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Produktionsstödsmaterial

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

Boken om simhallen är en lättläst bok som finns både som häftad bok och 
som cd-skiva med text, ljud och bild i DAISY-format. Dessutom kan den 
läsas online.

Boken om sinhallen handlar om badhus. Vad finns det för olika typer av
simhallar? Kan man duscha med kalsongerna på? Varför finns det ett 
gummiband på hänglåset? I den här boken förklarar författaren hur du ska 
göra när du besöker simhallen. 
   
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, 
i simhallen.

I kapitel 3 som handlar om omklädning och dusch skriver författaren så här:
”Från receptionen går du till omklädningsrummet. Det blir alltid blött på 
golvet i ett omklädningsrum. Därför måste du ta av dig skorna utanför.
Det finns ett omklädningrum för kvinnor och flickor, ett annat för män och 
pojkar. I omklädningsrummen finns skåp som går att låsa. Du hänger in dina 
kläder i skåpet.”

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: Banken, Mataffären, Svenska kyrkan, 
Tvättstugan och Vårdcentralen.  

Umeå den 20 december 2012
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2012. 
Text: Maria Salmson. 
Foto: Veronica Tundell. 
140x200, 24 s, färg.
ISBN: 978-91-87141-10-2. Pris: 90:– exkl. moms.

Cd, e-bok med text, ljud och bild i DAISY-format. 
ISBN: 978-91-87141-12-6. Pris: 90:– exkl moms
Speltid ca 20 minuter

On-line-spelare som kommer i april (med cd:ns innehåll). 
Möjlighet till olika licensköp.
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