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Sammendrag
Hovedmålsettingen for prosjektet var å gjøre rede for hvordan to grupper av
synshemmede, en med retinitis pigmentosa (RP) og en med aldersrelatert
maculadegenerasjon (AMD), samt en kontrollgruppe bestående av personer
med normalt syn, brukte synet under utendørs forflytning i bymiljø.
Gjennom intervjuer og systematiske utredninger av deltakernes
synsfunksjoner har vi samlet grunnlagsopplysninger om synsfunksjon og sett
disse opp mot orienteringsevne i bymiljø. Gjennom prosjektet har vi
identifisert typiske trekk for personer med de nevnte diagnosene, og det er
pekt på hvilke strategier og taktikker som er aktuelle i en planmessig
mobilitetsopplæring. Denne rapporten tar ikke mål av seg til å være en
metodisk veileder innen dette temaet, men den omhandler hvilke forhold en
må ta hensyn til når en planlegger for slik opplæring.
Et delmål med prosjektet var å finne dokumentasjonsgrunnlag for om mobil
eyetracking kunne anvendes som måleinstrument for klinisk arbeid med
mobilitet for svaksynte. Gjennom bruk av måledata fra Syns- og
lyslaboratoriet i kombinasjon med dataene fra eyetracker og separat
sidekamera fikk vi en unik mulighet til å se om laboratoriedata kunne
gjenspeile seg funksjonelt under orientering. Vi mener å ha verifisert dette
gjennom denne undersøkelsen og at vi for framtiden har måleinstrumenter
som gjør oss i stand til å gi bedre rådgivning i klinisk arbeid. Pilotprosjektet
viste likevel at eyetrackeren har begrensninger. For personer med lav visus,
gjerne under 0.1, grunnet store sentrale synsfeltutfall (skotomer), kan ikke
utstyret anvendes. Det kan også ha begrensninger i forhold til andre grupper
av synshemmede, men dette har vi ikke fått undersøkt i denne studien.
Et annet delmål med prosjektet var å søke sammenhenger med
mobilitetsferdigheter og synsfunksjon, slik dette framkommer av målinger i
Statped midts, tidligere Tambartuns, Syns- og lyslaboratorium og
observasjoner i felt. Her mener vi å ha dokumentert at data fra synsfunksjonell
utredning i et syns- og lyslaboratorium gir verdifull informasjon om deltakernes
potensielle visuelle orienteringsferdigheter.
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1. Orientering og mobilitet hos mennesker med moderat
eller alvorlig synssvekkelse
1.1. Introduksjon og bakgrunn for prosjektet
Mobilitet er et fagfelt som setter store krav til de som skal arbeide profesjonelt
på området. For det første skal mobilitetsopplæringen tilfredsstille alle vanlige
krav til god spesialpedagogikk. Viktigst av disse er at forholdene blir lagt til
rette for en effektiv opplæring av den enkelte og at opplæringen tar hensyn
generell kunnskap om gode betingelser for målrettet læring. I tillegg er
mobilitetsopplæringen stilt overfor en spesiell pedagogisk utfordring som ikke
deles med andre fagområder. En mobilitetspedagog skal lære sine elever å
bruke hørselen, det taktilt/haptiske systemet og synet på en annerledes måte
enn hvordan disse sansene er brukt av personer med normalt syn.
Utfordringene er unike, ikke minst fordi en seende pedagog ikke alltid selv
mestrer de ferdighetene som eleven skal lære.
Mobilitet har eksistert som fag siden midten av forrige århundre. På den tiden
hadde særlig USA en stor gruppe mennesker som ble blinde som resultat av
2. verdenskrig og Korea-krigen. Disse menneskene var i akutt behov for
rehabilitering. Et sentralt område i det rehabiliteringsprogrammet som ble satt
i gang, var selvstendig forflytning. Dette ble fødselen til mobilitetsfaget og
bruk av den hvite stokken som hjelpemiddel. Mobilitetsfaget har spredt seg
raskt over store deler av verden og kom til Skandinavia i 1953.
Den generelle målsettingen for mobilitetsopplæringen var å skape
forutsetninger for å delta aktivt i samfunnet gjennom å muliggjøre selvstendig
forflytning. Det viste seg at mobilitetsopplæringen ga bra resultat og at
målsettingen lot seg oppfylle i løpet av rimelig kort tid. Undervisningen i
mobilitet gikk på denne tiden i hovedsak ut på å trene på ulike teknikker, så
som ledsager-, beskyttelses-, orienterings- og stokk-teknikker, samt å finne
fram mellom to geografiske punkter.
Fram til 1960 ble mobilitetsopplæringen hovedsakelig gitt voksne
synshemmede som ikke hadde andre funksjonshemninger. Gruppen var
forholdsvis homogen med veldefinerte behov. Det finnes imidlertid andre store
grupper med synshemmede som også trenger mobilitetsopplæring. Dette
gjelder i særlig grad små barn og voksne som har andre funksjonshemninger i
tillegg til synstapet. Når disse gruppene blir tatt med, skifter tyngdepunktet fra
rehabilitering til habilitering, og de gamle undervisningsprinsippene kan
vanskelig brukes uten videre.
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De nye gruppene av mennesker med synshemning har andre behov for hjelp
og tiltak. Den tradisjonelle mobilitetsundervisningen fokuserte i hovedsak på
selvstendig forflytning. Barn og voksne med tilleggshandikap har i større grad
behov for at mobilitetsopplæringen blir sett på som en del av et helhetlig
tilbud. Som en følge av denne utvidelsen av målgruppen, har etterspørselen
etter mobilitetsopplæring økt mye i løpet av de siste tiårene. Samtidig har
mobilitetspedagogene blitt stilt overfor nye utfordringer og krav til kunnskap.
Mobilitetsopplæring handler om alminnelige forhold og det å mestre en
sedvanlig hverdag. Det første og konkrete opplæringsmålet for en
mobilitetspedagog er å lære eleven å ta seg fram til de stedene hvor
hverdagens aktiviteter finner sted, uten å være avhengig av hjelp fra andre.
Mobilitetsopplæringen er dermed spesiell i den forstand at den krever
spisskompetanse for å kunne gjennomføres, og alminnelig ved at den er
direkte knyttet til den enkeltes hverdag. Loewenfelds (1981) definisjon av
mobilitet, som i dag er den mest brukte, lyder:
”Mobilitet, som er evnen eller ferdigheten til å komme seg fra et sted til et
annet, har to komponenter. Den ene er mental orientering, og den andre er
fysisk bevegelse. Mental orientering er blitt definert som et individs evne til å
gjenkjenne sine omgivelser og sin temporale eller spatiale relasjon til
omgivelsene, og fysisk bevegelse som en organismes bevegelse fra ett sted
til et annet ved hjelp av sin organiske bevegelse.”
Oversatt etter Loewenfedt (1981)
Loewenfeldt mener at mobilitet består av to komponenter: Orientering og
fysisk bevegelse. Orientering defineres som det å gjenkjenne omgivelsene og
egen plassering i tid og rom. Bevegelseskomponenten omtales som en
organismes bevegelse fra et sted til et annet.
Til tross for sin generelle formulering, dekker ikke Loewenfeldts definisjon alle
de målgruppene som har behov for mobilitetsopplæring. Det finnes
synshemmede som har behov for mobilitetsopplæring, men som faller utenfor
definisjonen på grunn av fysiske og/eller intellektuelle begrensninger. For å
inkludere hele målgruppen slik at alle med synshemning skal få samme
tilgang til mobilitetsopplæring, valgte Elmerskog, Martinsen, Storliløkken &
Tellevik (1993) å utfordre Loewenfelds definisjon. De valgte en videre og mer
pragmatisk definisjon der mobilitetsopplæring er knyttet til målrettet aktivitet:
”Mobilitetsopplæring er opplæring i målrettet aktivitet knyttet til objekter, ting
og hendelser i rom.”
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Denne definisjonen av mobilitetsopplæring tar utgangspunktet i at
menneskelig aktivitet som regel har en hensikt og ofte er assosiert med det å
løse et problem. Dette perspektivet med vekt på intensjonalitet er viktig, fordi
det synliggjør at mobilitet innebærer aktiv orientering og
oppmerksomhetsretting mot mål og delmål. I situasjoner hvor det foregår
mobilitetsopplæring, er elevens oppmerksomhetsretting og søkerutiner å
betrakte som tilbakemeldinger til den som står for opplæringen. Elevens
oppmerksomhetsretting og søkerutiner gir holdepunkter på hvordan en kan gi
hjelp på en hensiktsmessig måte i forhold til målene (Elmerskog et al., 1993).
For å spissformulere de nye kravene til fagfeltet ble betegnelsen funksjonell
mobilitetsopplæring tatt i bruk. Funksjonell mobilitetsopplæring markerer at
mobilitetsopplæringen skal ha funksjonelle mål. I dette ligger at opplæringen
skal være tilpasset den enkeltes individuelle behov, i tråd med de overordnete
og helhetlige målsettingene for personens totaltilbud.
Vi ønsker nå i denne undersøkelsen å se mobilitetsfaget i relasjon til voksne
og eldre personer med moderat eller alvorlig synssvekkelse, og der
forsøkspersonene er i stand til å utnytte sin synsfunksjon under orientering.

1.2. Mål med prosjektet
Noen synshemmede lever i en blind og seende verden. Dette gjelder særlig
personer med retinitis pigmentosa, som forårsaker innskrenket synsfelt og
dårlig mørkesyn. Under gode fotopiske1 betingelser ser mange bra med sitt
gjenværende synsfelt, mens de kan være funksjonelt blinde under
mesopiske2 eller skotopiske3 forhold. Disse personene må dermed lære seg
kompenserende strategier fra en blind og seende hverdag, noe som er
utfordrende for de det angår, og for nettverket og samfunnet rundt den
enkelte. Andre grupper av synshemmede, eksempelvis personer med
makuladegenerasjon, står med begge beina solid plassert i en seende
verden, men da deres evne til deteksjon av detaljer og kontrastforskjeller er
nedsatt, vil de strategier som nyttes for orientering ha en annen kvalitet enn
for normaltseende. Å identifisere disse kvalitative forskjellene mellom
normaltseende og grupper av svaksynte, for å fremme tiltak knyttet til
orientering, står sentralt i dette prosjektet.
I Norge har en som nevnt ovenfor vært med på å utvide forståelsesrammen
rundt mobilitet for alle individer, uavhengig av funksjonsnivå. I dette arbeidet
1

Fotopisk belysningsnivå tilsvarer luminanser over 3 cd/m2 (=12 lux), et område hvor primært
tappene fungerer.
2
Mesopisk nivå: Luminansområdet 0.01- 3 cd/m² (=0.04 – 12 lux) som da er en blanding av
stav- og tappe-syn).
3
Skotopisk lysnivå: Luminans = 0,01 cd/m² eller lavere, tilsvarende 0.04 lux (Bjørseth, 1992,
s. 38).
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kan en vise til følgende publikasjoner: Elmerskog, Martinsen, Storliløkken &
Tellevik (1993); Tellevik, Storliløkken, Martinsen & Elmerskog (1999);
Martinsen, Tellevik, Elmerskog & Storliløkken (2007); Storliløkken, Martinsen,
Tellevik & Elmerskog (2012).
For voksne mennesker med moderat eller alvorlig synssvekkelse som
primærlidelse er det gjort lite systematisk arbeid på dette feltet i Norge. Andre
land har hatt større fokus på dette de siste 25 - 30 år, og vi har bl.a. benyttet
følgende publikasjoner som grunnlag for vårt arbeid: Brown et al. (1986);
Brown & Brabyn (1987); Long, Rieser & Hill (1990); Berson (1993); Haymes,
Guest, Heyes & Johnston (1996); Lovie-Kitchin et al. (1997); Geruschat,
Turano & Stahl (1998); Turano, Geruschat & Stahl (1998); Kuyk & Elliott
(1999); Turano, Geruschat, Stahl & Massof (1999); Hassan, Lovie-Kitchin,
Woods & Soong (2000); Turano, Geruschat, Baker, Stahl & Shapiro (2001);
Turano, Geruschat & Baker (2002); Turano, Geruschat & Baker (2003);
Hassan, Geruschat & Turano (2005); Hartong, Berson & Dryja (2006);
Vargas-Martin & Peli (2006); Bibby, Maslin, McIlraith & Soong (2007);
Geruschat & Turano (2007); Hamid, Stankiewicz & Hayhoe (2010).
Hovedmålsettingen for prosjektet var å gjøre rede for hvordan to grupper av
synshemmede, en med retinitis pigmentosa (RP) og en med aldersrelatert
maculadegenerasjon (AMD), samt en kontrollgruppe bestående av personer
med normalt syn, brukte synet under utendørs forflytning i bymiljø. Gjennom
intervjuer og systematiske utprøvinger av deltakernes synsfunksjoner i
Tambartuns Syns- og lyslaboratorium innhentet vi de grunnlagsopplysninger
om synsfunksjon som var nødvendige som grunnlag for analyse av visuelle
orienteringsferdigheter. Vi ønsket å belyse hvilke strategier de to ovennevnte
gruppene av synshemmede bruker for visuell og taktil orientering, og hva som
eventuelt skiller og forener gruppene. Vi vil også se om det er ulikheter innad i
gruppene, som eventuelt skyldes grad av synshemning eller valg av
kompensasjonsstrategi.
Et delmål, som også var en viktig premiss for at prosjektet ble igangsatt og gitt
økonomisk støtte fra Thoning Owesen Legat, var at en skulle finne
dokumentasjonsgrunnlag for om mobil eyetracking kunne anvendes som
måleinstrument for klinisk arbeid med mobilitet for svaksynte.
Et annet delmål med prosjektet var å søke sammenhenger med
mobilitetsferdigheter og synsfunksjon, slik dette framkommer av målinger i
Tambartuns Syns- og lyslaboratorium og observasjoner i felt.
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1.3. Beskrivelse av synshemmede relevante for denne studien
Aldersrelatert maculadegenerasjon (AMD) er betegnelsen på en degenerativ
tilstand av makulaområdet på netthinnen. Sidesynet er vanligvis ikke affisert.
Tilstanden påvirker evnen til å se små detaljer, kontrastfølsomhet og
fargesyn. En skiller mellom to hovedtyper av AMD, tørr og våt. Tørr variant
utvikler seg vanligvis langsomt og kjennetegnes ved druser (flekker) på
netthinnen. Den våte typen har et langt mer dramatisk forløp og kan
ubehandlet lede til alvorlig synstap på kort tid, grunnet blødninger. Et
fellestrekk for de to AMD-formene er at tappene i makula blir brutt ned på
grunn av avfallsstoffer som cellene ikke klarer å kvitte seg med (Fine et al.,
2000; Høvding, 2004).
AMD er den hyppigste årsaken til sterk synshemming hos personer over 50
år, og er den vanligste årsaken til synshemning i den vestlige verden. Basert
på bruk av studier fra nordiske land antar en at forekomsten i Norge av
personer med AMD, i kombinasjon med definert synshemning, er rundt
50.000 (Fosse, 2005).
Retinitis pigmentosa (RP) er et samlebegrep på en øyelidelse som fører til
degenerasjon av fotoreseptorene på netthinnen. RP kan utvikle seg svært
forskjellig fra individ til individ, noe som skyldes at ulike genfeil ligger til grunn
for sykdommen. Hos noen rammes primært stavcellene på netthinnen, noe
som fører til redusert sidesyn, nattblindhet og dårlig mørkesyn. Hos andre kan
både stav- og tapp-cellene bli angrepet, noe som gir dårlig mørkesyn, dårlig
mørkeadaptasjonsevne, redusert skarpsyn og dårlig kontrastfølsomhet
(Telander, Beus & Small, 2013). Dette kan lede til vansker med visuell
orientering. Det er også vanlig å registrere store blendings- og
adaptasjonsproblemer, spesielt i overgang fra lyse til mørkere områder
(Fosse, Forsbak & Hoff, 2003; RP-foreningen, 2010).
RP er den vanligste årsaken til arvelig betinget blindhet, og forekommer med
en hyppighet på en per fire tusen på verdensbasis (Berson, 1993; Hartong,
Berson & Dryja, 2006). Overført til norske forhold skal dette tilsi rundt 1250
mennesker med RP, noe som ligger nær anslaget på 1500 mennesker som
RP-foreningen opererer med (RP-foreningen, 2010).

