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Syftet med den här studien är att sammanställa och problematisera forskning kring hur eye-

tracking som metod kan användas för att synliggöra elevers förståelse för matematik. Eye-

tracking är en metod där människors ögonrörelser studeras för att undersöka den visuella 

uppmärksamheten utifrån fixeringar och sackader. En eye-tracker är en apparat som används 

för att mäta ögonrörelser.  Studiernas undersökningar utgår från en hypotes om att det finns ett 

samband mellan ögonrörelser och kognitiva processer. Sammanställningen har sitt ursprung i 

en litteraturstudie där artiklar har funnits genom sökningar i olika databaser. Tolv vetenskapliga 

studier valdes ut baserat på inklusions- och exklusionskriterier, och analyserades i detalj. Dessa 

studier pekar på att eye-tracking kan visa skillnader mellan vilka strategier eleverna använder, 

skillnader mellan hög- och lågpresterande elever samt skillnader i kognitiv belastning. 

Studierna visar också att det finns flera möjligheter med eye-tracking som metod men lyfter 

också fram begränsningar. En möjlighet är att eye-tracking i vissa fall är mer objektiv än andra 

metoder och en annan är att eye-tracking kan visa strategier som eleven själv inte kan 

verbalisera. Begränsningar är att den kognitiva uppmärksamheten inte alltid stämmer överens 

med deltagarens visuella fokus samt att resultatet kan vara svårt att urskilja vid emotionella 

reaktioner.  Eye-tracking jämförs ofta med olika sorters intervjuer och flera studier förespråkar 

att kombinera eye-tracking med andra metoder för att samla in kompletterande data. I slutet av 

texten lyfts de etiska dilemman fram som kan uppstå vid eye-tracking. 
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1. Inledning 

Vad kan vi lära oss av att följa någons ögonrörelser? Kan det vi fokuserar på säga något om 

vad vi tänker? Det är frågor som studerats i över hundra år och möjligheten och metoden för 

det har utvecklats snabbt i takt med teknikens framsteg (Duschowski, 2017, s.3). Eye-tracking 

är samlingsnamnet för olika metoder för att studera ögonrörelserna, vad en person tittar på, hur 

länge hen fokuserar på varje punkt samt hur ögonen rör sig mellan olika punkter (Romano 

Bergström & Schall, 2014, s.3). Kommersiellt har eye-tracking använts för att undersöka sådant 

som konsumenters beteenden i butiker och hur människor interagerar med olika webbsidor. I 

forskning kring matematikundervisning och matematiklärande är eye-tracking däremot ett nytt 

och relativt outforskat område. Det gör att det är svårt att bedöma vad denna teknik kan lära oss 

om elevers tänkande. Kan eye-tracking verkligen ge oss ny kunskap om elevers svårigheter och 

val av strategier inom matematiken? Vi har sammanställt forskning för att se vad eye-tracking 

kan lära oss om elevers matematiska förståelse. Men vi har också tittat på vilka möjligheter och 

begränsningar som finns med eye-tracking som metod vid matematikdidaktiska studier.  
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2. Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med den här studien är att sammanställa och problematisera forskning kring hur eye-

tracking som metod kan användas för att synliggöra elevers förståelse för matematik. 

 

Detta syfte vill vi uppfylla genom att besvara följande frågor:  

 

• Vilka kunskaper om matematiklärande kan studier med eye-tracking ge om elevers olika 

strategier? 

• Vilka möjligheter och begränsningar finns med eye-tracking som metod inom 

matematikdidaktisk forskning? 
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3. Bakgrund 

I det här arbetet är två begrepp av central betydelse: eye-tracking och eye-tracker. Eye-tracking 

och eye-tracker kan översättas till ögonspårning och ögonspårare, men i arbetet används de 

engelska begreppen då de är två vedertagna begrepp i Sverige. 

 

Eye-tracking 

En metod som innebär att följa människors ögonrörelser för att undersöka den visuella 

uppmärksamheten (Duschowski, 2017 s.3). 

 

Eye-tracker   

En eye-tracker är en apparat (engelska: device) som används för att mäta ögonrörelser 

(Duschowski, 2017, s.79).  

 

3.1 En historisk överblick  
 

I över hundra år har den visuella uppmärksamheten (engelska: visual attention) studerats. Till 

en början handlade det om begränsade undersökningar, men med tiden har tekniken utvecklats 

till att vara mer avancerad och datoriserad (Duschowski, 2017, s.3). Metoden för att mäta 

ögonrörelserna vid slutet av 1800-talet var genom att fästa en ring gjord av gips direkt på 

hornhinnan. Den metoden utvecklades senare till en kontaktlins som liknar sådana som finns 

idag men den sträckte sig över både hornhinna och ögonvita och orsakade besvär hos deltagarna 

(Duschowski, 2017, s.51). Dessutom krävdes stor kompetens för att hantera utrustningen och 

den data som de fick fram var både tidskrävande och komplex att förstå. Det beror på att mycket 

som idag görs av datorer fick göras för hand (Romano Bergström & Schall, 2014, s.33). Slutet 

av 1990-talet blev i och med datorutvecklingen ett genombrott för den moderna eye-trackern 

och dess mjukvara vilket gjorde att den blev mer tillgänglig för fler att använda. Det gjorde att 

eye-tracking inte bara blev en metod i akademiska världen utan även inom kommersiella 

sammanhang (Romano Bergström & Schall, 2014, s.11). Idag består eye-trackers av fristående 

enheter som inte är fysiskt sammankopplade till deltagaren. En modern eye-tracker kan  på bara 

några sekunder kalibrera deltagarnas ögon och i stort sett vem som helst kan använda den. Men 

för att tolka den data som en eye-tracker kan leverera krävs fortfarande mycket kunskap 

(Romano Bergström & Schall, 2014, s.14).  
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3.2 Tekniken för eye-tracking  
 

De delar av ögat som är viktigast vid mätningar med eye-tracking är i första hand pupillen och 

hornhinnan. I korta drag går det till så här: Infrarött ljus strålas mot ögat, hornhinnan reflekterar 

ljuset som fångas upp av en kamera. Infrarött ljus används för att undvika reflektioner från ögat 

som beror på, till exempel, synligt ljus. Trots att det ofta sägs att det är ögonrörelserna som 

studeras, är det egentligen vad ögat ”vilar” på som är mest intressant. Det kallas för fixeringar 

och innebär att ögat är nästintill stilla. En fixering varar normalt mellan 10 mikrosekunder till 

några sekunder och sedan flyttar vi blicken någon annanstans. I eye-tracking-sammanhang är 

det därför vanligt att våra ögonrörelser delas in i fixeringar och sackader. De snabba  

förflyttningarna mellan fixeringspunkter kallas sackader. Sackader är kroppens snabbaste 

rörelse och varar vanligtvis omkring 30-80 mikrosekunder. Det finns påståenden om att vi är 

”blinda” under dessa snabba ögonrörelser eftersom ögonen då inte tar in någon information 

(Holmqvist et al., 2011, s.21-23).  

 

En världsledande tillverkare av eye-trackers är det svenska företaget Tobii. Idag finns det flera 

olika sorters eye-trackers på marknaden, som exempelvis glasögon (figur 1a), skärmar (figur 

1b) och Virtual reality - headset (VR-headset) (figur 1c). Glasögon anses ofta vara praktiska då 

de inte är bundna till en plats och därför kan de enklare ge information om beteenden i vardagen.  

Deltagaren har fullt synfält och kan röra sitt huvud fritt. Det finns också stationära eye-trackers 

som kan användas för sig själv eller placeras under en datorskärm (som i figur 1b). Med den 

här sortens eye-tracker går det därför att antingen undersöka när en person tittar på en skärm 

eller vad personen ser i sin omgivning. VR-headset ger möjlighet att använda eye-tracking i 

virtuella miljöer där det som undersöks kan återupprepas. Fördelen med ett VR-headset är att 

det under hela mätningen går att spåra hur personens blick rör sig samtidigt som det personen 

ser förändras (Tobii, u.å). 
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Figur 1a: exempel på eye-tracking-glasögon. Tobii Pro Glasses 2 från Tobii Technology AB.  

Bild från www.tobiipro.com 

 
Figur 1b : exempel på en eye-tracker kopplad till skärm. Tobii Pro Nano från Tobii Technology 

AB. Bild från www.tobiipro.com.  

