
   

 

0 

 

 

Lässvårigheter och Response to 

intervention (RTI)  
 

En systematisk litteraturstudie 

 

Anna Hynning och Jennie Wiik 

 

  

Specialpedagogiska institutionen 

Självständigt arbete (15 hp)  

Specialpedagogik 

Speciallärarprogrammet inriktning mot språk- skriv och 

läsutveckling 

Höstterminen 2019 

Handledare: Siv Fischbein  



   

 

1 

 

 

Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie var att beskriva forskningen kring olika insatser för att förebygga 

lässvårigheter och se om det finns några insatser som visat sig vara effektiva. För att svara på syftet 

användes frågeställningarna “vilka interventioner är effektiva för elever med risk att utveckla 

lässvårigheter” samt “vilka faktorer är mest gynnsamma i de effektiva interventionerna. Då det finns 

mycket tidigare forskning inom detta område valdes en systematisk litteraturstudie som metod då den 

ger tydlig och transparent överblick över det aktuella forskningsfältet. Litteratursökningen resulterade 

i totalt 14 artiklar som analyserades och presenterades i översiktstabeller och löpande text. Resultatet 

visade att det finns interventioner som är effektiva för elever i risk för att utveckla lässvårigheter. 

Faktorer som var gynnsamma för eleverna var systematiska konsekventa instruktioner, undervisning i 

fonologisk medvetenhet, kontinuerlig mätning av elevernas läsutveckling samt att 

läsinlärningsmetoden var evidensbaserad. 
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Förord 

Denna uppsats är vårt självständiga arbete inom speciallärarutbildningen med inriktning språk- läs- 

och skrivutveckling, skriven vid Stockholms Universitet under höstterminen 2019. Vi som arbetat med 

denna uppsats heter Anna Hynning och Jennie Wiik.  

 

Intresset för detta arbete väcktes under speciallärarutbildningen då tidiga insatser lyftes fram som en 

viktig del i en lyckad läs- och skrivundervisning. Instuderingen av tidigare litteratur och författandet 

av bakgrunden delades upp mellan oss men i övrigt har vi genomgående arbetat med uppsatsen 

tillsammans. Artiklarna i studien har lästs, granskats och analyserats i samråd. Förda resonemang och 

slutsatser har diskuterats fram tillsammans. Det har varit ett givande och mycket intressant arbete. 

Slutligen vill vi tacka alla som på något sätt bidragit och stöttat oss under denna intensiva och lärorika 

tid. 

 

 

Inledning 
 

Inom skolan är läs och skrivutveckling en utav de viktigaste delarna som eleverna ska lära sig och att 

kunna läsa är en viktig förmåga för att klara sig i skolan och i samhället. I skollagen (SFS 2010:800) 

står det att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och hur skolan bäst 

stöttar barnen att bli läsare är en viktig fråga som intresserar både lärare, politiker och forskare över 

hela världen (Farrell, 2017). PISA (2019) som står för Programme for International Student 

Assessment. Det är en undersökning som vart tredje år granskar kunskapsområdena läsning, 

matematik och naturvetenskap. I läsförståelse år 2000–2012 var det lågpresterande eleverna som hade 

sämst resultat i Sverige. Den senaste undersökningen i PISA 2018 visar på en positiv utveckling i den 

svenska skolan inom läsförståelse dock visar resultaten också på att Sverige är sämre på att ge 

eleverna likvärdig undervisning. I Sverige har lärare och speciallärare stor frihet att utforma sin 

undervisning utifrån sin kompetens och gällande styrdokument (Lutz, 2013; Nilholm & Wengelin, 

2013) vilket gör att undervisningen blir olika och konsekvenserna av detta speglar sig i PISA 

resultaten. Insatser för elever i behov av särskilt stöd ser idag olika ut beroende på att det inte finns 

några specifika riktlinjer som anger när en insats ska ske och vad den ska bestå av. Det är läraren i 

samråd med specialläraren/specialpedagogen, föräldrarna och eleven som bestämmer vilka 

anpassningar och insatser som ska göras. Under en lång tid i Sverige har många elever misslyckats i 

skolan, många gånger på grund av att rätt insatser inte har satts in i tid. På senare år har det 

förebyggande arbete för elever inom läsundervisningen dock hamnat mer i fokus och i juli 2019 

infördes av regeringen en garanti för tidiga stödinsatser i skolan under namnet ”Läsa, skriva, räkna – 

en garanti för tidiga stödinsatser” (Skolverket, 2019). Det nya bedömningsstödet för förskoleklassen 

“Hitta språket” och “Nationellt bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling i årskurs 1–3" är en viktig 

del i “Läsa, skriva, räkna - en garanti för stödinsatser” och är obligatoriska att använda i skolan. Det 

nya bedömningsstödet i förskoleklass är ett bevis på att man börjar fokusera på hur viktigt det är att 

redan från början lägga en bra grund hos eleverna för den kommande läsundervisningen och att det är 

viktigt att tidigt hitta de elever som riskerar att utveckla lässvårigheter. Bedömningsstödet har sedan 

det infördes 2016 kritiserats för att inte kunna identifiera alla elever i risk att utveckla lässvårigheter 

vilket i sin tur gör att insatser inte kan sättas in vid rätt tidpunkt. Skolverket (2019) skriver i sin rapport 
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att om stöd sätts in tidigare och utformas efter elevernas behov blir stödet mer effektivt och 

möjligheterna för att fler elever uppfyller kunskapskraven ökar. För att garantin ska uppfyllas krävs 

det att alla elever identifieras och att de insatser som genomförs är väl fungerande för eleven. Detta 

kräver i sin tur att lärare och speciallärare har hög kompetens kring vilken undervisning och om vilka 

insatser som är mest effektiva. Denna systematiska litteraturstudie syftar därför till att beskriva 

forskningen kring olika effektiva insatser för elever i risk att utveckla lässvårigheter samt att 

undersöka vilka faktorer som är gynnsamma för dessa elever. 

 

 

 

Bakgrund  
 

Interaktionistisk teori 
 
I denna studie används begreppen insats och intervention synonymt. På engelska används ordet 

intervention och på svenska används vanligtvis ordet insats som begrepp för åtgärder som utförs för 

elever som behöver något mer än den vanliga klassrumsundervisningen. Vidare följer en förklaring av 

begreppen och vad de innebär utifrån en interaktionistisk teori. Begreppet intervention betyder 

ingripande eller inskridande enligt svenska akademiens ordbok (SAOB, 2010). Interventioner för 

lässvårigheter är verktyg för att stötta elever att komma vidare i läsutvecklingen (Gersten & Dimino, 

2006). Det är viktigt att det finns kännedom i skolan om olika modeller och interventioner som är 

baserade på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. I Sverige använder vi i skolan oftast 

begreppet insats istället för intervention. Enligt (SAOB,2010) betyder begreppet insats, sätta in eller 

insätta. Insatser kan gälla individuella anpassningar och aktiviteter för barn i behov av stöd. 

Interaktionistisk teoribildning framhåller betydelsen av både individ- och omgivningsfaktorer samt 

samspelet mellan dessa (Björklid & Fischbein, 2012). För en framgångsrik intervention måste man ta 

hänsyn till både elevens förutsättningar och faktorer i omgivningen. Det krävs också en uppföljning så 

att man vet om interventionen får effekt. 

 

 

Skolan och samhället 
 

Den 1 juli 2019 infördes av regeringen en garanti för tidiga stödinsatser i skolan under namnet ”Läsa, 

skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser” (Skolverket, 2019). Anledningen till denna garanti är 

att insatser av särskilt stöd ska kunna sättas in så tidigt som möjligt för att fler elever ska nå målen i 

svenska och matematik i årskurs 1 och årskurs 3. Det nya bedömningsstödet för förskoleklassen “Hitta 

språket” och “Nationellt bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling i årskurs 1–3" är en viktig del i 

“Läsa, skriva, räkna - en garanti för stödinsatser” och är obligatoriska att använda i skolan. Med 

bedömningsstöden ska skolan följa elevernas kunskapsutveckling. Bedömningsstöden är också viktiga 

verktyg för att upptäcka de elever som riskerar att inte nå målen så att stödinsatser tidigt kan sättas in 

men även för att kunna se de starkare eleverna som behöver mer stimulans. Om bedömningsstödet 

visar, eller om det på något annat sätt finns indikationer på att en elev riskerar att inte nå målen så ska 

stödinsatser planeras tillsammans med personal med specialpedagogisk kompetens (Skolverket, 2019). 

Det finns en pågående diskussion kring bedömningsstödet och om det verkligen upptäcker alla elever. 

I en studie av Bäckström och Nykäinen (2018) där man jämförde resultatet av bedömningsstödet i åk 1 
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med resultat för samma elever av två normerade kartläggningsmaterial som mäter avkodning och 

läsförståelse visade resultatet att bedömningsstödet inte kunde fånga upp de svagaste läsarna i samma 

utsträckning som de normerade testerna. I avkodningstestet identifierades betydligt fler elever med 

bristande avkodning där bedömningsstödet endast upptäckte ett fåtal av dessa elever. Betydligt fler 

elever identifierades också ha svag läsförståelse utifrån läsförståelsetestet men endast ett fåtal av dessa 

elever hittades med Skolverkets bedömningsstöd. I ett specialnummer av tidningen Dyslexi – aktuellt 

om läs- och skrivsvårigheter (2019) diskuteras Skolverkets bedömningsstöd och den genomgående 

uppfattningen är att bedömningsstödet är alldeles för grovmaskigt och att det riskerar att släppa 

igenom många elever i risk för läs- och skrivsvårigheter. Vidare lyfter man att regeringen, i sitt 

uppdrag till Skolverket med att utforma bedömningsstödet, säger att materialet ska vara 

forskningsbaserat. Detta anses dock inte kunna implementeras så länge inte kursplanerna uppdateras 

och grundas på modern forskning. Mycket pekar mot att bedömningsstödet har för lågt satta krav 

vilket gör att skolan riskerar att inte upptäcka elever i riskzonen och Bäckström och Nykäinen (2018) 

anser också att kriterierna i bedömningsstödet är för öppet formulerade vilket kan resultera i att 

bedömningen inte blir likvärdig när dessa ska tolkas av olika lärare på olika skolor 

 

Regeringen (2017/18:195) anser att förslaget om läsa, skriva och räkna garantin till viss del kan 

begränsa kommunernas bestämmande eftersom det innebär ett att kommunen är skyldig att följa 

arbetsgången i garantin för tidiga stödinsatser samt utföra de åtgärder som garantin föreskriver.  

Syftet är att läsa, skriva och räkna garantin ska hjälpa och stödja lärarna med planering och 

utvärdering av insatser för att öka måluppfyllelsen för alla elever. Regeringen anser att denna garanti 

inte kommer att orsaka några särskilda konsekvenser för de fristående grundskolorna i förhållande till 

de kommunala skolorna. Detta eftersom alla huvudmän påverkas i lika stor omfattning av de nya 

bestämmelserna om en garanti för tidiga stödinsatser (Regeringen Prop. 2017/18:195). Alla elever ska 

enligt skollagen (SFS 2010:800) få en likvärdig utbildning oavsett vilken skolform och var i landet 

som utbildningen utförs. Utbildningen i svensk skola ska enligt skollagen utgå från en vetenskaplig 

grund. Skolinspektionen (2011) anser i en rapport att stora resurser idag används för att utreda och 

försöka åtgärda enskilda elevers problem men egentligen skulle det göra större nytta om de istället 

användes till att skolan tar sikte på att lyckas med uppdraget.  Det innebär att utmana elever som ligger 

väl till i sina ämnen samtidigt som man ser till att elever med svårigheter i skolarbetet får det stöd de 

behöver för att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Staten ska säkerställa att den 

lärarutbildning som erbjuds är av hög kvalitet och har ett relevant innehåll. Enligt Hallsén (2013) så 

har universiteten och högskolorna stor påverkan på utbildningen och dess utveckling men staten har 

även möjlighet att styra och har stor inverkan. Utbildningen för lärare påverkar Sveriges framtida 

samhälle och samhället förändras hela tiden, det är förmodligen en anledning till utbildningens 

ständiga förändring (Hallsén, 2013). Moats (2014) hävdar att lärarutbildningarna inte ger sina 

lärarstudenter tillfredsställande kunskaper inom språk-, läs- och skrivutveckling. Moats (2014) och 

Hyrefält (2017; 2019) framhåller även att undervisning i läs- och skrivförmåga är en komplex 

arbetsuppgift och att lärare ofta upplever sig oförberedda att möta elever i språk-, läs- och 

skrivsvårigheter. Lärarutbildningarna behöver ge studenterna kunskaper inom olika läs och 

skrivmetoder, vetenskapliga begrepp inom området, samt om elevers olikheter i inlärning.  

 

 

Inkludering 
 

Inkludering beskrivs i Salamancadeklarationen som “Alla skillnader människor emellan är normala 

och att inlärningen följaktligen måste anpassas till barnets behov, snarare än att barnet ska formas i 
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enlighet med i förväg fastställda antaganden” (Salamancadeklarationen 1994 s.15.) Innebörden av 

inkludering är att eleverna ingår i en miljö på sina egna villkor där alla bidrar med något. Detta innebär 

att skolan skall anpassas efter eleven och inte tvärt om (Persson, 2019). För att få en inkluderande 

skola måste skolan ta emot alla barn och ta hänsyn till skillnader i elevernas förutsättningar samt att 

eleverna då får vara tillsammans och lära känna varandras olikheter. Inkluderingen i den svenska 

skolan har sett olika ut under åren. I början av 90-talet blev kommunerna huvudmän för skolorna 

istället för staten, detta medförde att skolorna fick större frihet och ett större eget ansvar. Detta ledde 

till stora skillnader mellan utformandet av skolornas undervisning. Det har länge sagts att elever i 

behov av stöd skall vara delaktiga i den ordinarie undervisningen i klassrummet, men tittar man 

tillbaka i tiden så har det inte varit så i praktiken. Ibland har exkludering varit det bästa alternativet för 

att ge barn behov av särskilt stöd den bästa hjälpen. Tideman (2000) anser att ibland kan exkludering 

av elever anses som negativ för de eleverna som är kvar i klassrummet eftersom den “normala” 

variationen uteblir när någon sorteras bort. Dagens syn på elever i svårigheter har enligt Tideman 

(2000) setts som avvikande och vilka som anses annorlunda varierar över tiden, med hur samhället är 

utformat och vilka krav som ställts. Skollagen (SFS 2010:800) säger att skolan ska ta hänsyn till alla 

barns och elevers olika behov. I överensstämmelse med FN-konventionen om barnets rättigheter är 

skollagen grundad på alla barns lika värde där utbildningens syfte är att utveckla barnens personlighet 

och kunnande (SFS 2010:800). I dagens läroplan Lgr11 står det att skolans utbildning ska syfta till att 

främja alla elevers utveckling och lärande. I skolans värdegrund och uppdrag står det även att 

undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Undervisningen ska ”främja 

elevernas fortsätta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper” (Lgr11). Vad vi kan se av det som står uttryckt i Lgr11 är att elever 

i behov av särskilt stöd ska få det stöd de behöver och har rätt till. Det ges dock inga direkta riktlinjer 

om hur stödet ska utformas. Begreppet inkludering omnämns inte i läroplanen utan det är upp till varje 

kommun och skola att avgöra hur man vill stödja eleverna i sitt lärande (Nilholm & Göransson, 2013). 

Detta medför att inkludering ser olika ut på olika skolor i olika delar av landet beroende på hur de 

väljer att prioritera och stötta dessa elever. Nilholm (2006) lyfter fram problematiken då 

inkluderingsbegreppet ställs i relation till skillnaden mellan pedagogik och specialpedagogik. Skolan 

ska bygga på inkludering och vara utformad utifrån elevers olikheter, samtidigt som 

specialpedagogiken byggs upp av att avvikande elever behöver en annan typ av pedagogik. 

 

 

Specialpedagogik och specialundervisning 
 

Inom pedagogiken har begreppet specialpedagogik fått en allt större roll i skolans värld (Bruce, 2018). 

Hur begreppet specialpedagogik ska beskrivas har varierat över tid och det är inte helt enkelt att 

beskriva vad det är. Periodvis har vikten legat på människors förutsättningar och erfarenheter 

(kategoriskt perspektiv) för att sedan svänga till att fokusera på utbildningsverksamhet utifrån 

organisation och samhälle (relationellt perspektiv). Specialpedagogik är ett tvärvetenskapligt ämne 

med fokus på samspelet mellan individ och omgivning. Ett uttryck som ofta används är att det är ett 

mångfacetterat kunskapsområde med utgångspunkter från olika teorier och perspektiv. Det går inte att 

placera specialpedagogiken inom endast en forskningsinriktning då det innefattar delar från flera 

vetenskapliga forskningsområden (Vetenskapsrådet, 2007). Skolan är till för alla elever och har i 

uppdrag att anpassa undervisningen så att alla elever får möjlighet att lära sig utifrån sina 

förutsättningar. Den “normala” pedagogiken räcker inte alltid till för alla elever och det är då 

specialpedagogiken kommer in i bilden. Många olika faktorer, bland annat individuella förutsättningar 

och omgivning, påverkar hur elever utvecklas och lär sig och specialpedagogikens roll är att utifrån 
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dessa olika faktorer skapa gynnsamma inlärningssituationer för de elever som inte tillfredställande 

tillgodogör sig kunskap inom den vanliga undervisningen (Persson, 2019). 

