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Sammanfattning 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka hur mycket fokus elitorienteraren lägger på kartan i form av tid tittat 

på kartan och antalet tittar på kartan. Ambitionen är även att analysera löparens medvetna 

tankar vid några givna situationer under loppet. 

Frågeställningarna var (1) Hur många gånger och hur lång tid lägger de olika grupperna på att 

fokusera på kartan? (2) Går det se några tydliga skillnader i de olika gruppernas fokus som 

kan påvisa prestationen? (3) Går det påvisa några omedvetna mönster grupperna emellan som 

gör att de olika grupperna presterar olika? 

Metod 

8 försökspersoner uppdelade i en elitgrupp och en kontrollgrupp deltog i studien. Under en 

3,8km lång medeldistansbana observerades antalet karttittar och längden per karttitt med hjälp 

av filmkameror monterade på bröst och huvud.  En karttitt observerades med hjälp av 

tidtagning när försökspersonens karta kunde observeras i filmen från bröstkameran. 

Försökspersonerna fick även analysera sin egen film med syfte att förhoppningsvis kunna 

observera hur elitorienterarens tankesätt skiljer sig från kontrollgruppen 

Resultat 

Resultaten visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan grupperna i antalet tittar 

på kartan P>0,05. Elitgruppen observerades däremot ha en signifikanta mycket kortare total 

tid tittat på kartan under loppets gång P<0,05 samt även en kortare genomsnittstitt på kartan 

P<0,05. Den person som tittade minst tid på kartan tittade 282,5s jämfört med den som tittade 

längst tid på kartan som hade 601,7s. Genomsnittstitten för den löpare som hade bäst tid 

noterade 1,54s medan den löpare som hade längst genomsnittstitt observerade 2,84s.  

Slutsats 

Elitorienteraren har en förmåga att optimera tiden som hen tittar på kartan under ett 

orienteringslopp vilket tycks vara en tydlig faktor för att prestera ett bra lopp. Genom att träna 

in ett rörelsemönster som banar för kortare tid för att läsa kartan kan vara avgörande för att 

tillhöra den yttersta eliten inom orientering. Framförhållning och planering av varje sträcka 

kan vara en orsak som påverkar hur lång tid varje löpare lägger på att läsa kartan under ett 

orienteringslopp.  
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Det finns relativt få publicerade studier som visar på vad det är de bästa orienterarna i världen 

gör som särskiljer dem och gör att de kan ta medaljer vid VM. Att ta reda på vad som krävs 

för att bli bäst är intressant för att kunna utveckla orienteringen och framtida orienterare för 

att höja nivån ytterligare något steg. Att därför jämföra dem yttersta eliten mot de som satsar 

mot världseliten kan ses som relevant för att kunna veta vad som krävs för att ta sig dit. 

Förhoppningarna med denna studie är att observera hur subeliten kan optimera sin träning för 

att ta sig närmare den yttersta eliten men även hur den yttersta eliten kanske kan utveckla sin 

förmåga. Hur mycket tittar till exempel några av Sveriges allra bästa orienterare på kartan och 

vad skiljer dem från de som siktar dit och tillhör subelit? 

1.2 Bakgrund 

Orientering är en idrott som från början har anor från det militära och den första tävlingen 

som genomfördes officiellt är daterad till 1897(orientering.se 2014-11-25). Orientering eller 

orienteringslöpning i tävlingsform går ut på att på kortast möjliga tid ta sig igenom en 

orienteringsbana. Banan måste genomföras åt rätt håll och kontrollerna, mer eller mindre 

gömda skärmar i skogen måste tas i bestämd ordning. Till hjälp har orienteraren en karta och 

en kompass för att kunna navigera sig runt banan. I orientering tävlas det i ett antal olika 

discipliner där den vanligaste formen är individuella tävlingar i dagsljus. Det finns ytterligare 

två tävlingsformer, nattorientering och stafett som även tillhör är de största evenemangen 

inom orienteringssporten sett till antalet deltagare i samma tävling. (Orientering.se 2014-11-

25).  

 

De vanligaste tävlingsformerna i orientering har en tävlingstid som varierar från 12-15 

minuter vid sprint och kring 90 minuter vid långdistans, vilket gör att det till störst del är det 

aeroba energiprocesserna som präglar orientering som idrott (Bompa & Haff 2009, s.25 f.; 

Bird, Bailey & lewis 1993, s. 53 ff.). Vid kravprofiler gjorda för orientering har 

syreupptagning hos svenska  manliga elitorienterare legat kring 78 ml/kg/min och det finns en 

direkt korrelation mellan en hög anaerob tröskel, löpekonomi och löphastighet för att prestera 

en bra tid (Andersson 1992 s.21; Larsson, Burlin, Jakobsson & Henriksson-Larsén 
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 2002, s. 529 ff.). Detta visar på att precis som ovan nämnts att det är de aeroba processerna 

som dominerar. Den varierade terrängen och underlaget gör att löpning i skog kan vara så 

mycket som 26% mer syrekrävande vid given hastighet i förhållande till löpning på väg 

(Zurcher, Clenin & Marti  2005, s.4). Det gör att hastigheten måste sänkas en aning under 

orientering och skogens variation gör att belastningen och pulskurvan varierar mer under ett 

orienteringslopp än under ett löplopp på väg (Crehag, Reilly & Nevill 2014). Hos en 

elitlöpare varierar dock pulsen mindre än hos en icke-elit, troligtvis som ett resultat utav 

förmågan att minimera misstagen menar Bird, George, Balmer och  Davison(2003). 

Elitlöparen har också generellt sett en högre snittpuls i förhållande till deras maxpuls under ett 

lopp jämfört med sämre tränade individer eftersom de har en högre aerob kapacitet. De klarar 

alltså av att ligga närmare sin maxpuls under en längre tid men tar eventuellt också färre stopp 

vid kontrollerna vilket också bidrar till en högre snittpuls. Detta har setts hos kvinnliga 

elitorienterare (Bird et. al. 2003, s. 254 ff.). Analyser av pulskurvor under ett orienteringslopp 

har också setts ibland gå över gränsen för laktattröskeln vilket gör att arbetet emellanåt blir 

anaerobt, även om majoriteten av arbetet fortfarande består av aeroba processer (Bird et.al.  

1993, s. 53 ff.). Detta kan även bekräftas från en studie gjord av Gerard Smekal och kollegor 

som genom att ta faktiska laktatvärden under ett orienteringslopp vid flertalet gånger kunde 

uppmäta laktatkoncentrationen i blodet till över OBLA 4mmol som en gräns för tröskelvärde 

(Smekal, Von Duvillard, Pokan, Lang, Baron, Tschan, Hoffman & Bachil 2003, s. 682-689). 

