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Förord 
 

Med den här uppsatsen avslutas två oerhört lärorika och inspirerande år inom 

kvalitet- och ledarskapsutveckling. Utbildningens kvalitet och de höga kraven har 

inspirerat mig till att arbeta hårt, och att kunna applicera teorin i mitt dagliga arbete 

och följa min egna personliga utveckling har gett mig energi att orka även i motgång.  

 

Jag har valt att skriva om vilka förutsättningar som krävs för att använda sig av 

den proaktiva modellen Response to Intervention, och därmed öka kvaliteten i skolan, 

det vill säga öka måluppfyllelsen, för eleverna.  Min förhoppning är att detta arbete 

kan bidra till paradigmskiftet där en modell för proaktivt arbete med kunden i 

centrum förespråkas framför den rådande ”wait-to-fail”-modellen. Därmed ser jag 

inte att vägen tar slut här, utan att detta är början på ett långsiktigt arbete för att fler 

elever ska lyckas i skolan.  

 

Ett oändligt tack vill jag rikta till mina föräldrar som möjliggjort arbetet med 

uppsatsen, utan er hade jag inte kommit i mål. Det har varit många långa, sena kvällar 

de här åren. Nu ser jag fram emot att ”bara” jobba heltid och vara en mycket piggare 

mamma åt mina tre små.  
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Sammanfattning 
 

Utbildningssystemet har historiskt sett haft ett reaktivt snarare än ett proaktivt 

förhållningssätt till sina kunders, det vill säga elevernas, behov och förutsättningar att 

uppnå skolans mål. Ett reaktivt arbetssätt är fortfarande norm trots att vi idag är 

medvetna om att effekten av reaktiva förbättringar är begränsad. Vi befinner oss i ett 

paradigmskifte där utbildningssystemet försöker hitta modeller som istället utgår från 

en modern syn på kvalitet, vilket innebär att sätta kundens behov i centrum. 

 

Studien syftar till att bidra med ytterligare kunskap om hur vi kan driva 

kvalitetsförbättringar och därmed öka kundvärdet inom det svenska 

utbildningssystemet. Studien genomförs med en systematisk litteraturöversikt av 

artiklar om RTI-modellen. Kategoriseringen sker utifrån Bergman och Klefsjös (2012) 

hörnstensmodell för offensiv kvalitetsutveckling samt strukturkvalitet som en av 

kvalitetsdimensionerna i Österbergs (2014) analysmodell för det systematiska 

kvalitetsarbetet i skolan. 

 

Förutsättningarna för att driva kvalitetsförbättringar med hjälp av RTI-modellen 

går att sammanfatta med; kompetent personal, rätt utrustning för att genomföra och 

analysera screeningar av eleverna, samt tid och stöd för arbetet. Samtliga värderingar 

i hörnstensmodellen nämns i artiklarna, vilket gör att vi kan anta att RTI-modellen går 

att använda för att utveckla kvalitet och skapa kundvärde i skolan. 

 

Det krävs även en kultur som värdesätter mätning samt att arbeta med data för att 

RTI-modellen ska bidra till kvalitetsutveckling. Eftersom det amerikanska 

skolsystemet, där RTI-modellen hittills tillämpats, är mer resultatinriktat än det 

svenska kan vi utgå från att det amerikanska systemet är mer gynnsamt för att 

implementeringen av modellen ska vara framgångsrik. 

 

 

Nyckelord: proaktiv, skola, utbildningssystem, Response to Intervention, RTI-

modellen, strukturkvalitet, offensiv kvalitetsutveckling, hörnstensmodellen, kund 
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Abstract 
 

The education system has historically had a reactive rather than a proactive approach 

to its customers, that is, students' needs and the conditions for achieving the school's 

goals. A reactive way of working is still the norm, although today we are aware that 

the effect of reactive improvements is limited. We are in a paradigm shift where the 

education system seeks to find models that are based on a modern view of quality, 

which means putting the customer's needs at the center. 

 

The aim of the study is to contribute further knowledge of how we can drive 

quality improvements, thus increasing customer value within the Swedish education 

system. The study is conducted with a systematic literature review of articles on the 

model Response to Intervention. Categorization is based on Bergman and Klefsjö 

(2012) model for quality development based on customer needs and satisfaction, and 

Österbergs (2014) structural quality dimension. 

 

The prerequisites for driving quality improvements using the RTI model can be 

summarized with; competent staff, the right equipment for carrying out and 

analyzing screenings of the students, as well as time and support for the work. All the 

values in the quality management model are mentioned in the articles, which allows 

us to assume that the RTI model can be used to develop quality and create customer 

value in the school. 

 

It also requires a culture that values measurement and working with data in order 

for the RTI model to contribute to quality development. Since the US school system, 

where the RTI model has been applied so far, is more result-oriented than the Swedish, 

we assume that the US system is more beneficial for the implementation of the model 

to be successful. 

 

 

Keywords: proactive, school, education system, Response to Intervention, RTI-

model, structural quality dimension, quality development, customer 
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1. Inledning 
 

”We should be interested more in where children can be tomorrow 

if given adequate education or intervention rather than in where 

children are now given their previous educational history.” 

/Wagner & Compton (2011) 

 

Utbildningssystemet har historiskt sett haft ett reaktivt snarare än ett proaktivt 

förhållningssätt till sina kunders, det vill säga elevernas, behov och 

förutsättningar att uppnå skolans mål (Editorial, 2007a). Ett reaktivt arbetssätt 

är fortfarande norm (Kauffman, Brigham & Mock, 2004) trots att vi idag är 

medvetna om att effekten av reaktiva förbättringar är begränsad (Bergman & 

Klefsjö, 2012). För att en verksamhet ska uppnå hög kvalitet är det viktigt att 

skapa rätt förutsättningar för kunden från början (Sörqvist, 2004; Bergman & 

Klefsjö, 2012). Dess behov och förväntningar måste systematiskt identifieras, 

uppfyllas och helst överträffas för att vi ska kunna driva kvalitetsförbättringar 

(Bergman & Klefsjö, 2012). 

Det reaktiva förhållningssättet beskrivs i svenska skolsammanhang som 

en ”wait-to-fail”-modell (Stanovich, 2005) där elever som inte klarar sig så bra 

i skolan får hanka sig fram och erbjuds stöd först när det blir tydligt att de inte 

kommer att uppnå målen (Skolverket, 2016b). Misslyckanden i skolan har en 

stark koppling till framtida utanförskap. Orsakerna till misslyckanden behöver 

inte vara kopplade till själva skolmiljön, men skolan har genom ett proaktivt 

arbete och tidig intervention möjlighet att bryta resan mot utanförskap som 

annars leder till stora ekonomiska förluster för samhället och inte minst ett 

mänskligt lidande för de enskilda personerna (Nilsson, Wadeskog, Höök & 

Sanandaji, 2014). Vi befinner oss i ett paradigmskifte där utbildningssystemet 

försöker hitta modeller som istället utgår från en modern syn på kvalitet 

(Brown-Chidsey & Steege 2005; Jimerson, Burns and VanDerHyden, 2007), 

vilket innebär att sätta kundens behov i centrum (Bergman & Klefsjö, 2012).  

I USA används modellen Response to Intervention, RTI. I takt med att antalet 

studier som visar på positiva resultat ökar har Sverige börjat visa intresse för 

den (Grosche & Volpe, 2013; Gersten, Jayanthi & Dimino, 2017). RTI-

modellen beskrivs som motsatsen till ”wait-to-fail”-modellen och är en del i 

detta paradigmskifte (Brown-Chidsey & Steege, 2005; Jimerson et al., 2007). 

Det är en proaktiv modell med fokus på prevention och tidiga insatser vid 

inlärnings- eller beteendemässiga problem i skolan (Fletcher & Vaughn, 2009; 

Fuchs & Fuchs, 2011; Vaughn & Fuchs, 2003). RTI-modellen sätter eleverna i 
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centrum genom att regelbundna screeningtester är underlag för beslut i 

verksamheten. Forskning visar att elevernas måluppfyllelse, det vill säga 

verksamhetens kvalitet, ökar där modellen implementerats (Grosche & Volpe, 

2013).  

Det finns ett stort behov av att öka kunskapen kring de förutsättningar, det vill 

säga den strukturkvalitet, som krävs för att driva ett proaktivt arbete i skolan 

(Editorial, 2007a). Genom att göra en systematisk litteraturöversikt av RTI-

modellen ur perspektivet offensiv kvalitetsutveckling, om vilka förutsättningar 

i form av strukturkvalitet som krävs för att använda RTI-modellen, syftar 

denna studie till att bidra med ytterligare kunskap om hur vi kan driva 

kvalitetsförbättringar och därmed öka kundvärdet inom utbildningssystemet. 

 

 

1.1 Bakgrund 

 

Det finns en stark koppling mellan skolmisslyckanden och framtida 

utanförskap. Orsakerna till misslyckanden är många och behöver inte vara 

kopplade till själva skolmiljön, men skolan har genom ett proaktivt arbete och 

tidig intervention möjlighet att bryta resan mot utanförskap (Nilsson et al., 

2014). Den svenska skolan misslyckas med att skapa denna likvärdighet för 

alla elever, menar Skolverket (2012a). Sedan slutet av 1990-talet har nationella 

undersökningar visat att skillnaderna mellan olika skolors betygsresultat ökat 

kraftigt. Även PISA, som bland annat mäter likvärdighet i skolor på olika sätt, 

visar att skillnaderna i elevers resultat som hänger ihop med vilken skola de går 

i har ökat de senaste tio åren. En anledning är att sammansättningen utifrån 

elevernas bakgrund varierar mellan olika skolor (ibid.).  

