
KAMEL
Kartläggning av mångspråkiga elevers lärande

Astrid Frylmark, leg logoped



KAMEL – varför?

Se elevens begränsningar, 
men framför allt se elevens strategier och möjligheter

”KAMEL har utformats för att ge underlag för lämpliga 
anpassningar i skolan eller annat utbildningssammanhang 
oavsett om diagnos fastställs eller inte.”



KAMEL – när, var och hur?

När? För elever där vi inte förstår vad som hindrar

Var? Inom skolan oavsett elevens ålder 
eller inom hälso- och sjukvården

Hur? Bara observera
Observera och kartlägga
Som en del i en mer omfattande utredning



KAMEL ger underlag för att

• kartlägga de kognitiva förutsättningarna för skolarbetet 

• få kvantitativa data om hur er elev arbetar

• få kvalitativa data om hur er elev arbetar

*ne.se: kognition, de tankefunktioner med vilkas hjälp information och 
kunskap hanteras (dvs. förutsättningar för skolarbetet!)



De olika delarna i KAMEL

1. Introduktion
2. Före kartläggning
3. Läsa och skriva
4. Minne
5. Processhastighet
6. Fonologisk medvetenhet
7. Tolkning
8. Återgivning



Ett smörgåsbord av möjligheter



KAMEL i tre steg

• Före kartläggning
Observation
Samtal
Frågeformulär



KAMEL i tre steg

• Före kartläggning

• Kartläggning
Läsa och skriva
Minne
Processhastighet
Fonologisk medvetenhet
KAMEL EXTRA



KAMEL i tre steg

• Före kartläggning

• Kartläggning

• Efter kartläggning
Tolkning
Återgivning (samtal)
Planering



TEAMARBETE
autismspektrum
tillstånd
ADHD
språkstörning
dyslexi
dyskalkyli

Att växa upp 
med flera språk

Att möta ett 
nytt språk

Ju mer man kan, desto bättre nytta av KAMEL!
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KAMEL-materialet innehåller:

• Manual



KAMEL innehåller:

• Manual
• Mapp

Bildstöd för samtal och bilder till kartläggningsuppgifter
Facit till symbolavläsning L, M, H
Diverse material att användas kartläggning



KAMEL innehåller:

• Manual

• Mapp

• Usb-minne
Filmer
Dokument för utskrift
KAMEL EXTRA



KAMELs författare
CAML+, CAML-y
Anne Margaret Smith
PhD, Lancaster
eltwell.com
På usb-minnet finns filmer mm. där Anne Margaret 
förklarar och kommenterar olika deltest



SVENSK 
VERSION

Astrid Frylmark
Leg logoped



Två engelska CAML blev en svensk KAMEL



Webbkursen – genomgång och övning

1. Introduktion
2. Före kartläggning
3. Läsa och skriva
4. Minne
5. Processhastighet
6. Fonologisk medvetenhet
7. Tolkning
8. Återgivning och planering

1-2 Gemensam webbträff

7-8 Gemensam webbträff

Individuellt, lärplattform



Mer i webbkursen

1. Diverse bonusmaterial, lästips och fördjupning

2. En fallbeskrivning som följer genom de olika delarna

3. Tips och råd från min erfarenhet av många 
kartläggningar, utredningar och samtal



Alternativ till webbkurs

1. Introduktion
2. Före kartläggning
3. Läsa och skriva
4. Minne
5. Processhastighet
6. Fonologisk medvetenhet
7. Tolkning
8. Återgivning och planering

Kurs för din 
kommun?



KAMEL finns i min webbutik, ordaf.se

…men även via diverse återförsäljare som 
Läromedia och Bokus

Kursen anmäler du dig till via 
ordaf.se/kursverksamhet



Anne Margaret Smith

We, as teachers, need to 
get to know our learners, 

and help them get to 
know themselves. 

KAMEL behövs!


