Diskussionsfraser på tyska
Om du inte förstår
Langsamer, bitte!
Noch einmal, bitte!
Ich verstehe nicht.
Was bedeutet X?

Prata långsammare, tack!
En gång till, tack!
Jag förstår inte.
Vad betyder X?

Om du vill kolla att din samtalspartner förstår vad du menar
Verstehen Sie? / Verstehst du?
Förstår Ni? / Förstår du?
Uttrycka en åsikt
Ich glaube, dass…
Ich meine, dass…
Meiner Ansicht nach…
Nach
Ich bin sicher darauf, dass…
Ich hoffe, dass….
Quatsch!
Schade!
Börja prata om något annat
Weiβt du, dass…?
Wusstest du, dass…?
Auf jeden Fall
Und jetzt zur Sache.

Jag tror att…
Jag tycker att…
Enligt min åsikt…
Enligt
Jag är säker på att…
Jag hoppas att…
Vilka dumheter!
Vad synd!
Vet du att….?
Visste du att….?
Hur som helst
Och nu till saken.

Artiga sätt att avbryta
Ich höre dich, aber….
Jag hör dig, men…
Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber…Ursäkta att jag avbryter dig, men…
Das ist wahr, aber…
Det är sant, men…
Doch, aber…
Visserligen, men…
Börja ett samtal
Ich habe eine Frage.
Werden wir über …. sprechen?
Wolltest du anfangen?
Lass mich sehen

Jag har en fråga.
Ska vi prata om…?
Vill du börja?
Låt mig se. (Få se nu…)

Avsluta ett samtal
Das ist alles.
Ich habe nichts mehr zu sagen.
Wolltest du etwas mehr sagen?
Bist du fertig?

Det här är allt.
Jag har inget mer att säga.
Vill du säga något mer?
Är du färdig?

Om du vill uttrycka intresse
Ich gebe dir recht.
Ja, selbstverständlich!
Okay!

Jag håller med dig.
Ja, självklart!
Okej.

Interessant!
Das ist wahr.
Du bist recht.
Spannend!

Vad intressant!
Det är sant.
Du har rätt.
Vad spännande!

Om du vill uttrycka ointresse/att du inte håller med/osäkerhet:
Ich gebe dir nicht recht.
Jag håller inte med dig.
Ich bin dagegen.
Jag är emot.
Das ist nicht wahr.
Det är inte sant.
Aber…
Men…
Es spielt keine Rolle.
Det spelar ingen roll.
Vielleicht.
Kanske.
Bist du ernst?
Är du allvarlig?
Ich weiβ nicht.
Jag vet inte.
Es ist unmöglich.
Det är omöjligt.
Om du vill ha mer information
Erzähle mehr!
Wie findest du das?
Bin ich recht oder nicht?
Was soll ich machen?

Berätta mer!
Vad tycker du om det?
Har jag rätt eller inte?
Vad ska jag göra?