I Sverige spelar familjebakgrunden större roll för elevernas resultat än för 

OECD i genomsnitt, vilket gör att klyftorna mellan svenska 15-åringars 

kunskaper ökar när elever med liknande socioekonomiska förutsättningar går i 

samma skolor (Skolverket, 2012a). Detta gör att behovet av tidiga upptäckter 

och intervention ökar (Editorial, 2007b). Elever som får tidigt stöd i skolarbetet 

kommer att behöva mindre stöd framöver. Oftast är insatserna som mest 

intensiva under högstadietiden, men många elever har då redan flera års 

skolmisslyckanden bakom sig och självkänslan har sjunkit. Insatser måste ske 

tidigt och på rätt sätt för att ge önskad effekt (Nilsson et al., 2014).  

Skolverkets råd till alla skolor är tydligt; identifiera utvecklingsområden för att 

öka måluppfyllelsen och genomför förbättringar. Systematik, kontinuitet, 

långsiktighet, dokumentation och delaktighet är nyckelord för att lyckas med 
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ett systematiskt kvalitetsarbete med utvecklingsfokus (Skolverket, 2012b). 

Skolor har haft svårt att hitta metoder för att utvärdera sin verksamhet men 

också att hitta en modell för hur uppföljning och utvärdering kan användas i 

det lokala utvecklingsarbetet (Håkansson, 2006). Även kunskapen om hur 

skolor använder sig av olika screeningtekniker för att identifiera barn eller 

elever med behov av tidig intervention är bristfällig (Editorial, 2007b). 

Traditionella screening-metoder har fokuserat på att identifiera individer som 

redan uppvisar symptom eller svårigheter. Dessa metoder kan missa de elever 

som ligger i riskzonen för framtida svårigheter eller som har inlärnings- eller 

social problematik (Baere & Lynch, 1986).  

 

 

1.2 Proaktiv modell: Response to Intervention 

 

I USA har man idag ett sätt att tänka kring specialpedagogiska insatser som 

kallas Response to Intervention, RTI, som nått stora framgångar. Finland har 

börjat använda sig av modellen och i Sverige har vi börjat intressera oss för den 

(Skolverket, 2016b). Det är en proaktiv modell med fokus på prevention och 

tidiga insatser vid inlärnings- eller beteendemässiga problem (Fletcher & 

Vaughn, 2009; Fuchs & Fuchs, 2011; Vaughn & Fuchs, 2003). Den beskrivs 

som motsatsen till den vanligt förekommande ”wait-and-see” eller ”wait-to-

fail”-modellen där elever som inte klarar sig så bra i skolan får hanka sig fram 

och erbjuds stöd först när det blir tydligt att de inte kommer att uppnå målen 

(Skolverket, 2016b).  

Det finns ännu ingen gemensam definition av RTI, men modellen beskrivs ofta 

som en modell med tre nivåer för inlärnings- och beteendestöd (Grosche & 

Volpe, 2013). Den kan dock se olika ut från skola till skola eller inom olika 

skolsystem (Berkeley et al., 2009). 
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Figur 1.1 RTI-modellen (Grosche & Volpe, 2013, s.257) 

 

Nivå 1 representerar vanlig klassrumsundervisning till alla elever (Fuchs & 

Fuchs, 2011). Det är viktigt att den vanliga undervisningen enligt läroplanen 

vilar på vetenskaplig grund och är effektiv för den stora majoriteten av elever. 

Eleverna screenas tre gånger per år för att visa på deras akademiska framsteg 

(Grosche & Volpe, 2013), både på grupp- och individnivå. Resultaten ligger till 

grund för undervisningen och kan anpassas till mindre grupper och individer. 

Om elever trots det hamnar efter sina klasskamrater blir de aktuella för mer 

intensiva och strategiska interventioner i nivå 2 (Gersten et al., 2017). Det finns 

ingen reglering för hur ofta screening ska genomföras och progressionen mätas, 

det kan vara både tre gånger om året eller två gånger i veckan beroende på 

syfte och medel (Johnston, 2011).  

Nivå 2 ska komplettera, inte ersätta, undervisningen i nivå 1 för de elever som 

har behov av det. Ett annat syfte är att det ska ge information om kvaliteten på 

 Intensive social skills teaching 

 Individual behavior management plans 

 Parent training and collaboration 

 Multi-agency collaboration (wrap-around) 

 Intensive social skills teaching 

 Self-management programs 

 Adult mentors (checking in) 

 Increades academic support 

 Social skills teaching 

 Positive, proactive discipline 

 Teaching school behavior expectations 

 Active supervision and monitoring 

 Positive reinforcement systems 

 Firm, fair, and corrective discipline 
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undervisningen i nivå 1 för att utveckla denna. Kompletterande undervisning 

eller insatser görs i små grupper om tre till åtta elever i 20-40 minuter minst tre 

gånger i veckan i 8-10 veckor (Fletcher & Vaughn. 2009; Kovaleski, 2007). 

Insatserna kan vara antingen förutbestämda enligt mallar och riktlinjer, eller 

med en individbaserad problemlösande inställning (Gersten et al., 2017). Om 

progressionen inte är tillräcklig kan insatsen justeras eller bytas ut, men 

ungefär fem procent av eleverna förväntas gå vidare till nivå 3 (Grosche & 

Volpe, 2013). 

Nivå 3 använder en tvärvetenskaplig problemlösningsmetod med intensifierade 

insatser och specialpedagogik (Grosche & Volpe, 2013). Interventionerna är 

individanpassade och beroende av de resurser som finns att tillgå (Gersten et 

al., 2017) I nivå 3 förväntas problem såsom intellektuella funktionshinder, syn- 

eller hörselskador eller autism att upptäckas. Därefter görs en individanpassad 

plan utifrån en elevs specifika behov. När elever gör tillräckliga framsteg 

flyttas de upp till nivå 2 eller 1 (Grosche & Volpe, 2013).  

Mycket forskning visar på att arbete enligt RTI-modellen ökar läskunskaperna, 

motverkar lässvårigheter och minskar behovet av specialundervisning, enligt 

Grosche & Volpe (2013). När det gäller att skriva, matematik, och beteende 

kommer det allt mer forskning som visar på samma positiva resultat även inom 

dessa områden (Grosche & Volpe, 2013; Gersten et al., 2017), även om det 

fortfarande krävs mer forskning för att modellen ska fungera så som den är 

tänkt (Severson et al., 2007).  

 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet är att bidra med ytterligare kunskap om hur vi genom ett proaktivt arbete 

kan driva kvalitetsförbättringar och därmed öka kundvärdet inom det svenska 

utbildningssystemet. Studien söker svar på följande frågeställningar: 

Vilka förutsättningar i form av strukturkvalitet krävs för att RTI-modellen ska 

bidra till kvalitetsförbättringar och ett ökat kundvärde? 

Vad kan perspektivet offensiv kvalitetsutveckling bidra med, inom ramen för 

strukturkvalitet, i implementeringen av RTI-modellen i svenska skolor? 
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2. Teori 
 

Avsnittet inleds med att ta upp skillnader och likheter i det svenska och 

amerikanska utbildningssystemet. Därefter beskrivs teorin bakom Response to 

Intervention i korthet. Slutligen kommer det som utgör studiens teoretiska 

ramar; Bergman och Klefsjös (2012) hörnstensmodell för offensiv 

kvalitetsutveckling samt strukturkvalitet som en av kvalitetsdimensionerna i 

Österbergs (2014) analysmodell för det systematiska kvalitetsarbetet i skolan. 

De två modellerna bidrar tillsammans till de kategorier som sedan kommer att 

utgöra studiens analysverktyg.  

 

 

2.1 Det svenska och amerikanska utbildningssystemet 

 

Den svenska skollagen och läroplanen bygger på FN:s barnkonvention och har 

ett tydligt värdegrundsuppdrag utöver kunskapsuppdraget (SFS 2010:80; 

Skolverket, 2016a). ”Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och 

elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla 

barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 

Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 

samhället vilar på (SFS 2010:800). Värdegrunden utgör fundamentet för all 

verksamhet inom förskola och skola i Sverige (Orlenius, 2010). Skolan anses 

ha en nyckelroll i samhällsutvecklingen genom att utveckla människors 

kunskaper, fostra demokratiska medborgare och ge människor ökade 

livschanser, vilket också ställer krav på hög kvalitet och ständig utveckling 

(Isaksson, 2003).  

Föreställningen om skolors likvärdighet är en grundsten i det svenska 

skolsystemet (Pierre, 2007). Oavsett skola och social bakgrund ska alla elever 

ges möjlighet till goda studieresultat (Skolverket, 2012a). ”En skola är en plats 

där var och en blir sedd utifrån de förutsättningar och behov som man har och 

skolans uppdrag blir då helt enkelt att anpassa undervisning och annat stöd så 

att varje elev kan utvecklas och få en progression i sitt lärande rent 

kunskapsmässigt, men också socialt”, säger Per Skoglund som är FoU-

samordnare på Specialpedagogiska Skolmyndigheten i en intervju (Skoglund, 

2017). 

Till skillnad från den svenska skolan är den amerikanska statligt styrd (Zekic & 

Karwanchi, 2011) och USA är ett av de två länder i världen som inte 
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undertecknat barnkonventionen (Unicef, 2018). Skolsystemet är politiskt och 

ekonomiskt baserat snarare än värdegrundsbaserat (Zekic & Karwanchi, 2011). 

2002 infördes lagen No Child Left Behind i USA som har ett tydligt fokus på 

elevernas resultat. Regelbundna tester infördes där resultaten utgör 

kvalitetsmått och används i jämförelser mellan skolor nationellt (McGuinn, 

2006). Modellen Response to Intervention växte fram ur denna lagstiftning och 

har vunnit stor genomslagskraft eftersom deras utbildningssystem gynnas av en 

resultatinriktad modell (Zekic & Karwanchi, 2011) där etablerade, 

vetenskapligt förankrade undervisningsmetoder förespråkas framför lärarens 

frihet, förmåga och tillit till dess expertis (Hess & Petrilli, 2006). 

 

 

2.2 Response to Intervention 

 

RTI är en process som omfattar hela skolan och förutsätter samarbete mellan 

alla funktioner, där alla tar ansvar för elevernas positiva utveckling (Gersten et 

al., 2017). Modellen bygger på den data som samlas in genom regelbundna 

screeningtester. Modellen är inget screeningverktyg i sig, men förutsätter att ett 

sådant verktyg används som grund för beslut (VanDerHeyden, Witt, & 

Gilbertson, 2007).  