 

Efter införandet av Lgr 80 och undertecknandet av Salamancadeklarationen låg stort fokus i skolan på 

inkludering. All undervisning i skolan skulle anpassas efter eleverna och alla elever skulle i den mån 

det var möjligt undervisas tillsammans i klassrummet. Särlösningar skulle endast genomföras vid 

särskilda undantag och elever som fick specialundervisning skulle så fort som möjligt återföras till den 

vanliga undervisningen (Persson, 2019). Från 1990 slutade speciallärarutbildningen ges och istället 

utbildades specialpedagoger. Specialpedagogernas uppgift var att handleda och hjälpa lärarna att 

utforma sin undervisning till att passa alla elever och att bidra till att utveckla skolan istället för att 

arbeta elevnära som speciallärarna tidigare gjort, För 10 år sedan återinfördes speciallärarutbildningen 

i Sverige då skolans krav på att alla elever skulle nå målen tillsammans med stora olikheter i elevers 

förutsättningar gav uttryck för ett stort behov av elevnära insatser (Bruce, 2018). Den nya 

speciallärarutbildningen består av sex olika specialiseringar, svenska, matematik, utvecklingsstörning, 

språkstörning, dövhet eller hörselskada och synskada (Skolverket, 2019). Speciallärarens tänkta roll 

har genomgått en stor förändring från att vara individfokuserad, särskiljande och behandlande till att 

bli lärmiljöfokuserad, förebyggande och utvecklande. Tanke och praktik är emellertid inte alltid i linje 

med varandra och bilden av speciallärarens uppdrag är otydlig och splittrad och innehållet i olika 

speciallärares uppdrag tycks kunna skilja sig åt avsevärt (Bruce, 2018). I Sverige har varje skola idag 

stor frihet att utforma specialundervisningen utifrån elevernas behov vilket innebär att 

specialpedagogiska insatser kan se väldigt olika ut från skola till skola. Specialläraren har ofta stor 

frihet att utifrån sin kompetens och gällande styrdokument bestämma över vad insatserna ska innehålla 

och hur de ska utföras (Lutz, 2013). I Sverige kan dessa insatser utföras på två nivåer i form av extra 

anpassningar och särskilt stöd. 

 

 

Extra anpassningar och särskilt stöd 
 

Alla elever i skolan har rätt att få stöd och stimulans för att utifrån sina förutsättningar nå så långt som 

möjligt. För de elever som har svårt att nå målen ska skolan sätta in extra anpassningar eller särskilt 

stöd för att hjälpa eleverna att nå kunskapskraven (Skolverket, 2019). Extra anpassningar innebär 

åtgärder som kan utföras inom ramen för den ordinarie undervisningen och dessa utförs normalt av 

lärare och övrig skolpersonal. Det behöver inte fattas något formellt beslut för att införa extra 

anpassningar. Särskilt stöd är insatser av mer omfattande karaktär och pågår vanligtvis under en längre 

tid. Behovet av särskilt stöd ska utredas och dokumenteras i ett åtgärdsprogram och det är rektor som 

fattar beslut om särskilt stöd. Skillnaden mellan extra anpassningar och särskilt stöd är omfattning och 

varaktighet samt hur beslutet fattas och hur de dokumenteras (Skolverket, 2019). 

 

Några exempel på extra anpassningar:  

• Anpassade läromedel 

• Extra instruktioner 

• Enstaka pedagogiska insatser, tex stöd av speciallärare under en viss tid 

• Schema över skoldagen 

 

Några exempel på särskilt stöd: 

• Regelbundna pedagogiska insatser, tex undervisning av speciallärare under en längre tid 

• Enskild undervisning 



   

 

8 

 

 

• Anpassad studiegång 

• Särskild undervisningsgrupp 

 

I skolverkets råd om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram står att det är lärare och 

övrig skolpersonal som ska bedöma om en elev har behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. 

Elevhälsan nämns också ha viktig roll i arbetet med särskilt stöd och rektorn eller den som fått 

ansvaret tilldelat sig från rektorn ska samråda med elevhälsan i utarbetandet av särskilt stöd. I 

stödmaterialet finns exempel för hur särskilt stöd kan se ut mer övergripande men det saknas specifika 

riktlinjer om hur olika specialpedagogiska insatser ska se ut. Det är upp till speciallärare och 

specialpedagoger på varje skola att bestämma över detta stöd. För att planera rätt insatser kan olika 

screeningverktyg användas för att identifiera eventuellt behov av stöd. 

 

 

Screening  

 

Screening är en typ av urvalsinstrument som används inom skolan för att kartlägga eleverna. Läraren 

gör screeningen för att övertyga sig själv, eleven och vårdnadshavarna om att eleven klarar att läsa på 

en acceptabel nivå för sin ålder samt för att kartlägga de elever som eventuellt behöver utredas vidare 

(Trampe, 2017). Grunden för en lyckad skolgång är läskunnighet. Ett av skolans viktigaste mål är att 

se till så att alla elever tidigt utvecklar denna förmåga. När eleverna startar i förskoleklass så testar 

läraren alla elevers läs- och skrivförmåga med hjälp av standardiserade och normerade 

screeningmaterial. Skolverket (2019) har de senaste åren tydligt markerat behovet av att sätta in 

insatser i god tid och framhävt betydelsen av att tidigt upptäcka elever med läs- och skrivsvårigheter.  

Herkner (2011) anser att om skolor ska kunna identifiera elever som i framtiden kan tänkas få problem 

med sin läs- och skrivinlärning är det viktigt att det finns rutiner på skolorna då alla lärare genomför 

screeningar på eleverna. Det ska även finnas en handlingsplan för de elever som är i behov av stöd och 

som behöver specialpedagogiska insatser. Skolverket (2019) poängterar att om stödbehov upptäcks 

tidigt så ska insatser snabbt sätts in. Enligt Roe (2014) är det viktigt att de screeningar som används i 

skolan är tillförlitliga, det vill säga att de är standardiserade och kan påvisa reliabilitet och validitet. I 

en rapport från 2014 av SBU (som står för statens beredning för medicinsk och socialutvärdering) 

finns det idag omkring 50 olika kartläggningsmaterial som används i den svenska skolan. Roe (2014) 

betonar att screening som testar elevers språk-, läs- och skrivutveckling ska vara en del av 

undervisningen. Detta för att kunna visa på vad eleverna kan samt vad de behöver hjälp med i den 

fortsatta läs- och skrivutvecklingen. Roe (2014) uttrycker dock att det finns en risk att lärarna har en 

för stark tilltro till tester och screeningars resultat. Det är viktigt att vara observant på vad testen 

faktiskt mäter. Detta påstås även i en rapport som SBU (2014) har skrivit, de anser att det inte finns 

tillräckligt med forskning på tillförlitligheten på de tester som används vid screeningar av elevers 

språk-, läs- och skrivsvårigheter i den svenska skolan idag. 

 

 

Hur lär sig barn läsa?  
 

Gough och Tunmer (1986) myntade begreppet, the simple view of reading som en enkel modell för att 

beskriva läsning: läsning = avkodning x förståelse. Med förståelse menade de inte läsförståelse utan 

språklig förståelse, processen hur ord, meningar och grammatiska konstruktioner tolkas. I modellen är 

det språkförståelse vid läsning som är i fokus vilket skiljer sig lite från förståelse av talat språk. Vid 

förståelse av skrivet språk används minnet och andra mentala funktioner i högre grad än vid förståelse 
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av talat vardagligt språk (Oakhill, 2018). Utan avkodning och språkförståelse är det svårt för ett barn 

att lära sig läsa. Det är viktigt för läsaren att ha en god språkförståelse och tidigt utveckla en god 

avkodningsförmåga för att läsinlärningen ska ha en positiv utveckling. En annan viktig och betydande 

del inom läsinlärningen är elevernas motivation (Taube, 2007). Om inte eleven är motiverad till att 

läsa kommer inte läsningen kännas viktig och då kan elevens läsutveckling påverkas negativt. 

Alla elever kommer till skolan med olika erfarenheter och olika bakgrunder. Några kan redan läsa och 

skriva medan andra bara kan några bokstäver. För att elevernas läsutveckling ska få en progression är 

det viktigt att läraren är väl insatt i deras utveckling samt att de ser till så att inga hinder kommer i 

vägen. Enligt Skolverket (2014) ska undervisningen anpassas till varje elev och utgå från deras 

förutsättningar och behov samt främja deras kunskapsutveckling utifrån elevernas tidigare 

erfarenheter, bakgrund, kunskaper och språk. Enligt Lundberg (2007) finns det olika områden inom 

läsinlärningen som en elev måste förstå för att utveckla sin egen läsförmåga. Det första området 

redogör för den fonologiska medvetenheten vilket innebär att eleven ska kunna veta vilka ljud som 

används för att uttala ett ord. Den fonologiska medvetenheten är en viktig del för att lyckas med sin 

läsning. De elever som har en bristfällig läsning har ofta ett fonologiskt underskott. Ordavkodning är 

den andra viktiga delen inom läsinlärningen som innebär att eleven ska kunna se vilka de skriva orden 

är. Barn som är i de yngre åldrarna kan dock känna igen orden i bilder. När eleverna sedan blir äldre 

och förstår att orden består av bokstäver och de försöker skriva själva börjar deras utveckling mot att 

“knäcka koden”. Läsflyt, det vill säga att eleven automatiserar sin läsning, är även en viktig del i 

läsutvecklingen. När en elev har uppnått ett läsflyt kan fokus istället läggas på läsförståelse istället för 

att avkoda orden genom att koppla ihop fonem och grafem (Farrell, 2017). 

 

 

Framgångsfaktorer för läsinlärning 
 

Tidig läsundervisning bör vara tydlig och systematisk och främst handla om sambandet mellan 

bokstav och ljud. Detta bidrar ofta till en positiv läsutveckling hos eleverna. I undervisningen bör även 

arbete med morfem ingå, morfem är de betydelsebärande delarna av orden. Lärarens högläsning och 

andra språkliga aktiviteter anses också vara effektiva och bör ingå i undervisningen för att utveckla 

läsinlärningen hos eleverna. Dessa insatser får bästa effekt om de sker i mindre grupper. Elever som 

man tidigt ser har svårigheter inom läsinlärningen ska snarast få extra systematisk träning inom 

fonologisk medvetenhet och sambandet mellan bokstav och ljud. Om behovet finns ska elever som är i 

behov av en-till-en stöd få möjlighet till det. Det stora behovet av struktur i kombination med alla 

olikheter inom en klass göra att det ställs stora krav på kunskaper inom läsinlärning hos lärarna som 

arbetar med eleverna (Vetenskapsrådet, 2015). Detta anser även Taube (2007) som menar att lärarna 

måste ha en gedigen kunskap om barns läs och skrivutveckling för att kunna bemöta varje elevs behov 

samt få alla elever att känna att de lyckas. Det stärker elevernas självkänsla som är en otroligt viktig 

del för att eleverna ska utvecklas positivt i sin läsutveckling. Lundberg (2014) anser även att eleverna 

behöver känna glädje och lust inför att läsa för att kunna stärka sin självkänsla och för att 

läsutvecklingen skall utvecklas positivt. Hattie (2012) uppmärksammar betydelsen av hur läraren 

agerar och vilken typ av undervisningssituationer läraren skapar. Goda relationer mellan lärare och 

elever samt höga förväntningar från lärarens sida på samtliga elever har visat sig ha stor betydelse. En 

annan viktig faktor är lärarens förmåga att fokusera på vad som är väsentligt i undervisningen, och att 

elever ges regelbunden återkoppling. Lärarens kompetens, förmåga och engagemang är alltså en av de 

faktorer som i högsta grad påverkar elevers resultat och välbefinnande (Fischbein, u.å.). 
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Undervisningsstrategier  
 

Lärarna arbetar med läsinlärning på olika sätt. Några utgår från en syntetisk metod där avkodning är 

den viktigaste delen. Andra lärare arbetar utifrån en analytisk metod där helheten är det man prioriterar 

att utgå ifrån. Inom skolans ramar finns det diskussioner kring hur den tidiga läsinlärningen ska läras 

ut samt vilka metoder som ska genomsyra den (Fridolfsson, 2008). Ljudmetoden, även kallad phonics, 

är en syntetisk metod som är inriktad på avkodning. När en lärare utövar denna metod får eleverna lära 

sig om bokstäver (grafem) och dess språkljud (fonem). Läsutvecklingen utgår från delar (bokstäver, 

ljud) till helhet (ord, meningar). För att en elev ska lära sig läsa så är den fonologiska medvetenheten 

en viktig del. Detta skriver även SBU (2014) om i sin rapport som menar på att phonics behövs för att 

eleverna ska kunna lägga en grund för sin läsinlärning, läsförståelse samt din fonologiska 

medvetenhet. Redan år 1934 uttryckte Vygotskij ”The child must learn to distinguish between 

semantics and phonetics and understand the nature of the difference” (1934/1962:128). Han ville med 

detta påpeka vikten av den fonologiska medvetenhetens betydelse för läsinlärningen.  Utifrån detta 

uppkom olika modeller som tränade den fonologiska medvetenheten.  

 

Bornholmsmodellen (Lundberg, 2007) har tillämpats i Sverige sedan 1980-talet och är en metod för 

läs- och skrivinlärning för barn på förskolan och i tidig grundskola. När en lärare utgår från 

Bornholmsmodellen riktas elevernas uppmärksamhet mot ljud i språket. Fridolfsson (2008) anser att 

eleverna måste förstå sambandet mellan språkljudet och bokstäverna för att lära sig den alfabetiska 

principen. Bornholmsmodellens syfte är att utveckla elevernas fonologiska medvetenhet för att lägga 

grunden inför deras läsning och skrivning. Wittingmetoden lägger även den fokus på att träna 

bokstäver och ljud. Metoden utgår från tre områden. Det första området kallas för “nyinlärning” och 

det inkluderar alla de elever som är precis i början av sin läsinlärning. Det andra området kallas 

“ominlärning” och berör de elever som inte lyckats med sin tidiga läsinlärning utan måste lära om från 

start. Det tredje och sista området “förstärkning och vidareutveckling” används för de elever som 

redan är läskunniga (Witting, 2010).  

 

Helordsmetoden, även kallad “whole language”, är en analytisk metod där läsinlärningen utgår från 

helheten och meningar som sedan tittar på ord, bokstäver och ljud (Taube, 2007). Förmågan att 

uppfatta de olika bokstäver ordet har är av mindre betydelse. Det räcker med att eleven känner igen 

ordet som en ordbild och utifrån textens sammanhang gissar sig till vilket ordet är. Analys av 

språkljuden och bokstäverna prioriteras därför inte (Fridolfsson, 2008). En variant av läsmetod som 

utgår från helordinlärningen är LTG-metoden “Läsning på talets grund”. Den metoden utgår ifrån 

elevernas eget språk och ordförråd (Fridolfsson, 2008). Även ASL “Att skriva sig till läsning” utgår 

från helordsmetoden där man använder sig av dator eller Ipad som arbetsverktyg när man skriver 

(Tragetorn, 2005). Ofta skriver eleverna i par för att de ska hjälpa varandra. Syftet med metoden är att 

de ska lära sig läsa genom sin egen skrivning.  

 

Att använda sig av endast en läsmetod är inte så vanligt i skolans undervisning idag. Detta beror på att 

eleverna är olika och behöver därför undervisas på olika sätt. Eleverna behöver använda olika 

arbetssätt och få olika strategier för att deras kunskapsutveckling ska gå åt rätt håll (Fridolfsson, 

2008). Dessa två metoder, phonics och whole language är varandras motsatser. Under slutet på 

nittonhundratalet hade företrädare från båda metoderna en hetsig debatt om hur skriftspråksutveckling 

bäst kan stödjas. Denna diskussion pågick främst mellan forskare men satte även spår i skolans 

verksamhet. Debatten kallas ofta för reading wars "läskriget" och handlar om olika sätt att se på hur 

barn tar till sig det skrivna språket och vilka faktorer som kan inverka på läs- och skrivutvecklingen. 

Representanter för det synsätt som har kommit att kallas "whole language" anser att eleverna lär sig att 
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läsa genom att delta i olika språkaktiviteter tillsammans med andra och att barnen på så sätt får insikt i 

hur språket är konstruerat. Detta perspektiv kallas ett "top-down-perspektiv" på läsning. De anser att 

om den tidiga läsundervisningen inriktas på bokstavsinlärning kan det leda till svårigheter för 

eleverna. Den andra sidan, ofta kallad "phonics" anser att läsning utgår från att kopplingen fonem-

grafem fungerar automatiskt och därför är en undervisning med betoning på ljud och bokstäver 

oundviklig för att hindra att vissa barn stöter på svårigheter, detta perspektiv kallas ibland för ett 

"bottom-up-perspektiv" (Myrberg, 2001). Vikten av kartläggning av elevers läs och skrivutveckling är 

något som båda metoderna belyser. Clay (2015) som är förespråkare för den holistiska whole language 

traditionen anser att tidig identifikation av elevers läsinlärningsproblematik och tidig stöttning kan 

begränsa senare läsproblematik. Även Snowling (2012) som förespråkar phonics traditionen belyser 

vikten av att tidigt identifiera elevers läsförmåga. Detta för att kunna sätta in tidiga insatser och stödja 

deras läsutveckling. Enligt (Taube 2007 & Fridolfsson 2008) måste lärarna ha förståelse för olika 

inlärningsmetoder och på vilket sätt eleverna lär sig läsa i skolan för att det ska gagna elevernas 

läsutveckling.  

Lässvårigheter 

 

Enligt phonicsperspektivet så lär sig inte barn att läsa naturligt på samma sätt som de lär sig ett talat 

språk (Oakhill, 2018). Svårigheter med läsning kan visa sig på olika sätt och bero på olika faktorer. 