 

Elitorienteraren är också bättre på att bibehålla farten i skogen i förhållande mot väglöpning 

jämfört med icke-elit (3 % på 2km och 4 % på 20m sprint) (Hébert-Loiser, Jensen, Mourot & 

Holmberg 2014).  Löpning i skog går också 32% långsammare på en liknande kuperad bana i 

förhållande till väglöpning (Hébert-Loiser, Platt & Hopkins 2014, s. 3 ff.). Farten blir alltså 

generellt sett lägre hos samma löpare på de två olika underlagen. Att läsa kartan samtidigt 

som löparen springer sänker farten ytterligare, dock har det setts att elitorienteraren är bättre 

än icke elit när det kommer till att bibehålla en god löpekonomi samtidigt som kartläsning 

sker (Millet, Divert, Banizette & Morin 2010, s. 153-160). 

 

Den kognitiva delen under orientering är en stor del för att prestera en bra tid under ett 

orienteringslopp. Den kan ibland ses som den avgörande delen för att prestera en bra tid och 

framförallt det som skiljer eliten från subeliten (Bird et. al. 2003, s. 254 ff.). Vid intervjuer av 

orienterare finns två saker som orienteraren framförallt lägger fokus på och det är 

kartläsningen tillsammans med förmågan att springa (Eccles, Walsh & Ingledew 2002, s. 68-
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88). När löparen blir trött försämras dock förmågan att processa de kognitiva uppgifterna 

vilket gör orienteringsmomentet svårare (Hancock & Mc Naughton 1986, s. 491-498). Även 

Johnny Nilsson (Nilsson 1980, s.43 ff.) menar på det faktum att den kognitiva förmågan 

försämras vid trötthet och resultaten sågs som tydligast vid väldigt låg ansträngningsgrad och 

väldigt hög ansträngningsnivå. Tröttheten påverkar även kartläsningen i form av antalet 

karttittar, tiden per titt och tiden mellan tittarna. Ju högre ansträngningen är ju större är 

variationerna, dock finns det inga signifikanta resultat som visar på ett generellt mönster utan 

olika personer reagerar olika (Isberg & Cesi 1993). Även förmågan att reagera på visuell 

stimuli har setts påverkas till det negativa vid moderat och högintensivt arbete, troligtvis som 

ett resultat av avsmalnad visuell fokus för den aktive (Ando, Kokubu, Kimura, Moritani & 

Araki 2008). Både kartläsning och inhämtning av omgivningen sker visuellt hos en 

orienterare. Att optimera vägvalet är stor del i att välja den snabbaste vägen till kontrollen och 

eliten skiljer sig här ifrån subelit då de istället för att analysera vägvalet från den position som 

löparen befinner sig på istället läser vägvalet baklänges från den kontroll löparen ska till 

(Eccles, Walsh & Ingledew 2002a, s. 327-337). Elitorienteraren skiljer sig även här från 

subeliten i form av att de har mer erfarenhet och dessutom har ett bättre schemata (Förmåga 

att planera för olika typer av händelser baserat på det som precis skett) och reagerar på andra 

stimuli än icke elit och därför med åren skapat bättre rutiner för att hantera problem som 

dyker upp. Orienteraren reagerar alltså på olika stimuli som ges av kartan och terrängen för att 

sedan reagera med lämpliga rutiner som skapats från tidigare händelser.(Isberg & Cesi 1993, 

s. 2-16). Att vara familjär i terrängen som löparen springer, alltså att man har tränat eller 

tävlat i liknande terräng har visat ge en fördel till löparen i förhållande till löpare som inte 

känner sig familjära i terrängen (Hébert-Losier, Platt & Hopkins 2014). Hébert-Loiser et.al 

menar också att orienteraren befinner sig på sin absoluta pik i karriären i medel- och 

långdistans vid 27 – 31 år.   
  

Orienteringen är alltså en fysiskt väldigt krävande idrott och även en av de avgörande faktorer 

för hur väl orienteraren presterar. Det är även en av de faktorer som kan komma att påverka 

de resultat som observeras senare i studien. Men den del som ofta nämns som den viktigaste 

och avgörande inom orienteringen är den kognitiva förmågan. De studier som ovan nämnts 

ger en bild av hur en orienterare tänker och vad som skiljer eliten från subeliten. 
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1.3 Forskningsläge 

Här nedan kommer studier och forskning som gjorts inom området presenteras. Dels studier 

som gjorts med liknande syfte och frågeställningar men även studier som är direkt relevanta 

för ämnet. 

 

Mary M. Omodei och Jim McLennan (1994) hade som syfte att undersöka hur effektivt 

analys av orienteringslopp kan vara med hjälp av en huvudmonterad kamera i förhållande till 

vanlig analys med endast hjälp av kartan. 2 grupper á 3 personer deltog i studien och fick med 

en kamera på huvudet springa 2 stycken orienteringsbanor. Försökspersonerna fick sedan i 

efterhand analysera loppen, det ena med hjälp av fri analys till videoinspelningen och det 

andra med endast kartan till hjälp. Resultaten visade att analys med hjälp av inspelning gav 2-

4 gånger så mycket mer detaljerad data jämfört med den andra analysen. De intervjuade 

menade att de lättare kunde återge loppet genom videoinspelad återgivning. Resultaten visade 

inget på att utrustningen påverkade resultaten (Omodei & McLennan 1994) 

 

Eccles, Walsh & Ingledew (2006) genomförde även de en studie med hjälp av huvudmonterad 

kamera. Syftet den här gången var att undersöka huruvida orienterarna fokuserar på karta, att 

springa eller på omgivningen. 20 mer erfarna (minst 3 års erfarenhet av tävlingsorientering) 

och 20 mindre erfarna (familjära med orientering men aldrig utövat tävlingsformen) 

orienterare deltog i studien. De fick springa 2 stycken banor och var tillsagda att under loppet 

säga högt när de bytte fokus från kartan till omgivningen eller när de fokuserade på att 

springa. Resultaten visade att de mer erfarna orienterarna spenderade 73% av tiden de tittade 

på kartan  samtidigt som de sprang medan de mer oerfarna bara sprang och läste kartan 

samtidigt vid 38% av tiden. De mer erfarna orienterarna spendera fler tillfällen till att läsa 

kartan med 5,83 gånger per minut jämfört med 3,79 gånger per minut hos de mindre erfarna. 