RTI grundar sig på tron på att alla elever kan lära. Den utgår från att all 

undervisning ska vara vetenskaplig och evidensbaserad, och kompletterande 

insatser ska sättas in vid första tecken på problem (Gersten et al., 2017). RTI 

utgör därför ett paradigmskifte när det gäller att ta sig an inlärnings- eller 

beteendemässiga problem (Brown-Chidsey & Steege, 2005; Jimerson et al., 

2007). Huvudtankarna bakom RTI är: (a) att undervisningen är evidensbaserad; 

(b) att alla elever screenas regelbundet för att upptäcka inlärnings- eller 

beteendemässiga problem; (c) att elevernas gensvar på undervisningen 

utvärderas regelbundet; (d) att lärare baserar beslut kring undervisningen på 

data; och (e) om data indikerar på att elever behöver mer stöd i undervisningen 

flyttas de upp en nivå i modellen där undervisningen blir mer intensiv, specifik 

och individualiserad (Brown-Chidsey & Steege, 2005; Burns, Deno & 

Jimerson, 2007).  

 

 

2.3 Strukturkvalitet 

 

Inom offensiv kvalitetsutveckling definierar Bergman och Klefsjö (2012) 

kvalitet som; ”kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och 
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helst överträffa, kundernas behov och förväntningar” (Bergman & Klefsjö, 

2012, s.24). Inom skolan kan detta översättas med hur väl verksamheten, och i 

slutänden eleverna, uppfyller målen i skollagen, läroplanerna och kursplanerna 

(Österberg, 2014). Det är tydligt att det är kvalitet i form av måluppfyllelse 

som står i fokus i skollagen, och för att uppnå målen krävs att vi vet vilka 

processer och vilken struktur vi behöver (Örnerheim, 2013). Undervisning och 

fostran är dock en komplex process som är svår att mäta. Kvantitativa mått är 

ofta inte tillräckliga som underlag för att bedöma om verksamheten uppnår 

önskad kvalitet eller ej. Trots det är det viktigt att analysera verksamhetens 

resultat för att kunna bedriva ett arbete med ständiga förbättringar (Österberg, 

2014; Sörqvist, 2004).  

För att kunna tillfredsställa kundernas behov (Bergman & Klefsjö, 2012) måste 

undervisningen anpassas till varje enskild elev (Bergeå, 2008). Men skolor 

måste även bedöma sin kvalitet utifrån hur väl skolan klarar av att möta de krav 

som ställs utifrån elevers skiftande behov och rätt till stöd i sitt lärande. En 

resultatanalys har fokus på överliggande nivås arbete och inte endast på att 

vidta åtgärder på individnivå. Utvärderingen av en skolas resultat bör fokusera 

på både förutsättningar för verksamheten och skolans sätt att organisera 

verksamheten och dess innehåll. En sådan ansats för utvärdering och analys av 

skolan med inriktning på förutsättningar, processer och resultat utgår från 

ramfaktorteorin (Österberg, 2014) som har sin grund i Urban Dahllöfs och Ulf 

P. Lundgrens forskning (Lindblad, Linde & Naeslund, 1999). Teorin handlar 

om att skapa kunskap om relationen mellan mål, ramar, process och resultat för 

att kunna analysera det som sker i verksamheten utifrån de ramar och 

förutsättningar som ges. Kvalitet i skolan kan därmed beskrivas utifrån tre 

kvalitetsdimensioner; strukturkvalitet, processkvalitet samt resultatkvalitet, och 

illustreras enligt följande modell (Österberg, 2014, s.27):    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.1 Tre kvalitetsdimensioner (Österberg, 2014, s.27) 

 

Strukturkvalitet handlar om de nationella målen, men också de lokala som sätts 

upp, det handlar om resurser i form av personalens kompetens, antal lärare och 

 

Strukturkvalitet 

 

Resultatkvalitet 

 

Processkvalitet 
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övrig personal, utrustning och lokaler, det handlar om den elevgrupp skolan 

arbetar med och det handlar om ramar och regler. Med ramar menas de 

förutsättningar läraren har att utgå ifrån i utformningen av sin undervisning, 

exempelvis lagar, styrdokument, administrativa beslut, timplaner, schema och 

budget. En del ramar går att påverka, andra inte (Lindblad et al., 1999). De 

strukturella faktorerna utgör tillsammans de förutsättningar som ger 

verksamheten dess möjligheter och i vissa fall också begränsningar inom vilka 

skolan kan agera (Österberg, 2014; Örnerheim, 2013). Processkvalitet handlar 

om vad som görs av de förutsättningar som finns; förhållningssättet till 

verksamheten, hur lärare tänker och agerar för att skapa förutsättningar för 

lärande, mötet mellan lärare och elev, pedagogiskt ledarskap, planering och 

utvärdering. Resultatkvalitet handlar om resultaten av verksamheten och 

därmed uppfyllelsen av målen i kursplanerna och läroplanen, men även lokala 

mål (Österberg, 2014). Det är resultatkvalitet som står i fokus i skollagen 

(Örnerheim 2013). 

 

 

2.4 Offensiv kvalitetsutveckling 

 

Bergman och Klefsjö (2012) beskriver offensiv kvalitetsutveckling som ett 

ledningssystem bestående av värderingar, arbetssätt och verktyg, som syftar till 

att nå högre kundtillfredsställelse med mindre resursåtgång. Värderingarna 

sammanfattas i den så kallade hörnstensmodellen, vilken innefattar att basera 

beslut på fakta, att arbeta med processer, att skapa förutsättningar för allas 

delaktighet och att arbeta med ständiga förbättringar, samt att göra allt detta 

med kunden i centrum och med ett engagerat ledarskap som grund. De betonar 

vikten av systemtänkande för att kunna se hur olika delar i helheten påverkar 

och samspelar med varandra, såväl inom organisationen i sig, som för 

organisationen i förhållande till omgivningen (Bergman & Klefsjö, 2012). 
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Figur 2.2 Hörnstensmodellen för offensiv kvalitetsutveckling (Bergman & Klefsjö, 2012, s.40) 

 

2.4.1 Arbeta med processer 

Större delen av en verksamhet består av processer, det vill säga ”nätverk, 

bestående av sammanhängande aktiviteter, och som upprepas i tiden” 

(Bergman & Klefsjö, 2012, s.44). Centralt för processynsättet är bland annat att 

sätta kunden i centrum, att ha en positiv människosyn, att vara proaktiv och 

förutseende, att ha en helhetssyn och arbeta gränsöverskridande (Ljungberg & 

Larsson, 2012). Processen ska transformera resurser till resultat som ska 

tillfredsställa kunden samtidigt som den ska använda så lite resurser som 

möjligt (Bergman & Klefsjö, 2012). 

Man skiljer ofta mellan huvudprocesser, stödprocesser och ledningsprocesser. 

Huvudprocessens uppgift är att uppfylla och skapa värde för kundernas behov. 

Stödprocessen ska tillhandahålla resurser till huvudprocessen. 

Ledningsprocessen ska besluta om organisationens mål och strategier samt 

genomföra förbättringar av organisationens övriga processer (Bergman & 

Klefsjö, 2012). De strukturella faktorerna återfinns därmed i stödprocessen och 

till viss del i ledningsprocessen. 

 

2.4.2 Basera beslut på fakta 

Att basera beslut på fakta som är väl underbyggda och inte låta slumpfaktorer 

ha en avgörande betydelse är en viktig hörnsten inom offensiv 

kvalitetsutveckling (Bergman & Klefsjö, 2012). Data eller information säger 

oss ingenting förrän vi omvandlar den till kunskap och handling (Ljungberg & 

Larsson, 2012). Vi måste samla in, strukturera och analysera olika typer av 

information om kundernas behov, önskemål, reaktioner och tyckande. 

Samtidigt är det viktigt att ha en beslutsstrategi för att det man mäter ska 

användas till att dra slutsatser om processen och att inga onödiga mätningar 
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Figur 2.3 PDCA-cykeln  

(Bergman & Klefsjö, 2012, s.46) 

görs. Att basera beslut på fakta innebär att man aktivt söker lämplig 

information som ska sammanställas, analyseras och slutsatserna ska leda till 

beslut om det fortsatta arbetet (Bergman & Klefsjö, 2012).   

Ett sådant mätsystem för processer definieras enligt Ljungberg och Larsson 

(2012) som ”en samling relaterade mått som tillsammans återspeglar viktiga 

egenskaper och prestationer hos en process tillräckligt effektivt för att tillåta 

intelligenta analyser som vid behov leder till åtgärder” (ibid., s.255). 

Delaktighet och transparens underlättar införandet av ett sådant system och 

ägarskapet måste ligga hos de som arbetar i och leder processen. Ägarskap och 

kontinuerlig feedback är förutsättningar för att ett mätsystem ska fungera och 

ständigt utvecklas, liksom att skapa en kultur som värdesätter mätning och 

använder den på rätt sätt (ibid.).  

 

2.4.3 Arbeta ständigt med förbättringar 

Det är viktigt att hela tiden sträva efter att förbättra kvaliteten i verksamheten 

för att åstadkomma bättre output med högre kundvärde 

som samtidigt kräver mindre resursåtgång (Bergman & 

Klefsjö, 2012). En förbättring innebär att gå från en 

aktuell resultatnivå till en ny och bättre nivå. För att 

genomföra en förbättring krävs enligt Sörqvist 

(2004) ”att studera de fel, brister, problem och 

möjligheter vars existens utgör grunden till att något kan 

bli bättre” (2004, s.67).  

Man skiljer mellan förebyggande (proaktiva) 

förbättringar och reaktiva förbättringar, det vill säga om förbättringar 

genomförs innan ett problem uppstår, eller initieras utifrån problem som redan 

uppstått. De reaktiva förbättringarna dominerar till stor del eftersom det ofta 

krävs negativa erfarenheter för att motivera nödvändiga 

förbättringsinvesteringar. Förutsättningar för ett proaktivt arbete är att 

systematiskt använda metoder och tekniker som möjliggör att identifiera 

potentiella fel, brister och problem innan de inträffar (Sörqvist, 2004). En 

offensiv kvalitetsutveckling förutsätter både små och stora förbättringar som 

ställer krav på kreativitet och innovationsförmåga. 

