
Att förebygga läs-, skriv- och matematiksvårigheter 

 

Response to intervention (RTI) -  

en pilotstudie 

 
Camilla Nilvius  

Dyslexiföreningens utbildningsdag 181115 



Presentation – Camilla Nilvius 

• 1-7 lärare sv/so sedan 1996 

• Främst arbetat i åk F-3 

• Kommunal Språk-, läs- och skrivutvecklare 

• Speciallärare – språk-, skriv- och läsutveckling 

• Adjunkt på Linnéuniversitetet – 

Speciallärarprogrammet språk-, skriv- och 

läsutveckling 

• Doktorand - Nationella forskarskolan i 

specialpedagogik – SET 

 

 

 



Disposition av föreläsningen 

• Hur ser läget ut i Sverige idag gällande tidig upptäckt och tidiga 

insatser? 

• RTI - internationell forskning 

 

• RTI  - något för svensk skolkontext? 

 

• En pilotstudie med preliminära resultat –  RTI i åk 1-2 



Nuläge… 

 

• Bedömning och identifiering av elever i behov av stöd under tidiga skolår… 

 

• Åtgärder under tidiga (eller sena) skolår… 

 

• Kan Response-to-intervention (RTI) i tidiga skolår vara ett alternativ för tidig 

upptäckt och tidiga insatser? 

 

• Vilka förtjänster och fallgropar kan i så fall finnas med RTI-modellen? 
 

 

 

 



RTI i internationell forskning 

 

Fördelar: 

• Fokus riktas mot klassrumsundervisningen – vetenskapligt prövade metoder 

 

• Elever följs mycket systematiskt och faller inte mellan stolarna – avsevärt mindre 
risk att ”upptäckas med läs- och skrivsvårigheter i åk 4” 

 

• Åtgärderna blir förr eller senare intensiva och många elever ”svarar” då på insatserna 

 

Nackdelar: 

• Kritik som riktas mot RTI är att en del elever som blir föremål för lager 3 inte 
utvecklar tillräckligt goda färdigheter - Non-responders. ”More of the same…” 

 

• Ingen konsensus i forskningen om när och hur/hur länge elever ska vara i de olika 
lagren 

 

 (Torgesen, Alexander, Wagner, Rashotte, Voeller,  & Conway, 2001; Mellard, McKnight & Jordan, 2010; Berkeley,  Bender, Gregg Peaster, & 
Saunders, 2009; Gilbert et al. 2013).   

 

 

 

 

 



RTI 

• Inte en metod utan snarare en arbetsprocess 

 

• Flyttar fokus från elever som bärare av problem till vilken undervisning som 
är effektiv för elever på grupp- och individnivå 

 

• RTI-modellen är proaktiv vilket betyder att man vill så långt som möjligt 
försöker undvika att elever hamnar i svårigheter 

 

•  Kontrasteras mot en vanligt förekommande ”wait-and-see” (eller ”wait-to-
fail”) modell… 

 

•  …först när det blivit tydligt att elever inte kommer att uppnå målen så erbjuds 
de särskilt stöd 

 

 

 

 



Vad är Response to intervention (RTI)? 



RTI i svensk skontext enligt Nordström och Svensson (2017) 
 

• Tier 1 – Lager 1: Utgörs av den ordinarie undervisningen -  men det är säkrat att 

undervisningen baseras på evidensbaserade metoder 

 

• Tier 2 – Lager 2: De elever som inte utvecklar grundläggande färdigheter och 

förmågor, trots goda undervisningsmetoder, bör omfattas av mer intensiva och 

individualiserade insatser, genom undervisning i mindre grupper. 

 

• Tier 3 – Lager 3:  Än mer individualiserade och intensiva specialpedagogiska 

insatser (en-till-en undervisning - 4 pass/vecka 30 min i 6 veckor) 

  

• Tier 4 – Lager 4: Intensivt användande av assisterande teknik - som 

kompensation och för ökad självständighet. Ta till sig och förmedla text (inför 

åk 4) 
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Pågående studie -  ht 2017 till juni 2019 

Response to intervention (RTI) – en pilotstudie 

 

• I samverkan med lärare och elever implementera en modell, Response 
To Intervention (RTI), för att följa alla elevers utveckling när det gäller 
att läsa, skriva och räkna under åk 1 eller åk 2.  

 

• Noggrant följa elevernas utveckling med stegrande specialpedagogiska 
insatser i lager beroende på hur eleven svarar på insatta åtgärder 

 

• Särskilt fokus på grundläggande färdigheter - automatisering av 
ordavkodning och talfakta 

 

 

 

    
     



Design 

 

• ”RTI-elever”  - Åk 1 (N=6) och åk 2 (N=11)  

 

• Jämförelseklasser åk 1 (N=22) och åk 2 (N=21)  Teaching as usual TAU 

 

• Vissa jämförelser på gruppnivå 

 

• Single subject design för RTI-elever i lager 3-4 

 

• Percentil 30 eller stanine 3 - cut off –  

 

• Testbatteri – Fonolek, LäsEttans BK, LäSt, Vilken bild är rätt?, Ag1 och Ag2 
(lager 3-4, LOGOS hörförståelse, Självbildstest) 

 

• Fokusgrupper med RTI- pedagogerna – kvalitativ data 
 
 



RTI – pilot Lager 1 

• Alla 17 elever började i Lager 1 ht-2017 

 

• Inga elever exkluderades  

 

 

• Den vetenskapliga förankringen för läs- och skrivundervisningen grundades i 

Taube, Olofsson och Fredrikssons (2015) rekommendationer till lärare. 