 
Figur 1c: exempel på ett VR-headset med inbyggd eye-tracking funktion. Tobii Pro VR 

Integration från Tobii Technology AB. Bild från www.tobiipro.com 

 



6 
 

3.3 Hur resultatet från eye-tracking-studier kan se ut 
 

Det finns olika sätt att redovisa ögonrörelser från en eye-tracking-undersökning. De kan 

exempelvis presenteras som i figur 2 där ögonrörelserna beskrivs med hjälp av cirklar och linjer 

(Susac, Bubic, Kaponja, Planinic & Palmovic, 2014, s.562). I det här fallet har deltagarna 

studerat de matematiska uttrycken  !" = $ och % = "
&. Cirklarna i figuren representerar 

fixeringar, och linjerna mellan cirklarna är sackader. Storleken på cirkeln illustrerar  

fixeringstiden och siffrorna i cirklarna visar fixeringarnas ordning (Susac et al., 2014, s.562). I 

exemplet i figur 2 är DA och NE kroatiska förkortningar för JA och NEJ. Eleverna i studien 

skulle jämföra de matematiska uttrycken och fixera sin blick på det svarsalternativ som de ansåg 

stämde (Susac et al., 2014, s.561).  

 

 

 
 
Figur 2: Redovisning av fixeringar och sackader vid en ekvationsuppgift.  
Figur från Susac et al. (2014, s.562). 
 

Figur 3 visar ett exempel på ett annat sätt att redovisa eye-tracking-data där en intensitetskarta 

används för att visa fixeringstiden i olika områden. Figuren är hämtad från en studie av elevers 

spatiala1 förmåga (Wang, Chen & Lin, 2014, s.349). Röda områden innebär en längre 

fixeringstid. I den här redovisningsformen går det inte att följa deltagarnas sackader utan endast 

fixeringar, det vill säga hur länge ögat har vilat på ett visst område. En intensitetskarta kan alltså 

visa var personen fixerar, men det är svårt att dra slutsatser utifrån en intensitetskarta om varför 

personen tittar på det området. Det kan bero på att området är intressant eller att personen måste 

titta flera gånger för att förstå vad hen ser (Holmqvist et al., 2011, s.232-240).  

 

                                                
1 Spatial (rumslig) förmåga innebär i ovannämnda studien att kunna rotera ett objekt mentalt.  
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Figur 3 (färg):  Intensitetskarta över fixeringstiden vid en problemlösning.  
Figur från Wang et al. (2014, s.349). 
 
3.4 Användningsområden för eye-tracking 

 

Eye-tracking har i nutid främst använts av företag inom marknadsföring och för att undersöka 

hur konsumenter beter sig (Bolden, Barmby, Raine & Gardner, 2015, s.63). Eye-tracking har 

dessutom använts inom olika forskningsområden som exempelvis kognitiv psykologi och för 

att studera hur människor interagerar med datorer. På samma sätt har det använts av 

mjukvaruutvecklare för att få en inblick i användarupplevelsen och på så sätt få del av 

information som är svår för användaren att uttrycka med ord (Romano Bergström & Schall, 

2014, s.3). Eye-tracking inom matematikundervisningen är ett område där det finns begränsat 

med forskning. Det som har undersökts i några studier är bland annat aritmetik, förståelsen för 

textuppgifter, geometri och representationers betydelse vid inlärningen (Bolden et al., 2015, 

s.63).  

 

3.5 Utgångspunkter för kognitiv forskning med hjälp av eye-tracking 
 

Flera av de studier som undersöker sambandet mellan kognitiva processer och ögonrörelser 

baserar sig på the eye-mind hypothesis, av Just och Carptenter (1980, s.331). Den hypotesen 

innebär att det finns ett samband mellan vad en person tittar på, var ögonen fixeras, och vad 

personen tänker (ibid, s.331). Det är ett generellt antagande som ofta förekommer i eye-

tracking-sammanhang att fixeringar visar var personen lägger sin uppmärksamhet, men det 

finns undantag där det har visat sig att det här sambandet inte stämmer (Holmqvist et al., 2011, 

s.22).  

 

För att komplettera resultaten från eye-tracking är det därför ofta kombinerat med någon annan 

metod för att studera kognitiva processer. Två sådana metoder är Think aloud (TA) och 

Stimulated recall interview (SRI). TA är en metod som innebär att deltagarna beskriver sina 
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tankar samtidigt som de löser en uppgift (Schindler & Lilienthal, 2018, s.118). SRI är en metod 

där en inspelad film av en persons handlande spelas upp för att stimulera personen till att 

återskapa tankarna hen hade under sitt handlande och berätta om dem (Lyle, 2003, s.861). De 

två ovannämnda metoderna skiljer sig åt genom att TA används under tiden som deltagaren 

löser uppgifterna och SRI sker efter att deltagaren har gjort klart uppgifterna.  

 

 



9 
 

4. Metod 

Den här studien är baserad på en litteraturöversikt. Därför gjordes först en systematisk 

litteratursökning, vilket resulterade i tolv artiklar som sedan analyserades. 

4.1 Litteratursökning 
 

Databassökning gjordes i söktjänsten ERIC. ERIC har ett brett utbud av vetenskapliga böcker, 

rapporter, artiklar och avhandlingar. Som komplement användes också söktjänsten MathEduc 

då den innehåller publikationer relaterade specifikt till matematik. Sökningarna fokuserade på 

eye-tracking inom matematik och därför valdes sökorden eye track*  AND mathematic*. 

Genom att använda eye track*, istället för eye-track*,  kunde vi fånga in båda sätten att uttrycka 

det på, det vill säga både ”eye-tracking” och ”eye tracking”. Eftersom texterna ska vara 

vetenskapliga valdes Peer rewiev i söktjänsten ERIC. I MathEduc finns inte möjligheten. 

Dessutom gjordes författarsökning i Google Scholar på Maike Schindler eftersom vi vid 

handledning fick det namnet som tips och fann att flera av hennes artiklar är relevanta för 

litteraturanalysen. För att välja ut relevanta artiklar användes olika inklusions- och 

exklusionskriterier. Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara på engelska samt 

behandla både eye-tracking och matematik. Flera av träffresultaten fanns i båda söktjänsterna 

och dubbletter togs därför bort.  

 

En relevansgranskning gjordes i samband med fulltext där ett antal artiklar exkluderades utifrån 

olika kriterier. Artiklar som fokuserade på programmering och dataspel exkluderades eftersom 

de ansågs behandla ett annat område än det som ska undersökas. En artikel beskrev en 

undersökning av elever med Downs Syndrom och exkluderades då fokus var mer på Downs 

Syndrom än matematik. På samma sätt exkluderades artiklar som handlade om samarbete bort 

då de studerade samarbete mer än matematik. Sökningen resulterade i artiklar som handlade 

om eye-tracking-undersökningar utifrån lärarens undervisning, men enbart artiklar med fokus 

på eleven inkluderades för att begränsa studien. Slutligen valde vi att inrikta oss på studier på 

elever i grundskolan och uppåt vilket innebar att sådana artiklar exkluderades som baserades 

på studier av förskolebarn. Ett flödesschema över hela sökprocessen visas i figur 4. Resultatet 

av sökningarna återges översiktligt i tabell 1. 
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Figur 4: Flödesschema över litteratursökning. Sökningarna (två databaser och en 
författarsökning) resulterade i 107 artiklar. De reducerades ned till tolv efter noggrann 
granskning utifrån olika kriterier.  
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Tabell 1: Översikt över publikationer 
 

Författare År Titel Publikationstyp 
Andrá, Lindström, Arzarello,  
Holmqvist, Robutti & Sabena.   

 

2015 Reading mathematics representations: an eye-
tracking study 

Tidskriftsartikel 

Bolden, Barmby, Raine & 
Gardner.  

2015 How young children view mathematical 
representations: a study using eye-tracking 
technology 

Tidskriftsartikel 

Clinton, Cooper, Michaelis, 
Alibali & Nathan.  

2017 How Revision to Mathematical Visuals Affect 
Cognition Evidence from Eye Tracking 

Tidskriftsartikel 

Lin & Lin.  2018 Integrating eye trackers with handwriting tablets 
to discover difficulties of solving geometry 
problems 

Tidskriftsartikel 

Liu & Shen. 

 

2011 The influence of Different Representations on 
Solving Concentration Problems at Elementary 
School 

Tidskriftsartikel 

Moeller, Neuburger, 
Kaufmann, Landerl & Nuerk.  

2009 Basic number processing deficits in 
developmental dyscalculia: Evidence from eye 
tracking 

Tidskriftsartikel 

Obersteiner & Tumpek.   

 

2016 Measuring fraction comparison strategies with 
eye-tracking 

Tidskriftsartikel 

Schindler & Lilienthal.  

 

2017 Eye-tracking and its Domain-Specifik 
Interpretation: A stimulated Recall Study on Eye 
movements in Geometrical Tasks  

Konferensartikel 

Schindler & Lilienthal.  2018 Eye-tracking for studying mathematical 
difficulties also in inclusive settings 

Konferensartikel 

Schindler, Lilienthal, 
Chadalavada, & Ögren. 

