Fraser skapade av Åse för appen Frasse för Windows, maj 2008, projekt Ord i rättan tid.

Fraser för aktiviteter (från programmet Frasse)
Skapade av Åse, lätt ändrade av Bitte när det gäller namn och dylikt.
I projektet Ord i rättan tid användes ett program kallat Frasse, där man kunde lägga in egna fraser.
Projektets medarbetare Åse, som själv har talsvårigheter, skapade ett vokabulär med fraser för
några olika aktiviteter och samtalsämnen. De handlar om sånt man kan behöva säga när man träffas,
pratar om vädret och bestämmer vad man vill göra tillsammans. Andra fraser är användbara när
man ska svara i telefon, eller själv ringa upp med hjälp av Teletal, beställa taxi eller förhöra sig om
tillgängligheten.

Hälsningsfraser:
Hur är läget? Hur är det? Hur har du det? Hur mår du? Hur har du haft det?
Det är bara fint här. Bra tack! Bara bra. Det är bara fina fisken. Verkligen.
Och du då? Ett tag sen, vi sågs! Det var länge sedan vi sågs! Tack själv.
Själv då? Si och sådär bra. Det kunde ha varit bättre. Inte alls bra, tyvärr.

Väder:
Vad ska det bli för väder? Har du hört om vädret? Vilket väder! Fint väder.
Det är ju riktigt härligt väder. Soligt och varmt ute. Kallt ute. Grått ute.
Det är klart och molnfritt ute. Det är lurigt väder. Varmt kvavt och klibbigt.
Dåligt väder. Inget vidare skönt väder. Snöigt. Regnigt och blåsigt.
Åska, blixtrar och dunder. Oväder. Ösregnar.

Aktivitet:
Vad ska du göra då? Vad har du för dig Vad har du för dig nu för tiden? Idag imorgon ikväll
Kan vi äta någonting? Kan vi se någon film? Kan vi gå ut på en promenad på någon krog

Tillgänglighet:
Hur är det med tillgängligheten där? Ursäkta mig, jag behöver fråga lite om tillgängligheten.
Ursäkta mig, Hur ser det ut där? Hur bred är dörren? Är det trångt? Är det några trappsteg utanför?
Finns det någon hiss? Är det stort och rymligt? Är det några trappsteg eller halvtrappa?
Var finns det hiss? Finns det handikapptoalett? Är det en enplans lösning? Finns det ramper?
Finns det trappsteg? Finns det specialingång? Var är det någonstans?

Adresser
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Ringa upp:
Hej det är Eva. Hej det är Eva Andersson här. Jag undrar om Namn finns där? Är det någon där?
Jag ringer angående Jag vill beställa Jag skulle behöva boka tid. Jag kommer snart. Jag blir lite sen.
Jag kommer ungefär vid Jag kommer så fort jag kan. Vill du jag ska köpa med någonting till dig?
Har du möjlighet att komma och hämta mig? Många kramar till dig! Hej då!

Svara i telefon:
Hos Andersson. Det är Eva här. Vem är det jag pratar med? Jag hörde inte. Jag uppfattade inte.
Ett ögonblick bara. Ett ögonblick så ska jag höra efter. Kan jag lämna ett meddelande?
Nej han är tyvärr inte inne. Nej tyvärr, det är jag inte intresserad av. Nej hon är tyvärr inte inne.
Nix, jag är med i nix-registret. Vem söker ni? Upprepa allt igen, tack! Upprepa det sista igen tack!
Det gör ingenting. Tack för att ni ringde!

Teletal:
Hejsan det är Eva Andersson här. Jag behöver hjälp med samtal. Var snäll och ring upp nummer
Men först måste jag ge dig lite uppgifter. Här kommer lite uppgifter. Eva Andersson.
Adressen är Allvägen 11 404 04 Allstad Mitt personnummer är Min e-postadress är
Jag vill att du tolkar mig vid behov. Jag vill att du tolkar mig ordagrant, det vill säga allt.
Jag vill prata med någon som har hand om Jag vill att du inleder och frågar efter
Kan teletal anteckna detta? Jag vill ha skrivhjälp under samtalet. Stopp ett tag, det var fel.

Taxi / färdtjänst:
Hej det är Eva Andersson här. Telefonnumret är Mobilnumret är Jag vill beställa några resor.
Med vanlig kombibil. Med buss på grund av en permobil. en assistent två assistenter
Det är sjukresa. Det är en vanlig resa. idag om det går bra? Jag har tänkt resa klockan
Jag har tänkt resa Från adressen

Till adressen

Och en återresa En till resa

Det var allt för den här gången.

Diverse:
Var god dröj lite, det tar tid för mig att skriva. Vänta lite. det sista det näst sista det första
det andra mening Jag vill gärna att du upprepar allt, så jag kan kolla att det har blivit rätt.
Tack för hjälpen! Tack så hemskt mycket för hjälpen! Det var en trevlig pratstund. Ha det så gott!
Ha en trevlig dag! Ha det så gott så länge! Hör gärna av dig!
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A till Q:
Adam Bertil Caesar David Fredrik Gustav Helge Ivar Johan Kalle Ludvig Martin Niklas Olov Petter
Quintus Det är fel! Upprepa det sista

R till Ö:
Rudolf Sigurd Tore Urban Viktor Wilhelm Xerxes Zäta Åke Ärlig Östen bindestreck
Jag bokstaverar ordet namnet Ta bort Upprepa alltihopa. Slut, det är allt.

Siffror/ tid:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 , 00 15 30 45 000 klockan

Månad:
Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December
:a :e morgon förmiddag eftermiddag kväll / natt

Dagar:
måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag jul påsk nyårs pingst nationaldagen
midsommar afton dagen annandag den på