Totala tiden som spenderades till kartläsning var likvärdig mellan de två grupperna på 31% av 

tiden som banan tog att springa. Dock fokuserade de mer erfarna orienterarna mindre tid per 

gång de tittade på kartan med 3,44 sekunder per gång jämfört med 5,37 sekunder. De mer 

erfarna orienterarna stod också mindre still under banans gång med 177 sekunder jämfört med 

661 sekunder för kontrollgruppen. Tid som spenderades till att springa eller till omgivningen 

skiljde sig dock inte signifikant mellan grupperna. (Eccles, Walsh & Ingledew 2006)  
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Ovan nämnda studie har däremot inte använt sig av den yttersta eliten i studien och inte heller 

jämfört mot de som strävar efter att tillhöra den yttersta eliten. Förhoppningarna med denna 

studie är därför att belysa vad som skiljer de absolut bästa mot de som befinner sig på nivån 

precis under. 

 

Macquet, Eccles och Barraux (2012) följde en elitorienterare på hög nivå under 2 tävlingar 

där de med hjälp av en huvudmonterad kamera lät löparen analysera loppet i efterhand 

tillsammans med forskarna. De två lopp de analyserade var av medeldistanskaraktär och 

innefattade 41 kontroller totalt. Genom att dela in kommentarerna från analysen i kategorier 

kunde de sammanfatta vad just den här orienteraren fokuserade som mest på under ett lopp. 

De fick till slut tre stycken kategorier som handlade om att hitta kontrollerna snabbare än sina 

motståndare, optimera löphastigheten och reflektioner om saker som skett ut med banan. 

Löparen nämnde 67% av reflektionstankarna till att hitta kontrollerna snabbare än sina 

motståndare, 14% till att optimera löphastigheten och 18% till att reflektera över saker som 

skett utmed banan. Slutsatsen visade att försökspersonen kunde utnyttja olika typer av 

kunskapsbaserade strategier under loppet och dessutom kunde växla mellan olika typer av 

strategier beroende på uppgiftens status. Löparen kunde dessutom reflektera pågående under 

loppet över saker som skedde utmed banan. (Macquet, Eccles och Barraux 2012) 

 

 

Tabell 1. Elitorienterarens kognitiva fokus(Macquet Eccles & Barraux 2012, s.95) 

En elitorienterares kognitiva tankar under en reflektion i efterhand. Det går att observera 

antalet reflektioner procentuellt i förhållande till det totala antalet reflektioner.  
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Planering av vägval sker på olika sätt beroende på vilken nivå orienteraren befinner sig. 

Genom analys dels via två typer av visuella test gjorda på noviser och experter inom 

orientering och genom kvalitativa data via intervju och kvantitativa data har forskare kunnat 

fastställa olika tillvägagångssätt. Experten väljer att utgå från målet och läsa sträckan 

baklänges till positionen löparen befinner sig på framförallt för att säkerställa ingången till 

kontrollen och minimera antalet misstag. Medan novisen utgår från den position löparen 

befinner sig och läser sig fram till kontrollen. Eccles et.al (2002b) menar att experten har 

lättare att finna lösningen till problemet bland annat genom erfarenhet och därför har ett annat 

sätt att läsa av kartan på än noviserna, i detta fall genom att hitta den ”väg” som leder in till 

kontrollen och låter den ”väg” bestämma vägvalet. Forskarna menar även att experten kan 

planera vägvalen snabbare, ha en bättre framförhållning och därigenom optimera tiden som 

krävs för att läsa kartan och dessutom minimera misstagen. (Eccles, Walsh & Ingledew, 

2002b) 

 

Johnny Nilsson (1975) utförde en studie där han observerade olika orienterares ögonrörelser 

på givna orienteringssträckor med hjälp av så kallad eye-tracking utrustning. Utrustningen 

tillåter forskaren att se exakt vad försökspersonen tittar på genom att följa ögats rörelser. 

Resultaten visade att elitorienteraren behöver mindre tid på sig för att analysera sträckan men 

även att antalet ögonfixeringar är färre än för nybörjaren. Nybörjaren behöver också söka av 

en större del av kartan för att kunna ta vägvalet medan elitorienteraren tydligare kan välja ut 

det som är väsentligt på sträckan. (Nilsson 1975)  

 

En studie undersökte även vilken strategi en orienterare använde sig av under ett lopp. Genom 

att intervjua orienterare i olika åldersklasser och fråga dom hur de lägger upp sitt lopp utifrån 

om de försöker hålla ett jämt tempo under loppet eller om de använde sig av olika strategier 

för att optimera hur fort de sprang. Resultaten visade tydligt att de flesta valde att försöka ha 

en så jämn fart som möjligt under loppets gång, men dock visade analysen av hur de faktiskt 

sprungit att många utav löparna avslutade mycket snabbare än de startat. Men det går inte att 

dra några slutsatser om vilken strategi som används av de bästa i varje klass och hur resultatet 

blir. (Pribul & Price 2005) 

 

Susan Hancock och Lars Mc Naughton (1986) undersökte hur tröttheten påverkar en 

elitorienterares förmåga att processa visuell information. Sex manliga orienterare mellan 15 

och 41 år valde att delta i studien. Deras träningsnivå mättes i maximal syreupptagning och 
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medelvärdet uppmättes till 54,3 ml/kg*min. Försökspersonerna fick sedan genomföra två 

kognitiva tester i form av bilder på orienteringskontroller och sträckor. Försökspersonerna 

fick sedan svara på frågor angående bilden de sett som berörde informationen i bilden. De 

kognitiva testerna genomfördes i utvilat läge och under trötthet (definierat som arbete över 

den individuella laktattröskeln (4mmol). Resultaten visar signifikant att orienteraren under 

trötthet presterar sämre på de kognitiva uppgifterna. Hancock och Mc Naugthon menar 

följaktligen att som orienterare fokusera på att hantera kognitiva uppgifter under upplevd 

trötthet kan förbättra förmågan att snabbt lokalisera kontroller och snabbaste vägvalen. Då 

orientering är en fysisk idrott och man ofta arbetar på en hög intensitet under en längre tid. 

(Hancock & Mc Naugthon 1986) 

 

Mangine, Hoffman, Wells, Gonzalez, Rogowski, Townsend, Jajtner, Beyer, Bohner, Pruna, 

Fragala och Stout (2014) använde några av världens bästa basketspelare för att undersöka hur 

relationen mellan visuell hastighet och faktisk prestation på planen ser ut. Genom att 

undersöka totalt tolv spelare precis innan säsongen startade och mäta hur snabbt de spårar 

punkter med blicken och deras reaktionshastighet och sedan jämföra dessa resultat med 

resultat från säsongen. Den visuella spårningshastigheten mättes genom att spelaren fick kolla 

på ett antal bollar (n=8) och sedan spåra fyra av dem när de slumpvis rörde sig i en ruta. 

