätts in. Insatserna 
modifieras sedan för att uppnå bästa möjliga resultat för den enskilde 
eleven (Denton, 2012; D. Fuchs & L. S. Fuchs, 2006). 
Undervisningen i alla lager utvärderas ofta, för att vid behov kunna 
modifieras (Taube et al., 2015).  
Generellt sett finns det två etablerade RtI-modeller – 
standardbehandlingsprotokoll (standard-treatment protocol) och 
problemlösningsmodellen (problem-solvning model) (Grosche & 
Volpe, 2013). Standardbehandlingsprotokoll har tydliga steg i form 
av en algoritm som beskriver när och hur interventioner ska ske 
(Fuchs et al., 2003). Nackdelen med standardbehandlingsprotokoll 
kan vara att interventionerna är mindre specifikt anpassade till 
elevers individuella behov. Fördelen med standard-
behandlingsprotokoll är å andra sidan att de reducerar osäkerhet, 
vilket effektiviserar beslutsprocessen för skolpersonal. Med ett 
tydligt protokoll som underlag så vet alla vad de ska göra, och 
sålunda kan behandlingsnoggrannheten (fidelityn) maximeras 
(Fuchs et al., 2010). I problemlösningsmodellen finns däremot en 
målsättning att utveckla differentierad undervisning för varje elev 
(D. Fuchs & L. S. Fuchs, 2006). I denna modell utformar ett team av 
lärare och speciallärare insatser baserat på monitoreringen. 
Problemlösningsmodellen blir därmed mer komplex jämfört med en 
RtI-modell utifrån ett standardbehandlingsprotokoll. Lärare och 
speciallärare behöver vara mycket välutbildade och ha god 
kompetens, men också gott om tid för att planera och anpassa 
metoder för alla elevers individuella behov (Grosche & Volpe, 
2013). Fördelen med sådana RtI-modeller jämfört med 
standardbehandlingsprotokoll är att stor hänsyn tas till elevers 
individuella skillnader. De flesta RtI-modeller som har 
implementeras i praktiken i USA har kombinerat de ovan beskrivna 
modellerna (Berkeley et al., 2009). I avhandlingens delstudier 
används RtI-modeller i linje med problemlösningsmodellen. 
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3.2.1 RtI-modellens användbarhet 
Studier visar att elever som har genomgått undervisning och 
interventioner inom RtI-modellen uppnår goda resultat avseende 
läsförmåga. Burns et al. (2005) genomförde en metaanalys av RtI-
forskning i syfte att undersöka RtI-modellens effektivitet.  
Resultaten visade att skolor som genomförde undervisning enligt RtI 
förbättrade resultaten (ES = 0,72–1,53). I övrigt finns en stor mängd 
översikter med breda explorativa forskningsfrågor som analyserar 
effektiviteten av interventioner i olika lager (Gersten et al., 2020; 
Wanzek et al., 2018; Wanzek et al., 2016). Forskare har funnit goda 
effekter av interventioner i lager 1 (Al Otaiba et al., 2011; Fuchs et 
al., 2007; Swanson et al., 2017) och positiva effekter av lager 2-
interventioner (Case et al., 2014; Jiménez et al., 2010; Kerins et al., 
2010; Simmons et al., 2011). Effekter har även belagts för lager 3 
interventioner (Compton et al., 2012; Denton et al., 2013; Torgesen 
et al., 2001; Vaughn et al., 2010). Wanzek och Vaughn (2007) fann 
större effekter av läsinterventioner som gavs i motsvarande 
förskoleklass och årskurs 1 än i årskurserna 2–5. De noterade också 
att interventioner för att åtgärda lässvårigheter hos elever i årskurs 
3–5 också kan ge effekter. Andra har emellertid konstaterat att det 
vanligtvis är svårare än att ge interventioner under de första 
årskurserna (Torgesen, 2004; Wanzek et al., 2010). Det finns en 
nationell utvärdering i USA som inte kan påvisa effekter av RtI 
(Balu et al., 2015). Studien är dock hårt kritiserad både på grund av 
designval (regressions diskontinuitetsdesign) och för att den lite 
högre kravnivån 40:e percentilen har valts (D. Fuchs & L. S. Fuchs, 
2017). Arias-Gundín och García Llamazares (2021) slår dock fast att 
när RtI-modellen implementeras på ett flexibelt sätt så kan modellen 
betraktas som mycket effektiv för att tidigt upptäcka och förebygga 
svårigheter för elever som är i risk att utveckla detta.  

3.2.2 Implementering, tillämpning och lärares uppfattning 
avseende RtI-modellen 
Att tillhandahålla evidensbaserad och differentierad undervisning i 
lager 1 samt interventioner av hög kvalitet i lager 2 och 3 till alla 
elever som behöver det kan vara utmanande (Denton, 2012).  
Verkligheten är som bekant ofta förknippad med begränsad tid, brist 
på kompetent personal och bristande ekonomiska resurser. 
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Faktorer som konstaterats viktiga i relation till implementering av 
RtI är skolans ledarskap, styrning av hur bedömningen ska gå till, 
rådande kultur och uppfattningar, professionsutveckling, tillsättning 
av pedagogiskt kompetent personal samt organisation av resurser 
(O'Connor & Freeman, 2012). Implementering av RtI i ett 
skolsystem är med andra ord komplext och kräver utbildning, stöd, 
ledarskap och samordning (Castro-Villarreal et al., 2014). För att 
modellen ska fungera effektivt behöver skolor regelbundet analysera 
hur RtI-modellen (både på skol- och klassnivå) fungerar, men även 
hur enskilda elever svarar på det samordnade stödet. Både screening-
systemet i sig och de metoder som implementeras behöver följas upp 
och utvärderas. Ledarskap och fortlöpande professionsutvecklande 
stöd är viktiga vid implementering av RtI-modellen (Castro-
Villarreal et al., 2014).  
Enligt lärare så finns det utmaningar med implementering av RtI-
modellen (Swanson et al., 2012). Utmaningarna kan vara att få ihop 
scheman, ökad dokumentation, ökat antal elever i behov av 
interventioner och därmed ökat behov av kompetent personal. 
Samma studie visar också att förtjänsterna med RtI är att modellen 
skapar tillfällen för lärare att hålla problemlösande samtal där de 
tillsammans analyserar elevers testresultat och utveckling av 
undervisning/interventioner. Det som lärare uppskattat allra mest 
med RtI är tillgång till tidiga interventioner och anpassningar till 
elevens unika behov (Swanson et al., 2012). Det har också visat sig 
att när lärarna själva känner sig ansvariga för att implementera RtI-
modellen, och de också ser resultat av den, så fungerar den bra 
(Rinaldi et al., 2011). 
Det har även noterats att det är särskilt utmanande att implementera 
RtI-modellen i mer socioekonomiskt utsatta områden (Robinson et 
al., 2018). Implementeringen av RtI i andra kulturer och andra 
skolsystem (som skiljer sig mycket från det amerikanska) kan också 
innebära utmaningar, som exempelvis införandet av RtI i det 
kinsesiska förskolesystemet (Zhang et al., 2019). Lärarna i studien 
uttryckte negativa attityder till användningen av RtI-modellen i 
förskolan. Forskarna menade att svårigheter avseende implemen-
teringen av RtI grundade sig i kulturella skillnader och de olika 
utbildningssystemen i USA och Kina, samt att lärare menade att 
deras kunskaper och erfarenheter inte togs tillvara. 
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3.2.3 Professionsutveckling och kollaborativt lärande inom RtI 
Berkeley et al. (2009) konstaterar att de flesta (88 %) av de statliga 
utbildningsdepartementen i de olika delstaterna i USA har planerat 
eller bedriver någon form av professionsutveckling i relation till RtI. 
Hur denna professionsutveckling ser ut varierar kraftigt. Dels kan 
stater använda universiteten för professionsutveckling (till exempel 
IRIS Center Vanderbilt University eller University of South 
Florida). Dels kan professionsutvecklingen ske mer praktiknära 
genom nära samarbete mellan speciallärare och lärare (Gomez-
Najarro, 2020). I professionsutvecklande diskussioner fokuseras på 
förebyggande arbete, interventioners innehåll och elevers 
testresultat från alla lager (Gomez-Najarro, 2020).	 Rinaldi et al. 
(2011) menar att samarbete mellan professioner i RtI och tillhörande 
professionell utveckling stödjer implementeringsprocessen av RtI 
och bidrar till modellens effektivitet. Samarbete mellan till exempel 
speciallärare och lärare om elevers faktiska utveckling har 
konstaterats öka när RtI-modellen implementerats (Gomez-Najarro, 
2020). Där lyfts särskilt kunskapsutbytet mellan speciallärare och 
lärare fram. I möten som handlat om elevernas placering i olika lager 
har också olika sätt att undervisa elever i behov av stöd blivit synliga 
(Gomez-Najarro, 2020). Formerna och strukturen för detta 
kollegiala samarbete har i USA traditionellt kallats ”collaborative 
decision making” ett arbete som grundar sig i ”data-based decision 
making” (Broxterman & Whalen, 2013; D. Fuchs & L.S. Fuchs, 
2004).   
Bean och Lillenstein (2012) fann att lärare och speciallärare lyfte 
fram betydelsen av att arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål, 
som till exempel att öka elevernas läsförmåga. I intervjuer framkom 
konsensus om betydelsen av att genom samarbete ta tillvara 
varandras kunskaper och kompetenser. Lärare kunde under 
kollaborativa lärardiskussioner till exempel bidra med information 
om en specifik elevs familjesituation, medan specialläraren på 
djupet kunde analysera elevers behov inom läsningen och föreslå 
alternativa och/eller mer anpassade insatser (Bean & Lillenstein, 
2012). Betydelsen av kollegialt arbete och professionsutveckling i 
relation till RtI framstår som väl underbyggt i forskningslitteraturen. 
Emellertid finns det inte lika mycket forskning om tillämpning av 
konkreta professionsutvecklingsmodeller i relation till RtI, men det 
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finns undantag. RtI kombinerat med Teacher Study Group (TSG) 
visade sig till exempel ha marginellt positiva resultat på elevernas 
kunskapsutveckling, men desto större påverkan på lärarnas 
kunskapsutveckling (Gersten et al., 2010) 
Holmqvist (2020) menar att samarbete och professionsutveckling i 
relation till inkluderande undervisning är ett begränsat forsknings-
område. Hon hävdar också att det finns ett omfattande behov för 
lärare som har elever i behov av stöd att ingå i professions-
utvecklande modeller. Holmqvist lyfter fram	 Lesson Study (LS) 
som en lämplig modell för professionsutveckling, vilken kan öka 
lärares kunskaper om hur man undervisar elever i behov av stöd i 
inkluderande lärandemiljöer. LS har visat sig öka lärares förmåga att 
kunna differentiera undervisningen efter elevernas behov (Rock & 
Wilson, 2005). LS är en undervisningscykel med fyra faser som 
genomförs av ett team av lärare (Lewis, 2011). Faserna är studera, 
planera, genomföra och reflektera. Lärarna läser på om 
undervisningsinnehållet och sedan planerar de en lektion. Under 
lektionen observerar de andra lärarna i teamet undervisningen och 
samlar in data om hur eleverna diskuterar och svarar samt hur de 
verkar tänka. Som ett sista steg i LS-processen diskuterar och 
analyserar lärarteamet hur eleverna reagerade på undervisningen 
samt vilka förändringar som kan behöva göras för att utveckla 
undervisningen ännu mer. Endast någon enstaka studie finns där 
man provat att föra samman RtI och LS (Benedict et al., 2013). I 
Benedicts et al:s studie var den stora vinsten att interventioner i lager 
2 och 3 och klassrumsundervisning i lager 1 inte blev skilda från 
varandra, utan kunde sammanföras. Detta innebar att 
undervisningen i klassrummet och i lager 2 och 3 i större 
utsträckning blev sammanhållen för eleverna.  

3.2.4 Kritik avseende RtI-modellen 
Kritiken mot RtI gäller både otydlighet om interventioner och tid i 
olika lager och att den innebär att eleverna bara gör mer av samma 
sak – ”more of the same”. Det finns skiftande resultat om hur länge 
elever lämpligtvis ska vara i olika lager (Gilbert et al., 2012; Wanzek 
& Vaughn, 2008). Det finns studier som visar att dynamisk RtI 
skulle vara mer effektiv än traditionell RtI. I dynamisk RtI kan de 
elever som identifieras att vara i risk för svårigheter direkt få lager 
2- eller lager 3-interventioner, det vill säga utan tid i den 
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differentierade undervisningen som utgör lager 1 (Al Otaiba et al., 
2014; Compton et al., 2012; Vaughn et al., 2010). När det inte finns 
klara rekommendationer om hur länge elever ska vara i olika lager 
eller vilka insatser som ska göras för att undvika ”more of the same” 
så uppstår en otydlighet, vilket har förorsakat kritik och svårigheter 
att utvärdera RtI-modellen som helhet (Reynolds & Shaywitz, 
2009).  
RtI har även använts som en del för att diagnostisera 
inlärningssvårigheter, vilket också har varit kontroversiellt och 
omdebatterat (Batsche et al., 2006). År 2001 presenterades hur 
Response to Intervention (RtI) kunde vara ett tillvägagångssätt för 
att ställa en dyslexi/läs- och skrivsvårighetsdiagnos (Gresham, 
2002). Gresham hävdade att en elev bör diagnostiseras med läs- och 
skrivsvårigheter först efter att det konstaterats att eleven inte 
utvecklats av omfattande och evidensbaserade interventioner som 
inom RtI.  Men RtI-modeller är inte alltid idealiskt genomförda i 
praktiken (Burns & Ysseldyke, 2009). Kritiken handlar om att 
validiteten i genomförda RtI-interventioner saknas, i skolpraktik 
utanför forskningsprojekt. Skolorna dokumenterar ofta inte i vilken 
omfattning interventionerna sker, eller med vilken behandlings-
noggrannhet (fidelity) och kvalitet de genomförts (Gartland & 
Strosnider, 2020). Osäkerheten att ställa en diagnos när utredaren 
inte med säkerhet känner till med vilken kvalitet interventionerna 
har genomförts har skapat debatt. 
Ytterligare kritik som riktats mot RtI är alltför stort fokus på 
testning. Johnston (2010) menar att de dubbla syftena inom RtI, 
monitorering och evidensbaserade interventioner, ibland orsakat 
förvirring på fältet. I vissa fall har fokus på att mäta elevers 
utveckling överskuggat RtI:s essentiella fokus på effektiva, 
differentierade och evidensbaserade interventioner. Mätningarna 
kan ha fått lärare och andra inom verksamheterna att se på eleverna 
ur ett bristperspektiv (Orosco & Klingner, 2010). Det var inte den 
bärande tanken i ”No child left behind” (2002), men har alltså vid 
omsättning i praktiken visat sig kunna resultera i alltför stort fokus 
på test och testresultat snarare än på effektiv undervisning.  
Reynolds och Shaywitz (2009) sammanfattar de faktorer som lett till 
kritik mot RtI-modellen. De menar att dessa aspekter är särskilt 
viktiga att beakta vid implementering för att RtI ska vara en effektiv 
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förebyggande modell. De menar att om aspekterna inte är på plats så 
riskerar RtI att bli en ”watch them fail”-modell. Aspekterna de 
framhåller är: (a) otydligheten i modellen, (b) svårigheter att anpassa 
modellen efter särskilt begåvande elever, (c) bristande likvärdighet 
– olika elever identifieras i olika kontexter, (d) brister i RtI-
processen som underlag för att diagnostisera eller fastställa 
funktionsnedsättningar samt (e) brist på elevbaserade data för att 
vägleda effektiva interventioner. Kritiken mot modellen är viktig att 
beakta. Det finns emellertid en avsevärd mängd forskning som 
styrker att RtI-modellen med dess monitorering och allt mer 
intensiva interventioner är effektiv för att möta elever i akademiska 
svårigheter. Grosche och Volpe (2013) konstaterar att genom RtI-
modellen kan andelen elever i specialundervisning reduceras från 9 
procent till 1,5 procent.  

