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Syftet med denna studie är att undersöka vilken information om matematiska strategier 

som går att urskilja ur en persons ögonrörelser vid en undersökning med en enklare typ av 

eye-tracker. Eye-tracking är en metod som gör det möjligt att studera människors 

ögonrörelser genom att följa den visuella uppmärksamheten utifrån vart en person tittar. I 

studien används en stationär eye-tracker för att kunna mäta ögonrörelserna. I den här 

studien har eye-tracking-undersökningar genomförts med två deltagare som tittar på och 

löser matematiska uppgifter som kräver prioritering. Den här studien använder en billig 

(kostar cirka 1000 SEK) kommersiell eye-tracker med ett egentillverkat 

datainsamlingsprogram. Resultatet av studien visade att det gick att utläsa information och 

baserat på det gick det att tolka att deltagarna verkligen använde sig av 

prioriteringsreglerna vid uppgifterna.  
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ABSTRACT 
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Emilia Lennartsson 

Eye-tracking and mathematics:  
 
An eye-tracking study of the use of order of operations in mathematic calculations
      

                                                                                                                Number of pages: 33 

___________________________________________________________________________ 

The aim of this study is to investigate what information can be gathered by studying a 

person’s eye movements with a simpler kind of eye-tracker device. Eye-tracking is a 

technique that allows studying eye movements. In this study a stationary eye-tracking 

device was used to study and measure eye movements. This study is an original eye-

tracking study, consisting of two participants who solved mathematical problems that 

require the use of order of operations whilst wearing an eye-tracker device. The device was 

a relatively cheap (cost around 1000 SEK) commercial eye-tracker with a home-made data 

acquisition software system. The result of the study is that it is indeed possible to collect 

and interpret information using an eye-tracker. Based on the results the conclusion can be 

made that the participants used the order of operations to solve the assignments.  
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1 Inledning 
 

Kan vi lära oss något av att studera hur någon rör sina ögon? Kan ögonrörelser avslöja något 

om vad vi tänker? Att studera ögonrörelser är något som har gjorts länge och metoden har 

förändrats med åren i takt med den tekniska utvecklingen. Numera går metoden att mäta 

ögonrörelser ofta under namnet ”eye-tracking”. Metoden gör det möjligt att studera 

personers ögonrörelser och ger oss information om vad som blicken fokuserar på 

(Duschowski, 2017).  Den kan användas för att samla in data om allt från vad som tar en 

persons uppmärksamhet i affären till vad någon tittar på vid en datorskärm. Inom den 

matematik-didaktiska forskningen är det fortfarande relativt outforskat att använda sig av 

eye-tracking för att samla in information. Informationen kan till exempel användas för att 

urskilja elevers strategier och öppnar upp för ett nytt sätt att få information.   

  

Tidigare har jag och en studiekamrat genomfört en litteraturstudie (Gradin & Lennartsson, 

2019) om eye-tracking. Vi granskade då olika eye-tracking studier inom matematik som 

genomförts runt om i världen, och resultaten från dessa visar att det med hjälp av eye-

tracking går att få fram information som med andra metoder är svåra utläsa. Flera av dessa 

studier hade kompletterat eye-tracking-undersökningar med muntliga intervjuer för att få 

en bättre helhetsbild av hur försökspersonerna tänker vid en matematisk uppgift. Av 

studierna fick vi intrycket av att det krävdes avancerade kunskaper och komplicerad 

utrustning (exempelvis specialglasögon) för att genomföra denna typ av undersökning 

och sedan analysera data (ibid). Kan det fungera att genomföra en eye-tracking-

undersökning som högskolestudent och få fram någon relevant information? Det som fanns 

att tillgå var en enklare typ av eye-tracker, som kostar cirka 1000 SEK och som framförallt 

tidigare använts i dataspel eller gamingsammanhang. Dessutom fanns det bara tillgång till 

