
 

Kattmodellen är en enkel och effektiv metod 

för att lära sig att läsa och skriva obehindrat. 

Den bygger på ett tankemönster som baseras 

på hur de som kan skriva och läsa felfritt gör.  

Dals-Eds kommun bestämde sig för att testa 

Kattmodellen. Utbildningen med ungdomarna 

pågick en dag. Sedan fick dessa själva öva 

några minuter om dagen tillsammans med en 

förälder. Kattmodellens övningsprogram 

pågår under 3 veckor upp till 6 månader. De 

inledande testerna, före utbildningen i 

Kattmodellen och de avslutande testerna av 

ungdomarna har skett med ett års mellanrum. 

 

Det som är intressant med siffrorna är att 

referensgruppen är den starkare gruppen från 

början. Den ligger på ca stanine 3 i snitt. 

Kattgruppen, innan utbildningen, ligger i 

medelvärde på 2.5. 

 

Ett år efter utbildningen i Kattmodellen så 

ligger Kattgruppen i 3 av 4 kategorier runt 

stanine 5. Detta är anses vara nära 

riksstandard. Referensgruppen ligger, efter ett 

år, nära stanine 3.5.  

 

Det man dock ser är att Kattgruppens 

stavningen inte har utvecklats i samma takt. 

Det beror helt enkelt på att det är en helt 

mekanisk inlärning, och sådan behöver tid. 

Här har referensgruppen gått upp lite drygt en 

halv stanine och Kattgruppen nästan en hel 

stanine.  

 

Ordförståelse, läshastighet samt läsförståelse 

har gått upp till normalnivåer för deltagarna i 

Kattgruppen.  

 

 

Dals-Eds kommun testar Kattmodellen 
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Kort om Stanine. Det står för StandardNine.  

Stanine används som standard i Sverige när 

det gäller att bedöma hur bra elever är på att 

läsa och skriva. Om man ligger på stanine 1 

är man väldigt svag. Om man ligger på 

stanine 5 är man medelbra och om man 

ligger på stanine 9 så läser och skriver man 

helt perfekt. 

Per Ekemark, ansvarig specialpedagog för 

projektet i DalsEd säger så här: 

“Det som gör att man kan härleda 

förbättringen till Kattmodellen är gruppen som 

helhet har blivit bättre.” 

Specialpedagogens professionella åsikt är att 

de elever som fick gå kursen i Kattmodellen 

var de med störst behov:”De hade störst 

svårigheter i gruppen. Generellt sett har den 

här gruppen haft en mycket mer positiv 

utveckling än referensgruppen.” 

 

Radioprogrammet Studio 1 gjorde ett inslag 

om Kattmodellen. Du kan ladda ner det på 

vår hemsida. Programmet delas ut med 

tillstånd av Sveriges Radio. Programmet 

kommer att tas bort från Studio 1´s hemsida. 

 

 

 

 

 

Kattmodell.se Tel: +46 (0)707 270 270 

DalsEds kommun: Tel: 0534 - 190 00 

Per har Per.Ekemark@dalsed.se 

 

mailto:Per.Ekemark@dalsed.se
http://www.kattmodell.se/
http://www.dalsed.se/
http://en.wikipedia.org/wiki/Stanine
http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=1637
http://www.sr.se/webbradio/?Type=db&Id=2272886
http://www.kattmodell.se/ljudfiler/Studio1-20100324.mp3
http://sr.se/
http://www.kattmodell.se/
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