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Vad är AKK och vad är AKK-appar?
AKK står för Alternativ och Kompletterande Kommunikation och är ett samlingsnamn för olika kommunikationssätt och metoder som stödjer kommunikation mellan
människor. AKK ersätter och/eller kompletterar ett bristande tal/språk i kommunikationen mellan människor, och hjälper personen med kommunikationssvårigheter
att förstå andra eller att uttrycka sig, eller oftast båda delarna. AKK kan vara allt från
enkla bilder eller fotografier till talapparater, surfplattor och datorer med olika styrsätt. Samma person behöver oftast olika alternativ och komplement beroende på
situationen och vem man ska prata med. För att hitta rätt AKK till en person tittar
man på personens förutsättningar och kartlägger vilka behov som finns i de miljöer
personen vistas i. Vid alla former av AKK är omgivningens stöd avgörande för hur
kommunikationen kommer att fungera.
Här har vi sammanställt några bra appar för AKK på smartphone eller surfplatta.

Vad är det här?

Rutan med svart och vitt mönster här ovan är en QR-kod. QR-koder är ett sätt att hitta till en
specifik webbsida. QR-koden innehåller helt enkelt webbadressen och du slipper söka i
Appstore, Google Play eller skriva in en lång webbadress. Vi har lagt in sådana i broschyren
för att det ska vara lätt att hitta till rätt app.
För att kunna använda dig av QR-koderna måste du först ladda ner en QR-kodsläsare (en app
för att läsa QR-koder). När du har gjort det startar du QR-kodläsaren i din surfplatta/
smartphone och riktar kameran mot QR-koden i broschyren och vips! öppnas Appstore/
Google Play och du dirigeras till rätt app där. Observera att du inte gör något köp i och med
att du scannar QR-koden, du bara öppnar rätt sida i Appstore/Google Play där du kan läsa
mer om appen. För att köpa appen måste du aktivt genomföra köpet i Appstore/Google Play.
Tips på gratisappar för att läsa QR-koder
QR Reader for iPhone

QR Code Reader (Android)

Vilken version av operativsystem fungerar appen med?
När vi anger vilken version av operativsystemet (iOS, Android eller Windows) som appen
fungerar med är det oftast den eller senare versioner. Om något annat gäller, t ex att appen
inte fungerar med nyare operativsystemsversioner, anges detta.
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Appar för tidig AKK
Tap Speak Sequence Standard
Appen fungerar som samtalsapparaten Step-by-Step.
Du trycker på skärmen eller en extern kontakt för att
läsa upp ett inspelat meddelande eller en videofilm. Du
kan ha flera bilder/meddelanden/filmer efter varandra
i en sekvens och du trycker på kontakten för varje nytt
meddelande. Det går att skapa och spara flera
sekvenser. När ett meddelande spelas upp kan det inte
brytas utan man får vänta till nästa bild kommer upp
och då trycka igen. Passar bra för den som ska börja
använda ett enkelt AKK-sätt och för att berätta eller
vara delaktig i en enkel aktivitet. Appen finns i en
variant, Tap Speak Sequence Plus, som innehåller
bildbasen PCS.
Version:

3.2.0

Pris:

359:- / 595:-

Fungerar
till:

iOS 8.0 eller senare
iPhone, iPad, iPod Touch

App Store

App Store

Smooth Talker AAC
Den här appen fungerar som samtalsapparaten Stepby-Step. Du trycker på en knapp/bild på skärmen
eller en extern kontakt för att läsa upp ett inspelat
meddelande eller en sekvens av meddelanden. Det
finns utöver det flera andra inställningsmöjligheter
bl a att ha val på två alternativ. Du kan ha en
anpassning med ett stort antal fraser sparade. För att
göra ändringar tar man bort och lägger till fraser i
sin anpassning. Man kan välja färg och form (rund
eller fyrkantig) på knapparna och även lägga till
foton.
Version:

2.0

Pris:

35:iOS 10.0 eller senare
iPad

Fungerar
till:

App Store

App Store
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Snap Scene
En app som används för att göra visuella scener. Ta ett
foto som du omedelbart gör om till en visuell scen
genom att markera ett tryckområde och spela in ljud, t
ex en fras som hänger ihop med bilden. Det går att
använda flera tryckområden på samma scen. När man
aktiverar en punkt så visar sig också text som
underlättar läsinlärning.
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Version:

1.2.4

Pris:

595:-

Fungerar
till:

iOS 8.0 eller senare
iPad

App Store

App Store

Appar för symbolkommunikation
Widgit GO
Innehåller hela Widgit-symbolbasen med ca 14.500
symboler. Man kan köpa till Pictogram, Ritade Tecken
och Blissymboler. Egna bilder går att lägga till. Du kan
ha 1-120 bilder/ sida och länka från en bild till en ny
sida. Du kan också skapa s k teman för anpassningar
med större ordförråd inom ett område.