Spelaren skulle sedan peka ut dessa fyra bollar och om spelaren klarade alla så ökade 

hastigheten på när de rörde sig. Reaktionshastigheten mättes genom att spelaren skulle 

reagera på olika punkter på ett större bräde genom att trycka på de så fort som möjligt. 

Resultaten visade att den visuella reaktionshastigheten korrelerar väl med 

bollkontrollsstatistik. Författarna menar att detta beror på förmågan att observera spelare och 

bollen snabbare och på så sätt få mer tid till att ta rätt beslut. (Mangine et.al 2014) Hur snabbt 

orienteraren visuellt kan hämta in information från kartan gör att han/hon får mer tid till att 

beslut i förhållande till sina konkurrenter eller rent av spara tid genom att ta beslut snabbare.  

 

Slutligen sammanfattas forskningsläget till att det finns flera kognitiva aspekter som påverkar 

resultatet av ett orienteringslopp. Tiden som löparen tittar på kartan, hur snabbt löparen kan 

processa den visuella informationen, hur väl löparen hanterar trötthet och hur löparen väljer 

att analysera kartan och tänker kring den är alla aspekter som undersökts. Denna studie kan 

förhoppningsvis ge en klarare bild kring den visuella informationsinhämtningen och hur den 
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optimerats hos några av de bästa orienterarna. Därför har representativa grupper valts ut för 

att kunna återspegla den yttersta eliten och vad som krävs för att ta sig dit.  

 

1.4 Syfte 

Syftet är att undersöka hur mycket fokus elitorienteraren lägger på kartan i form av tid tittat 

på kartan och antalet tittar på kartan. Ambitionen är även att analysera löparens medvetna 

tankar vid några givna situationer under loppet. 

 

 

1.5 Frågeställningar 

Hur många gånger och hur lång tid lägger de olika grupperna på att fokusera på kartan? 

Går det se några tydliga skillnader i de olika gruppernas fokus som kan påvisa prestationen? 

Går det påvisa några omedvetna mönster grupperna emellan som gör att de olika grupperna 

presterar olika?  

 

2 Metod 

2.1 Försökspersoner 

Totalt rekryterades tio försökspersoner (FP) till studien. Slutligen valdes 8 personer ut för att 

analyseras, 6 killar och 2 tjejer. Fyra personer valdes ut till vardera grupp och bestod av 3 

killar och en tjej per grupp. Alla personer uppfyllde kraven för studien. Elitgruppens krav 

innebar att FP skulle tagit medalj av något slag vid de Svenska Mästerskapen (SM) under 

årets gång och fortsatt hade mål att vidareutvecklas och fortsätta sin satsning. Var inte löparen 

svensk kunde liknande prestationer fungera som krav för att få delta. Syftet var att få tag i de 

bästa nationella löparna. Kontrollgruppens krav innebar att FP skulle vara aktiv orienterare i 

junioråldern (17år till 20år) som inte presterat några framskridande individuella resultat på 

seniornivå under året eller tidigare år. Tanken var här att kontrollgruppen skulle vara så nära 

elitgruppen som möjligt för att verkligen se på de detaljer som skiljer eliten från subeliten. 

Målet var att få så bra FP som möjligt till studien för att kunna i så stor utsträckning som 

möjligt säkerställa studiens resultat och applicera resultaten för framtida elitaktiva inom 

orientering. De 8 FP som deltog uppfyllde kraven för deltagande och var skade-/sjukdomsfria 
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vid tillfället. Alla FP var också vana vid terrängtypen och hade tävlat och tränat i liknande 

terräng tidigare för att inte terrängvalet skulle påverka resultatet för mycket. De var också alla 

vana vid att springa orientering i tävlingslik fart samt även vid orientering under press, vilket 

ett test kan innebära. Testledaren förklarade för FP på förhand och vid tillfället för test. Då FP 

skulle analysera sitt lopp fick personen information om tillvägagångssätt.  

 

2.1.1 Etiska överväganden 

Alla FP godkände att resultaten används vid senare forskning samt även att de när som helst 

under studien kunde välja att avbryta studien utan närmare förklaring. FP:s namn och 

information hanteras konfidentiellt och alla data som presenteras i studien är anonymiserade. 

Studien har tagit hänsyn till de fyra grundläggande kraven för forskningsetik, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, informationskravet och nyttjandekravet (WMA 

1964)  

 

2.1.2 Bortfallsanalys 

Två av de rekryterade föll bort under studien. En av FP kunde inte delta på grund av en skada 

som FP drog på sig tätt innan tester skulle utföras. Beslut togs därför att personen inte skulle 

delta i studien. Den andra FP saknade fullständig data på grund av problematik med 

utrustningen och slutdelen av testet saknade information. Detta hade kunnat motverkas med 

bättre kontroll av utrustning och reservutrustning.  

 

2.2 Studiens utformning 

Alla tester genomfördes på Svartvikskartan (Farsta, Stockholm). Godkännande för 

användande av kartan gavs utav ansvarig på OK Södertörn som är innehavare utav kartan. 

Alla löpare sprang exakt samma bana en 3,8km lång orienteringsbana av 

medeldistanskaraktär (SISU idrottsböcker 2006, s. 76-79). FP fick instruktioner att springa 

orienteringsbanan som om det vore tävling och därför också värma upp utifrån egna 

förutsättningar på det sätt som de ansåg passa dem bäst för att prestera. En uppvärmningskarta 

erbjöds för att komma in orienteringsmomentet och känna sig bekväm med terrängen. FP 

utrustades sedan med en klocka utrustad med Global Positioning System (GPS), två stycken 

filmkameror monterade på huvud och bröst samt pulsband. Utrustning för att orientera sig 
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såsom skor, kompass och definitionshållare. hade FP med sig själv. Kartan tilldelades löparen 

vid startögonblicket och tiden togs förutom med hjälp av klockan löparen bar även utav 

testledare.  

 

Den insamlade datan sammanställdes sedan till en film där FP hade möjlighet att se både 

GPS-spåret och filmen från kameran på huvudet i realtid. Utifrån instruktioner analyserade 

sedan FP filmen talandes med hjälp av inspelningsutrustning. Denna ljudfilm användes sedan 

för analys av vad löparen fokuserar på under ett lopp.  

 

2.2.1 Banläggning 

Banan var av medeldistanskarraktär och mätte 3,8km lång och bestod av 11 kontroller + 

målkontroll. Startpunkten var utmärkt som en trekant och kontrollerna i vanlig ordning som 

cirklar där cirkelns mittpunkt definierar kontrollpunkten. Målet markerades med hjälp av 

symbolen för mål (Se bilaga 2). Banan ritades med hjälp av Ocad 11 orinteering standard 

(Ocad.com). Kartfilen är ritad original i skala 1:10 000 och vid ritande av kartan användes 

normen 1:10 000 för att få rätt storlek och definition av kontrollpunkterna. Förutom kartan 

fanns även kontrolldefinition med för att löparen skulle ha möjlighet att med säkerhet 

definiera kontrollpunkten och var på kontrollpunkten kontrollen är placerad.  