Enligt Gough och Tunmer (1986) kan man definiera lässvårigheter utifrån the simple view of reading 

på tre olika sätt: svårigheter att avkoda, svårigheter med läsförståelsen eller svårigheter med båda. Det 

kan finnas olika kognitiva faktorer som orsakar lässvårigheter. Dessa faktorer är fonologiska brister, 

auditiva och visuella svårigheter, brister i korttidsminne och arbetsminne och 

koncentrationssvårigheter (Street & Lefstein, 2007; Farrell, 2017). Lässvårigheter kan också bero på 

brister i undervisningen och socioekonomiska förhållanden. Enligt Snow (1998) kan orsaken till 

lässvårigheter delas in under tre huvudkategorier: 

  

• biologiska och genetiska faktorer 

• brister i undervisningen 

• socioekonomiska förhållanden 

 

Lässvårigheter behöver inte bero på endast en av dessa faktorer utan kan också orsakas av flera 

samspelande faktorer. Det är viktigt att ta reda på vilken typ av svårighet en elev har och vad som orsakar 

svårigheterna för att kunna sätta in rätt stöd. Ordavkodning och språkförståelse är två olika förmågor 

och en elev kan ha den ena utan att ha den andre, men så länge eleven inte har bägge av dessa förmågor 

så kan eleven heller inte läsa. Språkförståelsen utvecklas under hela livet och finns redan när eleverna 

kommer till skolan. Ordavkodning är däremot något nytt som under de första skolåren ska tränas på och 

utvecklas till att bli automatiserad. Bara för att en elev har en språkförståelse och har lärt sig att avkoda 

betyder dock inte att eleven alltid kan förstå skriven text. Det är skillnader i talat och skrivet språk och 

minnet och andra mentala funktioner spelar en stor roll i förståelsen av skrivet språk (Oakhill, 2018). 

 

Tabell 1 är en enkel illustration av olika typer av lässvårigheter. I ruta 1 hittar vi de elever som har 

problem med både avkodning och språkförståelse och detta påverkar både läsflyt och läsförståelse. 

Elever i denna ruta kan också ha problem med att förstå upplästa texter. I ruta två hittar vi dyslexi, här 

finns de elever som får problem med avkodning, fonologisk medvetenhet, verbalt korttidsminne och 

ordprocessingshastighet. I ruta 3 består svårigheterna av problem med läsförståelsen, avkodningen 
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fungerar men av olika anledningar brister läsförståelsen och i ruta 4 befinner sig de elever som inte får 

några svårigheter (Nilholm & Wengelin, 2013). Dock är inte definitionen av lässvårigheter så enkel 

som den kan verka utifrån denna illustration. En elev kan tex ha problem med sin avkodning av olika 

orsaker utan att det handlar om diagnosen dyslexi, tex om eleven inte fått god undervisning i hur man 

avkodar eller bristfällig stimulans för att utveckla en god fonologisk medvetenhet. 

 

Tabell 1. Tre typer av lässvårigheter (Oakhill, 2018). 

 Språkförståelse 

 

Ordavkodning 

 

Dålig God 

Dålig 

 

Blandade lässvårigheter Dyslexi 

God 

 

Dålig förståelse God läsning 

 

Dyslexi innebär att man har svårt med att läsa ord. Dyslexi beror på ärftliga faktorer som ger 

svårigheter med att avkoda skrift. Nilholm och Wengelin (2013) definierar begreppet dyslexi som 

“problem med att avkoda skriven text (och även att stava) som kan antas orsakade av en specifik 

biologisk faktor” (s.88). När man har dyslexi är det den tekniska biten i läsningen som inte fungerar 

medan språkförståelsen kan vara god. Dock kan de primära avkodningssvårigheterna hos en person 

med dyslexi orsaka sekundära problem med att förstå skriven text (Nilholm & Wengelin, 2013). 

 

Lässvårigheter kan visa sig på olika sätt. Svårigheter med avkodning grundar sig oftast i att eleven har 

brister i fonologisk medvetenhet. Detta kan blanda annat bero på att eleven inte fått tillräcklig träning i 

hemmiljö eller bristfällig undervisning. Svårigheter med läsförståelse kan ha flera förklaringar, dels 

kan det bero på att avkodningen brister vilket gör att det blir svårt att läsa ord och få ett läsflyt och 

detta i sin tur gör det svårt att förstå innehållet i det man läser. Det kan också bero på bristande 

språkförståelse, brister i ordförrådet, tex elever med annat modersmål eller om eleven inte fått 

tillräcklig stimulans för att utveckla ett rikt ordförråd. Om man inte förstår orden man läser blir det 

också svårt att förstå texten (Nilholm & Wengelin, 2013). Elever med lässvårigheter behöver ofta 

träna på både ordavkodning och läsförståelse och det är viktigt att redan från början främja dessa 

förmågor, då de inte automatiskt utvecklas parallellt utan kräver olika typer av undervisning (Nilholm 

& Wengelin, 2013; Oakhill, 2018). Om ett förebyggande arbete i läs och skrivutvecklingen inleds 

redan i förskoleklass och fortsätter högre upp i årskurserna så behöver inte så många barn utveckla läs 

och skrivsvårigheter (Nilholm, 2012).  

 

 

Lässvårigheter och olika ortografier 
 

Lässvårigheter kan uppstå i alla skrivsystem, men den mesta forskningen om lässvårigheter utgår från 

ett skrivsystem med alfabetiska ortografier. För att kunna förstå lässvårigheter är det viktigt att förstå 

hur alfabetiska ortografier fungerar (Nilholm & Wengelin, 2013). Det flesta europeiska språk har en 

alfabetisk ortografi, t.ex. svenska, danska, finska och engelska. Den alfabetiskt ortografiska principen 

innebär att en bokstav – grafem – motsvarar ett språkljud - fonem. Den ideala alfabetiska ortografin 

skulle vara så enkel som beskrivs ovan. Så enkelt är det dock inte i verkligheten och inom forskning 

används benämningen ytliga och djupa ortografier. Ytliga ortografier är mer regelbundna och har ett 
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mer konsekvent mönster mellan grafem-fonem i förhållande till djupa ortografier som är mer 

oregelbundna och har ett komplicerat mönster mellan grafem-fonem (Seymour, Aro & Erskine, 2003). 

Engelska har en djup ortografi, finska har en av de ytligaste ortografierna och svenska hamnar 

någonstans i mitten.  

 

Tabell 2. Överblick över några ortografiers djup och struktur (Seymour et al, 2003). 

                                             Ortografiskt djup 

                                                    Ytlig                                                                                          Djup 

 

Meningsstruktur 

 

Enkel 

 

Finska        Grekiska           Portugisiska          Franska 

                   Italienska 

                   Spanska 

 

Komple

x 

                   Tyska                Holländska           Danska          Engelska 

                   Norska              Svenska 

                   Isländska 

 

Det går fortare att automatisera avkodning och ordigenkänning på språk med ytligare ortografier än 

språk med djupa ortografier och engelska är ett av språken som tar längst tid (Seymor et al, 2003). 

Tester i avkodning och läsflyt är bra mätverktyg för att förutspå läsutveckling för läsare i både ytliga 

och djupa ortografier. Dock kan noggrannheten hos sådana tester identifiera lässvårigheter på olika 

nivåer hos elever med olika språk (Florit & Cain, 2011). Generellt diagnostiseras fler elever med 

lässvårigheter och dyslexi i länder som har språk med djupare ortografi än i länder med ytlig ortografi 

(Salameh, 2012; Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2018). RAN (rapid automized naming) är ett 

test som mäter förmågan att snabbt benämna bokstäver, symboler, ord och föremål. Det finns flera 

studier (Caravolas, Volin & Hulme, 2005, Furnes & Samuelsson, 2009, Furnes & Samuelsson, 2010, 

Patel, Snowling & de Jong, 2004) som påvisar att fonologisk medvetenhet och RAN är de mest 

betydelsefulla prediktorerna för att förutspå läsutvecklingen under de första skolåren och att det finns 

få skillnader mellan ytliga och djupa ortografier när man förutsäger läsutveckling med dessa tester. 

 

 

RTI 

 

RTI är en förkortning för response to intervention. Den grundläggande idén med RTI är att eleverna 

får evidensbaserad undervisning i skolan och att skolan utifrån kontinuerlig bedömning anpassar 

undervisningen och intensiteten av undervisning efter elevens utveckling (Fuchs, Fuchs & Compton, 

2012). Evidensbaserad pedagogik i skolan innebär man utgår från tillgängliga vetenskapliga bevis när 

man planerar och utför sin undervisning. RTI har i USA länge använts i den tidiga läs- och 

skrivundervisningen men börjar mer och mer användas inom andra ämnen (Björn, Aro, Koponen, 

Fuchs & Fuchs, 2016). RTI är en proaktiv modell med fokus på förebyggande och tidiga insatser. 

Traditionellt inom specialundervisning är att en elev inte får särskilt stöd förrän eleven har 

“misslyckats” i klassrummet. De elever som har lättare inlärningssvårigheter och precis lyckas nå 

målen de första åren får inte specialundervisning. Tyvärr tenderar klyftan mellan dessa barn och deras 

kamrater till slut växa så att de så småningom inte längre når målen i ett eller flera ämnen och först då 

får eleven specialundervisning. Denna process tar vanligtvis flera år och brukar kallas “wait-to-fail" 

(Grosche & Volpe, 2013). Inom RTI så får elever evidensbaserad undervisning i olika nivåer och det 

är viktigt att alla elevers läsutveckling noga övervakas (Nilholm & Wengelin, 2013). Specifika 

insatser sätts in redan vid första tecknet på att en elev börjar få svårigheter.  Eleverna screenas 

regelbundet och deras mottaglighet för undervisningen bedöms regelbundet. Lärarna baserar den 
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vidare undervisningen utifrån var eleverna befinner sig och om bedömningen visar att eleven behöver 

mer stöd så flyttas eleven upp en nivå inom modellen. RTI-modellen är oftast uppbyggd i tre nivåer 

som kan se lite olika ut men grunden är densamma. På engelska benämns dessa nivåer “tiers”. I denna 

studie använder vi det svenska ordet nivå som översättning av begreppet. Ett exempel på hur de olika 

nivåerna i läsundervisningen kan se ut: 

 

Nivå 1: Ordinarie klassrumsundervisning i läsinlärning som ges till alla elever. Viktigt att 

undervisningen är evidensbaserad och har stöd i forskning i att vara en väl fungerande 

undervisningsmetod.  

 

Nivå 2: Evidensbaserad läsinlärningsintervention i små grupper om 3–8 elever. Ca 20–40 minuters 

lektioner tre-fem gånger per vecka till dagligen i 8-10 veckor. Undervisningen är på denna nivå 

systematisk och tydligt utformad och fokuserar på färdighetsträning. Elever på Nivå 2 bedöms 

kontinuerligt för att följa upp hur de svarar på interventionen.  

 

Nivå 3: Interventionen på Nivå 3 är mer individualiserad och ges en-till-en eller i små grupper om 1-4 

elever. Undervisningen är mer intensiv än på Nivå 2, ca 45–60 minuter per dag i upp till 20 veckor.  

 
RTI i USA och Finland 
 

I USA består skolsystemet av offentliga och privata skolor. Skolstyrelser kontrollerar läroplanerna 

men kunskapskrav och standardiserade tester bestäms av staten (Björn et al, 2016). 

RTI som metod för att identifiera och undervisa elever med inlärningssvårigheter kan i USA spåras 

tillbaka till 70-talet. I början på 2000-talet implementerades RTI i USA som en ny metod för att 

identifiera och förebygga inlärningssvårigheter med grund i federala lagar som krävde att staterna 

skulle erbjuda specialundervisning enligt federala normer.  I USA har specialundervisningsprogram 

varit obligatoriska sedan 1975. För att få specialundervisning i USA måste eleven uppfylla vissa 

kriterier. Detta bedöms av utbildad personal och eleven ska diagnostiseras med något funktionshinder 

som tex autism, specifika inlärningssvårigheter, intellektuell funktionsnedsättning eller 

beteendeproblematik. Beroende på behov kan eleven vara inkluderad i den vanliga skolmiljön eller 

placeras i specialskola (Björn, Aro, Koponen, Fuchs & Fuchs 2018). 

 

I Finland är skolan kommunal och det finns få privata skolor. Basic Education Act 

(grundutbildningslagen) infördes officiellt 2011 i alla finska skolor i landet. Lagen omfattar ett 

stödsystem på tre nivåer. De övergripande kunskapskraven kontrolleras av staten, dock bör nämnas att 

finska skolor har stor frihet vad gäller läroplanstolkningar, personalstruktur och andra val vilket ger en 

risk för att ramverket tolkas olika (Björn et al, 2016). I Finland kan elever få specialundervisning utan 

en formell diagnos. Det räcker med en bedömning av lärare och speciallärare i samråd med 

vårdnadshavare. Inga formella kriterier för stöd finns att uppfylla utan stödet bedöms utifrån elevens 

behov. Specialundervisningen genomförs i skolan. Finland har i PISA-mätningarna under många år 

legat i toppen som ett av de främsta länderna när det gäller skolresultat. Persson (2019) lyfter fram 

kompetenta lärare, stabil utbildningspolitik och ett stort fokus på läsning som de främsta skälen till 

landets skolframgångar. Han betonar även att det specialpedagogiska stödet i Finland är en bidragande 

faktor där fokus ligger på förebyggande åtgärder, tidiga insatser och evidensbaserade screening- och 

metodmaterial.  
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Den nuvarande modellen i USA används främst för att identifiera och förebygga ytterligare 

inlärningssvårigheter genom att eleven placeras på en lämplig nivå. Den finska modellen används 

främst för att sätta in stöd för eleverna så tidigt som möjligt inom de tre nivåerna (Björn et al, 2018). 

Den amerikanska RTI modellen infördes med många förslag på forskningsbeprövade material och 

metoder för universell screening, undervisning och intervention. Nivåer av stöd, planering av 

undervisning utifrån kontinuerlig bedömning av elevernas utveckling är obligatoriska. Begreppet 

evidensbaserad undervisning eller evidensbaserad intervention finns inte i den finska varianten av 

RTI. Man använder inte heller kontinuerlig individuell bedömning av eleven på samma systematiska 

sätt som i den amerikanska modellen. Lärare i Finland måste ha en magisterexamen och på grund av 

denna höga utbildningsnivå är lärarna betrodda att själva bedöma elevernas utveckling och vilken nivå 

en elev ska vara på. Lärarna ansvarar också själva för vilken intervention som ska genomföras, i vilken 

intensitet och hur länge den ska pågå. Detta resulterar i att undervisningen på de olika nivåerna kan se 

väldigt olika ut (Björn et al, 2018). 

 

 

RTI och inkludering 
 

Inkludering i Sverige kan närmast beskrivas som att alla ska kunna vara i samma klassrum. 

Undervisningen ska anpassas till elevens behov och den ska kunna genomföras i klassrummet 

(Persson 2019). Enligt Grosche och Volpe (2013) finns det två hinder för en sådan inkludering. Elever 

med inlärningssvårigheter behöver ofta mer stöd än vad som vanligtvis finns i klassrummet och att ta 

ut elever i små grupper och en-till-en undervisning för färdighetsträning har visat sig vara mer 

effektivt för eleverna än full inkludering. Lärare upplever också ofta att det är svårt med total 

inkludering då de inte har tiden och verktygen för att lyckas tillgodose alla elevers behov i 

klassrummet. I Sverige kan RTI-modellen ses som icke inkluderande då den innebär att man plockar 

ut elever i smågrupper och en-till-en undervisning. Enligt Grosche och Volpe (2013) kan RTI istället 

underlätta för inkludering eftersom dess funktion strävar efter att identifiera och förebygga. De menar 

på att med RTI kan fler elever fångas upp innan de hunnit utveckla stora svårigheter. Genom att tidigt 

identifiera och ge intervention under en begränsad tid på rätt nivå kan eleverna sedan gå tillbaka till 

nivå 1 vilket innebär att fler elever då kommer kunna vara kvar inom den vanliga skolformen. 

Samtidigt innebär själva modellen en exkludering av elever redan efter första nivån då de placeras i 

små undervisningsgrupper och en-till-en undervisning med intervention där de undervisas av annan 

personal än klassläraren istället för att klassläraren anpassar undervisningen för eleven i klassrummet 

(Ferri, 2012). Grosche och Volpe (2013) nämner även detta som en begränsning med RTI. De menar 

på att när elever plockas ut från klassrummet så frigörs klassläraren från ansvaret att lära sig undervisa 

dessa elever och även alla kommande elever med likande svårigheter eftersom ansvaret blir “någon 

annans” på nivå 2 och nivå 3. 
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Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva forskningen kring olika nivåbaserade interventioner 

för att förebygga lässvårigheter samt se om det finns några faktorer som visat sig vara effektiva. 

  

Frågeställningar 

• Vilka interventioner är effektiva för elever i risk för att utveckla lässvårigheter? 

• Vilka faktorer är mest gynnsamma i de effektiva interventionerna? 

 

 

Metod 
 

Systematisk litteraturstudie som metod används för att göra en sammanställning av resultat från 

tidigare genomförda vetenskapliga studier inom ett visst område (Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström, 2013). Syftet med denna studie var att beskriva forskningen kring olika insatser för att 

förebygga lässvårigheter och vidare att se om det fanns några faktorer som visat sig vara mer effektiva 

än andra i interventionerna. För att bäst kunna besvara syftet valdes en systematisk litteraturstudie som 

metod då den möjliggör en större sammanställning av tidigare utförda interventioner där det 

överskådligt går att jämföra och se effektiviteten av olika interventioner. Evidensbaserad pedagogik är 

något som efterfrågas mer och mer både internationellt och i Sverige och enligt skollagen (SFS 

2010:800) ska undervisningen utgå från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Begreppet 

evidens beskrivs enligt SBU som “systematisk observation som uppfyller vetenskapligt tillförlitliga 

kriterier på ett sådant sätt att de anses utgöra bästa tillgängliga bevis” (SBU, 2019., SBU:s 

ordförklaringar). Den systematiska litteraturstudien kan användas för att implementera evidensbaserad 

pedagogik i skolan. Den gör forskningen tillgänglig och överskådlig genom att man inte behöver söka 

resultat i enskilda vetenskapliga artiklar utan man kan istället dra nytta av sammanställda resultat 

utifrån en mängd olika vetenskapliga studier (Eriksson Barajas et al., 2013). I en systematisk 

litteraturstudie redovisas tydligt och systematiskt metoden, kriterier för sökning och urval av artiklar 

och man strävar efter att få med alla relevanta studier inom det valda ämnet. Detta gör att den 

systematiska litteraturstudien är mer tillförlitlig än den allmänna litteraturstudien. I en allmän 

litteraturstudie finns en risk att felaktiga slutsatser görs utifrån urvalet av litteratur då urvalet kan vara 

mindre tillförlitligt genom begränsad tillgång till relevant forskning eller på grund av att författaren 

väljer studier på ett subjektivt tillvägagångssätt. Metoden innebär att systematiskt söka fram relevant 

litteratur, kritiskt granska och bedöma litteraturen och därefter analysera och sammanställa resultatet. 