3.2.5 Spridning av RtI-modellen internationellt och i Sverige 
Flera andra länder har följt efter och implementerat eller studerat 
modeller inspirerade av RtI. Som exempel kan Nederländerna 
nämnas (Scheltinga et al., 2010; Struiksma et al., 2009). I England 
implementerades en liknande variant: Assess, Plan, Do, Review 
(APDR) (Greenwood & Kelly, 2017). I Spanien har studier med RtI-
modellen som ramverk genomförts (Arrimada et al., 2018; Crespo 
et al., 2018), liksom i Tyskland (Blumenthal et al., 2019). I Finland 
har ett RtI-liknande ramverk funnits sedan 2010 (Bjorn et al. 2010). 
Bjorn et al. undersökte hur bedömningens och undervisningens roll 
kom till uttryck i policydokument. Just skrivningar om bedömning 
och undervisning var de två komponenter som var mest olika i 
jämförelse mellan USA och Finland.  
Nordström (2018) använde RtI-modellen som ett ramverk för att 
förstå och tolka resultat av interventionsstudier genomförda i svensk 
skolkontext. Han påpekar dock att vi inte vet hur RtI, innefattandes 
systematisk bedömning och individanpassade intensifierade 
interventioner, fungerar i ett svenskt sammanhang. Nordström 
menar dock att RtI ligger väl i linje med svensk lagstiftning om extra 
anpassningar och särskilt stöd. Problem med den svenska modellens 
extra anpassningar har som bekant identifierats. Orsaken till 
problemen sägs vara att det saknas systematiska kartläggningar av 
elevers kunskapsnivå och att skolor inte identifierar vilka extra 
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anpassningar som behövs samt att de erbjuds för sällan 
(Skolinspektionen, 2016). 
RtI har följaktligen inte tidigare implementerats och studerats i sin 
helhet i svensk skolkontext. Däremot finns exempel på studier som 
med lovande resultat undersökt separata lager 3/en-till-en-
interventioner (Fälth et al., 2013; Svensson et al., 2019). Svensson 
(2022) och Nordström (2018) ger ett teoretiskt förslag på hur en RtI-
modell skulle kunna fungera i svensk skolkontext. De menar att ett 
fjärde lager behövs. Elever som har fått omfattande och 
evidensbaserade insatser i lager 2 och lager 3 utan att uppnå en 
funktionell och åldersadekvat läsförmåga ska i lager 4 i större 
utsträckning erbjudas att använda assisterande teknik med text-till-
tal- och tal-till-text-funktioner. Detta för att öka elevernas 
självständighet i lärandet. Nilholm (2019) menar att RtI-modellen 
skulle kunna fungera proaktivt och förebyggande i svensk 
skolkontext, men troligen också fysiskt exkluderande. Dessutom 
riskeras elever att ses som objekt. 
Gustafson et al. (2019) fann i en studie med LegiLexi att eleverna i 
en grupp med lärare som hade full tillgång till LegiLexi förbättrade 
sin ordavkodning och läsförståelse. I en annan grupp använde 
lärarna endast formativ bedömning, och där förbättrades endast 
elevernas språkförståelse. Stiftelsen LegiLexi har inspirerats av RtI-
forskning (LegiLexi-Stiftelse, 2020). I enlighet med RtI 
tillhandahåller LegiLexi en systematisk användning av tester som 
upprepas, och resultaten dokumenteras kontinuerligt. I LegiLexi 
följs elevresultaten av föreslagna anpassningar av undervisningen, 
som ett formativt element, vilka kan stödja lärarnas fortsatta 
planering (LegiLexi-Stiftelse, 2020). Enligt Andersson (2021) kan 
LegiLexis tester mäta elevers färdigheter och förmågor relativt 
enkelt. Testresultaten kan användas för att bedöma elevens framsteg 
genom att analysera resultat från samma test över tid. 
Undervisningen kan anpassas efter elevernas testresultat, i linje med 
RtI. Andersson menar emellertid att frågan om lärares 
professionalism aktualiseras när de använder kartläggningsmaterial, 
som till exempel lästester. Hon framhåller betydelsen av att låta 
lärare stanna upp och reflektera över tidigare undervisning, vilka 
effekter den fått och eventuellt göra nödvändiga förändringar i 
undervisningen. 
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3.3 Vad är läsning? Teoretiska aspekter och 
tidigare forskning 
Läsforskning kan traditionellt delas in två fält (Hedman, 2009). Dels 
ett fält sprunget ur ett sociokulturellt perspektiv (jfr Vygotskiĭ, 
2001), dels ett fält med ett kognitivt perspektiv som fokuserar på hur 
människan tar emot och bearbetar information (jfr Piaget, 1964). I 
det sociokulturella forskningsfältet undersöks användning av 
skriftspråk (jfr literacy, litteracitet och litteracitetspraktiker). Med 
andra ord är det användning av språket under olika sociokulturella 
villkor som studeras.  Inom det språkligt kognitiva forskningsfältet 
studeras kognitiva och språkliga processer som innefattar utveckling 
och användning av skriftspråk. Inom det kognitiva forskningsfältet 
används ofta, men inte uteslutande, experimentella 
forskningsmetoder. I avhandlingen undersöks läsning och 
läsutveckling inom RtI utifrån forskningsfältet där läsning ses som 
en kognitivt språklig process. Nedan följer därför kognitiva teorier 
och forskning om läsning. 

3.3.1 Språklig medvetenhet och skriftspråksutveckling 
Människans talade språk utvecklas redan från födseln med 
utgångspunkt i barnets egen drivkraft att kommunicera med andra 
människor (Kamhi, 2012). I det sociala samspelet kan 
uppmärksamheten samordnas, ordförrådet utvecklas och den 
grammatiska utvecklingen stimuleras. Språklig stimulans sker i 
informella sammanhang i hemmet och i formella sammanhang som 
förskola och skola. Det är emellertid väl dokumenterat att barn som 
kommer från läsande och skrivande hemmiljöer har bättre 
förutsättningar för en gynnsam läs- och skrivutveckling (Hart & 
Risley, 1995; Kamhi, 2012). Den språkliga grunden som utvecklas 
under barnets tidiga år ligger till grund för skriftspråksutvecklingen 
(Adams, 1990).  
För att skriftspråksutvecklingen ska ta fart behöver barnet bli 
språkligt medvetet (Lundberg et al., 1988; Myrberg & Lange, 2006; 
National Reading Panel, 2000). Språklig medvetenhet innebär att 
barnet kan skifta fokus från språkets innehåll till dess form. Därmed 
kan barnet inte bara uppmärksamma vad som sägs utan även hur det 
sägs. När ett barn blir språkligt medvetet kan det leka med språket 
och metalingvistiskt reflektera över det (Tornéus, 1983). Den 
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kognitiva utvecklingen och läsning utvecklas i nära relation till den 
språkliga medvetenheten (Adams, 1990). Språklig medvetenhet 
brukar delas in i pragmatisk medvetenhet (medvetenhet om hur 
språket används), syntaktisk medvetenhet (medvetenhet om satser), 
morfologisk medvetenhet (medvetenhet om ords minsta 
betydelsebärande delar) samt fonologisk medvetenhet (medvetenhet 
om språkets minsta betydelseskiljande delar – språkljud) (Tornéus, 
1983). Medvetenheten om språket utvecklas tidigt i samspel med 
människor och vidareutvecklas i takt med att barnet alltmer närmar 
sig skriftspråket. Med välstrukturerade lekar i språklig medvetenhet 
kan barns metaspråkliga förmåga stimuleras, vilket har visat sig ge 
positiva effekter på läsinlärning och läsutveckling (Kjeldsen et al., 
2019; Lundberg et al., 1988; Lyster et al., 2016; Wolff & Gustafsson, 
2022). Det är framför allt fonologisk medvetenhet på fonemnivå som 
har visat sig ha stor betydelse i den första läsinlärningen (Lundberg 
et al., 1988; Torgesen & Mathes, 2000). Fonologisk, och särskilt 
fonemisk, medvetenhet har därmed en relevans för flera av 
avhandlingens studier. 

3.3.2 Läsning enligt The Simple View of Reading 
Modellen ”The Simple View of Reading” (SVR), där läsning (L) = 
avkodning (A) x förståelse (F) (Gough & Tunmer, 1986; Hoover & 
Gough, 1990) utgör den teoretiska förankringen i föreliggande 
avhandling. Modellen används i sin ursprungliga form för att 
analysera elevers läsutveckling när de får interventioner inom RtI-
modellen. I SVR beskrivs läsning utifrån två delar: att avkoda och 
att förstå innehållet i en text. Det krävs med andra ord att både 
avkodning och förståelse av ord, mening och text fungerar för att 
läsförståelse ska uppstå. Om en av faktorerna (avkodning eller 
språkförståelse) inte fungerar kan inte heller fullständig läsförståelse 
uppstå (Gough & Tunmer, 1986).  
Med SVR som utgångspunkt har omfattande forskning på 
läsområdet som helhet drivits fram de senaste 35 åren (Catts, 2018). 
Gough och Tunmers artikel från 1986 ledde snabbt till studier av mer 
avkodningsrelaterade förutsättningar. Förutsättningar som 
fonologisk medvetenhet, snabb namngivning (Rapid Automized 
Naming, RAN) och bokstavskännedom för tidig identifiering av 
lässvårigheter har därmed bidragit till omfattande kunskap på 
området. Catts hävdar att avkodningsförmågan under de första 
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skolåren förklarar den största variansen i läsförståelse, medan det i 
senare årskurser är språkförståelsekomponenten som står för det 
mesta av variationen. Vidare menar Catts att det inte är förvånande 
att det är avkodningsförmågan som har störst inverkan på 
läsförståelsen för barn som håller på att lära sig att läsa. Skiftet till 
språkförståelsens dominans verkar inträffa när avkodningen har 
blivit mer automatiserad och kraven på ordförråd, grammatik och 
genremedvetenhet i texterna ökar. Detta inträffar någonstans runt 
tredje eller fjärde klass. Catts (2018) menar dock att förespråkare för 
SVR under senare år alltmer vänt sig mot att i större utsträckning 
undersöka språkförståelse och barns tidiga språkförmågor som 
viktiga förutsättningar och prediktorer för senare läsförståelse. 
Är SVR-modellen från 1986 fortfarande relevant med tanke på den 
omfattande forskning som bedrivits på området? Finns det behov av 
en nyare teoretisk modell inom läsforskningen? Lonigan et al. 
(2018) undersökte avkodningens och språkförståelsens påverkan på 
läsförståelse utifrån SVR. Studien omfattade 757 elever i årskurs 3–
5. Sammantaget visade resultatet att de två faktorerna som ingår i 
SVR står för nästan hela variansen i läsförståelse (94–100 %). 
Ordförrådet hade större betydelse för elever med god läsförståelse 
än för elever med lägre läsförståelse. Ett annat intressant resultat var 
att en stor del av variansen, 41–69 procent, förklarades av 
kombinationen avkodning och språkförståelse. Utifrån det kan 
slutsatsen dras att elever som var skickliga avkodare i stor 
utsträckning fick höga resultat på språkliga tester, och vice versa. De 
kunde också visa att avkodning var en starkare prediktor för yngre 
elevers läsförståelse än för äldre elevers. När resultat från elever i 
årskurs 3, 4 och 5 jämfördes, observerades att avkodning var 
betydelsefullare för läsförståelse i årskurs 3 jämfört med årskurs 5. I 
årskurs 4 och 5 var språkförmåga en viktigare faktor än 
avkodningsförmåga, men inte i årskurs 3 (Lonigan et al., 2018). Med 
andra ord är modellen fortfarande gångbar för att undersöka läsning 
upp till årskurs 3.  

3.3.3 Kritik mot The Simple View of Reading 
Det har även framkommit kritik avseende SVR-modellen sedan den 
började spridas för mer än 35 år sedan. Forskning har då delvis 
riktats mot om huruvida ytterligare faktorer behövs i modellen. En 
faktor som har diskuterats är om läsflyt måste läggas till eller om 
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noggrannhet i avkodningen är tillräckligt för att fånga variationen av 
läsförmåga som beror på avkodning (Adlof et al., 2006; Kershaw & 
Schatschneider, 2012; Silverman et al., 2013). Ytterligare en faktor, 
som argumenterats för bör ingå i modellen, är läshastighet, detta 
eftersom man funnit att just läshastighet predicerade läsförståelse 
(Joshi & Aaron, 2000).  Andra kritiker av modellen har också velat 
lägga till motivation (M) som en faktor L=AxFxM (Dalby, 1992; 
Taube, 2007). Senare års studier visar också, kanske inte helt 
oväntat, att motivation kan ha betydelse för läsförståelse (Cartwright 
et al., 2016). Även om tillägg av faktorer diskuterats fram och 
tillbaka genom åren är det alltjämt den ursprungliga modellen 
(L=AxF) som fortfarande oftast används i forskning (Catts, 2018). 
Det har dock funnits forskare som mer genomgripande velat och 
även prövat att förändra modellen. Förslaget var/är då att byta ut 
multiplikationstecknet i formeln till ett additionstecken mellan 
avkodning och förståelse (Conners, 2009; Høien-Tengesdal, 2010; 
Savage, 2006; Savage & Wolforth, 2007). Dessa forskare 
argumenterar för att en additiv modell (L=A+F) ger en bättre bild av 
läsning än den produktmodell som Gough och Tunmer (1986) 
anförde. Medan produktmodellen förutsätter att både A och F är 
strikt nödvändiga (men inte individuellt tillräckliga) för 
läsförståelse, indikerar additionsmodellen att både A och F är viktiga 
men inte nödvändiga för läsförståelse. På detta sätt möjliggör 
additionsmodellen möjligheten att antingen A eller F kan 
genomföras på ett annat sätt, till exempel genom kompensation, och 
att läsaren fortfarande kan uppnå adekvat textförståelse. Även om 
den additiva modellen har använts i studier (Høien-Tengesdal, 
2010), och där hävdats vara mer användbar än den ursprungliga 
modellen, så har den ingen dominans i läsforskningen i dag.  
Ytterligare kritik som riktas mot SVR understryker ofta att det varit 
för mycket fokus på avkodning i tidig läsundervisning och att det 
kan göra att vikten av muntligt språk förbises och i sin tur överskyler 
de komplexa dynamiska förhållandena mellan färdigheter och 
kunskaper som leder till framgångsrik läsförståelse (Cervetti et al., 
2020). Catts (2018) hävdar att läsförståelse ofta redovisas som ett 
konstrukt i studier, emedan det i verkligheten är en flerdimensionell 
kognitiv aktivitet och kanske ett av de mest komplexa beteenden 
som vi regelbundet engagerar oss i. Omfattningen av komplexiteten 
i läsförståelse har emellertid erkänts i litteraturen i många år och 
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sammanfattades för mer än 15 år sedan av RAND Corporation 
Reading Study Group (Snow, 2002). SVR är inte en fullständig 
lästeori eller en felfri modell, men den kan vara till hjälp för att 
konceptualisera läsfärdigheterna avkodning och förståelse och 
därmed ge bättre underlag för planering av undervisning och lärande 
(Kirby & Savage, 2008). SVR kan också stödja analyser av typisk 
och atypisk utveckling och variation bland elever genom skolåren. 
Det finns dock identifierade områden där SVR är mer ofullständig 
och det behövs ytterligare empiriskt stöd, till exempel 
läsförståelsestrategier, hur läsförståelse bör mätas, läsflytets 
betydelse samt hur läsning med illustrationer och läsning på andra 
språk sker (Kirby & Savage, 2008). 
Snow (2018) argumenterar för att få hypoteser inom läsforskning har 
visat sig vara lika robusta som SVR. Hon hävdar likväl att läsarnas 
färdigheter i akademiskt språk, perspektiv och argumentation är 
viktiga avseende förståelse när läsare konfronteras med 2000-talets 
komplexa läsförståelseuppgifter som kräver analys, syntes och 
kritisk läsning och inte bara bokstavliga slutsatser och enkla 
sammanfattningar. Det är ofta just SVR:s tillämpning på 
läsförståelse som är föremål för analys och diskussion (Nation, 
2019). Lonigan et al. (2018) menar dock att 92 procent av 
variationen i läsförståelse kan förklaras av avkodning och 
språkförmåga. Med andra ord förklarades endast 8 procent av annat 
än SVR. Även om SVR-modellen problematiserats, testats och 
kritiserats genom åren så är den tillräckligt empiriskt belagd som 
lästeori för att analysera tidig läsutveckling framför allt avseende 
avkodning, men även läsförståelse, de första skolåren (Taube et al., 
2015). 

3.3.4 Ordavkodning  
Avkodning, eller ordavkodning som benämningen är vid läsning av 
text, innebär förmågan att tolka tecken till ord. Det finns flera olika 
teorier och modeller för att beskriva hur ordavkodning går till. 
Eftersom studierna i avhandlingen i synnerhet fokuserar på 
ordavkodningsutveckling fördjupas detta särskilt nedan. Modellerna 
som beskrivs utgår från att ordavkodning är en specifik komponent 
i läsprocessen och därmed kan relateras som en faktor till teorin The 
Simple View of Reading, beskriven ovan. Dual route 
/tvåvägsmodellen är en av de dominerande modellerna på området 
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för att förklara hur ordavkodning fungerar (Davelaar et al., 1978; 
LaBerge & Samuels, 1974). Utgångspunkten i modellen är att det 
finns två olika vägar för att koda in ett ord i det mentala lexikonet: 
en fonologisk, ljudmässigt indirekt väg och en visuell, ortografisk 
och direkt väg. Oavsett ordavkodningsväg, direkt eller indirekt, är 
utgångspunkten att processen startar med en visuell analys av ordet 
när bokstäverna identifieras. Den direkta vägen utmärks av att ordet 
identifieras direkt genom dess ortografiska struktur utifrån en visuell 
minnesbild och avkodas automatiskt. Sättet att avkoda ord benämns 
ibland ”Sight word reading” i internationell forskning (Ehri, 2005). 
Den indirekta vägen, som även benämns som den fonologiska 
loopen, innebär att grafem översätts till fonem och ljudas samman 
med syntes (Davelaar et al., 1978). Det finns kritiker som menar att 
tvåvägsmodellen inte tar upp ett tredje sätt att känna igen bokstäver 
– analogimodellen. Det tredje sättet, menar de, är att läsaren jämför 
ordet som avkodas med andra sedan tidigare bekanta ord (Goswami, 
1991; Goswami & Bryant, 2017). Om läsaren till exempel känner 
igen ordet ”katt” så utnyttjas den kunskapen vid ordavkodning av 
”matt” och ”satt”.  
Den konnektionistiska modellen är ett annat sätt att beskriva hur 
ordavkodning går till (Seidenberg & McClelland, 1989). Modellen 
utgår från datorstyrd simulering av läsprocessen i ett försök att 
imitera mänskligt beteende vid läsning. I den konnektionistiska 
modellen anses inte ordavkodningen utgöras av två skilda vägar, 
utan ses som ett ”parallellt distribuerat processande” (PDP) där 
ordavkodningen sker mot en ortografisk processor. I jämförelse med 
tvåvägsmodellen så har den konnektionistiska modellen följaktligen 
endast en väg till ordigenkänning. Ord känns igen genom att 
associationer aktiveras på olika nivåer mellan grafem och fonem och 
parallell informationsbearbetning. Fonologisk information erhålls 
från ortografiska representationer i en sammanhållen process, så 
med andra ord är fonologi och ortografi sammankopplat i ett icke 
hierarkiskt nätverk. Ordavkodningen ses som en sammanhängande 
process (Seidenberg & McClelland, 1989). 
I syfte att ge en djupare förståelse för ordavkodning och för att 
förena Tvåvägsmodellen och PDP presenterade Bjaalid et al. (1997) 
en kombinerad modell med utgångspunkt i de två tidigare beskrivna. 
Målsättningen var att på ett detaljerat och rikt sätt beskriva 
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ordavkodningsprocessen samt att utveckla en modell som tog 
hänsyn till olika slag av ordavkodningssvårigheter. Den 
kombinerade modellen beskriver därför olika ordavkodnings-
strategier som en läsare kan använda för att avkoda ett skrivet ord 
till uttal och eventuell förståelse. Modellen liknar till stora delar den 
konnektionistiska men betonar användning av hjälpstrategier i 
läsinlärningsfasen. Okända ord kan exempelvis läsas med stöd av 
lexikal (meningsbärande) information, som till exempel morfem, 
eller med stöd av sublexikal information. I modellen beskrivs fyra 
vägar till ordigenkänning: logografisk väg, indirekt sublexikal väg, 
direkt lexikal väg och indirekt lexikal väg (Bjaalid et al., 1997). 