 

Banläggningens utgångspunkt hämtades från boken Banläggning (2006). 

Medeldistanskaraktär som använts i denna studie ska präglas av intensiv kartläsning och 

löparen ska hela tiden ställas inför svåra orienteringstekniska moment. Sträckorna ska syfta 

till att tvinga löparen att planera utgången från kontrollen innan stämpling. Terrängen ska vara 

detaljrik och löpbarheten god. Idealet är att sikten i skogen är lägre för att ställa högre krav på 

tekniska momenten. Svårigheten för banan var av svart nivå, vilken är den svåraste nivån ur 

orienteringsteknisk grad (Sisu 2006).  

 

Innan banan användes kontrollerades banläggningen utav en utomstående banläggare som 

fick komma med synpunkter på banläggningen och valet av terräng. Därefter provlöptes 

banan för att säkerställa att kontrollpunkterna var bra valda och sträckorna relevanta ur en 

orienteringsteknisk synvinkel.  
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2.2.2 Material 

Vid testtillfället användes två stycken filmkameror för att spela in det som löparen såg. Båda 

kamerorna som användes var av märket GoPro (http://gopro.com) men det var två olika 

modeller (GoPro HERO 3+ silver edition och GoPro HERO 3+ Black edition). Kamerorna 

var inställda på 1080 pixlar * 960 pixlar och 60 bilder per sekund och hade båda två vidvinkel 

för att fånga in det perifera seendet bättre. En kamera monterades på bröstet med hjälp av 

GoPro bröstsele (GoPro Chesty, Chest Harnes) med syfte att hämta in informationen från 

kartläsningen. Vinkeln på denna kamera anpassades för att fånga varje individs armar och 

händer tydligt. Den andra kameran monterades på huvudet med hjälp av en GoPro huvudsele 

(GoPro Head Strap) och anpassades i vinkel för att fånga in det huvudet var riktat mot. 

 

För att hämta in informationen om vart löparen befann sig under loppets gång och kunna 

simulera sträcktider användes två stycken GPS-klockor från märket Garmin. Garmin 

foreruner 310xt och Garmin Forerunner 620 som båda var inställda på att ta GPS-koordinater 

varje sekund för en ökad precision. Klockorna startades vid startögonblicket på instruktioner 

från testledare och stoppades sedan vid målgång. Reservklocka fanns också med utifall att 

någon utav klockorna icke skulle fungera.  

 

GPS-filen passades in mot kartan för att få sträcktider, tempo, vägval. Programmet som 

användes är ett program utvecklat av orienterare för analys av orienteringslopp med hjälp utav 

GPS och heter Quickroute(matstroeng.se/Quickroute). För att få GPS-filen att matcha perfekt 

mot kartfilen krävs en del justeringar då kartfilen inte har några specifika koordinater. Den 

filen användes sedan för att spela upp loppet igen i realtid och matcha det mot filmen från 

huvudkameran från FP. Det program som användes för uppspelning var 2Drerun.com och 

inspelning av skärmen gjordes med hjälp utav QuickTime Player(Apple) för att sedan få en fil 

som gick att spela upp för analys av FP.  

 

Kontrollerna markerades med hjälp av klassiska orienteringsskärmar i storlek 15*15cm i Vit 

och orange färg.   

2.2.3 Resultatanalys 

FP tilldelades filmen från loppet med tillhörande GPS-spår för att kunna analysera sin 

löpning. Därefter tilldelades FP även ett dokument med instruktioner för analys av filmen (Se 

bilaga 4). Instruktionerna innehöll information om hur FP skulle gå tillväga vid analysen samt 
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utgångspunkter för reflektionen för att skapa inspiration och få en relevant reflektion att 

analysera. Tanken var att försöka analysera de medvetna tankar som löparen tänker under 

orienteringsloppet för att se eventuella skillnader mellan de olika löparna som kan kopplas till 

deras prestation. FP spelade in en ljudfilm med hjälp av egen inspelningsutrustning. 

Inspelningen startade vid start av filmen så att FP kunde analysera sitt eget lopp som om de 

faktiskt sprang det själva. Därefter skickade FP över ljudfilen som sedan transkriberades till 

text och analyserades. Kontroll 1,3,5,7,8 och 10 valdes ut för analys då de sträckorna visade 

en generell bild av banan och ingen utav löparna hade gjort några större misstag som skulle 

kunna påverka resultaten. Efter att ha analyserat alla texter skapades till slut 5st kategorier 

med utgångspunkt från tidigare forskning på området (Macquet, Eccles & Barraux 2012; 

Eccles, Walsh & Ingledew 2006). Utgångspunkterna var följande 

 

1. Hitta kontrollerna.  

2. Fokusera på att ta sig fram fort. 

3. Se till att jag är på rätt ställe.  

4. Saker som har med kartläsningen att göra.  

5. Osäkerhet.  

 

Sedan mättes frekvensen på dessa kategorier utifrån hur många gånger varje person haft en 

reflektion som gått att koppla till ovan nämnda kategorier. Totalt observerades 390 olika 

reflektioner varav 200 tillhörde elitgruppen och 190 kontrollgruppen.  

 

Det är svårt att sätta sig in i någons tankar och dessutom analysera dem rättvist utifrån varje 

individ. Detta skapar en problematik i denna analys men målet var att försöka konkretisera 

tankarna från varje FP för att sedan se om det gick att se några övergripande skillnader mellan 

grupperna över hur de olika löparna tänker. Att göra denna analys rättvis skulle kräva mer 

utrymme i denna studie men det kan vara en utgångspunkt för senare forskning.  

2.3 Statistisk analys 

Bearbetning av data har skett dels Excel 2011 och STATISTICA. För analys av kartittarna 

användes student t-test oberoende. Signifikansnivån var satt till 5%. För att få fram 

medelvärde har funktionen MEDEL använts i Excel.  
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Chitvåtest (X2) test användes för att säkerställa de olika kategorierna av fokus. Uträkningar är 

gjorda i excel och signifikansnivån var satt till 5%.  

2.4 Validitet och reliabilitet 

GPS-klockornas validitet för analys av orienteringslopp har visats av Piotr Cych(2006) som 

menar att en viss felmarginal finns men att det är en klart duglig metod för observation. För 

att sedan säkerställa GPS-spåret reliabilitet mot kartfilen spelade filmen upp i samband med 

korrigering för att med ytterligare säkerhet kunna bestämma GPS-spårets position i 

förhållande till kartfilen. En viss felmarginal på spåret kan ändå finnas.  

