
Stockholm 

2010-06-11 

 

Hej! 

 

 

 

 

Tack för att du tar dig tid att läsa igenom det här brevet! Mitt önskemål med detta brev är 

att informera om Kattmodellen. Vi hoppas att det skapar en större nyfikenhet och vilja att 

forska på Kattmodellen. 

Vi kommer att genomföra ett projekt med Dals-Eds kommun och eventuellt några av dess 

grannkommuner där vi ska mäta dyslektiska barns och ungdomars förmåga att läsa och 

skriva före och efter en utbildning i Kattmodellen. Det kommer att bli det andra projektet 

med Dals-Eds kommun. Resultaten av det första kan du se längre ner i detta dokument. 

Dessa barn har gått ifrån att i snitt vara på stanine 2,5 till stanine 5 i tre av fyra kategorier på 

ett år. Detta är betydligt bättre än för referensgruppen. 

Vi säger inte att det på något sätt presenteras obestridliga bevis för Kattmodellens 

effektivitet i detta brev. Det finns dock ett mönster som är väldigt tydligt, nämligen att 

personer med läs- och skrivsvårigheter blir betydligt bättre på att läsa och skriva efter att ha 

fått en utbildning i Kattmodellen. 

De flesta av Kattmodellens kunder är föräldrar vars barn har svåra bekymmer med läsning 

och skrivning och som ”testat allt” med inga eller små resultat. Oftast blir de betydligt bättre 

på relativt kort tid och därefter fortsätter de att utvecklas i en bra takt. 

Ibland får vi höra saker där man på olika sätt försöker förklara resultaten som många fått av 

Kattmodellen. Man pratar om placebo, att ”man blir bättre oavsett vad man övar” eller så 

kallar man Kattmodellen en ”quick fix”. Att påstå den här typen av saker är ett uttryck för att 

man saknar information och vår förhoppning är att kunna rektificera detta. De flesta av våra 

elever har redan testat allsköns metoder, utan några större resultat. 

Viktigt att veta är att Kattmodellen är en helt ny typ av inlärningsmetod och arbetssättet är 

helt unikt då man arbetar direkt med kognitiva egenskaper. 

Vi ber därför om att uppmana till att man i dagsläget bedömer själv hur effektiv 

Kattmodellen är utifrån de som faktiskt har testat den. En överväldigande majoritet av de 

som har personlig erfarenhet av Kattmodellen är positiva. 1 
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 Se exempel på  http://www.kattmodell.se/referenser.html  

http://www.kattmodell.se/referenser.html


 

Beskrivning av Kattmodellen 

Kattmodellen är uppbyggd runt principen av en Test Operate Test Exit (T.O.T.E).2 

Kattmodellen är inlärning av ett tankemönster som huvudsakligen består av två 

komponenter. Båda dessa komponenter behöver vara korrekt utformade och utföras i en 

förutbestämd sekvens. Hög precision krävs, kvalitén är absolut avgörande för utfallet. Vi 

arbetar med ett ord i taget.  

I första steget lär vi ut hur man gör en ordbild på ett korrekt sätt. I steg två lär vi studenterna 

att avgöra korrektheten. 

 

Steg 1 – Hur man skapar en ordbild enligt Kattmodellen 

Man skapar ordbilder utifrån ett mönster, dvs. man gör alltid på samma sätt med, utifrån vår 

erfarenhet, relativt små variationer.  

Oftast när vi frågar studenterna hur de har sina ordbilder så skiljer sig dessa mer eller mindre 

från grundstrukturen i Kattmodellen. Det innebär att de gör sina ordbilder på ett ”dåligt” 

eller ”svårt” sätt.  

Vi menar att man behöver ha en välformad ordbild för att kunna läsa och skriva obehindrat.  

Det innebär att bilden för att vara begriplig, eller lätt att använda behöver ha vissa 

egenskaper.  

Vi ser helt enkelt till att studenten kan se ordbilden på ett enkelt sätt. 

Stephen Kosslyn är psykolog vid Harvard med mentala bilder som specialitet.  

Kosslyn säger: ”Vi bearbetar mentala bilder med samma funktioner som vi bearbetar direkt 

perceptionell data.” 

Hans slutsatser stärker och överensstämmer med det vi lär ut.  

När vi beskrev vår arbetsmetodik för Kosslyn bekräftade han att vi arbetar på ett sätt som 

överensstämmer med hans arbete.  

 

Steg 2 – Hur man verifierar rätt och fel 
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 http://tip.psychology.org/miller.html och http://dictionary-

psychology.com/index.php?a=term&d=Dictionary+of+psychology&t=Test+Operate+Test+Exit 

http://tip.psychology.org/miller.html
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I steg två lär vi ut hur man verifierar känslomässigt om det är rätt eller fel.  

