rraKusKa ovmngar ar A ocn u
när modellen tillämpas.
- Man kan till exempel inte
lära någon att cykla genom att
berätta om det, utan det är något
man måste prova på. Grunden

stallet tör att liuda dem lär de en
mental bild av orden. När modellen arbetas in skapas en förmåga
att stava orden rätt.
Det är meningen att l<ursdeltagarna ska göra övningar hemma

gift att hålla koll på vilka möjiigheter som finns för att stöda de

Ofta händer det att de som pro-

var Kattmodellen har försökt

som har problem med att läsa

med allt annat.
- De har fått allt tänkbart stöd
tidigare och ser det här som en

och skriva.
- Vi försöker, hitta olika modeller som vi sprider ut till våra

r versryEDr4ualr.

- Många får hjälp av modellen. Vår förhoppning är att kom-

muner och skolor vill anlita oss.
Paloneva har följt med kursen
och gillar det hon ser.
- Deltagarna upplever att

uv[ aI ouKsa vlK-

tigt att lärarna lär sig att plocka
ut det goda ur alla metoder, säger
Paloneva.
JONA NYSTRöM
jona.nystrom@vasabtadet.fi
teL 7848 200

"Revolutionerande om det fungerar"
Efter en dag med Kattmodetlen klarar femteklassaren
Pernilla Sneilman av att bokstavera ord både framlänges
och baklänges. Det kunde
hon inte innan.
Först skulle vi lära oss att säga
katt och sen sa vi det baklänges.
Och rnan skulle ha en bild i huvudet. På bilden var det ett vitt
-:

esse skola och har kommit till
kursen i Kattmodellen med sin
handledare, specialläraren Bodil
Wiklund.
- Det här är ett helt nytt tankesätt. Med Pernilla har vi jobbat
med ljudningen sedan hon gick i
ettan, så nu har vi programmerat
om oss helt och hållet. Och det
har varit ganska arbetsamt, säger

Wiklund.

papper som det stod katt på.
Och om det blev rätt så kändes
det i huludet, annars kändes det
i magen eller någon annanstans,

svårast i början. För
då skakade bara pappret som jag
skulle se, men sen gick det bättre,

berättar Pernilla Snellman.
Hon går i femte klass i Ytter-

Hennes handledare ser stor
potential i Kattmodellen.

- Det var

säger Snellman.

- Det är en fantastisk modell
om man får den att fungera hos
många elever. Jag brukar säga att
det inte finns några genvägar till
att lära sig läsa, man måste bara
träna och träna. Men det här är
faktisl<t en genväg. Och fungerar det är det revolutionerande,
säger

Det hade hon inte kunnat i går.

August Eriksson har kommit
Vasa från Kvevlax tillsammans med sin mamma Annika

till

Harjula-Eriksson.
* Förhoppningsvis har August
en grund för att öva vidare hemma nu. Han gårbara i första klass
så han har inte hunnit öva på att
läsa så mycket, säger Annika.
- Jag kan tänka mig att många
har det här med ordbild som ett
sätt att läsa helt naturligt. I skolan har det varit viktigt med ljudningen, så nu har vi fått tänka

Wiklund.

Hon förklarar att liknande modeller har funnits tidigare, men
att man aldrig fokuserat på den
mentala aspekten.
- Efter att Pemilla läste ordet
sitter kunde hon bokstavera det
både framlänges och baklänges.

om.
JONA NYSTRöM

Annika Harjuta-Eriksson, August Eriksson, pernitta Snel.[man och Bo_
dit wiktund tar paus från kursen i Kaftmodeil.en. pernir.ta intygar att
hon ska komma ihåg att öva hemma också. FOTo: JESSTGA LTNDGREN

Bra modell? Hmm, vete katter...
KOMMElttTANEN
JONA NYSTRÖM
Vikarierande reporter
på Vasabtadet

En snabb kotl visar att
KattmodeLLen är omstridd.
Kvacksatveri är ett ord

som dyker upp i kritiken,

WW

SNär jag besöker stadsbiblioteket och kursen i Kattmodellen
är allt frid och fröjd. Patrick
Lindblad som leder kursen
- och som ligger bakom
företaget som lär ut Kattmodellen - skojar och skrattar med
barnen som deltar i kursen. Och
han d.iskuterar gladeligen sin
modell.
Kursen ordnas i Dateros regi
och verksamhetsledare MajaSisko Paloneva är på plats. Hon
ser Kattmodellen som en bra

metod, särsl<ilt för dem som har
svårt att lära sig auditivt - det
vill säga genom ljudning.

om dyslexi och inlärningssvårigheter - riktar redaktören

Tommy Wingren hård kritik
mot Patrick Lindblad och Kattmodellen.

Barnen verkar nöjda, föräldrarna verkar nöjda. Specialläraren

Bodil Wiklund beskriver till och

Wingren kallar verksamheten

med Kattmodellen som revolutionerande - om dgn fungerar.

för clmisk och anklagar Lindblad för att endast vara ute efter

Men forskar man lite noggrannare i saken träder en annan bild av Kattmodellen fram.
I redaktörsbloggen för tidskriften Dyslexia - en tidskrift

att göra pengar.
Wingren skriver också att han
riktat regeringens uppmärksamhet på verksamheten och
att han hoppas att nägot görs

åt saken.]ag ringer upp Patrick
Lindblad för att höra hans s5m
på saken.

- Wingren kan inget

om Kattmodellen. Hans åsikter är inte
underbyggda. Han har försökt

hitta mängder med saker för
att diskreditera oss. Men hittills

har jag inte hört några anklagelser som skulle vara anmärkningsvärda från honom, säger

Lindblad.
Jag försöker ringa och mejla

Dyslexia, men får inget svar.

