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Allmänna fraser 
Här är fraser som är bra att ha nära till hands för det mesta, både när man träffar vänner på 
stan och när man kommunicerar med sina assistenter. Ofta vill man vara artig och ägna sig åt 
lite trivsamt småprat, vissa gånger blir det missförstånd, ibland behöver man hjälp och 
ibland är det riktigt bråttom… 
 
De här fraserna är indelade så att de ska fungera i appen Speech Assistant för Android, 
inställd för fyra kolumner och fyra till fem rader (en kategori har åtta rader). 
 
Vill du importera de här fraserna till Speech Assistant för Android, så gör du det via en 
backupp-fil som heter Backup_20200716_1331_Allmän kom.txt. 
 
Morgon	/	Artig-fraser	
Hej! 
God morgon! 
God morgon på er. 
Hur är läget med er idag? 
God morgon, det var ett tag sen vi sågs! 
Jag har sovit gott i natt, jag känner mig pigg, just nu. 
Jag har sovit dåligt i natt, så jag känner mig ganska seg, just nu. 
Jag har sovit som en stock, jag känner mig mycket piggare. 
Torr i halsen, mycket törstig, jag vill ha dricka. 
Jag mår fina fiskens just för tillfället. 
Ni, själv då? 
Jag mår si och så där bra, det kunde varit bättre. 
Vad är det för väder ute, just nu? 
Bra att höra, att det var så. 
Jag vill på toa! 
Kom för faaaan! Nu det är jätte bråttom! 
Det är på allvar nu, jag behöver hjälp nu. 
Jag kommer inte åt larmet. 
 
Hej	då	/	avsluta	
Tack för en trevlig pratstund. 
Tusen tack.. för hjälpen. 
Det betyder jätte mycket för mig personligen. 
Det var trevligt att träffas och pratas vid en stund. 
Vi borde träffas lite oftare. 
När kan vi träffas? 
Eller hur? 
Tror du? 
Tror du det. 
Ha det så gott, så länge… Tills vi ses igen. 
Sköt om er nu, och synda långsamt. 
Hej då! 
En kram vill jag ha. 
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Massor med kramar till er.  
Tack för idag.  
 
Snabba	svar		
Ja. 
Kanske det.  
Nej.  
Ja tack. 
Jag vet inte. 
Nej tack. 
Ja visst. 
Jag vet det. 
Nej då. 
Ja visst det gör jag gärna. 
Nja, jag tvekar lite, inget bestämt ännu  
Jag vill inte det.  
Jag vill ha det.  
Jag vill vänta, med det en stund.  
Jag vill inte ha det  
 
 
Presentation	
Hej, jag heter... 
Vad heter Ni? 
Var bor ni? 
Jag heter ... 
Förnamn Efternamn 
Är mitt namn. 
NNN (alla namnen) 
Så här stavar jag mitt namn… 
Jag bor i…. 
Jag bor vid …  
Det ligger i …. 
Jag kommer från… 
Jag har bott i ….. 
 
Hör	inte	
Va? 
Vad sade du? 
Jag hörde inte, var snäll och upprepa det igen. 
Ursäkta mig, 
Vad sade du nyss? 
Kan du säga det igen? 
Jag hörde inte vissa ljud. Det gjorde mig osäker.. om det du har sagt. 
Snälla du, upprepa det igen. 
Jag förstod inte riktigt vad du säger. 
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Jag kan inte uppfatta vissa ljud. Det i sin tur innebär att jag inte kan uppfatta orden i sin 
helhet. Det gör mig osäker.. om det du säger. 
Kan du säga detta igen? Ta det med andra ord. Så jag kan uppfatta det bättre. 
Tack. 
Framför allt bör du stå vänd mot mig, gärna åt håll som min näsa pekar. 
Jag av läser på dina läppar och ditt ansikte. 
Viska inte, prata med normalt tonläge och tydligt. 
Prata inte för fort, dvs 190 km per timme, det räcker med 20 km per timme. 
Det är ju så mycket oljud och bullerljud här. 
Jag har hörselnedsättning, som gör att jag inte kan uppfatta vissa ljud, tyvärr. 
Jag hörde tyvärr inte. uppfattade inte något av det du säger ännu. 
 
Missförstår	mig		
Du hörde ingenting av det jag sagt hittills. 
Lyssna nu noga, på vad jag säger. 
Fråga gärna om, många gånger, tills dess du förstått mig rätt! 
Ni förstår ingenting. 
Du hörde inte, var snäll och lyssna på det igen. 
Ni uppfattade inte mig alls. 
Vad sade jag nyss? 
Framför allt bör du stå vänd mot mig, gärna åt håll som min näsa pekar. 
Jag har svårt att säga vissa ljud.  
Jag har svårt att säga sji som i skämt eller sjunga. Det låter som ett svagt s. eller så blir inget 
alls.  
Jag har svårt att säga tju som kjol, Tjörn eller köld. Det låter som ett svagt s. eller så blir inget 
alls. 
Jag har svårt att säga r som i ram eller räv. Det låter som ett skorrande ljud från halsen. 
Jag kan ibland kasta om ljuden eller stavelser. Vissa ljud kombinationer har jag svårt att 
forma i munnen.  
 
Små	ord	++	
 Ja. 
Nej.  
Jag vet det.  
Ja tack.  
Tack detsamma.  
Tack det var så jätte snällt av er att ni tänkte på det.  
Ja visst.  
Ja visst det gör jag gärna.  
Helt okej.  
Givetvis det.  
Detsamma här också.  
För mig med  
Jag instämmer och håller med om det.  
Jag vill gärna göra det.  
Ja Naturligtvis.  
Jag vill och önskar ha det så.  
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Jag behöver prata med dig om några saker.. När kan vi träffas mellan 4 ögon?  
 
Små	ord	--		
Ja.  
Nej  
Jag vet inte.  
Nej tack.  
Nej då.  
Jag vill inte det  
Tyvärr, jag måste tacka nej till det.  
Jag vill verkligen inte det.  
Helst inte det.  
Jag gör inte det  
Jag gillar inte det.  
Det är inte okej heller.  
Det passar mig helt enkelt inte alls.  
Jag tycker inte om det.  
Jag vill inte prata mer om det, vi lämnar detta ämne nu.  
Vi glömmer bort detta ämne nu. Det räcker nu.  
 
Frågor	??	
När då?  
Vilken tid?  
Vilken dag det?  
Hur då?  
Hur gör vi nu?  
Vad då?  
Var då?  
Var någonstans då?  
Var ligger det någonstans?  
Varför det? 
Varför inte det? 
Vem är det? 
Vilka är dessa? 
 
Klia	på…		
Klia med dina fingrar på  
Klia med kli-handuk vid  
Klia med tops på och inåt i,  
Vänster  
mitten på  
höger  
Upp  
Under  
Ner  
Framåt  
Bakom  
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Bakåt  
Framför  
Inåt i  
Utåt  
sida om  
Vecket  
Kroken  
Lite mer  
Mera  
Just där.  
Näsan  
Öga 
Öra  
Pannan  
Kinden  
Skallen i håret  
Hakan  
Halsen  
Nacken  
 


