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Övriga samarbetspartners, 
referensgrupp och finansiering
Hushållningssällskapet Västra är huvudansvarig för appen 
TAKK-för-maten, som produceras och utvecklas i samver-
kan med ett flertal aktörer. Dit hör Borås Stad (särskolan) 
och Alingsås kommun (daglig verksamhet och särskolan), 
Talking Hands, Funktionsrätt Göteborg, FUB och DART 
(Sahlgrenska Universitetssjukhuset).

Prototypen för TAKK-för-maten har finansierats av  
VINNOVA. Den fortsatta utvecklingen av receptappen  
finansieras av Allmänna Arvsfonden.

Hushållningssällskapet är en modern, rikstäckande och 
fristående organisation med lång historia. Mat, miljö och 
hälsa är en viktig del av verksamheten som även innefattar 
kunskapsområden som Landsbygd och Lantbruk. Läs mer 
på: www.hushallningssallskapet.se

Läs mer om Hushållningssällskapets utbildningar och  
utvecklingsarbete inom området mat, miljö och hälsa på:  
www.hushallningssallskapet.se/tjanster/mat/

Hushållningssällskapet Västra har tidigare producerat ap-
parna MatGlad och MatGlad-helt-enkelt som underlättar 
och gör matlagningen lättare för de som behöver lite extra 
stöd. Både MatGlad och MatGlad-helt-enkelt finns att 
ladda ner till smartphone och surfplatta från Appstore och 
Playbutiken. Läs mer på: www.matgladfamiljen.nu

TAKK-för-maten laddas ner från Appstore och Playbutiken. 
Det finns också en webbversion som nås via:  
www.takkformaten.se

Eleonor Schütt, Matkonsult 
Hushållningssällskapet Västra 
0521-72 55 62 
eleonor.schutt@hushallningssallskapet.se

Margareta Frost-Johansson, Matkonsult  
Hushållningssällskapet Västra  
0521-72 55 60 
margareta.frost@hushallningssallskapet.se

Cecilia Sassa Corin, Matkonsult 
Hushållningssällskapet Västra 
0521-72 55 61 
cecilia.corin@hushallningssallskapet.se

Läs mer om TAKK-för-maten på www.takkformaten.nu  
och på projektets Facebooksida
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Kokboksappen för matlagning med tecken som  
alternativ och kompletterande kommunikation.

Vad är TAKK-för-maten?
Människor kan av olika 
anledningar behöva hjälp 
i sin kommunikation. Då 
är det viktigt att hitta 
stödjande sätt att 
kommunicera. TAKK  
– tecken som alternativ  
och kompletterande 
kommunikation – är ett 
sådant sätt.

TAKK-för-maten är en kokboksapplikation, som använder 
bilder, filmsekvenser, text, tal och tecken för att visa hur 
man lagar mat. Den digitala kokboken underlättar varda-
gen och gör matlagningen tydlig, rolig och inspirerande!

För vem?
TAKK-för-maten förenklar matlagningen för alla som  
har nytta av att använda TAKK i sin kommunikation, till 
exempel:

•  Hörande personer med intellektuell funktions- 
variation, försenad eller avvikande språkutveckling 

• Personer med tal- och språkstörningar 

•  Personer med förvärvad skada genom sjukdom  
eller olycka

•  Personer med psykisk ohälsa och/eller  
utmattningssyndrom

•  Pedagoger och elever i grund- och gymnasie- 
särskolan i ämnet hem- och konsumentkunskap.

Hur?
Med modern teknik har en pedagogisk och informativ  
digital kokbok skapats, som visar hur man lagar mat genom 
bilder, filmsekvenser, text och tal, allt kompletterat med 
TAKK. Det digitala verktyget (applikationen) är webbaserat 
och kostnadsfritt, och fungerar på alla plattformar (smart-
phones, surfplattor och datorer). 

Varför?
TAKK-för-maten gör matlagningen både enklare och rolig-
are! Inspiration kring mat och måltider, livsmedelsval och 
tillagning skapar såväl matglädje som ökad livskvalitet. För-
mågan att klara av att planera och ta ansvar för sin egen 
mat är viktig för självkänslan och självförtroendet. 

 
 

Utveckling i nära samarbete med 
målgruppen
TAKK-för-maten utvecklas i nära samarbete med referens- 
och testgrupper där målgruppen har stort inflytande över 
slutresultatet.