2016 Creativity in the eye of the student. Refining 
investigations of mathematical creativity using 
eye-tracking googles 

Konferensartikel 

Susac  Bubic, Kaponja 
Planinic & Palmovic.   

2014 Eye movement reveal students’ strategies in 
simple equation solving 

Tidskriftsartikel 

Wang Chen & Lin. 2014 The learning benefits of using eye trackers to 
enhance the geospatial abilities of elementary 
school students 

Tidskriftsartikel 
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4.2 Materialanalys 
 

Sökproceduren resulterade i tolv artiklar (tabell 1) och de sammanställdes i en matris (bilaga) 

för att få en översikt över dem. Artiklarna lästes flera gånger för att ta fram det relevanta 

innehåll som kunde besvara våra frågeställningar. Artiklarna kategoriserades på olika sätt 

utifrån vilken sorts eye-tracker de använde för att se om det fanns några skillnader mellan olika 

eye-trackers. De kategoriserades även utifrån vilket matematiskt område de studerade samt 

vilket resultat de fick fram med hjälp av eye-tracking. De kategoriserades också utifrån om, och 

hur, de kombinerade eye-tracking med andra metoder för att få fram möjligheter och 

begränsningar med eye-tracking. Några artiklar studerade enbart fixeringar och andra studerade 

både fixeringar och sackader och de kategoriserades därför utifrån det. Kategorierna användes 

för att få fram eventuella likheter och skillnader mellan de olika artiklarna. Analysen baserades 

framförallt på dessa likheter och skillnader.  

 
4.3 Metoddiskussion  
 
Litteratursökningen gjordes i två databaser som gav få träffar och många dubbletter, men trots 

det kunde flera relevanta artiklar identifieras. Att antalet träffar var få kan bero på att det är ett 

relativt nytt forskningsområde vilket medför att det inte hunnits publicerats så många artiklar. 

MathEduc och Google Scholar gav, till skillnad från ERIC, också träffar på konferensartiklar 

och därmed breddades utbudet. Svagheten med konferensartiklar kan dock vara att det ofta är 

mindre studier och i ett tidigare skede av projekten och att de riskerar att inte vara lika granskade 

som en traditionell forskningsartikel. En fördel med vårt ämne är att det inte var något problem 

med äldre artiklar då eye-tracking är ett nytt forskningsområde och de artiklar som fanns var 

publicerade de senaste 10 åren. En annan fördel med ett nytt område kan vara att det inte 

etablerats så många olika begrepp att söka efter. Det gör att sökningen har en hög tillförlitlighet 

trots de få sökord som använts. Trunkering gjordes först som math* men det resulterade i träffar 

på författares namn och därför valdes det att använda mathematic* istället. Vi tror dock inte att 

denna inskränkning har minskat träffsäkerheten i sökningen avsevärt. Studierna har gjorts i 

olika länder och är skrivna av flera olika författare vilket kan tolkas som en styrka i analysen 

där vi för en diskussion om likheter och skillnader utifrån studiernas resultat.  

 

Vi upplevde inte att några relevanta artiklar i vår sökning behövdes exkluderas. En möjlig 

svaghet med vår sökning är dock att det inte gjordes några kedjesökningar på de funna 



13 
 

artiklarna, vilket i sin tur hade kunnat ge fler relevanta artiklar. Å andra sidan visar sökresultatet 

upp en god spridning av olika forskare och forskargrupper vilket talar för att vi täckt in ett stort 

område och har ett gott underlag för att besvara våra frågor. Trots det begränsade omfånget på 

antalet artiklar (12 st) anser vi att studien omfattar tillräckligt många relevanta studier som 

underlag för vår diskussion.  
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5. Resultat 

Det här avsnittet baseras på de framsökta studiernas resultat och ibland deras metod. De 

resultaten och metoderna har kategoriserats i enlighet med vad som finns beskrivet i kap 4.2.  

 

5.1 Elevers olika strategier 
 
5.1.1 Strategier 
 

Studierna vi analyserade har fått fram resultat om skillnader mellan elevers olika strategier. I 

de flesta studierna studerades deltagarnas ögonrörelser främst utifrån fixeringar med fokus på 

deltagarnas genomsnittliga och totala fixeringstid samt antalet fixeringar (Andrá et al., 2015;  

Bolden et  al., 2015; Clinton, Cooper, Michaelis, Alibali & Nathan, 2017; Moeller, Neuburger, 

Kaufmann, Landerl & Nuerk, 2009; Schindler, Lilienthal, Chadalavada & Ögren, 2016; Liu & 

Shen 2011; Schindler & Lilienthal, 2017, 2018; Susac et al., 2014). Motivet till att de studerar 

ögonrörelser kopplas till den kognitiva processen via hypotesen av Just och Carpenter (1980, 

s.331). I några av studierna jämfördes även deltagarnas sackader (Liu & Schen, 2011; 

Obersteiner & Tumpek, 2016; Wang et al., 2014). Obersteiner och Tumpek (2016, s.258-259) 

pekar istället på att de väljer att studera sackader eftersom de bättre än fixeringar kan visa vilka 

strategier eleven använder. I deras studie undersöktes sackaderna mellan två bråks täljare och 

nämnare. Genom att studera sackadernas riktningar menar de att de kan avgöra vilken strategi 

eleven använde för att jämföra två bråk (Obersteiner & Tumpek, 2016, s.258). 

I en annan studie kopplades ögonrörelser till olika strategier för att identifiera kulor i en kulram 

som till exempel att räkna rader, subitisera2 eller subtrahera (Schindler & Lilienthal, 2018, 

s.120-121). Deras studie kopplar ihop olika strategier med tiden det tar att bearbeta ett sådant 

problem. Med hjälp av eye-tracking visade de att elever använde olika strategier (vid insikten 

att en annan strategi är bättre), att elever repeterade samma strategier (räknar om men i en annan 

ordning) eller att elever använde ineffektiva strategier (räkna en och en). Eleverna tittade även 

runt omkring sig, vilket Schindler och Lilienthal (2018, s.121) påstår kan bero på stress, till 

exempel när eleven upptäcker ett fel. Data från eye-tracking visade varför eleverna gjorde vissa 

misstag och när misstagen uppkom, även om det inte fullt ut kunde visa på elevernas slutsatser. 

Däremot visade ögonrörelserna olika anledningar till att elever gjorde misstaget att svara 99 

                                                
2 Subitisering innebär att omedelbart kunna identifiera antalet av en mängd objekt utan att behöva räkna dem. 
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istället för 89 på en uppgift; till exempel att eleven räknat fel på antalet rader eller att misstaget 

skedde i en subtraktion (Schindler & Lilienthal, 2018, s.120-121). 

 

Både Lin och Lin (2018, s.25) och Wang et al. (2014, s.349) har rapporterat att eleverna hade 

svårt att mentalt rotera objekt för att lösa ett problem. Wang et al. (2014, s.343) gjorde en 

undersökning med 11-12 åringar och matematikstudenter. Eleverna fick efter ett första test 

undervisning utifrån matematikstudenternas strategier baserat på svårigheter som visat sig vid 

det testet, som till exempel att hitta ledtrådar, referenspunkter och att rotera figurer mentalt. I 

eftertestet hade eleverna högre poäng och eye-tracking-data visade att eleverna kunde hitta 

referenspunkterna men att de fortfarande hade problem med att rotera objekt mentalt (Wang et 

al., 2014, s.349).   

 

 
5.1.2 Olika representationer 
 

Några av studierna har gjorts för att undersöka hur elever använder olika representationer för 

att lösa problem. Liu och Shen (2011, s.626-627) valde att eleverna fick lösa uppgifter antingen 

representerade med symboler eller med bilder. De jämförde elever som var 8-9 år och 10-11 år, 

och såg skillnader i tiden det tog för eleverna att lösa uppgifterna vilket visade, hävdar de, att 

eleverna använde olika strategier beroende på årskurs. Eleverna som var 8-9 år använde samma 

strategi oavsett vilken representationsform uppgiften hade, medan 10-11 åringarna använde 

olika strategier (ibid, s.626-627).  Dessutom såg de utifrån 10-11 åringarnas ögonrörelser att 

eleverna använde sig av olika strategier för att lösa uppgifter beroende på om uppgiften innehöll 

bild- eller symbol (siffror) representationer och att elevernas val av strategi påverkades av 

representationsformen. Eleverna hade längre fixeringstid vid symboliska representationer 

vilket visade att det krävdes större kognitiv belastning hos eleverna (Liu & Shen, 2011, s.626-

627). Andrá et al. (2015, s.253) jämförde hur eleverna gick från en representationsform till en 

annan. De undersökte formler till text, graf till text samt text till formler. Skillnaderna mellan 

hur eleverna såg på grafer och formler kunde undersökas utifrån antalet fixeringar. De kom 

fram till att eleverna hade få men långa fixeringar när de tittade på formler och fler men korta 

fixeringar när de tittade på grafer. Den totala fixeringstiden var längst för grafer, vilket visade 

på att flera korta fixeringar i det här fallet gav en längre fixeringstid än få långa fixeringar 

(Andrá et al., 2015, s.253).  
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Bolden et al. (2015, s.77) undersökte också hur eleverna interagerade med olika 

representationer. Eleverna i deras studie skulle jämföra ett multiplikationsuttryck (symboler) 

med en bildrepresentation (tallinje, rutnät och gruppering) och se om de stämde överens. Bolden 

et al. (2015, s.77) såg att den totala fixeringstiden var kortast när eleverna jämförde symbolerna 

med tallinjen. Dessutom såg de att antalet rätta svar var lägst för jämförelsen med tallinjen. 