2. Metode
2.1. Deltakerne
I studien deltok seks personer med RP og fem personer med AMD, samt en
kontrollgruppe på fem personer med normal synsfunksjon. For begge
svaksyntgruppene var det ene utvalgskriteriet satt opp slik at visus og synsfelt
9

på venstre øye skulle være likt eller dårligere enn synsfunksjon på høyre øye.
Dette skyldes at bruk av eyetracker har registrering kun for høyre øye.
Tilleggsdiagnoser til de ovennevnte, eksempelvis lett katarakt, var ikke et
eksklusjonskriterium. Systemiske lidelser - eller skader som kan påvirke
kognitive funksjoner - utelukket deltakelse. Deltakerne fra svaksyntgruppene
fikk tilbud om et engangsbeløp for å delta i studien, samt at reise, kost og losji
ble dekket.
Av de fem personene med AMD som deltok i studien, var det to kvinner og tre
menn. Aldersspennet var fra 53 til 83 år, med en gjennomsnittsalder på 70,6
år. For personer med AMD (kun tørr type) måtte visus ligge i området 0.1
(6/60) - 0.33 (6/18) (på det beste øyet - høyre). Visus er målt under standard
målebetingelser på 140 cd/m2. De seks i RP-gruppen besto av kun menn i
alderen 43 til 75 år. Her var snittalderen 52,3 år. Forskningsdeltakere med RP
måtte ha visus lik eller bedre enn 0.05, og synsfelt lik eller mindre enn 10
grader (diameter) på høyre øye, målt under standard betingelser (Goldman
perimeter). Under testingen av kandidatene i lyslaboratoriet viste det seg at
noen av deltakerne hadde bedre syn enn opplysningene på forhånd indikerte.
Dette framkommer av Tabell 1. Alle deltakerne, med ett unntak, ble rekruttert
fra Nord-Trøndelag. For de normaltseende personene dreide dette seg om
voksne personer i alderen fra 43 - 63 år. De ble alle undersøkt av optiker i
forkant av deltakelsen for å bekrefte normal synsfunksjon.
2.1.1. Deltakernes synsfunksjon.
All utredning av deltakernes synsfunksjon skjedde i Tambartuns Syns- og
Lyslaboratorium på Melhus. I denne studien ble basale synsfunksjoner av
typen visus, synsfelt, adaptasjonsevne og kontrastfølsomhet målt som
funksjon av luminans, slik disse er rapportert i Tabell 1, 2 og 3. I tillegg ble alle
deltakere undersøkt av optiker med henblikk på brillebehov og
kontaktlinsetilpasning. Der det var nødvendig, ble nødvendige kontaktlinser
tilpasset. Tabell 1 viser resultatene fra de psykofysiske målinger. Her ser vi at
alle personer med AMD, unntatt K12, ligger innenfor utvalgskriteriene. K12
har en visus på 0.4, og hun har heller intet skotom som vi kunne registrere. Vi
valgte å la henne inngå i undersøkelsen, selv om hun lå så vidt utenfor
visuskriteriet.
For deltakerne med RP var det kun K02 og K05 som oppfylte
inngangskriteriet. De resterende (K03, K04, K06 og K08) hadde bedre
synsfelt enn kriteriene tilsa. Vi valgte likevel å inkludere alle de som var
opprinnelig rekruttert, da dette ga oss anledning til å sammenligne
orienteringsferdigheter hos personene der sykdomsutviklingen var ulik, i
samsvar med bl.a. delmålsetting 2 (sammenheng orienteringsferdigheter og
synsfunksjon).
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Tabell 1. Synsfunksjon for kandidatene i svaksyntgruppene
Max
kontrastKandidat (K)
følsomhet2,
Tavle: LH
K01 - AMD
0.1; 0.1; (0.1, 0.1)
Skotomer sentralt
80
K02 - RP
0.4; 0.5; (0.4; 0.5)
Se Tabell 3
40
K03 - RP
0.16; 0.16; (0.16; 0.12)
Se Tabell 3
20
K04 - RP
0.63; 0.63; (0.63, 0.8)
Se Tabell 3
80
K05 - RP
0.4; 0.5; (0.4, 0.63)
Se Tabell 3
40
K06 - RP
0.5; 0.4; (0.5; 0.4)
Se Tabell 3
80
K08 - RP
0.5; 0.63; (0.63, 0.63)
Se Tabell 3
80
K09 - AMD
0.3; 0.25; (0.3; 0.25)
Intet skotom
80
K10 - AMD
0.16; 0.1; (0.16, 0.12)
Diffuse utfall sentralt
80
K11 - AMD
0.12; 0.06; (0.12; 0.05)
Skotomer sentralt
40
K12 - AMD
0.4; 0.1; (0.5, 0.1)
høyre intet skotom
80
1
2
Forklaring til Tabell 1. Visus er målt med ETDRS-tavle. Kontrastfølsomhet (= 1/C) der C er
fysisk kontrast. Jo lavere tall for kontrastfølsomhet, jo større må fysisk kontrast være for at de
skal kunne utskille objektene.
Visus1 høyre og venstre
øye for 40 cd/m2 og
(140 cd/m2)

Synsfelt Goldman
AMD,
for RP se Tabell 3

I Tabell 1 vil en se at visus er angitt for 40 og 140 cd/m2 (sistnevnte er
standard lysnivå for visusmåling). 40 cd/m2 er den luminans som ligger
nærmest de forhold en kan sammenligne med under de reelle prøver
utendørs. Da disse foregikk på ettermiddagstid på sommeren, og der
luminansen ble redusert av asfalt, steder med mørke vegger etc., ble det
viktig at ikke optimale synsforhold ble rapportert, men at en heller benyttet
ikke fullt så gunstige lysforhold. Nå viser Tabell 1 at det kun var små
forskjeller i oppgitt visus under disse to lysnivåene, så i praksis utgjorde dette
ingen særlig forskjell.
Tabell 2. Binokulær visus, som funksjon av luminans (cd/m2), samt adaptasjon
1.4
4
14
40
140 300 Mørke-adaptasjon1 Adaptasjon2
Luminans 0.4
2
(i cd/m )
Fra fotopisk til
Fra fotopisk til
lav-mesopisk
mid-mesopisk
Person
K01-AMD 0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
6 min
0.08; 0.1; 0.1
K02 - RP
IR
0.12 0.32 0.32 0.5
0.5
0.5
IR
IR; IR; 0.12
K03 - RP
Ser stol
0.1
0.12 0.16 0.2
0.2
0.16 IR
0.08; 0.12; 0.12
K04 - RP
0.32
0.4
0.5
0.63 0.63 0.8
0.8
22 min (konturer)
0.5; 0.5; 0.63
K05 - RP
Ser stol
0.16 0.2
0.4
0.4
0.5
0.63 IR
0.16; 0.25; 0.25
K06 - RP
Ser stol
0.25 0.4
0.4
0.5
0.5
0.5
IR
0.25; 0.32; 0.32
K08 - RP
IP
0.32 0.4
0.5
0.6
0.6
0.8
MD
0.32; 0.5; 0.5
K09-AMD IP
0.16 0.2
0.25 0.3
0.3
0.25 7 min
0.2; 0.25; 0.25
K10-AMD IP
0.12 0.12 0.12 0.12 0.16 0.16 4 min
0.06; 0.12; 0.12
K11-AMD IP
0.08 0.1
0.12 0.12 0.12 0.32 8 min
0.08; 0.1; 0.1
K12-AMD IP
0.25 0.25 0.4
0.4
0.5
0.5
8 min
0.16; 0.25; 0.25
Forklaring til Tabell 2: 1Mørkeadaptasjon: Utgangspunkt normalt opplyst rom (vegg luminans
140 cd/m2). Lysnivået ble senket til rundt 0.5 lux. Hvor lang tid (i minutter) tar det før store ting
kan detekteres/observeres? 2Adaptasjon: Etter adaptasjon til luminans 140 cd/m2, hvilken
visus oppnås ved å senke lysnivået til 1.4 cd/m2 (mid-mesopisk) umiddelbart, etter 3 minutter,
og etter 5 minutter. IR: Ingen reaksjon. MD: Mangler data. IP: Ikke prøvd. Se forklaring på
ulike lysnivå i fotnote under kapittel 1.2.
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Tabell 3. Funksjonelt binokulært synsfelt, som funksjon av luminans, for RP
Luminans
(i cd/m2)
1.4
4
14
40
140
300
Person
K02 - RP Ingen reaksjon
7; 6
7; 6
7; 6
7; 7
7; 6
K03 - RP
10; 8
16; 14 27; 20 34; 26 31; 18 33; 21
K04 - RP
41; 36
45; 43 53; 49 53; 49 53; 49 65; 49
K05 - RP
4; 4
6; 6
7.5; 11 8; 11
8; 11
8; 26
K06 - RP
7.5; 13
24; 18 24; 18 24; 20 24; 20 24; 20
K08 - RP
15; 12
18; 16 22; 18 36; 20 36; 22 29; 19
Synsfeltet er målt funksjonelt, og oppgitt i horisontal og vertikal diameter, i grader. Se
metoden for utprøving omtalt under kapittel 2.7.

Tabell 2 og 3 gir utdypende informasjon om den enkeltes synsfunksjon. Tabell
2 rapporterer binokulær visus som funksjon av luminans for alle deltakere,
samt lys- og mørke-adaptasjonsdata, mens Tabell 3 gir funksjonelt synsfelt
som funksjon av luminans for RP-gruppen.

2.2. Spørreskjema
Et spørreskjema ble utviklet der hver deltaker ble bedt om å beskrive sine
O&M-ferdigheter i to velkjente mobilitetsruter fra dagliglivet. Intervjuet ble
gjennomført i forkant av utredningene.

2.3. Bruk av eye-tracking i kombinasjon med sidekamera
Til eyetracking-opptakene i prosjektet ble det brukt Tobii Glasses (Tobii,
2013). Brillen er en avansert mobil video-basert eyetracker som tar opp
fikseringsdata monokulært fra høyre øye med en sampling rate på 30 hz.
Systemet har et innebygd kamera som kan ta opptak innenfor 56° horisontalt i
feltet og 40° i vertikal retning. Oppløsningen er 640 x 480 piksler. Eyetrackingteknikken benyttet i denne enheten, er basert på PCCR, dark-pupil-metoden.

Figur 1. Tobii Glasses

I tillegg til eyetrackeren ble det benyttet separat sidekamera for å fange
særtrekk i orienteringsatferd. Dette kunne dreie seg om å registrere ganglag,
reaksjonsmønster, jevnhet i tempo etc. Ved å sammenholde samtidige opptak
fra eyetracker og sidekamera dannet vi oss et bra bilde av hva som skjedde
underveis i orienteringen. Hendelser registrert med sidekamera kunne
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eksempelvis forklare hvorfor eyetrackeren viste at forsøkspersonen brukte
øynene på en bestemt måte på et bestemt tidspunkt.

2.4. Observasjon i bymiljø
Fokuset var rettet mot å observere hva kandidatene foretok seg under
forflytningen i ruten. Det betyr at vi ville se på hvilke «forflytningshandlinger»
som forekom, samt hyppigheten av disse handlingene. Videre ønsket vi å
finne ut «hvordan de gjorde det de gjorde» - hvilke strategier og teknikker for
visuell orientering kandidatene benyttet under forflytningen og hvordan de ble
gjennomført. Dessuten ville vi undersøke forskjeller innad i gruppene og
gruppene i mellom. Ved å la kandidatene gå ruten flere ganger kunne vi i
tillegg registrere eventuelle endringer i strategier, teknikker og
handlingsmønstre fra første til siste runde i forflytningen. Alle deltakerne
skulle i utgangspunktet være ukjent i området ruten var lagt opp, men det
viste seg i etterkant at noen av kandidatene hadde en viss kjennskap til
midtbyen i Trondheim. Normaltseende gikk ruten to ganger, mens de fleste i
svaksyntgruppene gikk fem ganger. Registreringer fra første og siste runde
ble lagt til grunn for analysen.

2.5. Forprosjektet
Det ble gjennomført et pilotprosjekt i forkant av hovedprosjektet med fire
svaksynte deltakere. Hovedmålet med forprosjektet var å finne ut hvordan
Tobii Glasses eyetracker fungerte for begge svaksyntgruppene.
Kalibreringsrutinene ble kontrollert ved at kandidatene ble bedt om å fokusere
på forskjellige objekter på ulik avstand i starten av opptakssekvensen. Dette
gjorde det mulig å kontrollere om eyetrackeropptakene stemte med
personenes måte å fokusere på i virkeligheten. At dette skulle fungere for RPgruppen med fovealt fokuseringsmønster ble bekreftet, noe som var forventet.
Derimot var det usikkert om teknologien ville registrere fikseringene til
personer i AMD-gruppen med sentrale skotom og parafoveale fikseringer.
For personer med svært lav visus og store sentrale synsfeltutfall viste det seg
at eyetracking ikke fungerte. Dette måtte vi ta hensyn til under utvelgelse av
informanter i AMD-gruppen. Dette får også konsekvenser for klinisk bruk av
apparatet.
Videre ga pilotstudien oss verdifull erfaring med teknisk bruk av eyetracker
generelt, målinger i lyslaboratoriet, kalibreringsutfordringer og med tidsbruk
for studien. Briller- versus kontaktlinse-problematikken ved bruk av
eyetracker var også et spørsmål som måtte prøves ut. Erfaringene fra pilotprosjektet viste at bruk av kontaktlinser var det beste alternativet til å skaffe
pålitelige data ved hjelp av eyetracker. Vi fikk også verdifull erfaring i å lagre
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og bearbeide data, og dessuten ideer om hvordan innsamlet informasjon
kunne kategoriseres. De tilegnede erfaringene i pilotprosjektet var avgjørende
for prosjektets utforming. I sum kan man si at uten erfaringene fra forprosjektet, hadde det vært vanskelig å gjennomføre dette prosjektet innenfor
de rammene som var planlagt.

2.6. Begreper benyttet i studien
I studien ble det benyttet noen mobilitetsbegreper som er lite brukt og
systematisert innenfor tidligere teori og praksis. Begrepene er som følger:
Visuelt kjennemerke: Et fysisk objekt (eks. vegg, trapp, gatehjørne,
bussholdeplass) som gir visuell gjenkjenning. Dette knyttes vanligvis til
definering av en etappe, med orientering fra ett kjennemerke til et annet. I
startfasen opererer man oftest med kjennemerker som mobilitetspedagogen
har valgt ut. Etter hvert finner kandidaten seg oftest egne visuelle kjennemerker som anses hensiktsmessige under forflytningen. Disse kan erstatte,
eller komme i tillegg, til de kjennemerkene mobilitetspedagogen har valgt ut.
Visuelt peilepunkt: Kan være synonymt med visuelt kjennemerke, men referer
mest i vår sammenheng til punkt brukt til «navigasjonsformål», som for
eksempel triangulering. Triangulering betyr i denne sammenheng å finne to
punkt utenom seg selv i et tenkt triangel. Dette kan for eksempel være et
kirkespir mot horisonten og et godt synlig butikkskilt på andre siden av gaten.
På denne måten kan man fastsette sin posisjon og lettere ta retningsbestemmelser for videre forflytning i ruten. Man kan også lettere tolke feltet
rundt seg for farer og finne støtte for orienteringen videre. Disse
«ubevegelige» peilepunktene har vi valgt å kalle statiske peilepunkt. Et visuelt
peilepunkt kan også knyttes til bevegelse, eksempelvis medtrafikanter
(gående, barn i lek) og kjøretøy (syklister, biler). I slike tilfeller snakker man
om dynamiske peilepunkt. Med denne typen peilepunkt kan man også lettere
tolke feltet rundt seg for farer og finne støtte for orienteringen videre, for
eksempel ved å «henge seg på» en person som skal i samme retning.
Visuell ledelinje: Den (tenkte eller fysiske) linjen som binder sammen to
kjennemerker. Eksempel: Linjen (vegg, gate, overgang vegg/gate) mellom
nordre og søndre gatehjørne i et kvartal utgjør ledelinjen, mens hvert av
gatehjørnene er kjennemerker.

2.7. Fremgangsmåte
For å gjennomføre undersøkelsen ble nødvendig godkjenning innhentet fra
Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk i Midt-Norge
(REK midt). Informantene ble rekruttert fra NAV Hjelpemiddelsentral i Nord14

Trøndelag. Forskningsdeltakerne ga sitt informerte og skriftlige samtykke i
henhold til prosedyrene på området.
Alle informantene ble først testet i lyslaboratoriet ved Tambartun. Resultatene
for alle kandidatene i svaksyntgruppene er presentert i Tabell 1, 2 og 3.
Testene inkluderte full refraksjonsstatus og tilpasning av kontaktlinser (for å
unngå bruk av briller grunnet eyetracker). Visusmåling ble utført med ETDRS
tavle, kontrastfølsomhet med LH kontrastsynstest, synsfelt med Goldmans
perimeter (manuell) for AMD-gruppen, og Humphrey (helautomatisk) for
personer med RP, under de standard betingelser disse måleinstrumenter
krever.
For kandidatene med RP utførte vi i tillegg en funksjonell vurdering (ikke
standardisert) av synsfeltets utstrekning (hvit tavle; kandidaten fokuserte på et
punkt i midten av tavlen; en svart ball, diameter 5 cm, ble presentert fra
periferien og flyttet mot midtpunktet, horisontalt og vertikalt, slik at man kunne
beregne det sentrale synsfeltet i grader, slik det eventuelt endret seg som
funksjon av luminans).
For å oppnå et lysnivå på 40 cd/m2 på en vertikalt plassert tavle vil det tilsvare
rundt 250-300 lux belysning, gitt lyse vegger. I gågaten, der testen ble utført,
er det forskjellige farger i gaten og på veggene, og luminansnivået forandret
seg hele tiden. Derfor er fallgruvene mange når vi prøver å overføre
laboratorie-situasjonen til et naturlig miljø. For eksempel kan størrelsen på
sentrale skotomer (for AMD) og det perifere synsfeltet (for RP) endres som en
funksjon av bakgrunnens luminans (Bullimore & Bailey, 1995; Guez, Le
Gargasson, Rigaudiere & O’Reagan, 1993). Vi valgte å bruke psykofysiske
data (visus, kontrastfølsomhet og synsfelt) oppnådd ved 40 cd/m2 i
laboratoriet som en representasjon av hva de var i stand til å identifisere
under orientering i gågaten.

2.8. Datainnsamling
Pilotprosjektet ble gjennomført i februar 2011. Datainnsamlingen fant sted i tre
puljer fra april til august 2011. Informantene gjennomførte testene i løpet av
tre dager på Tambartun og i mobilitetsruten i Trondheim. I det følgende blir
fremgangsmåten ved datainnsamlingen beskrevet.
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Figur 2. Mobilitetsrute i Thomas Angells gate (sakset fra Grindheim, 2013)

Ruten bestod av fem etapper (med 7 kjennemerker, se Tabell 4). I første
runde fikk informantene beskjed om å følge instruksjonene nevnt nedenfor.
Fra og med runde to var beskjeden ved starten at kandidaten kunne gå til
Choco Boco (endepunktet i ruten) via ruten, på helt fritt grunnlag, uten at
instruksjoner ble gitt.
Ruten startet ved busskuret i Munkegata vis a vis Dressman XL. Kandidatene
stod med ryggen mot busskuret i Munkegata og ble i første runde bedt om å
krysse fortauet til veggen ved Dressman på motsatt side. Dette var første
etappe. Videre i andre etappe svingte ruten til venstre langs husveggen og
fortsatte til hjørnet av Thomas Angells gate. Kandidatene ble så i tredje
etappe bedt om å ta til høyre og følge langs høyre vegg i Thomas Angells
gate til andre tverrgate, som er Jomfrugata. Neste instruksjon var å krysse
Jomfrugata for så å følge Thomas Angells gate langs vegg på høyre side til
krysset mot Nordre gate, der fjerde etappe sluttet. I femte etappe snudde man
mot venstre og krysset Nordre gate til hjørnet ved 7 Eleven. Siste etappe gikk
videre langs venstre side av Nordre gate til kafeen Choco Boco. Hele
mobilitetsruten er på 250 meter.
Tabell 4 viser de instruksjonene informantene fikk i første runde. Figur 3 og 4
gir en indikasjon på hvordan opptakene fra orientering i ruten foregikk.
Tabell 4 Mobilitetsrute i bymiljø
Nr. Kjennemerke
Ledelinje, posisjon og neste kjennemerke
1

Busskur Munkegata Stå med ryggen mot busskuret og kryss fortauet til veggen på motsatt side

2

Hvit husvegg

3

Hushjørne

4

Jomfrugata

Snu til venstre og gå langs veggen (høyre side) til hushjørnet
Gå rundt hjørnet og fortsett langs veggen (høyre side) i Thomas Angells
gate til Jomfrugata
Kryss Jomfrugata og fortsett langs veggen høyre side til hjørnet på
bygningen ved Nordre gate

Hushjørne Nordre
Kryss Thomas Angells gate til hjørnet ved Seven Eleven butikken
gate
Hjørne Seven
6
Gå langs bygningen (venstre side) til trappen inn til Choco Boco
Eleven
7 Trapp Choco Boco Endestasjon
Rute fra busskur i Munkegata til kafe Choco Boco i Nordre gate (Se Figur 2)
5
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Figur 3. Orientering i rute. Øverst til venstre: Den lyse delen av bildet simulerer synsfelt for
kandidat med RP. De røde prikkene er fokuseringspunkter målt med eyetracker. Bildet under
er identisk med det øverste, men uten maskering. Bilde til høyre viser forflytning med
eyetrackerutstyret i bruk. Sakset fra Grindheim (2013).

2.9. Analyseprosessen
Under analyseprosessen ble eyetrackerdata og dataene fra vanlig
videokamera vurdert sammen for å se på fokuserings- og gangmønster.
Etterpå ble dataene sammenholdt mot intervjudata. Videoopptakene fra sidekameraet ga oversikt over ganglag, hvor man plasserte seg i ruten,
hodestilling og utfordringer i ruten, men ingen oversikt over hvordan synet ble
brukt. Eyetracker-opptakene var derfor nødvendige for å gi oss deltakernes
fikseringsdata.

