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Social kommunikation och  
stödstrukturer

Elever med språkstörning behöver stöd i samspel och kommunikation med 
jämnåriga under hela skoltiden. Behoven finns i klassrummet, på raster, i mel-
lanrummen mellan lektioner, vid förflyttningar, under luncher, i fritidshemmet 
– helt enkelt överallt där kommunikation uppstår behövs också kommunika-
tionsstöd.

Fungera som lekstödjare för yngre elever

Lekar och spel är långt upp i skolåldern viktigt för elever med språkstörning 
när det gäller att utveckla det sociala samspelet och kommunikationen.
I leken blir du som vuxen en lekstödjare och det kan du vara på många sätt, 
exempelvis genom att plocka fram material eller saker som bjuder in till olika 
former av lek. Till exempel kan leken handla om att bygga något eller att åka 
i en spännande farkost med hjälp av plankor, kuddar eller kartonger. Som lek-
stödjare har du en nyckelroll i att utgå från elevernas intressen och planera för 
lekar och aktiviteter utifrån det som är aktuellt för eleverna. Engagemang är en 
stark drivkraft som underlättar i allt lärande.

Se till att gemensamt gå igenom regler som gäller för leken eller aktiviteten, 
på ett sätt som alla förstår och accepterar. Du kan underlätta genom att se till 
att det inte är för många regler, utan fokusera på det som är kärnan i aktiviteten 
och anpassa genomförandet så att det fungerar för alla. Genomför leken eller 
aktiviteten vid ett flertal tillfällen. Du kan också underlätta genom att ge förför-
ståelse och erbjuda visuellt stöd.

De första gångerna som eleverna ska genomföra en aktivitet är det bra om 
du är en aktiv modell, som visar genom att göra. Var med och lek, och se till 
att de mer spännande rollerna är lediga för eleverna att ta. Du som vuxen ska 
fungera som ett stöd för leken utan att vara dess centrum eller motor. Då kan 
du småningom dra dig undan från leken och bli en observatör, som går in och 
stöttar eller bryter aktiviteter vid behov.

Var även en modell för hur eleverna kan gå in i och ut ur en lek eller annan 
aktivitet som pågår. Det kan handla om att planera aktiviteter och lekar så 
att de bygger på att elever turas om. Då är det lättare för elever att komma 
med i leken om det ser roligt ut, och lättare att lämna leken. Tänk på att det 
kan vara svårt för elever som har språkliga svårigheter att ta initiativ, och att 
detta påverkar deras möjligheter att gå in i och ut ur aktiviteter. Där blir rollen 
som lekstödjare viktig för att underlätta för dessa elevers deltagande. Erbjud 
modeller för att bjuda in till lek och lämna lekar. 
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Underlätta kommunikation och samspel för  
äldre elever

Med stigande ålder, under mellanstadieåren och uppåt, tar samtalet en allt 
större roll i elevernas sociala sammanhang, vilket gör det svårare för elever med 
språkliga svårigheter. Därför är det viktigt att planera för tydlighet och förut-
sägbarhet både i undervisningen och i andra sociala sammanhang.

En del elever kan ha svårt att lyssna på andra, medan andra kan ha svårt att 
vänta på sin tur. För många elever är det svårt att hantera konflikter eller att 
kunna förutse att andra människor inte har samma tankar, känslor och förkun-
skaper som de själva har, vilket får konsekvenser i många olika sammanhang. 
Samtala med eleverna om både deras styrkor och svårigheter och om vilket stöd 
de själva efterfrågar. Det kan handla om vuxendeltagande, val av aktiviteter 
eller stöd för att ta kontakt med och behålla kompisar.

Det finns många sätt att underlätta för eleverna och erbjuda dem träning i 
vardagen. Det handlar om att ligga steget före, genom välplanerade aktiviteter 
med genomtänkt gruppsammansättning. På så sätt kan du förebygga konflikter 
och skapa trygghet och förutsägbarhet för eleverna.

Här är några förslag på hur du kan gå tillväga:

• Var en tydlig förebild genom att du som vuxen alltid visar på vilket sätt 
aktiviteten går till och hur elevens roll kan utföras. Utgå ifrån enkla aktivi-
teter till dess att eleven har fått en modell och träna på den många gånger

• Erbjud förförståelse. Var tydlig med vad ni ska göra och på vilket sätt. 
Använd bilder, tidshjälpmedel och annat kognitivt stöd, exempelvis ett 
schema för vuxenledda rastaktiviteter.

• Låt eleverna vara delaktiga och bestämma aktiviteter så ofta som möjligt. 
Det ökar både förförståelsen och upplevelsen av delaktighet. Det ger också 
tillfälle till diskussioner om demokrati.

• Vid behov kan du ge förslag på ett samtalsämne inför raster och förflytt-
ningar.

• Begränsa valmöjligheterna till två eller tre förslag på aktiviteter.
• Kommunikation handlar ofta om turtagning. Var en tydlig modell och 

visa eleverna hur de kan göra. Visa att ”det är min tur” med ett tecken 
eller med ett ord. Ge stöd vid samtal: ”Nu talar du och då lyssnar jag. Nu 
talar jag och då lyssnar du.” Erbjud eleverna träning i att lyssna på andra. 
Berätta hur vi kan visa att vi lyssnar, kanske genom att visa med en nick 
att vi hör vad den andra säger.