 

Observation av antalet karttittar och tid per titt skedde med hjälp av ett 

analysprogram(Dartfish.com) där tidtagarur startades och stoppade varje gång personen kunde 

observeras läsa kartan(Se bilaga 3 för exempel). Eftersom bildfrekvensen på bilden var satt 

till det högsta möjliga på kameran gick det med större säkerhet observera när titten skedde 

och hur lång den var. För att säkerställa att inte min egen subjektiva bedömning påverkade 

resultaten har även en utomstående varit med vid observation av testresultat.  

 

För att säkerställa banläggningen provlöptes också banan av utomstående person. 

Kontrollerna sattes sedan ut efter kontrolldefinitionen.  

3 Resultat 

3.1 Tid på banan 

Snabbast tid för att klara av hela banan var 1316s och långsammaste tiden 2300s. Elitgruppen 

var signifikant snabbare än kontrollgruppen p<0,05.  
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Figur 1: Totaltiden för hela banan. Genomsnittstiden för de två olika grupperna visat i 

sekunder.  

 

Tabell 2 

Sträcktider för varje löpare och totaltid från loppet angivet i minuter och sekunder. De olika 

sträckornas längd går att observera på kartan(Bilaga 1) 

 

 

3.2 Tittar på kartan 

Elitgruppen och kontrollgruppen visade ingen signifikant skillnad i antalet gånger som 

deltagarna kollade på kartan p>0,05.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Antalet karttittar. Antalet tittar de två olika grupperna tittat på kartan angivet i 

antal.  

 

Däremot hur lång tid de olika grupperna tittade på kartan visade en signifikant skillnad 

p<0,05. Även genomsnittstitten för de olika grupperna visade en signifikant skillnad p<0,05. 

Den löpare som kollade kortast tid på kartan hade en total tid tittat på kartan på 282,5s jämfört 
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med den löpare som hade längst tid tittade på kartan 601,7s. Genomsnittstitten för den löpare 

som hade kortast genomsnittstitt hade ≈1,54s jämfört med den löpare som hade längst 

genomsnittstitt på ≈2,84s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Totala tiden för alla karttittar. Genomsnittstitten utmärkt i tid(sekunder) mellan de 

två grupperna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Genomsnittstitten angivet i sekunder för de två olika grupperna.  

 

Antalet tittar i kontrollringen(ringen som definierar kontrollpunkten på kartan), alltså in och 

ut ifrån kontrollen visade en signifikant skillnad mellan grupperna p<0,05. Elitgruppen 

kollade färre gånger på kartan in och ut ur ringen än kontrollgruppen och hade även färre 
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antal tittar in och ut ur ringen än kontrollgruppen. Den person som hade kortast tid tittat på 

kartan i ringen hade 86,3s och längst tid 184,9s. Antalet tittar skiljde sig mellan 51 som var 

lägst antal gånger tittat på kartan jämfört med 68 som var högst antal gånger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Antalet tittar i kontrollringen. Hur många gånger de två olika grupperna tittar på 

kartan angivet i antal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Tid tittar i ring. Hur mycket tid de olika grupperna lägger på att läsa kartan i 

kontrollringen angivet i sekunder. 
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3.3 Tid stillastående 

Grupperna visade ingen signifikant skillnad mellan i tid som grupperna stått still p>0,05. 

Dock var det en person som inte stod still mer än 1,5s medan den person som stod still längst 

tid stod still i hela 103,7s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7: Tid stillastående. Tiden som de två olika grupperna stått still under loppet angivet i 

sekunder 

 

3.4 Vad fokuserar de olika personerna på? 

Varje persons reflektion transkriberades först till text och delades sedan in i underkategorier 

som hade att göra med vad de olika grupperna fokuserade på. De delades sedan in i ytterligare 

5 kategorier. De olika kategorierna var 1. Hitta kontrollerna, 2. Fokusera på att ta sig fram 

fort, 3. Ser till att jag är på rätt ställe, 4. Saker som har med kartläsningen att göra. Och 5. 

Osäkerhet. Resultaten såg ut enligt följande. Störst skillnad i antalet gånger en kategori 

nämnts mellan grupperna kan observeras i kategori 4 och kategori 5. Eliten nämnde 73 gånger 

saker som hade med kartläsningen att göra samtidigt som kontrollgruppen nämnde det 53 

gånger. Kontrollgruppen hade också fler gånger nämnt kategori 5 (Osäkerhet) i förhållande 

till elitgruppen. 
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Tabell 3: Kognitiv fokus hos de båda grupperna 

I tabellen nedan går frekvensen från de olika tankekategorierna (Se ovan) observeras. Y-

axeln presenterar antalet gånger som varje kategori nämnts. X-axeln presterar de olika 

kategorierna. 

 
 

Dock fanns ingen signifikant skillnad påvisad mellan grupperna p>0,05 i vad de fokuserar på. 

 

4 Sammanfattande diskussion 
 

Den grupp som observerats i denna studie har bestått av totalt 8 löpare vilket är en liten grupp 

att observera. Resultaten ska därför ses med försiktighet. Liknande studie skulle behöva göras 

på en större population för att med säkerhet kunna fastställa resultaten. Med det sagt kanske 

denna studie kan bidra till ett ökat intresse inom området och skapa en bild av hur det 

eventuellt kan komma att se ut hos en större population. En styrka med grupperna är ändock 

individernas individuella förmågor och den internationella och nationella nivå som de håller 

vilket gör resultaten relevanta ur ett perspektiv att ta fram nya elitorienterare. 

 

De största fynden från studien är tittarna på kartan. Grupperna tittar lika många gånger på 

kartan men när tiden som spenderats till att titta på kartan analyseras kan man tydligt 

observera att gruppen med elitorienterare optimerat tiden som de tittar på kartan till en väldigt 
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kort tid. Det är alltså inte antalet tittar som skiljer sig mellan grupperna utan tiden som de 

tittar på kartan samt även medelsnittstitten. Även Eccles, Walsh & Ingledew (2006) visade på 

att orienterare med mer erfarenhet spenderar mer tid till att läsa kartan, men de visade även att 

mer erfarna orienterare tittar fler gånger på kartan än mindre erfarna vilket inte stämmer 

överens med de resultat som den här studien påvisar. En anledning till det kan vara 

gruppernas erfarenhet. Eccles, Walsh & Ingledew (2006) studie använde sig av en 

kontrollgrupp av oerfarna orienterare medan denna studie har använts av en kontrollgrupp 

med duktiga orienterare med mål att tillhör eliten. I deras studie hade kontrollgruppen en 

genomsnittstitt på 5,37 s medan kontrollgruppen i min studie hade en genomsnittstitt på 2,37 s 

vilket även de är lägre än gruppen med mer erfarna orienterare i Eccles, Walsh och Ingledews 

studie på 3,44 s. En slutsats skulle kunna vara att kontrollgruppen i denna studie är mer 

erfarna än gruppen erfarna orienterare i Eccles, Walsh och Ingledews studie. Det var även 

därför det fanns en relevans i att göra denna studie. Syftet var här som tidigare nämnt att 

jämföra den yttersta eliten och hur den skiljer sig från de som nästan tillhör eliten. Detta för 

att verkligen kunna analysera hur träning och fokus ska läggas hos de som strävar efter att 

tillhöra eliten.  