Figur 4. Fikseringer målt med eyetracker

Den statistiske analysen foregikk ved bruk av PASW Statistics 18 (SPSS).
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2.10. Kvalitetskrav i undersøkelsen
Ved bruk av eyetracker kan det i følge Bojko (2011) oppstå unøyaktigheter
når det gjelder beregning av fokuseringspunkt. Forholdet mellom nøyaktighet
(accuracy) og presisjon (precision) er illustrert i figur 5. Plusstegnet er det
aktuelle fokuseringspunktet mens prikkene er eyetrackerens registreringspunkt.

Figur 5. Illustrasjon av nøyaktighet og presisjon (Bojko, 2011)

Nøyaktigheten (accuracy) til en eyetracker (sitat – vår oversettelse) er “den
gjennomsnittlige forskjellen mellom det eye-trackeren rapporterer er
forsøkspersonens fokuseringspunkt, og hva den egentlige posisjonen i
realiteten var” (sitat slutt) (Bojko 2011). Presisjonen, på den annen side, er et
mål på hvor god eyetrackeren er til å reprodusere et mål under ellers like
forhold. Det en ønsker, er selvfølgelig god nøyaktighet og presisjon. Vår
kontroll med dette var knyttet til forprosjektet og en egenrapportering fra
forsøkspersonene selv på hvor de fikserte, sammenlignet med det vi kunne
observere fra eyetrackeropptaket. Gjentatte undersøkelser av dette, både i
settingen i Trondheim, og tidligere under innledende utredning på Tambartun,
avdekket at vi kunne identifisere blikkretning og fokuseringspunkt i rimelig
grad under orientering. Vi hadde ikke satt oss som mål å få en helt presis
fiksering på et punkt, men heller at systemet skulle gi oss en pekepinn på
retning for fokusering. Målene vi skal registrere på, er såpass store
(eksempelvis veggflate, lysstolpe, trapper, gateplan etc.) at målingene likevel
ville være nøyaktige nok. Når vi da observerte at egenrapporteringen
samsvarte med det vi anslo var fikseringspunkt og fikseringsretning, sa vi oss
fornøyd.

2.11. Etiske betraktninger
Ivaretakelse av enkeltindividets interesser er et svært sentralt prinsipp innen
forskning (Helsinkierklæringen, 2008). Dette innebærer bl.a. at informert
samtykke skal foreligge, at deltakelse er basert på frivillighet, at en har
mulighet for å trekke seg fra prosjektet på hvilket som helst tidspunkt av
hvilken som helst årsak, og at krav om at de som det forskes på ikke utsettes
for skade og alvorlige belastninger. Testene, undersøkelsene og
18

utstyrsbruken i denne studien ble vurdert til at kandidatene ikke utsettes for
fare eller store belastninger.
Et hovedprinsipp er at opplysninger som samles inn i et forskningsprosjekt
skal behandles konfidensielt, noe som bl.a. innebærer at opplysninger blir
presentert på en slik måte at informantene ikke kan identifiseres (Ringdal,
2007). I billedmaterialet i denne studien kan likevel en av kandidatene
identifiseres. Han har gitt sitt samtykke til at materialet kan benyttes offentlig
for å illustrere hvordan eyetracker-opptak kan benyttes innen mobilitetsfaget.
Underveis i arbeidet noterte vi at flere av forsøkspersonene kunne ha behov
for synsrehabilitering på andre områder enn mobilitetsfeltet alene. Dette
kunne dreie seg om leserehabilitering og tilpasning og bruk av hjelpemidler
(tekniske, elektronoptiske, innen data). Dette hadde vi på forhånd tatt høyde
for. Der vi avdekket behov, tilbød vi derfor utredning under oppholdet på
Tambartun, eller ved at vi henviste til oppfølging fra andre instanser.

3. Resultater og drøfting
Resultat- og drøftingsdelen består av tre hoveddeler. I del I gjengis deler av
hovedfunnene fra intervju. Del II omhandler orientering i bymiljø på
individnivå. Del II avsluttes med en analyse av synsfunksjoner, og hvordan en
kan predikere synsatferd ved å bruke disse. Her sammenholdes psykofysiske
data opp mot orienteringsferdigheter. I Del III omhandles orientering i bymiljø
på gruppenivå.

3.1. Del I: Egenrapportering om orienteringsevne. Intervju.
3.1.1. Forflytninger og problemer i hverdagen
Arbeid, bosted, hjemmemiljø og behovet for å forflytte seg
Deltagerne var engasjert i ulike aktiviteter knyttet til arbeid, hjem og nærmiljø.
Disse aktivitetene varierte fra mange arbeidsoppgaver knyttet til arbeid og
forpliktelser i hjemmet, til kulturelt og sosialt definerte aktiviteter i nærmiljøet
som var tilgjengelig enten ved forflytning til fots eller ved hjelp av
kommunikasjonshjelpemidler. Flere av rutene kunne derfor være svært lange.
Selv om mange av deltagerne deltok i flere ulike aktiviteter i arbeid, hjem og
sosiale sammenhenger, ønsker over halvparten (6) å gjøre mer enn de gjorde
i dag. Begrunnelsene for det varierte, fra savnet av å gjøre ting som tidligere
var en del av hverdagen, enten fordi disse aktivitetene har blitt borte eller fordi
for mye prakk skaper hindringer for å gjøre mer, til et ønske om å utvide
aktivitetsomfanget kulturelt og sosialt. Tre deltagere synes de har nok å gjøre
og hadde ikke behov for forandring. En deltaker ønsket mindre aktivitet enn i
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dag. Denne deltakeren er opptatt med fjøsarbeid på to gårder med mye
tidkrevende arbeid. Det medførte at han er mye alene, og at det ble for lite tid
til sosialt samvær.

De viktigste forflytningene
De rutene som deltagerne valgte å beskrive på hjemmeplan, varierer i antall
fra 3 til 19 etapper. Fire av rutene var mellom 3 og 5 etapper, 6 var mellom 6
og 9 etapper og en var på hele 19 etapper. Lysforholdene ble beskrevet som
gode i 48.4 % av etappene, middels gode i 22.1 %, og dårlige i 28.6 % av
etappene. Den mest vanlige forflytningstypen ble beskrevet som fri forflytning
mot kjennemerke (55.8 %), fulgt av kryssing (31.2 %), visuell sporing mot
kjennemerke (5.2 %), fri forflytning mot peilepunkt (1.3 %), og å gå ned trapp
(1.3 %).
Noen av disse etappene ble vurdert som vanskelige, andre som lette. En
oversikt over hvor mange etapper som ble vurdert som lett, middels og
vanskelig er vist i Tabell 5.
Tabell 5. Lette og vanskelige etapper
Lett-Vanskelig
Lett
Middels
Vanskelig
Total

AMD
Etapper (N)
15
9
2
26

RP
Etapper (N)
36
8
7
51

Tabellen ovenfor gir et bilde av hvilke utfordringer de to gruppene står overfor
ved ferdsel hjemme. Samtidig er det underforstått at de har valgt seg en tid på
døgnet der lysforholdene tillater god orientering. For RP-gruppen er dette
spesielt viktig da de ved lave lysnivå kan fungere som tilnærmet funksjonelt
blinde.
Ledelinjer ble rapportert brukt i alle etappene av deltagerne i AMD-gruppen,
for RP-gruppen i 87 % av etappene. Etappene (13 %) hvor det ikke ble
rapportert om ledelinjer (RP-gruppen), var assosiert med kryssing i gangfelt
eller transport med bil. Der det ikke ble rapportert om ledelinjer, ble etappene
vurdert som svært lette av deltagerne.
Ledelinjene som ble beskrevet, var lav kant (59.7 %), høy kant (14.3 %) og
hus/ vegg/gjerde/gelender (14 %). Underlaget ble beskrevet for 92.2 % av
etappene. Mest vanlig var asfalt (46.8 %), grus (28.6 %), ujevnt underlag (3.9
%), gress, brostein, sementstein og annet (10.9 %).

20

Når det gjelder bruk av peilepunkter ved forflytning i etappene, er det klart en
forskjell mellom gruppene. Deltagere med RP bruker peilepunkt i
forflytningene i langt større omfang enn deltagere med AMD. En oversikt over
bruk av peilepunkt i forflytning i etappene for de to gruppene er vist i Tabell 6.
Tabell 6. Bruk av peilepunkt i etappene for RP og AMD deltagerne
Peilepunkt
Ja
Nei
Total

RP
N
39
6
45

AMD
Prosent
86.7
13.3
100.0

N
11
14
25

Prosent
44.0
56.0
100.0

En toveis analyse av kategoridata ble foretatt for å evaluere om det å bruke
peilepunkt var knyttet til synsdiagnose. Analysen viste at så var tilfelle.
Peilepunkt og diagnose var signifikant relatert (χ2 (1, N= 70) = 14.33, p< .001,
Cramér’s V = .45).
Når en ser bruk av ledelinje og peilepunkt samlet, er det viktigste funnet at
begge gruppene i stor grad benytter seg av ledelinjer ved forflytning i
etappene. Det at RP-gruppen signifikant oftere benytter peilepunkt i
forflytningene, kan rimeligvis forklares med de muligheter og begrensninger
som RP som diagnose gir for informasjon om feltet.
Det forhold at deltakerne har et bevisst forhold til bruk av ledelinjer og
peilepunkt, kan brukes metodisk når nye orienteringsruter senere skal
etableres. Dette kommer vi tilbake til senere under konklusjons- og tiltaksdel.
3.1.2. Problemer og reaksjoner knyttet til synsvansken
Praktiske problemer
De praktiske problemene kunne ha mange forskjellige former. Det var derfor
viktig å få vurderinger av hvorfor etappene ble vurdert som lette og vanskelige
og hva deltagerne valgte å gjøre under forflytningen i etappene. For de
etappene som ble vurdert som lette eller vanskelige, ble deltagerne derfor
bedt om å begrunne hvorfor og hva de eventuelt gjorde under forflytningen i
de rutene de valgte å beskrive. For AMD-gruppen omfattet det 17 av totalt 26
etapper. For RP omfattet det 43 av totalt 51 etapper.
Tabell 7 viser hvordan AMD-gruppen rangerer lette og vanskelige etapper og
hva de gjorde når de forflyttet seg i etappene. Tallene i parentes indikerer
antall ruter med samme vurdering.

21

Tabell 7. Vurderinger av lette og vanskelige etapper for AMD-gruppen
Lett
Vanskelig
Svært lett (4)
Svært lett (3)
Svært lett (2)
Svært lett
Svært lett
Svært lett
Lett
Lett
Lett
Vanskelig
Vanskelig

Lett
hvorfor?
Slett underlag
Gått 1000 ganger
Godt kjent / ingen hindringer
Godt kjent / godt lys
God ledelinje
God ledelinje
Lite å passe seg for
Lite trafikk
Oversiktlig

Lett
hva?
Krysser
Går i kanten av veien
Kjører på
Går på

Vanskelig
hvorfor?

Vanskelig
hva?

Biltrafikk

Lytter/ ser
etter biler
Kjører rundt

Går langs veggen
Går langs kanten
Bruker kant
Kjører på
Anleggstrafikk

Det er interessant å notere seg at AMD-gruppen ikke peker på dårlige
lysforholds innvirkning på orientering i vanskelige etapper. Riktignok sier en
av deltakerne at det er bedre å orientere seg under godt lys, men det sies
intet om dette blir umulig under dårlige lysforhold. Dette kan skyldes at
stavsynet fungerer rimelig bra for de fleste deltakerne med AMD, og at de
gjennom feltorientering (bruk av sidesynet) kan ta seg fram også under
mesopiske, kanskje endog skotopiske lysnivå. Vi vet ikke nok om dette og
burde ha kontrollert dette bedre gjennom konkrete spørsmål.
Vi ser ellers at det som oppleves vanskelig, er biltrafikk og anleggstrafikk.
Dette er naturlig da biler i høy fart ikke lett kan registreres, og de blir
avhengige av aktiv bruk av hørselssansen, eksempelvis ved kryssing av
gater.
I Tabell 8 er det vist vurderinger av de etappene som enten ble vurdert som
lette eller vanskelige (43 av 51) for RP-gruppen. Tallene i parentes indikerer
antall ruter med samme vurdering. Vansker under forflytning ble rapportert i
nesten halvparten (45.5 %) av etappene. To tredjedeler av disse ble vurdert
som varierende, en tredjedel som konstante. Vansker var nært knyttet til
hindringer under forflytning. To tredjeparter av hindringene som ble
rapporterte, var folk og trafikk, mens en tredjedel var knyttet til ting og
hendelser (for eksempel skilt/anleggstrafikk) som kunne variere fra gang til
gang.
De etappene som ble opplevd som vanskelige, var som regel assosiert med
at etappene ga få holdepunkter til hjelp i forflytningen slik som åpne områder,
forhold som kunne være upredikerbare, eller som kunne forstyrre forflytningen
på ulike måter. Det mest vanlige som forstyrrer forflytningen, er folk og trafikk
som gjør at deltagerne må forholde seg bevisst til dette enten gjennom
forandringer i tempo, taktikker eller ved bruk av ulike former for beskyttelse.
De lette etappene derimot er beskrevet som oversiktlige, har gode ledelinjer
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og peilepunkt, ofte med lite folk og trafikk. Det gjør at forflytningen kan
gjennomføres uten nevneverdige forstyrrelser og kognitivt strev.
Tabell 8. Vurderinger av lette og vanskelige etapper (43) for RP-gruppen
LettVanskelig
Svært lett
(3)
Svært lett
(2)
Svært lett
Svært lett
Svært lett
Svært lett
Svært lett
Svært lett
Svært lett
Lett
Lett
Lett
Lett
Lett
Lett
Lett
Vanskelig
(4)
Vanskelig
(2)
Vanskelig

Lett
hvorfor
Ser
Kjennemerke/peilepunkt
Gått mange ganger
Lys og trafikkbilde
Lite folk/gode ledelinjer
Bred og avgrenset trapp
Ser bilen
Lys som viser inngang
Gangfelt
Nylaget vei
Gode ledelinjer (6)
Godt gangfelt/lite folk
Lysfyr (2)
Oversiktlig/ lite trafikk/
mennesker
God kant
Høyt rekkverk
Asfaltkant

Lett
hva
Krysser

Vanskelig
hvorfor

Vanskelig
hva

Går på

Ser ned for å se hvor
jeg skal sette foten
Går rett mot bilen
Går rett mot lys
Følger asfaltkanten
Går langs kanten

Går langs veikanten
Følger rekkverk med
hånden
Subber i asfaltkanten
Område åpent og fritt
for hindringer
Mye trafikk/parkerte
biler/trikken
Varierende /uklare
kjennemerker/ lysforh.
Mange mennesker

Vanskelig
Vanskelig
Vanskelig

Mange mennesker og
vinkel på krysset
Dårlig lys

Vanskelig

Biler og andre ting

Vanskelig
Vanskelig

Bent fram
Ingen trafikk

Sakke farten/
konsentrere meg
Sakke farten/
konsentrere meg
Sakke farten/
konsentrere meg
Sakke farten/
konsentrere meg
Følger kanten
taktilt
Stopper / sjekker/
beskyt-ter meg
med høyre hånd
Går på fortauet

Det er påfallende at lysforhold ikke er nevnt mer enn det er gjort i Tabell 8. En
rimelig tolking av dette er at de gjennom intervjuet har rapportert situasjoner
der de kan ferdes, og at de ikke har gått inn med å beskrive forhold som
uansett oppleves ekstremt vanskelig. Nå vet vi allerede mye om nedsatt
mørkesyn hos personer med RP, så det vil være naturlig å ta hensyn til dette
senere. Tabell 2 gir også informasjon om dette på individnivå.
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Pågangsmot og passivisering
De fleste deltagerne trives bra. Det kan nok ha sammenheng med, som vi har
sett tidligere, at de fleste har et sosialt nettverk og har mange og meningsfulle
oppgaver i hverdagen. En oversikt over trivsel er vist i Tabell 9.
Tabell 9. Trivsel
Gruppe
RP
AMD

Dårlig
1
0

Middels
1
1

Bra
3
2

Svært bra
1
2

På spørsmålet om vurdering av trivsel før og nå svarer 3 av deltagerne i RPgruppen og 2 i AMD-gruppen at de trives dårligere nå. De andre synes det er
det samme som før.
Når det gjelder bruk av stokk, er det bare en deltager i AMD-gruppen som
bruker stokk (støttestokk – ikke mobilitetsstokk). Denne personen bruker
stokken svært mye grunnet balanseproblemer og mener å ha svært mye nytte
av den. At ikke flere i AMD-gruppen finner bruk av stokk naturlig, er forståelig,
da de selv ikke opplever orienteringen som så vanskelig. For noen kunne det
likevel vært aktuelt med markeringsstokk, spesielt der en skal krysse gater
eller der det er stor trafikk.
Fire av deltagerne i RP-gruppen bruker enten mobilitetsstokk eller
markeringsstokk. Tre av disse mener de har svært mye eller mye nytte av
stokken, men bare en av deltagerne bruker stokk mye. To bruker ikke stokk.
En av disse burde etter prosjektgruppens vurdering absolutt ha brukt stokk,
men i diskusjoner i etterkant av datainnsamlingen, var det ikke mulig å få
gehør for dette, selv ikke ut fra et sikkerhetsaspekt (for vedkommende og for
medtrafikanter).
De fleste deltagerne føler seg sliten og trøtt i hverdagen. Det er flest personer
i RP-gruppen som rapporterer at de føler seg svært sliten/trøtt. Tabell 10 viser
hvordan svarene fordeler seg for deltagerne i de to gruppene.
Tabell 10. Opplevelse av å være sliten og trøtt
Gruppe
RP
AMD

Svært
sliten/trøtt
3
0

Litt sliten/trøtt

Middels

1
3

1
0

Lite
sliten/trøtt
1
1

Svært lite
sliten/ trøtt
0
1

På spørsmålet om deltagerne føler seg mer sliten nå sammenlignet med tida
før synstapet, er alle deltagerne i RP-gruppen svært enig eller enig i det. Tre
av fem av deltagerne i AMD-gruppen er også enig/svært enig i dette, mens en
mener det er det samme, og en er svært uenig. Disse resultatene indikerer,
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som forventet, at gjøremål og forflytning er mindre slitsomt og kognitivt
krevende for AMD-gruppen sammenlignet med RP-gruppen.
Å være sliten og trøtt kan ha sammenheng med hvor mye kognitiv energi en
må bruke i det å takle dagliglivets utfordringer. Det er rimelig å anta at det vil
være en sammenheng mellom opplevd kognitivt strev og vurderinger av om
etappene er lette eller vanskelige. Deltagerne ble derfor bedt om å vurdere
hvor konsentrert de måtte være når de forflyttet seg i etappene og i hvilken
grad det å møte noen under forflytning ble opplevd som forstyrrende.
Tabell 11 viser grad av konsentrasjon som er nødvendig under etapper som
er beskrevet som lette eller vanskelige for RP- og AMD-gruppene. I tabellens
tittel står angitt den påstand de skulle svare på.
Tabell 11. Påstand: Behovet for konsentrasjon er stort i lette og vanskelige
etapper
Vurdering
Uenig
Av og til
Enig

RP
Rutetype
Vanskelig
Lett
0
18
1
8
6
10

AMD
Rutetype
Vanskelig
Lett
0
10
0
3
2
3

Selv om noen av cellene har for lite antall for analyse, ble en toveis analyse
av kategoridata foretatt for RP-gruppen for å evaluere om nødvendigheten av
å konsentrere seg var knyttet til vurderinger om etappene var lette eller
vanskelige. For RP-gruppen viste analysen at det å måtte konsentrere seg og
vurderinger av lett og vanskelig var signifikant relatert (χ2 (2, N= 43) = 8.96,
p< .02, Cramér’s V = .45). Analyse for AMD-gruppen ble ikke gjennomført.
Det en likevel ser som gjennomgående for begge grupper, er at vanskelige
oppgaver krever høyere grad av konsentrasjon, mens en for de lette oppgaver
ser større grad av «autopilot».
Tabell 12 viser antall vurderinger av om det oppleves forstyrrende å møte
noen i lette og vanskelige etapper. I tabellens tittel står angitt den påstand de
skulle svare på.
Tabell 12. Påstand: Det er forstyrrende å møte noen under orientering
Vurdering
Uenig
Av og til
Enig

RP
Rutetype
Vanskelig
Lett
1
27
0
6
6
3

AMD
Rutetype
Vanskelig
Lett
0
13
0
1
2
2
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Selv om noen av cellene har for lite antall for analyse, ble en toveis analyse
av kategoridata foretatt for RP-gruppen for å evaluere om det å møte andre i
en lett eller vanskelig rute opplevdes som forstyrrende. For RP-gruppen viste
analysen at det er forstyrrende å møte andre, og vurderinger av lett og
vanskelig var signifikant relatert (χ2 (2, N= 43) = 21.25, p< .001, Cramér’s V =
.70). Analyse for AMD-gruppen ble ikke gjennomført. Det en også her ser
som gjennomgående for begge grupper, er at når en møter personer under
orientering, kan dette være mer krevende i vanskelige enn lette ruter.