3.3.5 Ordavkodningsutveckling 
Läsundervisningen under skolans första årskurser innebär till stor 
del att samtliga elever ska knäcka läskoden och börja ljuda ihop ord 
för att sedan stimuleras till vidareutveckling av läsförmågan (Taube 
et al., 2015). Bristfällig ordavkodningsförmåga är ett av de 
huvudsakliga hindren för god läsförmåga, och därför är det viktigt 
att elevernas ordavkodningsförmåga utvecklas och automatiseras 
(Rack et al., 1992; Snowling & Hulme, 2005; Svensson & Jacobson, 
2006). Ordavkodningens utveckling beskrivs i modeller med olika 
stadier eller faser. Teorier om läsutveckling innefattar oftast tre eller 
fyra faser eller stadier – logografisk, fonologisk och ortografisk – 
och flertalet av dem är inspirerade av Frith (1985). Det har 
debatterats om stadier och faser bättre beskrivs som strategier, men 
Ehri (2005) hävdar att benämningen strategi antyder att läsaren gör 
medvetna ordavkodningsval, varför hon föredrar begreppet fas. 
Nedan beskrivs läsutveckling dels med Høien och Lundbergs 
stadiemodell (2013), dels Ehris faser (1991). Høien och Lundberg 
(2013) poängterar att ett stadium inte är en absolut förutsättning för 
nästa, utan att överlappningar kan ske dem emellan. De benämner 
stadierna som pseudo-, logografisk-visuell-, alfabetisk-fonemisk- 
och ortografisk-morfemisk läsning. 
I det första pseudoläsningsstadiet läser barnet omgivningen snarare 
än själva texten. Barnet lär sig känna igen välbekanta logografer 
eller skyltar, som till exempel MAX eller PEPSI utifrån ordens 
logografiska form. Detta stadium har likheter med det som Ehri 
(1991) beskriver som pre-alfabetisk fas, ”environment print 
reading”. Hon menar att den här typen av läsning inte direkt påverkar 
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den framtida alfabetiska läsningen. Barnet kan i denna fas endast 
läsa ord i kontexten. I denna fas är barnet inte fonemiskt medvetet. 
Kanske kan det namnet på några enstaka bokstäver, även om deras 
ljudvärden inte utnyttjas. 
Den andra fasen är den logografisk-visuella, där barnet läser orden 
som bilder men mindre kontextbundet (Høien & Lundberg, 2013). 
Som exempel kan ges att MAX inte längre endast läses i relation till 
hamburgerrestaurangens logotyp utan kanske också som ordbild på 
tvättmaskinens varvreglage (MIN – MAX) och på kamratens hylla 
på förskolan, MAX. Kontextberoendet har således minskat, men 
barnet har fortfarande ingen explicit kunskap om alfabetet, det vill 
säga hur grafem kan kopplas till fonem, eller om syntes. Barnet ser 
helt enkelt fortfarande ordet som en hel bild. Ordens och vissa 
bokstävers visuella drag utnyttjas ibland. Ehri (1991) benämner 
denna fas som ”partiellt alfabetisk” och menar även hon att grafiska 
ledtrådar utnyttjas. Hon hävdar att det visar en begynnande kunskap 
om alfabetet och en viss bokstavskunskap. En begynnande 
fonologisk medvetenhet kan därmed relateras till denna fas. 
Det tredje stadiet är det alfabetiskt-fonemiska (Høien & Lundberg, 
2013) som Ehri (1999) benämner som den ”fullständiga alfabetiska 
fasen”. I den menar man att barnet ”knäcker koden”. I detta stadium 
är det avgörande att barnet har förstått den alfabetiska principen, det 
vill säga att grafiska tecken (grafem) representerar ljud (fonem), och 
att barnet är fonemiskt medvetet. Till detta kommer också att barnet 
måste kunna göra syntes av fonemen för att kunna ljuda samman. 
Fasen anses som mycket viktig, eftersom det blir en genomgripande 
förändring för barnet om vad det innebär att läsa och att nu kunna 
läsa nya obekanta ord. Det är emellertid viktigt att barnet läser noga 
och korrekt, annars byggs inte tydliga ortografiska representationer 
upp i det mentala lexikonet. Barn som är i den här fasen behöver 
därför systematisk och explicit undervisning om hur fonem och 
grafem korresponderar samt stöd i sin läsprocess så att det inte 
hamnar i ”gissningsläsning” och får otydliga ortografiska 
representationer (Taube et al., 2015).  
I det fjärde stadiet, det ortografisk-morfemiska, kan barnet direkt 
avkoda delar av ord eller hela ord, och åtkomsten till de ortografiska 
representationerna har automatiserats (Høien & Lundberg, 2013). 
Ehri (1991) kallar fasen ”befäst alfabetisk fas”. Ortografisk-
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morfemisk ordavkodning innebär att orden eller orddelar identifieras 
som helheter på grund av deras bokstavssekvenser. I denna snabba, 
automatiserade och helhetsbetonade ortografisk-morfemiska läsning 
utnyttjar läsaren således ordens ortografiska och fonologiska 
struktur. En avancerad läsare kan i denna fas använda sig av olika 
ordavkodningsstrategier och förändra sitt sätt att avkoda utifrån 
aktuell text och målet med läsningen. Den ortografisk-morfemiska 
ordavkodningen är mer automatiserad, och kognitiv energi kan 
därmed frigöras till att de facto tolka textens budskap. När 
ordavkodningen når en fullt utvecklad nivå så sker läsningen 
automatiskt, genom ”sight word reading” (Ehri, 2005). I relation till 
avhandlingen används stadieteorierna för analys av elevers 
läsutveckling. 
Stadieteorierna beskriver emellertid inte underliggande processer 
som leder fram till själva ordavkodningsutvecklingen utan förklarar 
vilka kunskaper som behövs i olika stadier eller faser. Detta har varit 
anledning till kritik mot modellerna. Ytterligare en aspekt är att i 
stadieteorier förknippas varje specifikt stadium eller fas med en viss 
typ av lässtrategi, vilket ger signaler om att alla ord avkodas på exakt 
samma sätt i stadiet/fasen. Individuella skillnader i ordavkodning 
och dess utveckling kan då negligeras. Share (1995) presenterade ett 
alternativt sätt att se på ordavkodningsutveckling genom teorin ”The 
Self-Teaching Hypothesis”. Share menar att fonologisk ord-
avkodning fungerar självinstruerande när barnet successivt tillägnar 
sig detaljerad ortografisk information om ord. Vidare menar Share 
att ordavkodningen inte behöver vara felfri, utan att ord ändå kan 
lagras som ortografiska representationer i det mentala lexikonet. 
Eftersom det är kognitivt krävande att avkoda på fonemnivå, så 
kommer barnet gradvis att identifiera allt större enheter. Att avkoda 
fonologiskt betraktas som avgörande för att barnet ska få flyt i 
läsningen. Fonologisk ordavkodning leder inte automatiskt till 
”Self-Teaching” men det skapar förutsättningar för det. Hur stor 
betydelse den aktuella ortografins transparens har för alfabetisk 
läsning har också diskuterats (Share, 2014).  

3.3.6 Språkförståelse 
Språklig förståelse definieras som den process genom vilken lexikal 
(eg. ord) information, meningar och diskurser tolkas (Gough & 
Tunmer, 1986). I en än vidare mening innefattar språkförståelse all 
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språklig kunskap: ordförråd, grammatisk kunskap, genreförståelse 
samt förmåga att pragmatiskt använda språket, så på så sätt är 
språkförståelse ett vidare begrepp än hörförståelse (Foorman et al., 
2015; Tunmer & Chapman, 2012). Komplexa språkliga och 
kognitiva processer är med andra ord involverade i språkförståelse 
(Cain & Oakhill, 2007). Ordförråd är en central komponent i 
språkförståelse. Ordförråd har vanligtvis delats in i antingen 
expressivt eller receptivt ordförråd, alternativt ordförrådets djup och 
bredd (Ouellette & Beers, 2009). Även om ordförråd är en central 
komponent i språkförståelse, så anses numera färdigheter som 
syntaktisk och morfologisk förmåga (som bygger direkt på 
ordkunskap) också ofta vara en del av en bredare språklig 
konstruktion av förståelse (Klem et al., 2015). 

3.3.7 Läsförståelse 
Snow (2002) beskriver läsförståelse som: 

“… the process of simultaneously extracting and 
constructing meaning through interaction and 
involvement with written language” (s. 11). 

 
I definitionen menar Snow att textens betydelse finns både inom och 
bortom texten. Att förstå en text handlar således om att kunna 
selektera given information i en skriven text, men också om att 
konstruera och bearbeta textens innehåll. Detta är komplexa 
processer som innebär att läsare interagerar med textinnehållet, i den 
givna läsaktiviteten, kontexten och sammanhanget. Enligt The 
Simple View of Reading behöver läsaren kunna avkoda ord och 
förstå deras mening för att sedan kunna konstruera betydelse från 
meningar och längre textavsnitt (Gough & Tunmer, 1986). För att 
förstå texten behöver läsaren dessutom sammanfoga det lästa med 
tidigare kunskaper, dels från texten som läses, dels också med hjälp 
av tidigare kunskaper som finns lagrade i långtidsminnet. Under 
läsningen måste läsaren därför övervaka sin förståelse och försöka 
hantera missförstånd eller bristande läsförståelse (Snow, 2002). 
Enligt National Reading Panel (2000) är tre faktorer särskilt 
betydande för att elever ska utveckla läsförståelse: ordförråd, 
läsförståelsestrategier och lärarens kunskaper om läsinlärning.  



47 

Palinscar och Brown (1984) introducerade en undervisningsmetod 
för att utveckla elevers läsförståelse, ”Reciprocal Teaching” 
(ömsesidig/växelvis undervisning). Metoden går ut på att läsarna lär 
sig fyra strategier som ska stödja deras läsförståelse: att ställa frågor 
till texten, sammanfatta det man läst, klargöra det som är oklart och 
förutspå vad som komma skall. Undervisningsmetoden är dialogisk 
och interaktiv mellan lärare och elever, där de tillsammans turas om 
att leda diskussioner om texter. Effekten av ”Reciprocal Teaching”-
undervisning har i ett stort antal studier visat sig vara positiv, särskilt 
för elever som har svårt att förstå texter (Lundberg & Reichenberg, 
2013; Skolforskningsinstitutet, 2019; Taube et al., 2015). I relation 
till studierna i avhandlingen så undersöks läsförståelse särskilt 
kopplat till hur elevernas ordavkodning utvecklas i den tidiga 
läsinlärningen, och ”Reciprocal Teaching” används inom 
avhandlingens interventionsstudier. 

3.3.8 Läsflyt 
Snabb och säker ordavkodning frigör kognitiva processer som kan 
användas för förståelse (Stanovich, 1986). I ljuset av det framstår det 
som mycket viktigt för läsare att uppnå läsflyt. Läsflyt innefattar tre 
faktorer: korrekt läsning, anpassat tempo och prosodi (National 
Reading Panel, 2000). Läsflyt har beskrivits som den mest 
försummade bland läsförmågor, men forskarnas intresse för läsflyt 
har ökat de senare åren, särskilt på grund av dess starka relation till 
läsförståelse som gäller barn både med och utan lässvårigheter 
(Hudson et al., 2012; Kim et al., 2013; Torppa et al., 2020; Wu et 
al., 2018). Hudson et al. (2012) menar att det essentiella med läsflyt 
är idén om att det går bortom förmågan att läsa en text fort. I den 
meningen är prosodin ett bevis på att läsaren aktivt konstruerar vad 
texten vill förmedla. 

3.3.9 Balanserad läsundervisning 
Under 1900-talet, och även in på 2000-talet, har en intensiv och 
tidvis hätsk debatt förts om med vilken metod barn bäst lär sig att 
läsa (Castles et al., 2018; Hjälme, 1999). Debatten har varit så 
intensiv att den kallats ”The Reading War”/läskriget (Castles et al., 
2018). Kriget har utspelat sig mellan förespråkare för Whole 
Language/analytisk metod och förespråkare för Phonics/syntetisk 
ljudmetod som bästa metod i tidig läsinlärning (Hjälme, 1999). 
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Whole Language fokuserar på meningsskapande i texter och 
uppmuntrar till användning av ledtrådar i kontexten vid läsning. 
Miljön som stimulerar till läsning och utveckling av litteracitet är 
central. Förespråkare för Phonics framhåller betydelsen av ett 
systematiskt arbete med att lära ut kopplingen mellan grafem och 
fonem. Målsättningen är att denna läsfärdighet ska automatiseras så 
att uppmärksamheten kan ägnas åt textens innehåll, det vill säga att 
den kognitiva energin går till det centrala med läsning – läsförståelse 
(Hjälme, 1999).  
De senaste decennierna har det funnits ambitioner att tona ner 
motsättningarna som finns mellan Phonics och Whole Language 
genom ”balanserad läsundervisning” (Castles et al., 2018; Pressley, 
2015). Termen balanserad läsundervisning är emellertid inte ny 
(Holdaway, 1979). Det råder viss oenighet om den exakta 
definitionen av balanserad läsundervisning, men i allmänhet innebär 
ett balanserat läsprogram: explicit undervisning av fonem och 
grafem, ordavkodning och kodknäckande, läsning, skrivande, 
stavning och annan färdighetsbaserad undervisning. Men vid sidan 
av den explicita undervisningen arbetar emellertid pedagogerna 
också med barnlitteratur av hög kvalitet och med språkutvecklande 
aktiviteter (Cassidy & Cassidy, 1999; Pressley, 2015). Enligt 
Reutzel och Cooter (2009) är balanserad läsundervisning dessutom 
en mångfasetterad process där lärare planerar undervisningen utifrån 
bedömningsunderlag och dessutom enligt evidensbaserade metoder. 
Reutzel och Cooter (2009) menar därför att i balanserad 
läsundervisning lär sig eleverna att läsa och skriva baserat på deras 
individuella behov och att läsmaterialet anpassas till elevens 
förmåga och intresse. Balanserad läsundervisning innehåller såväl 
språkliga aktiviteter som systematisk ordavkodningsträning 
anpassade efter eleverna, allt för att de ska uppnå en god 
läsförståelse. Undervisningen bör dessutom engagera eleverna. 
Denton (2012) för fram liknande argument när hon lyfter fram tre 
nyckelaspekter som är centrala för att läsinterventioner inom RtI ska 
vara effektiva för elever i riskgruppen för lässvårigheter: (a) explicit 
undervisning, elever ska inte behöva gissa hur läsning fungerar, (b) 
positiv men också korrigerande feedback från lärare/speciallärare 
om elevens läsning samt (c) undervisning som involverar och 
engagerar eleverna. 
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På uppdrag av Vetenskapsrådet genomfördes 2015 en omfattande 
systematisk kunskapsöversikt gällande läs- och skrivundervisning 
för yngre elever (Taube et al., 2015). Den systematiska översikten 
innehåller direkta rekommendationer till lärare (se Taube et al. 2015 
s. 114). Lärare bör det första skolåret stimulera fonologisk 
medvetenhet inför läs- och skrivinlärning samt bokstavskännedom. 
Tidig läsundervisning bör innefatta systematisk undervisning av 
bokstäver och ljud, men detta bör vara en del av en balanserad 
undervisning som även inkluderar andra språkliga aktiviteter. Taube 
et al. poängterar särskilt att stimulans av fonologisk medvetenhet, 
fonem-grafemkoppling, ordkunskap och stavning, läsflyt, ordförråd, 
hör- och läsförståelse är väsentligt i den tidiga läs- och 
skrivinlärningen. Till detta kommer att 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 i en balanserad 
läsundervisning. Den balanserade läsundervisningen som förordas i 
Taube et. al (2015) används i avhandlingens interventionsstudier.  