Förbättringscykeln ”Planera – Gör – Studera – Lär” är symbolen för ständiga 

förbättringar (Bergman & Klefsjö, 2012).  

För att skapa framgång och effektivitet i förbättringsarbetet krävs det att utgå 

från helheten. Ofta har de övergripande processerna styckats av utifrån 

funktionella grunder som innebär en mängd suboptimeringar, medan ett 
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framgångsrikt förbättringsarbete bör baseras på ett tydligt tvärfunktionellt 

processtänkande (Sörqvist, 2004). När vi startar ett förändringsarbete är det 

viktigt att vi reagerar och agerar på orsaker och inte på symptom. Vi måste ta 

reda på vad som är problemet och var det finns för att kunna angripa det på rätt 

sätt. Besluten behöver vara väl underbyggda och baserade på fakta, helst också 

förankrade i organisationen bland de som arbetar operativt med besluten eller 

påverkas av dem på olika sätt (Klefsjö et al., 2010).  

Det är skillnad på ett proaktivt och reaktivt förbättringsarbete, Vid ett reaktivt 

förbättringsarbete har vi redan hamnat i kris och det är ofta yttre krafter som 

styr. Vid ett proaktivt förbättringsarbete finns utrymme till förberedelser, att 

äga initiativet, att prioritera utifrån organisationens behov och att handla utifrån 

rationella tankemönster. Motståndet är mycket större i ett proaktivt 

förbättringsarbete än i ett reaktivt. Detta bör dock betraktas som positivt 

eftersom det innebär att medarbetarna är delaktiga och engagerar sig i 

processen, och bör användas för att driva på arbetet framåt snarare än att se det 

som en motkraft (Ahrenfelt, 2013). Om ledaren har en förståelse för varför 

människor accepterar eller motsätter sig förändringar i de olika faserna i 

förändringsprocessen är det mer sannolikt att insatserna blir framgångsrika 

(Yukl, 2012). Störst förändringsmotstånd uppnås i verksamheter som inte är 

konkurrensutsatta. På en öppen marknad med relativt lättrörliga kunder 

kommer förbättringsarbetet att uppnå en ökad kundtillfredsställelse och 

efterfrågan. Det är viktigt att göra förbättringsarbetet attraktivt, att ge positiv 

feedback och uppmärksamhet till de individer och grupper som nått framgång 

med kvalitetsarbetet; en intern marknadsföring (Sörqvist, 2004). En tydlig 

vision kan vara ett sätt att minska förändringsmotståndet eftersom denna ger en 

känsla av kontinuitet för medarbetarna. I ett förbättringsarbete kan en vision 

vägleda och ena i och ur en förvirrande process som förändringar innebär 

(Yukl, 2012). 

I ett förbättringsarbete ingår även att ha ett utvecklat mätsystem för att veta vad 

som behöver förbättras. “Syftet med att mäta är att skapa kunskap som i sin tur 

skapar förståelse och handlingskraft” menar Ljungberg och Larsson (2012, 

s.250). Mätningar utgör länken mellan strategi och den dagliga verksamheten, 

där kunskapen är en förutsättning för förbättringsarbetet. Ett utvecklat 

mätsystem bidrar till människors förståelse av hur de bidrar till måluppfyllelse 

och kundtillfredsställelse. Mätsystemet behöver utgå från organisationens 

värdesystem, som i sin tur borde utgå från kundernas behov, krav och 

förväntningar, samt organisationens egna ambitioner och värderingar uttryckta 

i exempelvis strategier och mål (Ljungberg & Larsson, 2012). 
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2.4.4 Skapa förutsättningar för delaktighet 

Att skapa förutsättningar för allas delaktighet är en framgångsfaktor i 

ledarskapet (Bergman & Klefsjö, 2012) för att uppnå de mål organisationens 

lednings strävar efter (ibid.; Yukl, 2012). Hörnstenen visar på en positiv 

människosyn där medarbetare genom delegation av ansvar och befogenheter 

upplever delaktighet, engagemang och ansvar för att kunna göra ett bra arbete. 

Arbetstillfredsställelse är både ett viktigt mål och ett viktigt medel för att uppnå 

hög kvalitet (Bergman & Klefsjö, 2012). 

Yukl (2012) lyfter fram att det krävs att organisationens ledning som sätter 

igång förbättringsarbetet också avsätter tillräckliga resurser och skapar 

förutsättningar som främjar medarbetarnas delaktighet och aktiva deltagande i 

beslutsprocessen. Yukl räknar medarbetarnas kollektiva tilltro till den egna 

styrkan och förmågan att på ett framgångsrikt sätt genomföra sitt uppdrag och 

lyckas med att skapa värde för andra kunder eller målgrupper, som en av de 

viktigaste förutsättningarna bakom delaktighet hos personal i ett förändrings- 

eller förbättringsarbete (ibid.). En annan framgångsfaktor för medarbetarnas 

delaktighet i kvalitets- och förbättringsarbetet är att ledare inom organisationer 

arbetar utifrån värderingar, organisationsprinciper och arbetskultur som präglas 

av ett kollaborativt och transparent arbetssätt, där diskussion hanteras med 

öppenhet och att alla medarbetare behandlas lika (Waal, 2012).  

Bergman och Klefsjö (2012) använder begreppen medskapande och 

medarbetarskap som viktiga delar i delaktighet för att nå framgång genom att 

stimulera medarbetarnas personliga utveckling. Med medskapande menar de 

att medarbetarna tillsammans är aktivt skapande i sitt förhållningssätt, ett 

engagerat, aktivt bidragande och understödjande sätt att vara delaktig på. Målet 

med medskapande är att organisationens eller gruppens bästa uttrycks i form av 

vad vi vill uppnå, verka för och utveckla. En medskapande människa söker 

aktivitet och gemenskap. Om alla avvaktar och väntar på andras aktiviteter 

skulle inte mycket bli uträttat. Medarbetarskap syftar på en delaktighet där det 

skapas möjligheter till och underlättas för alla att vara aktiva, initiativtagande 

och engagerade medarbetare som aktivt bidrar till utveckling (ibid.). Andersson 

och Tengblad (2009) menar att medarbetarna ska ses som medskapare till 

ledarskap, en kontinuerlig och ömsesidig påverkan på och samverkan mellan 

varandra (ibid.). 

 

2.4.5 Sätt kunderna i centrum 

I en modern syn på kvalitet är det centralt att alltid sätta kunderna i centrum, 

enligt Bergman och Klefsjö (2012). Kvalitet värderas av kunderna och ska 
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ställas i relation till deras behov och förväntningar. Därför är det viktigt att 

systematiskt ta reda på vilka kundens krav, önskemål och förväntningar är 

(ibid.). Både Bergman och Klefsjö (2012) och Söderlund (1997) menar att 

såväl interna som externa kunders behov är centrala att uppfylla, eftersom en 

organisation utan tillfredsställda interna kunder inte kan bidra till offensiv 

kvalitetsutveckling och då inte heller till att tillfredsställa externa kunders 

behov och förväntningar (ibid.).  

Den mänskliga utvecklingen är således en framgångsfaktor för organisationens 

kvalitetsutveckling (Bergman & Klefsjö, 2007; Klefsjö et al., 2010). 

Organisationsledningen bör identifiera kompetens och styrkor bland 

medarbetare för att kunna använda dem på rätt sätt, samt erbjuda 

kompetensutveckling kontinuerligt eller när det behövs. En attraktiv 

arbetsmiljö som skapar förutsättningar för den mänskliga utvecklingen och 

samarbete, är en del i en “high performance organization”, ett begrepp som 

definieras av Waal (2012) som: “Organization that achieves financial and 

nonfinancial results that are exceedingly better than those of its peer group over 

a period of five years or more, by focusing in a disciplined way on what really 

matters to the organization” (ibid., s.1). Två av de viktigaste 

framgångsfaktorerna som Waal (2012) diskuterar är engagemang hos 

ledningen och kompetens bland medarbetarna. Parallellt med det ansvar 

ledningen har för att använda strategier och ledningsverktyg i offensiv 

kvalitetsutveckling i förhållande till externa kunder, behöver det också finnas 

strategier för hantering av den interna arbetsmiljön som stödjer öppenhet och 

delaktighet i alla processer och enheter (ibid.). Söderlund (1997) beskriver 

denna arbetsplatskultur, som avgör om en organisation ska åstadkomma 

kundtillfredsställelse, som präglad av en avvägd kombination av 

uppgiftsinriktat beteende och relationsinriktat beteende. Ledarens egenskaper 

och förutsättningar är viktiga för att skapa en organisationskultur som gynnar 

medarbetares engagemang och delaktighet och skapar kundtillfredsställelse hos 

interna kunder, och därigenom i förlängningen även hos externa kunder. Ett 

fokus på kundtillfredsställelse måste genomsyra organisationen inom samtliga 

verksamheter och på alla nivåer (ibid.). 

 

2.4.6 Utveckla ett engagerat ledarskap 

Kotter (1988) menar att ledarskap är att utan tvång påverka en grupp 

människor i en given riktning (ibid.). Ett engagerat ledarskap är en av de 13 

grundläggande värderingarna i kriterierna för Utmärkelsen Svensk Kvalitet. 

SIQ (2017) beskriver ett engagerat ledarskap utifrån en kultur där kunden sätts 

i centrum och som kräver ett personligt, aktivt och synligt engagemang från 
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varje ledare. Ledarskapets viktigaste uppgifter är att ange riktningen för 

verksamheten, skapa förutsättningar för medarbetare, samt att i dialog med 

dem definiera och följa upp målen (ibid.).  

