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Ida och hennes kompisar ska gå på rockkonsert för att lyssna på sitt favoritband. De samlas hemma
hos Stina för att kunna gå tillsammans. Ida har en hörselnedsättning och har hörapparat på båda
öronen. Hon har fått lära sig att vara rädd om den hörsel hon har kvar och vet att man ska skydda
sig mot starka ljud.
Ida har med sig några extra musikproppar till kompisarna. Hon förklarar för kompisarna att om
man använder dem så hör man varandra bra ändå, det är bara de starka ljuden som dämpas. Stina
tycker det är onödigt och vill inte ha några proppar. Ida försöker övertala Stina och förklarar att
hennes hörsel kan skadas om hon vistas i miljöer med för höga ljudnivåer ofta och länge.
Alla tar varsitt par, utom Stina.

Vad tror du kan hända med Stinas hörsel under konserten?
Vad skulle Ida ha sagt för att få Stina att ta på sig propparna?
Hur gör du när du går på konsert?

Ansvarig utgivare: Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

Hampus och Niklas skulle vilja få tag på smällare till nyår. De vet att det är förbjudet, men de vet
om ett ställe där man kan köpa dem. Killarna köper de häftigaste smällarna som de kan få för
pengarna de fått i julklapp.
De kan inte hålla sig till nyårsafton utan vill testa dem direkt. De tänder på den första smällaren
och slänger den på marken. De hinner gå några steg innan det smäller häftigt. Nästa smäller direkt
när den når marken. Båda duckar och håller för öronen, eftersom det gör så ont av det starka
ljudet. Det slår lock för Niklas öron och han hör inte att Hampus säger att han tänder en till.

Vad tror du händer med Niklas hörsel?
Varför tror du det är förbjudet att smälla smällare?
Har du varit med om något liknande?
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