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Symbolstöd kan också fungera som stöd för koncentration och används för att berika  
den verbala kommunikationen. Syftet är att förstärka det verbala språket.
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   Hej hå              stig upp och stå

  
Har det nånsin varit              bättre än så

  
    Hej hå              Stig upp och stå              Just så!

  
 Tänk hur              alla              är olika

   
   Hur vi              tycker och tänker              hur vi              ser ut

  
Men det är väl det              roliga

  
Som pusselbitar              till slut



  
  Allra helst              vill vi leka-ka

   
För det heter att              barn som leker              mår bra

  
    Strunt i              att man är              olika

 
   En vän              är att föredra

 
       Vi har varann              (Paapappaapaa)



 
       Vi har varann              (Paapappaapaa)

 
Visst är det så

 När vi är två

    
Finns ingenting              vi              inte              kan

      Vi har varann

 
   Hej hå              stig upp och stå

  
Har det nånsin varit              bättre än så



  
   Hej hå              stig upp och stå              just så!

   
Visst slutar              leken              ibland i bus

  
Så sant,              man kommer på kant              och fäller en tår

  
Men finns det skuggor              så finns det ljus

  
Och riktig              vänskap              består



   
En kompis             är inte             slit och släng

   
     Nej,             man hjälper varann             så gott             som man kan

  
Det är vänskapens             slutpoäng

   
Vi finns där             för varann

 
       Vi har varann              (Paapappaapaa)

 
       Vi har varann              (Paapappaapaa)

 
Visst är det så



 När vi är två

    
Finns ingenting              vi              inte              kan

      Vi har varann

  
    Ett kompisgäng              är väl aldrig              för stort

  
   Man stöder dem              som fått              dåliga kort

 
    Livet              ger och tar



    
    Så vi              kör              med det              vi              har

      Vi har varann

      Vi har varann

 
   när allt               känns grått

      Vi har varann

  
                 i torrt och vått



 
Med rätt              humör

 Två steg framför

  
Vi lämnar              ingen              utanför

 
        Vi är på  väg

      Vi har varann

  
Tar steg              för steg



 
Så gott              vi kan

  
  Liten               och              stor

  
   Syster              och              bror

   
       Vi              enas av              tre kloka              ord

      Vi har varann

Mer info om symbolstöd på www.folkhalsan.fi/akk