3.2. Del II. Forflytning i et bymiljø.
3.2.1. Beskrivelse av orientering i rute for personer med AMD og RP
Generelt
Her trekkes det fram det vi antar er to typiske representanter for henholdsvis
AMD- og RP-gruppen, samt beskrivelse av en med normal synsfunksjon. En
vil finne individuelle beskrivelser av alle deltakere som vedlegg til denne
rapporten.
Person med AMD
K01 er en mann på 69 år med diagnosen AMD. Han har en visus på 0.1,
sentralt skotom på begge øyne og normalt sidesyn. Personen var aktiv, virket
avslappet, selvsikker og så ut til å være lite stresset i forhold til det å forflytte
seg i ruten. Han fulgte instruksen som ble gitt, repeterte instruksjonen og
snakket om hva som skulle skje i forsøket. Siste gang han gikk ruten, var han
raskere, enda mer sikker og avslappet, og han hadde et helt forskjellig veivalg
preget av snarveier.
Personen opplyser at han er godt kjent i byen og Thomas Angells gt. Av den
grunn ble han informert om hvordan han skulle gå fra kjennemerke 1 til målet
for forflytningen (trappa ved Shoco Boco). Mobilitetspedagogen gjennomgikk
etappene sammen med personen før han startet å gå. Han gikk avslappet og
tilsynelatende ikke stresset første gang i ruten. Han så lite ned i underlaget og
fulgte ledelinjen (med sidesynet) fram til kjennemerkene. Gikk hele veien fram
til målet. Kikket på folk og deretter tilbake på ledelinjen.
Han ble mer feltorientert siste gang han gikk ruten; så mer på folk, kikket mer i
vinduer. Hans hovedstrategi var å følge ledelinjer på begge sider. Kikket ikke
etter kjennemerkene (for eksempel ser ikke etter Jomfrugaten). Siste gang
gikk han raskere og hadde andre veivalg. Etter Jomfrugaten gikk han lenger
inn i og plasserer seg midt mellom veggene på høyre side og risten som går
midt i Thomas Angells gt. Bruker short-cuts for å få en kortere vei. Når han
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går rundt hjørnet fra Thomas Angells gt. og inn i Nordre gt., «sneier» han en
søppelkasse uten å senke tempoet. Det så ut til han hadde full kontroll på
plasseringen til denne søppelkassen. Han hadde mer fleksibel bruk av flere
ledelinjer.
En nærmere analyse av hans orienteringsfunksjon, sett opp mot synsevne,
blir omtalt under punkt 3.2.3.

Person med RP
K05 er en mann på 49 år med RP. Han har visus 0,4 og det gjenværende
funksjonelle sentrale synsfeltet er 11º vertikalt og 8º horisontalt. Han var lojal
mot instruksjonen og trengte informasjon ved alle kjennemerkene i ruten. Han
virket mindre synshemmet enn han virkelig var. Dette blir nærmere omtalt
under punkt 3.2.3.
Han virket synsmessig stresset første gang han gikk ruten. Blikket flakket hele
tiden. Han så etter peilepunkt og sjekket peilepunktet mot ledelinjen, brukte så
ledelinjen og sjekket peilepunkt igjen. Han virket kontrollopptatt, sjekket
personer, og fulgte etter personer som gikk foran ham. Antakelig sjekket han
de som kom i mot både for å unngå å støte på dem, men kanskje også for å
få holdepunkter for retning. Han trengte informasjon om neste kjennemerke
for alle kjennemerkene i ruten. Han passerte derimot kjennemerke 4
(Jomfrugata) og kjennemerke 5 (hjørne Nordre gt.). Ved disse kjennemerkene
ble han stoppet for å få ny informasjon. Han syntes mer opptatt av hendelser i
feltet (særlig farer) enn av egenskaper ved feltet. Han var lojal mot instruksen,
gikk sakte, og så relativt mye framover. Når han gikk, virket han avslappet.
Ved siste forsøk tok han snarveier og gikk noe raskere. Han senket tempoet
noe når han møtte folk der det var trangt, særlig i starten av Thomas Angells
gt. hvor det stod en del bygningsmateriale. Da han rundet kjennemerke 3
(hjørnet Munkegata – Thomas Angells gt.) og hadde passert byggematerialet
som stod plassert i gata, trakk han seg inn mot sentrum av Thomas Angells
gt. Han fortsatte midt i gata fram til Jomfrugata. Derfra trakk han nærmere inn
mot ledelinjen på høyre side av gata. Han fortsatte slik til han var ca. 5 -10
meter fra kjennemerke 5 (hjørnet Nordre gt.). Der skrådde han forsiktig over
mot kjennemerke 6 (hjørne 7 eleven). Han var mindre synsmessig aktiv i
denne fasen – hadde færre kontroller så vel av ledelinjer som kjennemerker.
Siste gang virket han mer målbevisst; hadde valgt seg ledelinjer som han
fulgte og kjennemerker som han orienterte etter. Han brukte fjerntliggende
peilepunkt som hjelp til retningskontroll.
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En nærmere analyse av hans orienteringsfunksjon, sett opp mot synsevne,
blir omtalt under punkt 3.2.3.
Person med normalt syn
K16 er en normalseende mann på 43 år. Personen gikk løst og ledig i god
gangrytme og med hodet i «normalstilling». Han virket trygg og gikk i jevnt
høyt tempo. Han fulgte instruksjonene til mobilitetspedagogen lojalt og brukte
de anbefalte kjennemerkene og ledelinjene. Han unngikk hindringene som
stod i starten av Thomas Angellsgate uten å sakke tempoet eller virke utrygg.
Kandidaten gikk langs veggen på høyre side (ledelinjen) med ca. to meters
avstand. Blikket var rettet noen meter fram og mot underlaget («hvilemodus»).
I siste del av Thomas Angells gt. – etter å ha krysset Jomfrugata – gikk han
inn mot midten av gata. Slik fortsetter han fram til Nordre gt. På vei nedover
Nordre gikk han midt i gangbanen.
Siste gang han gikk ruten, tok han retning mot veggen/trappen på hjørnet av
Thomas Angells gt. (kjennemerke 3) før han begynte å gå. Han puttet venstre
arm i bukselommen og gikk betydelig hurtigere. Han gikk nå midt i gaten helt
fra starten av Thomas Angells gt. og over på venstre side et godt stykke før
Jomfrugata. Derfra fortsatte han på venstre side av gata til hjørnet av Nordre
gate. Han gikk ned Nordre gate i stor fart.

3.2.2. Oppsummering individuell beskrivelse
Tabell 13. Generell og deskriptiv oppsummering av dataene
Generelt
Orienteringsstrategier

Forflytningsutfordringer
Endring fra første til siste runde i
forflytningen

AMD (K01)
Sikker gange
God oversikt over hele
synsfeltet
Ser framover i felt, og
har dermed kontroll
med ledelinjer
Ingen særskilte.
Unngår lett hindringer
Går raskere og
tryggere siste runde

RP (K05)
Usikkerhet
Mye skanning
Kontrollerer
underlaget av og
til

Normal (K16)
Ubesværet
God oversikt
over hele
synsfeltet

Unngår hindringer

Ingen særskilte

Memorerer ruten.
Går sikrere siste
gang. Raskere
tempo

Raskere tempo.
Egne veivalg

Er så disse tre eksemplene typiske for de grupper de representerer? Vi tror
nok at de kan være typiske, men det er også store individuelle forskjeller, ikke
minst med tanke på synsfunksjon. Dette kommer tydeligere fram for RPgruppen enn for AMD-gruppen. Sistnevnte gruppe kjennetegnes ved at
sidesynet fungerer adekvat, noe som gir oversikt og anledning til
feltorientering. For RP-gruppen er dette annerledes. Det er tidligere omtalt at
funksjonelle målinger viser at synsfeltet kan endre seg mye som funksjon av
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luminans. For noen av deltakerne var synsfeltet under gode lysforhold så godt
at en kunne forvente at de orienterte seg tryggere. Dette ble også bekreftet
gjennom observasjon og intervju.
3.2.3. Analyse av synsfunksjon opp mot orienteringsfunksjon
Det er med utgangspunkt i de individuelle beskrivelser av de synshemmede at
en lettest kan identifisere nytteeffekten av laboratoriedata om synsfunksjon.
Her trekkes det fram eksempler fra tre personer; K01 og K05, begge omtalt
ovenfor, og K06 (RP).
K01 (AMD) har med sin reduserte visus vansker med å skjelne små detaljer
fra hverandre, men med et så godt sidesyn som synsfeltdiagrammet bærer
bud om, kunne en forvente god orienteringsfunksjon. Dette ble også bekreftet,
både i intervju, og gjennom observasjon i felt. Det ble under orientering
registrert tidsbruk (se Tabell 21), og her var han blant de raskeste av alle. Det
usikkerhetsmomentet en sitter igjen med, er hvordan mørkesynet fungerer i
praksis. Fra mørkeadaptasjonsprøvene (Tabell 2, fotopisk til mesopisk) så vi
at han hadde kort responstid for identifikasjon av objekter (målt i form av
visus), så denne overgangen bør ikke skape vansker. Overgangen til
skotopisk seende er uavklart.
For K05 (RP) kunne en forvente store problemer under orientering, men hans
funksjonelle sentrale synsfelt under høyfotopiske forhold gjorde
vedkommende i stand til relativ god orientering. Som det også framkommer i
tidsdataene i Tabell 21, ser vi at han bruker lang tid hver gang han skal ta seg
fram i ruten. Den økte tidsbruken kan forklares ut fra hans behov for kontroll
med feltet, noe han også viser gjennom hyppige feltskanninger. K05 fortalte
selv at han i dårlig vær og under dårlige lysforhold er praktisk blind. Dette
samsvarer også med adaptasjonsdataene i Tabell 2. Tilrettelegging på en slik
måte at han kan få optimal nytte av sitt restsyn, må derfor ha hovedprioritet.
Her vil dataene fra laboratoriet være til hjelp når en skal kunne planlegge for
gode fysiske rammeforhold.
Vi vil også trekke fram ytterligere en person med bakgrunn i dataene fra Synsog lyslaboratoriet. Dette dreier seg om K06. Han har RP, en binokulær visus
på 0.5 og et funksjonelt synsfelt på 24 grader horisontalt og 20 grader
vertikalt. Under dårlige lysforhold ser han også betydelig dårligere, og
mørkeadaptasjonsevnen er betydelig nedsatt. Kontrastfølsomheten var god,
og han anga ingen spesielle vansker i forkant av prøvingen i Trondheim. Her
vet vi at han under gode lysforhold kan fange opp informasjon i en bra stor
sektor foran seg, og at han også har rimelig kontroll oppad og nedad. Med et
slikt utgangspunkt er det naturlig å forvente at han på dagtid skal kunne ta
seg rimelig godt fram. Nå var dette en ganske ung mann som tilsynelatende
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så ut til å være i god form, så vi hadde forventninger om at han skulle klare
dette bra. Det viste seg da også i praksis at han hadde tilnærmet samme
orienteringsatferd som de normaltseende, og han gjennomførte løypetraseen
ganske raskt. Prøvedataene fra laboratoriet ga oss en bekreftelse på at han
burde kunne klare seg bra orienteringsmessig når lysforholdene var
tilfredsstillende, men at han også ville støte på store vansker under mer
ugunstige forhold. I dette tilfellet var det rimelig lett å predikere
orienteringsatferd med basis i de synsdata vi innhentet.

3.3. Del III. Orientering i bymiljø. Gruppedata.
3.3.1. Initial synsatferd knyttet til feltorientering
Sammenlikning av synsmønstrene hos normaltseende og de to svaksyntgruppene første gang de ble satt til å gå ruten avdekker best forskjellene i
hvorledes de vanligvis bruker synet på steder de normalt ikke ferdes.
Synsatferden under senere forsøk i ruten gjenspeiler at de har blitt bedre kjent
og fått spesifikk ruteopplæring. Tabell 14 viser hvor ofte mennesker med AMD
(N=5), RP (N=6) og normalt syn (N=5) brukte de ulike synsmønstrene første
gang de gikk de fem etappene i ruten. I tabellen vises antall og
prosentangivelse av mulig maks skåre. (Maks skåre ville vært 25 for Kontroll
og AMD gruppa og 29 for RP gruppa.)
Tabell 14. Synsatferd hos mennesker med normalt syn, AMD og RP (1.
runde)
Synsmønster
Kontroll
AMD
RP
N
%
N
%
N
%
Mønster 1
Mønster 2
Mønster 3
Mønster 4
Mønster 5

Hyppige skifter i fokusering
Rolig blikk rettet framover
Fokuserer på omgivelsene
Ser ned i underlaget
Veksler mellom å skanne
omgivelsene og å se ned

14
9
16
3

56
36
64
12

6
19
0
1

24
76
0
4

25
9
20
8

83
31
66
28

12

48

14

56

5

14

En Kruskal-Wallis test ble utført for å evaluere forskjellene mellom de tre
gruppene (Kontroll, AMD og RP) med hensyn til median forandringer for
synsmønstre 1, 2, 3, 4, og 5. Resultatene av denne analysen er vist i Tabell
15.
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Tabell 15. Rang Synsmønstre
Mønster
Gruppe
N
1: Hyppige skifter i
fokusering
2: Rolig blikk rettet
framover
3: Fokuserer på
omgivelsene
4: Ser ned i
underlaget
5: Veksler mellom
å skanne
omgivelsene og å
se ned

Kontroll
AMD
RP
Total
Kontroll
AMD
RP
Total
Kontroll
AMD
RP
Total
Kontroll
AMD
RP
Total
Kontroll
AMD
RP
Total

Mean Rank

25
25
29
79
25
25
29
79
25
25
29
79
25
25
29
79
25
25
29
79

40.12
27.48
50.69
35.72
51.52
33.76
47.78
22.50
48.38
38.74
35.58
44.90
43.96
47.12
30.45

Testene som var korrigert for lik rang, var signifikante, Mønster 1: χ2 (2, N=
79) = 18.55, p< .001; Mønster 2: χ2 (2, N= 79) = 12.47, p< .001; Mønster 3:
χ2 (2, N= 79) = 28.74, p< .001; Mønster 4: χ2 (2, N= 79) = 6.01, p = .05;
Mønster 5: χ2 (2, N= 79) = 11.57, p= .003. Oppfølgingstester (Mann-Whitney
U) ble utført for å evaluere parvise forskjeller mellom de tre gruppene.
Resultatene av testene indikerte signifikante forskjeller mellom
kontrollgruppen og AMD-gruppen for mønstrene 1, 2 og 3, mellom
kontrollgruppen og RP-gruppen for mønstrene 1 og 5, og for AMD-gruppen og
RP-gruppen for mønstrene 1,2,3,4 og 5.
De normaltseende så som forventet lite ned i underlaget. I de tilfellene de
gjorde dette, er det rimelig å tro at de hadde oppdaget en potensiell hindring
og fokuserte på denne for å kunne navigere trygt gjennom ruten. Det at de
relativt ofte vekslet mellom å skanne omgivelsene og å se ned i underlaget,
understreker dette, men gjenspeiler også at de var opptatt av å kunne forflytte
seg greit og trygt. Synsmønstrene deres viser at de var mest opptatt av å se
på omgivelsene, antakelig for å utforske dem. Det at de relativt sjelden hadde
et rolig blikk rettet framover, gjenspeiler kanskje at de ikke var så målrettet og
konsentrerte om å få gått ruten ferdig.
Det var menneskene med AMD som var kjennetegnet av ofte å ha et rolig
blikk rettet framover. De hadde også en høy forekomst av det å veksle mellom
det å skanne feltet og se ned på underlaget. Disse synsmønstrene er lett
forståelige ut fra synstapet deres. Når de beveger seg framover langs en gate
med et rolig blikk rettet framover, oppfatter de husveggene og forhindringer
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som ligger nær veggene på begge sider. De kan også et stykke forut i tid
oppfatte faste hindringer og møtende mennesker som ligger i
bevegelsesretningen deres, slik at de kan unngå dem ved å forandre kursen.
Det å regelmessig veksle mellom å skanne omgivelsene og å se ned i
underlaget, innebærer en sikring mot tilstedeværelse av nye, tidligere
uoppdagete eller glemte hindringer, både hindringer som står opp av og som
ligger på bakken. Den høye bruken av disse to synsmønstrene gjør at det er
vanskelig å se at de har et synsproblem, når de beveger seg. De får imidlertid
et problem knyttet til gjenkjennelse av mennesker som beveger seg eller
plutselig dukker opp i synsfeltet deres.
Bruken av de ulike synsmønstrene hos mennesker med RP gjenspeilte også
direkte synsvansken deres. RP-gruppen hadde den klart høyeste forekomsten
av hyppige skifter av fokusering; bruk av et synsmønster som er en
forutsetning for at de skal ha oversikt over omgivelsene de ferdes i.
Mennesker med RP har også den høyeste forekomsten av Mønster 4 og 3.
Rimeligvis må de oftere se ned enn de øvrige gruppene for å oppdage lave
hindringer, og den relativt høye forekomsten av Mønster 3 – fokus på
omgivelsene – gjenspeiler sannsynligvis deres behov for å ha oversikt (av
sikkerhetsgrunner), heller enn at dette er et uttrykk for utforskning av
omgivelsene.
3.3.2. Feltorientering i etappene
Initial vanske-relevant synsatferd
De tre gruppene ble sammenliknet med hensyn til synsatferd som er antatt
knyttet til synsvanskene hos mennesker med henholdsvis AMD og RP. Det
ble registrert hvor ofte gruppene fokuserte på henholdsvis lave, middels eller
høye spatiale objekter og ledelinjer samt forekomsten av feltskanning og
sjekking av underlaget. Videre ble det registrert hvor ofte de så på personer
som gikk mot dem eller kom inn fra siden av bevegelsesretningen deres, noe
som kan være vanskelig å oppdage.
Gjennomsnittlig frekvens for alle 5 etappene av disse formene for fokusering
første gang ruten som de tre gruppene gikk, er vist i Tabell 16.
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Tabell 16. Gjennomsnittlig antall fikseringer på spatiale objekter og folk første
gang ruten ble gått
Mål
Kontroll AMD RP
Feltskanning
Høye spatiale objekter
Middels høye spatiale objekter
Lave spatiale objekter
Personer som kommer i mot i bevegelsesretningen
Personer som kommer inn fra siden
Personer som går i fra i samme retning
Underlaget
Totalt antall fikseringer

