
 

 

 
  
 
 
Talknapp med ett inspelningsbart meddelande (till exempel 
BIGmack).  
 
Använd talande knapp för att  
 

1. påkalla uppmärksamhet  
2. be om hjälp  
3. begära till exempel ”mer” och ”färdigt”.  
4. säga något när personen går från ett rum eller en aktivitet ”jag är strax 

tillbaka”, ”jag ska gå på toa”  
5. säga en hälsningsfras t ex ”hej, hur mår du”? ”hejdå, ha en bra dag”  
6. säga ”grattis på födelsedagen”, God Jul och liknande hälsningsfraser  
7. sjunga en gratulationssång t ex ”ja må du leva”  
8. fråga efter en person  
9. fråga efter en kram  
10.  fråga arbetskamrater vad de vill äta  
11. ställa en fråga om vad som helst  
12. säga ett ord eller en fras när ni läser bok tillsammans  
13. be stödpersonen bläddrar i en bok eller tidning  
14. ropa eller säga till ”nu är maten klar”  
15. beställa dryck eller mat på café eller restaurang  
16. ge någon en komplimang  
17. berätta något som har hänt på jobbet, i hemmet, vad personen har gjort under 

helgen.  
18. kommentera någons kläder, frisyr etc.  
19. kommentera vädret  
20. placera talande knapp vid ingången till olika rum, knappen talar om vilket rum 

personen kommer till  
21. spela in och lyssna på roliga ljud som något som prasslar, vatten som rinner, 

någon som hostar, nyser eller ropar aj  
22. applådera  
23.  …………...  

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Talknapp med möjlighet att spela in flera meddelanden efter 
varandra (Step by step) med eller utan nivåer  
 
Använd knappen för att  
 

1. göra allt som kan göras med en knapp med endast ett inspelningsbart 
meddelande, se föregående sida  

2. introducera sig själv för ny personal - jag heter…./jag bor eller jobbar…../ jag 
gillar…./ jag gillar inte…../ etc.  

3. fråga ny personal vad de heter, bor, gillar, etc.  
4. berätta något till exempel - hej / vet du vad / vet du vad jag har gjort / jag har 

varit på rullstolsdans.  
5. berätta en historia  
6. tala om vad som ska tas fram inför en aktivitet, till exempel duka, matlagning, 

instrument till musikstund  
7. göra en inköpslista  
8. berätta för de andra vad som ska hända under dagen  
9. lyssna på sitt eget schema över dagen  
10. lyssna på en favoritberättelse  
11. styra i sång, till exempel en sång som spelas in steg för steg så att när personen 

trycker på knappen sjunger stödpersonen  
12. sjunga växelvis, en sång där personen sjunger en fras och stödpersonen nästa 

osv.  
13. beställa mat och dryck på café och restaurang  
14. spela in ljudillustrationer till en bok eller berättelse  
15. spela in olika ljud och spela upp för någon annan som får gissa ljudet  
16.  ……………..  

 