Välj samarbetspartners vid grupperingar med omsorg, utifrån din professionella 
kunskap om vad som gagnar eleverna. Elever passar olika bra ihop för sam-
arbete, bland annat beroende på syftet med uppgiften. Ha i åtanke att elever 
med språkliga svårigheter ibland behöver utmanas genom att vara med någon 
som ”drar” dem språkligt, medan det ibland är bättre att para ihop eleven med 
någon som är på samma språkliga nivå för att få träna på att ta initiativ till 
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samtal och samspel. Använd gärna Kamratkartläggning i studiepaketet för att 
få syn på vilka sociala mönster som finns i gruppen just nu.

Använd eleverna som resurser för varandra. Exempelvis kan elever med 
språkstörning som går på mellanstadiet vara lekstödjare och modeller för yngre 
elever. Uppmuntra till faddersystem och andra ålderöverskridande aktiviteter 
på skolan.

Tänk på att artighetsfraser och liknande sociala ”smörjmedel” underlättar 
för elevernas sociala delaktighet, både i skolan och i livet i stort. Uppmuntra 
eleverna att använda ord och begrepp som handlar om att be om saker och 
tacka för saker, hålla sig till samtalsämnet, be om ordet samt hålla ”lagom” 
avstånd till sin omgivning.

Icke-verbalt stöd för att hitta strategier

Elever med språkstörning upplever ofta att vuxna i skolan talar alldeles för 
mycket. Det medför att du behöver fundera över och anpassa ditt språk till 
eleverna som du möter, samt att du bör använda icke-verbala kommunikations-
sätt för att förstärka budskapet. Visa eleverna hur du använder kroppsspråk 
och vad det betyder. Visa också eleverna hur de kan träna sig på att använda 
ögonkontakt genom att till exempel titta i någons panna istället för att titta in i 
ögonen.

Eleverna behöver med stigande ålder bli alltmer självständiga i att använda 
strategier i olika sammanhang, inte minst i socialt samspel. Det finns många 
exempel på sociala strategier i filmer, bilder eller böcker och eleverna kan 
kanske få i uppgift att observera jämnåriga kamrater för att se hur de gör när 
de till exempel tar kontakt.

För många elever med språkstörning kan det vara bra att ritprata, det vill 
säga att ni tillsammans ritar upp ett tidigare eller kommande händelseförlopp 
med hjälp av streckgubbar och pratbubblor. Ritprat är användbart som visuellt 
stöd när det handlar om att be om hjälp, att säga nej eller ta emot kritik, samt 
att hantera konflikter. Samtal om konflikter bör göras vid ett lugnt tillfälle, så 
att det finns goda förutsättningar för lärande.

Bilderna behöver inte utformas på något särskilt sätt eller visa detaljer. Det 
viktiga är att bilderna fungerar för er, så att ni förstår vilken situation ni menar. 
Bilderna kan sedan ligga till grund för enkla rollspel och samtal om hur man 
kan göra i olika sammanhang. De är också bra att spara för att ge förförståelse 
vid liknande tillfällen.

Ritprat kan också användas när ni vill:

• Reparera när det har ”gått på tok” i ett samtal eller samspel.
• Förklara ironi, metaforer och skämt.
• Diskutera hur vi skaffar vänner och hur vi behåller och vårdar vänskapsre-

lationer. 

Social kommunikation och stödstrukturer



6

Fritidshemmet — en stor del av skoldagen

Mycket av det som du har tagit del av i studiepaketet är relevant oavsett om du 
planerar för undervisning eller för fritidshemsverksamhet. För många elever är 
tiden i fritidshemmet en stor del av dagen och det är viktigt att miljön även där 
möter elevernas behov av stöd.

Övergången från skolan till fritidshemmet kan vara svår för en del elever. 
Du kan ge förutsättningar för en mjuk och tydlig övergång genom att inte bara 
prata utan också visa bilder på vad som ska hända på fritids och genom att en 
vuxen följer med eleverna till fritidshemmet.

Det är viktigt att samtala med eleverna även på fritids om hur de vill ha det 
för att känna sig trygga. På Symbolbrukets hemsida finns ett exempel på ett 
samtalsstöd som du kan utgå ifrån, sök på internet på ”Så här vill jag ha det på 
fritids”.

Några saker att tänka på:

• Var uppmärksam på elever som ofta säger: ”Det är tråkigt” och på elever 
som går undan. Det är ofta de eleverna som behöver stöd för att utveckla 
sin sociala kompetens.

• I planeringen kan du utgå ifrån det som fungerar för eleven när han eller 
hon är tillsammans med kamrater.

• Ge eleverna möjlighet att se hur andra gör innan de själva ska utföra nå-
got.

• Ta vara på era gemensamma erfarenheter i arbetslaget. Lär av varandra 
och låt dina kollegor med andra erfarenheter utgöra modell för dig.

Tänk också på att eleverna kan behöva vila efter en krävande skoldag, så se 
till att det finns platser där elever kan ta det lugnt vid behov, enskilt eller med 
en kompis. I och med att en skoldag är språkligt intensiv och krävande för 
eleverna är det också vilsamt för många att få ägna sig åt mindre språkligt krä-
vande aktiviteter på fritids. Erbjud eleverna både grov- och finmotoriska akti-
viteter, som att leka utomhus eller inomhus, dansa, spela bollspel, sällskapsspel 
eller instrument, till exempel. Låt eleverna få ägna sig åt att skapa, pyssla, rita, 
sy eller vara kreativa med bygglek eller annat konkret material. Den här typen 
av aktiviteter kan ge en välbehövlig ”språkvila”, samtidigt som det ger eleverna 
möjligheter att utforska nya intressen och utveckla flera olika förmågor.

Genom att vara uppmärksam på den enskilda elevens behov och motivation 
kan du som arbetar i fritidshemmet bidra till att ge eleverna förutsättningar för 
att utveckla sin fulla potential.
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Vill du veta mer?
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