ett egentillverkat datainsamlingssystem som kunde samla in max 10 mätningar per sekund, 

vilket är betydligt långsammare än professionella eye-tracking system. Så kan det gå att 

samla in ögonrörelsedata med ett så enkelt system och ändå kunna dra slutsatser utifrån 

deltagarnas matematiska strategier? Det har jag velat undersöka. Jag kommer här beskriva 

att det visst verkar gå. Eye-tracking-data har samlats in och analyserats, och jag kan med 

hjälp av data visa att man kan få information om hur beräkningar genomförs. På längre sikt 

skulle eye-tracking kunna ge ny kunskap om hur elever och studenter går tillväga för att 

lösa matematiska uppgifter. 
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2 Eye-tracking 

 
2.1 Att studera ögonrörelser 
 

De begrepp som är centrala i studien är främst eye-tracking och eye-tracker. Eye-tracking och 

eye-tracker kan översättas på svenska till ögonspårning respektive ögonspårare, men i detta 

arbete används de engelska begreppen då de är ofta förekommande även i texter skrivna på 

svenska. Eye-tracking är en metod som innebär att man kan följa människors ögonrörelser 

(Duschowski, 2017) (se figur 1).  

 

Figur 1: Bilden illustrerar tekniken eye-tracking och att det handlar om att spåra vart en person 

tittar på en skärm. Publicerad med tillstånd av Amanda Nordblad.  

 

Genom historien har metoderna för att mäta ögonrörelser förändrats. När ögonrörelserna 

tidigare skulle mätas var enheterna fysiskt ihopkopplade med deltagaren medan en eye-tracker 

idag består av fristående enheter. En modern eye-tracker kan användas av vem som helst då 

den kan kalibrera deltagarnas ögon på bara några sekunder. Det krävs däremot mycket kunskap 

för att sedan kunna tolka data. Den moderna apparaten fick sitt genombrott i slutet av 1900-

talet och det bidrog till att fler kunde ta del av metoden. Den har använts mycket inom 

akademiska sektorn men nu används den även inom de kommersiella sammanhangen (Romano 

Bergström & Schall, 2014). 

 

Vid användning av en eye-tracker mäts delar av ögat, bland annat pupillen och 

hornhinnan.  Apparaten fungerar genom att mäta reflektionen av infrarött ljus. Det infraröda 

ljuset används för att undvika reflektioner som kan orsakas av synligt ljus det vill säga det ljus 
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som vi kan se med våra ögon. Det infraröda ljuset skickas från apparaten till hornhinnan i ögat. 

Ljuset reflekteras sedan tillbaka till eye-trackern och reflektionen fångas av en detektor för 

infrarött ljus.  

 

Det finns stationära typer som placeras på en datorskärm (se figur 2a). Det finns också eye-

trackers i form av glasögon (se figur 2b). De sistnämnda är inte bundna till en annan enhet och 

är mer praktiska vid användning i jämförelse med en stationär som är bunden till en dator. Det 

är viktigt att huvudet är stabiliserat vid användning av utrustningen för att få in korrekt data och 

för att minimera risken för icke sanningsenliga data. Det finns eye-trackers där huvudet kan 

stabiliseras, då det kan vara svårt för deltagarna att hålla huvudet still (Holmqvist et al., 2011).   

 

 

Figur 2: Exempel på hur en eye-tracker kan se ut. (a) En stationär eye-tracker som fästs på en 

datorskärm. (b) En mobil eye-tracker i form av glasögon som försökspersoner bär. (bild från 

www.tobiipro.com).  
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Det finns flera faktorer som kan påverka data från en eye-tracker. Det kan handla om att 

deltagaren har smink, hängande ögonlock eller mörk ögonfärg (det vill säga liten skillnad 

mellan pupillen och iris). Dessutom kan glasögon och kontaktlinser innebära svårigheter för 

utrustningen men ofta kan utrustningen justeras för att så korrekt data som möjligt ska kunna 