Den systematiska litteraturstudien utförs i flera steg: formulering av syfte och frågeställningar, val av 

sökord och sökstrategi, urval av litteratur med tydliga inklusions- och exklusionskriterier, kritisk 

bedömning av kvaliteten på artiklarna, resultatanalys och diskussion samt en sammanställning och 

slutsatser. Det systematiska och tydliga tillvägagångssättet ger studien god replikerbarhet, något som 

är av stor vikt för vetenskapliga undersökningar (Eriksson Barajas et al., 2013). 
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Datainsamlingsmetod 
 

Litteratursökningen har skett i den internationella databasen EDS (EBSCO Discovery Service) via 

SUB (Stockholms universitetsbibliotek) genom en modifierad PICOC (Population, Intervention, 

Control, Outcome, och Context) metod (Eriksson Barajas et al., 2013). EDS är den största databasen i 

världen för vetenskapliga artiklar. I sökningen har endast artiklar som är peer-review använts, vilket 

innebär att artiklarna är vetenskapligt granskade (Eriksson Barajas et al., 2013). Ett första sökord var 

reading difficulties och resultatet blev över 50.000 artiklar. För att minska antalet artiklar och fokusera 

på artiklar som skulle kunna besvara frågeställningarna så blev det andra sökordet RTI vilket 

resulterade i att antalet artiklar minskade avsevärt ner till 348 artiklar. Det tredje sökordet reading 

intervention resulterade i 332 träffar. Utifrån det fjärde och sista sökordet first grade smalnades det ner 

till 100 artiklar. När man använder flera sökord kan man använda olika operatorer beroende på vad 

man är ute efter i sin sökning (Eriksson Barajas et al., 2013). I denna studie användes operatorn AND 

då den begränsar sökningen till att sortera fram referenser som innehåller alla de valda sökorden och 

detta ger ett mer begränsat resultat. Sökord och antal träffar redovisas i Tabell 3.  

 

Tabell 3. Sökord och antal träffar i EBSCO. (peer-review och academic journal markerade vid sökningen) 

 Sökord Antal träffar 

1 Reading difficulties 50,504 

2 Reading difficulties AND rti Evidensbaserad 348 

3 Reading difficulties AND rti AND reading intervention 332 

 Reading difficulties AND rti AND reading intervention AND first 

grade 

100 

 

Urval 
 

Databassökningarna genererade ett stort antal artiklar. Totalt blev det 100 artiklar kvar efter första 

urvalsprocessen. Enligt Eriksson Barajas et al. (2013) bör man sträva efter att ha så ny forskning som 

möjligt och därför exkluderades artiklar äldre än tio år. Därefter exkluderades artiklar med annat språk 

än engelska och dubbletter. Nästa steg i urvalet genomfördes genom läsning av abstracts. Därefter 

exkluderades kvalitativa artiklar och en mer noggrann analys påbörjades för att hitta de artiklar som 

skulle kunna besvara syftet för studien enligt Tabell 4. 

 

Tabell 4.  Abstractläsning – Exklusion och Inklusion av referenser från sökningen 

  Återstående referenser från 

sökningen 

1 Efter sökning på SUB enl Tabell 3 

Kombinationen:  

” Reading difficulties AND rti AND reading intervention AND first 

grade” 

100 

2 Exklusion av artiklar äldre än 10 år 43 

3 Exklusion av artiklar som ej är på engelska 37 

4 Exklusion av dubbletter 35 

5 Exklusion av artiklar som ej är kvantitativa 32 

6 Exklusion av artiklar som ej handlade om läsning  28 

7 Exlusion av artiklar där urvalet bestod av äldre elever  27 
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8 Inklusion av artiklar som mätte effekt av intervention för 

läsvårigheter 

14 

 

 

 

Inklusionskriterier 

 

För att urskilja artiklar i datainsamlingen bör urvalskriterier göras utifrån inklusions- och 

exklusionskriterier. Dessa kriterier används för att avgöra vilka artiklar som ska ingå i studien. 

Urvalskriterierna kan presenteras i en tabell så att den blir tydlig och överblickbar för läsaren 

(Eriksson Barajas et al., 2013). Inklusionskriteriet för denna studie var att artiklarna skulle mäta effekt 

av någon intervention för lässvårigheter vilket redovisas i Tabell 4. 

 

 

Exklusionskriterier 

 

Valet av studiens exklusionskriterier genomfördes i syfte att nå de mest relevanta artiklarna samt för 

att kunna exkludera de artiklar som inte besvarar studiens syfte och frågeställningar (Eriksson Barajas 

et al., 2013). Artiklar som inte handlade om läsning och som berörde äldre elever har exkluderats i 

denna studie. Även artiklar som inte var på engelska, inte kvantitativa, dubbletter, samt de artiklar som 

var äldre än tio år har exkluderats. Exklusionskriterierna redovisas i Tabell 4. 

 

 

Etiska överväganden 
 

Etiska överväganden bör göras gällande urval och redovisning av resultat när man gör en systematisk 

litteraturstudie. Urvalet bör bestå av studier där det gjorts etiska överväganden (Eriksson Barajas et al., 

2013). Detta har därför granskats och bedömts i den totala kvalitetsredovisningen av alla artiklar. 

Enligt Eriksson Barajas et al. (2013) ska presentationen av resultatet vara objektivt. I denna 

systematiska litteraturstudie redovisas alla artiklar som sökts fram och allt resultat från artiklarna 

redovisas, oavsett om det har påvisat effekt eller inte. I denna litteraturstudie har vetenskapsrådets 

riktlinjer i “God forskningsed” (2017) följts under hela forskningsprocessen. Det har genomgående 

strävats efter att öppet redovisa metod och resultat. Det har inte uteslutits något eller lagts till något i 

syfte att förvränga resultatet.  

 

 

Resultat 
 

Kvalitetsgranskning och metodanalys 
 

Det är av stor vikt för värdet av den systematiska litteraturstudien att den forskning som inkluderas är 

av hög kvalitet. En kvalitetsbedömning av forskningen bör utföras med fokus på studiens syfte och 

frågeställningar, vilken design som valts, hur urvalet genomförts, vilka mätinstrument som använts 

och hur resultatet analyserats och tolkats. Dessa delar samt den interna och externa validiteten och 

reliabiliteten i artiklarna som sökts fram för denna litteraturstudie har granskats utifrån ett antal 
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kriterier för kvalitetsbedömning (Eriksson Barajas et al., 2013). Efter denna bedömning har artiklarna 

sedan graderats i tre kvalitetsnivåer: 1 = hög, 2 = medel, 3 = låg. Tio av de framsökta artiklarna 

(Coyne et al., 2013; Pace Miles et al., 2018; Al Otaiba et al., 2014; Al Otaiba et al., 2014;  Coyne et 

al., 2013; Catts et al., 2013; O´Connor et al., 2013; Chambers et al., 2011; Vernon-Feagans et al., 

2010; Denton et al., 2010) fick betyg 1. Fyra av artiklarna fick betyg 2. Av dessa artiklar hade 3 

stycken (Bouton et al., 2018; Ayala et al., 2013; Kerins et al., 2010) ett litet urval vilket medförde en 

begränsning av studien. Urvalet diskuteras även i artiklarna då de påpekar att detta kan ha en påverkan 

på studiens validitet och reliabilitet. En av artiklarna (Lipka et al., 2010) nämner inte något om 

reliabilitet vilket gör att deras kvalitetsnivå hamnar på nivå 2.  

Frågeställningarna i vår studie besvarades genom att de 14 systematiskt utvalda studierna innehållande 

olika interventioner lästes igenom och analyserades. Eriksson och Barajas et al. (2013) anser att alla 

studiers resultat systematiskt ska granskas för att sedan sammanställas. Databearbetningen i studien 

genomfördes systematiskt och sammanställdes i två översiktstabeller, en för kvalitetsgranskning 

(Tabell 5) och en för resultatsammanställning (Tabell 6). För att få en tydlig överblick av studierna så 

organiserades dem efter nummer och i alfabetisk ordning. Enligt Eriksson Barajas et al. (2013) är det 

viktigt att resultaten presenteras tydligt och det ska vara lätt för läsaren att förstå. Utifrån detta visas 

resultaten genom en beskrivning av varje studie. Tabell 5 och Tabell 6 har placerats i bilaga 1 och 2 

för att erbjuda läsaren en mer detaljerad översikt av kvalitets- och resultatanalys. 

 

 

Design och metod i de olika studierna 

 

Designen för de 14 artiklarna som inkluderats i denna systematiska litteraturstudie var experimentell 

design eller kvasiexperimentell design. Flera av studierna var också longitudinella vilket innebär att 

man har gjort flera mätningar över en längre tid. 13 av studierna utfördes i USA och en utfördes i 

Kanada. Urvalet för de olika studierna har varit elever i de tidiga årskurserna, från förskoleklass upp 

till årskurs tre. Det totala deltagarantalet för alla studier var strax under 5000 elever varav den största 

studien hade ett urval på 758 deltagare och den minsta hade ett urval på 20 deltagare. I alla studier 

användes olika typer av screeningverktyg för att mäta elevernas läsförmåga före, under och efter 

intervention. Interventionerna var evidensbaserade och gavs antingen i grupper eller individuellt, flera 

av interventionerna gavs på någon av nivåerna i en RTI-modell. 

 

 

Resultatanalys 

 

 

Interventioner 

 

Alla interventioner som utfördes i de olika studierna var interventioner för att utveckla läsförmågan 

hos elever som inte utvecklat sin läsförmåga i tillräcklig utsträckning i den vanliga läsundervisningen. 

I majoriteten av studierna (Al Otaiba et al., 2014a, b; Catts et al., 2013; Coyne et al., 2018;  

Denton et al., 2010; Kerins et al., 2010; Lipka et al., 2010; O`Connor et al., 2013) bestod 

interventionerna på nivå 2 och 3 av intensiv undervisning under en viss period i fonologisk 

medvetenhet, bokstavskännedom, avkodning, läsflyt och läsförståelse. Interventionerna i studierna på 

nivå 2 utfördes i små grupper om ca 2–7 elever och på nivå 3 var undervisningen enskild eller i liten 

grupp om 2–3 elever. Två av studierna undersökte interventioner som var annorlunda. I den ena 

(Ayala et al., 2013) användes videoinspelning och i den andra (Chambers et al., 2011) användes 
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datorassisterad undervisning. All undervisning som utfördes i interventionerna var evidensbaserad 

med tydliga och systematiska instruktioner. 

  

I studie 1 (Al Otaiba et al., 2014) undersöktes effekten av en intervention när den utfördes i två olika 

RTI-modeller. Alla elever screenades för att bestämma på vilken nivå inom RTI-modellen de skulle 

vara. Eleverna i experimentgruppen kunde direkt efter första screeningen placeras på nivå 2 eller 3 

utifrån screeningresultatet. I kontrollgruppen placerades alla på nivå 1. Först efter en uppföljande 

screening efter 8 veckor på nivå 1 kunde elever gå vidare till nivå 2. Efter 8 veckor på nivå 2 kunde de 

elever som behövde det placeras på nivå 3. I övrigt var innehållet i interventionerna densamma på alla 

tre nivåer, evidensbaserad och fokus låg på att träna fonologisk medvetenhet, avkodning, 

ordigenkänning, läsflyt och läsförståelse. Elevernas läsutveckling mättes kontinuerligt under tiden 

interventionen pågick. Det som skiljde undervisningen på de olika nivåerna åt var i vilken omfattning 

de utfördes och gruppstorlek. På nivå 2 utfördes undervisningen 30 minuter per tillfälle två gånger per 

vecka i grupper om 4–7 elever. På nivå 3 fick eleverna undervisning 45 minuter per tillfälle fyra 

gånger i veckan i grupper m 1–3 elever. Resultatet visade att den dynamiska RTI-modellen hade en 

signifikant större effekt på eleverna läsutveckling än den typiska RTI-modellen. Vidare påvisade 

resultatet också att den evidensbaserade undervisningen på nivå 1 hade god effekt. 

 

Studie 2 (Al Otaiba et al., 2014) är en longitudinell fortsättningsstudie på studie 4 som mätte effekten 

av en intervention när den användes i två olika RTI-modeller. I denna studie har författarna undersökt 

långtidseffekten av interventionen i de två olika RTI-modellerna i slutet av andra och tredje klass. 

Eleverna delades in i tre grupper baserat på deras screeningresultat i årskurs 1: NR = ingen risk, ER = 

lättare svårigheter och SR = särskilda svårigheter. Resultatet visade att eleverna i den dynamiska RTI-

modellen hade ökat sin läsförståelse mer än eleverna i den statiska RTI-modellen. I slutet av andra 

klass hade ER och SR lägre utveckling än NR. I slutet av tredje klass fanns inga skillnader i 

läsförmågan mellan ER och NR men SR hade en lägre läsförmåga än NR. 

 

I studie 3 (Ayala et al., 2013) utfördes en intervention på nivå 3 under åtta veckor med 

videoinspelning av eleverna när de tränade ljudsyntes och ljudsegmentering av ord och 

ordigenkänning. De elever som ingick i studien deltog också parallellt i en intervention på nivå 2. 

Undervisningen på nivå 3 utfördes i små grupper vid fyra tillfällen per vecka. Videoinspelningen 

utfördes enskilt för varje elev tillsammans med en vuxen och det spelades in 3–4 videos per elever 

under perioden. Eleverna fick under perioden titta på sina egna inspelningar fyra gånger per vecka 

precis före varje undervisningstillfälle på nivå 2. Interventionen på nivå 2 bestod av 25 minuters 

undervisning fyra gånger per vecka och fokuserade på fonologisk medvetenhet och avkodning, 

stavelser och ordigenkänning. Elevernas utveckling mättes två gånger per vecka med avkodning och 

ordigenkänning. Interventionen som bestod av videoinspelning visade sig vara effektiv utifrån att alla 

elever förbättrade sin avkodningsförmåga och ordigenkänning. Elevernas motivation till att lära sig 

läsa och deras självförtroende ökade genom att de fick ta del av denna intervention. 

 

I studie 4 (Bouton et al., 2018) utfördes samma interventioner på nivå 2 och nivå 3 men i två olika 

RTI-modeller. Experimentgruppen började direkt på nivå 3 och elever flyttades sedan ner till nivå 2 

när de uppnått ett visst resultat på nivå 3. Kontrollgruppen började på nivå 2 och flyttades sedan upp 

till nivå 2 om de inte uppnådde ett visst resultat inom nivån. Nivå 2 bestod av undervisning i 45 

minuter tre gånger per vecka i små grupper om 2–3 elever. På nivå 3 fick eleverna individuell 

undervisning i 30 minuter dagligen. På bägge nivåerna bestod undervisningen av övningar i 

bokstavskännedom, avkodning och läsflyt. Resultatet visade att det fanns en signifikant påverkan av 

interventionen på ordläsning i experimentgruppen i jämförelse med kontrollgruppen. Ingen signifikant 
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påverkan påvisades för avkodning. RTI-modellen för experimentgruppen visade sig inte ge något 

effekt på utvecklingen av avkodningsförmågan jämfört med den vanliga RTI-modellen. 

 

I studie 5 (Catts et al., 2013) utfördes en intervention på nivå 2 hos barn i förskoleklass för att tidigt 

kunna identifiera lässvårigheter. Interventionen bestod av träning av fonologisk medvetenhet, 

avkodning, ordförråd och språklig förståelse. Undervisningen fick eleverna i små grupper om 2 - 4 

elever 30 min tre gånger i veckan under en period på 26 veckor. Det gjordes en kontinuerlig 

uppföljning av elevernas utveckling under interventionens gång då eleverna testades i 

bokstavskännedom och fonemidentifiering. Resultatet visar att de elever som var i riskzonen för att 

utveckla lässvårigheter som fick interventionen visade en liten ökning av sin läsförmåga. Det fanns 

ingen signifikant skillnad mellan de eleverna som var i kontrollgruppen som ingick i de vanliga 

klassrumsaktiviteterna och de eleverna som fick interventionen. 

 

I studie 6 (Chambers et al., 2011) utfördes en datorassisterad undervisning som intervention. 

Experimentgruppen bestod av grupper om sex elever som fick denna intervention innehållande 

kontinuerlig bedömning och fonologisk medvetenhet, 45 min vid fyra tillfällen i veckan. Eleverna 

arbetade då parvis. Undervisningen anpassades automatiskt för elevens utveckling. Kontrollgruppen 

undervisades en-till-en 20 minuter dagligen med samma aktiviteter i undervisningen som 

experimentgruppen fast med penna och papper. De eleverna som hade fått datorassisterad 

undervisning fick en väldigt positiv läsutveckling och deras läsförmåga ökade signifikant i jämförelse 

med dem elever som fick vanlig enskild undervisning. I studien visade det sig att de skolor som 

använde sig av denna datorassisterade intervention kunde undervisa 31% fler elever i åk 1 och 46% 

fler elever i åk 2 än kontrollskolorna. 