Huruvida Kattmodellen iir
revolutionerande eller humbug
har jag inte kompetensen att
avgöra. Det jag tänker på är alla
leenden jag såg på stadsbiblioteket. Min nästa tanke är att kursen visst kostade 55o euro. Och
att normalpriset är 65o euro.
P.S. Varför modellen heter just
Kattmodellen? Orsaken är enkel: Katt är det första ordet man

övar på. D.S.
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I€tffno dellen nJ ary er las svaga
i Vasa.
Ny metod för barn med l.äs- och skrivsvårigheter introducerades
Kattmodetlen kallas en
metod som ska hiätPa de
som har svårt för att läsa
och skriva På ett sätt som

att bara hålla en kurs och

introducerades i Vasa På
fredagen.

stavar JimmY Eng-

iI

an

Iol
Kr
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ba

Paloneva förktarar att många
olika saker kan ligga bakom läsoch skrivsvårigheter. Ofta beror

Det

kurs i den så kallade Kattmodellen pågår i Dateros hörna i Vasa
stad-sbibliotek, Patrick Lindblad
är på plats för att ge barn med

läs- och skrivsvårigheter ett helt
nvtt sätt att tackla sina Problem'
- Då min gudson gick i tredje
klass var han mer eller mindre
analfabet. Han fick lära sig Kattmodellen av Robert fohansson i
Umeå som utvecklat modellen
och som är min mentor nu. berättar Lindblad.

oc

sk

svårisheter på så kallade auditiuu pöblu* iom har med hörseln

ta
m

att göra.
--I sådana fall är Patricks metod särskiltbra. SPeciellt om man

ty

I(

a\

få

har att göra med visuellt starka
personei. Alla metoder är bra
Lutu .un använder dem. Nu är
det din upPgift att få deltagarna
att fortsäita använda metoden i
vardagen, säger Paloneva och

Efter att hans gudson fått hiälP

med sina läs-och skrivsvårig-

- Kattmodellen är ett tankemönster som baserar sig På hur
de som kan läsa och skriva organiserar sina tankar kognitivt'
Praktiska övningar är A och O
när modellen tillämPas.
- Man kan till exemPel inte
lära någon att cYkla genom att
berätta om det, utan det är något
mnn måste nrova På. Grunden

Er

heter avsevärt.

-fimmy. är fredag eftermiddag. En

dellen.

MI

elöer med Iäs- och skrivsvårig-

svarar

som jobbar med att lära ut mo-

r,l

vihoPPas att det härska
kunna bli något man lär ut redan
dae ett. Det slculle minska antalet

man från Böle.
- Ja, och kändes det rätt? Iråear Patrick Lindblad.

heter ägnade Lindblad mYcket
tid och energi åt att förkowa sig
i Kattmodellen. Sedan drygt tre
år tillbaka driver han ett företag

bil

"sången.
-bch

VASA

- Ja, det gjorde det.

il

sen

elömma bort alltihoPa. Och det
är möiligt att det här får en fortsättning.
Patrick Lindblad ser gärna att
Kattmodellen integreras i skol-

den traditionetta Pedagogiken inte gör. Modellen har
utvecklats i Sverige och

- R-y-g-g-e-n,

JI

de låir sig, och det är viktigt. Vi
testar vilket resultat kursen har
här i dag, och vi ska göra ett nYtt
test mot hösten. Det är onödigt

ffitad(t'v.)ochJimmyEngtundfrånBötemedstavningen'
i alt vi lär människor

att
rfräpu .n välformad ordbild och
geräem förmågan att avgöra vad
som är korrekt.

lisser

Genom att de som jobbar med
Kattmodellen visualiserar ord i
stället för att ljuda dem får de en
mental bild av orden. När modellen arbetas in shaPas en förmåga
att stava orden rätt.
Det är meningen att kursdeltagarna ska göra öl'ningar hemma

tör att bygga På sin förmåga.
- De som följer våft träningsschema når samma nivå som de
som kan läsa och skriva. Man behöver bara träna några minuter
per dag, säger Lindblad.
Ofta händer det att de som Pro-

var Kattmodellen har försökt
med allt annat.
- De har fått allt tänkbart stöd
tidigare och ser det här som en

sista utväg. Intresset har varit
stort för vår modell.
Maria-Sisko Paloneva är verksamhetsledare för Datacentret
för specialgruPPer, Datero. Hon
förklarar att det är Dateros uPPgift att hålla koll På vilka möjligLeter som finns för att stöda de

som har problem med att läsa
och skriva.
- Vi försöker, hitta olika modeller som vi sPrider ut till våra

FOTOI

JESSICA LINDGREN

verksamhetsPunkter mellan
Karleby i norr och Kristinestad
i söder, säger Paloneva.

Lindblad ser gärna att Kattmodellen får stor sPridning.

- Många får hjälP av model-

len. Vår förhoPPning är att kom-

muner och skolor vill anlita oss.
Paloneva har följt med kursen
och gillar det hon ser'
- Deltagarna uPPlever att

pr

1a

vänder sig till Lindblad.
- Ia. Men iag håller inte med
om att alla metoder är bra. Annars hade ju inte folk kommit till
oss. Den traditionella Pedagogiken använder sig inte av de här
metoderna. Traditionellt jobbar
man mvcket med ljud, till exemoel ramsor. Men vi jobbar med
mentala bilder. Det handlar om
nåsot som redan finns hos alla
minniskor, säger Lindblad.
- Kattmodellen är en metod till
i verktygslådan. Det är också vil<-

tiet ati lärarna lär sig att Plocka
uidet goda ur alla metoder, säger
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Paloneva.
JONA NYSTROM
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