3.3.10 Läs- och skrivsvårigheter och dyslexi  
Orsakerna till läs- och skrivsvårigheter kan vara många. De kan till 
exempel vara grundade i språkliga faktorer (inklusive personer som 
har annat förstaspråk än svenska), begåvning, emotionella och 
sociala faktorer, syn- eller hörselnedsättningar, medicinska, 
neuropsykiatriska faktorer eller fonologiska svårigheter som dyslexi 
(Jacobson, 2020). Det kan också vara så att eleven helt enkelt inte 
har tränat tillräckligt mycket (”time on task”), och att den 
pedagogiska miljön inte bidragit till att färdigheter utvecklats. 
Lärares kompetens framhålls alltjämt i forskning som en av de 
viktigaste faktorerna (Myrberg & Lange, 2006).  
När det gäller elever som är i risk att utveckla läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi betonas vikten av att organisera för en 
undervisning där eleven får öva kopplingen mellan fonem och 
grafem på ett strukturerat sätt. Då förbättras elevernas läsförmåga, 
stavning, läsförståelse, läshastighet och förmåga att uppmärksamma 
språkets ljudmässiga uppbyggnad (fonologisk medvetenhet) 
(Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, 2014).  
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Inom interventionsforskningen beskrivs en elevgrupp som ”non-
responders” (McMaster, 2005). Det omfattar elever som trots 
systematiska, riktade och omfattande interventioner inte utvecklar 
grundläggande färdigheter. Det kan till exempel gälla en elev som 
har dyslektiska svårigheter och därför inte kan uppnå en fullt 
automatiserad ordavkodning (Vaughn & Fuchs, 2003). Det har varit 
svårt att i forskningen nå konsensus om en gemensam förståelse för 
och definition av företeelsen dyslexi (Elliott & Grigorenko, 2014). 
Det finns dock ett par faktorer som de flesta forskare har enats om. 
Specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi har sin grund i 
fonologiska faktorer (Statens beredning för medicinsk och social 
utvärdering, 2014). Dyslexi innebär svårigheter att lära sig att 
ordavkoda samt att stava (Snowling et al., 2020). Svårigheterna 
kvarstår trots att eleven fått omfattande och evidensbaserade 
läsinterventioner, till exempel inom RtI (Catts & Petscher, 2021; 
Miciak & Fletcher, 2020). Andelen personer med dyslexi är i 
Sverige mellan 5 och 8 procent (Statens beredning för medicinsk och 
social utvärdering, 2014). För dessa elever finns med andra ord 
mindre eller inga möjligheter att fullt ut nå automatiserade 
färdigheter att ordavkoda och stava. Skolan behöver finna 
alternativa och kompenserande åtgärder för de här eleverna, så att 
den bristande färdigheten inte blir ett hinder i kunskapstillägnandet 
(Lindeblad et al., 2019; Svensson & Lindeblad, 2019). 
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4. Metod och genomförande 

I detta kapitel motiveras och argumenteras för de metodval som 
använts i studie I, II, III och IV och som tillsammans bidrar med det 
resultat som besvarar avhandlingens frågeställning. Avhandlingen 
syftar till att undersöka hur RtI kan fungera som en specialdidaktisk 
modell för att motverka lässvårigheter genom tidig identifiering och 
systematiska interventioner. Flera olika metoder används för 
empiriinsamling. För att sammanställa tidigare forskning om 
effektiviteten av lager 2-interventioner på lågstadieelevers 
ordavkodningsförmåga gjordes en systematisk översikt enligt 
PRISMA4 (2021). För att följa elevers läsutveckling inom RtI-
modellens lager 1–3 genomfördes dels en kvasiexperimentell studie 
(studie II), dels en longitudinell studie (studie III). För att addera 
lärarnas uppfattning om RtI-modellen i praktiken togs 
fältanteckningar vid åtta lärar-/speciallärarträffar i studie II. 
Fältanteckningarna analyserades inte kvalitativt utan bidrog endast 
med deskriptiva data. Dessutom skrev lärare och speciallärare 
loggbok i både studie II och III för att dokumentera vilka metoder 
och material de använde. Slutligen gjordes en teoretisk analys av hur 
RtI och Lesson Study potentiellt kan fogas samman med varandra.  
Detta metodkapitel inleds med en diskussion om kvantitativa och 
experimentella studier i det specialpedagogiska forskningsfältet. 
Därefter presenteras en översiktstabell (Tabell 1) med 
avhandlingens fyra studier. Metoderna för respektive studie beskrivs 
sedan under separata rubriker. Kapitlet avslutas med 
metoddiskussion samt ett resonemang kring etiska aspekter.  

 
4 PRISMA- Preferred Reported Items for Systematic Reviews and Meta-analyses 
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4.1 Kvantitativa och experimentella studier i 
specialpedagogisk forskning 
Eftersom kvantitativa, experimentella metoder samt effektstudier 
används i tre av avhandlingens fyra studier följer här en 
argumentation om varför denna typ av metoder är motiverade i 
specialpedagogisk forskning. 
 
Från en stark dominans av kvantitativa metoder fram till 1960-talet 
har pedagogikens inriktning mot filosofiska, utbildnings-
sociologiska och didaktiska frågor haft metodologisk inverkan på 
den forskning som bedrivs inom fältet (Fishbein, 2007). Kvalitativt 
inriktad och beskrivande forskning har varit dominerande inom 
pedagogisk forskning de senaste decennierna och även i svensk 
specialpedagogisk forskning. Inom specialpedagogiken, som 
hanterar både individ- och omgivningsaspekter, är det nödvändigt 
att förena olika metodologiska traditioner (Fishbein, 2007). Det är 
viktigt att ta vara på allt den pedagogiska psykologin har bidragit 
och kan bidra med till specialpedagogiken i syfte att studera 
samspelet mellan individens och omgivningens förutsättningar.  Ett 
ensidigt hermeneutiskt och fenomenologiskt fokus tillsammans med 
ett förakt för positivistisk och kvantitativ forskningstradition 
kommer inte att bidra till det specialpedagogiska fältets utveckling 
(Fishbein, 2007).  Dessutom finns sedan ett par år tillbaka ett mer 
uttalat önskemål om effektforskning i svensk skola, och incitament 
att stödja effektstudier i svensk pedagogisk forskning kan noteras 
(Ingenjörsvetenskapsakademien, 2012; Skolforskningsinstitutet, 
2022). Effektstudier av specialpedagogiska insatser eller 
interventioner utgör en mindre del av den samlade 
specialpedagogiska forskningen i Sverige, men ett ökat intresse kan 
ändå märkas. Som exempel kan Almqvist et als. (2015) metaanalys 
nämnas, om vilka stödinsatser som främjar uppfyllelse av 
kunskapsmål för elever i svårigheter. Den pedagogiska praktiken 
efterlyser trots allt konkreta metoder och modeller som prövats 
vetenskapligt i pedagogisk och/eller specialpedagogisk forskning 
(Vetenskapsrådet, 2015). Lärare och forskare är ofta intresserade av 
interventioner som har positiva effekter på elevers lärande och som 
kan utföras i de autentiska sammanhang där de förekommer. 
Betydelsen av att hitta effektiva interventioner och möjligheten att 
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faktiskt använda dem i naturliga miljöer ökar därmed den sociala 
validiteten (Horner et al., 2005). Interventionsstudier är effektiva 
metodologiska redskap för att generera generaliserbar kunskap. Det 
vill säga att de kan ge resultat som man kan förvänta sig även i andra 
klassrum än dem där studien är genomförd. Emellertid finns det 
svårigheter, inte minst i skolans värld, att genomföra kvantitativa 
studier där alla kriterier för att uppnå generaliserbarhet är uppfyllda 
(Sundell, 2012). För att med säkerhet kunna uttala sig om frågor när 
det gäller effekter på till exempel lärande, och vad som eventuellt 
orsakat det, måste en rad centrala utgångspunkter och förutsättningar 
beaktas och dessutom aktualiseras i relation till den metod som 
interventionsstudien bygger på. Shadish et al. (2002) hävdar dock att 
interventionsstudier behövs inom skolan för att man på ett mer 
systematiskt och tillförlitligt sätt ska kunna analysera olika 
undervisningsmetoders effektivitet. De menar att experiment som 
metod fyller en funktion även om det finns etiska dilemman som 
behöver beaktas samt avväganden som behöver göras för att hantera 
validitetsproblem när slumpmässig fördelning inte är möjligt.  
Kvantitativa metoder anses ha olika bevisstyrka (Statens beredning 
för medicinsk och social utvärdering, 2013). Det klassiska 
randomiserade kontrollerade RCT–experimentet med slumpmässig 
fördelning – anses ha den högsta bevisstyrkan eftersom designen 
utesluter systematiskt inflytande från faktorer som kan vara 
alternativa förklaringar till utfallet, urvalsbias (Rumrill et al., 2011; 
Shadish et al., 2002). Inom samhällsvetenskaplig forskning uppstår 
emellertid ofta svårigheter vid genomförande av klassiska RCT-
experimentella designer. Å ena sidan kan det finnas etiska aspekter 
med att slumpa elever till en fördelaktig interventionsgrupp som får 
positiva insatser och elever till en kontrollgrupp som inte får det 
(David, 2016; Rumrill et al., 2011). Å andra sidan finns 
utmaningarna att, på samma sätt som inom naturvetenskapen, kunna 
manipulera och kontrollera element i den sociala miljön samt att 
isolera påverkande faktorer (Shadish et al., 2002; Sundell, 2012). De 
etiska aspekterna och svårigheterna att isolera påverkande faktorer 
har gjort att RCT inte använts i avhandlingens studier. 
Avhandlingens studie II är kvasiexperimentell med matchad 
kontrollgrupp och studie III är longitudinell och innehåller flera 
mätningar samt en referensgrupp att kontrollera resultaten mot. Vid 
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kvasiexperiment kan det uppkomma problem vid tolkningar av 
orsakssamband som förklaringar till resultat (Rumrill et al., 2011). 
Dessutom kan man ofta vänta sig en naturlig utveckling för till 
exempel skolelever som är i en fas i livet när utveckling ändå sker. 
Det kan försvåra analysen av pedagogiska stödåtgärder som satts in 
i en intervention för en experimentgrupp. Men genom att ha en 
matchad kontrollgrupp kan ändå viss jämförelse gentemot 
experimentelevers utveckling göras (Shadish et al., 2002). Genom 
att använda standardiserade test kan dessutom experiment- och 
kontrollgruppens utveckling ställas mot en normering. Ytterligare 
ett sätt att stärka experimentella studier är att göra dem 
longitudinella med upprepade mätningar före, under och efter 
interventioner (Rumrill et al., 2011). Single subject design-studier 
har särskilt lyfts fram som lämplig kvantitativ metod inom 
specialpedagogisk forskning (Horner et al., 2005; Rumrill et al., 
2011). I föreliggande avhandling valdes metoden dock bort eftersom 
RtI inte endast handlar om att följa individer som har svårigheter. 

4.2 Avhandlingens fyra studier och metoder  
Nedan följer en kort beskrivning av avhandlingens fyra artiklar i 
tabellform (Tabell 1). Därefter riktas särskild uppmärksamhet åt 
studiernas metodologiska aspekter. 
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Tabell 1. Avhandlingens studier 

 Studie 1 Studie II Studie III Studie IV 
Syfte/  
Fråge-
ställning
-ar 

Vilka är 
effekterna av 
lager 2-
interventioner på 
ordavkodnings-
förmågan hos 
elever som är i 
risk att utveckla 
lässvårigheter 
jämfört med 
elever som har 
ordinarie 
undervisning? 
 
 

Hur skiljer sig 
ordavkodning 
och läsförståelse 
mellan elever 
som genomgått 
RtI-läsinsatser 
och elever som 
genomgått 
ordinarie 
undervisning?  
Vilka är lärarnas 
intryck av RtI-
modellen? 

Identifierar och 
minskar RtI-
modellen antalet 
elever som 
riskerar att få läs-
svårigheter? 
Hur stor andel av 
eleverna är 
fortfarande i risk 
för lässvårigheter 
efter RtI-
modellen jämfört 
med en 
referensgrupp? 

Hur kan Respons 
to Intervention 
(RtI) användas 
som ett verktyg i 
Lesson Study 
(LS) för att 
förbättra 
elevernas lärande 
och hur kan RtI 
göras mer 
användarvänligt 
av lärare i LS? 
 

Teo-
retisk 
referens-
ram/ 
Tidigare 
forsk-
ning 

Tidigare 
översikter 

Simple View of 
Reading 
Tidigare RtI-
forskning 
Tidigare 
läsforskning 
Specialdidaktik 

Simple View of 
Reading 
Tidigare RtI-
forskning 
Tidigare 
läsforskning 

Tidigare 
forskning om RtI 
och LS.  

Design, 
urval 
och 
delta-
gare 

PRISMA Gold 
standard 
 
 

Kvasiexperiment 
Bevämlighets-
urval 
11+11 matchade 
åk 2-elever 

Longitudinell 
design 
113 RtI-elever i 
bekvämlighets-
urval 
759 referens-
gruppselever från 
LegiLexis 
databas 

Val av RtI och 
LS som modeller 
att studera och 
jämföra. 

Datain-
samlings 
metoder 

Databassökning i  
ERIC, 
PsycINFO, 
LLBA, WOS och 
Google Scholar 
samt sökning av 
grå litteratur i 
tidigare 
översikter. 

Standardiserade 
test 
LäSt och Vilken 
bild är rätt?  
Fältanteckningar 
Loggbok 

LegiLexis test för 
ordavkodning 
(ord och 
nonsensord) samt 
läsförståelse lätt 
och svår text. 

Beskrivning av 
RtI. 
Beskrivning av 
LS. 
Beskrivning av 
ett pilotprojekt 
som  
omfattades RtI 
och LS i 
kombination. 

Analys-
metoder 

Kvalitets-
kontroller 
Viktad 
effektstorlek 

Deskriptiv 
statistik och t-
test, deskriptiv 
beskrivning av 
lärares 
uppfattning 

Cochrans Q test 
Chi2 

Jämförande och 
kontrasterande av 
respektive 
modell efter fem 
analyspunkter. 
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Resultat En liten till 
medelstor effekt 
noterades i den 
viktade 
effektstorleken  
g = 0,31. 

Antalet elever i 
behov av stöd 
minskade i RtI-
gruppen. 
Effektstorlekar 
mellan g = 0,49–
1,00 noterades. 
Ej signifikanta 
skillnader mellan 
grupperna 
noterades. 
Spridningen var 
mindre i RtI-
gruppen än i 
jämförelse-
gruppen på alla 
uppföljnings-
tester. Lärarna 
uppskattade 
lärardiskussion-
erna samt att 
modellen gav 
snabba, väl 
avvägda 
interventioner 
även om de 
tyckte att 
modellen var 
oflexibel. 

Andelen elever 
som var i risk för 
lässvårigheter 
(under 25:e 
percentilen) 
minskade 
signifikant i RtI-
gruppen. Detta 
även jämfört med 
referensgruppen i 
ordavkodning 
(ord/nonsensord) 
och läsförståelse 
kort text i slutet 
av åk 2. Det var 
signifikant på p = 
0,05 nivå. 
 
 
 

Att kombinera 
RtI med LS kan 
reducera 
svagheter med 
respektive 
modell. 

Slut- 
satser 

Lager 2-insatser 
har effekter på 
ordavkodningsut
veckling hos 
elever inom RtI 
jämfört med 
elever som får 
ordinarie 
undervisning. 

Andelen elever i 
behov av stöd i 
RtI-gruppen 
minskade från 6 
till 1, och det är i 
linje med ”No 
child left 
behind”. 
Spridningen i 
RtI-gruppen var 
mindre och 
effektstorlekarna 
talar för att 
effekter finns, 
även om alla 
resultat inte var 
signifikanta. 

RtI-modellen 
reducerar antalet 
elever i behov av 
stöd i läsning. 
RtI-eleverna var i 
högre 
utsträckning över 
25:e percentilen 
jämfört med 
referensgrupps-
eleverna. 

Att implementera 
RtI och LS i 
kombination kan 
göra att svagheter 
med respektive 
modell minskar, 
men det finns 
också utmaningar 
med att föra 
samman 
modellerna 
eftersom de har 
olika fokus.  

 
  



57 

Studie I – Tier 2 interventions within the RtI-model for 
developing students’ word decoding – a systematic review and 
meta-analysis   
Initialt under avhandlingsarbetet uppstod först frågan om huruvida 
RtI-modellen är effektiv enligt den hittills samlade forskningen. Det 
var då av intresse att studera effektiviteten av tidigare 
läsinterventioner som bedrivits inom RtI. Läsinterventioner i lager 2 
framstod som särskilt intressanta att undersöka eftersom 
förebyggande arbete i mindre grupp är mer resurseffektivt än en-till-
en-undervisning. Fokus på interventioner med ordavkodning 
framstod också som speciellt viktigt att undersöka för att motverka 
lässvårigheter i den tidiga läsutvecklingen, detta med utgångspunkt 
i The Simple View of Reading (Gough & Tunmer, 1986) samt 
forskning om ordavkodningsutveckling (Ehri, 1991). Därför ställdes 
forskningsfrågan: ”Vilka är effekterna av lager 2-interventioner på 
ordavkodningsförmågan hos elever som är i risk att utveckla 
lässvårigheter jämfört med elever som har ordinarie undervisning?” 

Metod 
Tidigare översikter hade ett brett fokus, till exempel vilka effekter 
lager 2- eller lager 3-interventioner har på läsfärdigheter generellt 
(Burns et al., 2005; Gersten et al., 2020; Wanzek et al., 2018; 
Wanzek et al., 2016). Vid analys av tidigare systematiska översikter 
och metaanalyser noterades förvisso höga effektstorlekar, men där 
ställdes mer allmänna och explorativa frågeställningar. I syfte att 
bidra med något nytt till forskningsfältet, med flertalet explorativa 
översiktsstudier, föll valet på att i stället göra en översikt enligt 
PRISMA Gold standard (PRISMA, 2021; Statens beredning för 
medicinsk och social utvärdering, 2013). Forskningsfrågan 
avgränsades till att studera effekter på ordavkodning.  
PRISMA är standard i exempelvis kliniska experiment. Eftersom 
metoder att syntetisera forskningsresultat har haft ett stort 
genomslag inom medicinsk forskning de senaste decennierna är det 
en vanlig missuppfattning att metoden kommer från 
naturvetenskapen. Metoder att syntetisera forskningsresultat 
utvecklades dock inom psykologi och pedagogik i form av 
metaanalyser under 1970-talet (Eriksson Barajas, 2013). Inom 
pedagogiken önskar man öka kvaliteten i utbildningen genom 
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evidensbaserad pedagogik, och här erbjuder den systematiska 
översikten en metodologi för detta (Eriksson Barajas, 2013). 
Tidigare har det emellertid framkommit kritik att designer av 
systematiska översikter med metaanalyser inte är möjliga att 
applicera på pedagogisk forskning, och många forskare inom 
utbildningsvetenskap har varit skeptiska till systematiska översikter 
och evidensbaserade metoder (Bohlin, 2010; Torgerson, 2003). 
Bland de metaanalyser som gjorts inom utbildning har dock 
bristande kvalitet i värdering och analys av insamlade data 
identifierats som ett problem (Ahn et al., 2012). Emellertid har olika 
organisationer inom utbildningsområdet under senare år alltmer 
ägnat sig åt att göra systematiska översikter. Som exempel kan The 
Campbell Collaborations (2022) och What Works Clearinghouse 
(2022) nämnas, och i Sverige sammanställer Skolforsknings-
institutet (2022) tillgänglig forskning inom olika områden. 
Ytterligare ett syfte med att använda PRISMAS metodologi var att 
undersöka om hittills genomförda lager 2-läsinterventioner inom 
RtI-modellen skulle tåla en striktare kvalitetskontroll avseende 
effekter på ordavkodning, än vad tidigare explorativa översikter 
använt. 

Urval och procedur 
Översikten förregistrerades (se https://os.io/dpgu4) och forsknings-
proceduren följde sedan PRISMAS standard (PRISMA, 2021; 
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, 2013). 
Översikten hade strikt sökprocedur efter en tydligt definierad PICOS 
för inklusions- och exklusionskriterier. Sökningen skedde i 
databaserna ERIC, LLBA, WOS, PsycINFO och Google Scholar. 
Till detta kom också sökning av grå litteratur i tidigare översikter. 
Sju studier inkluderades i översikten, men tre av dem saknade 
nödvändig deskriptiv statistik och kunde därför inte tas med i en 
metaanalys.  