2,3
0,8
0,9
1,0
1,2
0,1
1,8
2,6
16,0

1,5
1,0
1,5
1,5
0,6
0,1
0,6
4,1
14,4

3,1
2,5
2,3
2,1
2,9
0,3
1,7
4,8
26,0

Kruskal-Wallis tester ble utført for å evaluere forskjellene mellom de tre
gruppene (Kontroll, AMD og RP) med hensyn til median forandringer for
fiksering på spatiale objekter og folk. Resultatene av denne analysen er vist i
Tabell 17.
Tabell 17. Rang fiksering på spatiale objekter og folk
Synsatferd

Gruppe

N

Mean Rank

Feltskanning

Kontroll
AMD
RP
Total
Kontroll
AMD
RP
Total
Kontroll
AMD
RP
Total
Kontroll
AMD
RP
Total
Kontroll
AMD
RP
Total

25
25
29
79
25
25
29
79
25
25
29
79
25
25
29
79
25
25
29
79

40.66
25.52
51.91

Høye spatiale
objekter
Middels høye
spatiale
objekter
Lave spatiale
objekter
Personer som
kommer imot

Synsatferd
forts.
Personer inn
fra siden

33.34
37.12
48.22

Personer i
samme
retning

33.98
40.86
44.45

Underlaget

31.10
40.32
47.40

Totalt antall
fikseringer

41.22
36,88
41,81

Gruppe
Kontroll
AMD
RP
Total
Kontroll
AMD
RP
Total
Kontroll
AMD
RP
Total
Kontroll
AMD
RP
Total

N
25
25
29
79
25
25
29
79
25
25
29
79
25
25
29
79

Mean
Rank
41.84
36.96
41.03
44.10
32.04
43.33
33.70
42.74
43.07
35.98
32.24
50.16

---------------------------------------------------

Testene som var korrigert for lik rang, var signifikante for, Feltskanning: χ2
(2, N= 79) = 19.17, p< .001; Høye objekter: χ2 (2, N= 79) = 7.06, p< .03;
Lave objekter: χ2 (2, N= 79) = 7.22, p< .03; Personer i samme retning: χ2 (2,
N= 79) = 6.05, p < .05; Totalt antall fikseringer: χ2 (2, N= 79) = 9.32, p< .01.
Oppfølgingstester (Mann-Whitney U) ble utført for å evaluere parvise
forskjeller mellom de tre gruppene. Resultatene av testene indikerte
signifikante forskjeller mellom kontrollgruppen og AMD-gruppen for
Feltskanning og Personer som går i fra i samme retning, mellom
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kontrollgruppen og RP-gruppen for Feltskanning, Høye spatiale objekter, Lave
spatiale objekter og Totalt antall fikseringer, og for AMD-gruppen og RPgruppen for Feltskanning, Personer som går i samme retning og Totalt antall
fikseringer.
Personer med RP skilte seg langt klarere ut fra de normaltseende i
kontrollgruppen enn hva menneskene med AMD gjorde. De største
forskjellene var en høyere forekomst hos RP-gruppen av fikseringer på
underlaget, høye spatiale objekter og personer som kommer i mot i
bevegelsesretningen. Disse forskjellene er rimelige ut fra synsvanskens
særtrekk. Mennesker med RP må fiksere ofte på underlaget for å være trygg
på ikke å bli utsatt for lave hindringer. De kan lett se mennesker som kommer
rett mot dem og som er et stykke unna, og de kan tidlig justere egen
bevegelsesretning for ikke å støte på dem. De trenger imidlertid å holde øye
med møtende mennesker, i fall de forandrer kursen de går i.
RP-gruppen var også generelt kjennetegnet av å ha i særklasse flest tydelige
fikseringsskifter. Totalt hadde de om lag 65 % flere tydelige fikseringsskifter
enn kontrollgruppen og 85 % flere enn AMD-gruppen. De hadde om lag 35 %
mer feltskanning enn kontrollgruppen og 107 % mer enn AMD-gruppen. RPgruppen hadde høyere forekomst av alle formene for fikseringer enn hva
AMD-gruppen hadde. Denne høye forekomsten av fikseringsskifter hos
mennesker med RP er en direkte konsekvens av at synsvansken deres krever
at de har hyppige skifter i fokuseringer, hvis de skal holde seg orientert om
feltet.
I klar kontrast kjennetegnes mennesker med AMD ved å ha færre store
fikseringsskifter enn både normaltseende og mennesker med RP.
Sammenliknet med RP-gruppen hadde AMD-gruppen færre av alle former for
fikseringsskifter. I sammenlikning med kontrollgruppen var det bare
frekvensen av fikseringer på underlaget, som var høyere i AMD-gruppen.
Også det totale antallet fikseringer var lavere i AMD-gruppen enn i kontrollgruppen, men forskjellen var ganske ubetydelig. Forklaringen ligger nok i at
det gode sidesynet som mennesker med AMD har, er tilstrekkelig for å kunne
gå på en ganske normal måte gjennom en gate. I tillegg ville de hatt store
vansker med å få med seg detaljer hvis de hadde dreid synet mot ulike
gjenstander / små objekter i omgivelsene for å studere disse. De kan også se
forhindringer som ligger i bakkeplanet eller er lave, så fremt avstanden til dem
ikke er for liten. Det er imidlertid naturlig å sjekke om terrenget de umiddelbart
kommer til er trygt for dem å gå i.
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3.3.3. Holde retning og finne fram til målet
Det å holde kursen første gang ruten ble gått
I Tabell 18 blir det vist hvor ofte personene i de tre gruppene fikserte på de
«verktøyene» som er tilgjengelige for en person som går en rute for å holde
kursen fram til målet for ruten. Dette betyr i første rekke å orientere seg mot
kommende kjennemerke og holde kontakt med ledelinjen som fører fram til
kjennemerket. Fordi alle i de tre gruppene er seende mennesker som bruker
synet, er det å bruke kjennemerkene og ledelinjene operasjonelt definert som
å se på dem.
Fordi det ble antatt at bruk av peilepunkt i forflytningen var en praktisk strategi
hos mennesker med RP, er kategoriene «Bruk av statisk peilepunkt» og
«Bruk av dynamisk peilepunkt» inkludert. «Bruk av dynamisk peilepunkt»
betyr i praksis å henge seg på og følge etter et menneske som går i samme
retning som man selv skal gå. Dette kan være en praktisk strategi, når man er
lite kjent og er sikker på at den man følger etter skal til samme sted som en
selv. Dette kunne deltakerne være rimelig trygg på for tre av de etappene
hvor ruten var lagt. Et statisk peilepunkt er ofte benyttet for orientering i et fritt
lende, for eksempel på en fjelltur hvor man skal gå til et bestemt fjell som
rager opp over landskapet. I et bymiljø kan et høyhus eller et annet
høytliggende landemerke ha samme funksjon. I denne aktuelle ruten, var det
mulig å velge seg et bestemt hus som et statisk peilepunkt for etappene 2-5.
Det er også forsøkt å skaffe informasjon om hvorledes kjennemerkene og
ledelinjene ble brukt av deltakerne. Derfor er det inkludert informasjon om
hvor ofte de så fra kjennemerke til kjennemerke, fra kjennemerke til ledelinje,
fra ledelinje til kjennemerke og fra ledelinje til ledelinje. Hvor ofte deltakerne
hadde en bestemt måte å fiksere på, er vist som gjennomsnittlig frekvens for
alle etappene i ruten.
Tabell 18. Gjennomsnittlig bruk av kjennemerke og ledelinje for å holde rett
kurs for alle etappene første gang ruten ble gått
Mål
Bruk av kjennemerke
Se fra kjennemerke til kjennemerke
Se fra kjennemerke til ledelinje
Se fra ledelinje til kjennemerke
Bruk av statisk peilepunkt
Bruk av dynamisk peilepunkt
Ledelinjer som ligger til venstre
Ledelinjer som ligger midt i bevegelsesretningen
Ledelinjer som ligger til høyre
Se fra ledelinje til ledelinje
Fleksibel bruk av ledelinje
Samlet bruk av ledelinje
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Kontroll
1,4
0
0
0
0,8
0,2
2,0
0,6
3,4
0
2,0
7,1

AMD
1,6
0
0
0
0,6
0,1
1,2
1,1
1,6
0
1,2
4,1

RP
1,5
0
0
0
0,7
0,3
3,1
1,4
3,9
0
2,8
9,7

Kruskal-Wallis tester ble utført for å evaluere forskjellene mellom de tre
gruppene (Kontroll, AMD og RP) med hensyn til median forandringer for
hvorledes kjennemerker og ledelinjer ble brukt. Resultatene av denne
analysen er vist i Tabell 19.
Tabell 19. Rang kjennemerker og ledelinjer
Gruppe
Bruk av kjennemerke

Bruk av statisk peilepunkt

Bruk av dynamisk peilepunkt

Ledelinjer som ligger til venstre

Ledelinjer midt i bevegelsesretn

Ledelinjer som ligger til høyre

Fleksibel bruk av ledelinje

Samlet bruk av ledelinje

N

Kontroll
AMD
RP
Total
Kontroll
AMD
RP
Total
Kontroll
AMD
RP
Total
Kontroll
AMD
RP
Total
Kontroll
AMD
RP
Total
Kontroll
AMD
RP
Total
Kontroll
AMD
RP
Total
Kontroll
AMD
RP
Total

25
25
29
79
25
25
29
79
25
25
29
79
20
20
24
64
11
11
12
34
20
21
27
68
25
22
24
71
25
23
27
75

Mean
Rank
40.20
41.56
38.48
45.68
34.62
39.74
40.40
35.66
43.40
36.98
22.88
36.79
13.73
17.55
20.92
38.40
24.64
39.22
37.62
23.36
45.90
39.56
28.35
44.78

Testene som var korrigert for lik rang, var signifikante for, Ledelinjer som
ligger til venstre: χ2 (2, N= 64) = 8.23, p< .02; Ledelinjer som ligger til høyre:
χ2 (2, N= 68) = 7.81, p= .02; Fleksibel bruk av ledelinje: χ2 (2, N= 71) =
16.26, p< .001; Samlet bruk av ledelinje: χ2 (2, N= 75) = 7.31, p < .03.
Oppfølgingstester (Mann-Whitney U) ble utført for å evaluere parvise
forskjeller mellom de tre gruppene. Resultatene av testene indikerte
signifikante forskjeller mellom kontrollgruppen og AMD-gruppen for Ledelinjer
som ligger til venstre, Ledelinjer som ligger til høyre, Fleksibel bruk av
ledelinje og Samlet bruk av ledelinje. Mellom kontrollgruppen og RP gruppen
ingen signifikante forskjeller. Testene indikerte signifikante forskjeller mellom
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AMD-gruppen og RP-gruppen for Bruk av dynamisk peilepunkt, Ledelinjer
som ligger til venstre, Ledelinjer som ligger til høyre, Fleksibel bruk av
ledelinje og Samlet bruk av ledelinje.
Den mest påfallende gruppeforskjellen var den relativt lave bruken av
ledelinjer hos AMD-gruppen. På en måte er dette forståelig, siden mennesker
med AMD kan oppfatte ledelinjer på begge sider ved å holde blikket fast rettet
framover. Dette forklarer forskjellen mellom AMD-gruppen og RP-gruppen.
Forskjellen fra kontrollgruppen krever imidlertid en ytterligere forklaring, siden
normaltseende mennesker selvsagt har et like godt sidesyn som mennesker
med AMD. Antakelig skyldes forskjellen at normaltseende i større grad bruker
synet til å orientere seg i feltet og se på ting som fanger interessen deres, slik
at de også får en høyere skåre på det å se på ledelinjene – før synet deres
igjen settes i «hvilestilling» med blikket rettet rolig framover. Dette forholdet er
også omtalt under punkt 3.2.1 der vi antar at deltakerne med AMD må bruke
mer energi på selve orienteringen, noe som går ut over deres evne til å
undersøke omgivelsene. En annen hypotese kan være at de uansett ville hatt
problemer med objekt-gjenkjenning hvis de hadde dreid mer med blikket.
Bruken av kjennemerkene var omtrent like høy hos alle gruppene, dog noe
høyere hos de med AMD enn hos de normaltseende. Det er interessant, men
rimelig, at forekomsten av bruk av ledelinjer er flere ganger så høy som
forekomsten av bruk av kjennemerker. Det er jo ledelinjene man må holde
kontakten med for å finne fram til kjennemerkene. Forekomstene av bruk av
peilepunkter er noe overraskende. Alle gruppene brukte både statiske og
dynamiske peilepunkter. Dette skjedde relativt sjelden, gjennomsnittlig fra 1-2
ganger per rute for statiske peilepunkter og fra 0-1 gang for dynamiske
peilepunkter. Men forekomsten var ikke høyere i RP-gruppen enn i de to
andre gruppene.
Det å se mellom ulike ledelinjer, fra kjennemerket til ledelinjen eller fra
kommende til neste kjennemerke i ruten, ble ikke brukt som en taktikk for å
holde kursen hos noen av gruppene.
Bruk av ruteverktøyene for å holde rett kurs
Gjennomsnittlig bruk hos AMD- og RP-gruppen av kjennemerker, peilepunkter
og ledelinjer der det er registrert observasjoner både første og siste gang
ruten ble gått er vist i Tabell 20.
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Tabell 20. Holde retningen første og siste gang ruten ble gått
Mål
Bruk av kjennemerke
Bruk av statisk peilepunkt
Bruk av dynamisk peilepunkt
Ledelinjer som ligger til side for bevegelsesretningen
Ledelinjer som ligger midt i bevegelsesretningen
Fleksibel bruk av ledelinje
Samlet bruk av ledelinje

AMD
1.gang
2.gang
1,4
0,8
0,4
0,3
0
0,1
1,5
1,6
0,8
0,3
1,0
1,4
4,4
4,8

1.gang
1,8
0,8
0,4
3,6
1,5
2,9
10,4

RP
2.gang
1,4
0,8
0,5
3,0
2,8
2,8
10,0

Det var ingen særlig store endringer i hvorledes AMD-gruppen brukte
ruteverktøyene for å holde kursen første og siste gang de gikk ruten. Den
mest bemerkelsesverdige forandringen var at bruken av kjennemerker gikk
ned, mens bruken av ledelinjer økte. De brukte også oftere ledelinjene
fleksibelt. Mest sannsynlig gjenspeiler dette at de etter hvert hadde blitt så
godt kjente i ruten at det å sjekke kjennemerkene ble unødvendig, men at de
hadde lært seg at ledelinjene var brukbare verktøy for å nå kjennemerkene.
Det var heller ingen store endringer i hvorledes RP-gruppen fikserte på
kjennemerkene, peilepunktene og ledelinjene. Også de fikserte mindre på
kjennemerkene, antakelig av samme grunn som hos AMD-gruppen. Hos RPgruppen gikk også det totale antallet fikseringer på ledelinjer ned.
Forekomsten av fikseringer på ledelinjer som ligger midt i bevegelsesretning,
økte imidlertid og kan sees på som en optimalisering av fikseringsmønstret i
forhold til synsvansken deres. Bruken av peilepunkter var stabil fra første til
siste gang RP-gruppen gikk ruten. Den samlete frekvensen av statiske og
dynamiske peilepunkter tilsvarer at de i gjennomsnitt så om lag én gang på et
peilepunkt per etappe. Etter hvert ble de antakelig så godt kjent i ruten at
dette var tilstrekkelig.
Mann-Whitney U tester ble utført for å evaluere forskjeller første og siste gang
ruten ble gått med hensyn til median forandringer for bruk av peilepunkt,
kjennemerker og ledelinjer for AMD og RP-gruppen. Resultatene viste ingen
signifikante forskjeller på noen av testene for verken AMD- eller RP-gruppen.
Tidsbruk under forflytningen
Tabell 21 viser forskjeller mellom første og siste runde i tidsbruk for alle
deltakerne, mens figur 6 viser likheter og ulikheter mellom de tre gruppene. I
Figur 7 er det tatt med to kandidater med RP (K05 og K08) for å få frem
ytterpunktene i denne gruppen, samt en deltaker fra hver av de andre
gruppene for å vise eksempel på spredning i tidsbruk mellom kandidatene.
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Tabell 21 Tidsbruk i første og siste runde
Kategorien tid (i sekunder)
AMD-gruppen

RP-gruppen

Kontrollgruppen

K01

K09

K10

K11

K12

K02

K03

K04

K05

K06

K08

K13

K14

K15

K16

K17

Første
159
runde

151

166

179

194

213

160

161

208

150

139

145

133

138

130

135

Siste
123
runde

129

153

159

177

207

145

137

190

140

117

127

116

122

123

124

Likheter og ulikheter i tidsbruk

Tidsbruk isekund

210
190
170

AMD- gruppen

150

RP- gruppen

130

Kontrollgruppen

110
Første runde

Siste runde

Figur 6 Gjennomsnittlig tidsbruk i gruppene

Tidsbruk isekund

210

Likheter og ulikheter i tidsbruk utvalgte kandidater

190
K01

170

K08

150

K16

130

K05

110
Første runde

Siste runde

Figur 7. Utvikling i tidsbruk fra første til siste runde K01 (AMD), K05 og K08 (RP) og K16
fra kontollgruppen.