Ett starkt och engagerat ledarskap är avgörande för att skapa en kultur för 

offensiv kvalitetsutveckling och förändringsarbete enligt Bergman och Klefsjö 

(2012). För att uppnå kvalitet med nöjda och tillfredsställda kunder krävs ett 

engagerat ledarskap som skapar en gynnsam miljö för medarbetarna att verka i, 

som gör medarbetarna trygga i sitt arbete och stolta över vad de själva, gruppen 

och organisationen skapar. Ett engagerat ledarskap för en offensiv 

kvalitetsutveckling vilar på en synlighet och tydlighet i den egna 

organisationen, samt det personliga engagemanget. Detta vilar i sin tur på en 

övertygelse om att offensiv kvalitetsutveckling kommer att bidra till 

organisationens utveckling (ibid.).   

Olika typer av ledarskap är gynnsamma i olika situationer. En delegering av 

ledarskap kan förbättra beslutskvalitén i de fall då den underordnade har mer 

relevanta kunskaper och erfarenheter än chefen själv i uppgiften, liksom i de 

fall som kräver snabba beslut. En underordnad som befinner sig närmare 

problemet och har mer tillgång till relevant information kan fatta snabbare och 

bättre beslut. Ett deltagande ledarskap förutsätter samarbete mellan deltagarna 

(Yukl, 2012). ”None of the qualities attributed to good leaders stands alone. 

Alone, one cannot be inspiring, visionary, humble, or flexible. These qualities 

are the achievements of a coactive process in which others’ affirmation is 

essential” (Whitney, Trosten-Bloom & Rader, 2010, s.4). Whitney (2010) 

beskriver vidare det uppskattande ledarskapet som ett ledarskap där 

“appreciative leaders hold each and every person in positive regard. They look 

through appreciative eyes to see the best of people. They seek to treat all 

individuals positively, with respect and dignity, no matter their age, gender, 

race, religion, or culture – even education or experience. They believe that 

everyone has positive potential – a positive core of strengths and passionate 

calling to be fulfilled – and they seek to bring that forward and nurture it (ibid., 

s.7)”. 

 

 

2.5 Sammanfattning 

 

Bergman och Klefsjös (2012) hörnstensmodell för offensiv kvalitetsutveckling 

samt strukturkvalitet som en av kvalitetsdimensionerna i Österbergs (2014) 

analysmodell för det systematiska kvalitetsarbetet i skolan skapar tillsammans 
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de kategorier som sedan kommer att utgöra studiens analysverktyg. 

Kategorierna sammanfattas nedan i tabell 2.1 och tabell 2.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2.1 Kategorier Strukturkvalitet           Tabell 2.2 Kategorier Offensiv kvalitetsutveckling 

 

 

3. Metod 
 

Uppsatsen är en kvalitativ undersökning med en deduktiv ansats. Metoden 

systematisk litteraturöversikt används för att kartlägga aktuell forskning inom 

området och identifiera förutsättningarna för att RTI-modellen ska fungera i 

svensk skola och bidra till kvalitetsförbättringar och ett ökat kundvärde. Totalt 

används 13 vetenskapliga artiklar i undersökningen, vars innehåll 

kategoriseras i två matrisdiagram som utgör studiens analysverktyg. 

 

 

3.1 Systematisk litteraturöversikt 

 

En kvalitativ studie intresserar sig för hur individer upplever, tolkar och 

strukturerar en omgivande verklighet i relation till sina tidigare kunskaper och 

erfarenheter (Backman, 2008). Metoderna systematiska litteraturöversikter och 

metaanalyser används för att summera forskning inom ett område på ett korrekt 

och tillförlitligt sätt (Liberati et al., 2009). Skillnaden dem emellan är att 

metaanalysen är kvantitativt inriktad med en uppsättning statistiska metoder 

(Andersson, 2003), medan en systematisk litteraturöversikt inte alltid behöver 

omfatta statistiska metoder för att kombinera resultat från oberoende studier. 

Strukturkvalitet 

Nationella mål 

Lokala mål 

Personalens kompetens 

Antal lärare 

Antal övrig personal 

Utrustning 

Lokaler 

Elevgrupp 

Ramar 

Regler 

 

Offensiv kvalitetsutveckling 

Arbeta med processer 

Basera beslut på fakta 

Arbeta ständigt med förbättringar 

Skapa förutsättningar för delaktighet 

Sätt kunderna i centrum 

Utveckla ett engagerat ledarskap 
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En systematisk litteraturöversikt går att genomföra oberoende av 

forskningsfrågeställning och antalet studier som finns inom forskningsområdet 

(Hesser & Andersson, 2015). 

Den här studien är en systematisk litteraturöversikt som syftar till att 

sammanställa forskning kring RTI-modellen utifrån de förutbestämda kriterier 

som presenteras i tabell 2.1 och 2.2, med det övergripande syftet att besvara 

forskningsfrågorna (Hesser & Andersson, 2015). De förutbestämda kriterierna 

är viktiga för att litteraturöversiktens målsättning inte ska bli en ytlig 

inventering av litteratur, utan istället en del av strategin som ska leda fram till 

en analys och slutsatser utifrån frågeställningarna (Backman, 2008).  

 

 

3.2 Datainsamling 

 

Studien inleds med en litteraturgranskning för att ta reda på vad som tidigare 

gjorts och publicerats inom området för uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Detta gjordes genom att samla in sekundärdata som bestod av för ämnet 

relevant litteratur. Litteraturen utgjordes av kurslitteratur för 

magisterprogrammet kvalitet- och ledarskapsutveckling, samt litteratur inom 

skolutvecklingsområdet. Utöver dessa har bakgrunden och den teoretiska basen 

kompletterats med vetenskapliga artiklar och avhandlingar på svenska och 

engelska, framför allt från databasen DIVA, men också genom sökningar på 

nätet.  

Därefter påbörjades studiens systematiska litteraturöversikt. I en systematisk 

litteraturöversikt är det viktigt att klargöra vilka studier som ingår i 

granskningen för att studien ska vara transparent och replikerbar (Hesser & 

Andersson, 2015). Sökningar i databasen DIVA utgår från 

begreppet ”Response to Intervention” enbart eller i kombination med något av 

begreppen ”proaktiv”, ”prevention” och ”skola”, samtliga begrepp på både 

svenska och engelska.  Ett inklusionskriterium är att studierna eller artiklarna 

ska ha publicerats efter 2004 eftersom det var då IDEA – Individuals with 

Disabilities Education Improvement – som reglerar preventivt arbete och tidiga 

insatser i USA och förespråkar användandet av RTI-modellen, trädde i kraft 

(Editorial, 2007b).  Ett annat inklusionskriterium är att studierna ska vara 

gjorda i USA och publicerade där i form av artiklar, tryckta böcker, bokkapitel, 

avhandlingar eller rapporter. Detta eftersom modellen Response to Intervention 

endast implementerats fullt ut i USA. Metodologisk kvalitet och stringens 

utgör inget inklusionskriterium, utan samtliga studier inom kriterierna ovan 

inkluderas (Hesser & Andersson, 2015).  
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Sökningarna i DIVA ger väldigt många träffar. Exempelvis gav en sökning på 

endast ”Response to Intervention” 1791 träffar. I kombination med de andra 

sökorden gav sökningarna mellan 21 och 894 träffar. En första sortering på 

relevans underlättar urvalet. Därefter har de studier som inte handlar om skola 

sorterats bort. De som enligt rubrik och abstract har en direkt koppling till RTI-

modellen och skola har sorterats fram. Sammanlagt blev det 27 artiklar, varav 

13 var relevanta för kodning i litteraturöversikten. Övriga 14 sorterades bort 

eftersom de inte ansågs ha tillräcklig koppling till RTI-modellen och skola. Vid 

sökningar av studier eftersträvas alltid en saturation, det vill säga en mättnad 

där artiklarna inte längre tillför ny information till undersökningen (Creswell, 

2014). Detta upplevde författaren hade uppnåtts efter kodning av de 13 

artiklarna.  

De vetenskapliga artiklar som använts i litteraturgranskningen refererar ofta till 

andra studier än författarnas egna. På grund av den här studiens 

tidsbegränsning refererar den här studien till de källor som artiklarna refererar 

till. Tid har inte funnits att granska ursprungskällorna, utan det bygger på tillit 

till att artiklarna är korrekt refererade. Detta bedöms inte försämra studiens 

reliabilitet. 

 

 

3.3 Databearbetning och analysverktyg 

 

Studien har en deduktiv ansats genom att utgå från de förutbestämda kategorier 

som presenterats i teoriavsnittet och sammanfattas i tabell 2.1 och 2.2 

(Backman, 2008). Ord, meningar eller stycken som bedöms ingå i kategorierna 

inom strukturkvalitet eller offensiv kvalitetsutveckling kodas enligt 

kategorierna och sammanställs i två matrisdiagram. Matrisdiagram används 

ofta som ett komprimerat skrivsätt samt för att undersöka olika typer av 

samband. För att strukturera resultatet av den systematiska litteraturöversikten 

och underlätta analysen används L-matriser (Klefsjö et al., 2010), där 

kategorierna för kodningen finns i den horisontella kolumnen och studierna 

numrerade i den vertikala raden.  

 

 

 

 

 

 

Analysverktyg: matrisdiagram A 

 

Vetenskaplig studie 
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Strukturkvalitet 1 2 3 4 … 13 

Nationella mål             

Lokala mål             

Personalens kompetens             

Antal lärare             

Antal övrig personal             

Utrustning             

Lokaler             

Elevgrupp             

Ramar             

Regler             

 

Tabell 3.1 Analysverktyg Strukturkvalitet 

 

Analysverktyg: matrisdiagram B 

 

Vetenskaplig studie 

Offensiv kvalitetsutveckling 1 2 3 4 … 13 

Arbeta med processer             

Basera beslut på fakta             

Arbeta ständigt med förbättringar             

Skapa förutsättningar för delaktighet             

Sätt kunderna i centrum             

Utveckla ett engagerat ledarskap             

 

Tabell 3.2 Analysverktyg Offensiv kvalitetsutveckling 

 

Kategoriseringen gör i första hand en bedömning utifrån om ord, meningar 

eller stycken ingår i kategorierna inom strukturkvalitet, och i andra hand inom 

offensiv kvalitetsutveckling eftersom detta är inriktningen på studiens andra 

övergripande frågeställning. Kategoriseringen presenteras i bilaga A men 

sammanfattas i avsnitt 4 där även citat kommer att användas för att ge läsaren 

ökad förståelse och bidra till transparens. Den totala förekomsten av respektive 

kategori räknas samman i artiklarna och presenteras i två diagram i avsnitt 4 

för att få en överblick. 