Bolden et al. (2015, s.77) drog slutsatsen att det beror på att eleverna hade svårt att använda 

tallinjen i jämförelse med de andra representationerna. Med hjälp av eye-tracking-data kunde 

de dra slutsatser om elevernas strategier, till exempel hur de på olika sätt jämförde grupperingar 

med det symboliska uttrycket (Bolden et al., 2015, s.70).  

 
5.1.3 Hög- och lågpresterande elever 
 

I några studier har skillnader noterats mellan hur hög- och lågpresterande3 elever har gått 

tillväga när de löser matematiska problem. Obersteiner och Tumpek (2016, s.263) konstaterade 

utifrån eye-tracking-data att deltagarna, beroende på vilken kunskapsnivå de hade, använde 

olika strategier. Clinton et al. (2017, s.16) använde sig av eye-tracking för att undersöka det 

visuellas påverkan när eleverna löser olika uppgifter. De reviderade ett häfte med uppgifter 

utifrån the instructional design principles, vilket innebär att det visuella presenteras utifrån 

kunskap om hur människor bearbetar information (Clinton et al., 2017, s.2). Genom att studera 

fixeringar kunde Clinton et al. (2017, s.10) peka på skillnader i kognitiv belastning och 

kognitiva processer hos eleverna. Längre fixeringar inom ett visst område visar på en mental 

ansträngning i arbetsminnet, kognitiv belastning menar de (Clinton et al., 2017, s.10). Samma 

resultat kom Lin och Lin (2018, s.23) fram till då de undersökte kognitiva processer vid 

problemlösning inom geometri. Lågpresterande elever hade fler antal fixeringar, längre total 

fixeringstid samt fler run count4  än högpresterande vilket enligt Lin och Lin (2018, s. 23) visar 

på en högre kognitiv belastning hos lågpresterande elever.  

 

Clinton et al. (2017, s.10) studerade den genomsnittliga fixeringstiden hos deltagarna och 

konstaterade att den var kortare hos högpresterande elever vilket indikerade att den kognitiva 

belastningen var lägre hos högpresterande elever. Sedan gjorde de en jämförelse mellan 

ögonrörelser när eleverna arbetade med uppgifter i originalhäftet och det reviderade häftet. De 

                                                
3 I studierna används begreppen experts, non-experts, successful solvers, unsuccessful solvers, low prior 
knowledge och high prior knowledge.. I den här studien används begreppen hög- och lågpresterande elever.  
4 Antalet gånger blicken rör sig in och ut ur ett område.  
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drog slutsatsen att den kognitiva belastningen minskade hos lågpresterande elever när det 

visuella i häftet reviderats enligt the instructional design principles . Clinton et al. (2017, s.16) 

lyfter fram att den kognitiva belastningen inte bara påverkades av hur uppgifter illustreras utan 

även av elevernas kunskapsnivå samt att de inte kunde se några skillnader i vad eleverna lärde 

sig. Antalet fixeringar kunde också i en annan studie av Susac et al. (2014, s.572) kopplas till 

elevernas kunskapsnivå, där elever med sämre resultat på tester hade fler fixeringar än de med 

bra resultat. En liknande slutsats kunde Lin och Lin (2018, s.25) dra genom att se att eleverna 

inte fokuserade sin blick på det som var relevant. De hävdar att det beror på att eleverna hade 

svårt att urskilja den information som de behövde för att lösa uppgiften. 

 

En av de första studier som görs med eye-tracking inom området dyskalkyli är genomförd av 

Moeller et al. (2009). Deras resultat visade att elever med dyskalkyli hade längre reaktionstid, 

större svårigheter med subitisering och fler antal fixeringar än elever utan sådana 

funktionsnedsättningar. Däremot kunde de inte påvisa någon skillnad i genomsnittlig 

fixeringstid vid subitisering mellan eleverna med dyskalkyli och övriga elever. Vid 

undersökningen hade elever med dyskalkyli fler fixeringar än antalet punkter de skulle räkna, 

vilket de anser tyder på korrigerande ögonrörelser när de räknar (Moeller et al., 2009, s.381).  

 

5.2 Möjligheter och begränsningar med eye-tracking 
 
5.2.1 Möjligheter med eye-tracking 
 

I flera av studierna som har sammanställts har en frågeställning varit att undersöka 

möjligheterna med eye-tracking inom olika områden i matematik. Bolden et al. (2015, s.77) 

och Schindler et al. (2016, s.6) konstaterar att eye-tracking är ett användbart verktyg för att 

studera elevernas uppmärksamhet när de löser en matematisk uppgift. Det var något som Andrá 

et al. (2015, s.256) även påstod i deras studie då eye-tracking visade hur eleverna reagerade på 

olika stimuli. Schindler och Lilienthal (2018, s.121) undersökte elever med matematiska 

svårigheter och såg att eye-tracking kan visa strategier som eleverna inte själva kan verbalisera. 

Att eleverna inte kan uttrycka sina strategier kan bero på att de är blyga eller att eleverna 

använder komplicerade strategier som de inte själva förstår, och därför inte kan förklara 

(Schindler & Lilienthal, 2018, s.121). Detsamma kunde Obersteiner och Tumpek (2016, s.264) 

konstatera. De visade att eye-tracking kunde synliggöra elevernas strategier vid jämförelse av 

bråk när eleverna inte själva kunde redogöra för sina tankar. 
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En annan möjlighet med eye-tracking enligt Lin och Lin (2018, s.26) är att det går att studera 

elevens kognitiva processer utan avbrott. De såg fördelar med att inte behöva göra en intervju 

där den som intervjuar riskerar att påverka deltagaren. Moeller et al. (2009, s.373) använde sig 

av eye-tracking som metod då tidigare studier undersökt andra funktionsnedsättningar med 

hjälp av eye-tracking. Deras undersökning lyfter fram eye-tracking som ett redskap för att förstå 

dyskalkyli, på samma sätt som vid tidigare studier av dyslexi och adhd (Moeller et al., 2009, 

s.384). Exempelvis påstår Moeller et al. (2009, s.384) att vissa skillnader i reaktionstid hos 

eleverna i deras studie inte hade kunnat urskiljas utan eye-tracking.  

 

5.2.2 Begränsningar med eye-tracking 
 

Liu och Shen (2011, s.629) anser att eye-tracking är en metod som effektivt speglar barns 

tänkande. Bolden et al. (2015, s.76) opponerar mot den uppfattningen och anser att en 

begränsning med eye-tracking är att trots att det går att se var eleven tittar och lägger sin 

uppmärksamhet kan man inte fullt ut förstå vad eleven tänker. Dessutom kan eleverna fixera på 

en punkt trots att de tänker på något helt annat, och därför föreslår de att eye-tracking bör 

kompletteras med annan datainsamling, så som att ställa frågor. Schindler och Lilienthal (2017, 

s.158) belyser också begränsningar med eye-tracking som metod. Information som de inte 

kunde urskilja från ögonrörelserna vid problemlösning inom geometri kunde de istället få fram 

genom en kompletterande intervju. De studerade eye-tracking data utifrån SRI och kom fram 

till att den kognitiva uppmärksamheten till största del stämde överens med deltagarens visuella 

fokus. Deltagaren i studien fixerade vid flera tillfällen på en specifik punkt när han tänkte. I 

intervjun berättade han att det han fokuserade på med sin blick vid det tillfället inte hade 

någonting att göra med det han räknade på. Deltagaren kommenterade två tillfällen när hans 

ögon rörde sig runt med snabba sackader utan att fixera på något relevant. Det berodde på att 

han fick panik eftersom han hade upptäckt ett fel och det gick då att se utifrån ögonrörelserna 

att han trots allt hade fixerat på misstaget i uppgiften. Men iakttagelser har också visat att den 

här typen av ögonrörelser även kunde visa på att deltagaren blev stressad på grund av tidspress 

eller en ny upptäckt (Schindler & Lilienthal, 2017, s.158). Schindler och Lilienthal (2017, 

s.159) konstaterar att eye-tracking-data i de här fallen är missvisande och att det kan bli 

feltolkningar av resultaten. Utifrån det drogs därför slutsatsen att deras resultat inte indikerade 
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på en direkt5 relation mellan ögonrörelserna och kognitiva processer vid problemlösning inom 

geometri. Schindler och Lilienthal (2017, s.158) lyfter också fram att tillförlitligheten på eye-

tracking-data är mindre vid emotionella reaktioner eftersom orsaken till de snabba 

ögonrörelserna är svår att urskilja. De har svårt att avgöra om en anledning hade kunnat vara 

vilken sorts eye-tracker de använde (Schindler & Lilienthal, 2017, s.159).  