 

I studie 7 (Coyne et al., 2013) jämfördes effekterna av en intervention på nivå 2 i en modell där man 

anpassade undervisningen i interventionen efter elevernas prestationer med en modell där 

undervisningen följde ett förutbestämt schema. Interventionen bestod av 126 arbetspass á 30 minuter 

dagligen med fokus på fonologisk medvetenhet, meningsbyggnad och stavning och undervisningen 

genomfördes i små grupper om 3–5 elever. Var fjärde vecka mättes elevernas läsutveckling. Båda 

grupperna fick samma evidensbaserade intervention men i experimentgruppen övervakades elevernas 

utveckling tätare och undervisningen anpassades hela tiden efter elevernas kunskapsnivå. Resultatet 

visade att eleverna i experimentgruppen överträffade kontrollgruppen i alla eftertest med signifikanta 

skillnader bokstavskännedom, ordidentifiering och läsflyt. Vidare visade det sig att elever i 

experimentgruppen fortsatte att överträffa kontrollgruppen i slutet på årskurs 1 på alla tester. Ett 

intressant fynd var att alla elever i de bägge grupperna gjorde en betydande utveckling i sin läsförmåga 

vilket tyder på att interventionen är effektiv oavsett i vilken modell den utförs, men 

experimentinterventionen visade sig var mest effektiv för de svagaste eleverna. 

 

I studie 8 (Coyne et al., 2018) utfördes en intervention på nivå 2 i en RTI-modell. Interventionen 

pågick från november till juni och utfördes i grupper om 3-5 elever vid fyra tillfällen per vecka i 30-40 

minuter per tillfälle. Interventionen var evidensbaserad och bestod av undervisning i avkodning, läsflyt 

och läsförståelse. Elevernas läsutveckling mättes kontinuerligt varje månad. Resultatet av studien 

visade att interventionen hade en signifikant påverkan på elevernas utveckling av fonologisk 

medvetenhet och avkodning i jämförelse med de elever som fick vanlig klassrumsundervisning. 

 

I studie 9 (Denton et al., 2010) undersöktes om en evidensbaserad läsintervention för smågrupper 

skulle ge effekt när den utfördes i en mängd skolor med reducerad forskarkontroll. Vidare undersöktes 

också om det fanns skillnader i fonologisk medvetenhet, stavning, läsförståelse och läsflyt mellan 
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elever med risk för lässvårigheter i åk 1 som får interventionen mot för de som får läsinlärningsmetod 

och intervention typisk för deras skolor. Interventionen som användes var RRI (Responsive reading 

instruction) som bestod av 40 minuters lektioner dagligen i små grupper om 3-4 elever. Lektionerna 

var uppdelade på olika delar innehållande: fonologisk medvetenhet, bokstavsljud, ordbilder, 

avkodning och stavning, skriftspråkskänndom, “supported reading” och “supported writing”. Eleverna 

i kontrollgruppen fick typisk klassundervisning för deras skolor och ca 43% av dessa elever fick någon 

form av läsintervention som användes i de olika skolorna. Denna definieras inte vidare då studien 

utfördes på 31 olika skolor där klassrumsundervisningen inte var samma på alla skolor. Var fjärde 

vecka mättes elevernas läsutveckling i bägge grupperna. Resultatet visade att RRI hade en bättre effekt 

än den typiska klassrumsundervisningen och skolornas egna läsinterventioner. RRI-gruppen fick ett 

signifikant högre utfall på ordläsning, ordavkodning, stavning, läsflyt och läsförståelse. Effekterna var 

tydliga även fast 43% av kontrollgruppen fick alternativ läsintervention. Den enda variabeln som inte 

uppmättes ha ett signifikant högre utfall för interventionsgruppen var fonologisk medvetenhet. 

 

I studie 10 (Kerins et al., 2010) undersöktes om elever i risk för lässvårigheter skulle främjas av 

kompletterande undervisning av talpedagog och speciallärare utöver den vanliga 

klassrumsundervisningen. Eleverna delades upp i två grupper, alla elever fick evidensbaserad 

klassrumsundervisning. Experimentgruppen fick utöver den undervisningen även en intervention som 

genomfördes i grupper om sex elever. 30 minuters lektioner med undervisning i fonologisk 

medvetenhet av talpedagog i 60–90 min per vecka vid 15 tillfällen under 8 veckor. Efter det fick 

eleverna fortsätta med 30 minuters lektioner vid 18 tillfällen med multisensorisk läsundervisning i 9 

veckor som genomfördes av speciallärare. Elevernas läsutveckling mättes kontinuerligt varje vecka. 

Resultatet visade att det inte fanns någon signifikant skillnad i läsutvecklingen mellan de båda 

grupperna. Både experimentgruppen och kontrollgruppen uppvisade signifikanta förbättringar i sin 

läsutveckling. Den evidensbaserade läsinlärningsmetoden på nivå 1 visade sig vara lika effektiv med 

och utan extra intervention. 

 

I studie 11 (Lipka et al., 2010) undersöktes läsutvecklingen hos både elever med engelska som 

modersmål och elever med ett annat modersmål i en RTI-modell från förskoleklass till årskurs 7. De 

elever som utifrån screening i förskoleklass bedömdes vara i risk för att utveckla lässvårigheter fick 

förutom den vanliga evidensbaserade klassrumsundervisningen som alla elever fick, ta del av 

interventionen. Elever i risk för lässvårigheter fick extra undervisning i fonologisk medvetenhet av 

klassrumslärare och resurslärare i mindre grupper och en-till-en. Interventionen bestod av 

undervisning i rim, fonem-grafem, tidiga skrivaktiviteter och bokstavskännedom och utfördes vid tre 

till fyra tillfällen per vecka i 20–25 minuter per tillfälle. Varje år testades barnen för att se om 

läsutvecklingen gick framåt. Eleverna i studien testades 8 år senare med ordläsning, fonologisk 

medvetenhet, arbetsminne, läsförståelse och språk. Resultatet visade att antalet elever med 

lässvårigheter minskade signifikant i RTI-modellen. De flesta elever som i förskoleklass identifierats 

vara i risk läste i årskurs 7 genomsnittligt eller över genomsnittet även bland de som inte hade 

engelska som modersmål. Tidig identifiering av lässvårigheter i kombination med tidiga interventioner 

samt frekvent bedömning av elevernas läsutveckling minskade förekomsten av lässvårigheter avsevärt. 

Detta gällde både de eleverna med engelska som förstaspråk samt de eleverna med engelska som 

andraspråk. 

 

I studie 12 (O´Connor et al., 2013) jämfördes elever i en RTI modell med elever som inte får någon 

intervention, om det skiljer sig i antal och tidpunkt för när elever med inlärningssvårigheter 

identifieras samt om deras läsförmågor skiljer sig åt. Intervention startade alltid med 5 minuters 

presentation av text. Vidare i årskurs 1 tränade man på bokstavskännedom, avkodning och 
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ordidentifiering. I årskurs 2 ordförråd, läsning och återläsning, läsförståelsestrategier och 

stavning/meningsbyggnad. I årskurs 3 och 4 tränade man läsförståelse. Grupperna bestod av 2 – 3 

elever och de undervisades 25 - 35 minuter, 4 lektioner i veckan. Kontinuerlig framstegsövervakning 

gjordes då läsförmågan mättes var tredje vecka genom att test av avkodning, ordidentifiering och 

läsflyt. Resultatet visade att det inte fanns någon skillnad i tidpunkt och antalet elever som 

identifierades ha inlärningssvårigheter mellan dessa två grupper. Det som skiljde sig lite mellan dessa 

två grupper var att de elever som var med i RTI gruppen hade en lite försämrad läsförmåga än de 

eleverna som ingick i kontrollgruppen. 

 

I studie 13 (Pace Miles et al., 2018) undersöktes en evidensbaserad intervention på nivå 3. 

Interventionen bestod av 30 minuter daglig undervisning i fonologisk medvetenhet, läsflyt, ordförråd 

och läsförståelse. Resultatet visade att experimentgruppen gjorde signifikanta ökningar i 

grundläggande läsförmåga i jämförelse med kontrollgruppen. Vidare visade det sig att de elever som 

fått flest antal lektioner också var de som gjorde den största ökningen vilket tyder på att omfattningen 

av interventionen hade betydelse. 

 

I studie 14 (Vernon-Feagans et al., 2010) utfördes interventionen TRI (Targeted reading intervention) 

av klassläraren i klassrummet men med stöd av en expert inom den interventionen. TRI är en 

läsintervention på nivå 2 med undervisning i läsflyt och ordavkodning samt att läraren får kunskap om 

olika bedömningsbaserade lässtrategier för att kunna utforma undervisningen utifrån elevernas olika 

nivåer. Detta kan ske både i en-till-en situation och i små grupper under korta diagnostiska arbetspass 

15 min om dagen. Elevernas utveckling följs upp kontinuerligt med en diagnos som både används som 

framgångsövervakning men också som ett underlag för planering. Resultatet visade att interventionen 

som utfördes av klassläraren i en-till-en situation 15 minuter om dagen var gynnsam för eleverna och 

gav en god effekt i deras läsutveckling.  

 

 

Nivåbaserade interventioner 

 

I nio studier (Al Otaiba et al.,2014a, b; Ayala et al., 2013; Bouton  et al., 2018; Catts et al., 2013; 

Coyne et al., 2018; Kerins et al., 2010; Lipka et al., 2010; O´Connor et al., 2013) utfördes 

interventionerna inom en RTI-modell. I fyra studier (Chambers et al., 2011; Coyne et al., 2013; 

Denton et al., 2010; Pace Miles et al., 2018) undersöktes interventioner som ansågs som lämpliga att 

använda inom en RTI-modell på nivå 2 och nivå 3. En artikel (Vernon-Feagans et al., 2010) testade en 

intervention på nivå 2 som utfördes i klassrummet av klassrumsläraren. Sju av artiklarna ( Catts et al., 

2013; Chambers et al., 2011; Denton et al., 2010; Coyne et al., 2013; Kerins et al., 2010; O´Connor et 

al., 2013; Vernon-Feagans et al., 2010) undersökte interventioner på nivå 2, fem av artiklarna (Al 

Otaiba et al., 2014a, b; Bouton et al., 2018 Coyne et al., 2018; Lipka et al., 2010 undersökte 

interventioner på nivå 2 och 3 och två av artiklarna (Ayala et al., 2013; Pace Miles et al., 2018) 

undersökte interventioner på nivå 3.  

 

 

Screening/Kontinuerlig uppföljning 

 

I samtliga studier används olika urvalsinstrument för att identifiera elever i behov av intervention.  

Vanligt förekommande var att använda ordavkodning och fonologisk medvetenhet som ett 

urvalsinstrument. Även läsflyt, läsförståelse och nonsensordsavkodning användes. I några studier 

testas även ordförråd och skriftspråkskännedom. RAN, SIPPS och DIBELS användes också som 
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urvalsintrument. SIPPS är ett systematiskt program som testar fonologisk medvetenhet. (SIPPS 

“Systematic instruction in Phonological Awareness”). DIBELS är ett standardiserat test som innehåller 

många delar för att testa läskunnighten (DIBELS “Dynamic Indicators Basic Early Litteracy Skills”). 

Två studier nämner även att de har använt sig av ett IQ test vilket innebär att elevernas intelligens 

testas och fastställs efter en skala. Sju av de fjorton studierna använder sig av kontinuerlig uppföljning. 

 

 

Interventioner i olika RTI-modeller 

 

I några av studierna (Al Otaiba et al.,2014a, b; Bouton et al., 2018; Coyne et al., 2013) undersöktes 

effekten av samma intervention som utfördes inom olika RTI-modeller. Al Otaiba et al (2014a, b) 

jämförde effekten av en intervention när den utfördes statiskt (ett förutbestämt system för hur eleverna 

placerades på olika nivåer användes) och när den utfördes dynamiskt (eleverna kunde placeras på en 

nivå redan efter första screeningtillfället). I övrigt så interventionen lika ut för bägge grupperna. 

Interventionen i den dynamiska RTI-modellen visade sig ha en signifikant större effekt på elevernas 

läsutveckling än interventionen i den statiska RTI-modellen. I en uppföljning av studien () påvisades 

att eleverna som fick interventionen inom den dynamiska RTI-modellen hade en större utveckling av 

läsförmågan än de elever som deltagit i den statiska RTI-modellen även i slutet på årkurs 2 och 3. 

Även Bouton et al. (2013) undersökte samma intervention i två olika RTI-modeller.  

Experimentgruppen började direkt på nivå 3 och elever flyttades sedan ner till nivå 2 när de uppnått ett 

visst resultat på nivå 3. Kontrollgruppen började på nivå 2 och flyttades sedan upp till nivå 3 om de 

inte uppnådde ett visst resultat inom nivån. Resultatet visade att det fanns signifikanta effekter på 

ordläsningsförmågan hos elever i experimentmodellen men ingen effekt för avkodningsförmågan 

kunde påvisas. Coyne et al. (2013) utförde också en studie med intervention i två olika RTI-modeller, 

dock skiljde den sig från Al Otaiba et al. (2014a, b) och Bouton et al. (2018) som använde två olika 

RTI-modeller med samma intervention. Coyne et al. (2013) gav samma intervention till bägge 

grupperna men i experimentgruppen anpassades interventionen hela tiden efter elevernas 

kunskapsnivå och i kontrollgruppen följdes det förutbestämda schemat för interventionen systematiskt 

utan anpassningar efter hur eleverna utvecklades. Resultatet visade att elever med risk för 

lässvårigheter i experimentgruppen överträffade de elever i risk som fick den omodifierade 

interventionen. Dock visade alla elever i bägge grupperna en betydande utveckling men 

experimentversionen var mest effektiv för de svagaste eleverna. Sammanfattningsvis visar detta på att 

samma intervention kan utföras på olika sätt i olika RTI-modeller och därför ge olika effekt och 

resultat. Interventionerna i de ovan nämnda studierna har visat sig vara mest effektiva inom de 

dynamiska modellerna vilket indikerar på att viktiga faktorer är tiden för när interventionen sätts in 

samt att man anpassar undervisningen efter elevernas utveckling. 

  

 

Effektiva faktorer i interventionerna 

 

Utifrån resultatet av studierna kan vi se att det finns många olika faktorer som påverkar om en 

intervention är effektiv. En faktor som är effektiv för elever med risk för att utveckla lässvårigheter 

utifrån studierna är systematiska och konsekventa instruktioner (Bouton el al., 2018; Pace Miles et al., 

2018; Coyne et al., 2018; Catts et al., 2013; Chambers et al., 2011; Vernon-Feagans et al., 2010; 

Kerins et al., 2010). Det vill säga att varje arbetspass inleds med återkommande och tydliga 

instruktioner i en systematisk arbetsgång. Även undervisning inom fonologisk medvetenhet är en 

effektiv faktor som tas upp i många av studierna (Al Otaiba et al., 2014a, b; Pace Miles et al., 2018; 

Coyne et al., 2013; Ayala et al., 2013; Catts et al., 2013; Chambers et al., 2011; Lipka et al., 2011; 
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Kerins et al., 2010; Denton et al., 2010). Den fonologiska medvetenheten arbetades det med på olika 

nivåer med rim, stavelser och fonem. En annan faktor som var effektiv var mätning av elevernas 

läsutveckling (Bouston et al., 2018; Pace Miles et al., 2018; Coyne et al., 2013; Catts et al., 2013; 

Chambers et al., 2011; Vernon-Feagans et al., 2010; Kerins et al., 2010). Det innebär att elevernas 

utveckling mättes kontinuerligt. Resultatet kunde användas som planeringsguide av läraren för att 

anpassa undervisningen efter elevernas kunskapsnivå. Detta har i flera studier visat sig vara en effektiv 

faktor för elevernas läsutveckling (Vernon-Feagans et al., 2010 och Coyne et al., 2013). En annan 

betydande faktor är att den läsinlärningsmetod som läraren använder sig av är evidensbaserad (Al 

Otaiba et al., 2014a, b; Pace Miles et al., 2018; Kerins et al., 2010; Denton et al., 2010). En av 

studierna (Pace Miles et al., 2018) påpekar att antal lektioner var en faktor som påverkade elevernas 

utveckling. Ju fler lektioner desto större effekt.  

 

  

Interventioner som ej gav effekt 

 

I två av studierna (O’Connor et al., 2013 & Catts et al., 2013) visade resultatet på att interventionen 

inte gav någon positiv effekt. Resultatet i den ena studien (O’Connor et al., 2013) påvisade att 

interventionen för eleverna i RTI modellen inte hade någon signifikant effekt på läsutvecklingen. 

Kontrollgruppen visade sig istället ha något bättre resultat. I den andra studien (Catts et al., 2013) gav 

interventionen en viss effekt men det fanns inte någon signifikant skillnad mellan de eleverna som var 

i riskzonen för att utveckla lässvårigheter i både kontrollgruppen och de eleverna som fick den 

ordinarie undervisningen i klassrummet. I en av studierna (Vernon-Feagans et al., 2010) visade det sig 

att klassrumsundervisningen var lika effektiv som en intervention på nivå 2 för elever i risk att 

utveckla lässvårigheter. Eleverna i experimentgruppen och kontrollgruppen undervisades utifrån 

samma forskningsbaserade läsundervisning som i tidigare studier visat sig ge goda resultat och 

fungera för den stora massan. Programmet baserades på fynd från National Reading Panel (NRP) som 

identifierat fonologisk medvetenhet som en framgångsfaktor i läsundervisning. Interventionen för 

eleverna i experimentgruppen baserades på olika evidensbaserade läsinterventioner och utfördes i 

experimentgruppen tillsammans med talpedagog och speciallärare utöver den vanlig 

klassrumsundervisningen. Sammanlagt fick eleverna i experimentgruppen 16,5 timmar mer 

undervisning än eleverna i kontrollgruppen.  