Studiens analys väver samman resultatet av den systematiska 

litteraturöversikten med teorin, tolkas därefter och leder sen fram till studiens 

slutsatser. Fokus ligger på de kategorier som i studien tas upp vid upprepade 

tillfällen samt i flera artiklar.   
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3.4 Reliabilitet och validitet 
 

En målsättning för studien är att minimera antalet felkällor vid tolkning av 

resultaten genom att använda replikerbara och systematiska metoder. En 

studies reliabilitet och validitet är viktiga aspekter för att bedöma resultatets 

vetenskapliga värde (Ejvegård, 2009). Reliabiliteten beskriver om studien är 

utförd på ett sådant sätt att den går att repetera med likvärdigt resultat av annan 

forskare, det vill säga att resultatet inte är slumpmässigt (Bell, 2006). Vid en 

första genomgång av de artiklar som omfattas av litteraturöversikten skapades 

en uppfattning om vilka delar av artiklarna som var relevanta för studien. 

Därefter gicks dessa delar igenom och kodades efter de kategorier som 

kommer ur de teoretiska ramarna. I samband med sammanställning av 

resultatet gicks kodningen igenom igen och vissa justeringar gjordes utifrån en 

helhetsbild. För att ytterligare öka interbedömarreliabiliteten i kodningen hade 

det varit gynnsamt med en dubbelkodning av ett antal studier (Card, 2012). 

Reliabiliteten hänger även samman med författarens förförståelse. Studien 

bedöms ha en tillräckligt hög reliabilitet för att anses ha ett vetenskapligt värde.  

En studies validitet bedöms utifrån om författaren har undersökt det som var 

avsett att undersökas i studien. Validiteten är bedömningen av den 

forskningsinsats som gjorts och som ska leda fram till trovärdiga resultat och 

slutsatser (Bell, 2006). Den systematiska litteraturöversikten förlitar sig på 

explicita och transparenta metoder som syftar till att minimera felkällor och 

minska risken för att slutsatser i för hög grad präglas av granskares personliga 

preferenser eller högst subjektiva bedömning (Hesser & Andersson, 2015), 

vilket ger studien en hög validitet. Kodningen som bifogas studien i bilaga A 

gör att studien blir transparent och trovärdigheten ökar när andra kan följa hela 

forskningsprocessen.  

 

 

3.5 Författarens förförståelse 

 

En studie påverkas alltid av författarens förförståelse av ämnet och sätt att se 

på världen (Wedin & Sandell, 2014). Valet av ämne för den här studien utgår 

från tre av författarens intresseområden; behovet av att bredda perspektivet på 

kvalitet- och verksamhetsutveckling hos personal inom utbildningssystemet, att 

tidiga insatser är gynnsamt för såväl den enskilda eleven som för samhället i 

stort, samt att analys och att basera beslut på fakta är en förutsättning för att få 

kvalitet i arbetet. 
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Författaren av den här studien arbetar på en Utbildningsförvaltning med 

kvalitet- och verksamhetsutveckling och influeras dagligen av dessa frågor. 

Författaren har god kunskap kring den svenska skolans styrdokument och 

verksamhet, vilket i vissa fall underlättade kategoriseringen. Författaren 

upplever att det hos personal inom skolan finns stor kunskap kring modeller för 

skolutveckling, men att det skulle vara gynnsamt att kombinera dessa med 

andra modeller för kvalitet- och verksamhetsutveckling för att bredda 

perspektivet och få ny input i arbetet. Bergman och Klefsjös (2012) modell för 

offensiv kvalitetsutveckling är en av dem. Författaren är också väl insatt i 

forskning kring de positiva effekterna av tidiga insatser för elevers framtid, 

men också ur ett samhällsekonomiskt perspektiv (Nilsson et al., 2014).  

 

 

 

4. Resultat 
 

Resultatet av den systematiska litteraturöversikten finns i bilaga A. En 

sammanfattning presenteras i tabell 4.1 och 4.2 nedan och beskrivs kortfattat 

under respektive kategori.  

Den systematiska litteraturöversikten visar att sju av tio kategorier inom 

Österbergs kvalitetsdimension strukturkvalitet endast omnämns en gång eller 

ingen alls. Fokus ligger på personalens kompetens, utrustning och ramar i form 

av lärarnas utrymme för att genomföra screeningar samt analysera och 

diskutera dess resultat. Förutom hörnstenen ”arbeta ständigt med förbättringar” 

som endast omnämns en gång, omnämns samtliga kategorier inom offensiv 

kvalitetsutveckling flertalet gånger. I tabellerna nedan presenteras en 

sammanfattning av den systematiska litteraturöversikten. Dels i hur många 

artiklar innebörden av de respektive kategorierna omnämns, och dels antal 

gånger de omnämns i de olika artiklarna.  
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Tabell 4.1 Resultat av kategorisering Strukturkvalitet 

 

Nationella mål  

Endast en artikel tar upp vikten av ett utbildningssystem som har tydliga mål 

för att man ska kunna använda screeningverktyg, vilket är en förutsättning för 

att RTI-modellen ska fungera. 

 

Personalens kompetens 

Personalens kompetens omnämns i sju av artiklarna vid 26 tillfällen. Framför 

allt tar artiklarna upp vikten av skickliga lärare och konstant utveckling såväl 

inom undervisning som analys, att fatta databaserade beslut, problemlösning 

och att skapa strategier för intervention. Även vikten av ett administrativt stöd 

som medvetandegör, skapar förståelse kring och upprätthåller RTI-modellen.  

 

”The bottom line in RTI is improved instruction, which requires increasingly 

expert teachers with instructionally useful data on each child and their own 

teaching in circumstances in which they can make optimal use of it” (Johnston, 

2011, s.528).  

 

“Offering teachers an array of professional development opportunities, 

including coaching, to improve their instructional competence and decision-

making skills” (Meyer & Behar-Horenstein, 2015, s.399). 

 

Utrustning 

Utrustning omnämns i fem av artiklarna vid 15 tillfällen. Framför allt handlar 

det om utrustning för att samla in och bearbeta data, samt vetenskapligt och 

beprövat material som stödjer interventioner.  
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”It is essential to have cost-effective and efficient data collection procedure 

that everyone can understand, access, and effectively use” (Gersten et al., 2017, 

s.5).  

 

”The school has in place standard protocol interventions designed to address 

common and/or frequent learning or behavior problems” (ibid., s.23).  

 

Ramar 

Ramar omnämns i åtta av artiklarna vid 21 tillfällen. Framför allt tar de upp tid 

för lärarna att göra screeningar av eleverna tre gånger om året, tid för att 

analysera och diskutera resultaten i små team, att göra förändringar och vidta 

åtgärder, samt behovet av ett utbrett administrativt stöd.  

 

”Administrative support should accompany the implementation of an RTI 

approach. This support and commitment should be articulated to the staff along 

with financial resources necessary to provide training, data, materials and time” 

(Gersten et al., 2017, s.5).  

 

Regler 

En artikel nämner vikten av att skolan och lärarna har tydliga regler som 

ständigt upprepas och att det finns konsekvenser för elevers överträdelser. 

Detta för att bryta problemfyllda beteenden och ersätta med lämpliga 

beteenden.  

 

 

 
Tabell 4.2 Resultat av kategorisering Offensiv kvalitetsutveckling 
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Arbeta med processer 

Arbeta med processer omnämns tre gånger i tre olika artiklar. Dels tar de upp 

vikten av att skapa en likvärdig process som startar med screening och slutar 

med utvärdering av insatser, och sedan börjar om med ny screening. Dels tar 

den upp vikten av ett processbaserat arbetssätt som involverar flera nivåer i 

organisationen och undviker stuprör.  

 

Basera beslut på fakta 

Basera beslut på fakta omnämns 20 gånger i sex olika artiklar. Samtliga 

handlar om vikten av att samla in data över tid, bearbeta, analysera och utifrån 

slutsatserna fatta vidare beslut om insatser.  

 

”Early functional assessment using frequently repeated, direct measures of 

child performance over time and under varying conditions allows practitioners 

to quickly identify what works instructionally and where alterations are needed 

to maximize growth” (Elliott, Huai & Roach, 2007, s.157).   

 

“Grade-level teams of teachers have been established to use data to plan 

instruction, strategically group students for targeted instruction, and make 

educational decisions (Gersten et al., 2017, s.22).  

 

Arbeta ständigt med förbättringar 

Arbeta ständigt med förbättringar omnämns en gång i en av artiklarna. Den tar 

upp ett av syftena med regelbundna screeningar, att genom analys av elevernas 

resultat ständigt utveckla undervisningskvalitén.  

 

Skapa förutsättningar för delaktighet 

Skapa förutsättningar för delaktighet omnämns 16 gånger i sex av artiklarna. 

Framför allt tar de upp vikten av att all personal är delaktiga och bidrar utifrån 

sin profession i arbetet med RTI-modellen.  

 

”RTI implementation requires the full use of all available human and financial 

resources. Impact schools were more likely to include school psychologists, 

reading specialists, literacy coaches, special education teachers, speech-

language therapists, and ESL teachers as part of the decision-making and 

intervention team than the reference schools” (Dougherty Stahl, 2016, s.661).  

 

Artiklarna lyfter också fram vikten av att involvera föräldrarna i hela processen 

och att hålla dem informerade om deras barns utveckling.  
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“The active participation of parents at all stages of the process is essential to 

improving the educational outcomes of their students (Gersten et al., 2017, 

s.vi-vii).  