Begge svaksyntgruppene brukte i gjennomsnitt litt mer enn et ½ minutt lengre
tid på å ta seg fram gjennom ruten, enn hva de med et normalt syn gjorde;
dvs. de hadde om lag 21 % lengre gangtid. Gjennomsnittstiden var vesentlig
høyere enn hva de normalseende i kontrollgruppen brukte. Gjennomsnittlig
etappetid sank med 12,7 % for AMD-gruppen og med 9.2 % for RP-gruppen
fra første til siste gang ruten ble gått. For normalgruppen var nedgangen 10,1
%. Alle kandidatene viste fremgang fra første til siste runde, men det er
interessant å merke seg de store individuelle forskjellene innad i RP-gruppen.
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4. Hovedfunn og konklusjon, med konsekvenser for
tiltak
4.1. Bruk av strategier og teknikker
4.1.1. Generelt
Diagnosegruppene RP og AMD representerer to ulike hovedtyper av
synshemmede. Der personer med RP har innskrenket synsfelt, har AMDgruppen vanligvis normalt sidesyn. Og der AMD-gruppen er kjennetegnet av
sentrale skotomer og nedsatt skarpsyn, er det bevaringen av deler av det
sentrale skarpsynet som er kjennetegnet for personer med RP. Funksjonelt
gir også diagnosene seg ulike utslag. For personer med manglende sidesyn
er det naturlig å forvente at orienteringsferdighetene berøres, mens en for
personer med betydelig nedsatt skarpsyn kan påregne vansker med å avlese
små detaljer.
I forbindelse med forflytning gir det seg også utslag i helt ulike strategier. Nå
vet vi at blinde mennesker er avskåret fra å bruke visuell informasjon under
forflytning og derfor vil være helt avhengig av å ha strategier og taktikker som
bygger på taktil og auditiv informasjon. Personer med RP kan faktisk oppleve
det tosidige i det å leve i en delvis blind hverdag, da under dårlige lysforhold,
mens de tilsynelatende kan se og orientere seg godt visuelt under fotopiske
forhold. Her vil også mange personer med AMD skille seg betydelig ut, for der
mennesker med RP har nedsatt eller totalt manglende mørkesyn, vil de
ekstremt lysfølsomme fotoreseptorene på netthinnen (stavene) fortsatt
fungere for AMD-gruppen. Så i mange tilfeller vil flere av disse være i stand til
visuell orientering under mesopiske og skotopiske forhold.
Normaltseende bruker under vanlige betingelser visuell informasjon, som de
har en fleksibel og ubevisst bruk av under forflytning. Men også her kan
auditive inputs forekomme, eksempelvis gjennom kontroll for trafikk bakfra.
Sammenliknet med alle grupper synshemmede har de normaltseende færre
praktiske problemer samt mindre anstrengende og kognitivt belastende
forflytninger.
4.1.2. Hovedstrategi hos RP
Personer med RP har to hovedstrategier. De bruker ofte en ledelinje under
forflytning, og de bruker fjerntliggende peilepunkter for å holde riktig retning
over lengre strekk i forflytningen, eller helt fram til det endelige målet for
forflytningen. Disse to strategiene bør brukes samtidig for å få en optimal
forflytning.
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I tillegg kan man formulere en tredje strategi, som vil være til hjelp for
personen for å sikre seg mot lavtliggende hindringer. Dette gjelder bruk av
hvit stokk, men her opplever en emosjonelle heller enn fysiske eller
opplæringsmessige barrierer. Det er innlysende at bruk av hvit stokk, eller
markeringsstokk, er nødvendig for personer med langtkommen RP. Ja, selv
for de som fungerer brukbart under gunstige lysforhold, vil det være slik at de
opplever orienteringsvansker under dårlige lysforhold. Bevisstgjøring av de
personer det gjelder om at sikkerhetstiltak som fremmes av bruk av hvit stokk
eller markeringsstokk ikke kun dreier seg om de som synshemmet, men i like
stor grad om sikkerheten til andre, kan være med på å bryte den barrieren
som det å anvende hvit stokk er.
4.1.3. Taktikker hos RP
Hovedsakelig kan man snakke om fem taktikker, som er nyttige for personer
med RP når de forflytter seg i et bymiljø. De tre første taktikkene er gyldige for
de fleste personene. De to siste er spesielt rettet mot personer som er
engstelige for å snuble eller ramle, for eksempel fordi de har
balanseproblemer. Den første dreier seg om å holde en viss avstand til
ledelinjen. Dette er logisk, da de eksempelvis ved å gå helt inntil en husvegg
(da definert som del av ledelinje) vanskelig kan holde visuell kontroll med
denne ledelinjen framover. Ved å gå en meter eller to til sides for veggen kan
de visuelt følge ledelinjen lettere gjennom små øye- eller hodebevegelser. I
tillegg vil de lettere kunne ha kontroll med kommende kjennemerke og
forhindringer på veien fram til dette. Den neste taktikken er å bruke et høyt
nær- eller fjerntliggende peilepunkt som kjennemerke. Dette kan være en
lyktestolpe, et kirkespir, et skilt eller annet som hjelper på
retningsbestemmelse. Den neste inkluderer visuell scanning, eller det vi
tidligere har omtalt som feltorientering, gjennom hyppige fikseringsskifter. De
to siste taktikkene går på å bruke lave nærliggende peilepunkt som
kjennemerke. Dette gjør det mulig for personen å få informasjon om lave
forhindringer på veien fram mot kjennemerket, og å bruke langsgående
mønstre i underlaget som ledelinje.
4.1.4. Hovedstrategier hos AMD
Det er særlig to strategier som er nyttige for personer med AMD.
Hovedstrategien som de aller fleste personer med AMD behersker, er å bruke
en eller flere ledelinjer og å gå fra kjennemerke til kjennemerke gjennom
ruten. På det viset får personen god informasjon fra sidesynet til å kunne
holde rett kurs. Samtidig får personen informasjon om mulige forhindringer
eller praktiske problemer på veien og om hvor i gaten det er mest praktisk å
legge forflytningen. Personer med AMD kan også bruke potensielle ledelinjer
fleksibelt gjennom forflytningen. Dette betyr at personen skifter til å bruke to
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nye eller alternativt bare én ledelinje, der dette gjør forflytningen raskere
og/eller tryggere.
4.1.5. Taktikker hos AMD
Det er minst fire taktikker som vil være nyttige for personer med AMD som
forflytter seg i et bymiljø. De kan se etter langsgående mønster i gaten, og
hvis et slikt finnes bruk dette som en ledelinje. Denne taktikken gjør
informasjon om gatelegemet og lave forhindringer naturlig tilgjengelig for
personen. De kan også gå på skrå og helst i en bue ved kryssing av
veien/gaten for å velge en ny korridor for forflytningen. Sammenliknet med det
å foreta en 90 graders krysning vil det å gå på skrå eller i en bue gi
informasjon om forhindringer i det feltet hvor den nye korridoren ligger. De
kan videre velge faste forhindringer som står på en rekke i
forflytningsretningen (eksempelvis trapp-utspring) som en ledelinje. Dette
fører til effektiv unngåelse av forhindringene. De kan også velge en korridor
for forflytningen som innebærer minst mulig forhindringer. Informasjonen om
dette er tilgjengelig for personen hvis minst to ledelinjer blir brukt samtidig.

4.1.6. Identifikasjon av vanskelige og lette ruter
Selv om mange av deltagerne deltok i flere ulike aktiviteter i arbeid, hjem og i
sosiale sammenhenger, ønsker flesteparten å gjøre mer enn de gjorde i dag.
Det blir da viktig å ta tak i de områder som oppleves vanskelig og se om
tiltakene kan innrettes mot de områder der vanskene er størst. Flere gir et
inntrykk av at de opplever deler av ferdselen som vanskelig. Dette gjelder
spesielt for RP-gruppen, men også i noen grad for personer med AMD. Det
som var den største utfordringen for AMD-gruppen, var å holde kontroll med
bil- og anleggstrafikk. Dette er rimelig da det å forholde seg til objekter/ting i
(rask) bevegelse kan være ekstra utfordrende. For RP-gruppen rapporterte de
bl.a. bruken av uklare kjennemerker, dårlige lysforhold, ansamling av mange
mennesker, stor trafikk, parkerte biler og områder åpne og fri for hindringer
som ekstra vanskelig. Sistnevnte punkt kan kanskje synes merkelig, men her
må en huske at store åpne flater ikke gir mulighet for visuelle holdepunkter,
eller ledelinjer, noe som selvfølgelig vanskeliggjør orienteringen for personer
med redusert sidesyn.
Nøkkelen til løsning ligger i om en kan identifisere hva som gjør det mulig å
navigere sikkert i omgivelsene. Her har deltakerne identifisert ulike faktorer.
For personer med AMD er det bl.a. pekt på slett underlag, bra lysforhold, lite
trafikk, god ledelinje, og at en er godt kjent. For personer med RP nevnes
gode ledelinjer, lite folk, godt gangfelt, bred og avgrenset trapp, at en er kjent,
god kant, høyt rekkverk og tydelig asfaltkant. Spørsmålet blir da om en kan
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omgjøre de rutene som i dag er vanskelige, til såkalt lette ruter, og hva det vil
kreve av tilrettelegging.
Ett område koster ingenting bortsett fra trening, og det er å gjøre de
personene det gjelder kjent med de rutene de skal ferdes i. Både
selvrapporteringen og dataene i denne undersøkelsen bekrefter at dette er
virksomme tiltak. Nå vet vi også at ledelinjer og kjennemerker er noe som
personene i begge gruppene gjør bruk av. Her ligger sannsynligvis deler av
svaret når en skal etablere gode ruter for den enkelte. Sannsynligvis vil
personer med RP i større grad enn personer med AMD etterlyse peilepunkt.
Det var ingen særlig store endringer i hvorledes AMD-gruppen brukte
ledelinjer og kjennemerker for å holde kursen første og siste gang de gikk
ruten. Den mest bemerkelsesverdige forandringen var at bruken av
kjennemerker gikk ned, mens bruken av ledelinjer økte. De brukte også oftere
ledelinjene fleksibelt. Mest sannsynlig gjenspeiler dette at de etter hvert
hadde blitt så godt kjente i ruten at det å sjekke kjennemerkene ble
unødvendig. De hadde lært seg at ledelinjene kunne fungere som brukbare
verktøy i forflytningen mot neste kjennemerke.
Det var heller ingen store endringer i hvorledes RP-gruppen fikserte på
kjennemerkene, peilepunktene og ledelinjene. Også de fikserte mindre på
kjennemerkene, antakelig av samme grunn som hos AMD-gruppen. Hos RPgruppen gikk også det totale antallet fikseringer på ledelinjer ned.
Forekomsten av fikseringer på ledelinjer som ligger midt i bevegelsesretning
økte imidlertid og kan sees på som en optimalisering av fikseringsmønstret i
forhold til synsvansken deres, og er samtidig et uttrykk for en mer effektiv
forflytning. Bruken av peilepunkter var stabil fra første til siste gang RPgruppen gikk ruten.
Ved å lære nye ruter, og ved å gjøre nye ruter lettere å bruke, kan en også
oppnå andre fordeler. I tillegg til å komme seg tryggere og lettere fram, som
denne undersøkelsen viser, gir det også kognitivt overskudd, som gjør at en i
større grad enn ellers kan tillate seg å «la tankene vandre». En kan med
andre ord orientere seg på det en kan kalle «autopilot».
4.1.7. Bedre mestring, mindre anstrengt, raskere og mer upåfallende
Deltagerne både i AMD og RP-gruppen hadde få tydelige tegn på besvær, slik
som å snuble eller bli plaget av andre trafikanter. Resultatene indikerte likevel
mindre besvær siste gang sammenlignet med første gang ruten ble gått. Her
har det tydelig skjedd en læringseffekt, noe som indikerer bedre mestring
siste gang sammenlignet med første gang ruten ble gått, både for AMD så vel
som for RP-gruppen.
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Resultatene indikerer raskere forflytning siste gang sammenlignet med første
gang ruten ble gått for begge grupper. RP-gruppen brukte imidlertid
gjennomsnittlig mer tid enn AMD-gruppen første så vel som siste gang. Det
indikerer at ruten er noe mer besværlig for RP-gruppen enn AMD-gruppen.
Det samsvarer med informasjonen fra intervjuene med deltagerne. Deltagerne
i RP-gruppen rapporterte opplevelse av mer besvær i hverdagens forflytninger
sammenlignet med deltagerne i AMD-gruppen. Flere av deltagerne i RPgruppen opplevde seg som svært sliten og trøtt i hverdagen.
Hodestilling kan også indikere om forflytningen er utfordrende for deltagerne.
Lav hodestilling kan tyde på at man er opptatt av underlaget, mens en normalt
høy hodestilling vil gi et høyt fremadrettet blikk. Resultatene knyttet til
hodestilling indikerte at deltagerne, særlig i RP-gruppen, virker mindre
påfallende siste gang sammenlignet med første gang ruten ble gått. AMDgruppen ble vurdert til å ha normal hodestilling første så vel som siste gang,
mens fire av seks deltagere i RP-gruppen ble vurdert til å ha lav hodestilling
første gang og normal siste gang. Imidlertid virker verken AMD-gruppen eller
RP-gruppen å være spesielt påfallende med hensyn til hodestilling på grunn
av synstapet sitt.

4.1.8. Læring av særtrekk ved feltet og forflytningen
Deltagerne i prosjektet fulgte første gang generelt den instruksen de fikk for
forflytning i ruten. Etter hvert som man får erfaring med forflytning i ruten, vil
kunnskap om hvor det kan komme folk eller kryssende trafikk kunne påvirke
forflytningen. Mange av deltagerne synes å bruke slik informasjon aktivt, for
eksempel ved å endre taktikk når personer kommer mot eller bruke personer
som går i fra som dynamiske peilepunkt. På samme måte vil særtrekk ved
feltet gi muligheter for endringer i bruk av kjennemerker og ledelinjer når man
blir mer kjent i ruten, for eksempel ved selvvalgte kjennemerker og ledelinjer
og ved å ta snarveier.
4.1.9. Økt kognitivt overskudd og oppmerksomhet mot omgivelsene
Det at man etter hvert mer effektivt kan forflytte seg i ruten, gir naturlig nok
mindre besvær, økt kognitivt overskudd og mer oppmerksomhet mot
omgivelsene. Typisk er det at man blir mer sikker i forflytningen, holder et rolig
blikk framover og blir raskere i forflytningen i ruten siste gang sammenlignet
med første gang ruten ble gått.
Deltagerne i begge svaksyntgruppene brukte i gjennomsnitt litt mer enn et
halvt minutt enn kontrollgruppen på å ta seg fram i ruten. Selv om det var
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store individuelle forskjeller, særlig i RP-gruppen, så gikk gjennomsnittlig
etappetid ned for alle deltagerne både i AMD- og i RP-gruppen. Det at
tempoet øker for alle deltagerne, indikerer at forflytningen krever mindre
kognitivt strev og større muligheter for å bruke informasjon fra omgivelsene på
mer hensiktsmessige måter. Sett under ett indikerer disse resultatene en mer
effektiv forflytning etter hvert som deltagerne får bedre kjennskap til ruten, og
etter hvert som en identifiserer hvordan en kan ta hensiktsmessige
forflytningsvalg (strategier/taktikker). Dette frigjør naturligvis kognitiv kapasitet
som gjør at en kan være opptatt med andre gjøremål enn de rent
orienteringstekniske.
4.1.10.
Mer effektiv forflytning
For alle deltagerne, både i AMD og RP-gruppen, ble det ikke registrert egne
valg av kjennemerker og peilepunkt første gang ruten ble gått, men det ble
registrert egne valg for alle deltagerne siste gang ruten ble gått. Det at det
ikke ble registrert egne valg første gang, kan nok ha sammenheng med at
deltagerne lojalt fulgte den instruksen som ble gitt av mobilitetspedagogen.
Den mest påfallende forandringen var at bruken av kjennemerker gikk ned.
Forandringen i bruk av kjennemerker kan først og fremst ha sammenheng
med at deltagerne, både i AMD og i RP-gruppen, velger egne kjennemerker
og tar snarveier etter hvert som de blir mer kjent i ruten. Det at deltagerne tar
snarveier og bruker kjennemerkene mer fleksibelt, indikerer at de føler seg
mer trygge i forflytningen.
Selvvalgte ledelinjer ble ikke registrert første gang ruten ble gått i motsetning
til siste gang. Registreringer av fleksibel bruk av ledelinjer viser deltagernes
veksling mellom forskjellige ledelinjer der det finnes flere alternativer i ruten.
Her viste resultatene store individuelle variasjoner. For deltagerne i AMDgruppen viste resultatene lite fleksibel bruk av ledelinjer for alle deltagerne.
Siste gang ruten ble gått ble det registrert en økning for tre av deltagerne og
ingen økning for to av dem. Det er verdt å merke seg at de to deltagerne som
ikke viste noen økning, hadde dårlig visus (0,12 «binokulært»), mens to av de
som viste økning i bruk av ledelinjer hadde relativt god visus i grenseland mot
svaksynthet på henholdsvis 0,3 og 0,4 («binokulært»). Det kan indikere at lav
visus kan påvirke fleksibel bruk av ledelinjer selv om sidesynet er intakt.
Samtidig kan det vi oppfatter som mer ledelinjeatferd hos de som ser best,
være et uttrykk for at de nå kan bruke mer av sin energi på andre oppgaver,
som det å se seg rundt og analysere omgivelsene.
For deltagerne i RP-gruppen var resultatene også noe varierende.
Resultatene viste at 2/3 av deltagerne skåret høyt eller meget høyt på
fleksibel bruk av ledelinjer både første og siste gang ruten ble gått. For to av
deltagerne ble det registrert lite bruk av ledelinjer første gang ruten ble gått,
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men med økning av slik bruk siste gang ruten ble gått. Det er interessant at
de deltagerne med best visus (fra 0,4 til 0,8) benytter ledelinjer mest fleksibelt
helt fra første gang ruten ble gått, mens de med lavest visus viser framgang
fra første til siste gang ruten ble gått.
4.1.11.
Endring i bruk av strategier og teknikker for forflytning
Endringer i bruk av strategier og taktikker må ses i sammenheng. Strategier
er generelt knyttet til hvordan funksjonelle mål for forflytningen kan oppnås
gjennom bruk av kjennemerker, peilepunkt og ledelinjer for å orientere seg
mot målet. De taktikker man kan benytte, indikerer forandringer i hvordan man
bruker karakteristika ved feltet for mer effektivt og hensiktsmessig å komme
fram til målet for forflytningen. Selvvalgte kjennemerker, ledelinjer og bruk av
snarveier er indikasjoner på taktiske endringer som har til hensikt å gjøre
forflytningen mer effektiv og mindre kognitivt krevende. På samme måte
handler taktikker om å forholde seg til folk, forstyrrelser eller fysiske hindringer
i feltet på en mest mulig hensiktsmessig måte.