 
5.2.3 Eye-tracking kompletterat med intervjuer 
 

Flera av studierna har kompletterat sina undersökningar med olika sorters intervjuer. Susac et 

al. (2014, s.562) kompletterade eye-tracking vid ekvationslösning med frågor där deltagarna 

efteråt fick beskriva sina ekvationslösningsstrategier. Susac et al. (2014, s.568) påstår att vid 

första anblicken gav intervjuerna den mest relevanta och trovärdiga informationen kring 

elevernas strategier vid ekvationslösning. Vid en djupare analys kunde de dock se att eye-

tracking visade värdefull information som annars inte hade gått att observera. I sina intervjuer 

kunde de notera att elever som löser ekvationer snabbt använde sig av strategin att titta på 

svarsalternativen som hjälp för att lösa ekvationerna.  Data från eye-tracking visade tydligt om 

eleverna tittade på de alternativa svaren och hur många gånger de gjorde det. Susac et al. (2014, 

s.568) konstaterar att eye-tracking gav ett mer objektivt svar än intervjuerna gjorde och att 

eleverna tittade fler gånger på svaren än vad de sa i intervjuerna. Liu och Shen (2011, s.625) 

beskriver det som att eye-tracking enbart kan ge en inblick i elevernas problemlösning. Till 

skillnad från intervjun efter experimentet, som de ansåg vara en mer tolkningsbar 

informationskälla än eye-tracking om hur eleverna utförde en problemlösning.   

 

Schindler och Lilienhtal (2018, s.121) jämförde think aloud (TA) med eye-tracking. Det visade 

att 14 av 20 deltagare använde flera strategier för att lösa samma problem, trots att de i TA 

enbart beskrev en strategi för varje problem. Studien visade också att en elev inte beskrev den 

strategi som eye-tracking antydde att de använde vilket Schindler och Lilienhtal (2018, s.120) 

påstår att det kan bero på att eleven hade glömt sin strategi alternativt förnekade strategin som 

användes. En fördel med eye-tracking, enligt Schindler och Lilienhtal (2018, s.121), är därför 

att det mer detaljerat än TA kan visa elevernas tankeprocess, till exempel var och i vilken 

ordning eleven räknade en uppgift. Dessutom behövde den som intervjuar ställa följdfrågor 

vilket kan ha påverkat elevernas strategier. De kan undermedvetet blivit påverkade av den som 

                                                
5 I studien används begreppet bijective. I den här studien har vi valt att översätta det till direkt.  
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intervjuar till hur de förväntades vara eller svara (Schindler & Lilienhtal, 2018, s.120). Vid ett 

tillfälle i undersökningen var TA mer fördelaktigt då en elev hade korta ögonrörelser som var 

svåra att analysera med eye-tracking. TA gav då eleven möjligheten att uttrycka sina strategier 

verbalt, men också med hjälp av att peka (Schindler & Lilienhtal, 2018, s.120). Data från eye-

tracking var i en annan studie mer framgångsrikt än videofilmning eftersom ögonrörelserna 

visade att deltagaren funderade över olika strategier innan handrörelser gjordes på skrivplattan 

(Schindler & Lilienthal, 2017, s.159). Det lyfts fram i ytterligare en studie där elevers 

matematiska kreativitet undersöktes och ögonrörelserna visade hur elevens idéer uppkom innan 

han började rita eller skriva (Schindler et al., 2016, s.7). Schindler och Lilienthal (2017, s.156) 

poängterar att det är en ytterligare fördel med eye-tracking, speciellt om forskare vill interagera 

och ge studenter direkt feedback vid problemlösning. De kombinerade dessutom eye-tracking-

data med SRI i sin studie vilket innebar att deltagaren och den som intervjuade tittade på filmen 

från eye-tracking-undersökningen. Det var en fördel eftersom de hade möjligheten att stoppa 

och spola tillbaka i händelseförloppet (Schindler & Lilienthal, 2017, s.159). 

 

5.2.4 Olika eye-trackers 
 

Alla studier förutom tre använde sig av en eye-tracker kopplad till en skärm. De har ofta  

tillhörande stöd för hakan och pannan för att stabilisera deltagarens huvud för att undvika att 

huvudrörelser stör undersökningen (Clinton et al., 2017, s.6-7 & Susac et al., 2014, s.561). 

Schindler och Lilienthal (2017, s.156, 2018, s.199) och Schindler et al. (2016, s.4-5) använder 

eye-tracking glasögon i sin studie, trots att de är medvetna om vissa fördelar med eye-tracker 

kopplad till skärm. Schindler och Lilienthal (2017, s.156) motiverar sitt val av glasögon då de 

är bärbara, diskreta och enkla att använda. Schindler och Lilienhtal (2018, s.119) visar 

uppgifterna på en skärm men valde att använda glasögon för att se alla ögonrörelser hos 

eleverna även om de tittar bort från skärmen samt eventuella handrörelser. I en annan studie 

används glasögon då de är billigare samt att de ger eleverna möjlighet att arbeta med papper 

och penna istället för på skärm i en omgivning de känner sig trygga med (Schindler et al., 2016, 

s.4-5).   
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6. Diskussion 

 
I följande kapitel diskuteras resultaten av litteraturstudien. 

 

6.1 Eye-tracking och strategier 
 
Vilka kunskaper om matematiklärande kan studier med eye-tracking ge om elevers olika 

strategier? 

 
Alla studier har undersökt deltagarnas fixeringar varav tre av studierna har fokuserat på både 

fixeringar och sackader. Det är svårt att utifrån studierna avgöra varför fler inte väljer att studera 

sackader, utan endast fixeringar, men däremot motiverar Obersteiner och Tumpek (2016, s.258-

259) att de tittar på sackader eftersom de bättre visar vilka strategier elever använder. De flesta 

studerar fixeringstiden och antalet fixeringar i sina undersökningar men utan att notera hur 

elevernas blick rör sig från en fixering till en annan, vilket sackader visar. Det är intressant att 

reflektera över varför inte alla studier har valt att fokusera på sackader om det verkligen ger 

mer information om deltagarnas strategier. De studier som har undersökt den kognitiva 

belastningen har studerat fixeringstiden eftersom den visar på hur stor den kognitiva 

belastningen är. I de studierna är det inte lika relevant att titta på sackader och det kan vara en 

anledning till att flera studier inte gör det. Det skulle också kunna bero på utrustningen som 

används, kompetensen hos de som utför undersökningen eller att de helt enkelt inte vet vad 

sackader bidrar med för information.  

 

Analysen av studierna pekar på skillnader i strategier mellan hög- och lågpresterande elever, 

vilket baseras på eye-tracking-data. Obersteiner och Tumpek (2016, s.263) såg skillnader i vilka 

strategier som användes, Susac et al. (2014, s.572) rapporterade att lågpresterande elever hade 

fler fixeringar, och Lin och Lin (2018, s.25) kunde visa att eleverna inte fokuserade på det som 

faktiskt var relevant i uppgiften. Eftersom lågpresterande elever hade svårt att urskilja viktig 

information och använde andra strategier än högpresterande borde eye-tracking kunna 

användas för att studera högpresterande elevers strategier och för att sedan lära alla elever dem. 

Dock baseras det resonemanget på att det enbart finns en strategi som passar alla elever vilket 

inte behöver stämma. I Wang et al. (2014, s.343, 349) studie undervisades lågpresterande elever 

med högpresterande elevers strategier och de såg att eleverna faktiskt fick bättre resultat när de 

testades. Dessutom har data från eye-tracking pekat på skillnader i kognitiv belastning och 
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kognitiva processer (Clinton et al., 2017, s.10) samt att lågpresterande elever hade högre 

kognitiv belastning (Lin & Lin, 2018, s.23). Eye-tracking kan vara ett verktyg för att undersöka 

hur representationer och hur det visuella påverkar elevers kognitiva belastning och ge lärare en 

större förståelse för hur uppgifter kan presenteras.  