 

Sätt kunderna i centrum 

Att sätta kunderna, i det här fallet eleverna, i centrum omnämns sju gånger i 

fyra av artiklarna. Hela RTI-modellen bygger på att utgångspunkten för 

insatser är elevernas behov och förutsättningar. En artikel tar upp formativ 

bedömning som är ett tydliggörande för eleverna om undervisningens mål, att 

se var eleverna befinner sig i förhållande till målen och ge återkoppling om hur 

eleven ska uppnå målen (Skolverket, 2014).  

 

”The RTI approach to intervention requires school staff members to collaborate 

as a team to analyze data and target instruction based on student need” 

(Gersten et al., 2017, s.5).  

 

Därmed är modellen en del av skolans kultur och förutsätter ett ledarskap som 

visar vägen.  

 

”The principal of the school must be seen as a model for the helping process 

and stress personalization if an effective intervention system is to flourish. 

Therefore, a major part of the principal's role is to maintain a highly visible 

presence; lead by example; know each student by his or her first name so he or 

she feels connected to the school; be interested in student's aspirations and 

what they have to say; know what is going on in student's lives both inside and 

outside school; make the school a place of hope, trust, and respect; and take the 

time to help kids and make sure they are known, not just educated” (Fibkins, 

2005, s.91). 

 

Utveckla ett engagerat ledarskap 

Utveckla ett engagerat ledarskap omnämns 13 gånger i sex av artiklarna. 

Författarna lyfter fram behovet av ett starkt ledarskap från rektor, men också 

från övrig personal. Framför allt från den administrativa personalen som 

behöver vara väl insatt i RTI-processen, från datainsamling till insatser. 

Delaktigheten i ledarskapet är viktig och förutsätter en hög tillit mellan rektor, 

lärare och övrig personal.  

 

”The principal must stay closely connected to instructional concerns, such as 

through review of data, and invite teachers to share in the decision making 
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required to implement the instructional program” (Printy & Williams, 2015, 

s.201-202).  

 

“Site school administrators should participate to school site level teams within 

and across grade levels (Gersten, et al., 2017, s.5). 

 

 

5. Analys 
 

Vilka förutsättningar i form av strukturkvalitet krävs för att RTI-modellen ska 

bidra till kvalitetsförbättringar och ett ökat kundvärde? Och vad kan 

perspektivet offensiv kvalitetsutveckling bidra med, inom ramen för 

strukturkvalitet, i implementeringen av RTI-modellen i svenska skolor? Svaren 

finns i den systematiska litteraturöversikten ovan och knyts nedan samman med 

teorierna presenterade i avsnitt 2, i en analys som leder fram till studiens 

slutsatser.  

 

Att basera beslut på fakta är en av hörnstenarna inom offensiv 

kvalitetsutveckling (Bergman & Klefsjö, 2012). Det är också en viktig 

förutsättning i tillämpningen av RTI-modellen och utgör fyra av fem 

huvudtankar bakom modellen; att alla elever screenas regelbundet för att 

upptäcka inlärnings- eller beteendemässiga problem; att elevernas gensvar på 

undervisningen utvärderas regelbundet; att lärare baserar beslut kring 

undervisningen på data; och om data indikerar på att elever behöver mer stöd i 

undervisningen flyttas de upp en nivå i modellen där undervisningen blir mer 

intensiv, specifik och individualiserad (Brown-Chidsey & Steege, 2005; Burns 

et al., 2007).  

RTI-modellen bygger på den data som samlas in genom regelbundna 

screeningtester, vilka sedan utgör grunden för beslut om eventuella insatser för 

att stödja eleverna i deras utveckling (VanDerHeyden et al., 2007). Detta 

stämmer väl överens med offensiv kvalitetsutveckling som menar att vi måste 

samla in, strukturera och analysera olika typer av information om kundernas 

behov, önskemål, reaktioner och tyckande (Bergman & Klefsjö, 2012). 

Därefter måste informationen omvandlas till kunskap och handling för att bli 

användbar (Ljungberg & Larsson, 2012). Därmed blir det viktigt att personalen 

har utrustning att tillgå för att samla in, bearbeta och analysera data, samt att 

denna är enkel att förstå och använda (Johnston, 2011). Personalens kompetens 

blir avgörande dels för användningen av screeningverktyg, för analys av data 

och insatser, samt för att utveckla undervisningen. Det administrativa stödet 
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lyfts fram som viktigt och avgörande för att stödja lärarna i arbetet med 

processen. RTI-modellen fokuserar främst på att samla in och analysera data 

för att lärarna ska kunna sätta in insatser där det finns ett behov (Gersten et al., 

2017). Processen bygger på förbättringscykeln PDSA för ständiga förbättringar 

(Bergman & Klefsjö, 2012). Kvalitet i skolan handlar dock inte endast om att 

tillgodose eller överträffa elevernas behov och förväntningar, utan också om 

hur väl verksamheten uppfyller skollagen, målen i läroplanerna och 

kursplanerna (Skolverket, 2012b). Analyser bör fokusera på överliggande nivås 

arbete (Österberg, 2014), vilket innebär att elevernas resultat även bör 

användas till att utveckla lärarnas undervisningskvalitet. Screeningar blir då 

verktyget för ständiga förbättringar och gynnar i längden alla elever, det vill 

säga ökar kundvärdet (Grosche & Volpe, 2013). 

Bergman och Klefsjö (2012) lyfter vikten av att ha en beslutsstrategi för att 

vara säker på att det man mäter är användbart för att fatta beslut kring eleverna 

eller processen (ibid.) och att vi agerar på orsaker och inte symptom (Klefsjö et 

al., 2010). Mätningarna är länken mellan strategin och den dagliga 

verksamheten, som bidrar till kunskap, som i sin tur bidrar till förståelse och 

handlingskraft (Ljungberg & Larsson, 2012). Detta hänger ihop med vikten av 

att ha tydliga mål i genomförandet av screeningar som mätningarna kan bygga 

på (Elliott et al., 2007). Eftersom det amerikanska skolsystemet är mer 

resultatinriktat än det svenska finns det bättre förutsättningar för att RTI ska 

fungera där än i Sverige där vi har ett värdebaserat skolsystem (Orlenius, 2010; 

SFS 2010:800). Det är dock inget hinder. Men RTI-modellen förutsätter att det 

skapas en kultur som värdesätter mätning och använder den på rätt sätt 

(Ljungberg & Larsson, 2012). När det gäller lokala mål omnämns detta 

förmodligen inte i artiklarna eftersom den amerikanska skolan är statligt styrd 

och det inte förekommer lokala mål så som i den kommunalt styrda svenska 

skolan, exklusive friskolorna. Detsamma gäller de ekonomiska 

förutsättningarna som finns statligt reglerade i USA (Zekic & Karwanchi, 

2011). 

Antalet lärare och övrig personal nämns inte i artiklarna, men däremot 

organiseringen av personal i team för att sammanställa, analysera och diskutera 

resultaten av screeningtesterna, samt att besluta och följa upp åtgärder (Gersten 

et al., 2017). Det finns många fördelar med denna organisering enligt offensiv 

kvalitetsutveckling. Den första fördelen är att RTI-modellen kräver, i enlighet 

med Bergman och Klefsjös (2012) definition av processer, att det finns en 

likvärdig process som startar med screening, slutar med utvärdering av insatser 

och sedan börjar om med ny screening (ibid.). Den andra fördelen är att 

organiseringen i team skapar en helhetssyn då flera olika kompetenser arbetar 



33 
 

tillsammans, flera nivåer involveras och vi undviker stuprör (Ljungberg & 

Larsson, 2012). Den tredje fördelen är att eleven, det vill säga kunden, placeras 

i centrum i teamets arbete för elevernas ökade måluppfyllelse och en tro på att 

alla kan lyckas (Bergman & Klefsjö, 2012), vilket är en av grundtankarna 

bakom modellen. Det kan vara en av förklaringarna till att elevgruppen inte 

nämns i någon av artiklarna. Den fjärde fördelen med organiseringen i team är 

att det skapar delaktighet, transparens och ett ägarskap hos de som arbetar i och 

leder processen (Gersten et al., 2017). Fördelen med det proaktiva 

förbättringsarbetet är att det ges utrymme till förberedelser, att äga initiativet, 

att prioritera utifrån organisationens behov och att handla utifrån rationella 

tankemönster. Motståndet är oftast större i det proaktiva än i det reaktiva 

förbättringsarbetet, men det i sig innebär också att medarbetarna är delaktiga 

och engagerade (Ahrenfelt, 2013). 

 

Medarbetarnas delaktighet är en framgångsfaktor i ledarskapet (Bergman & 

Klefsjö, 2012). Med organiseringen i team blir medarbetarna medskapare till 

ledarskapet där de får möjlighet att vara aktiva, initiativtagande och engagerade 

medarbetare som bidrar till utvecklingen (Andersson & Tengblad, 2009). 

Personalen blir aktivt deltagande i beslutsprocessen, vilket är en förutsättning 

för ett förbättringsarbete. Den kollektiva styrkan och förmågan att skapa värde 

för eleverna och hjälpa dem att utvecklas stärker delaktigheten (Yukl, 2012). 

RTI-modellen förespråkar samarbete mellan all personal med olika 

professioner (Dougherty Stahl, 2016) samt en hög inkludering av föräldrarna i 

arbetet (Oakes, Lane, Cantwell & Royer, 2017). Elevens behov ska stå i 

centrum (Bergman & Klefsjö, 2012), däremot nämns det ingenstans i artiklarna 

hur lärarna kan skapa delaktighet för eleverna i processen. Det som nämns är 

den formativa bedömningen av eleverna (Good & Kaminski, 1996), det vill 

säga ett tydliggörande för eleverna om undervisningens mål, att se var eleverna 

befinner sig i förhållande till målen och ge återkoppling om hur eleven ska 

uppnå målen (Skolverket, 2014). Att sätta elevens behov i centrum ställer stora 

krav på lärare och ledning att känna eleverna tillräckligt väl för att kunna 

bedöma vilka insatser som tillfredsställer deras behov och utgår från elevens 

förutsättningar (Bergman & Klefsjö, 2012). 