 

 

Diskussion 
 

Denna systematiska litteraturstudie undersökte olika insatser för att förebygga lässvårigheter. Totalt 14 

artiklar söktes systematiskt och valdes ut efter inklusions- och exklusionskriter. Därefter analyserades 

och sammanställdes studierna. Resultatet visade att det finns insatser som är effektiva för elever i risk 

för att utveckla lässvårigheter. Insatserna i de olika studierna har genomgående genomförts på nivå 2 

och nivå 3 inom en RTI-modell eller motsvarande nivå i små grupper eller individuell undervisning.  

Faktorer som var gynnsamma för eleverna var systematiska konsekventa instruktioner, undervisning i 

fonologisk medvetenhet, kontinuerlig mätning av elevernas läsutveckling samt att 

läsinlärningsmetoden var evidensbaserad.  
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Effektiva interventioner och faktorer 
 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva forskningen kring olika interventioner för att 

förebygga lässvårigheter och se om det finns några interventioner som visat sig vara mer effektiva än 

andra. För att svara på syftet användes två frågeställningar: “Vilka interventioner är effektiva för 

elever i risk för att utveckla lässvårigheter?” och “Vilka faktorer är mest gynnsamma i de effektiva 

interventionerna? 

Resultatet i förhållande till den första frågeställningen visar att det finns olika typer av interventioner 

med varierande effekt. De mest effektiva interventionerna bestod av intensiv färdighetsträning under 

en viss tidsperiod i olika gruppkonstellationer utanför den vanliga klassrumsundervisningen. Delar 

som präglade dessa insatser var systematiska konsekventa instruktioner, undervisning i fonologisk 

medvetenhet, kontinuerlig mätning av elevernas läsutveckling samt att läsinlärningsmetoden var 

evidensbaserad (Bouton el al., 2018; Pace Miles et al., 2018; Coyne et al., 2013; Coyne et al., 2018; 

Catts et al., 2013; Vernon-Feagans et al., 2010; Al Otaiba et al., 2014a, b; Lipka et al., 2011; Kerins et 

al., 2010; Denton et al., 2010; O’Connor et al., 2013). Två av artiklarna undersökte interventioner som 

var lite annorlunda. En av studierna (Chambers et al., 2011) undersökte en datorassisterad 

intervention. Undervisningen bestod av samma innehåll som de ovan nämnda mer traditionella 

interventionerna men eleverna arbetade på dator. I den andra studien (Ayala et al., 2013) utfördes en 

intervention där eleverna blev filmade när de tränade fonologisk medvetenhet, avkodning och 

ordigenkänning. Eleverna fick sedan titta på sina egna inspelningar. Bägge interventionerna hade en 

positiv effekt på elevernas läsutveckling. 

 

Resultatet i förhållande till frågeställningen “Vilka faktorer är mest gynnsamma i de effektiva 

interventionerna?” visar att majoriteten av interventionerna i de olika studierna innehåller faktorer som 

gav en positiv effekt på elevernas läsutveckling (Bouton el al., 2018; Pace Miles et al., 2018; Coyne et 

al., 2013; Coyne et al., 2018; Vernon-Feagans et al., 2010; Al Otaiba et al., 2014a, b; Lipka et al., 

2011; Denton et al., 2010; Chambers et al., 2011; Ayala et al., 2013). Gemensamt för dessa 

interventioner var att de innehöll en eller flera av faktorerna systematiska konsekventa instruktioner, 

undervisning i fonologisk medvetenhet, kontinuerlig mätning av elevernas läsutveckling samt att 

läsinlärningsmetoden var evidensbaserad. Resultatet visar på att dessa faktorer har en positiv påverkan 

på elevers läsutveckling och kan med fördel inkluderas i insatser för läsinlärning. En av studierna 

(Pace Miles et al., 2018) visade att antalet lektioner hade en positiv påverkan på elevernas 

läsutveckling. Detta kunde dock inte påvisas i en av de andra studierna (Kerins et al., 2010) även fast 

eleverna i experimentgruppen fick 16,5 timme mer undervisning än de i kontrollgruppen. Dock kan 

det inte uteslutas att det finns andra orsaker som bidragit till att interventionen i den senare studien inte 

gett effekt som inte har med antal lektioner att göra, t.ex. visade sig klassrumsundervisningen i den 

studien ge lika god effekt som interventionen. Ett intressant fynd i en av studierna (Chambers et al., 

2011) var att den datorassisterade insatsen inte bara hade en signifikant effekt, de skolor som använde 

sig av denna datorassisterade intervention kunde även undervisa 31% fler elever i åk 1 och 46% fler 

elever i åk 2 än kontrollskolorna. Ett annat intressant fynd i en av studierna (Kerins et al., 2010) var att 

interventionen hade en lika stor effekt som den vanliga klassrumsundervisningen. Eleverna i 

experimentgruppen och kontrollgruppen undervisades utifrån samma forskningsbaserade 

läsundervisning som i tidigare studier visat sig ge goda resultat och fungera för den stora massan. 

Detta ger en positiv indikation på att klassrumsundervisningen kan ha god effekt för de flesta elever 

om den är evidensbaserad. I några av studierna (Bouton el al., 2018; Coyne et al., 2013; Al Otaiba et 

al., 2014a, b) undersöktes effekten av en intervention som utförts inom olika RTI-modeller. 

Sammanfattningsvis visar resultatet på att samma intervention kan utföras på olika sätt i olika RTI-
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modeller och därför ge olika effekt och resultat. Interventionerna i de ovan nämnda studierna gav 

effekt i de olika typerna av RTI-modeller men visade sig vara mest effektiva inom de dynamiska 

modellerna vilket indikerar på att viktiga faktorer är tiden för när interventionen sätts in och att man 

anpassar undervisningen efter elevernas utveckling. I två av studierna (O’Connor et al., 2013 & Catts 

et al., 2013) hade interventionerna inte någon signifikant effekt på elevernas läsutveckling. I den ena 

studien (O’Connor et al., 2013) visade resultatet att interventionen inte hade någon signifikant effekt 

på elevernas läsutveckling. Kontrollgruppen visade sig ha ett bättre resultat vilket inte var det 

förväntade utfallet. En orsak till detta kan ha varit att det slutgiltiga urvalet var för litet. En annan 

orsak kan vara att många av eleverna som ingick i experimentgruppen inte hade engelska som 

modersmål också hade inlärningssvårigheter. Vidare är det möjligt att interventionen kan ha haft för 

stort fokus på ordigenkänning där nivån har varit för hög för elevernas språkutveckling. I den andra 

studien (Catts et al., 2013) gav interventionen en marginell effekt men det fanns ingen signifikant 

skillnad mellan experimentgruppen och kontrollgruppen. En orsak till detta kan ha varit att 85% av 

eleverna i kontrollgruppen fått extra färdighetsträning med liknande aktiviteter som interventionen 

vilket kan ha påverkat effektskillnaden. En annan orsak till utfallet kan vara att alla elever fick ta del 

av samma evidensbaserade klassrumsundervisning där fonologisk medvetenhet var en stor del av 

undervisningen vilket kan ha bidragit till att interventionen inte fick så stor effekt. Detta stämmer in 

med tidigare fynd i studien av Kerins et al. (2010) där klassrumsundervisningen visat sig vara lika 

effektiv som interventionen. 

 

 

Resultat i förhållande till tidigare forskning 
 

Den systematiska sökningen som utfördes inför denna litteraturstudie resulterade i 13 amerikanska 

studier och en kanadensisk. Denna homogenitet av studier utförda endast i engelskspråkiga länder 

måste diskuteras i förhållande till huruvida resultaten är värdefulla och applicerbara i en svensk 

skolkontext. Faktorer som bör lyftas är hur skolsystem, specialundervisning och insatser ser ut i USA i 

jämförelse med Sverige samt skillnader mellan svensk och engelsk ortografi. I Sverige har en elev rätt 

till specialundervisning utifrån behov. I USA måste eleven ha en diagnos för att ha rätt till 

specialundervisning. Istället för att alla elever ska få specialundervisning utifrån behov så har USA ett 

system där eleverna med hjälp av screeningverktyg placeras på olika nivåer. I USA är lärare väldigt 

styrda i sin undervisning då material, metoder, screening och interventioner ska vara evidensbaserad 

jämfört med i Sverige där lärare och speciallärare har stor frihet i val av screeningmaterial, metoder 

och insatser. Även om specialundervisningen ser olika ut i de båda länderna så använder sig både USA 

och Sverige av olika insatser för elever i risk att utveckla lässvårigheter men på olika sätt. Således bör 

även interventionerna i de inkluderade artiklarna vara användbara som insatser för svenska skolbarn. 

När det gäller olika ortografier så finns det en del skillnader i det svenska och engelska skriftspråket. 

Engelska har en av de djupaste och mest komplexa ortografierna jämfört med svenskan som hamnar 

någonstans i mitten. Dock är det samma faktorer som lyfts fram som framgångsrika inom 

läsinlärningen i både djupa och ytliga ortografier vilket gör att resultaten från artiklarna i denna studie 

bör vara användbara även för insatser inom svensk skola.  

 

Resultatet av de 14 studier som inkluderats i denna systematiska litteraturstudie visade att det finns 

interventioner av varierande effekt för elever i risk för att utveckla lässvårigheter. De faktorer som 

visade sig vara mest gynnsamma i interventionerna var systematiska konsekventa instruktioner, 

undervisning i fonologisk medvetenhet, kontinuerlig mätning av elevernas läsutveckling samt att 

läsinlärningsmetoden var evidensbaserad. Vetenskapsrådet (2015) framhåller vikten av att 
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läsundervisningen ska vara tydlig och systematisk vilket innebär att undervisningen bör vara baserad 

på en syntetisk metod då eleverna lär sig utifrån grafem och fonem. Denna metod kallas även 

ljudmetoden eller “Phonics”(Fridolfsson 2008 & Snowling 2012). Bornholmsmodellen och 

Wittingmetoden är två sådana metoder som är systematiskt upplagda och som ger träning inom den 

fonologiska medvetenheten som även det var en faktor som visade sig vara gynnsam för eleverna med 

risk för att utveckla lässvårigheter (Lundberg,2007 & Witting, 2010). Även en rapport från SBU 

(2014) råder om att den fonologiska medvetenheten är en viktig del som eleverna måste få 

undervisning i för att lägga en god grund i sin läsinlärning. I de 14 studierna (Bouton el al., 2018; Pace 

Miles et al., 2018; Coyne et al., 2013; Coyne et al., 2018; Catts et al., 2013; Vernon-Feagans et al., 

2010; Al Otaiba et al., 2014a, b; Lipka et al., 2011; Kerins et al., 2010; Denton et al., 2010; O’Connor 

et al., 2013; Chambers et al., 2011; Ayala et al., 2013) som vi har analyserat har den fonologiska 

medvetenheten arbetats med på varierande sätt, i olika gruppkonstellationer samt på olika nivåer. För 

att kunna följa elevernas läsutveckling så behövs kontinuerlig mätning som även den visade sig ge en 

god effekt. Dessa mätningar utförs oftast genom olika screeningar. Enligt SBU så finns det idag över 

50 olika kartläggningsmaterial i Sverige men alla är inte vetenskapligt utvärderade vilket innebär att 

det finns ett antal test som inte har god tillförlitlighet och inte mäter det som testet ska mäta. Roe 

(2014) anser att de screeningar och mätningar som används i skolan bör ingå och vara en viktig del av 

den ordinarie undervisningen. Det finns en risk att det inte finns tillräckligt med forskning kring 

validitet och reliabilitet av de test som används idag vid screening av elevers läsutveckling och att 

lärarna litar starkt på testernas resultat som i värsta fall inte testar det som dem anses göra (Roe, 2014; 

SBU, 2014). Eftersom lärarna i dag har en stor frihet i sin undervisning så ser valet av 

screeningmaterial väldigt olika ut på de olika skolorna. För att eleverna ska lyckas med sin 

läsinlärning är det viktigt att läsinlärningsmetoden är evidensbaserad, vilket innebär att det finns 

vetenskapligt belägg på att metoden är av god kvalitet. Även detta var en faktor som visade ha en stor 

effekt för de eleverna som var i risk för att utveckla lässvårigheter. Lärarkompetens är även den en 

viktig förutsättning för skolframgång och välbefinnande hos eleverna i skolan. Läraren måste se till så 

att eleverna är delaktiga i både sitt lärande och social gemenskap. För att en lärare ska lyckas med 

detta måste tydlig struktur, planering, och uppmuntrande vara en självklar del av arbetet. Detta 

förespråkar även Hattie (2012) som talar om vikten av lärarens kompetens i att skapa goda relationer 

till eleverna samt att alltid ge dem en regelbunden återkoppling i arbetet. 

 

 

RTI i svensk skola 
 

I flera av studierna (Bouton el al., 2018; Coyne et al., 2013; Al Otaiba et al., 2014a, b) utförs 

läsinterventioner inom en RTI-modell på nivå 2 eller nivå 3. Denna nivåbaserade modell gör det 

möjligt för skolorna att anpassa undervisningen efter elevernas läsutveckling. Istället för att varje elev 

som inte utvecklas tillräckligt inom den vanliga klassrumsundervisningen ska få specialundervisning 

så får eleverna en evidensbaserad intervention i liten grupp eller enskilt under en viss tid för att sedan 

återgå till den vanliga klassrumsundervisningen. Resultatet visade att detta vara en effektiv metod. Det 

som visade sig vara mest effektivt var i de experimentgrupper där interventionen utfördes inom en 

dynamisk modell, det vill säga där man anpassade hur eleverna fick tillgång till de olika nivåerna och 

där undervisningen anpassades efter elevernas utveckling. Detta tyder på att det är av stor vikt att 

planera hur interventionen ska utföras då samma interventioner visat sig ge olika bra effekt beroende 

på hur de utförs samt att det är viktigt att eleverna undervisas på rätt nivå. 

 

RTI-modellen har visat sig ge god effekt för elever med lässvårigheter, dock kan det bli problematiskt 

att införa modellen i svensk skola där full inkludering i klassrummet är det eftersträvansvärda 
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(Persson, 2019). Modellen innebär en viss exkludering av elever från klassrummet redan efter första 

nivån när eleverna placeras i liten grupp (Ferri, 2012). Grosche och Volpe (2013) menar dock på att 

modellen istället kan underlätta för inkludering genom att tidigt identifiera och ge intervention på rätt 

nivå under en begränsad tid så kommer fler elever kunna vara kvar inom den vanliga skolformen. Ser 

man långsiktigt kan modellen vara att verktyg att använda då den endast innebär exkludering under en 

begränsad period och eleverna ges tidigt en chans att lyckas istället för att eleven ska “vänta och 

misslyckas” innan eleven får rätt stöd vilket tyvärr fortfarande är vanligt i svensk skola. Det senare 

leder ofta till en större exkludering och till större svårigheter hos eleven än om man tidigt identifierar 

och sätter in stöd.  

 

Även om Sverige inte har något uttalat nivåsystem så kan specialundervisning som en extra 

anpassning många gånger utföras utanför klassrummet i en liten grupp av elever med liknande 

svårigheter eller en-till-en. I lärarhandledningen för bedömningsstödet står att om en elev inte 

beräknas nå målen ska stödinsatser planeras tillsammans med specialpedagogisk personal. Inga vidare 

rekommendationer finns över hur denna undervisning bör se ut eller vad den bör baseras på. 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov (Skolverket, 2019) och det ska 

strävas efter att alla ska kunna vara i klassrummet samtidigt finns det forskning som pekar på att 

undervisning i små grupper eller en-till-en har visat sig vara mer effektiv för elever med 

inlärningssvårigheter än full inkludering (Grosche & Volpe, 2013). Detta påvisar även 

Vetenskapsrådet (2015) i sin sammanställning av tester och insatser för barn och ungdomar med 

dyslexi.  

 

Sverige jämförs ofta med Finland i internationella resultat där Finland länge legat i topp medan 

Sverige, förutom de senaste mätningarna som vänt något i trend, visat på sjunkande resultat. I Finland 

har man sedan 2011 använt sig av ett nivåsystem likt RTI i USA för att sätta in stöd så tidigt som 

möjligt inom de tre nivåerna. Detta har visat sig vara en framgångsfaktor för de finska lågpresterande 

eleverna tillsammans med faktorer som att lärarutbildningen i Finland har en mycket högre 

utbildningsnivå än i Sverige vilket resulterar i hög kompetens hos lärarna, att evidensbaserade metoder 

används och en centraliserad stabil utbildningspolitik. När man tittar på de olika framgångsfaktorerna 

hos Finland så blir det synligt att Sverige i många avseenden skiljer sig en hel del från Finland.  