registreras. För att en och samma apparat ska kunna anpassas till många olika deltagare som 

möjligt krävs det att utrustningen först kalibreras gentemot ögonen. Det innebär att apparaten 

ställs in för att passa till personens egna ögon. Vissa deltagare kan passa bättre för att delta i 

en eye-tracking-undersökning än andra på grund av att mycket påverkar apparaten. Både 

bländande belysning och störande ljud är också något som lätt kan ta deltagarens 

uppmärksamhet och påverka data som registreras. Vid val av plats för undersökning bör dessa 

faktorer finnas i åtanke (Holmqvist et al., 2011). 

2.2 Fixeringar och sackader 

När ögonrörelserna analyseras från eye-tracking-data delas ögonrörelserna in i fixeringar och 

sackader. En fixering är en ögonrörelse som visar vad ögat “vilar” på och en sackad är 

förflyttningarna som sker mellan fixeringarna (Holmqvist et al., 2011).  I det här arbetet 

kommer dessa begrepp att diskuteras. Senare i arbetet kommer begreppet registreringar 

användas istället för fixering och begreppet förflyttningar istället för sackad. Syftet är att 

tydliggöra att kvaliteten i min data är kraftig begränsad i jämförelse med andra studiers data 

som gjorts runt om i världen. 

Det antas ofta att det som ska studeras är ögonrörelserna men det som också är mycket intressant 

är fixeringar som innebär att man studerar vad blicken är fäst på när den nästan är helt stilla. En 

fixering kan vara mellan 10 mikrosekunder och några sekunder. Inom eye-tracking delas 

ögonrörelser in i fixeringar och sackader. De snabba förflyttningarna mellan fixeringarna, 

sackader, är en av kroppens snabbaste rörelse och varar omkring 30-80 mikrosekunder 

(Holmqvist et al., 2011). Eftersom dessa rörelser går så snabbt, menar Holmqvist et al. (2011) 

att vi i princip är blinda under de snabba ögonrörelserna, eftersom ögat under den perioden inte 

hinner ta in någon information. En annan typ av ögonrörelse kallas följerörelser (engelska: 

smooth pursuit). Dessa rörelser skiljer sig från de snabbare sackaderna och ett exempel på 

följerörelser är när vi ser en fågel på himlen och vi följer dess färd genom en långsam rörelse. 

En följerörelse följer något med blicken medan en sackad sker omedvetet när du tittar (ibid.).   
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2.3 Redovisning av eye-tracking-resultat  
 
Resultat från eye-tracking studier kan redovisas på olika sätt beroende på vad som ska tolkas. 

Både fixeringar och sackader kan redovisas men ibland enbart fixeringar. Nedan ges tre 

exempel på hur data kan redovisas och det genom intensitetskarta, gaze plot och studiens eye-

tracking data. 

 

Ett sätt att presentera ögonrörelser på är genom en intensitetskarta där endast fixeringar kan 

urskiljas och inte sackader (se figur 3). Den visar tydligt var någon fixerar sin blick. Däremot 

kan det vara svårt att utifrån en intensitetskarta förstå varför personen fäster sin blick på ett visst 

område. Det eftersom det inte går att följa ögonrörelserna, men vart personen fäster sin blick. 

Det kan bero på att området är intressant eller att den tittar på det området flera gånger 

(Holmqvist et al., 2011). 

 

 

Figur 3 (färg): Ett exempel på en intensitetskarta när geometriska kroppar studeras. Färgerna 

i figuren går från grön, gult till rött och visar på fixeringstiden. Röda områden innebär en 

längre fixeringstid. Figur från Wang et al. (2014, s.349).     