De som kan läsa och skriva obehindrat brukar känna på sig när något är felstavat. Som 

kontrast så tenderar dyslektiker oftast vara osäkra.  

Om man inte har en återkopplingsslinga som berättar vad som är rätt och fel så kan man inte 

lära sig. Man skulle kunna kalla detta hjärnans egen rättstavningskontroll. 

 

Önskvärt resultat 

Tanken är att denna sekvens (steg 1 och steg 2) med lite träning blir ett automatiserat 

beteende. När det väl sitter på plats har man samma förutsättningar som de som aldrig haft 

några svårigheter med att läsa och skriva.  

Detta verkar bekräftas av siffrorna från Dals-Eds kommun. (Se längre bak i dokumentet).  

Gruppen vi utbildade ligger i medelvärde på stanine 5 i tre av fyra kategorier (läshastighet, 

läsförståelse, ordförståelse och rättstavning) ett år efter utbildningen. Gruppen som vi 

utbildade började på stanine 2,5 i medelvärde.  

När vi arbetar med enskilda elever tar det mellan två och fem timmar. Därefter behöver de 

öva en till tre minuter per dag. Vi brukar rekommendera att träna tills sekvensen är 

automatiserad vilket brukar ta mellan några veckor upp till 6 månader. Därefter sker fortsatt 

inlärning och utveckling automatiskt. Man kan säga att de har samma tankemönster som de 

som kan läsa och skriva. 

 

Testning av Kattmodellen – studie i samarbete med Dals-Eds kommun 

Dals-Eds kommun tog in oss för en utbildning. Kommunen är väldigt nöjd med det inledande 

resultatet och har därför bestämt sig för att göra ett större test.  Eventuellt kommer även 

några av grannkommunerna att delta i detta test. 

Syftet är att testa hur effektiv Kattmodellen är. 

Vår förhoppning är att testgruppen ska vara mellan 20-40 elever. Utbildningen sker med 

maximalt 10 elever per utbildning. 

Referensgruppen ska vara lika stor som testgruppen och eleverna bör slumpas fram av en 

oberoende part. De elever som hamnar i referensgruppen kommer efter avslutad studietid 

erbjudas att få ta del av Kattmodellen.  

Testningen av läs- och skrivförmåga bör ske relativt kort innan utbildning och 10 månader 

efter utbildningstillfället. 



Hogrefe Psykologiförlagets DLS standardtest används. 

Vi begär även att föräldrarna för dagbok över hur eleverna övar, över antalet ord och längd, 

mätt i tid för varje övning. 

 

Inklusionkriterier – för att få ingå i testgruppen 

 Kunna känna igen alla bokstäver 

 Kunna prata och förstå svenska obehindrat 

 Ska ha någon att öva med dagligen, minst fem dagar i veckan, som kan läsa och skriva 

problemfritt 

 Eleverna ska ligga på stanine 1-2 enligt Hogrefes DLS. Tyvärr gör inte Dals-Eds 

kommun några dyslexiutredningar. 

 Åk 4-5 (10-11 år) 

 

Exklusionskriterier: 

 Försökspersonerna inte får ha några medfödda eller förvärvade neurologiska skador 

eller sjukdomar som påverkar deras kognition eller perception. 

 

Hur vi vet att Kattmodellen fungerar 

Kommentarerna från tidigare kursdeltagare talar sitt tydliga språk. På kattmodell.se finns ett 

femtiotal referenser. 

Viktoria hade dyslexidiagnos från Danderyds sjukhus3. Några år efter det att hon lärt sig 

Kattmodellen gjordes dyslexiutredningen om. Denna gång hade hon inte dyslexi .4 Man kan 

naturligtvis inte betrakta detta mer än som en fallstudie men vi har många fler nöjda kunder. 

En mamma har nyligen börjat blogga om sin sons utveckling5.   

Där står det förstås inte om dem som inte har fått det att fungera. Men under det år vi hade 

pengarna-tillbaka-garanti (inga krav, det var bara att begära avgiften) så var det cirka 3% 

som begärde pengarna tillbaka, en väldigt låg siffra. 