I Sverige finns som sagt inga uttalade nivåer så som i USA eller Finland. Istället har man i svensk 

skola valt att använda extra anpassningar och särskilt stöd för de elever som behöver mer än den 

vanliga klassrumsundervisningen. Detta system blir ändå ett slags outtalat nivåsystem där nivå 1 är 

den vanliga klassrumsundervisningen, nivå 2 är de extra anpassningarna och nivå 3 består av särskilt 

stöd. Dock saknar, som nämnts ovan, Sveriges system många av de faktorer som gjort nivåsystemen i 

USA och Finland framgångsrika. T.ex. ska nivå 2 i Sverige, dvs. extra anpassningar, utföras inom 

ramen för den ordinarie undervisningen. Ansvaret här faller på läraren att planera och genomföra 

anpassningarna. Det är också svårare och mer omständligt att komma till nivå 3, dvs. särskilt stöd, i 

Sverige då det krävs en utredning om behovet av särskilt stöd samt upprättande av åtgärdsprogram 

I slutändan kan man diskutera om det som med mycket annat när det brister i svensk skola handlar om 

just resurser. Att bedriva nivå 2 och 3 med liknande kvalitet som i USA och Finland skulle kräva stora 

resurser i skolorna och det skulle även ställa krav på en stor förändring i lärar- och 

speciallärarutbildningen för att säkerställa att man utbildar lärare med hög kompetens för att kunna 

bedriva evidensbaserad undervisning på olika nivåer. Sammanfattningsvis finns det fortfarande 

mycket att önska kring det svenska utbildningssystemet och framförallt av staten som sitter på den 

största makten över att bestämma hur det ska se ut i våra skolor i Sverige, hur lärarutbildningarna ska 

se ut och vilka resurser som ges.  
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Kritisk metoddiskussion 
 

I denna systematiska litteraturstudie har en granskning utförts av 14 stycken vetenskapliga artiklar 

som undersökt olika interventioner för att förebygga lässvårigheter. För att sammanställa och 

presentera den information och de resultat som uppkom från alla artiklarna så använde vi oss av 

tabeller för kvalitetsgranskning och resultatsammanställning utifrån Eriksson Barajas et al. (2013) 

vilket har gett en överskådlighet av innehållet i artiklarna under arbetets gång med de olika delarna i 

uppsatsen. Metoden framstod som ett passande val då den systematiska insamlingsmetoden ger en 

möjlighet att systematiskt analysera och betrakta det innehåll och resultat som lyfts fram i texten. Det 

systematiska tillvägagångssättet ger en god transparens och möjliggör att all forskning utifrån 

sökorden tas med till skillnad mot den allmänna litteraturstudien där forskaren har möjlighet att styra 

valet av litteratur vilket kan påverka riktningen av resultatet (Eriksson Barajas et al., 2013). Utifrån 

studiens syfte och frågeställningar har allt resultat som var relevant för syftet och forskningsfrågorna 

presenterats. I två av artiklarna undersöktes även andra faktorer än läsinterventioner vilket därför inte 

redovisas i denna studie. Tillvägagångssättet av denna studie är tydligt beskrivet både i text och 

tabellform, det ger goda möjligheter för att upprepa studien vilket höjer kvaliteten på studien.  

 

Begränsningen av tidsspannet i sökningen kan ha påverkat resultatet i studien. Å ena sidan bör man 

sträva efter att ha så ny forskning som möjligt men det kan också orsaka att relevant forskning för 

studien sorterats bort. Vidare begränsades studien av ett av sökorden som användes. Vid arbetet med 

att hitta lämpliga sökord upptäcktes att många interventioner undersöktes inom en RTI-modell eller 

som lämplig intervention att använda inom en RTI-modell. Således valdes RTI som ett sökord då det 

med säkerhet sorterade fram studier som faktiskt testade olika interventioner med 

experimentgrupp/kontrollgrupp. Det som dock också söktes fram med RTI som sökord var artiklar 

som undersökte själva modellen framför själva interventionen. Detta var inte ursprungligen tänkt att 

undersökas men intresse väcktes för vad RTI är och huruvida det skulle kunna vara genomförbart i 

svenska skola. Av den anledningen tar studien även upp RTI-modellen förutom effektiva 

interventioner. Valet av sökordet RTI begränsade även resultatet genom att det endast söktes fram 

studier utförda i Nordamerika där denna modell används i hög utsträckning och är vetenskapligt 

beprövad.  

 

Empirisk nytta och tillämpning 
 

Under arbetet med denna systematiska litteraturstudie har vi inte kunnat hitta någon liknande 

sammanställning av studier som behandlar interventioner kopplade till RTI. Därför kan detta arbete 

vara intressant för lärare, speciallärare och andra som arbetar inom skolan. 

Som nämnts tidigare i diskussionen kan resultatet från de olika artiklarna i denna studie vara av 

praktisk nytta i Sverige trots att de olika studierna utförts i USA på engelskspråkiga elever. RTI-

modellen har visat sig ge positiva effekter för läsinlärningen hos elever i risk att utveckla 

lässvårigheter och flera interventioner i denna studie som inte utförts inom en RTI-modell har visat sig 

ha en positiv effekt. Dessa interventioner har av forskarna föreslagits som lämpliga interventioner att 

använda på olika nivåer inom en RTI-modell. Det kan således vara värt att utpröva både RTI-modellen 

och de olika interventionerna i en svensk skolkontext. Att interventionerna innehåller många av de 

delar som i Sverige anses som framgångsfaktorer för läsinlärning och för elever med lässvårigheter 

talar även för att interventionerna skulle kunna ha en positiv effekt för svenska elevers läsutveckling.  
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Resultatet har även visat på att det är av stor vikt att undervisningen är evidensbaserad och att läraren 

har hög kompetens. Eftersom lärarutbildningen och speciallärarutbildningen ständigt kritiseras för att 

inte tillhandahålla tillräcklig undervisning i det som behövs i praktiken läggs istället ett stort ansvar på 

den enskilde läraren/specialläraren i val av undervisningsmetod och sätt att lära ut. Resultatet av denna 

studie kan vara ett hjälpmedel för speciallärare att synliggöra vad som är viktigt att fokusera på i 

planeringen av insatser för elever i risk att utveckla lässvårigheter men också i handledande syfte med 

att vara behjälplig för klassläraren i val av undervisningsmaterial- och metoder. 

 

RTI-modellens inverkan på inkludering/exkludering måste lyftas och i slutändan landar det i ett val: 

att tidigt exkludera kortsiktigt för att förebygga med evidensbaserade interventioner i små grupper 

eller en-till-en vilket forskningen visat har större effekt för elever i risk att utveckla lässvårigheter eller 

att använda total inkludering, hjälpa i klassrummet i den mån det är möjligt och samtidigt riskera att en 

elev utvecklar större svårigheter och en eventuell större exkludering längre fram i sin skolgång.  

Då vi i Sverige redan har ett sorts nivåsystem även då det är outtalat så måste detta diskuteras och 

avvägas när man planerar extra anpassningar och särskilt stöd för en elev. 

 

 

Vidare forskning 
 

Majoriteten av forskningen som finns idag kring RTI har främst genomförts i USA vilket visar på att 

det finns anledning till att forska mer kring RTI i andra länder, framförallt då i länder som har andra 

språk än engelska för att undersöka om modellen är framgångsrik även där. Finland har bedrivit en del 

forskning men då modellerna i USA och Finland har vissa skillnader kan det också vara värt att 

undersöka framgångsfaktorer för bägge modellerna. Att modellens design och utförande har påverkan 

på effekten visades i de studier där olika RTI-modeller undersöktes med samma intervention, detta 

styrker vikten av att forska vidare kring hur den optimala RTI-modellen skulle kunna se ut. 

Vidare kan det också vara intressant att undersöka RTI-modellens nytta i andra områden än 

läsutveckling, tex hur den kan användas i matematikundervisningen. Camilla Nilvius, doktorand och 

adjunkt vid Linnéuniversitet bedriver just nu forskning kring RTI i en svensk skolkontext. Hon har 

tidigare genomfört en pilotstudie under tre terminer 2017–2018 där RTI har använts som en modell för 

att upptäcka läs- skriv- samt matematiksvårigheter. En större studie om RTI i svensk skola är planerad 

att påbörjas under höstterminen 2019 (Nilvius, 2018).  

 

I Sverige finns det också ett behov av att forska mer kring olika typer av insatser och dess effekter på 

elevers läsutveckling. Det råder osäkerhet hos lärare och speciallärare kring vilka metoder och insatser 

som bör användas och lärar- och speciallärarutbildningarna ger i dagsläget inte tillräckligt med 

information om detta. En studie som var särskilt intressant undersökte en datorassisterad intervention. 

Antalet elever som kunde undervisas med datorinterventionen i studien var markant fler än i den 

vanliga specialundervisningen. Detta kan vara värt att utforska mer inom svensk undervisning då 

stödet i skolan som finns idag sällan räcker till för alla elever. 
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Tabell 5. Kvalitetsgranskning 
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et 

Kva

litet

sbe

döm

ning 

1 To wait in tier 

1 or intervene 

immediately... 

Al Otaiba et 

al. (2014) 

Experi

mentel

l 

design  

 

N=522, åk 1. 

Bortfall 41 st. 

Typisk RTI och dynamisk 

RTI. 

Bokstavsljud, ord och 

passagereading. 

Reliabiliteten 

mättes till .83-

.97 

Hierarki

sk, linjär 

regressi

on 

1 

2 Long-term 

effects of first 

grade 

multitier 

intervention... 

 

Al Otaiba et 

al. (2014) 

Experi

mentel

l 

design 

Longit

udinel

l 

N=419 åk1-3 

Vid sista 

testtillfället deltog 

278 elever i åk3. 

 

 

Dynamisk och typisk RTI.  

Bokstavsljud, 

bokstavskännedom och 

läsflyt.  

Reliabiliteten 

anses hög, .98 

Cohen´s 

Flernivå 

analys 

utifrån 

data, 

beskriva

nde 

statistik. 

1 

3 The effects of 

video self-

modeling on 

the... 

 

Ayala et al. 

(2013) 

Single 

subjec

t, 

multip

le 

baseli

ne AB 

design 

N=26 åk1 

N=10 VSM 

 

SIPPS- systematiskt 

program inom fonologisk 

medvetenhet 

VSM- videoinspelning 

BPST- bokstavsljud och 

vokaler 

Reliabiliteten 

anses låg pga. 

lågt antal 

deltagande. Inga 

siffror 

presenteras. 

Visuell 

analys 

2 
 

Litet 

sam

ple 

4 Upside-down 

response to 

intervention... 

 

Bouton et al. 

(2018) 

Kvasi-

experi

mentel

l 

design 

N= 24, åk 1, 

“Upside-down” 

intervention 

N=24, åk 1, vanlig 

RTI 

Framstegsövervakning: 

Lista av 100 högfrekventa 

ord som läses på 1 min. 

Förtest bestod av IQ-test, 

ordavkodning, 

nonsensordavkodning, 

läsflyt 

Interbedömarrel

iabilitet över 

90% 

Reliabilitet test-

retest på de 

olika testerna 

mellan .90-.95 

MANO

VA 

2 

 

Litet 

sam

ple 

5 Early 

identification 

of reading 

disabilities…  

 

 

Catts et al. 

(2013) 

 

Kvasi-

experi

mentel

l, 

longit

udinel

l 

N= 366 

Förskoleklass 

 

Bortfall 49 barn  

Förskoleklass: Statisk och 

dynamisk screening av 

fonologisk medvetenhet, 

RAN, repetition av 

nonsensord och meningar 

Test i slutet på årskurs 1: 

avkodning av ord och 

nonsensord, ordavkodning 

på tid och läsflyt 

Reliabilitet för 

mätpunkter 

under 

interventionen 

var 0.70 

Reliabiliteten 

för testerna i 

slutet på åk 1 

var mellan .92-

.98 

God validitet 

ANOV

A, Binär 

logistisk 

regressi

on, Chi2 

1 

6 Small-group, 

computer 

assisted 

tutoring...  

 

Chambers et 

al. (2011)  

Kvasi-

experi

mentel

l 

design 

 

Åk 1: 

Intervention N=195, 

kontrollgrupp 

N=171 

Åk 2: 

Intervention N=177, 

kontrollgrupp 

N=103 

För och eftertest: Fonem 

och ordidentifiering, 

nonsensordavkodning, 

läsförståelse 

 

Reliabilitet för 

testerna mellan 

.83-.95 

MANC

OVA 

1 

7 Adjusting 

beginning 

reading 

intervention... 

 

Coyne et al. 

(2013) 

Experi

mentel

l 

design 

 

N=103 

 

Screening, förtest och 

eftertest av fonologisk 

medvetenhet, 

bokstavskännedom, RAN, 

och ordförråd  

 

Reliabiliteten 

mäts med 

Cronbach´s 

alpha. .87-.94                     

Interbedömarrea

bilitet kom över 

90%. 

Boxplot 

(låddiag

ram)     

Chi-två 

analys           

1 

8 Evaluating the 

effects of 

supplemental 

Kvasi-

experi

mentel

N=678  

elever åk 1–3,  

Fonologisk medvetenhet, 

ordavkodning, läsflyt, 

(DIBELS)  

Reliabilitet på 

de olika testerna 

mellan .67-.94 

Linjär 

regressi

on 

1 
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reading 

intervention... 

 

Coyne et al. 

(2018) 

l 

design

, 

longit

udinel

l 

Urval genom 

screening med cut-

of: 

N=205 elever 

interventionsgrupp 

N=195 elever 

kontrollgrupp 

Läsförståelse 

DIBELS för kontinuerlig 

uppföljning varje månad 

av de som fick 

intervention 

Interbedömarrel

iabilitet över 

90% 

9 Effectiveness 

of a 

supplemental 

early reading 

intervention...    

Denton et al. 

(2010)    

Experi

mentel

l 

design 

Interventionsgrupp: 

N=222, 

Kontrollgrupp: 

N=285, Bortfall: 

Interventionsgrupp 

40 (18%)  

Kontrollgrupp 45 

(16%) 

Förtest och eftertest med 

ett stort screeningbatteri, 

fonologisk medvetenhet, 

bokstavskännedom, 

ljudsyntes och 

ljudsegmentering, 

ordavkodning, 

nonsensordavkodning, 

läsflyt, läsförståelse 

Reliabilitet för 

de olika testerna 

låg mellan .70-

.97  

  

Interbedömarrel

iabilitet över 

90% 

Multiniv

åanalys, 

linjär 

regressi

on 

1 

10 Effects of a 

tier 2 

intervention... 

 

 

Kerins et al. 

(2010) 

 

 

Experi

mentel

l 

design 

Interventionsgrupp 

N=11 

Kontrollgrupp N=9 

Åk 1 

Urval genom DIBELS  

Framgångsövervakning 

med “Running records”, 

ordavkodning, test för 

språkutveckling. 

Klassrumsundervisning: 

Evidensbaserad 

läsinlärningsmetod 

(Houghton-Mifflin) 

Reliabilitet 

anges för alla 

tester 

Regressi

onsanal

ys, 

medelvä

rdesjämf

örelse, 

 

2 

 

Litet 

sam

ple. 

11 The 

improvment 

of reading 

skills...    

 

 

Lipka et al. 

(2010)    

 

 

Kvasi

experi

mentel

l?    

Longit

udinel

l 

N=622  

Förskola-åk7  

N=530 L1 (engelska 

som hemspråk)  

N=92 ESL (ej 

engelska som 

hemspråk) 

 

Förskolan:  

WRAT-3: lästtest utifrån 

läslista och rim.  

GFW: reproducera 

bokstavsljud och första 

och sista ljudet i ett ord.  

RAN: automatiserad 

namngivning. Åk7: 

Läsning och stavning, 

(WRAT) läsförståelse, 

minne, fonologisk 

medvetenhet och 

språkkunskaper.(SDRT) 

Anges ej 

 

Samman

fattande 

beskriva

de 

statiskti

k i 

tabellfor

m  

2 

 

Reli

abili

tet 

ange

s ej. 

12 Special 

education in a 

4-year 

response to... 

 

O’Connor et 

al. (2013) 

Kohor

tstudie

, 

longit

udinel

l 

Interventionsgrupp: 

N=377 

Kontrollgrupp: 

N=381 

Åk 1 

För urval inför 

intervention: ORF (oral 

reading fluency) WIF 

(word identification 

fluency) 

För 

framgångsövervakning: 

ORF, muntligt lästest, 

avkodning av nonsensord 

Interbedömarrel

iabilitet .96 

Reliabiliteten 

för de olika 

mätverktygen 

mellan .71-..92 

God validitet 

MANO

VA 

1 

13 Reading 

rescue: A 

follow up on 

effectivness... 

 

Pace miles et 

al. (2018) 

Kvasi

experi

mentel

l 

studie. 

Retros

pektiv 

studie. 

N=161, åk 1,  

Bortfall 18 st. 

Förtest bestod av 

bokstavskännedom, 

skriftspråkskännedom, 

bilda nya ord av fonem, 

fonemsegmentering, 

stavning av ljudstridiga 

ord, nonsensorläsning, 

skriva ord, ordlistor, 

läsförståelse 

Reliabilitet för 

förtesterna 

mellan .55-.89 

 

T-test, 

Logistis

k 

regressi

on 

1 

14 A diagnostic 

teaching 

intervention 

for...      

 

 

Vernon-

Feagans et al. 

(2010)      

Experi

mentel

l 

design

, 

longit

udinel

l 

Förskoleklass-åk 1 

Kontrollgrupp: Med 

lässvårigheter: 

N=49, utan 

lässvårigheter N=58 

Interventionsgrupp: 

Med lässvårigheter: 

N=39, utan 

lässvårigheter N=38 

Förtest och eftertest av 

fonologisk medvetenhet, 

avkodning, 

skriftspråksmedvetenhet 

och läsflyt.  

Kontinuerlig uppföljning 

med samma som ovan var 

9:e vecka. 

Reliabilitet för 

testerna var 

mellan .87-.95 

Trovärdighet 

0.89 

Intent-

to-treat 

analyses

, mixed 

models 

analyses 

 

1 
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Tabell 6. Resultatanalys 

 Titel, 

författare 

och år 

Syfte och frågeställning Intervention Resultat 

1 To wait in tier 

1 or intervene 

immediately... 

 

Al Otaiba et 

al. (2014) 

Syftet med denna studie 

var att jämföra effekten 

mellan två RTI modeller. 

Statisk och dynamisk. 

Frågeställning: Vilka är 

effekterna av dynamisk 

RTI och statisk RTI på 

elevernas läsning i slutet 

av första klass samt kan 

specifika nivåer förutse 

vinster med 

standardiserad 

bedömning och skiljer sig 

detta mellan dynamisk 

och statisk RTI 

Statisk RTI innebär att alla börjar på 

Nivå 1 efter första screeningen. De 

eleverna som visade dåligt resultat 

efter åtta veckor fick sen Nivå 2 och 

de som sedan behövde fick Nivå 3 

intervention.  I dynamisk RTI fick 

studenterna efter första screeningen 

Nivå 2 och Nivå 3 intervention 

utifrån resultat. Nivå 2 och 3 bestod 

av att eleverna 4 ggr/veckan fick 

övningar i fonologisk medvetenhet 

och avkodning och olika lästekniker. 