4.2. Nødvendig bakgrunnsinformasjon og bruk av eye-trackerteknologi
Kunnskap om den enkelte person, herunder kunnskap om synsdiagnose, og
synsfunsjonelle forhold, er grunnleggende for å forstå den enkeltes
orienteringsstrategi. I denne undersøkelsen hadde vi muligheten til å innhente
nødvendige psykofysiske data fra utredning i Syns- og lyslaboratoriet. I tillegg
hadde vi tilgjengelig et nytt måleinstrument, Tobii eyetracker, som ga oss
informasjon om den praktiske bruken av synet ved orientering i bymiljø.
Gjennom bruk av måledata fra Syns- og lyslaboratoriet, i kombinasjon med
dataene fra eyetracker og sidekamera, fikk vi en unik mulighet til å se om
laboratoriedata kunne gjenspeile seg funksjonelt under orientering. Vi mener
dette gjennom denne undersøkelsen er verifisert og at vi for framtiden har
måleinstrumenter som gjør oss i stand til å gi bedre rådgivning i klinisk arbeid.
Ved å sammenholde dataene fra utredningen i Syns- og lyslaboratoriet kan en
på mange vis predikere orienteringsatferd. Vi har indirekte vist dette gjennom
å måle funksjonelt synsfelt for deltakere med RP. For de personer som har
best synsfunksjon, ser vi også at den dette gjelder har en tilnærmet normal
synsatferd, vel å merke under gunstige lysforhold. Ved å anvende data fra
synsfunksjonell utredning kan en drøfte seg fram til hvilke virkemidler som må
anvendes for å få en god funksjon. Det er altså ikke nok med en utredning,
utredningsresultatene må forstås av den det angår. Dette er ikke
nødvendigvis et vanskelig område. Alle prøvedata kan omsettes til et
lettfattelig språk, og de synshemmede med RP vil normalt kjenne så godt til
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sin egen synstilstand at en samtale rundt de muligheter og begrensninger
synshemningen setter, antagelig vil falle i god jord.
Når en ser på de forskjeller i resultat som framkommer av utredningene på
mennesker med RP og AMD, sier det seg også selv at tiltakene vil være
veldig ulike for disse to gruppene. Likevel er det fellesnevnere under tiltak,
som vi har redegjort for tidligere.
En sammenlikning av synsmønstrene hos normaltseende og de to svaksyntgruppene første gang de ble satt til å gå ruten, avdekker best forskjellene i
hvorledes de vanligvis bruker synet på steder de normalt ikke ferdes.
Synsatferden under senere forsøk i ruten gjenspeiler at de har blitt bedre kjent
og fått spesifikk ruteopplæring.
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Vedlegg individuell beskrivelse
Individuell beskrivelse alle personer vedr. strategier og taktikker for orientering i bymiljø
Person
K01
AMD

Oppførsel første og siste gang i ruten
Personen opplyser at han er godt kjent i byen og Thomas Angells gt. Av den grunn,
og etter eget ønske, blir han informert om hvordan han skal gå fra kjennemerke 1
(busskuret i Munkegata) til målet for forflytningen (trappa ved Shoco Boco).
Mobilitetspedagogen går igjennom etappene i mobilitetsruten sammen med
kandidaten før han går. Han går avslappet og tilsynelatende uten stress på veien til
Shoco Boco. Han ser lite ned i underlaget og følger ledelinjene fram til
kjennemerkene i mobilitetsruten. Kandidaten går hele veien fram til målet. Han
kikker på folk og deretter tilbake på ledelinjen under hele forflytningen mot på vei
mot målet i Nordre gate.
Ble mer feltorientert siste gang; ser mer på folk, kikker mer i vinduer. Ser på folk på
en annen måte. Hans hovedstrategi er å følge ledelinjer på begge sider. Kikker
ikke etter kjennemerkene (for eksempel ser ikke etter Jomfrugaten). Siste gang går
han raskere og har andre veivalg. Etter Jomfrugaten går han lenger inn i og
plasserer seg midt mellom veggene på høyre side og risten som går midt i Thomas
Angells gt. Bruker short-cuts for å få en kortere vei. Når han går rundt hjørnet fra
Thomas Angells gt. og inn i Nordre gt., «sneier» han en søppelkasse uten å sakke
tempoet. Det ser ut til han har full kontroll på plasseringen til denne søppelkassen.
Mer fleksibel bruk av flere ledelinjer på siste forflytning.

K02
RP

Flakker lite med øynene. Synsmessig mer aktiv framover enn sideveis. Bruker de
kjennemerkene og ledelinjene han har blitt bedt om å følge. Blir derfor
høyreorientert. Gikk bevisst et stykke fra veggen. Forklarte at det å ha noe
avstand, gjorde det mulig å se veggen bedre og se kjennemerket som ledelinjen
endte opp med. Stopper opp hvis det er mange folk som passerer, og han venter
med å gå videre til etter de har passert. Putter hendene i lommene fordi dette etter
eget utsagn stabiliserer og roer kroppen. Er løs og ledig i gangen. Er ikke redd for
å snuble. «Tar bare et nedslag.» Sjekker bakken på første kjennemerket, sjekker
kjennemerket og ledelinjen fram til andre kjennemerke. Går sakte. Bruker nær
dobbelt så lang tid i ruten som de raskeste. Går innom alle kjennemerkene og
følger alle ledelinjene. Er svært lojal mot instruksjonen. Bruker blomsterkassene i
Nordre som peilepunkt allerede fra start. Passerer hjørnet av Thomas Angells gt.
og Nordre gt. Må stoppes for å få ny instruksjon. Kikker ned og sakker farten når
han nærmer seg trappen på Shoco Boco. Snubler i nederste trappetrinn.
Siste runde går han fortsatt inn til kjennemerke 2 (veggen) før han snur og
fortsetter til venstre nedover Munkegaten. Noen få meter ned i gata går han to til
tre meter ut fra veggen (ledelinjen på etappe 2) og ned til hjørnet Thomas Angells
gt. Han foregriper retningsforandringen han skal gjøre ved kjennemerke 5
(hushjørnet Nordre gt.) like før han kommer til hjørnet. Han stopper likevel opp for
å få en forsikring om at han er på riktig vei. Har valgt egne kjennemerker og bruker
disse. Peilepunkter brukt som kjennemerker etter hvert. Siste gang har han også
veggen på Hotell Norge som et fjerntliggende peilepunkt. Blitt vesentlig kjappere til
å gå og er fortsatt rolig og kontrollert når han går. Går med god rytme fram til
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kjennemerke 5 (hjørne Nordre gt). Derfra til Shoco Boco virker han mer usikker og
anspent. Kikker ikke i vinduer eller har andre tegn på å ha blitt feltorientert. Typisk
for ham at han velger seg et peilepunkt og holder fast på dette til fortrengsel av
blant annet feltorientering. Hadde en visuell foregriping av Hjørne/trappen
(kjennemerke 3 Thomas Angells gt), men går ikke direkte mot kjennemerket.
Sjekker feltet sjeldnere for forhindringer siste gang sammenliknet med første.
K03
RP

Personen opplyser at han er godt kjent i byen og Thomas Angells gt. Av den grunn,
og etter eget ønske, ble han informert om hvordan han skulle gå fra kjennemerke 1
til målet for forflytningen (trappa ved Shoco Boco). Er redd for å snuble og er svært
opptatt av underlaget. Sjekker ned, finner kjennemerket og sjekker underlaget
synsmessig tilbake også før han begynner å gå. Tydelig at underlaget er viktig for
ham. Går forsiktig, virker svært konsentrert og litt anspent og har av og til
«blindemannstrinn» når det er fordypninger i underlaget, som han ikke ser. Går
med god hodestilling. Bruker øyemuskulaturen mer enn skifte av hodestilling. Lojal
mot rutebeskrivelsen. Bruker strategien med å gå ut fra veggen for å kunne følge
ledelinjene. Opptatt av folk i feltet. Kontroller folk som kommer mot og ser mye på
de som går i fra; antakelig for å kontrollere retning. Er lite orientert mot venstre.
Brukte nærliggende peilepunkt (blomsterkassen ved Nordre gt.) under forflytning
langs Thomas Angells gt. Ned Nordre gt. bruker han venstre vegg som ledelinje.
Bruker stolper som ligger forflytningsmessig nært som peilepunkter. Går fortere og
mindre anstrengt mellom kjennemerke 5 (hjørne Nordre gt.) og kjennemerke 7
(trappen inn til Shoco Boco).
Ved siste runde går han fortsatt inn til kjennemerke 2 (veggen) før han snur og
fortsetter til venstre nedover Munkegaten. Han er fleksibel i bruk av kjennemerker. I
deler av Thomas Angells gt. bruker han også fuger i steinene på underlaget som
en ledelinje. Like før han kommer til kjennemerke 4 (Jomfrugata) går han inn mot
midten av gata. Han forteller at han gjør dette fordi gata åpner seg og at det i den
forstand er færre hindringer. Han tar en short-cut like før kjennemerke 5 (hjørnet
Nordre gt.). På vei ned Nordre gate har han tilsvarende begynt også å se til høyre
siden. Bruker husrekken på motsatt side av Nordre gate som ledelinje. Bruker
færre nærliggende kjennemerker siste gang, men bruker ledelinjene mer
systematisk. Tar imidlertid flere short-cuts, og under disse brukes gjerne stolper
som selvvalgte peilepunkter/kjennemerker som mål for den nye forflytningen.
Snubler mindre i betydningen at «blindetrinnene» mangler. Går vesentlig kjappere.
Virker meget trygg når han går. Han har selv en bevissthet om at han ville ha blitt
bedre til å forflytte og orientere seg hvis han hadde sett lengre framover. Dette får
han imidlertid ikke til fordi han må sjekke underlaget. (Har en barriere mot å bruke
stokk som hjelp til å sjekke underlaget.)

K04
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Virker rolig og målrettet første gang han går ruten. Han sjekker ut området til høyre
og venstre for busskuret som er første kjennemerke og utgangspunkt for
forflytningen i ruten. Dette gjør han umiddelbart før han får første instruksjon som
forteller hvordan han skal gå fra kjennemerke 1 til 2 og 2 til 3. Han følger lojalt
mobilitetspedagogens instruksjoner om hvordan han skal gå fra etappe til etappe i
ruten. Når mobilitetspedagogen har gitt instruksjon om hvordan han skal bruke
ledelinjen til høyre i ferdselsretningen, finner han peilepunkt i gatebildet. Han ser
etter et peilepunkt som gir hjelp til retningsorientering, sjekker stolper og personer
som går fra og i mot og ser på husveggene til høyre og venstre i gatebildet. Han
går rolig, rytmisk og avslappet og med godt tempo og styrer utenfor personer som
står eller går i gaten. Han går langs høyre ledelinje et stykke ut fra veggen i
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Thomas. Angells. gate. Etter eget utsagn gjør han dette fordi det er lettest og minst
anstrengende å følge ledelinjen når den er noen meter på avstand. Det er også
lettere å se neste kjennemerke. Han går rundt reklameskilt og andre hindringer
som står i gata uten å senke tempoet. I krysset ved inngangen til Jomfrugata
snubler han i en kant som er litt forhøyet. Han fortsetter imidlertid som om ingen
ting skulle skjedd. Brukte nærliggende peilepunkt, for eksempel blomsterkassene i
Nordre gate, som hjelp til retningsorientering i tillegg til husveggene på høyre side i
Thomas Angells gt. Når han står i Jomfrugaten og får instruksjon om forflytningen
på neste etappe, ser han opp og bruker veggen på hotell Viking som fjerntliggende
peilepunkt. Den øverste delen av bygningen er lett å se fordi den er høyere enn de
andre bygningene i horisonten. Han ser sjelden ned for å sjekke underlaget når
han går.
Den siste gangen han går ruten går han direkte fra kjennemerke 1 (busskur) til 3
(trapp/vegg Thomas Angells gt). Han ser trygg og bestemt ut. Tempoet har økt
betraktelig. Han bruker tydelig peilepunkter som har blitt til nye selvvalgte
kjennemerker i Thomas Angells gt. og Nordre gt. En søyle ved inngangen til 7 –
eleven (kjennemerke 6) i krysset Thomas Angells gt. - Nordre er et slikt eksempel.
Ca. 30 meter før søylen ser han opp og forandrer retning mot søylen. Dette
peilepunktet er på venstre siden i gaten, som betyr at han tar en short-cut på vei
mot og nedover Nordre gt. Plasseringen av det nye kjennemerket (søylen) sjekkes
mot veggen på hotell Viking. Er ikke like aktiv med hensyn til å se etter objekter og
ledelinjer og hendelser i feltet. Virker mer avslappet.
K05
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Virket synsmessig stresset første gang i ruten. Blikket flakket hele tiden. Han så
etter peilepunkt og sjekket peilepunktet mot ledelinjen. Brukte ledelinjen og sjekket
peilepunkt. Virker kontrollopptatt. Sjekket personer. Fulgte etter personer som gikk
foran ham. Antakelig sjekket han de som kom i mot både for å unngå å støte på
dem, men kanskje også for å få holdepunkter for retning. Trengte informasjon om
neste kjennemerke ved alle kjennemerkene i ruten. Han passerte derimot
kjennemerke 4 (Jomfrugata) og kjennemerke 5 (hjørne Nordre gt.). Ved disse
kjennemerkene ble han stoppet for å få ny informasjon. På veien nedover Nordre
gt. tramper han i bakken for å skremme vekk en due som sitter midt i gangleia.
Synes mer opptatt av hendelser i feltet (særlig farer), enn av egenskaper ved feltet.
Var lojal mot instruksen. Gikk sakte, og så relativt mye framover. Når han gikk,
virket han avslappet.
Ved siste forsøk tar han snarveier og går mye fortere. Han senker tempoet noe når
han møter folk der det er trangt. Særlig i starten av Thomas Angells gt. hvor det
står en del bygningsmateriale. Når han runder kjennemerke 3 (hjørnet Munkegata
– Thomas Angells gt.), og har passert byggematerialet som står plassert i gata,
trekker han seg inn mot sentrum av Thomas Angells gt. Han fortsetter midt i gata
fram til Jomfrugata. Derfra trekker han nærmere inn mot ledelinjen (veggen) på
høyre side av gata. Han fortsetter slik til han er ca. 5 -10 meter fra kjennemerke 5
(hjørnet Nordre gt.). Der skrår han forsiktig over mot kjennemerke 6 (hjørne 7
eleven). Mindre synsmessig aktiv – færre kontroller så vel av ledelinjer og
kjennemerker. Siste gang virket han mer målbevisst; hadde valgt seg ledelinjer
som han fulgte og kjennemerker som han orienterte etter. Han brukte
fjerntliggende peilepunkt som hjelp til retningskontroll.

K06
RP

Første gang han går ruten bruker han lojalt de ledelinjene og kjennemerkene han
får beskjed om å benytte i orienteringen. Han går i et rolig tempo – ikke sakte –
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med venstre hånd i bukselomma. Han passerer mellom de to stabbesteinene som
er plassert i inngangen til Thomas Angells gt. uten å sakke ned på tempoet. Han
virker trygg og komfortabel. Han kikker seg godt til høyre og venstre før han
krysser Jomfrugata og fortsetter å gå midt mellom husrekken til høyre og risten
midt i Thomas Angells gt. Det vil si med god avstand til ledelinjen (husrekken til
høyre). Han fortsetter nedover Nordre gate på samme måte, to til tre meter fra
ledelinjen. På denne etappen veggen til venstre for han. Han ser etter nærliggende
peilepunkter og sjekker peilepunktene mot ledelinjene på høyre og venstre side
(bygningene) i Thomas Angells gt. Når han nærmer seg Nordre gate bruker han to
blomsterkasser som peilepunkter. Han bruker også vestveggen på hotell Viking
som fjerntliggende peilepunkt. På vei nedover Nordre gate bruker han bord og
stoler ved inngangen til Shoko Boco som peilepunkt og sjekker samtidig ledelinjene
på begge sider av fortauet. Vegg på ventre side og lysstolper og sykkelstativ på
høyre side. Denne formen for kontroll fortsetter når han går nedover gata. 1sjekker peilepunkt, 2- sjekker ledelinje høyre og venstre, 3- sjekker peilepunkt. Han
går relativt sakte med god rytme gjennom hele mobilitetsruten. I tillegg til de faste
peilepunktene ser det ut til at han bruker personer som kommer gående mot og
som går fra som retningshjelp.
På siste runde går han betydelig fortere og virker mer bestemt og målrettet. Han
går to til tre meter i retning mot kjennemerke 2 (veggen), før han dreier til venstre
og går til hjørne Munkegaten – Thomas Angells gt. Han går omtrent midt i Thomas
Angells gt. (ca. en halv meter fra risten som går gjennom hele gaten) på vei mot
Jomfrugata. Han fortsetter på samme måte første del av etappen Jomfrugata bort
til Nordre gate. Femten til tyve meter fra kjennemerke 5 (hjørnet Nordre gt.) skrår
han over mot kjennemerke 6 (hjørnet 7 – eleven). Blikket er i større grad rettet mot
peilepunkter som fungerer som nye kjennemerker. Han er i mindre grad opptatt av
å sjekke ledelinjene når han forflytter seg i rutens etapper. Hodestillingen er
«normal» og blikket synes å være rettet noen meter fram og mot underlaget i
Thomas Angells gt. Og Nordre gt.
K07
K08
RP

Utgikk grunnet sykdom
Gikk særdeles raskt allerede første gang. Er meget godt kjent i byen, men fulgte
lojalt opp mobilitetspedagogens instruks om å gå fra kjennemerke 1 (busskur) til
kjennemerke 2 (vegg). Han går tett inntil ledelinjen (vegg) til kjennemerke 3
(hjørne/trapp). Han går ledig med god gangrytme. På veien langs Thomas Angells
gt. på vei til Jomfrugata går han fortsatt en halv meter fra ledelinjen. Tempoet økes
noe. I fortsettelsen fra Jomfrugata og til kjennemerke 5 (hjørne Nordre gt.) går han
med samme avstand til ledelinjen. Tempoet øker til et høyt tempo sammenlignet
med hva man betrakter som normalt. På tur ned Nordre gt. går han midt på fortauet
til han er framme ved trappen til Shoco Boco (kjennemerke 7).
Siste gang hadde han valgt seg egne kjennemerker og gikk flere snarveier. Han tar
direkte retning mot kjennemerke 3 (hjørne/trapp) når han starter opp å gå. Han
sneier trappen rund hjørnet og en kasse som står på gaten til høyre for ham. I
første del av Thomas Angells gt. går han nå to til tre meter fra ledelinjen. Tempoet
er meget høyt, han virker avslappet og bestemt. Når han har krysset Jomfrugata
(kjennemerke 4) skrår han gradvis over til venstre siden av gata. Han passerer
hjørnet på Nordre gt. på innsiden av søylen ved inngangen til 7 – Eleven. Den
høye farten opprettholdes. Han fortsetter nedover Nordre på høyre side av fortauet.
På spørsmål om hvorfor han går relativt nær veggen i første del av Thomas
Angells gate for så å gå over til den venstre siden av gaten svarer han; «Jeg synes
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det er mest naturlig å gå langs veggen til jeg har passert de blomstergreiene i
krysset ved Jomfrugata for så å skrå over til venstre fordi jeg skal nedover Nordre
gate. Jeg ønsker å gå korteste vei. Jeg er ikke så opptatt av om jeg møter folk eller
hva som finnes av ting og tang i gaten». Når mobilitetspedagogen stiller spørsmål
om han bruker rista midt i gata som ledelinje fra Jomfrugata og til Nordre gate
svarer han; « Nei det gjør jeg ikke. Jeg går direkte bort til søylen på hjørnet av
Nordre».
K09
AMD