Dataanalys 
Efter kvalitetsgranskning med RoB 2, R-index, analys av 
publiceringsbias och justering för klusterrandomisering 
sammanfattades studiernas resultat i en metaanalys där den viktade 
effektstorleken räknades fram i Hedges g. 
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Studie II – Efficacy evaluation of a full-scale Response to 
Intervention program for enhancing student reading abilities 
in a Swedish school context 

Metod 
I syfte att besvara frågan om hur ordavkodning och läsförståelse 
mellan elever som genomgått RtI-läsinsatser och elever som 
genomgått ordinarie undervisning skiljer sig åt användes en kvasi-
experimentell design. I studien fanns ytterligare en forskningsfråga 
avseende lärares intryck av RtI-modellen. För detta användes en 
serie lärardiskussionsträffar där fältanteckningar fördes. Fältanteck-
ningarna bidrog med deskriptiva data. 

Urval  
Deltagarna i studien rekryterades via bekvämlighetsurval (Bryman, 
2018). Det fanns sedan tidigare en etablerad kontakt mellan forskare 
och rektorn i det aktuella skolområdet. Skolområdet låg i södra 
Sverige och bestod av två F-6-skolor. Rektor rekommenderade en 
blivande årskurs 2-klass på en av skolorna i skolområdet som 
lämplig för RtI-studien.  

Deltagare 
I den kvasiexperimentella designen delades grupperna in efter 
befintliga gränser (klasser). En lågstadieklass med 11 elever 
utgjorde gruppen där RtI-modellen tillämpades under årskurs 2. Den 
aktuella klassen för RtI (experimentgruppen) bestod av fyra pojkar 
och sju flickor. Två deltidsarbetande lärare delade ansvaret för 
klassen. Det fanns en speciallärare kopplad till klassen och skolan 
som också ingick i projektet då hon genomförde lager 2- och 3-
interventionerna. Rektor rekryterade också ytterligare en klass 2, 
bestående av 21 elever och två deltidsarbetande lärare, i samma 
skolområde. Denna klass hade ”ordinarie undervisning/treatment as 
usual (TAU)” under studien. Från denna klass identifierades 11 
elever som på specifika variabler matchades till en jämförelsegrupp. 
De matchade variablerna var kön, ålder och resultat på 
förtestresultatet för ordavkodningstestet LäSt (Elwér et al., 2016).  
Lärarna i experimentgruppen hade i genomsnitt 5,5 års 
undervisningserfarenhet och lärarna i jämförelsegruppen 2,5 år. I 
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båda klasserna hade cirka 20 procent av eleverna svenska som 
andraspråk. Elevernas läsutveckling följdes under 2,5 år. 

Testmaterial  
I studien användes kvantitativa data från lästester i syfte att 
monitorera elevernas utveckling samt som underlag för att anpassa 
och planera interventioner inom RtI-modellen. Testbatteriet bestod 
av följande normerade och standardiserade test:  
•  Ordavkodningstest (ord och nonsensordsläsning) LäSt (Elwér et 

al., 2016). 
• Läsförståelsetest Vilken bild är rätt? (Lundberg, 2001). 
Percentil 30 på LäSt och stanine 3 på Vilken bild är rätt? sattes som 
kravnivå. De normerade testerna ovan har använts i ett flertal 
tidigare studier (Statens beredning för medicinsk och social 
utvärdering, 2014). De deltagande RtI-lärarna och specialläraren 
hade åtta lärardiskussionsträffar (lärarmöten) under året där forskare 
deltog och fältanteckningar fördes. Träffarna följde den 
samtalsstruktur som finns som bilaga 1. 

Procedur  
I den aktuella studien var den beroende variabeln elevernas resultat 
på lästester. Eleverna genomförde initialt ordavkodningstesterna i 
LäSt (Elwér et al., 2016) fyra gånger för att få en stabil baslinje. På 
så vis uppstod en mättnad redan i baslinjemätningen, och 
procedurkunskapen och igenkänningsfaktorn kunde minska. Det 
genomfördes sedan kontinuerliga tester för att monitorera elevernas 
läsförmåga i ordavkodning och läsförståelse. Validiteten i studien 
stärks av att normerade tester användes och samma testledare 
genomförde alla testtillfällen. Eleverna genomgick interventioner 
samt testning, och lärardiskussionerna genomfördes enligt 
nedanstående flödesschema (se figur 2). 
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Figur 2. Procedur studie II 

Dataanalys 
Deskriptiva data analyserades i SPSS och mellangruppsanalyser 
genomfördes med t-test. Effektstorlekar beräknades i Hedges g med 
hjälp av webbsidan Socstatistics (2021). 
 

Studie III – Examination of a three-tiered RtI-model for 
identifying and supporting students at risk of reading 
difficulties in primary schools in Sweden  
Eftersom den första mindre RtI-studien givit lovande resultat var det 
befogat att gå vidare med en replikering, en större RtI-studie med ett 
utökat antal deltagare. I studien undersöktes om RtI-modellen 
fungerar för att identifiera och minska antalet elever som riskerar att 
få lässvårigheter och hur stor andel av eleverna som fortfarande är i 
risk för lässvårigheter efter att de genomgått RtI-modellen jämfört 
med en referensgrupp. 

Metod 
I studien användes en longitudinell design där RtI-modellen under 
två år tillämpades för en grupp elever som startade årskurs 1 och 
sedan fortsatte i årskurs 2. I den longitudinella designen undersöktes 
hur antalet elever som var i risk för lässvårigheter förändrades under 
studien och i vilken mån eleverna i RtI-gruppen och referensgruppen 

Lä
ra

rm
öt

e

Up
pf

öl
jn

in
gs

te
st

 1
 ½

 å
r

Up
pf

öl
jn

in
gs

te
st

 ½
 å

r

Lä
ra

rm
öt

e
Te

st
 a

lla
 e

le
ve

r

Lä
ra

rm
öt

e
Fö

rte
st

Lä
ra

rm
öt

e

Lä
ra

rm
öt

e

Lä
ra

rm
öt

e

Lä
ra

rm
öt

e

Lä
ra

rm
öt

e

Te
st

 La
ge

r 3

Te
st

 La
ge

r 3

Te
st

 La
ge

r 3

Te
st

 La
ge

r 3

Te
st

 La
ge

r 2

Te
st

 a
lla

 e
le

ve
r

Lager 1

Lager 1Lager 1

Te
st

 a
lla

 e
le

ve
r

Lager 2
Lager 3 Lager 3 

Hösten 2017                                         I                             Våren 2018

W
or

ks
ho

p 
ev

id
en

sb
as

er
ad

 u
nd

er
vi

sn
in

g 
 

In
fo

rm
at

io
ns

m
öt

e 
re

kt
or

 o
ch

 lä
ra

re



62 

bibehöll sina uppnådda läsförmågor. Dessutom undersöktes antalet 
elever som var i risk för lässvårigheter vid för- och eftertest i RtI-
gruppen jämfört med en referensgrupp som testats vid samma 
tillfällen.  

Urval 
Deltagarna i studien rekryterades via bekvämlighetsurval (Bryman, 
2018). Det fanns sedan tidigare en etablerad kontakt mellan forskare 
och rektorerna i de tre skolorna. Skolorna låg i södra Sverige och 
bestod av tre F-6-skolor. RtI-gruppens resultat under årskurs 1 och 
2 jämfördes med en referensgrupp hämtad från LegiLexis databas 
(LegiLexi-Stiftelse, 2020). 

Deltagare 
I studie III deltog initialt 116 elever i årskurs 1 i RtI-gruppen. 
Eleverna kom från en större stadsskola (n = 68) med fyra klasser, en 
skola i ett mindre samhälle (n = 38) med två klasser och en skola i 
en liten by (n = 10) med en klass. Tre elever flyttade och betraktades 
som bortfall. I studien fanns komplett data för n = 113 elever, pojkar 
(n = 60) och flickor (n = 53). Genomsnittligt socioekonomiskt 
utbildningsindex för de tre deltagande skolorna var 102. Skolverket 
(2018a) beräknar socioekonomiskt index för utbildning, där 
genomsnittet för svenska skolor är 100. Indexet speglar 
sannolikheten för att eleverna på en skola ska uppnå olika 
betygsresultat relaterade till bakgrundsvariabler som föräldrarnas 
utbildningsnivå, inkomst, bidragsnivå och migrationsbakgrund. 
Medelåldern för elevurvalet vid projektstart var 7,16 år (min = 6,67, 
max = 7,58 år). Det var 26,5 procent som hade svenska som 
andraspråk. Referensgruppen (n = 759) bestod av utvalda klasser 
med minst tio elever i varje klass. Socioekonomiskt index för 
utbildning och ordavkodningsförmåga i början av åk 1 var 
matchningsvariabler. Referenseleverna testades vid samma sex 
tidpunkter under årskurs 1 och 2 som RtI-eleverna. Klasser och 
elever i referensgruppen är hämtade från LegiLexis registerdata och 
var okända för forskargruppen i studien. Därmed är det också okänt 
vad eleverna har arbetat med under tiden. I och med det kan gruppen 
inte benämnas som en jämförelsegrupp av kvasiexperimentell 
karaktär, utan snarare som en referensgrupp. 
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Testmaterial 
I studie III användes kvantitativa data från lästester i syfte att följa 
elevernas utveckling samt som underlag för att anpassa och planera 
interventioner inom RtI-modellen. Lästesterna hämtades från 
LegiLexi (LegiLexi-Stiftelse, 2020). De tester som användes var 
ordavkodningsförmåga (vanliga ord och nonsensord) och läs-
förståelse med kort och lång text. De två deltest som syftade till att 
mäta elevernas avkodningsförmåga innebar att eleven snabbläste ord 
på en minut och sedan nonsensord, också under en minut. Dessa 
tester genomfördes en-till-en. Läsförståelsetestet för kort text bestod 
av 12 korta meningar/texter med totalt 12 frågor. Läsförståelsetestet 
med lång text bestod av 6 längre texter med sammanlagt 18 frågor. 
Testtiden för hela testbatteriet var cirka 20–30 minuter per elev och 
tillfälle. Den 25:e percentilen sattes som kravnivå i studien, och det 
grundar sig främst på att den gränsen använts i andra tidigare RtI-
studier (Fletcher et al., 2011; Linan-Thompson et al., 2006).  

Procedur 
Alla elever, både i RtI- och referensgruppen, testades vid sex 
tillfällen under studien. Första testtillfället var i början av årskurs 1 
(T1= förtest). Testproceduren upprepades sedan fem gånger under 
studien för att monitorera alla elevers utveckling (T2 = mitt i årskurs 
1, T3 = slutet av årskurs 1, T4 = i början av årskurs 2, T5 = mitt i 
årskurs 2 samt T6 = eftertest i slutet av årskurs 2). Träffar med lärare, 
speciallärare och forskare hölls strax efter varje testtillfälle. Utfallet 
från T1 i bokstavskännedom, ordavkodning (ord och nonsensord) 
användes inledningsvis för att differentiera undervisningen i lager 1. 
Resultat från testen ord och nonsensord användes för att avgöra om 
eleverna skulle ingå i lager 2- och lager 3-interventioner och för att 
monitorera elevernas progression i början, mitten och slutet av lager 
2- och lager 3-interventionerna.  
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Figur 3. Procedur studie III 

Ovanstående figur 3 visar proceduren med bland annat lager, 
testningar och lärardiskussionsträffar (möte). 

Dataanalyser 
Analyserna av datamaterialet gjordes i SPSS. Cochrans Q test och 
McNemars post hoc test visade hur RtI-elevernas behov av stöd 
förändrades över tid. En analys av hur många elever som bibehöll 
eller backade i sin läsutveckling i respektive grupp när de väl uppnått 
den 25:e percentilen genomfördes också med hjälp av Chi2. 
Dessutom presenterades en jämförelse mellan RtI-gruppen och 
referensgruppen med för- och eftertest, där andelen elever under 
25:e percentilen vid de olika testtillfällena framgår.  Skillnaden 
mellan grupperna är beräknad med Chi2. 

Studie IV – Merging Lesson Study and Response to 
Intervention 
Avhandlingens fjärde studie är teoretisk. Studien uppstod som ett 
resultat av att ha genomfört den första mindre RtI-studien (studie II) 
och påbörjat den större (studie III). I empiriinsamlingen till studie II 
och III noterades betydelsen av lärarnas kollaborativa lärande och 
utveckling i de gemensamma diskussionerna där RtI-elevernas 
testresultat analyserades och undervisning och interventioner 
gemensamt planerades utifrån dessa analyser. I den fjärde studien 
beskrivs inledningsvis modellerna Response to Intervention 
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respektive Lesson Study. Vidare förs ett teoretiskt resonemang om 
eventuella möjligheter och utmaningar som skulle kunna uppstå om 
modellerna förenades med varandra. Det teoretiska resonemanget 
gjordes utifrån fyra analysområden: lärarens roll, lärande och 
undervisning, elevens lärande i resultat samt elever i särskilda 
behov. Vidare beskrivs en mindre pilotstudie som ett illustrerande 
exempel på hur kollaborativt problemlösande lärare kan kombineras 
med RtI i en förklarande sekventiell interventionsdesign (Creswell, 
2015). 

4.3 Analysmodell för syntetisering av de fyra 
studiernas resultat 
Som metod för att syntetisera de fyra studierna i avhandlingen görs 
ett sammanfattande resonemang av resultaten i tre delområden. 
Dessa tre områden utgör sedan delarna i avhandlingens 
diskussionskapitel. 

4.4 Metoddiskussion 
I studie II och III var det inte möjligt att använda slumpmässig 
sampling och RCT-design, även om den hade haft ett högre 
bevisvärde (Shadish et al., 2002). En av anledningarna var att 
interventionerna behövde ske i klasser som helt anpassades efter RtI-
modellen. Med andra ord var det nödvändigt att klassen hade lärare 
som var villiga att implementera modellen, anpassa undervisningen, 
delta i lärardiskussionsträffar och dokumentera interventioner i 
loggböcker.  Den andra anledningen handlade om etiska aspekter, 
att endast en grupp skulle få tillgång till RtI-intervention inom ramen 
för avhandlingens studier. Vidare ansågs det svårt att isolera alla 
påverkande faktorer. Att studera ett icke slumpmässigt urval, som i 
det här fallet, kan orsaka urvalsbias (Shadish et al., 2002). När RCT 
inte var möjligt att genomföra valdes en kvasiexperimentell design 
för studie II (Shadish et al., 2002). Begränsade resurser gjorde också 
att en referensgrupp från LegiLexi användes i studie III, som en typ 
av registerdata, i stället för en matchad grupp i en kvasiexperimentell 
design. 
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I studie II och III testas eleverna flera gånger. Man skulle kunna 
argumentera för att test-re-testeffekter uppstår vid upprepade 
mätningar med samma test (Jacobson, 2018). Dessutom kan 
”Regression to the mean” uppkomma (Shadish et al., 2002). Det 
innebär att eventuella extrema testresultat vid ett första testtillfälle 
tenderar att vid nästa mättillfälle närma sig medelvärdet. Dessa två 
aspekter har försökt mötas genom att eleverna genomförde 
ordavkodningstesterna i LäSt fyra gånger initialt för att få en stabil 
baslinje i studie II. På så vis uppstod en mättnad redan i 
baslinjemätningen, och procedurkunskapen och igenkännings-
faktorn kunde minska. Därmed kunde troligen ett mer sant uppmätt 
värde identifieras. I studie III så är RtI-gruppen och referensgruppen 
mätta vid samma sex tidpunkter. Det betyder att grupperna har 
liknande erfarenhet av upprepad testning, vilket är en fördel. 

4.5 Etiska överväganden 
Etiska överväganden är relevanta att diskutera. I avhandlingsarbetet 
följdes etiska riktlinjer gällande att bedriva interventionsforskning, 
vilket var aktuellt i studie II och studie III. Syftet med studierna var 
att påverka elevernas läsförmåga genom interventioner och insatser 
inom RtI-modellen, varför etiskt tillstånd behövde sökas. Etiska 
tillstånd från EPN finns för studie II (Dnr: 2017/412-31) och för 
studie III (Dnr: 2019-04814).  
RtI-modellen hade tidigare inte prövats under svenska förhållanden. 
Modellen är emellertid väl studerad i tidigare internationella studier 
med goda resultat, där man lyft fram både för- och nackdelar 
(Denton, 2012). I studie II och III erbjöds alla elever inom klassernas 
ram att delta i studierna oavsett förutsättningar, vilket gjorde att 
nyanlända elever och elever med diagnostiserade funktions-
nedsättningar också ingick i studien. Alla elever accepterade att delta 
efter att ett informations- och samtyckesbrev hade skickats till deras 
vårdnadshavare.  
För att skydda elevernas identitet och hantera datamaterialet 
konfidentiellt användes en kodnyckel. I studie II och III har 
elevernas namn kodats och kodnyckeln förvaras i ett låst arkivskåp. 
Endast två i forskarlaget har tillgång till kodnyckeln. Lärarnas 
identiteter är skyddade eftersom deras namn eller skolornas namn 
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aldrig använts i själva datainsamlingen. Informations-, samtyckes-, 
konfidentialitets- och nyttjandekravet (Hermerén, 2011) har därmed 
beaktats.  
Testbatteriet i studie II och III kan verka omfattande men de flesta 
test tog inte många minuter att genomföra, varför det inte blev så 
ansträngande för eleverna. Testledarna både i studie II och III var 
vana att testa yngre elever och var lyhörda för deras upplevelse av 
testsituationen. När studie II hade avslutats så infördes RtI även för 
eleverna på jämförelseskolan, men således utanför avhandlingens 
studier. 
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5. Resultat 

I detta kapitel redogörs för det övergripande resultat som denna 
avhandling bidrar till. Avhandlingens syfte var att undersöka hur 
Response to Intervention kan fungera som en specialdidaktisk 
modell i lågstadiet för att systematiskt organisera tidig upptäckt och 
tidiga insatser avseende elevers läsutveckling och därmed motverka 
lässvårigheter. 
Avhandlingens frågeställning är: 
• Hur kan RtI fungera som en specialdidaktisk modell för att 

motverka lässvårigheter genom tidig identifiering och 
systematiska interventioner. 
 