                                                           
3 http://www.kattmodell.se/pdf/Victoriadyslexi2002.pdf 

4 http://www.kattmodell.se/pdf/VictoriaDyslexifri2009liten.pdf 

5  http://www.didrikochcaroline.se/ 

http://www.kattmodell.se/pdf/Victoriadyslexi2002.pdf
http://www.kattmodell.se/pdf/VictoriaDyslexifri2009liten.pdf
http://www.didrikochcaroline.se/


Per Ekemark 6är specialpedagog i Dals-Eds kommun och ansvarade för testningen av 

Kattmodellen där .  Annika Henke 7är speciallärare och har skrivit en uppsats om 

Kattmodellen som finns bifogad. Hon är även med och pratar i radioprogrammet som länkas 

nedan .8 

Studio 1 i P1, ett av Sveriges mest seriösa nyhetsfördjupande program, har gjort ett inslag 

om projektet i Dals-Eds kommun. Lyssna gärna på bifogad länk.9 

Även internetsidan Alltomskolan.se har testat ett antal elever som fick lära sig Kattmodellen. 

Lite förenklat kan man säga att de eleverna blev dubbelt så bra på 6 månader10. Tyvärr 

verkar sidan inte bli uppdaterad längre men e-postdressen kattis@alltomskolan.se bör 

fungera. Mig veterligen så förbättras ungdomars läsning och skrivning med cirka 20-30 % 

årligen. Då är deltagarnas förbättring i den här gruppen alltså ungefär 10 gånger bättre.  

Föregångaren till Kattmodellen har testats av Tom Malloy som är professor i psykologi vid 

Utahs universitet11.  

 

1.) Webblänkar till uppsatser 

Det har skrivits tre uppsatser vid universitet och folkhögskolor som vi känner till: 

http://www.kattmodell.se/pdf/UppsatsEllinorKarlsson.pdf 

http://www.kattmodell.se/pdf/UppsatsAnnikaHenke.pdf 

http://www.kattmodell.se/pdf/UppsatsAgnetaMellaKarinYlivaini.pdf 

 

2.)  Resultat i diagram från Dals-Eds kommuns testning av Kattmodellen 

 

Jag citerar Per Ekemark som är ansvarig specialpedagog i Dals-Eds kommun: ”Det var tio 

elever på utbildningen varav en gymnasist. (Dessa mäts inte i Dals-Ed). Diagrammet 

                                                           
6 per.ekemark@dalsed.se  

7 annika.henke@dalsed.se 

8
   http://www.sr.se/webbradio/?Type=db&Id=2272886 eller http://www.kattmodell.se/ljudfiler/Studio1-20100324.mp3. 

9
  http://www.sr.se/webbradio/?Type=db&Id=2272886 eller http://www.kattmodell.se/ljudfiler/Studio1-20100324.mp3. 

10 http://www.kattmodell.se/Alltomskolan20090622.xls för siffrorna. Artiklarnas adress är http://www.alltomskolan.se/artiklar-om-

skolan/skolnyheter/105/, http://www.alltomskolan.se/artiklar-om-skolan/skolnyheter/122/ och http://www.alltomskolan.se/artiklar-om-

skolan/skolnyheter/135/  

11 http://www.kattmodell.se/Cognitive-strategies_Spelling-1987.pdf 
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http://www.alltomskolan.se/artiklar-om-skolan/skolnyheter/105/
http://www.alltomskolan.se/artiklar-om-skolan/skolnyheter/122/
http://www.alltomskolan.se/artiklar-om-skolan/skolnyheter/135/
http://www.alltomskolan.se/artiklar-om-skolan/skolnyheter/135/
http://www.kattmodell.se/Cognitive-strategies_Spelling-1987.pdf


använder sig av StandardNine (Stanine).12En elev har varit frånvarande från skolan och 

ytterligare två har inte kunnat genomföra slutproven på ett adekvat sätt av olika 

anledningar. Kvar är sex som finns redovisade i diagrammen. Referensgruppen bestod av nio 

elever där några saknades i slutproven.” 

Hogrefe Psykologiförlagets DLS standardtest användes. 

 

 

Patrick Lindblad 

+46 (0)707 270 270 

patrick@kattmodell.se 

http://www.kattmodell.se 
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6.) Resultat i diagram från Alltomskolan.se testning av Kattmodellen 

 

  Läshastighet (ord/minut)   

Elev  
Före KATT-
modellen 

Efter 
Kattmodellen 

Läshastighet 
% förbättring 

A 53 110 108% 
B 93 163 75% 
C 106 173 63% 
D 87 148 70% 
E Deltog ej Deltog ej Deltog ej 
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Rättstavning (av 38 möjliga 
ord)           

Före 
Kattmodellen 

% rätt före 
Kattmodellen 

7 månader 
efter 

Kattmodellen 
% rätt efter 

Kattmodellen 

Förbättring i 
antal 

rättstavade 
ord 

% fler 
rättstavade 

ord 

% färre 
felstavade 

ord 

19 50% 25 66% 6 32% 32% 
17 45% 20 53% 3 18% 14% 
19 50% 26 68% 7 37% 37% 
3 8% 8 21% 5 167% 14% 
31 82% 35 92% 4 13% 57% 
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