 

Gaze plot är ytterligare en metod att redovisa data från en eye-tracker (se figur 4). I detta fallet 

används cirklar och linjer. Vanligt är att cirklarna representerar fixeringar, och ju större cirkel 

desto längre fixeringstid. Det vill säga att personen har fäst sin blick längre där. Ofta är cirklarna 

numrerade efter hur blicken har rört sig och det tydliggörs med linjerna. Linjerna representerar 

på så vis sackader. Att redovisa data på detta sätt gör det tydligt att följa hur en person har 

fixerat sin blick och sedan tittat på något annat. 
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 Figur 4: Ett exempel på en gaze plot. Figur från Susac et al. (2014, s.562).  

 

I denna studie kommer eye-tracking data redovisas som i figur 5. Det är en enklare form av en 

gaze plot. Till skillnad från figur 4 kan inte ordningen på ögonrörelserna urskiljas eftersom de 

inte är numrerade. Dock kan de gå att få reda på informationen genom att dela upp uppgiften i 

en tidserie. Det gör att varje sekund kan studeras och gör det möjligt att följa ögonrörelserna i 

den ordning som deltagaren tittade.  

 

 

Figur 5: Ett exempel från en av studiens uppgifter som visar på registreringar och 

förflyttningar. Deltagaren börjar att titta i mitten av uppgiften vid talet 4 och förflyttar sedan 

sin blick till talet 13 där fler registreringar har gjorts. 

 

3 Tidigare forskning om eye-tracking och matematik 
 

3.1 Fixeringar och sackader 
 

I flera studier har eye-tracking data givit information om vilka strategier som eleverna har 

använt vid matematiska uppgifter. I tidigare eye-tracking studier inom matematik-didaktik har 

främst fixeringar studerats med fokus på deltagarnas genomsnittliga och totala fixeringstid 

(Bolden et al., 2015; Liu & Shen, 2011; Moeller et al., 2009; Schindler & Lilienthal, 2017, 
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2018; Susac et al., 2014). Även sackader har studerats (Liu & Schen, 

2011; Obersteiner & Tumpek, 2016; Wang et al., 2014). Hypotesen är att sackader bättre kan 

visa vilka räknestrategier som eleverna använder än vad fixeringar kan. Genom att 

studera sackadernas riktningar kan elevernas strategier urskiljas (Obersteiner & Tumpek, 

2016).    

  

Exempelvis har elevernas kunskapsnivåer synliggjorts genom eye-tracking-data som visat på 

vilka strategier de använde när de löste olika problem. En studie kunde exempelvis se skillnader 

i ögonrörelser mellan hög- och lågpresterande elever (Obersteiner & Tumpek, 2016). En annan 

studie som undersökte kognitiva processer i samband med geometri, visade att lågpresterande 

elever hade fler fixeringar och längre fixeringstid än en högpresterande (Lin & Lin, 2018). 

Dessutom framkom det att de lågpresterande hade högre kognitiv belastning (ibid.). Susac et 

al. (2014) kunde utläsa elevernas kunskapsnivå endast baserat på antalet fixeringar genom eye-

tracking-data. De elever som hade ett sämre resultat hade fler fixeringar jämfört med de som 

hade ett bättre resultat (ibid.).  

 

3.2 Möjligheter och begränsningar   
 
 
Flera studier lovordar möjligheterna med eye-tracking som metod då det konstaterades att det 

kunde synliggöra elevernas räknestrategier på ett sätt som tidigare inte varit möjligt, genom att 

kunna tolka eye-tracking-data (Obersteiner & Tumpek, 2016; Schindler & Lilienthal, 2018). 

Det är en bra metod att använda sig av när elevers uppmärksamhet ska studeras vid arbete med 

en matematisk uppgift (Bolden et al., 2015). Metoden är även ett användbart redskap för att få 

bättre förståelse för de som har dyskalkyli, adhd och dyslexi och den kan ge information som 

annars inte hade kunnat urskiljas (Moeller et al., 2009).  