 

Schindler och Lilienthal (2018, s.120-121) observerade flera olika sorters strategier som 

eleverna använt och kunde med hjälp av data från eye-tracking urskilja var misstag uppstod. 

Det kan vara värdefull information för lärarens förståelse för när elever gör fel och hur läraren 

kan stötta elever utifrån det. Det finns forskning om elevers strategier inom matematik, men 

eye-tracking kan kanske vara ett verktyg för att synliggöra fler strategier. Utifrån studiens 

resultat vet vi att eye-tracking kan visa elevers strategier och annan kunskap om elevers 

tänkande. Som tidigare nämnts kan elever ha svårt att verbalisera sina strategier och därför kan 

det vara svårt att som lärare förstå deras tankegångar. Det mest givande hade kanske varit om 

alla elever i alla klasser kunde undersökas för att få reda på hur varje individ tänker och på så 

sätt anpassa undervisningen. Romano Bergström och Schall (2014, s.14) beskriver att det har 

blivit enklare att utföra eye-tracking-undersökningar än tidigare, dock krävs det fortfarande 

mycket kunskap och tid för att analysera data från eye-tracking. Dessutom är det svårt att tänka 

att alla lärare skulle klara av att hantera den mängd information som kan tolkas ur eye-tracking-

data, och använda den för att utveckla sin undervisning. Det eye-tracking hade kunnat få fram 

är fler generella strategier hos eleverna som med hjälp av andra metoder inte har kunnat 

synliggöras. Eye-tracking hade dessutom kunnat användas inom forskning om dyskalkyli 

liknande Moeller et al. (2009, s.384) studie. Enligt Moeller et al. (2009, s.384)  fick de fram 

resultat som inte hade varit möjliga utan eye-tracking, vilket pekar på att eye-tracking är en bra 

metod för att få en större förståelse för dyskalkyli.  

 
6.2 Möjligheter och begränsningar 
 
Vad finns det för möjligheter och begränsningar med eye-tracking som metod inom 

matematikdidaktisk forskning? 

 
Utifrån studierna finns det många möjligheter med eye-tracking. Om eleverna har svårt att 

verbalisera sina strategier kan eye-tracking synliggöra dem (Obersteiner och Tumpek, 2016, 

s.264; Schindler & Lilienthal, 2018, s.121), dessutom avbryts inte undersökningen av frågor 

och är i vissa fall mer objektiv än en intervju (Lin & Lin, 2018, s.26; Susac et al., 2014, s.568). 

Eye-tracking ger möjligheter som inte är möjliga med andra metoder och kan därför vara ett 
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betydelsefullt tillvägagångssätt för att få större förståelse för elevers matematiska tänkande. 

Schindler och Lilienthal (2017, s.159) lyfter fram att eye-tracking-data visade att deltagaren 

funderade över olika strategier innan handrörelser gjordes. Det antyder att eye-tracking ger en 

större inblick i elevers tänkande än exempelvis videofilmning. Flera områden inom matematik 

har studerats för att undersöka elevernas matematiska förståelse med hjälp av eye-tracking men 

det finns fler att undersöka. I de områden som studierna undersökt har eye-tracking varit 

användbart men det hade varit intressant att ta reda på om det finns områden inom matematik 

där eye-tracking inte är en lika framgångsrik metod. 

 

Samtidigt finns det studier som tar upp begränsningar med eye-tracking. De flesta är eniga om 

att det inte fullt ut går att förstå vad eleven tänker med enbart eye-tracking. Däremot opponerar 

Liu och Shen (2011, s.629) mot det och uttrycker att eye-tracking effektivt speglar elevers 

tänkande. Det är intressant varför de väljer att uttrycka sig på det sättet. De förespråkar eye-

tracking före intervjuer eftersom de påstår att en intervju är mer tolkningsbar än en eye-

tracking-undersökning som tydligare visade vilken strategi deltagaren använde. Studier på 

ögonrörelser utgår från the eye mind hypothesis, sambandet mellan vad en person tittar på och 

vad den tänker (Just och Carpenter, 1980, s.331). Forskning har dock visat att det finns undantag 

där det inte alltid stämmer (Holmqvist et al., 2011, s.22). Eye-tracking-data är svår att analysera 

och om det inte alltid går att förlita sig på sambandet blir det ännu svårare att förstå resultaten 

från en eye-tracking-undersökning. Bolden et al. (2015, s.76) har gjort undersökningar som 

visat att ögonrörelser inte alltid visar vilken strategi eleverna använder eftersom de med sin 

blick kan fokusera på ett annat ställe än där de har sin kognitiva uppmärksamhet. Flera av 

studierna rekommenderar därför att komplettera eye-tracking med någon annan metod eftersom 

det kan vara ett sätt att undvika feltolkning av eye-tracking-data.  

 

TA utförs under tiden som deltagaren löser en uppgift vilket kan störa elevens tänkande. Att 

komplettera eye-tracking med intervju efteråt gör att eleven inte störs under tiden eleven 

arbetar, samtidigt som risken finns att eleven glömt bort sina strategier. Däremot är SRI en 

metod som genomförs efteråt där deltagaren får titta på sina ögonrörelser och beskriva sitt 

tillvägagångssätt. Det gör att deltagaren påminns om sina tankar men å andra sidan kanske 

deltagaren inte minns exakt hur hen tänkte vid ett visst tillfälle eller varför hen fixerade sin 

blick på en viss punkt. Trots att eye-tracking har begränsningar i sig själv och att andra metoder 

kan vara ett supplement behöver även för- och nackdelar med en kompletterande metod 

diskuteras. Om eye-tracking exempelvis kombineras med TA försvinner objektiviteten som är 
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en av de största fördelarna med eye-tracking. SRI kan komplettera eye-tracking med mer 

information om deltagarnas tankar men om resultaten mellan eye-tracking och SRI skiljer sig 

är det fortfarande svårt att avgöra vilken av dem som är mest tillförlitlig, eftersom deltagaren 

kan ha glömt bort vad hen tänkte.   

 

Alla studier använde sig av stationära eye-trackers, förutom i tre av studierna där eye-tracking-

glasögon användes istället (Schindler & Lilienthal, 2017, 2018; Schindler et al., 2016). Det som 

är intressant är att i två av studierna där eye-tracking glasögon används har det varit svårt att 

analysera deltagarnas ögonrörelser (Schindler, 2017, 2018). Det är svårt att avgöra om det beror 

på glasögonen eller om de andra studierna inte har stött på de problemen. Alternativt att 

Schindler och Lilienthal (2017, 2018) har valt att notera och problematisera det till skillnad från 

de andra författarna. Kan valet av eye-tracker ha någon påverkan på begränsningar och 

möjligheter med eye-tracking-undersökningar? Den frågan besvaras inte i de analyserade 

studierna, men det hade varit intressant att undersöka i framtida studier. En reflektion är att eye-

tracking glasögon är mer fördelaktiga än en stationär eye-tracker vid undersökningar med yngre 

barn. Eye-tracking glasögon kan fånga upp hur elever använder fingerräkning som strategi och 

det är inte möjligt att observera med en stationär eye-tracker, eftersom den inte kan registrera 

elevernas ögonrörelser utanför skärmen.  

 

De artiklar som har valts ut är inga omfattande studier och har som mest 62 deltagare  

(bilaga 1). Att studierna är små kan bero på den höga kostnaden för eye-trackers. Dessutom är 

undersökningarna tidskrävande, vilket gör att det behövs många eye-trackers för att genomföra 

studier med fler deltagare. Storleken på studien kan påverka resultatets trovärdighet, speciellt i 

en av studierna där enbart en deltagare deltog. Samtidigt behöver en liten studie inte innebära 

att resultatet inte är trovärdigt. Informationen som de fick fram i studien (Schindler & 

Lilienthal, 2017) med bara en deltagare (exempelvis att deltagaren inte fixerade sin blick på det 

han räknade på), visar en begränsning med eye-tracking som är viktigt att notera även om det 

bara är en person.   