Første gang går han ruten på instruksjon fra mobilitetspedagogen. Han bruker de
kjennemerkene og ledelinjene han blir bedt om å bruke til hjelp i sin orientering fra
kjennemerke 1 (busskur) til kjennemerke 7 (Trapp Shoco Boco). Han går trygt,
med godt tempo, ikke fort men litt avventende. Hodestillingen er «normal». Han ser
ikke ned for å kontrollerer underlaget men ned og framover («hvilemodus»). Han er
ikke særlig kjent i området på forhånd men virker likevel svært komfortabel. Fra
kjennemerke 4 (Jomfrugata) og fram til hushjørnet Nordre gt. virker han sikrere og
øker farten noe. Han går hele Thomas Angells gt. med en avstand på ca. to meter
fra ledelinjene. På hjørnet Thomas Angels gt. og Nordre gt. kikker han først
oppover gaten mot sør og deretter nedover gaten mot nord. På vei nedover Nordre
gt. mot siste kjennemerke (trapp Shoco Boco) går han midt på fortauet.
Siste og femte gang han går ruten tar han snarveien fra kjennemerke 1 og direkte
over til kjennemerke 3. Han går i en bue mot veggen (ledelinjen mellom
kjennemerke 1 og 2) før han runder hjørnet og inn i Thomas Angells gate. På
opptaket fra ET kan en se at han kikker direkte mot kjennemerke før han blir bedt
om å gå. Hodebevegelsen mot venstre er lett å observere ved hjelp av sidekamera
fordi han står med venstre side av kroppen mot den retningen han skal gå (ryggen
mot busskuret og venstre side mot Tomas Angells gt.). Han går på høyre side av
Thomas Angells gt., ca. to meter fra ledelinjen (vegg), til han har passert
Jomfrugata. Han fortsetter slik to tredjedeler av etappen mellom kjennemerke 4
(Jomfrugata) og kjennemerke 5 (hjørne Nordre gt). Her skrår han over gaten og går
midt mot søylen ved inngangen til 7 – eleven. To meter før søylen justerer han
retning og svinger rundt yttersiden av søylen før han fortsetter nedover Nordre
gate. Han følger venstre side av fortauet ned til målet for forflytningen (trapp Shoco
Boco). Han virker avslappet og komfortabel og går betraktelig fortere enn første
gang han gikk ruten. Blikket «hviler mot underlaget noen meter fram i gaten mens
han går. På spørsmål om han brukte kjennemerke 2 (vegg) som hjelp til å finne
kjennemerke 3 (hjørne/trapp) svarer kandidaten; «Nei jeg gjorde ikke det. Jeg så
rett mot trappa før jeg startet å gå, men jeg har en tendens til å ville følge vegger.
Derfor gikk jeg på skrå mot veggen (ledelinjen mellom kjennemerke 2 og 3) og
brukte veggen som en slags føring og hjelp til å komme nært inntil trappa». På
spørsmål om han har laget seg en strategi for hvordan han skal gå bortover
Thomas Angells gate svarer han; «Jeg bruker stolperekken som en form for
siktelinje. Samtidig har jeg funnet ut at det er minst folk og enklest å gå på høyre
side bortover Thomas Angels gate. Så bruker jeg veggen på bygningene som hjelp
fram til Nordre gate. Jeg går mellom stolperekken og veggen. Jeg bruker ikke
trappene som kjennemerker, men må følge med på underlaget. Om jeg ikke følger
med på underlaget, er det lett for at jeg snubler litt. Det er lett å se fordypningene i
mønstrene på brusteinen. Fordi jeg ser etter disse fordypningene bli mønsteret i
broleggingen på samme tid en hjelp til å holde retning bortover gata (min
kommentar; selvvalgt ledelinje). Det er også hovedårsaken til at jeg skifter retning
først når jeg nærmer meg Nordre gate. Dette så jeg etter allerede første gangen
jeg gikk og da føles det greit å gjøre det likt de neste gangene. En ujevnhet (min
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kommentar: selvvalgt kjennemerke) jeg kan se like før jeg kommer til Nordre gir
meg beskjed om hvor jeg skal krysse over mot stolpen ved inngangen til 7 –
eleven. Når jeg kommer inn i Nordre gate sikter jeg meg inn på nytt. Jeg sikter meg
inn mellom veggen på venstre side (min kommentar; trenervalgt ledelinje) og
stolperekken på høyre side (min kommentar; selvvalgt ledelinje). Et stykke ned i
Nordre brukte jeg stolene foran inngangen til Shoco Boco som holdepunkt. Da bryr
jeg meg ikke om andre ting på turen nedover gata».
K10
AMD

Personen har gått mye i skog og mark i områdene der hun bor. Hun er uredd og
går trygt mellom kjennemerkene som representerer etappene i ruten. Hun følger
mobilitetspedagogens instruksjoner og går langs ledelinjen (veggen) på høyre side
i Munkegaten. Hun sneier rundt trappen (kjennemerke 3) uten å kikke ned eller at
hun sakker på tempoet. Hun fortsetter bortover Thomas Angells gate i godt tempo
ca. to meter fra husveggen (ledelinjen). På veien mot Nordre gate ser hun opp til
høyre og sjekker ut en gangpassasje. På instruksjon snur hun seg 90 grader til
venstre og fortsetter nedover til Shoco Boco. Hodestillingen er «normal». Hun ser
noen meter fram og ned mot gaten. Hun ser bestemt og målrettet ut.
Siste gang hun går ruten tar hun snarveien fra kjennemerke 1 (busskur) til 3
(hjørne/trapp). Hun skrår direkte over og går i rett linje bort til trappa. Videre
fortsetter hun på høyre side, ca. to meter fra veggen (ledelinjen), i Thomas Angells
gt. på vei mot Jomfrugata. Hun går fort og med god rytme. Et stykke på vei i
etappen sikter hun seg inn og passerer en smal passasje mellom en poster og en
trapp. Hun sakker ikke på farten verken før eller når hun passerer passasjen. Hun
fortsetter fra Jomfrugata bortover Thomas Angells gate på innersiden av
lysstolpene omtrent to meter fra ledelinjen (husveggene). Hun passerer
kjennemerke 5 (hushjørne) før hun endrer retning nedover Nordre gate. Hun virker
sikker på retningen og fortsetter i samme tempo fram til trappa på Shoco Boco.
Gjennom hele ruten er hodet i «normal» stilling. Blikkfikseringen er rettet nedover
og fram («hvilemodus). Vel framme ved trappen til Choko Boco sier hun at hun
valgte å gå på høyre side og inntil veggen i Thomas Angells gate. «Det virker trygt.
Jeg ser ikke på veggene men etter åpningen i gaten. Der jeg kan gå mest mulig fritt
uten å tenke på at jeg skal gå meg på noe eller møte folk. De aller fleste går midt i
gågata. Blomsteroppsatsen i Jomfrugata og husveggen på vei mot Jomfrugata
representerer på en måte en korridor som jeg har valgt å følge. Jeg kikket ikke mye
til sides fordi jeg var opptatt av oppgaven, å gå til Shoco Boco. Når jeg skulle snu
og gå nedover i Nordre gate brukte jeg fordypningene i underlaget som
kjennemerke. Derfra kunne jeg se stolene ved Shoco Boco og bruke de som hjelp
til å bestemme hvor jeg skulle gå, men senga var borte» (min kommentar; senga
hun referer til har stått til utstilling ved inngangen til en møbelbutikk).

K11
AMD

Personen går med stav fordi han har dårlig balanse. Han er godt kjent i midtbyen.
Han er født og har vokst opp i Trondheim. Fra han stiftet familie har han vært
bonde. Han er vant med fysisk hardt og krevende arbeid. Første gang han går
ruten følger han mobilitetslærerens rutebeskrivelse. I Thomas Angells gate går han
en til to meter fra veggen (ledelinjen) Han stopper opp ved Jomfrugata for å fortelle
en historie om hva som skjedde der en gang på 60- tallet. Han går i godt tempo og
med god rytme, men må med jevne mellomrom ta noen trinn til sides for å
gjenvinne balansen. Han ser målrettet og konsentrert ut.
Siste gang han går, skrår han direkte over fortauet til kjennemerke 3 (hjørne/trapp).
Han fortsetter langs høyre side i Thomas Angells gt. men litt lengre mot midten av
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gata. Etter at han har passert Jomfrugata fortsetter han med samme avstand til
ledelinjen (husveggen) på høyre side. Ca. ti til femten meter før han kommer til
Nordre gate skrår han over mot inngangen på 7 – eleven (kjennemerke 6). Han
fortsetter i godt driv nedover Nordre og fram til trappen ved Shoco Boco. Han tar
fortsatt disse «hjelpestegene» til sides. De ser imidlertid ikke ut til å forstyrre ham
vesentlig. Han går i et overraskende godt tempo og med en god gangrytme. Når
han er kommet til trappen sier han; «jeg må se ganske mye ned for å sjekke
underlaget. Det har sammenheng med at jeg har et balanseproblem. Det er ikke så
farlig her. Jeg er så godt kjent i midtbyen slik at jeg trygg på at jeg finner fram. Jeg
må se hvor jeg setter føttene mine».
K12
AMD

Kandidaten er litt engstelig for å gå fordi hun har dårlig balanse. Går sakte men
med god rytme. Stopper opp noen steder for å se i butikkvinduene. Særlig opptatt
av en utstilling som viser knapper og andre håndarbeidsartikler. Senker tempoet
når hun passerer klesforretninger. Holder seg lojalt til kjennemerkene og
ledelinjene hun blir bedt om å bruke. Følger i hovedsak ledelinjer og sjekker
personer i gatebilde. Stopper gjerne opp når noen kommer fort innpå henne. Står
rolig til de har passert. Sjekker opp personer i gaten men ikke svært ofte.
Hodestilling framover og ned. Ikke ned som redsel for å snuble men mer i
hvilemodus. Ved kryssing fra kjennemerke 1 til 2 (vegg) ser hun på kjennemerke 2
til hun får ny instruksjon om å snu seg til venstre ved kjennemerke. Er selv
overrasket over at hun hadde så god balanse som hun opplevde å ha. Sjekker ikke
i særlig grad underlaget.
Siste gang tar hun snarveien fra kjennemerke 1 til 3. Hun stopper ikke lenger for å
sjekke butikkvinduene, men passerer i godt tempo og med god gangrytme. Hun
virker trygg og er selv overrasket over hvor godt dette går. Føler hun har overgått
egne forventninger i forhold til balanse, tempo og orientering. Fikserer lite til høyre
og venstre side. Ser for det meste ned i gaten foran seg (hvilemodus). Hun velger
å gå over til venstre side i siste del av Th. A. gt. fordi hun opplever at underlaget er
mindre utfordrende med hensyn til ujevnheter og fordi det er færre hindringer der
(blant annet ikke så mange mennesker som vanligvis går på den siden av gaten).
Hun går slik at hun kan sjekke tre ledelinjer med sidesynet der det er tre mulige
ledelinjer og skifter over til å bruke ledelinje venstre og midt i under siste del av Th.
A. gt. På siste etappe sjekker hun målet (siste kjennemerke stoler foran trapp til
Choco Boco) og fortsetter midt på fortauet slik at hun i praksis har kontroll med
ledelinjen til venstre (vegg) og høyre (stolper og sykkelstativ).

K13
Normal

Første gang han går rusler han med hendene på ryggen på vei til kjennemerke 2
(vegg). Han fortsetter slik til kjennemerke 3 (hjørne/trapp). Avstanden til ledelinjen
er ca. en meter. På vei mot Jomfrugata (kjennemerke 4) fortsetter han å gå på
samme måte. Med hendene på ryggen og i nær avstand til ledelinjen. Tempoet er
forholdsvis lavt, gangrytmen er god og han virker tilsynelatende rolig og avslappet.
Han går rundt ett stativ med klær som er plassert godt ute i gaten. Når han har
passert Jomfrugata slipper han armene ned på siden av kroppen samtidig som han
begynner å gå fortere. Han skrår også inn mot midten av Thomas Angells gate.
Han går langs veggen til venstre (ledelinje i rutebeskrivelsen) ned til siste
kjennemerke (trapp).
Den siste gangen han går ruten går han betraktelig fortere. Tempoet er høyere.
Han går direkte fra busskuret (kjennemerke 1) til trappa på hjørnet Munkegata –
Thomas Angells gt. (kjennemerke 3). Han går midt i gata på vei mot Jomfrugata
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(kjennemerke 4) og fortsetter elegant rund blomsteroppsatsen i krysset Thomas
Angells gt. – Jomfrugata. Kandidaten fortsetter midt i gata på vei mot Nordre gate.
Halveies i etappen skrår han forsiktig til venstre i retning mot 7 – Eleven
(kjennemerke 6). Derfra går han midt på fortauet ned til trappa ved Shoco Boco.
K14
Normal

Kandidaten følger lojalt instruksjonene til mobilitetspedagogen. Hun får informasjon
om hvordan hun skal gå fra kjennemerke 1 (busskur) til 3 (trapp/hjørne Thomas
Angells gt.) og krysser rett over fortauet til veggen som er kjennemerke 2. Hun snur
seg til venstre før mobilitetspedagogen gjentar instruksjonen hun fikk ved
kjennemerke 1 (busskuret). Hun fortsetter til kjennemerke 3 med ca. en meters
avstand fra veggen (ledelinjen). Hun går med godt tempo og i god rytme. Hun
virker ikke anspent. Hodestillingen er «normal»). I hele Thomas Angells gt. Går hun
ca. en meter fra ledelinjen. Nedover Nordre gate går hun til høyre på fortauet.
Siste runde går hun rett mot kjennemerke 3 (trapp/hjørne). Hun virker meget
bestemt og starter i høyt tempo. Hun går betraktelig mye fortere enn første gang
hun gikk ruten. Farten, kroppsholdningen og veivalget tyder på at hun er veldig
målrettet. Hun trekker fort innover til midten av Thomas Angells gt. Ved Jomfrugata
krysser hun midtlinjen (risten i gategrunnen), går rundt en blomsteroppsats og
fortsetter over til venstre siden av Thomas Angells gt. Hun nærmer seg husveggen
på venstre siden av gaten, runder hjørnet ved 7 – eleven (kjennemerke 6) og
fortsetter nedover Nordre gt. Til trappen ved Shoco Boco. På spørsmål om hvorfor
hun gikk over på venstre side i Thomas Angells gt. sier hun; «fordi det er korteste
veien». «Derfor gikk jeg også innom den pålen som er på hjørnet».

K15
Normal

Kandidaten følger mobilitetspedagogens instruksjon og krysser fortauet i
Munkegata til kjennemerke 2 (vegg).
Han fortsetter med noe forsiktig gange fram til kjennemerke 3 (trapp/hjørne) og
videre til kjennemerke 4 (Jomfrugata). Han «løser opp» gangen, virker mer
avslappet og øker tempoet på vei bortover Thomas Angells gt. Samtidig trekker
han inn mot midten av gata. Hodestillingen er «normal». Han plasser seg litt til
høyre på fortauet og fortsetter nedover Nordre gate.
Siste runde går han direkte til kjennemerke 3 (trapp/hjørne). Han nøler litt når han
runder hjørnet, men øker tempoet når han er kommet noen meter inn i Thomas
Angells gt. Han går gradvis til høyre og inn mot midten av gata. Etter at han har
krysset Jomfrugata er han over på venstre side av Thomas Angells gt. Han nøler
ikke og fortsetter i samme tempo på innersiden av søylen ved inngangen til 7 –
eleven (kjennemerke 6). Tempoet er høyere og han ser målrettet ut når han går.
Han fortsetter på høyre side av fortauet nedover Nordre gt. til trappa ved Shoco
Boco.

K16
Normal

Første gang han går ruten følger kandidaten lojalt instruksjonene til
mobilitetspedagogen. Han går løst og ledig med god gangrytme. Hodet er i
«normalstilling». Han unngår hindringene som står i starten av Thomas Angells gt
uten å sakke tempoet eller virke utrygg. Kandidaten går langs veggen på høyre
side (ledelinjen) med ca. to meters avstand. Blikket er rettet noen meter fram og
mot underlaget i «hvilemodus». I siste del av Thomas Angells gt. – etter å ha
krysset Jomfrugata – går han inn mot midten av gata. Slik fortsetter han fram til
Nordre gt. På vei nedover Nordre går han midt i gangbanen.
Siste gang han går ruten tar han retning mot veggen/trappen på hjørnet av Thomas
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Angells gt. (kjennemerke 3) før han begynner å gå. Han har puttet venstre arm i
bukselommen og går betydelig hurtigere. Han går nå midt i gaten helt fra starten av
Thomas Angells gt. Han går over på venstre side et godt stykke før Jomfrugata.
Derfra fortsetter han på venstre side av gata til hjørnet av Nordre gate. Han går
ned Nordre gate i stor fart.
K17
Normal

Kandidaten bruker de kjennemerkene og ledelinjene som mobilitetspedagogen har
definert og som beskriver etappene i ruten. Hun går ca. en meter fra ledelinjen
mellom kjennemerke 2 (vegg) og kjennemerke 3 (hjørne/trapp). På vei mot
Jomfrugata går hun fortsatt på høyre side av gata, men med noe større avstand til
ledelinjen (vegg). Slik fortsetter hun fram til kjennemerke 5 (hjørne Nordre gt.). Hun
går lett, uanstrengt og med godt tempo. Hodet er i «normalstilling». Hun fortsetter
midt på fortauet nedover Nordre gt. og til trappa ved Shoco Boco.
Siste runde gjennomføres i et betydelig høyere tempo. Gangen virker løs og ledig
men samtidig målrettet. Hun går direkte fra kjennemerke 1 (busskur) til
kjennemerke 3 (hjørne/trapp). Hun går tett inntil trappen og runder hjørnet uten å
senke tempoet. På vei mot Jomfrugata går hun med større avstand til ledelinjen
enn hva tilfellet var når hun gikk ruten første gang. Når hun har krysset Jomfrugata,
skrår hun gradvis over mot venstre side av Thomas Angells gt. Hun runder hjørnet
på innersiden av søylen ved 7 - Eleven (kjennemerke 6). På vei ned Nordre gate
følger hun fortauet på høyre side til trappen ved Shoco Boco. Når hun intervjues
etter siste tur sier hun; «Jeg var mye mer fokusert på kjennemerkene som delmål
den første gangen jeg gikk. Nå, siste gang, da jeg fikk vite at jeg kunne gå direkte
til målet og på min måte, følte jeg meg mye mer avslappet. Jeg begynte å se litt i
butikkvinduer og fulgte mye mer med på hva som foregikk rundt meg. Jeg var også
mye mer avslappet i kroppen. Nå siste gang jeg gikk hit fokuserte jeg ikke på de
kjennemerkene og ledelinjene mobilitetspedagogen ba meg om å bruke. Nå var
målet å komme meg hit og jeg la selv en plan for hvordan jeg skulle gå. Jeg brukte
ingen av de gamle holdepunktene. Jeg fant meg nye. Blomsteroppsatsen der
Jomfrugata krysser Thomas Angells gt. ble ett holdepunkt, søylen ved 7 – Eleven
ble neste holdepunkt og til slutt trappen ved Shoco Boco. Det står en gitar lent til et
stakitt oppe i Nordre gate. Den registrerte jeg ikke den første gangen jeg gikk. Jeg
ble oppmerksom på den nå. Jeg ble mye mer oppmerksom på hva som fantes i
omgivelsene».
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