Initialt i detta kapitel redovisas därför studiernas frågeställningar och 
resultat i korthet. Avslutningsvis görs en syntes för att besvara det 
övergripande syftet och frågeställningen.  
I studie I var frågeställningen: ”Vilka är effekterna av lager 2-
interventioner på ordavkodningsförmågan hos elever som är i risk 
att utveckla lässvårigheter jämfört med elever som har ordinarie 
undervisning?” I metaanalysen samlades studiernas resultat i en 
viktad effektstorlek, Hedges g = 0,31, 95 % CI [0.12, 0.50]. 
Resultaten visade därmed att det finns en liten till medelstor effekt 
avseende ordavkodning av lager 2-läsinterventioner inom RtI.  

I studie II ställdes frågorna:  
1. Hur skiljer sig ordavkodning och läsförståelse mellan elever 

som genomgått RtI-läsinsatser och elever som genomgått 
ordinarie undervisning?  
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2. Vilka är lärarnas intryck av RtI-modellen?  
Antalet elever i risk för lässvårigheter minskade från sex till en elev. 
I studien noterades effektstorlekar på g = 0,49–1,00. Studie II visar 
att läsinsatser i den i Sverige implementerade RtI-modellen är 
effektiva framför allt vad gäller ordavkodning av nonsensord (g = 
1,0) och ord (g = 0,49) samt läsförståelse (g = 0,52) vid ett och ett 
halvt års uppföljningstest. Spridningen var klart mindre i RtI-
gruppen än i jämförelsegruppen på alla testresultat. Signifikanta 
resultat noterades emellertid inte efter post hoc-test (Bonferroni). 
Fältanteckningarna visade att lärarna uppskattade de kollaborativa 
lärardiskussionerna om elevers resultat och utveckling i relation till 
undervisning och interventioner samt att modellen bidrog till 
snabba, väl avvägda interventioner, även om de tyckte att modellen 
var rigid. De efterlyste en mer flexibel modell där eleverna kunde gå 
direkt från lager 1 till lager 3 om de hade behov av det. De menade 
också att modellen var resurskrävande när det kommer till 
specialpedagogiska resurser, men att det troligen ändå var en 
investering för elevernas framtid. 
I studie III var syftet att undersöka RtI-modellen med fokus på elever 
som riskerar att få lässvårigheter, och följande frågor ställdes:  

1. Identifierar och minskar RtI-modellen antalet elever som 
riskerar att få lässvårigheter? 

2. Hur stor andel av eleverna är fortfarande i risk för 
lässvårigheter efter RtI-modellen jämfört med en 
referensgrupp? 

Resultatet visade att signifikant färre elever som genomgått RtI var 
i behov av stöd under vårterminen i årskurs 2 jämfört med 
vårterminen i årskurs 1. En lager 2-insats under vårterminen i 
årskurs 1 verkade vara positiv för 11 procent av det totala antalet 
elever som sedan kunde återgå till lager 1. Eleverna i RtI-gruppen 
bibehöll uppnådd läsförmåga i signifikant högre utsträckning då 
endast 1–3 procent backade under 25:e percentilen när de väl uppnått 
den. I referensgruppen backade 9–10 procent av eleverna i sin 
läsutveckling efter att de uppnått den 25:e percentilen. Vid 
jämförelse av posttest mellan RtI- och referensgruppen var det 
signifikant färre elever i RtI-gruppen som var under kravnivåerna 
både i ordavkodning och i läsförståelse. I läsförståelse av lång text 



70 

fanns inga skillnader mellan grupperna. En liten effektstorlek kunde 
noteras i phi.  
I studie IV gjordes en teoretisk jämförelse mellan RtI och Lesson 
Study (LS). Analysen visade att en kombination mellan RtI och LS 
kan reducera svagheter med respektive modell, men också att det 
kan uppstå utmaningar vid en sådan sammanfogning av modellerna 
eftersom de har olika utgångspunkter: förebygga svårigheter hos 
elever (RtI) jämfört med professionsutveckling för lärare (LS). 
 

5.1 Resultatsyntes 
Nedan syntetiseras resultat från de fyra delstudierna. Resultatet 
presenteras sedan som tre syntetiserade delområden. 
 

 
Figur 4. Syntetisering av avhandlingens studier 

Figur 4 visar att resultaten från avhandlingens fyra studier 
syntetiserades för att besvara avhandlingens forskningsfråga. I 
relation till avhandlingens frågeställning om hur RtI kan fungera 
som en specialdidaktisk modell för att motverka lässvårigheter 
genom tidig identifiering och systematiska insatser så noteras ett 
gynnsamt syntetiserat resultat avseende RtI-modellen. I 
avhandlingens studier verkar RtI fungera i enlighet med principen 
”No child left behind” då eleverna identifierats genom monitorering. 
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De ”faller inte mellan stolarna”. Eleverna har fått systematiska 
insatser med evidensbaserad balanserad läsundervisning. Lager 2- 
och lager 3-interventioner genomfördes också efter evidensbaserade 
rekommendationer men med ökad intensitet och individualisering. 
RtI kan fungera som en specialdidaktisk modell som svarar på 
frågorna vad, hur och varför. RtI som tillämpad modell verkar också 
ha motverkat lässvårigheter hos en del av eleverna i studierna då de 
efter en period i lager 2-interventioner har kunnat gå tillbaka till 
lager 1-undervisning där de utvecklats vidare utan att falla tillbaka 
under satt kravnivå. Resultatet visar också att RtI-modellen har sina 
svagheter och utmaningar. Alla elever utvecklades inte så att de kom 
i kapp sina kamrater trots omfattande interventioner. Resultat har 
också visat att lärarna tyckte att modellen var oflexibel när elever i 
stora svårigheter inte kunde gå direkt från lager 1 till 3 utan var 
tvungna att först vara i lager 2. Lärarna uppskattade att eleverna 
snabbt fick stöd, och de värderade lärardiskussionerna lärare-
speciallärare med återkommande samtal mellan professionerna för 
att analysera elevernas utveckling och planera kommande 
undervisning/interventioner. Det framstår som en viktig del av RtI 
enligt lärarna. 
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6. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras avhandlingens resultat, utifrån dess 
forskningsfråga. Resultatet ställs i relation till tidigare forskning och 
teorier inom specialdidaktik, Response to Intervention och 
läsforskning. Diskussionen görs i tre olika områden: (6.1) RtI-
modellens påverkan på svenska elevers läsfärdigheter i relation till 
mottot ”No child left behind” och specialdidaktik, (6.2) Lager 2 – 
intensiva gruppinsatser för att främja elevers läsutveckling samt 
(6.3) Identifierade utvecklingsmöjligheter när RtI-modellen 
tillämpas i svensk skolkontext. 

6.1 RtI-modellens påverkan på svenska elevers 
läsfärdigheter i relation till mottot ”No child left 
behind” och specialdidaktik 
Resultaten från studie II och III visar att evidensbaserad 
undervisning och läsinterventioner inom RtI-modellen kan utveckla 
svenska lågstadieelevers grundläggande färdigheter i att läsa. I 
jämförelse med grupper som har ordinarie undervisning så visar 
resultaten att eleverna inom RtI blir identifierade, och de elever som 
är i risk att utveckla lässvårigheter verkar också bli hjälpta i relativt 
stor utsträckning. Resultaten i studie II visade att sex av elva elever 
i RtI-gruppen initialt hade utmaningar med läsningen, men med 
interventioner i lager 2 och 3 kunde förbättringar noteras, särskilt i 
ordavkodning. Endast en elev uppvisade svårigheter vid posttest 
efter ett år i RtI-modellen. I de evidensbaserade interventionerna 
som användes (Taube et al., 2015) fokuserades särskilt på 
ordavkodningsträning i linje med teorin The Simple View of 
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Reading (Gough & Tunmer, 1986). Interventionerna koncentrerades 
mot att eleverna skulle knäcka den alfabetiska principen och bli 
säkra i grafem-fonem-korrespondens och syntes för att sedan på ett 
stabilt sätt kunna utveckla sin ordavkodningsförmåga vidare. 
Betydelsen av detta har framhållits i tidigare forskning av Castle et 
al. (2018) och Taube et al. (2015). Automatiserad ordavkodning och 
läsflyt kan ses som en förutsättning för att uppnå läsförståelse (Catts, 
2018; Torgesen, 2002). Eleverna i RtI-gruppen i studie II blev 
säkrare i sin alfabetiskt-fonemiska ordavkodning. Att eleverna går 
igenom stadiet alfabetiskt-fonemisk ordavkodning och upptäcker 
ords struktur och stavningssätt är en förutsättning för att uppnå den 
mer avancerade ordavkodningsförmågan, det ortografisk-
morfemiska stadiet (Høien & Lundberg, 2013). Att eleverna blev 
säkrare i sin ordavkodning kunde särskilt noteras i testresultaten av 
nonsensordsläsning i studie II. En rimlig tolkning av resultaten kan 
dessutom vara att när RtI-elevernas ordavkodning blev stabilare och 
säkrare så påverkades även läsförståelsen positivt, vilket också 
noterades i studie II. Emellertid är studie II liten, och ytterligare 
forskning behövs för att replikera resultaten. 
Resultaten i studie III visar att när eleverna kommit över 25:e 
percentilen i uppmätta testresultat så var det endast 1–3 procent av 
RtI-eleverna som inte bibehöll sina läsförmågor utan föll tillbaka 
under 25:e percentilen igen. Motsvarande andel i referensgruppen, 
som inte bibehöll sin förmåga när de väl uppnått 25:e percentilen, 
var 9–10 procent. Detta kan tolkas som att när RtI-modellen 
tillämpas i Sverige så verkar den särskilt fungera som ett ramverk 
för att ingen elev ”faller mellan stolarna” och inte får stöd.  Modellen 
verkar bidra till att nästan alla elever utvecklas vidare. Detta är helt 
i linje med grundtanken i RtI och ”No child left behind” som uppnås 
med modellens identifiering av elever som är i risk för lässvårigheter 
och de alltmer intensiva interventionerna (Denton, 2012).  
Avhandlingen fokuserar på hur RtI-modellen kan fungera som en 
specialdidaktisk modell på lågstadiet avseende elevers läsning, men 
den är också ett bidrag inom svensk specialpedagogisk forskning. 
RtI-modellen bidrar med rutiner för hur identifiering, intervention 
och stöd till elever kan organiseras och tillhandahållas med god 
kvalitet. På så sätt kan RtI vara ett sätt att organisera 
specialdidaktiska insatser för att omsätta och komplettera de 
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politiska reformer som Skolverket implementerat under de senaste 
decennierna.  RtI-modellen kan fungera som ett stödjande ramverk 
för det redan befintliga systemet med extra anpassningar och särskilt 
stöd (Skolverket, 2022a) samt läsa-skriva-räkna-garantin 
(Skolverket, 2019b). Genom modellens monitorering, med reliabla 
och valida tester, som bara tar minuter att genomföra, kan lärare och 
speciallärare snabbt få underlag för att se elevers läsutveckling. 
Detta kan motverka de svagheter med nationella prov som Herkner 
(2011), Herkner (2022) och Levlin (2014) identifierat avseende 
möjligheter att upptäcka elever som är i risk för, eller har, 
lässvårigheter.  RtI-modellen kan troligen motverka den påvisade 
”vänta och se”-strategi som har identifierats i de tidiga skolåren 
(Prop. 2017/18:18). Den här avhandlingen blir således ett 
specialdidaktiskt bidrag som kompletterar den svenska ideologiska 
och kritiska specialpedagogiska forskningen (Westling Allodi, 
2016). 
Fischbein (2007) betonar att specialpedagogisk verksamhet utifrån 
ett relationellt perspektiv, ska omfatta både individuella och 
kontextuella förhållanden, där det senare inkluderar elevens 
lärmiljö. RtI-modellen är proaktiv (Nilholm, 2019). Förebyggande 
arbete sker med insatser för elever som är i risk att utveckla 
svårigheter, och insatserna omfattas både av individuella och 
kontextuella faktorer. Modellen ger skolor stöd i vad för 
undervisning som ska ges – evidensbaserad – och hur den ska 
organiseras: genom differentierade systematiska insatser 
/interventioner i olika lager där elevers utveckling monitoreras och 
där alltmer intensifierade insatser sätts in vid behov. Särskilt viktig 
är den specialdidaktiska anpassningen i lärandesituationerna som 
ger svar på hur. I interventionerna är det den unika elevens behov 
som är i fokus vare sig det handlar om en elevs förmåga att 
diskriminera fonemen för G och K eller gå från att vara en passiv 
läsare, utan att övervaka läsförståelse, till en aktiv läsare (se studie 
II). Däri ligger specialdidaktiken. Varför handlar om tidiga insatser 
för att förebygga eventuella svårigheter och misslyckanden samt 
minska riskerna för att elever ska komma efter. Precis som Hornby 
(2015) föreslår kan ett inkluderande förhållningssätt från 
specialpedagogik förenas med arbetssättet i Response to 
Intervention där tidiga insatser ges till elever för att förebygga 
svårigheter så långt det är möjligt. Det är också i linje med Karlsudds 
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(2022) resonemang om elementär inkludering, där delar av 
undervisningen kan ske i mindre grupper eller i en-till-en-
undervisning, utan att det behöver stå i kontrast till alla människors 
rätt till utbildning, samt vara inkluderade i samhällelig gemenskap. 
Det måste även beaktas att RtI uppfattats som resurskrävande, vilket 
lärarna i studie II påpekade. Tillsättning av pedagogiskt kompetent 
personal samt organisation av resurser har tidigare framhållits i RtI-
forskning (O'Connor & Freeman, 2012). 

6.2 Lager 2 – intensiva gruppinsatser för att 
främja elevers läsutveckling 
I avhandlingens artiklar framträder effekter av lager 2-undervisning. 
Effekten av lager 2-insatser har särskilt koppling till studie I, men 
även resultat från studie II och III diskuteras.  
Resultaten i studie I visar att det finns effekt av lager 2-
läsinterventioner inom RtI-modellen (g = 0,31). Detta ligger i linje 
med tidigare forskning (Gersten et al. 2020; Wanzek et al. 2018), 
men den här studien skiljer sig från tidigare översikter eftersom den 
är den första som endast undersöker högkvalitativa RCT-studier med 
robusta kvalitetsutvärderingar. Resultaten är dock lägre än de 
effektstorlekar (ES = 0,72–1,53) Burns et al. (2005) fann i början av 
2000-talet. En förklaring skulle kunna vara att de grupper man 
jämför RtI med, som har ordinarie undervisning (Treatment as 
Usual), nu faktiskt får bättre undervisning än i början av 2000-talet, 
eftersom skillnaderna är mindre nu. Studie II visar att läsinsatser 
inom RtI-modellen ger positiva effekter gällande ordavkodning 
”sight word” (g = 0,49), nonsensord (g = 1,00) och läsförståelse (g 
= 0,52) vid ett och ett halvt års uppföljningstest. Resultaten var dock 
inte signifikanta vid post hoc-tester. Effektiviteten handlar också om 
att antalet elever i behov av stöd inom RtI-modellen minskar jämfört 
med Treatment as Usual på ett särskilt positivt sätt i lager 2. Studie 
II visar att tre av sex elever når satta kravnivåer efter insatser i lager 
2. I studie III erhåller 32 procent av eleverna lager 2-interventioner 
under vårterminen i årskurs 1, och 11 procent av eleverna kan återgå 
till ordinarie klassrumsundervisning efter denna insats. Liknade 
resultat, avseende hur lager 2 reducerar antalet elever i behov av 
insatser, har visats i andra studier (Jiménez et al., 2010; O'Connor et 
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al., 2005; Simmons et al., 2011). I relation till specialdidaktiska 
arbetssätt verkar den lilla gruppen, som träffas cirka tre gånger i 
veckan à 30–40 minuter utöver ordinarie undervisning och arbetar 
med individuellt anpassade och evidensbaserade interventioner, vara 
särskilt effektivt. Många elever behöver lästräna intensivt under en 
period i början av sin läsutveckling, och vissa behöver träna mer än 
andra för att uppnå grundläggande färdigheter. RtI-modellen ter sig 
verkningsfull för de elever som ibland benämns som ”gråzonsbarn”. 
Gråzonsbarn kanske inte uppvisar tillräckligt stora svårigheter för att 
erbjudas särskilt stöd och en-till-en-undervisning, men insatser på en 
generell nivå är oftast inte tillräckliga för att ”gråzonsbarn” ska nå 
sin optimala nivå avseende lärande (Björck-Åkesson & Granlund, 
2005). Att ha specialdidaktisk lager 2-undervisning i liten grupp är 
långt mer resurseffektivt än en-till-en-undervisning. Dessutom kan 
specialläraren, som leder lager 2-interventionen, dra nytta av 
gruppen för att underlätta elevernas lärande i interaktion. Till 
exempel kan specialläraren föra metakognitiva samtal om 
läsförståelse- eller ordavkodningsstrategier tillsammans med 
eleverna, och eleverna kan lära av varandra.  