App Store

Extra talsyntesröster på olika språk finns att köpa till.
Appen är ett verktyg där du gör dina egna
anpassningar.
Version:

4.6.4

Pris:

595:-

Fungerar
till:

App Store
iOS 12 eller senare
iPhone, iPad, iPod Touch

ChatterBoards AAC
I den här appen kan du själv skapa kommunikationskartor. Antingen enstaka eller en karta som kan ha
länkar till nya kartor. Man kan ha valfritt antal rutor
på sidorna och en meningsbyggnadsrad. Appen är på
engelska men med eget material eller översättning av
engelska exempel fungerar den bra på svenska, eller
annat språk, med iOS inbyggda talsynteser eller
inspelat ljud. Det finns möjligheter att skriva men
tyvärr kan man inte ändra tangentbordet till svensk
layout. Appen använder den fria symbolbasen
ARASAAC och man söker orden på engelska. Det går
också att lägga till egna bilder.
Version:

2.5.0

Pris:

Gratis
iOS 10.3 eller senare
App Store
iPad, iPhone, iPod Touch

Fungerar
till:

App Store
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GoTalk Now
En app för mer än bara kommunikation. Du kan också
spela ljudfiler och videoklipp, länka till webbsidor, t ex
ett YouTube-klipp. 3.600 st Imagine Symbols ingår.
Går att köpa PCS, Widgitsymboler och SymbolStix. Du
kan söka bilder direkt från internet i appen. Det går att
använda sidor med 1, 2, 4, 9, 16, 25 eller 36 rutor, med
och utan meningsbyggnad. Visuella scener går att
använda.

App Store

Kan kontaktstyras med en eller två kontakter.
Finns i en gratisversion som heter Go Talk Now LITE
och är då begränsad i antal sidor som kan anpassas,
fem st.
Version:

5.0.5

Pris:

1.195:-

Fungerar
till:

iOS 9.0 eller senare
iPad

App Store

Snap Core First
Appen innehåller anpassningen Core First som är ett
färdigt stort ordförråd. Man kan göra inställningar för
olika språknivåer. PCS-symboler används och kan
kompletteras med bilder och foton. Flera olika
talsyntesröster ingår, liksom grammatiskt stöd för
böjningar av ord i plural, tempus och bestämd/
obestämd form. Skrivna meddelanden kan sparas och
skickas som sms, e-post eller kopieras till andra appar.
Appen kan styras med en eller två kontakter.
Det finns en gratisversion utan talsyntes.
Version:
Pris:
Fungerar
till:
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1.15.2.1965
595:- fullversion med
talsyntes
iOS 10.0 eller senare
iPad

App Store

App Store

Appar för skriven/textbaserad AKK
Predictable Svensk
Appen ger möjlighet att kommunicera genom skriven
text och talsyntes. Skrivandet snabbas upp med hjälp
av ordprediktion och färdiga fraser. För att göra kommunikationen mer levande kan man också lägga till
inspelade ljud som t ex harkling eller skratt.
Färdiga meddelanden kan också användas för fjärrkommunikation.

App Store

Google Play

Appen kan kontaktstyras.

Version:

6.0.21

6.0.129

Pris:

2.395:-

1.999:-

Fungerar
till:

iOS 12 eller senare
iPhone, iPad, iPod Touch

App Store

Android 7.0 eller
senare

Google Play

Proloquo4Text
Appen är tänkt att användas för skriven kommunikation och har flera olika valbara funktioner för att
snabba upp kommunikationen. Fraser/ord i kategorier, frasprediktion och ordprediktion samt historik.

App Store

Appen har stöd för flera språk och flera olika talsyntesröster att skifta mellan.
Appen kan kontaktstyras.
Version:

4.2.8

Pris:

1.395:-

Fungerar
till:

App Store
iOS 12.4 eller senare
iPhone, iPad, iPod Touch

7

Speech Assistant AAC
Appen är tänkt för skriven kommunikation och har
flera valbara funktioner för att snabba upp kommunikationen. Ordförrådet är organiserat i kategorier:
vanliga saker, äta och dricka, ord, fraser, känslor, hur
jag mår, namn, bostad, telefonnummer mm. Appen
är på engelska men allt innehåll kan ändras och
anpassas efter egna behov. Rutor kan färgläggas och
även innehålla bilder. Talsyntes finns och stödjer inbyggda röster i iOS och Android.
Det finns en version av appen för iOS anpassad för
kontaktstyrning. Den heter Speech Assist Switch och
kostar 189:-.
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Version:

4.2.4

5.7.4

Pris:

179:-

75:-

Fungerar till:

App Store
iOS 10.0 eller senare
iPhone, iPad, iPod Touch

Android 5.0 eller
senare

App Store

Google Play
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Obs!
Denna broschyr innehåller ett urval av appar som
personal på Habiliteringens Resurscenter har sammanställt. Vi ger ingen garanti för att sammanställningen är heltäckande, det går säkert att hitta
mer inom området.
Apparnas innehåll, version och pris kan ändras och
uppdateras och ibland också sluta fungera. Vi uppdaterar kontinuerligt informationen och senaste
versionen av sammanställningen finns att ladda
ner från vår webbsida.

www.habilitering.se/resurscenter
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