 

Lin och Lin (2018) menar att när intervjuer används som enda metod finns det en risk att 

deltagaren kan påverkas av den som leder intervjun. Med eye-tracking däremot, kan deltagarens 

tillvägagångssätt studeras utan yttre påverkan (Lin & Lin, 2018). Kombinationen av intervjuer 

och eye-tracking menar Susac et al. (2014) fungerar bra. Kombinationen har givit relevant 

information som annars inte kunnat observeras. Eye-tracking-data har nämligen bidragit till fler 

uppriktiga svar än intervjuer, upptäckte de i sin studie att eleverna tittade flera gånger på svaren 

än vad de faktiskt uttalade i sina svar (ibid.). En eye-tracking-undersökning kan ge en inblick i 

hur deltagare löser matematiska uppgifter medan intervjuer kan ge mer tolkningsbar 
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information (Liu och Shen, 2011). Bolden et al. (2015) samt Schindler och Lilienthal (2017) 

använde sig av kompletterande intervjuer i sina studier och såg att deltagarna fäste sin blick på 

en punkt medan de tänkte på något annat. Schindler och Lilienthal (2017) insåg dessutom i sin 

studie att det är problematiskt att urskilja snabba ögonrörelser eftersom data kan vara mindre 

tillförlitligt i samband med emotionella reaktioner. De baserade sin slutsats på att det i studien 

var en deltagare som rörde sina ögon med snabba sackader utan att fixera dem på något. Det 

visade sig att personen var mycket stressad i samband med uppgiften och eye-tracking-data 

som visade på intensiva ögonrörelser gick därför inte att tolka på grund av emotionell påverkan 

under undersökningen (ibid.).   

 
3.3 The eye-mind hypothesis   
 

The eye-mind hypothesis är en hypotes som ligger till grund för slutsatserna i många eye-

tracking studier. Hypotesen utgår från att det finns en koppling mellan det en person tittar på, 

var personens ögon fixeras och vad en person tänker (Just & Carpenter, 1980). Hypotesen 

förkommer ofta i samband med eye-tracking-studier när sambandet mellan kognitiva processer 

och ögonrörelser studeras (Holmqvist et al., 2011).  

 

Det har dock visats att hypotesen inte alltid stämmer (Holmqvist et al., 2011). Schindler 

och Lilienthal (2017) lyfter fram i sin studie att en person räknade på ett matematiskt uttryck 

medan hen fokuserade på en punkt bortom uppgiften. Att oreflekterat utgå från att the eye-mind 

hypothesis gäller kan leda till feltolkningar när eye-tracking-data analyseras (ibid.). Det visar 

att eye-tracking inte helt fullt ut kan visa vad en person tänker på utifrån vad en person tittar på 

eller lägger sitt fokus. Vid eye-tracking-undersökningar bör det finnas medvetenhet kring det 

för att inte dra slutsatser som skulle kunna vara baserat på feltolkningar. 

4 Om det matematiska innehållet i studien 

Denna studie fokuserar på hur ögonen rör sig när en person ser ett aritmetiskt uttryck. I denna 

studie används uttryck som kräver att personen gör en prioritering.  

4.1 Prioriteringsregler 
 
Att använda sig av prioriteringsreglerna innebär att en beräkning måste utföras i en viss ordning. 

Parenteser ska beräknas först, sedan potenser, sedan multiplikation och division utan inbördes 

ordning. Addition och subtraktion utförs sist och även det utan inbördes ordning (Kiselman & 



 

9 
 

Mouwitz, 2008). Löwing (2008) beskriver det som att vid användning av prioriteringsreglerna 

ska multiplikationen och divisionen alltid genomföras innan man räknar med addition och 

subtraktion. Ett exempel på ett uttryck som kräver prioritering skulle kunna vara 3 + 4 · 5. 