 

De interna kundernas delaktighet är en viktig del av ledarskapet (Waal, 2012). 

En delegering till team och administration kan öka beslutskvalitén i de fall 

underordnade har mer relevanta kunskaper och erfarenheter än chefen själv 

(Yukl, 2012), vilket får bedömas vara fallet inom arbetet med RTI-modellen 

(Printy & Williams, 2015). Det är även en fördel när det krävs snabba beslut 

eftersom personalen befinner sig närmre verksamheten, ser problemen och har 
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mer relevant information som gör att bättre beslut kan fattas (Yukl, 2012). En 

delegering ställer dock höga krav på tillit enligt Printy och Williams (2015) och 

kräver ett starkt ledarskap som visar vägen och bär upp arbetssättet kring RTI-

modellen (ibid.; Gerste et al., 2017). Ledarskapet måste vila på en synlighet, 

tydlighet, ett personligt engagemang och inte minst en övertygelse om att 

arbetssättet kommer att bidra till organisationens utveckling (Bergman & 

Klefsjö, 2012).  

 

Skickliga lärare med kontinuerlig kompetensutveckling är en viktig 

förutsättning för arbetet med RTI-modellen, enligt Johnston (2011). En av 

hörnstenarna inom offensiv kvalitetsutveckling är att sätta kunderna i centrum, 

vilket inte endast innefattar eleverna utan även medarbetarna som interna 

kunder (Bergman & Klefsjö, 2012; Söderlund 1997). Inom RTI-modellen 

innebär detta till stor del kompetensutveckling som en viktig förutsättning för 

personalens arbete med modellen (Johnston, 2011). Organisationsledningen 

rekommenderas, enligt Waal (2012), att identifiera kompetens och styrkor 

bland medarbetare för att kunna använda dem på rätt sätt och erbjuda 

kompetensutveckling efter behov och önskemål (ibid.).  

 

RTI-modellen förespråkar att all undervisning ska vara evidensbaserad, vilket 

är den femte och sista huvudtanken bakom RTI-modellen (Brown-Chidsey & 

Steege, 2005; Burns et al., 2007). Etablerade, vetenskapligt förankrade 

undervisningsmetoder förespråkas framför lärarens frihet och tillit till förmåga 

och expertis (Hess & Petrilli, 2006). Det ska även finnas färdiga förslag på 

insatser, som är vetenskapligt förankrade, på vanligt förekommande problem 

(Gersten et al., 2017). För att varje enskild elevs behov och förutsättningar ska 

tillfredsställas måste undervisningen anpassas därefter (Bergeå, 2008), 

samtidigt som kvalitet måste bedömas utifrån hur väl skolan uppfyller kraven i 

skollagen, läroplanerna och kursplanerna.  En resultatanalys ska ha fokus på 

överliggande nivås arbete och inte endast att vidta åtgärder på individnivå 

(Österberg, 2014). Offensiv kvalitetsutveckling förutsätter, enligt Bergman och 

Klefsjö (2012), en kreativitet och innovationsförmåga (ibid.) för att man ska 

kunna arbeta proaktivt med förbättringar innan problem uppstår (Sörqvist, 

2004).  
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6. Slutsatser 
 

Den skola i Sverige som planerar att använda sig av modellen Response to 

Intervention bör skapa följande förutsättningar för att arbetet ska vara 

kvalitetsutvecklande och skapa kundvärde: 

 Att ha ett processynsätt där eleven står i centrum  

 Att det finns tydliga mål i genomförandet av screeningar som 

mätningarna kan bygga på 

 Att screeningsresultaten utgör grunden för beslut om eventuella insatser 

för att stödja eleverna i deras utveckling 

 Att screeningresultaten används för att utveckla undervisningskvalitén 

 Att all undervisning är vetenskapligt förankrad  

 Att personalen har adekvat utbildning för att arbeta med data (samla in, 

sammanställa, analysera, dra slutsatser, utforma insatser, utvärdera – 

enligt PDSA) 

 Att kontinuerlig kompetensutveckling erbjuds all personal efter behov 

och önskemål 

 Att personalen har adekvat stöd för att arbeta med data (samla in, 

sammanställa, analysera, dra slutsatser, utforma insatser, utvärdera – 

enligt PDSA) 

 Att personalen organiseras i team 

 Att personalen är aktivt deltagande i beslutsprocessen 

 Att viss delegering av ledarskapet sker till teamen 

 Att det finns ett starkt och tydligt ledarskap med en övertygelse om att 

arbetssättet kommer att bidra till kvalitetsutveckling 

 

 

7. Diskussion 
 

Den här studien har syftat till att bidra med kunskap om hur vi kan driva 

kvalitetsförbättringar och därmed öka kundvärdet inom utbildningssystemet. 

Inledningsvis har jag identifierat ett behov av att öka kunskapen kring de 

förutsättningar som krävs för att driva ett proaktivt arbete i skolan. 

Studieobjektet i uppsatsen har varit RTI-modellen, och hörnstensmodellen för 

offensiv kvalitetsutveckling har använts för att få en djupare förståelse för 

kvalitetsutveckling i ett utbildningssammanhang. Bergman och Klefsjös (2012) 

hörnstensmodell har för studien och dess resultat varit ett viktigt komplement 
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till Österbergs (2014) teori med de tre kvalitetsdimensionerna. Den har 

kompletterat kvalitetsdimensionen strukturkvalitet, men kan även kombineras 

med dimensionerna processkvalitet och resultatkvalitet. Det visar sig under den 

här studiens gång att det finns aspekter inom processkvalitet i slutsatserna. 

Därmed identifieras ett behov av att fokusera på samtliga kvalitetsdimensioner, 

det vore intressant som fortsatt forskning. Det hade också varit intressant att 

fördjupa sig i det ledarskap som krävs för att använda sig av modellen, vilket i 

den här studien tagits upp i mycket begränsad omfattning. 

Resultatet av den här studien utgår i princip från tre huvudområden; kompetens, 

utrustning och ramar. Med rätt utbildning, utrustning och organisering av 

personal skulle man enligt studien kunna införa RTI-modellen. Vad som dock 

inte tas upp men som vi utifrån resultatet ändå kan anta är att det krävs en 

kultur som värdesätter mätning samt en vana att arbeta med data, för att RTI-

modellen ska bidra till kvalitetsutveckling (Ljungberg & Larsson, 2012). Vad 

som också framkommit i litteraturöversikten men som inte syns i 

kategoriseringen är att det krävs att lärare och specialpedagoger arbetar 

tillsammans i klassrummet med perspektivet eleven i centrum (Johnston, 2011; 

Grosche & Volpe, 2013). Nya samarbetsformer och kollegialt lärande är 

återkommande diskussioner i den svenska debatten om skolan, där 

kvalitetsteknik kan tillföra perspektivet eleven i centrum samt att arbeta med 

processer där en helhetssyn med fokus på kunden är viktigare än de hierarkiska 

strukturerna (Ljungberg & Larsson, 2012). 

Resultatet av studien är utifrån ett svenskt skolperspektiv till viss del 

förvånande eftersom antalet lärare eller personal, lärmiljöerna, elevgruppens 

förutsättningar och ordningsregler knappt nämns i de vetenskapliga artiklar 

som studerats, men är ofta förekommande i den svenska debatten om skolan. 

Hörnstensmodellen för offensiv kvalitetsutveckling (Bergman & Klefsjö, 2012) 

med dess värderingar blir ett viktigt bidrag till debatten med perspektivet 

kunden i centrum snarare än att fokusera på yttre, ofta opåverkbara, faktorer.  

Eftersom RTI-modellen endast implementerats i USA är det också där all 

forskning kring modellen gjorts och det är där den anses framgångsrik. Det 

amerikanska utbildningssystemet är i högre utsträckning än det svenska 

resultatinriktat (Zekic & Karwanchi, 2011), vilket är gynnsamt för 

tillämpningen av RTI-modellen. Därmed måste vi ställa oss frågan om det är 

realistiskt att tro att det går att skapa de förutsättningar som krävs för att 

tillämpa modellen inom det svenska utbildningssystemet. Om vi även utgår 

ifrån att det finns skillnader mellan skolor i USA blir det intressant att studera 

vilken kultur som präglar de skolor som varit framgångsrika med RTI-

modellen, samt hur lärare på dessa skolor tar tillvara på eller använder sig av 
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de förutsättningar som finns. Således behövs det mer forskning kring modellen 

både i USA och i andra kulturer och utbildningssystem för att kunna säga om 

den är framgångsrik. 

 

 

7.1 Metoddiskussion 

 

Studiens första frågeställning hade även gått att besvara genom att göra en 

innehållsanalys av en eller flera artiklar. Innehållsanalysen kan vara både 

kvalitativt och kvantitativt inriktad beroende på om man exempelvis vill 

studera de meningsbärande enheterna eller räkna förekomsten av ord i texter 

(Bryman, 2018). Utifrån resultatet hade det gått att dra slutsatser kring vilka 

förutsättningar som krävs för att RTI-modellen ska bidra till 

kvalitetsförbättringar och ett ökat kundvärde (Bergström & Boréus, 2012). Den 

andra frågeställningen kräver däremot en kvalitativ inriktning och därmed 

valdes systematisk litteraturöversikt för hela studien. Styrkan med att använda 

sig av systematisk litteraturöversikt som metod är att det går att generalisera 

resultatet utifrån en större mängd artiklar (Egger, Ebrahim & Smith, 2002; 

Mulrow, 1994). Dessutom uppnåddes saturation i sökningarna. Som en fortsatt 

forskning hade det varit intressant att genomföra intervjuer och observationer 

på en skola där man ser positiva effekter av elevernas resultat genom att 

använda RTI-modellen. Hur använder de sina förutsättningar? Vilken kultur 

råder? På vilket sätt och i vilken mån utvecklar eleverna de demokratiska 

värderingar som det svenska skolsystemet vilar på? 
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