 

• För matematiken var utgångspunkten ”Förstå och använda tal”. McIntosch 

(2008) argumenterar för elevers automatisering av grundläggande talfakta i 

talområdet 0-10. 

 



Lager 1  - Första delen av höstterminen 2017 

Språk-, skriv- och läsutveckling 

• Tematiskt, ämnesövergripande och språkutvecklande arbetet 

• Strukturerat och systematiskt arbete med fonologiska övningar, grafem/fonem 

koppling,  bokstavskännedom samt syntes och analysövningar.  

• Reciprocal teaching användes som metod för att utveckla läsförståelsestrategier   

 (Palinscar & Brown, 1984). 

 

Matematikutveckling 

• Tematiskt, ämnesövergripande och matematikutvecklande arbetssätt 

• Strukturerat och systematiskt arbete för att abstrahera och automatisera talfakta 

0-10 

 



Lager 2 andra delen av höstterminen 2017 
2 x 40 min/v. i liten grupp 

Språk-, skriv- och läsutveckling 

• En grupp om 3 elever i åk 2 arbetade strukturerat och systematiskt arbete med 

fonologiska övningar, grafem/fonem koppling, bokstavskännedom samt 

syntes och analysövningar.  

 

• En grupp om 3 i åk 2 elever arbetade intensifierat med läsförståelsestrategier  

 

Matematikutveckling 

• En grupp om 8 elever i åk 2 arbetade strukturerat och systematiskt för att 

abstrahera och automatisera talfakta 0-10 

 



Lager 3 vårterminen 2018 
Perioder av en-till-en 4x30min/v - 12 tillfällen (3-4 v.) 

Språk-, skriv- och läsutveckling 

• Än mer individanpassad en-till-en undervisning – automatisera 

ordavkodningen och nå läsflyt i fokus. 3 elever i åk 2 i första omgången och 

2 elever i den andra omgången. 

• Åk 1 – inga elever 

  

Matematikutveckling 

• Än mer individanpassad en-till-en undervisning – automatisera talfakta. En 

grupp om 4 elever i åk 2 i första omgången och 3 elever i andra omgången. 

• Åk 1 – 1 elev 

 

 



Lager 4 höstterminen 2018, pågår just nu 
Perioder av lager 3 tillsammans med AT  

 

Språk-, skriv- och läsutveckling 

• 2 elever. Under början av höstterminen har de fått bekanta sig med I-pads i 

undervisningen för att ta till sig och förmedla text. De sista 5 veckorna av 

terminen sker en mer systematiserad träning av detta. 

 

• En elev som föll ifrån under vt-2018 är nu åter i lager 3. 

  

Matematikutveckling 

• 1 elev åk 1 fortsatt träning i Lager 3 (perioder under hösten). 

 



RTI språk-, skriv- och läsutveckling 

Lager - Läsa och skriva Åk 1 – 6 elever Åk 2 – 11 elever 

Lager 1  
augusti-oktober ht-17 

6 11 

Lager 2 mindre grupper 
2x40min/v. oktober – 
december ht-17 

3  6  

Lager 3 4x30 min/v en-
till-en undervisning 4 
veckor vt-18 

0 3 

Lager 3 ytterligare en 
omgång 4x30 min/v en-
till-en undervisning 4 
veckor vt- 18 

0 2 

Lager 4 ht- 18 
  

0 2 



RTI  - automatisering av talfakta 

Lager – Automatisering 
av talfakta 0-10 samt  
0-20 utan 10-
talsövergång 

Åk 1 – 6 elever 
Testat med Ag1 

Åk 2 – 11 elever 
Testat med Ag 1 och Ag 
2 

Lager 1  
augusti-oktober ht-17 

6 11 

Lager 2 mindre grupper 
2x40min/v. oktober – 
december ht-17 

3  8  

Lager 3 4x30 min/v en-
till-en undervisning 4 
veckor vt-18 

1 4 

Lager 3 ytterligare en 
omgång 4x30 min/v en-
till-en undervisning 4 
veckor vt- 18 

1 3 

Lager 3 ht- 2018 
Lager 3 ytterligare en 
omgång 4x30 min/v en 
till en undervisning 4 
veckor ht-18 
  

1 0 



Kvalitativa resultat från fokusgrupperna 

• RTI har fungerat mycket väl 

• Pedagogerna anser att eleverna har fått intensiva och noga avvägda insatser snabbt 

om det funnits behov av det  

• De har haft god kontroll över elevernas utveckling 

• Pedagogerna blev medvetna om vad de behövde utveckla i sin undervisning för att 

möta elevernas skiftande behov 

• Pedagogerna menar att det kan uppfattas som resurskrävande att träna intensivt på 

färdigheter i tidiga skolår 

• Mycket för vissa elever – vid utmaningar i både matte och svenska 

•  …ändå väl investerad tid för att motverka misslyckanden  



Studien är inte avslutad men… 

…det kommer att bli möjligt att ha en diskussion om förtjänster och 

fallgropar om RTI som pilotstudie i tidiga skolår. 

 

En större RTI - studie planeras ht-2019 

 

 

 

 

 

 