Interventionen pågick i 3x8 veckor 

Nivå 1: Evidensbaserad undervisning 

Nivå 2: två ggr i veckan i 30 min i 

grupper om 4–7 elever. Period 1: 

fonologisk medvetenhet, 

bokstavskännedom, avkodning, 

ordigenkänning. Period 2: avkodning, 

ordigenkänning och läsflyt 

Period 3: Avkodning, ordigenkänning 

och läsflyt. 

Nivå 3: fyra ggr i veckan i 45 minuter 

i grupper om 1–3. Preinstruerad 

systematisk undervisning (scripted) 

fonologisk medvetenhet och läsflyt. 

Evidensbaserad undervisning i bägge 

nivåerna. Kontinuerlig mätning av 

läsutvecklingen 

Resultatet visar att det fanns 

signifikanta skillnader 

mellan de elever som ingick i 

den dynamiska RTI gruppen 

och den typiska RTI 

gruppen. De som ingick i 

den Dynamiska RTI gruppen 

hade en större utveckling i 

sin läsinlärning. Detta 

berodde på att de tidigt fick 

ta del av Nivå 2 och Nivå 3 

interventionen. 

2 Long-term 

effects of first 

grade 

multitier 

intervention... 

 

Al Otaiba et 

al. (2014) 

 

Syftet med denna studie 

är att jämföra effekterna 

under en lång tid mellan 

dynamisk och statisk 

RTI.  

Två olika RTI-modeller: dynamisk 

och statisk. Interventionerna på nivå 

2 och 3 var samma för bägge 

modellerna. Det enda som skiljde var 

när eleverna fick intervention. 

Interventionerna bestod av 

fonologisk medvetenhet, avkodning 

samt olika läsningstekniker. 

Nivå 1: Evidensbaserad 

läsundervisning  

Nivå 2: två tillfällen a 30 minuter 

/veckan i grupper om 4–7 

Nivå 3: fyra ggr i veckan i 45 minuter 

i grupper om 1–3 

Preinstruerad systematisk 

evidensbaserad undervisning i alla 

nivåer.  

Resultatet påvisar att de 

eleverna som fått 

interventioner tidigt i sin 

läsinlärning har kommit 

längre i sin utveckling än de 

övriga eleverna. Dock 

märktes ingen skillnad på 

utvecklingen när de hade 

kommit upp i åk 3.  

3 The effects of 

video self-

modeling on 

the... 

 

Ayala et al. 

(2013) 

Syftet med studien är att 

undersöka effekten av 

videoinspelning (VSM) 

för öka elevernas 

avkodning och 

läsinlärning. 

Alla elever fick interventionen 

SIPPS, systematiskt program inom 

fonologisk medvetenhet, 4x90 min i 

veckan. 10 av eleverna behövde 

ytterligare en intervention, VSM 

intervention, 5minx4 dagar i veckan i 

10 veckor. Detta arbetas det med i 

små grupper. Videoinspelningen gör 

det möjligt för eleverna att observera 

sig själva och se sin utveckling. 

Resultatet visar att om 

eleverna får spela in sig 

(VSM) när de tränar 

ordavkodning och sin 

ordläsningsförmåga så få de 

en positiv läsutveckling.  

Resultatet visar att 

interventionen ökar 

elevernas 

avkodningsförmåga och 

ordigenkänning. 
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4 Upside-down 

response to 

intervention... 

 

Bouton et al. 

(2018) 

 

 

 

Syftet var att undersöka 

en RTI-design där nivå 2 

och nivå 3 är omvända 

för elever i åk 1 i störst 

risk för lässvårigheter i 

en läsintervention. 

Frågeställning: Ökar 

läsförmågan för elever i 

störst risk om de får börja 

på niva 3 istället för nivå 

2 i RTI-modellen? 

(UD-RTI “upside down 

response to intervention”) 

UD-RTI: Individuell undervisning 30 

min 5 d/v i 7 veckor, de som visat 

ökat resultat fortsatte med 

gruppundervisning om 2–3 elever 45 

min 3 d/v, övriga fortsatte med 

individuell undervisning. 

Undervisningen bestod av “scripted” 

instruktion av bokstavsljud, 

avkodning och läsflyt. 

RTI: Samma som ovan men tvärtom 

I bägge interventionerna: 

högstrukturerad undervisning av 

bokstavsljud, avkodning och läsflyt. 

Läsutvecklingen övervakades 

kontinuerligt med ett H4 test.  

Resultatet visar att det finns 

en signifikant påverkan av 

interventionen på ordläsning 

i experimentgruppen. Ingen 

signifikant påverkan 

påvisades för avkodning.  

UD-RTI modellen visade sig 

inte ge något effekt på att 

utveckla 

avkodningsförmågan jämfört 

med den vanliga RTI-

modellen. 

5 Early 

identification 

of reading 

disabilities…  

Catts et al. 

(2013) 

 

Syftet var att undersöka 

tillförlitligheten av ett 

screeningmaterial för att 

tidigt identifiera 

lässvårigheter hos barn i 

förskoleklass och att 

undersöka hur några av 

dessa barn svarade på en 

intervention. 

Intervention: 3x30 min varje vecka i 

26 veckor med träning av fonologisk 

medvetenhet, avkodning, ordförråd 

och språklig förståelse. 

Förutbestämda instruktioner. Tydliga 

systematisk arbetsgång. 

Kontinuerlig uppföljning av 

elevernas utveckling under 

interventionen med 

bokstavskännedom och 

fonemidentifiering. 

 

Grupper om 2–4 elever 

Användningen av ett 

screeningbatteri i 

förskoleklass kan med viss 

tillförlitlighet förutsäga 

läsutvecklingen i slutet på 

första klass. Det dynamiska 

testet visade sig inte ha 

någon signifikant betydelse 

för att förutsäga 

läsutvecklingen. De elever i 

risk som fått interventionen 

visade en ökning av 

läsförmågan men skiljde sig 

inte märkbart från eleverna i 

risk i kontrollgruppen som 

bara fick den normalt 

pågående 

klassrumsaktiviteten.  

Mätningen av den ökade 

läsförmågan över tid kunde 

förutsäga läsutvecklingen 

bättre än screeningbatteriet 

som genomfördes i 

förskoleklass. 

6 Small-group, 

computer 

assisted 

tutoring...  

 

 

Chambers et 

al. (2011)  

Syftet var att jämföra 

effekterna av 

datorassisterad 

handledning i små 

grupper med vanlig en-

till-en undervisning för 

elever med 

lässvårigheter. 

Interventionsgrupp: Grupper om sex 

elever, 45 min 4 tillfällen per vecka. 

Datorassisterad undervisning. 

Undervisningen anpassades 

automatiskt efter elevens utveckling. 

Kontrollgrupp: 20 min per dag, 

standard med papper och penna 

undervisning. 

Samma aktiviteter i undervisningen 

för bägge grupperna: kontinuerlig 

bedömning, fonologisk medvetenhet 

Resultatet visade att 

läsförmågan för elever i åk 1 

ökade signifikant för de 

elever som fått 

datorassisterad undervisning 

i jämförelse med de elever 

som fick vanlig enskild 

undervisning. I åk 2 var 

ökningen av läsförmåga lika 

i bägge grupperna. 

De skolor som hade 

datorassisterad intervention 

kunde undervisa 31% fler 

elever i åk 1 och 46% fler 

elever i åk 2 än 

kontrollskolorna. 

7 Adjusting 

beginning 

reading 

intervention... 

 

Coyne et al. 

(2013) 

 

  

Syftet var att jämföra en 

tidig läsintervention där 

man systematiskt 

anpassade interventionen 

utifrån elevens 

prestationer med en 

intervention utan 

modifieringar. 

Interventionen bestod av 126 

arbetspass á 30 minuter dagligen med 

fokus på fonologisk medvetenhet, 

meningsbyggnad och stavning.  

Grupper om 3–5 elever 

Var fjärde vecka registrerades 

elevernas kunskapsutveckling. 

Båda grupperna fick ERI men i 

experimentgruppen övervakades 

elevernas utveckling kontinuerligt 

och undervisningen anpassades hela 

tiden efter elevernas kunskapsnivå.  

Resultatet visade att eleverna 

i experimentgruppen 

överträffade kontrollgruppen 

i alla eftertest med 

signifikanta skillnader 

bokstavskännedom, 

ordidentifiering och läsflyt.  

Vidare visade det sig att 

elever i experimentgruppen 

fortsatte att överträffa 

kontrollgruppen i slutet på 

årskurs 1 på alla tester. 
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Interventionen är evidensbaserad. 

8 Evaluating 

the effects of 

supplemental 

reading 

intervention... 

 

Coyne et al. 

(2018) 

Syfte var att utvärdera 

effekten av en 

kompletterande 

intervention inom MTSS 

för elever i åk1-3 med 

lässvårigheter. 

30–40 min 4 dagar/vecka från nov-

juni. Grupper på 3–5 elever. 3 nivåer. 

Nivå 1: “knäcka koden”. Nivå 2: 

avkodning av mer avancerade 

stavelser och läsflyt. Nivå 3: läsflyt 

och lärsförståelse. Varje lektion var 

förutformad och bestod av 7–10 

aktiviteter med tydliga konsekventa 

instruktioner. 

Resultatet visade att den 

kompletterande 

interventionen inom MTSS 

hade en signifikant påverkan 

på elevernas resultat av 

fonologisk medvetenhet och 

avkodning mot för de elever 

som fick vanlig 

klassrumsundervisning. 

Interventionen hade ingen 

signifikant påverkan på 

läsflyt och läsförståelse. 

9 Effectiveness 

of a 

supplemental 

early reading 

intervention...   

 

Denton et al. 

(2010)   

 

Syftet var att undersöka 

om en evidensbaserad 

läsintervention för 

smågrupper skulle ge 

effekt när den utfördes i 

en mängd skolor med 

reducerad 

forskarkontroll. Finns det 

en signifikant skillnad i 

fonologisk medvetenhet, 

stavning, läsförståelse 

och läsflyt mellan elever 

med risk för 

lässvårigheter i åk 1 som 

får interventionen mot för 

de som får 

läsinlärningsmetod och 

intervention typisk för 

deras skolor? 

RRI (Responsive reading instruction) 

bestod av 40 minuters lektioner 

dagligeni små grupper om 3–4 elever. 

Lektionerna var uppdelade på fem 

olika delar innehållande: 1. 

fonologisk medvetenhet, 

bokstavsljud, ordbilder, avkodning 

och stavning, skriftspråkskänndom, 

“supported reading” och “supported 

writing”.  

Interventionen var evidensbaserad.  

Typisk klassrumsundervisning 

 

Resultatet visade att RRI-

gruppen fick ett signifikant 

högre utfall på ordläsning, 

ordavkodning, stavning, 

läsflyt och läsförståelse. Den 

enda variabeln som inte 

uppmättes ha ett signifikant 

högre utfall för 

interventionsgruppen var 

fonologisk medvetenhet.  

10 Effects of a 

tier 2 

intervention... 

 

Kerins et al. 

(2010) 

 

  

Syftet var att avgöra om 

elever i risk för 

lässvårigheter skulle 

främjas av 

kompletterande 

undervisning av 

talpedagog och 

speciallärare utöver den 

vanliga 

klassrumsundervisningen. 

Samma klassrumsundervisning för 

alla elever. Klassrumsundervisningen 

var en evidensbaserad 

läsinlärningsmetod. Elever i 

interventionsgruppen fick utöver den 

undervisningen i små grupper om sex 

elever 30 min pass med undervisning 

av fonologisk medvetenhet av 

talpedagog i 60–90 min / vecka i 15 

tillfällen under 8 veckor. Efter det 30 

min pass vid 18 tillfällen med 

multisensorisk ljudinstruktion i 9 

veckor av speciallärare. 

Framgångsövervakning varje vecka. 

Resultatet visade att det inte 

fanns någon signifikant 

skillnad i läsutvecklingen 

mellan de båda grupperna. 

Bägge grupperna uppvisade 

signifikanta förbättringar i 

sin läsutveckling.  

En evidensbaserad 

läsinlärningsmetod visade 

sig vara lika effektiv med 

och utan extra intervention.  

11 The 

improvment 

of reading 

skills...   

 

Lipka et al. 

(2010)   

Syftet med studien var att 

undersöka faktorer som 

påverkar läsutvecklingen 

hos både barn med 

engelska som första språk 

men också de barn som 

har engelska som andra 

språk. 

Alla barnen genomgick samma 

bedömning i en till en situation i 

förskolan. WRAT-3.Interventionen i 

förskolan var att alla fick systematisk 

instruktion. Varje år testades barnen 

för att se om läsutvecklingen gick 

framåt. Eleverna i studien testades 8 

år senare med ordläsning, fonologisk 

medvetenhet, arbetsminne, 

läsförståelse och språk. Nivå 1: 

Evidensbaserad 

läsundervisningElever i risk för 

lässvårigheter fick extra undervisning 

i fonologisk medvetenhet av 

klassrumslärare och resurslärare i 

mindre grupper och en-till-en. Rim, 

fonem-grafem, tidiga skrivaktiviteter 

och bokstavskännedom. 3–4 ggr per 

vecka i 20–25 minuter.  

Resultatet visade att tidig 

identifiering av av 

lässvårighter, tidiga 

interventioner samt frekvent 

bedömning av elevernas 

läsutveckling minskade 

förekomsten av 

lässvårigheter avsevärt. Detta 

gällde mellan både de 

eleverna med engelska som 

förstaspråk samt de eleverna 

med engelska som 

andraspråk. 

12 Special 

education in a 

Syftet var att jämföra 

elever i en RTI-modell 

Grupper om 2–3 elever, 25–35 min 4 

lektioner / vecka. Läsförmågan 

Resultatet visade att det inte 

fanns någon signifikant 
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4-year 

response to 

intervention... 

 

O’Connor et 

al. (2013) 

med elever utan 

intervention och se om 

det skiljde sig i 

andelen/tidpunkt för 

elever som identifierades 

ha inlärningssvårigheter 

samt om dessa elevers 

läsförmågor skiljde sig. 

mättes var tredje vecka med 

avkodning, ordidentifiering och 

läsflyt i åk 1 och endast läsflyt i åk2-

4.  

Intervention bestod av 5 min 

förhandvisning och diskussion av 

text. Alltid med konsekventa 

utförligas instruktioner. I åk 1 

bokstavskännedom, avkodning, 

ordidentifiering. I åk 2 ordförråd, 

läsning och återläsning, 

läsförståelsestrategier och 

stavning/meningsbyggnad. I åk 3–4 

läsförståelse. 

skillnad i andelen elever som 

identifierades ha 

inlärningssvårigheter mellan 

de olika grupperna. 

Tidpunkten för identifiering 

skiljde sig inte heller. 

Läsförmågan hos de 

identifierade elverna visade 

sig vara något mer nedsatt 

för eleverna i RTI-gruppen 

än de i kontrollgruppen. En 

tredjedel av de elever som 

identifierades ha 

inlärningssvårigheter 

identifierades i åk 4. 

13 Reading 

rescue: A 

follow up on 

effectivness... 

 

Pace miles et 

al. (2018) 

Syftet var att undersöka 

om “Reading rescue” 

fortsätter vara en effektiv 

läsintervention och vilka 

faktorer som påverkar 

effektiviteten. 

Reading Rescue är en evidensbaserad 

intervention för åk 1. 30 min 

individuell undervisning 5 

gånger/vecka. Lektionerna är 

utformade för att stötta elevernas 

fonologiska medvetenhet, läsflyt, 

ordförråd och förståelse. All 

undervisning är preinstruerad och 

tydliga konsekventa instruktioner. 

Kontinuerlig framgångsövervakning. 

Resultatet visar att Reading 

rescue fortsätter vara 

effektivt för att få elever med 

lässvårigheter att lyckas. 

Elever som fick 

interventionen gjorde 

signifikanta ökningar i 

grundläggande läsförmåga 

från förtest-eftertest.  

Vidare visade det sig att de 

faktorer som hade störst 

påverkan var antalet 

lektioner. 

14 A diagnostic 

teaching 

intervention 

for...   

 

Vernon-

Feagans et al. 

(2010)   

 

 

Syftet var att utvärdera 

huruvida klasslärare 

kunde genomföra en en-

till-en intervention i det 

vanliga klassrummet som 

skulle kunna gynna 

elever med lässvårigheter 

i förskoleklass och åk 1. 

Targeted reading intervention – 

Intervention designad för studien 

utifrån en mängd tidigare forskning 

TRI: Klassrumsläraren är den som 

utför interventionen på eleverna. Med 

stöd av en konsult för TRI. TRI är 

designad för att hjälpa lärare med: att 

få nödvändig kunskap om tidig 

läsutveckling speciellt kritisk för barn 

med lässvårigheter, att lära sig 

bedömningsbaserade lässtrategier för 

att kunna nivåbasera undervisningen 

för eleverna, att använda dessa 

strategier en-till-en och i små grupper 

i 15 min dagliga diagnostiska 

undervisningspass.  Fokus låg på 

läsflyt och ordarbete (multisensoriska 

instruktionsstrategier för att lära 

barnet läsa och skriva ord och 

meningar. Allt övervakas 

kontinuerligt med en diagnostisk 

översikt där man följer upp elevens 

utveckling. Den diagnostiska 

översikten fungerar både som 

framgångsövervakning och 

planeringsguide.  

Resultatet visade att TRI 

utförd av klasslärare i 15 

minuters en-till-en pass var 

gynnsam för läsutvecklingen 

för elever med lässvårigheter 

i förskoleklass. Det visade 

sig också att elever med 

lässvårigheter i förskoleklass 

under året ökade med dubbla 

poäng på W-testet i 

jämförelse med de utan 

lässvårigheter. Inga 

signifikanta effekter kunde 

påvisas för elever i åk 1. 

 