6.3 Identifierade utvecklingsmöjligheter när RtI-
modellen tillämpas i svensk skolkontext 
Fältanteckningarna från lärarguppsdiskussionerna i studie II bidrar 
med deskriptiva beskrivningar om hur RtI-modellen fungerar i 
praktiken. Slutsatsen från dem är att RtI kan erbjuda både 
möjligheter och utmaningar när den tillämpas i svensk skolkontext. 
Resultatet visade att lärare uppskattade RtI-modellen eftersom 
eleverna fick ”snabba, intensiva och noggrant balanserade insatser 
om det behövdes”. Lärarens utsaga är också i linje med tidigare 
forskning om hur lärare uppfattat RtI-modellen när den har 
implementerats (Swanson et al., 2012). Kartläggning av elever i 
behov av anpassningar och stöd görs inte i tillräcklig omfattning i 
svensk skola (Skolinspektionen, 2016). I svensk skola torde RtI-
modellen särskilt kunna bidra med ett ramverk för specialdidaktiskt 
förebyggande arbete i just det avseendet – en modell för att tidigt 
upptäcka och snabbt ge stöd till elever för att förebygga 
lässvårigheter så långt det är möjligt. Här erbjuder RtI en 
utvecklingsmöjlighet för svensk skolpraktik. Vissa elever i studierna 
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kämpar emellertid fortfarande med sin läsning efter omfattande 
läsinterventioner på alla nivåer (lager 1–3). Flera elever kommer 
troligen att behöva fortsatta insatser under flera år.  I studie II 
föreslås assisterande teknik för dessa elever i ett fjärde lager. Enligt 
tidigare studier behövs ytterligare ett lager efter lager 3 (Nordström, 
2018; Svensson, 2022). 
En annan slutsats är att speciallärare och lärares samarbete och 
analys av elevers resultat och interventioner i olika lager är centralt. 
Behovet av samarbete mellan lärare och speciallärare har betonats i 
tidigare RtI-forskning (Denton, 2012; Gomez-Najarro, 2020). 
Alatalo (2011) fann i sina studier att svenska lärare verkade 
undervisa utan att ha verktyg att reflektera över hur deras 
undervisning de facto påverkade elevernas läsning och skrivande. 
Fördjupade kunskaper hos lärarna och kontinuerliga dialoger med 
erfarna kollegor om de didaktiska frågorna framhölls som centralt 
av Alatalo. Betydelsen av återkommande möten mellan speciallärare 
och lärare lyfts fram av lärarna i studie II. Diskussionerna om elevers 
resultat och interventioner samt planering av fortsatta insatser sågs 
som särskilt betydelsefulla. Mötena kan användas för att anpassa 
undervisningen efter elevens behov. Andersson (2021) drar 
slutsatsen att lärares arbete, med analys av bedömningsdata, 
påverkar deras professionsutveckling positivt. Andersson framhåller 
betydelsen av att låta lärare stanna upp och reflektera över tidigare 
undervisning, vilka effekter den fått och eventuellt göra nödvändiga 
förändringar i undervisningen. Lesson Study (LS) har visat sig 
förbättra lärares förmåga att kunna differentiera undervisningen 
efter elevers behov (Rock & Wilson, 2005). Holmqvist (2020) 
föreslår LS som en användbar samarbetsmodell för professionell 
utveckling för hur man undervisar elever i behov av stöd i 
inkluderande lärandemiljöer. I studie IV förordas att LS och RtI slås 
samman för att motverka svagheter med respektive modell. 
Samarbetet mellan specialläraren och läraren är väsentligt, och LS 
skulle kunna ge struktur för sådana samarbeten inom RtI-modellen 
och samtidigt även bidra till professionsutveckling om effektiv 
undervisning. Någon enstaka studie har tidigare visat på fördelen 
med att sammanfoga RtI och LS (Benedict et al., 2013).   Ett resultat 
var då att specialundervisning i lager 2–3 och klassrumsundervis-
ning i lager 1 knöts närmre varandra.  
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Lärarna uppskattar inte den oflexibla triangelramen där eleverna går 
igenom lager 1- och lager 2-interventioner innan lager 3-insatser 
tillhandahålls. Vissa elever behöver omfattande interventioner 
direkt. Lärare i studie II förklarar att RtI-modellen måste vara mer 
flexibel så att vissa elever kan gå direkt från lager 1 till lager 3 vid 
behov. En mer dynamisk RtI-modell har också föreslagits tidigare 
av Al Otaiba et al. (2014), Compton et al. (2012) och Vaughn et al. 
(2010).  

6.4 Slutsats och ett sammanfattat kunskapsbidrag 
Sammanfattningsvis bidrar avhandlingen med kunskap om hur RtI-
modellen kan fungera som en specialdidaktisk modell för tidig 
identifiering och tidiga insatser för elever som är i risk att utveckla 
lässvårigheter. Avhandlingen visar att RtI minskar risken för att 
elever faller mellan stolarna, ”No child left behind” (Fuchs & Fuchs, 
2004, 2009). Avhandlingens resultat visar också att RtI kan fungera 
som en modell för att, så långt det är möjligt, förebygga 
lässvårigheter. Dessutom identifierar avhandlingen möjligheter till 
förbättringar avseende RtI-modellen.  
Monitoreringen och den problemlösande versionen av RtI-modellen, 
där lärare och speciallärare tillsammans kan anpassa interventioner 
till elevers specifika behov är gynnsam och uppskattad av 
lärare/speciallärare. I föreliggande avhandling argumenteras för att 
professionsutvecklingsmodellen Lesson Study (LS) kan bidra till en 
sådan struktur för kollegialt samarbete. Med LS-cykeln tas 
utgångspunkten i elevers resultat, men sedan flyttas fokus till hur 
lärare planerar och undervisar utifrån elevers behov. Undervisning 
och interventioner genomförs, och elevers nästa resultat är ett kvitto 
på hur väl lärare/speciallärare lyckats anpassa sin undervisning/sina 
interventioner för att utveckla elevers kunskaper och förmågor. 
Interventioner som specialläraren genomför i lager 2 och 3 kan också 
knytas till klassrumsundervisningen i lager 1. På så sätt kan RtI i 
kombination med LS fungera som ”Inclusion special education” 
enligt Hornby (2015) där även professionsutvecklingsaspekten finns 
med.  
Om en elev, efter flera år med insatser i lager 2 och lager 3, inte 
utvecklats med traditionella läsinlärningsinterventioner behöver 
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eleven få ytterligare stöd i att ta till sig och producera text med 
assisterande teknik i ett lager 4. I föreliggande avhandling har 
resultatet visat på just detta behov, eftersom alla elever inte 
utvecklats tillräckligt av de evidensbaserade traditionella 
läsinterventionerna i lager 1–3. RtI-modellen behöver också vara 
flexibel. Om elever i lager 1 direkt har specifika behov av lager 3-
interventioner så bör det finnas ett snabbspår dit, så att eleven inte 
först behöver gå igenom lager 2-interventioner. Det är av högsta 
betydelse att lager 1 håller så hög kvalitet som möjligt i det 
förebyggande arbetet. Kompetenta lärare och speciallärare som 
erbjuder differentierad och evidensbaserad läsundervisning kan i 
stor utsträckning ge den ledning och stimulans i lager 1 som 
skollagen (2010:800) föreskriver.  
Nedanstående figur (Figur 5) sammanfattar ovan beskrivna delar och 
integrerar dem som ett kunskapsbidrag – en utvecklad RtI-modell. 
Assisterande teknik erbjuds naturligt i all undervisning i alla lager, 
men den vanligtvis tredelade modellen har här ett fjärde lager efter 
lager 3 där eleverna får ett alternativ till traditionellt läsande (och 
skrivande). Den föreslagna RtI-modellen innefattar därmed 
assisterande teknik som ett fjärde lager på det sätt som Nordström 
(2018) samt Svensson (2022) föreslår. Den utvecklade RtI-modellen 
är flexibel och erbjuder elever att gå direkt från lager 1 till lager 3 i 
ett snabbspår om det finns behov av det. Lesson Study-cykeln ger 
strukturen för samarbete mellan lärare och speciallärare med 
återkommande lärardiskussionsträffar och den håller samman 
undervisningen i alla lager. Det är monitoreringen och analys av 
elevers utveckling som utgör grunden för detta kollegiala samarbete 
och professionsutvecklingen. 
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Figur 5. En utvecklad RtI-modell 

6.5 Förslag på framtida studier 
Under arbetet med avhandlingen har nya kunskapsluckor som inte 
täcks identifierats. Nedan beskrivs dessa som förslag på framtida 
studier. 
Enligt resultatet och som visas i Figur 5 behövs ett fjärde lager där 
eleven erbjuds att ta till sig och producera text med hjälp av 
assisterande teknik. Efter en sådan individuellt anpassad 
intervention kan elevens självständighet i textbundet lärande 
förväntas öka. Studier om lager 4-interventioner och dess effekter på 
elevernas utveckling behöver dock genomföras. Ett förslag är att 
sådana studier genomförs med Single subject design eftersom det 
handlar om elever med betydande lässvårigheter.  
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Att undersöka elevperspektivet av att ingå i RtI-interventionerna är 
angeläget. I de genomförda studierna noterades inga negativa 
upplevelser hos eleverna av själva undervisningen eller 
interventionerna, de deltog frimodigt i lästräningen i alla lager. 
Däremot fanns det elever som vid något tillfälle ”låste sig” vid 
grupptestningen, vilket då naturligtvis hanterades pedagogiskt och 
etiskt med avbruten testning för att motverka obehag hos eleven.  
Fördjupande studier om vad RtI kan innebära för flerspråkiga 
elevers läsutveckling skulle också kunna bidra med värdefull 
kunskap. Det skulle också vara av intresse att undersöka hur RtI kan 
fungera i förskoleklass, där eleverna skulle kunna nås ännu tidigare 
av evidensbaserad undervisning och förebyggande insatser i relation 
till språklig medvetenhet, inför den mer formella läsinlärningen i 
årskurs 1.   
Sammantaget kan forskningsfältet fortsatt undersöka på vilka sätt 
läsförmågan hos elever kan förbättras i svensk skola i relation till 
specialdidaktik och RtI så att alla elever i förlängningen får 
möjligheter att förverkliga sig själva och delta i samhället på lika 
villkor. 

6.6 Pedagogiska och samhälleliga implikationer  
Avhandlingen visar att RtI kan tillämpas som en specialdidaktisk 
modell för att förebygga lässvårigheter hos elever. Läsinterventioner 
i liten grupp (lager 2) har effekter för en relativt stor del av de elever 
som har svårt att lära sig att läsa och som är i risk att utveckla 
lässvårigheter. RtI-modellen som helhet reducerar antalet elever i 
behov av stöd. Lärare och speciallärare som i praktiken tillämpar RtI 
kan därför förvänta sig att många elever kommer att utvecklas av 
evidensbaserade och differentierade insatser i lager 1 samt av 
interventioner i lager 2 och lager 3. De kan dock också förvänta sig 
att det finns ett antal elever kvar som inte utvecklas i tillräcklig 
utsträckning av evidensbaserade insatser inom RtI-modellen. Dessa 
elever behöver då något annat än endast ytterligare en-till-en-
träning. Eleverna behöver stödjas att kunna använda assisterande 
teknik i ett fjärde lager för att kunna få tillgång till textinnehåll. 
Lärare och speciallärare behöver därför känna sig trygga och 
specialdidaktiskt kompetenta både vad gäller evidensbaserad 
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undervisning och i att stödja elever i användande av assisterande 
teknik. Samarbete mellan speciallärare och lärare i regelbundna 
kollegiala lärardiskussioner, förslagsvis med strukturen från Lesson 
Study, är centralt. 
Skolledarens roll kan handla om att allokera speciallärarresurser till 
de första skolåren för insatser inom RtI. Skolledare bör vara 
medvetna om att RtI är resurskrävande (se studie II) men bör se RtI 
under lågstadiet som en investering för att minska speciallärar-
behovet för elever högre upp i skolåren samt som ett sätt att 
förebygga elevers misslyckanden. Skolledare behöver också 
organisera för samarbete. Lärare och speciallärare framhåller 
betydelsen av att kollegialt analysera elevers utveckling genom 
lärar-/speciallärardiskussioner, till exempel i form av Lesson Study, 
för att sedan justera undervisningen efter elevernas behov. Därför 
behöver en struktur för samarbete och professionsutveckling knytas 
till RtI-modellen.  
Ur ett samhälleligt perspektiv finns vinster att göra genom att 
tillämpa RtI-modellen. I dag har svensk skola mest special-
pedagogiska resurser på högstadiet, men med politiska incitament 
skulle resurser och speciallärarkompetens kunna styras mycket mer 
kraftfullt mot de tidiga skolåren. Det går att styra om resurser och 
vända på ”oceanångaren”. Genom att tidigt identifiera och ge stöd 
till elever som är i risk för lässvårigheter skulle elevers personliga 
misslyckanden kunna motverkas. Elever som efter några år i skolan 
upptäcker att de inte kan läsa får en negativt påverkad självkänsla, 
vilket kan påverka lärandet som helhet. I värsta fall kan det leda till 
att de lämnar skolan i förtid och hamnar i destruktiva och kriminella 
miljöer där de i stället kan finna acceptans och tillhörighet 
(Fischbein & Folkander, 2000). Läsförmåga är en förutsättning för 
att vara elementärt inkluderad i utbildning och samhälle.  I Finland 
sätter man in omfattande stöd de första skolåren genom ett system 
som är mycket snarlikt RtI. Det har visat sig ge mycket goda resultat, 
och det finns inget som säger att det inte är politiskt möjligt att göra 
samma sak i Sverige. 



83 

6.7 Begräsningar i avhandlingens studier 
I studie I ingår sju publicerade undersökningar, men bara fyra kunde 
tas med i metaanalysen på grund av att deskriptiva data inte 
redovisats i tre av studierna. Detta minskar tillförlitligheten av 
resultatet något jämfört med om data från alla sju studier hade 
inkluderats, eftersom det inte är klart om den erhållna viktade 
effektstorleken skulle vara något lägre, samma eller högre om de var 
med. Ytterligare en begränsning är att de inkluderade studierna inte 
säger något om hur lager 2-interventionen påverkade elevens 
långsiktiga funktionella läsnivå och hur stor skillnaden på sikt var 
mellan inkluderade ”at-risk” elevers ordavkodningsförmåga i 
jämförelse med normalt utvecklande elever. 
I studie II är antalet deltagare en svaghet. Det är ett faktum att 11+11 
är en väl liten kvasiexperimentell studie. Eftersom studie II har ett 
sådant litet urval, måste powerfrågan beaktas. Cohen (1992) 
populariserade och spred powerbegreppet. Det kan beskrivas som 
sannolikheten för att hitta en effekt när den finns (Shadish, 2002). 
Field (2013) hävdar att man kan beräkna nödvändig provstorlek i 
förväg, och numera används programmet G-power av flera forskare. 
Powerberäkningar används ofta bara för att klargöra hur många 
deltagare som behövs.  Power kan också handla om antalet 
observationer. I studier med få deltagare kan power öka om antalet 
observationspunkter upprepas flera gånger (Marcoulides, 1993). I 
studie II och III har flera observationspunkter använts. 
I studie IV förs en teoretisk diskussion om RtI i relation till LS. En 
jämförelse görs och resonemang om synergieffekter vid 
sammanförande av RtI och LS förs. Den faktiska empirin i studien 
kan tyckas grund. I studien är bifyndet från studie II emellertid ett 
underlag för att visa hur kombinationen av modellerna de facto kan 
fungera i praktiken. 
I avhandlingens studie I, II och III används olika kravnivåer för vad 
som anses vara gränsen för att vara i risk för lässvårigheter. Det går 
inte att sätta ett exakt gränsvärde (cut-off/kravnivå) mellan dålig och 
bra läsförmåga (Myrberg, 2007; Shaywitz & Shaywitz, 2005). I 
tidigare studier inom RtI har olika kravnivåer använts för att 
identifiera elever i behov av stöd (Arias-Gundín & García 
Llamazares, 2021). I studie I sattes gränsen 40:de percentilen. Syftet 
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med denna höga kravnivå var att i översikten inte missa studier som 
eventuellt satt gränsen precis på eller strax över den 30:e percentilen. 
Inkluderade studier i översikten hade emellertid 30:e percentilen 
som gränsvärde. Det är också den som används i studie II, och här 
finns argumentet att denna kravnivå då använts i tidigare studier. I 
studie III sänktes gränsen till 25:e percentilen på grund av 
erfarenheter från studie II. Det fanns elever i studie II som 
identifierades på eller strax under 30:e percentilen, men som sedan 
inte behövde särskilt omfattande interventioner för att utveckla 
läsförmåga. Det finns också tidigare studier som använt 25:e 
percentilen. 
I studie II och III har det varit i princip omöjligt att kontrollera för 
lärarfaktorn. Bias relaterat till lärarfaktorn kvarstår antagligen, även 
om antal år i yrket redovisas, eftersom det inte finns någon garanti 
för att undervisningsfaktorn endast är kopplad till lärarerfarenhet. 
Det är emellertid mycket svårt att isolera lärarfaktorns påverkan, och 
det är en svaghet i studier av detta slag. Det är också viktigt att beakta 
Hawthorneeffektens eventuella inverkan på resultaten (Shadish et 
al., 2002). Lärare som ingår i forskningsprojekt kan också prestera 
bättre genom att de valts ut att vara med – de vill visa sina bästa sidor 
och motivationen ökar. Shadish et al. (2002) menar emellertid att 
Hawthorneeffekten är vanligare vid korta interventioner. I 
avhandlingen är interventionerna utspridda över flera år, vilket 
motverkar nämnd effekt. 
Slutligen: i avhandlingen studeras RtI i ett smalt men nog så viktigt 
område, elevers läsinlärning och läsutveckling under de första 
skolåren. Det är ett avgränsat område och en typ av lärande som 
fokuserats i relation till RtI. Det bör beaktas att läsning är en 
färdighet som relativt lätt låter sig mätas och utvärderas. RtI svarar 
troligen inte lika väl mot alla typer av lärande och utveckling av 
förmågor som elever ska utveckla i grundskolan. Det kan också 
finnas en fara i att alltför mycket och ensidigt studera och fokusera 
på det mer enkelt mätbara, men lärande och utveckling är komplext. 
Därför bör avhandlingens resultat ses i ljuset av detta resonemang.  
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7. Summary 

Introduction  
Learning how to read is essential for citizens in a democratic and 
multicultural society. The first years of school are particularly 
important for the development of students' reading ability. However, 
Swedish students’ reading abilities have declined since the 1990s 
(Gustafsson & Blömeke, 2018). In PISA, level 2 (out of 7 levels) is 
assessed as corresponding to basic reading ability. In Sweden, 18 
percent of students did not reach level 2 in the PISA survey 2018 
(Skolverket, 2019c). Identification of student challenges and 
provision of support currently occur most frequently during the later 
years of Swedish compulsory school (students aged 13–15 years) 
(Government Offices of Sweden, 2017). Therefore, as a result, many 
students do not receive effective support during primary education. 
Several policy reforms have been implemented to counteract this 
problem, for example, national tests in grade 3, compulsory 
assessment materials in the first school years and a Read-write-count 
guarantee (Skolverket, 2020). A system with extra adaptations and 
special support is in place (Skolverket, 2022a). However, these 
efforts have not had a major effect on students' reading ability. The 
Swedish Schools Inspectorate (Skolinspektionen, 2011) has reported 
that many schools in Sweden lack routines and organization to 
support teachers in the identification of reading difficulties as well 
as teacher training in appropriate interventions and support for 
students. A “wait-and-see” approach to reading difficulties has also 
been identified (Prop. 2017/18:18). It has been established that there 
are certain special educational strategies and assessments of 
children's learning processes during the first school years in Sweden 
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(Sandberg, 2012). However, Sandberg notes a cautious attitude 
towards giving students support during the first two years of school 
as she finds that early support for students is linked to various 
dilemmas, for example, educators and special needs educators fear 
that the support may have stigmatizing effects. Nevertheless, it has 
been stated that various reading difficulties can be prevented if 
students are identified and offered early reading interventions (Fuchs 
et al., 2008; Partanen & Siegel, 2014). Response to Intervention 
(RtI) has been claimed to reduce the number of students referred to 
special education from 9 % to 1,5 % (Grosche & Volpe, 2013). The 
present thesis examines Response to Intervention (RtI) as a special 
didactic model. The current research base on the efficiency of the 
RtI-model is compiled and studies, where the RtI-model is 
implemented in the Swedish school context, are examined.  

