INFORMATION FÖR FÖRELÄSARE
SAMS tackar för att du ställer upp som föreläsare på vår tillställning. Här har vi samlat information och råd
som kan vara nyttiga för dig som föreläser på en av våra tillställningar.

Hörselslinga och mikrofon
SAMS tillställningar ordnas i regel i utrymmen där det finns hörselslinga. Hörselslinga (eller teleslinga) är ett
hjälpmedel för personer med nedsatt hörsel. Slingan består av en magnetantenn som finns i
föreläsningssalen. Via hörselslingan kan hörapparater fånga upp föreläsarens tal utan bakgrundsljud. I
lokaler med inbyggd hörselslinga är det viktigt att alla talar tydligt och att alla framföranden hålls i
mikrofon för att hörselslingan ska fungera. Därför är det viktigt att personer i publiken som ställer frågor
också använder mikrofon. Ifall det ställs publikfrågor utan mikrofon är det önskvärt att föreläsaren
upprepar frågan innan svaret.

Presentationer
Det är möjligt att en del av publiken har nedsatt synförmåga. Vid användning av powerpoint eller andra
elektroniska presentationer är den rekommenderade fontstorleken 30 och tydliga fonter så som arial,
tahoma, verdana och courier rekommenderas. När skriven text visas är det viktigt att mörk text skrivs på
ljus bakgrund och ljus text på mörk bakgrund för att skapa maximala kontraster. Vi rekommenderar att text
visas på enfärgad bakgrund, inte på en bild eller på ett foto. Eftersom en del av deltagarna eventuellt inte
kan se presentationen är det viktigt att beskriva bilder som visas och att läsa upp text som visas i
presentationen.

Tolkning
På en del av SAMS tillställningar finns det skrivtolkar eller teckenspråkstolkar på plats som är avsedda för
personer med nedsatt hörsel eller för personer som kommunicerar med teckenspråk. Skrivtolkning och
teckenspråkstolkning är former av simultantolkning där en tolk överför tal till skrift eller tecken. I samband
med skrivtolkning skrivs föreläsarens tal ner och visas på en skärm eller projiceras så att personer med
nedsatt hörsel kan följa med. Vid tolkade tillställningar är det viktigt att föreläsaren talar tydligt, klart och
använder rätt långsamt tempo.
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