 

Det går även att notera en tydlig skillnad i antalet tittar samt tiden tittat på kartan i 

kontrollringen. Detta skulle kunna bero till stor del på tiden som det tar för elitorienteraren att 

observera ett bra vägval. Enligt Nilsson (1975) så kräver elitorienteraren mindre tid och färre 

ögonfixeringar för att besluta ett vägval. Även Mangine et.al(2014) menar att tiden för att 

hämta in information med ögonen påverkar prestationsresultat vilket stämmer bra överens 

med de resultat som påvisats i denna studie. Men det går även förutsätta att elitorienteraren 

har en bättre framförhållning och därför inte behöver starta varje sträcka med att läsa in den 

kontrollen då orienteraren redan tidigare observerat vilken väg som ska springas. Arbetet har 

till stor del lagts på väg till tidigare kontroller och elitorienteraren sparar därför mycket tid på 

väg in och utifrån kontrollerna. Eccles, Walsh & Ingledew(2002b) menar att elitorienteraren 

väljer sitt vägval på ett annorlunda sätt från nybörjaren med fokus på kontrolltagningen och 

därför läser sträckan bakifrån vilket även det kan påverka tiden och antalet tittar som krävs för 

de olika grupperna i kontrollringen.  

 

Tiden som löparna står still visar ingen signifikant skillnad även om det går att se tendenser åt 

att elitorienteraren står mindre still. För att tydliggöra denna tes kan vi se att den löpare som 
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stod minst still under loppet totalt stannade under 1,5s samtidigt som den som stod mest still 

stod still i 103,7s vilket är markant mycket mer. Att löparen står mindre still kan visa på att 

han/hon har en bättre framförhållning och därför behöver färre kartstopp för att läsa kartan 

ordentligt. En större del av kartläsningen kan också ske i farten vilket också gör att tiden som 

löparen står still är mindre. Tidigare studier har påvisat att elitorienteraren står mindre still 

under ett lopp än övriga (Eccles, Walsh & Ingledew 2006) vilket stödjer teorin om att en 

större grupp än den som använts vid den här studien skulle kunna påvisa resultat som strävar 

åt det hållet.  

 

Resultaten inom de olika tankar som orienterarna hade visade inga signifikanta resultat. Det 

var även svårt att se några tendenser om hur deras medvetna tankar under loppet. En 

anledning till detta kan vara sättet som studien var utformad men även sättet som resultaten 

analyserades. Mer forskning inom området och på en större population skulle förhoppningsvis 

ge tydligare resultat. Då tidigare forskning på området ändå visat på att det kognitiva 

tänkandet under loppet påverkar resultaten. (Hancock & Mc Naughton 1986; Eccles, Walsh & 

Ingledew 2006; Macquet, Eccles och Barraux 2012; Eccles, Walsh & Ingledew, 2002a) 

Däremot går det se tendenser åt att elitorienteraren tänker och reflekterar mer över 

kartläsningen än kontrollgruppen. Resultaten som presenteras i tabell 3 pekar åt detta håll. En 

idé kring varför det ser ut på detta sett är elitorienterarens förmåga att läsa kartan. 

Elitorienteraren läser av kartan och omgivningen snabbare än kontrollgruppen och har därvid 

också mer tid att reflektera över kartläsningen. Det går även observera att kontrollgruppen 

nämner osäkerhet vid fler tillfällen vilket även de går i hand med tidigare nämnd tes.  

 

 

Något som också kan påverka resultaten är den fysiska förmågan i den mån att tröttheten 

påverkar den kognitiva förmågan (Isberg & Cesi 1993; Hancock & Mc Naugthon 1986). Det 

skulle därför vara möjligt att anta att kontrollgruppen blir tröttare tidigare vilket försämrar 

deras kognitiva förmåga men även att deras visuella spektrum påverkas (Ando, Kokubu, 

Kimura, Moritani & Araki 2008). Detta skulle även det kunna vara något som påverkar det 

resultat som visas i studien. Dock går det utgå från att den fysiologiska belastning är 

procentuellt lika hög hos de båda grupperna vilket motbevisar den ovan nämnda tesen. För att 

styrka denna tes skulle testpersonernas puls analyserats i förhållande till övriga resultat. Det 

skulle också gå att använda utrustning för mätning av laktatkoncentration och syreupptagning 

för att styrka denna tes. 
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Resultaten i denna studie visar att förmågan att optimera tiden som orienteraren tittar på 

kartan är relevant för prestationen. Det skulle därför ses som ett relevant moment att träna på 

för en orienterare för att förbättra sin prestation. Genom att springa mycket på karta eller att 

ha övningar som påtvingar detta beteende skulle kunna läggas in i träningen för att optimera 

detta moment.  

4.1 Kritisk värdering och vidare forskning 

Ytterligare förbättringar som skulle kunna applicerats för att med ytterligare säkerhet visa 

tydliga resultat går att se så här i efterhand. Inte minst inom området med det kognitiva 

tänkandet under loppet, genom att tagit fram en bättre analysmetod av resultaten men även 

utformningen på undersökningen skulle kunna påverkat resultaten. Vid observationen av 

antalet tittar och tid för varje titt kan man inte till 100% fastställa att det faktiskt är kartan eller 

kompassen som löparen kollar på även om huvudet är nedsänkt mot kartan och handen som 

håller kartan är tydligt observerad framför bröstkameran. En utveckling härifrån hade kunnat 

vara att ha utrustning som spårar vad ögonen fokuserar på för att verkligen kunna observera 

vad ögonen tittar på.  

 

För att säkerställa tiderna mellan kontrollerna hade Sport-Ident kunnat användas vilket 

används för tidtagning på internationella och nationella tävlingar. Med hjälp av detta 

elektroniska stämplingssystem hade tidtagningen validerats. Men det hade även kunnat skapa 

en mer tävlingslik situation eftersom det är det system som används på tävling.  

