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Produktionsstödsmaterial

Banken
Banken är en del av serien ”Följ med till…”. 
En lättläst serie om vardagliga ting. Den riktar sig mot utvecklingsstörda 
vuxna men kan också användas av exempelvis nyanlända invandrare, syn-
skadade eller dyslektiker. Omvärldskunskap, svenska två och svenska.  

Boken om banken är en lättläst bok som finns både som 24-sidig häftad 
bok och som cd-skiva med text, ljud och bild i DAISY-format. Dessutom 
kan den läsas on-line.

Boken om banken förklarar vad man kan göra på banken, vad ränta är, 
varför man ska ha ett bankkonto, hur man ska betala dina räkningar och 
många andra saker som har med banken att göra.  
 
Boken ingår i en serie som alla behandlar vardagliga företeelser i samhället 
som till exempel hur det går till på vårdcentralen, i mataffären eller, som här, 
på banken.

I kapitel 5 som handlar om olika sätt att betala skriver författarna så här:
”Betalar du med kreditkort får du hem en räkning med alla betalningar som 
du gjort under en månad. Sedan betalar du alltihop på en gång till banken. 
Man kan säga att banken lånar ut pengar till dig fram till dess att du betalar 
räkningen.”

Längst bak i boken finns en ordlista som förklarar ord som förekommer i 
texten eller ord som kan behöva förklaras i till exempel ett samtal om olika 
avsnitt i boken.  

I serien ingår också: Mataffären, Simhallen, Svenska kyrkan, Tvättstugan 
och Vårdcentralen.  
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2012. 
Text: Maria Salmson och Veronica Tundell. 
Foto: Veronica Tundell. 
140x200 mm, 24 sidor, färg, häftad.
ISBN: 978-91-87141-11-9,  90:– exkl. moms

Cd, e-bok med text, ljud och bild i DAISY-format. 
ISBN: 978-91-87141-13-3, 90:– exkl. moms
Speltid ca 20 minuter 

On-linespelare kommer i april (med cd:ns innehåll.) Möjlighet till olika licensköp.
Tundell Salmson audio (blir också Tundell Salmson Lär i mars).

Tundell Salmson audio, Tobaksspinnargatan 2, 117 36 Stockholm
Tel. 08-720 20 80
info@tundellsalmson.se, www.tundellsalmsonaudio.se
www.tslär.se (i mars).