 

Som tidigare diskuterats är en intressant fundering vad fler och större eye-tracking-

undersökningar hade bidragit med. Tänk om vi hade resurserna att införskaffa eye-trackers till 

en hel skola eller till och med flera skolor. Vad hade det givit oss? Större studier hade inneburit 

att fler möjligheter och begränsningar med eye-tracking hade kunnat synliggöras samt att 

elevers matematiska förståelse hade kunnat undersökas mer utförligt. Vi hade i princip, med 
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oändliga resurser, kunnat sätta eye-tracking glasögon på alla elever och få in otroligt mycket 

information. Vad hade vi gjort med informationen? När hade läraren hunnit analysera den? Om 

tanken är att lärare ska kunna ge eleven direkt feedback vid undersökningen måste data kunna 

analyseras på en gång. För risken med att ge feedback dagen efter är att eleven inte minns 

lektionen eller uppgiften som undersökts. Eye-tracking är i nuläget inte ett verktyg som är 

speciellt användbart för lärare i klassrummet, men däremot i forskningssammanhang.   

 

Det som inte har diskuterats i våra studier är de etiska aspekterna kring att använda eye-tracking 

inom skolan. När passeras gränsen för en persons integritet? I vissa situationer kan det du 

fokuserar på vara väldigt blottande och du är inte alltid medveten om var du fäster din blick. I 

de analyserade studierna har undersökningarna gjorts enskilt där deltagaren fokuserar på en 

skärm eller exempelvis ett uppgiftshäfte. Det är troligt att eye-tracking i framtiden används i 

klassrumssituationer för att undersöka elever vid genomgångar för att se var de fokuserar sin 

blick och vad som påverkar deras uppmärksamhet. I en sådan situation är det fler personer 

runtomkring vilket gör att eye-tracking-data visar om deltagaren fokuserar sin blick på en annan 

person, och var. Det kan ge information som är privat men också integritetskränkande för både 

deltagaren och den som utsätts för blickarna. Deltagaren blir väldigt blottad och som sagt är 

man inte alltid medveten om vad man tittar på. Vem ska få ta del av den informationen? Hur 

hanteras information, som inte är relevant för undersökningen, men som ändå bör följas upp? 

Deltagarna får antagligen skriva på att de godkänner att delta i studien, men frågan är hur 

medvetna deltagarna är om vilken information som kan samlas in? Det är svåra men 

oundkomliga frågor som vi anser måste behandlas innan en eye-tracking-undersökning. 

Konsekvenserna av en eye-tracking-undersökning leder, utifrån de etiska aspekterna, till 

ytterligare en begränsning med eye-tracking som man i första hand kanske inte tänker på.  

 

Slutligen konstaterar vi att eye-tracking har många möjligheter för att synliggöra elevers 

matematiska tänkande och vi tror att eye-tracking kan vara en viktig metod inom 

matematikdidaktisk forskning. Dock vill vi lyfta fram att det bör funderas mer kring de etiska 

dilemman som kan uppstå vid eye-tracking-undersökningar. 
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Bilaga – översikt över analyserat material 
 

Författare 
Titel 
Tidsskrift 
Publikationsår 

Syfte Design 
Urval 
Datainsamling 
Land 
 

Resultat Vad tittar de 
på? 

Eye-tracker 

1.  
 
Andrá, Chiara; Lindström, Paulina; 
Arzarello, Ferdinando; Holmqvist, 
Kenneth; Robutti, Ornella; Sabena, 
Cristina, (2015). 
 
Reading Mathematics 
Representations: An Eye-Tracking 
Study 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syftet är att studera 
olika sätt som elever 
läser olika 
matematiska 
representation på 
med hjälp av eye-
tracking 
 
Finns det några 
skillnader i 
ögonrörelserna 
mellan formler och 
grafer?  
Vad innebär i så fall 
de skillnaderna när 
det kommer till att 
läsa och förstå en 
matematisk text? 
 

• Sverige,  
• 46 universitets 

studenter, 24 av dem 
hade inte studerat 
matematik på 
högskolenivå och 22 
st hade studerat 
matematik under ett 
år. 

 

De kom fram till att eleverna 
hade få men långa fixeringar när 
de tittade på formler och fler 
korta fixeringar när de tittade på 
grafer. Den totala fixeringstiden 
var längst för grafer vilket 
visade på att flera korta 
fixeringar i det här fallet gav en 
längre fixeringstid än få långa 
fixeringar. Svårast att gå från 
formler till annan 
representationsform. Bra 
redskap för att studera elevers 
uppmärksamhet.  

Fixeringar Eye-tracker 
kopplad till 
skärm 

 2.   
 

Syftet med studien är 
att undersöka hur 
barn ser och tolkar 

• England 
• 9 elever, 9-10 år.  

Resultatet visade att eleverna 
hade svårt att använda sig av 
tallinjen. Medan de hade lättare 

Fixeringar Eye-tracker 
kopplad till 
skärm 



 

Bolden, David; Barmby, Patrick; 
Raine, Stephanie; Gardner, 
Matthew, (2015). 
 
How Young Children View 
Mathematical Representations: A 
Study Using Eye-Tracking 
Technology 
 
 

olika matematiska 
representationer 
inom multiplikation 
och att även 
undersöka om eye-
tracking 
framgångsrikt kan 
användas med yngre 
barn.  
 
 
 

• Eleverna tittade på 
18 slides med olika 
representationer av 
problem med 
multiplikation och 
kompletterade  
eye-tracking med 
frågor under tiden. 

 
  

för grupperingar och rutnät.  
Eye-tracking är användbart för 
att undersöka yngre barns 
uppmärksamhet vid en 
matematisk uppgift. Medan en 
begränsning visar var eleverna 
tittar men inte vad de tänker.  

 3.  
Clinton, Virginia; Cooper, Jennifer 
L.; Michaelis, Joseph; Alibali, 
Martha W.; Nathan, Mitchell J, 
(2017). 
 
How Revisions to Mathematical 
Visuals Affect Cognition: Evidence 
from Eye Tracking 
 
 
 

Syftet var att 
undersöka effekten 
av att revidera det 
visuella i ett 
uppgiftshäfte och hur 
det påverkade 
elevernas 
bearbetning av 
representationer samt 
vad de lärde sig. 

• USA 
• 62 elever, 10-12 år.   
• Originalhäfte jämförs 

med ett reviderat 
häfte med uppgifter.  

• (revideringen utgick 
från three 
instructional design 
principles) 

Fann skillnader i kognitiva 
belastningen (KB) och kognitiva 
processer hos eleverna. Längre 
fixeringar visade på större KB. 
KB beror på revideringen men 
också förförståelsen och elever 
med mer kunskap hade lägre 
KB. Såg inga skillnader i 
elevernas lärande. 
  

Fixeringar Eye-tracker 
kopplad till 
skärm 

4. 
 
Lin, John J. H.; Lin, Sunny S. J, 
(2018). 
 

Syftet är att 
observera den 
kognitiva processen 
vid lösning av 

• Taiwan 
• 62 st, High School.  
• Eleverna fick lösa 

geometriska problem 
med skrivplattor.  

Lågpresterande elever hade fler 
antal fixeringar, längre 
fixeringstid samt fler run count. 
Eleverna hade svårt att rotera 
bilder mentalt. Visade att 

Fixeringar Eye-tracker 
kopplad till 
skärm 



 

Integrating Eye Trackers with 
Handwriting Tablets to Discover 
Difficulties of Solving Geometry 
Problems 
 
 

geometriska 
problem.  
De vill undersöka det 
genom att studera 
skillnader på 
elevernas förmåga att 
lösa en uppgift 
beroende på hur 
trianglarna är 
presenterade (se bild)  

 
Samt vad som är 
skillnaden mellan en 
hög- och 
lågpresterande elev i 
varje steg.  

 eleverna hade svårt att fokusera 
sin blick på det som relevant 
vilket de tolkade som att urskilja 
information för att lösa 
uppgiften. Möjlighet är att det 
går att studera kognitiva 
processer utan avbrott. 
 
  

5. 
 
Liu, Chia-Ju; Shen, Ming-Hsun, 
(2011). 
 
The Influence of Different 
Representations on Solving 
Concentration Problems at 
Elementary School 
 
 

Undersöka hur elever 
löser problem med 
olika 
representationsforme
r och vilka strategier 
de använder. 
Hur kan de olika 
representationsforme
rna påverka 
grundskoleelevers 
problemlösning?  

• Taiwan  
• 19 st, 8-9 år och  

18 st, 10-11 år.  
• Eleverna fick lösa 

uppgifter genom att 
titta på symboliska 
eller bild 
representationer. 
Efteråt intervjuades 
deltagarna.   

Resultatet indikerade på att 
eleverna omedvetet använde sig 
av olika strategier för att lösa 
respektive representationsform. 
Fixeringstiden skiljdes mellan 
årskurserna. Bland annat krävde 
symboliska representationer mer 
tid. Eye-tracking är en metod 
som speglar barns tänkande.  

Fixeringar, 
sackader och 
blinkningar.  