 

Möjlighet för senare forskning är att ta in fler löpare för att kunna säkerställa att resultaten i 

denna studie gäller för en större population och inte är slumpmässig. Att observera fler lopp 

och i olika typer av terränger hade även det varit intressant för att se hur det 

orienteringstekniska momentet skiljer sig åt. En möjlighet hade varit att följa fler löpare under 

en längre tid och på fler lopp för att se om resultaten bibehålls även då förutsättningarna 

ändras.  

 

Ett sätt att validera valet av karta och banläggning hade även varit att utnyttjat en 

professionell banläggare med tidigare erfarenhet av banläggning. Detta hade även kunnat 

förbättra resultaten då en opartisk individ bestämt banläggningen och inte jag som tydligt har 

klart för mig vad syfte och frågeställningar är. Även fast jag i den mån jag kunnat varit 
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objektiv är det svårt att säkerställa detta faktum. En möjlighet med banläggningen hade även 

varit att utnyttja en helt nyritad karta, eventuellt i ett land eller terräng som inte någon av 

löparna varit eller sett tidigare för att inte låta erfarenhet av terrängtypen påverka resultaten. I 

detta fall har alla FP tagit del av liknande terrängtyper tidigare men möjligt i olika 

utsträckning.  

4.2 Slutsats 

Studiens resultat påpekar relevansen i att som elitorienterare fokusera på att träna sin förmåga 

att läsa kartan fort och precist. Genom att träna upp sin förmåga att läsa kartan snabbare än 

sina motståndare utan att tappa precisionen i orienteringsmomentet kan fokus från löparen 

som vanligtvis läggs på kartläsning fokuseras till att springa fortare till exempel. Resultaten 

visar på att gruppen med elitorienteraren tittar lika många gånger på kartan som 

kontrollgruppen men att de däremot ägnar mindre tid per titt på kartan. Till det medvetna 

fokus som de olika grupperna har på kartan går det inte observera några tydliga skillnader 

men det omedvetna i form av antalet tittar och tid per titt går att relatera till prestationen på 

banan.  
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar:  
Syfte: Att undersöka hur mycket fokus elitorienteraren lägger på kartan i förhållande till en 
mindre rutinerad orienterare samt om det finns några skillnader mellan de två grupperna i 
deras medvetna fokus av vad de fokuserar på under ett lopp. 
Frågeställningar: 
Hur många gånger och hur lång tid lägger de olika grupperna på att fokusera på kartan? 
Går det se några tydliga skillnader i de olika gruppernas fokus som kan påvisa prestationen? 
Går det påvisa några omedvetna mönster grupperna emellan som gör att de olika grupperna 
presterar olika? 
Vilka sökord har du använt? 
Eye tracking, orienteering, visual orienteering, map reading, orinenteering + elite, visual tracking 
speed, elite orienteerer, visual tracking speed, orientering, elitorienterare, running + cognitive, running 
+ visual, eye, tracking orienteering. Cognitive skill + Running, Orienteering + cognitive skill 

 
Var har du sökt? 
GIH’s bibliotek, Pubmed, Sport discus, Ebsco, Google scholar, Google 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
Ebsco: Orienteering 
Pubmed: Orienteering 
Pubmed,: eye tracking 
Pubmed:  Running + cognitive skill 
 
 

 
Kommentarer 
Orienteringen som idrott är en ganska liten idrott som inte har så mycket publicerad data. 
Det är därför bitvis svårt att hitta litteratur som är relevant för ämnet. Till exempel har 
nästan alla artiklar på ”orienteering” på pubmed studerats mer eller mindre. Dock är den 
förskning som finns bitvis relevant för det jag kollat på.  
 

 

 



 

Bilaga 2.  

 



 

Bilaga 3.  

 
 

 



 

 

Bilaga 4.  

 

Instruktioner+för+analys+av+film+
!
Du!ska!nu!analysera!den!film!som!satts!ihop!från!testtillfället.!Du!kommer!att!se!
huvudkameran!i!ett!stort!fönster!och!ett!litet!fönster!nere!i!hörnet!där!kartan!och!gps;
spåret!ses.!Filmen!är!gjord!i!mpeg4!vilket!de!flesta!mediaspelare!ska!klara!av!att!spela!
upp.!Mitt!förslag!är!att!du!med!hjälp!av!röstmemon!som!finns!på!de!flesta!mobiltelefoner!
idag!eller!med!liknande!funktion!på!datorn!spelar!in!ljud.!Lättast!är!att!starta!filmen!och!
ljudinspelningen!samtidigt!och!sedan!diskutera!det!som!du!ser!på!filmen.!Du!sparar!
sedan!inspelningen!och!skickar!den!till!mig!på!min!mail(Spetz.Nils@gmail.com).!Det!är!
bara!jag!som!kommer!att!lyssna!på!inspelningen!och!jag!kommer!att!se!till!att!materialet!
inte!faller!i!någon!annans!händer.!Nedan!följer!några!av!de!utgångspunkter!som!jag!vill!
att!du!utgår!ifrån!när!du!analyserar!filmen.!Ett!tips!kan!vara!att!ha!dessa!till!hands!under!
inspelningen!för!att!få!inspiration.!Se!inte!bara!detta!tillfälle!för!studiens!skull!utan!även!
för!din!egen!vinning!och!utveckling.!Kanske!ser!du!något!som!kan!vara!till!hjälp!för!dig!i!
framtiden!!
!
!
!
Utgångspunkter,

• Vad!ser!du!direkt!i!naturen!som!du!vet!att!du!kollar!på?!Exempel!kan!vara!
höjdformationer,!stigar,!stenar!eller!liknande.!Det!som!är!intressant!att!veta!här!
är!hur!du!använder!dig!av!terrängen!för!att!navigera!dig!fram!igenom!terrängen.!

• Varför!valde!du!det!vägval!som!du!gjorde?!Var!det!något!specifikt!som!fick!dig!att!
välja!att!gå!den!väg!du!gjorde.!Exempel!kan!vara,!att!ingången!ser!säker!ut,!det!ser!
ut!att!vara!lättare!orientering!på!detta!vägval,!det!såg!ut!att!vara!det!snabbaste!
sättet.!

• När!du!fokuserar!på!att!röra!dig!fort!framåt!eller!trycka!på.!Fokuserar!du!någon!
tid!under!banan!på!att!hålla!en!hög!fart!eller!på!att!trycka!på!i!vissa!partier.!!

• Ser!du!något!direkt!i!naturen!som!gör!att!du!ändrar!din!plan!eller!tanke!på!hur!du!
skulle!göra?!Exempel!kan!vara!om!du!ser!att!det!ser!väldigt!bökigt!ut!eller!svårt!
att!ta!sig!fram!och!därför!väljer!att!ta!ett!annat!vägval!eller!annan!väg!runt.!!



 

 