Purpose  
The purpose of the thesis is to investigate how Response to 
Intervention can function as a special didactic model, in primary 
school, to systematically organize early identification and early 
intervention in students' reading development to counteract reading 
difficulties. 

Research Question of the Thesis 
• How can RtI be applied as a special didactic model to 

counteract reading difficulties through early identification and 
systematic interventions? 

Theory and previous research  
The field of special pedagogy includes special didactics (Palla & 
Vallberg Roth, 2020). The practical questions what, how and why 
are emphasized in a special didactic approach (Karlsudd, 2022) 
which is compatible with RtI. Within RtI, the focus is on teaching 
methods that will develop students' reading ability - what. Methods 
must be evidence-based. It also focuses on how teaching should be 
organized. In this case, it should be differentiated and given in 
different Tiers with more and more intensified efforts. Continuous 
monitoring of students' development must also take place. In 
addition, the intention should be clear as to why RtI is applied. The 
goal is for all students who are at risk of developing reading 
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difficulties to be identified early and receive support - "No child left 
behind” (Fuchs & Fuchs, 2006). Hornby (2015) presents an attempt 
to bridge dichotomies in theory through "Inclusive special 
education". He argues that "Inclusive special education" implies that 
special education should be based on evidence-based and inclusive 
teaching for effective special education. 
Response to Intervention (RtI) is an educational framework designed 
to provide effective interventions for struggling students (D. Fuchs 
& L. S. Fuchs, 2006). It originated in the United States in the early 
2000s through the ‘No Child Left Behind’ Act (No Child Left 
Behind [NCLB], 2002). The basic premise of RtI is to prevent 
academic failure (Denton, 2012). Struggling students are identified 
early and support can be offered before failure can occur. This is in 
contrast to education where students fail before measures and 
support are put in place, a ‘wait-to-fail’ approach. RtI is often 
referred to as a three-tiered model of support. It is characterized by 
systematic recurring assessments and monitoring of data that 
determines students’ response to interventions in tiers (Stecker et al., 
2017).  
Tier 1 consists of evidence-based and differentiated teaching for all 
students in classroom-based activities. Universal screenings are used 
to monitor students’ progress. The students who do not develop 
adequate skills receive more intensive and individualized support 
through teaching in smaller groups. This corresponds to tier 2 in the 
model. Tier 2 entails supplemental support and is often delivered to 
small groups of students for a limited duration. The intention of tier 
2 is to close the gap between current and age-expected performance 
(Denton, 2012; Gilbert et al., 2012). The third tier consists of more 
individualized and intensive efforts where intervention is provided 
in even smaller groups or through one-to-one tutoring. Progress is 
monitored weekly or every two weeks (Fletcher & Vaughn, 2009).  
Although implemented as a preventative model for students ‘at-risk’ 
as a contrast to ‘wait-to-fail,’ Reynolds and Shaywitz (2009) 
criticize the RtI-model for being implemented in practice without the 
support and adequate research. RtI has historically also been used as 
a diagnostic method for learning disabilities, a controversial practice 
(Batsche et al., 2006) not examined in this thesis.  Lesson Study, as 
a collaborative framework, is discussed in relation to the RtI-model. 



88 

A theoretical discussion about merging the two approaches is 
provided.  
In this thesis, the theory of The Simple View of Reading (Gough & 
Tunmer, 1986) is adopted in the analyzis of how students’ reading 
abilities are affected when identification and interventions are 
carried out within the RtI-model. The theory is a well-established 
theoretical model that explains reading comprehension as the 
product of word decoding ability and linguistic comprehension. 
Thus, both word decoding and linguistic comprehension are required 
to understand text. Castles et al. (2018) emphasize the importance of 
young readers cracking the alphabetical principle as well as teaching 
systematized phonics instruction. Ehri (2005) also suggests that 
early reading instruction should focus on phonic decoding. There is 
sufficient evidence of the importance of systematic and explicit 
phonics instruction through a large number of studies showing 
similar positive outcomes (Gersten et al., 2020; Gustafson et al. 
2011; Wanzek et al. 2018; Wolff, 2011). In the systematic review, 
“Kunskapsöversikt om läs- och skrivundervisning för yngre elever” 
[Overview of reading and writing instruction for young 
students] (Taube et al., 2015), evidence-based recommendations are 
provided to teachers. The recommendations have a phonics 
approach and include explicit and systematic instruction of 
grapheme-phoneme correspondence, counteraction of word 
guessing in reading, repeated reading to obtain fluency (as a 
motivational activity) as well as implicit and explicit word activities 
and reading comprehension strategies. These activities should be 
conducted in a balanced reading program in which students also 
illustrate and dramatize the texts they have read. These 
recommendations guide the interventions related to this thesis.  

Methodological considerations  
Article I is a systematic literature review and meta-analyzis 
evaluating the efficacy of Tier 2 reading interventions within the RtI-
model. Previous reviews have been conducted in the field of RtI 
reading interventions, however, no prior review has focused only on 
studies of the highest quality (i.e Randomized Controlled Trials) 
with the addition of robust quality evaluations and bias checks. This 
was the basis for the methodological consideration to extend the 
existing research base with a systematic review following PRISMA 
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guidelines and an Open Science approach with a pre-registered 
protocol. Data collection for Articles II and III took place in Swedish 
primary schools where the RtI-model, focusing on early reading 
instruction, was implemented.  
Article II examine the effectiveness of a full-scale three-tier RtI-
model designed to improve reading skills in Swedish students. 
Participants were grade 2 students in a primary school setting. A 
quasi-experimental between-group design to examine treatment 
effects was used. The RtI experimental group (n = 11) and 
comparison group (n = 11) were monitored longitudinally over 2.5 
years. Descriptive data were calculated and effect sizes for decoding 
and reading comprehension were computed. The teachers’ opinions 
about the RtI-model were also taken as field notes. Those opinions 
served as descriptive data to complete quantitative results. The field 
notes were not further qualitatively analyzed.  
Article III consists of reading test results from three schools that 
implemented a full-scale RtI-model, for two years, during Grade 1 
and 2. In the longitudinal design, treatment effects were examined 
with Chi2 and the Cochran Q test. The RtI-group (n = 113) and 
reference group (n = 759) were monitored longitudinally over 2.5 
years. The reference group data was retrieved from the LegiLexi 
foundation's database (LegiLexi-stiftelse, 2020).  
In Article IV, the two different models, Lesson Study (Lewis et al., 
2010) and RtI (Denton, 2012; D. Fuchs & L. S. Fuchs, 2006), were 
theoretically analyzed and compared. A theoretical discussion about 
merging the two approaches is provided. The theoretical reasoning 
was based on four areas of analyzis, the teacher's role, learning and 
teaching, the student's learning results and students with special 
needs. Furthermore, a small pilot study is described as an illustrative 
example of how collaborative problem-solving can be combined 
with RtI in an explanatory sequential intervention design (Creswell, 
2015). 

Results 
The first article, the systematic review and meta-analysis, addressed 
the question about the effects of tier 2 interventions on at-risk 
students’ word decoding skills compared to teaching as usual 
(TAU). Seven studies met the eligibility criteria. However, only four 
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had sufficient data to extract for the meta-analyzis. The weighted 
mean effect size across the four included studies was Hedges' g = 
.31, 95% CI [0.12, 0.50] which means that the intervention group 
improved their decoding ability more than students receiving TAU. 
The result can therefore be summarized as; students at risk of reading 
difficulties benefit from tier 2 reading intervention, conducted 
within Response to Intervention. A small to moderate effect on the 
student´s decoding ability was found.  
In the second article, we could conclude that the number of students 
found to require support in the experimental RtI-group was reduced 
from six to one. Moreover, decoding with a percentile composite 
score (g = .73) and reading comprehension (g = .52) improved in the 
experimental group compared to the comparison group. This was 
sustained after 1.5 years in most of the students who had responded 
to the intervention. However, results were not significant after post 
hoc test. The standard deviation in the experimental group was 
smaller than that of the comparison group for all follow-up tests. The 
teachers appreciated that the students quickly received support. They 
also valued the special needs teachers and the recurring discussions 
between the different teacher professions when analyzing students' 
development as well as the planning of future teaching and 
interventions. The teachers did however find the RtI-model resource 
demanding. These findings suggested that the RtI-model enhances 
reading skills in Swedish students. However, more research is 
needed as the study is limited in participants and power. 
In the third article, the results showed that the RtI-model 
significantly reduced the number of RtI-students at risk of reading 
difficulties (i.e., students below the 25th percentile). When 
comparing students receiving RtI treatment (n =113) with a 
reference group (n =759), students at risk of reading difficulties in 
the RtI-group reached the cut-off point of the study (i.e., the 25th 
percentile) to a significantly higher degree in word and non-word 
decoding as well as reading comprehension in a short text, at the 
posttest at the end of grade 2, than students in the reference group. 
In the fourth article, a theoretical analyzis of how RtI could be used 
as a tool in lesson study (LS) to enhance student learning as well as 
how RtI could be made more user-friendly by teachers in LS. The 
focus was on how RtI could be adapted to teachers’ daily work by 
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including it in the LS model as well as how LS can benefit by 
introducing a scientific approach to analyzing student learning 
outcomes through RtI. The results found that there are both benefits 
and challenges with the RtI and LS models. However, parts of the 
models appear to complement each other to some extent. Teachers’ 
professional development and better control of learning outcomes 
could be gained by combining the models.  
In this thesis, a favorably synthesized result, when applying the RtI-
model as a special didactic tool to counteract reading difficulties 
through early identification and systematic instruction, was noted. 
Therefore, RtI seems to work in accordance with the principle ‘No 
Child Left Behind’ as the students with reading difficulties are 
identified through monitoring at an early stage. The students 
received systematic efforts with evidence-based balanced reading 
instruction. Tier 2 and 3 interventions were also carried out 
according to evidence-based recommendations but with increased 
intensity and individualization. The participating teachers generally 
appreciated the RtI-model. The results also show that the RtI-model 
has its weaknesses and challenges. Not all students developed 
enough to reach the level of their peers despite extensive 
interventions. Results have also shown that the teachers found the 
model inflexible as students in great difficulty could not go directly 
from Tier 1 to 3. 

Discussion and conclusions 
In the following section, the results of the thesis and the answer to 
the research question based on the following headings are provided: 
(a) The impact of the RtI model on Swedish students' basic skills in 
reading in relation to the motto ‘No Child Left Behind’ and special 
didactics, (b) Tier 2 - intensive group intervention to promote 
students' reading development and (c) Identified improvement 
opportunities when the RtI- model is applied in the Swedish school 
context. The three headings are closely linked to the research 
question of the thesis. 
Under the first headline, The impact of the RtI model on Swedish 
students' basic skills in reading in relation to the motto ‘No Child 
Left Behind’ and special didactics, students reading development are 
discussed using data from Artice II and Article III. The findings in 
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Article II revealed that responding students in the RtI-group initially 
showed word decoding problems but improved after RtI 
interventions in Tiers 2 and 3. The theory of Simple View of Reading 
(Gough & Tunmer, 1986) frames the discussion of the results. 
Phonic-orientated interventions focusing on students’ word 
decoding and cracking the alphabetical principle with secure 
grapheme-phoneme correspondence (Castle et al., 2018; Taube et al. 
2015), in a balanced reading program, particularly seem to develop 
students decoding abilities. These interventions thus also affect 
reading comprehension positively. Automatized decoding, as stated, 
can be seen as a basis and requirement for reading comprehension 
(Høien, & Lundberg, 2013). The results are in accordance with 
previous intervention studies conducted within the RtI-model 
(Gersten et al. 2020), where RtI-interventions reduce the number of 
students in need of support (Grosche & Volpe, 2013). However, 
some students still struggle in their reading after extensive 
interventions in all tiers. It is therefore important to have alternatives 
to offer these students. For example, assistive technology as 
suggested in Article II.  
The RtI-model contributes with routines for how identification, 
intervention and support for students can be organized and provided 
with good quality. In this way, RtI can be a way of organizing special 
didactic initiatives to implement and supplement the political 
reforms that the National Agency for Education has implemented in 
recent decades. In other words, the RtI-model can function as a 
supportive framework for the already existing system with extra 
adaptations, special support (Skolverket, 2022) and the Read-write-
count guarantee (Skolverket, 2019c). 
The second headline, Tier 2 - intensive group intervention to 
promote students' reading development, has a close connection to 
Article I but results from Articles II and III are also discussed. The 
results in Article I show that the efficiency of Tier 2 reading 
interventions within the RtI-model are efficient (g = .31). Our result 
is in line with previous research (Gersten et al. 2020; Wanzek et al. 
2018), but our study differs from prior reviews as it is the first to 
examine only high-quality studies with robust quality evaluations. 
The efficiency is also about the decreasing number of students in 
need of support within the RtI-model compared to Treatment as 
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Usual (TAU), in a particularly positive way, in Tier 2. Study II 
shows that three out of six students reached cut-off levels after 
efforts in Tier 2. In Study III, 32% of the students received Tier 2 
interventions during the spring term in year 1 and 11% of the 
students could return to regular classroom teaching, Tier 1, after this 
effort. Similar results, regarding how Tier 2 reduces the number of 
students in need of intervention, have been shown in other studies 
(Jiménez et al., 2010; O'Connor et al., 2005; Simmons et al., 2011). 
Under the third headline, Identified improvement opportunities when 
the RtI- model is applied in the Swedish school context, it is 
concluded that RtI can offer both opportunities and limitations in 
practice. In article II, the teachers claim that the RtI-model was 
appreciated as students received “quick, intensive, and carefully 
balanced interventions if needed” (Nilvius & Svensson, 2021, p.13). 
This is in alignment with previous research where the RtI-model has 
been implemented (Swanson et al., 2012). One conclusion is that 
teachers’ (special needs teachers and teachers) collaboration in 
assessment and interventions in different tiers is essential. 
Collaborative meetings are highlighted by the teachers in Article II. 
The meetings can be used to adapt instruction to students’ needs. 
Andersson (2021) concludes that teachers’ work with the analyzis of 
assessment data positively affects the growth of the teacher. 
Holmqvist (2020) proposes Lesson Study as a useful collaborative 
model for professional development when teaching students in need 
of special support in inclusive learning environments. In Article IV, 
a model where Lesson Study and RtI are merged is suggested to 
counteract weaknesses with each model. The collaboration between 
the teacher and the special needs teacher is fundamental and 
frameworks such as Lesson Study can guide such collaborations 
within the RtI-model. Another conclusion is that the RtI-model must 
be flexible. The rigid triangular framework, where students must 
pass through Tier 1 and Tier 2 interventions before Tier 3 
interventions are provided, is not appreciated by the teachers. 
Teachers in Article II state that the RtI-model must be more flexible 
so that some students could go directly from Tier 1 to Tier 3 when 
needed. This has also been suggested by Al Otaiba et al. (2014) and 
Vaughn et al. (2010). Also, a fourth Tier is recommended where 
assistive technology is intensified to enhance student independence 
in learning (Svensson, 2022). 
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Conclusions 
In summary, the thesis contributes with knowledge of how the RtI-
model can function as a special didactic model for early 
identification and intervention for students at risk of developing 
reading difficulties. The thesis shows that RtI reduces the risk of 
students being left behind ‘No Child Left Behind’ (D. Fuchs & L. S. 
Fuchs, 2004, 2009). The results of the thesis also show that RtI can 
function as a model that might reduce the risk of reading difficulties. 
In addition, the thesis identifies opportunities for improvement of 
the RtI-model. 
Keywords: Response to Intervention, RtI, special didactics, reading, 
reading instruction, evidence-based teaching, monitoring, support 
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Bilaga 1  
Samtalsstruktur för RtI-lärare och speciallärares lärarträff 
med deltagande forskare 
 

• Hur har undervisningen i RtI-lagren fungerat sedan sist? 

Gemensam analys av testresultat och undervisning 
• Vilka förändringar ser vi i testresultaten på grupp- och 

individnivå? 
• Vad är noterat och observera i den dagliga undervisningen 

på grupp- och individnivå? 

Utifrån den samlade bilden 
• Utifrån testresultat - vilka förändringar gör vi på grupp- och 

organisationsnivå? (elever i olika lager) 
• Utifrån testresultat – vilka metoder och material verkar 

effektiva? Vilka ska användas framöver för att utveckla 
elevernas färdigheter i olika lager? Hur differentieras 
metoderna/materialen efter elevernas behov? 
 

Övriga tankar och funderingar ni önskar lyfta! 
 
______________________________________________________ 
Vid sista tillfället ställdes även följande frågor: 
 
Om du sammanfattar dina erfarenheter av RtI-modellen vad vill du 
berätta då? 
 
Vilka förtjänster och fallgropar ser du med RtI-modellen? 
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