Kattmodellen – hyllad metod mot dyslexi
Effektiv, snabb och självmotiverande. Kattmodellen är en ny
och helt unik pedagogisk metod baserad på samma typ av
neurologiska och kognitiva struktur som de som redan kan
läsa och skriva använder sig av.

Eleverna blir helt fria från
läs- och skrivproblem
Metoden bygger på visuell och mental träning och redan efter
kort tid syns och hörs resultaten. Kattmodellen finns som
grupp- och privatlektioner, och som projekt för skolor och
kommuner.

Skiljer sig från andra metoder
Historiskt har det ansetts att dyslektiker har problem med
fonologin, att det inte kan höra hur ordet stavas, det vill säga
att de inte kan ljuda fram bokstäverna. Vi kan notera att det
finns personer som varit döva sedan födseln som kan läsa
och skriva obehindrat. Fler och fler anser nu, tillsammans med
Kattmodellen, att dyslexi har med ordbilden att göra. Kan man
bara förstå ett språk, vilket en överväldigande majoritet av
dyslektiker kan, kan man bli av med sin dyslexi.
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Alla använder mentala bilder
Det första vi gör är att vi hjälper eleverna att skapa en bild av
ordet katt, därav modellens namn. Så snart eleverna får fatt på
ordet och kan se det för sin inre syn, kan vissa tack vare den
visuella bilden till och med bokstavera det baklänges. Efter
ordet katt, fortsätter vi med andra ord, gärna sådana som
eleverna tycker om (exempelvis ord om fotboll, kanelbullar,
sommaren med mera). När den kognitiva grundstrukturen
sitter på plats behöver man bara träna på den, tre till fyra
minuter per dag. Många har liknat Kattmodellen vid att lära sig
cykla. Så snart grunderna sitter, tänker man inte på hur man
cyklar utan man bara trampar iväg. Kattmodellen
övningssystem blir självförbättrande för varje dag som
går – ju mer eleven lär sig att stava och läsa, desto roligare blir
övningarna. Den tidigare så frustrerande situationen blir blott
ett minne.

Kontakta Kattmodellen idag
Kattmodellen är intensiv och lärs ut under en dag. Grupperna
består av cirka 10 elever + handledare (ex lärare eller föräldrar).
Efter kursdagen sker individuell träning, 3-4 minuter per dag.
Oberoende tester har visat att Kattmodellen givit en fördubbling av läshastigheten, och en förbättring av rättstavningen
med 167 procent. Detta efter endast 6 månader.
Du kan läsa mer på www.kattmodell.se
Kattmodellen
+46 (0)707 270 270
+46 (0)8 644 06 06
info@kattmodell.se
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Några referenser
“Vi har haft åtskilliga diagnosticerade dyslektiker genom åren,
det här är första gången vi ser så här enorma framsteg, och
då har vi provat otalet olika metoder.”
Lars Möller, utbildningsansvarig på Gråmunkehöga, ett
behandlingshem för ungdomar i Uppsala.
”Jag blir så upprörd på skolan att de inte kan ge barn
möjlighet att ha tillgång till en sådan enkel och effektiv metod.”
Anette Aaröe, Göteborg
När Ferdinand gjorde om dls fyra månader efter utbildningen
så låg han på en solklar stanine 3.
Susanne Båge, klasslärare i Väståboland, Finland.
”Kursen var mycket väl värd varenda krona och minut. Jag
skulle verkligen inte tveka att gå kursen igen om det så skulle
behövas. Fast nu behövs det ju inte.”
Barbro Skrenya, Tidaholm

Kattmodellsstudie i Dals-Ed
Tillsammans med specialpedagogen Per Ekemark,
Dals-Eds kommun, gjordes 2010 ett projekt på ett antal elever
vid årskurs 4 och 5. Eleverna kunde sedan tidigare känna igen
bokstäverna i alfabetet, men hade i övrigt stora dyslektiska
problem.
Hogrefe Psykologiförlagets DLS, som anses vara standardtestet i Sverige, användes för att mäta resultaten före och efter.
Projektet föll mycket väl ut och ska nu utvidgas.
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