Eye-tracker 
kopplad till 
skärm 



 

Vilka strategier var 
till hjälp för 
grundskoleelever i 
olika årskurser när de 
löste 
koncentrationsproble
m?  

6. 
 
Moeller, Korbinian.; Neuburger, 
Sarah.; Kaufmann, Lianne.; 
Landerl, Karin.; Nuerk, Hans 
Christoph (2009). 
 
Basic Number Processing Deficits 
in Developmental Dyscalculia: 
Evidence from Eye Tracking 
 
 
 

Syftet är att 
undersöka om 
kvalitativa skillnader 
mellan normal och 
”onormal” 
utveckling kan 
observeras inom 
området numerisk 
kognition.  
 
Har elever med 
dyskalkyli större 
reaktionstid än andra 
elever?  
Är det fler fixeringar 
för elever med 
dyskalkyli och/eller 
en längre 
genomsnittlig 
fixeringstid? 

• Österrike 
• 2 st, 10 år 

(dyskalkyli) och 
8 st (10-5 år) 

• Eleverna skulle svara 
på antalet punkter de 
såg på en skärm. 1-3 
punkter (subitisering) 
och 4-8 st (räkna).  

Längre reaktionstid hos elever 
med dyskalkyli med subitisering 
och fler antal fixeringar. Elever 
med dyskalkyli hade fler antal 
fixeringar än antalet punkter de 
skulle räkna. Eye-tracking kan 
användas för att förstå 
dyskalkyli på samma sätt som 
tidigare undersökningar visat på 
förståelsen för adhd och dyslexi.  

Fixeringar Eye-tracker 
kopplad till 
skärm 

7. 
 

Syftet med studien är 
att finna mer 
generella bevis för 

• Tyskland 
• 25 st, 20-28 år.  

Kunde få fram vilken strategi 
eleverna använde genom att 
studera sackaderna. Vilka 

Fixeringar och 
sackader 

Eye-tracker 
kopplad till 
skärm 



 

Obersteiner, Andreas; Tumpek, 
Christine, (2016). 
 
Measuring Fraction Comparison 
Strategies with Eye-Tracking 
 
 
 
 

att del och 
helhetsstrategier 
(engelska: 
componential och 
holistic strategies) 
vid jämförelse av 
bråk beror på vilka 
sorts bråk det gäller. 
 

• Studenter på tekniska 
program med minst 
två kurser i 
avancerad 
matematik. 

 

strategier de använde berodde på 
kunskapsnivån. En möjlighet 
med eye-tracking är att det 
kunde visa på elevernas 
strategier även fast de inte 
kunde redovisa sina tankar. 

8. 
 
Schindler, Maike; Lilienthal, 
Achim, (2017). 
 
Eye-tracking and its domain-
specific interpreation. A stimulated 
recall study on eye movements in 
geometrical tasks.  
 
 

Syftet är att 
undersöka hur data 
från eye-tracking kan 
tolkas inom det 
matematiska 
utbildningsområdet 
och mer specifikt 
inom geometri.  
 
Hur kan elevers 
ögonrörelser tolkas i 
ett specifikt område? 
Vilka möjligheter ger 
analysen av 
ögonrörelser i 
jämförelse med 
enbart 
videofilmning? 
Vilka begränsningar 
finns det vid analys 
av ögonrörelser? 

• Sverige 
• 18 år, gymnasieelev 
• Eleven fick lösa 

uppgifter som 
handlade om 
geometri 

 

Den kognitiva 
uppmärksamheten stämde till 
största del överens med 
deltagarens visuella 
uppmärksamhet. Mycket av det 
deltagaren berättade gick dock 
inte att tyda utifrån 
ögonrörelserna. Till exempel 
fokuserade han på ett område 
men räknade ut någonting helt 
annat. Eye-tracking kan därför 
vara missvisande. Eye-tracking 
data visade att han rörde sina 
ögon snabbt och deltagaren 
berättade att det berodde på 
panik, dock kunde samma 
rörelser noteras när han  
upptäckte något nytt. Bättre än 
videofilmning då vissa processer 
kunde noteras av ögonrörelser 
innan han började rita.  

Fixeringar Glasögon 



 

9. 
 
Schindler, Maike; Lilienthal, 
Achim, (2018). 
 
Eye-tracking for studying 
mathematical difficulties—also in 
inclusive settings 
 

Syftet är att 
undersöka vilka 
möjligheter som kan 
finnas med eye-
tracking, speciellt för 
elever med 
matematiska 
svårigheter. 
 
Vilka möjligheter har 
eye-tracking i 
jämförelse med 
Think aloud?  
Är fördelarna med 
eye-tracking som 
metod för att förstå 
elevers strategier 
större för elever med 
matematiska 
svårigheter än för 
elever utan? 

• Tyskland 
• 20 elever, 10-11 år 

(10 st med 
matematiska 
svårigheter, 4 av dem 
med behov av 
särskilt stöd. 

• Räkna kulor på 
kulram och 
hundraruta. 

• Kompletterades med 
Think aloud.  

Eye-tracking gav möjligheten att 
förstå hur eleven tänker och 
vilken strategi som används 
även om eleven inte kan eller 
vågar uttrycka sina tankar. Eye-
tracking kunde visa på att 
eleverna använde mer än en 
strategi för att lösa en uppgift 
vilket inte framkom i Think 
aloud. Eye-tracking och Think 
aloud gav i vissa fall lika 
mycket information.  
 
 

Fixeringar Glasögon 

10. 
 
Schindler, Maike; Lilienthal, 
Achim; Chadalavada, Ravi; Ögren, 
Magnus. (2016). 
 
Creativity in the eye of the student. 
Refining investigations of 

Syftet var att 
analysera i vilken 
utsträckning eye-
tracking kan bidra till 
att studera elevers 
matematiska 
kreativitet.  
 
 

• Sverige 
• 4 st gymnasieelever i 

forskningsprojektet 
“kreativa 
matteträffar”. De 
arbetade med 
matematiska 
problem. 

• Empirisk 
undersökning med 

Visade på fördelar med eye-
tracking vid undersökningar av 
matematisk kreativitet då det 
kunde visa på kreativa processer 
som inte var möjliga att se vid 
enbart filmning. Till exempel 
vilka delar av problemet som 
deltagaren studerade innan hen 
började rita/skriva.  

Fixeringar  



 

mathematical creativity using eye-
tracking goggles 
 
 

analys av de. skrivna 
svaren, filmanalys av 
deras problemlösning 
och eye-tracking 
analys. 

11.  
 
Susac, Ana; Bubic, Andreja; 
Kaponja, Jurica; Planinic, Maja; 
Palmovic, Marijan, (2014). 
 
Eye Movements Reveal Students' 
Strategies in Simple Equation 
Solving 
 
 

Syftet var att 
undersöka 
deltagarnas 
ögonrörelser i 
förhållande till deras 
effektivitet och 
strategival vid 
ekvationslösning. 
Samt studera 
resultaten från eye-
tracking 
undersökningen i 
förhållande till de 
muntliga svaren de 
gav på hur de löser 
ekvationer. 

• Kroatien 
• 40 st universitets 

studenter. 
• 22 st studerade 

program som var 
relaterade till 
matematik och  
18 st program som 
inte var det.  

• Eleverna fick lösa 
ekvationer och fick 
efteråt frågor om sina 
ekvationslösnings 
strategier.  

Fler antal fixeringar hos elever 
med sämre resultat. Eye-
tracking visade information som 
inte hade kunnat observera 
annars. Eleverna var inte 
medvetna om vilka strategier de 
använde och därför gav eye-
tracking en mer objektiv bild av 
hur de löste ekvationer.  
  

Fixeringar Eye-tracker 
kopplad till 
skärm 

12.   
 
Wang, Hsiao-shen; Chen, Yi-Ting; 
Lin, Chih-Hung, (2014). 
 
The Learning Benefits of Using Eye 
Trackers to Enhance the Geospatial 

Att undersöka 
elevers förståelse för 
rymdgeometri med 
hjälp av eye-
tracking.  
 

• Taiwan 
• 12 elever, 11–12 år 

och 4 matematik 
studenter 

• Test – undervisning 
utifrån testet – 
eftertest. Identifiera 
två likadana 
geometriska objekt 

Matematikstudenterna hade 
strategier som eleverna 
undervisades i. Eleverna hade 
svårt att rotera mentala bilder 
även om de kunde hitta 
referenspunkten i figurerna. De 
fick fler rätta svar i andra testet 
när de använde sig av 

Fixeringar och 
sackader 

Eye-tracker 
kopplad till 
skärm 



 

Abilities of Elementary School 
Students som är roterade på 

olika sätt.  
 

matematikstudenternas 
strategier.  
 

 