Uttrycket ska beräknas så att multiplikation prioriteras före addition, alltså att 4·5 ska beräknas 

först, sedan adderas med 3, att uttrycket ses som 3 + (4 · 5). Tidigare forskning har dock pekat 

på att det är vanligt för elever att räkna från vänster till höger (alltså i läsriktningen) (Blando et 

al., 1989; Glidden, 2008). Det tyder på att prioritering kan kräva en viss kognitiv ansträngning. 

Min hypotes är att den extra kognitiva ansträngningen ska göra att beräknandet tar lite längre 

tid och visa sig tydligare i eye-tracking studien.  

 

4.2 Eye-tracking studier som pratar om elevers förståelse om prioriteringsregler 

 

I en sökning efter eye-tracking-studier specifikt kopplade till prioriteringsreglerna har jag inte 

hittat någon annan relevant studie än Schneider et al. (2012). Den studien har undersökt hur 

deltagare fixerade blicken i uttryck med parenteser (se figur 6). 

 

 

Figur 6 (färg): Fixeringarna är färgkodade efter ordning och diametern indikerar 

varaktigheten för varje fixering. Figur från Schneider et al. (2012, s.477). 

 

Det finns fler studier som har undersökt ögonrörelser och aritmetik (Hartmann, 2015; Hartmann 

et al., 2015; Mock et al., 2016; Salvucci & Goldberg, 2000). Sammanfattningsvis verkar det 

inte finnas så mycket forskning om just prioriteringsreglerna kopplat till eye-tracking. Det 

skulle kunna vara ett skäl till att min studie är intressant. 
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5 Syfte och frågeställning 
 

Syftet är att undersöka vilken information om matematiska strategier som går att urskilja ur en 

persons ögonrörelser vid en undersökning med en enklare typ av eye-tracker. 

 

Detta syfte vill jag uppnå genom att besvara följande fråga: 

 

• Vad kan läsas ut av eye-tracking data när det gäller hur en person räknar med 

prioriteringsreglerna? 
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6 Metod 
 
I det här avsnittet presenteras metoden utifrån urval, pilotundersökningarna och 

undersökningen som genomfördes samt de matematiska uppgifter som den innehöll men även 

hur data analyserades. Tills sist nämns även hur de forskningsetiska principerna hanterats i 

studien. 

 
6.1 Urval    
 
Två högskolestudenter deltog i studien1, en 26-årig man och en 22-årig kvinna, ingen av dem 

använde glasögon eller linser. De valdes utifrån ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011) då de 

fanns tillgängliga vid undersökningstillfället. Urvalet valdes oberoende av deltagarnas tidigare 

kunskaper. Två deltagare valdes för att kunna urskilja likheter och skillnader i hur de gick 

tillväga vid uppgifterna. Bedömningen var att data från fler än två personer inte hade rymts 

inom tidsramen för arbetet.  

 
6.2 Avgränsning och design av uppgifter 
 

Pilotundersökningar gjordes på sju personer för att utforma genomförandet av undersökningen. 

Vid pilotundersökningarna fick personerna lösa olika uppgifter där vi testade siffrornas storlek, 

mellanrum mellan siffrorna, tidsinställningen samt hur genomförandet skulle gå till. När 

ögonrörelserna registrerades av eye-trackern och sedan skulle studeras uppkom det att det var 

svårt att analysera när ögonrörelserna började i mitten av skärmen på uppgiften. Det gjorde att 

det var svårt att veta vad personen först fokuserade på. Därför fick deltagarna i studien 

instruktion om att börja med att titta i det vänstra hörnet av skärmen innan de började räkna på 

uppgiften. Även tiden justerades under uppgifterna vid pilotundersökningarna, från längre till 

kortare men sedan valdes 40 sekunder som ansågs vara en lagom tid som gjorde att deltagaren 

hade god tid på sig att lösa uppgifterna.   

 

Utifrån det utformades relevanta uppgifter till själva huvudstudien och en avgränsning som 

gjordes var att uppgifter med färre än tre tal valdes bort, eftersom de inte ansågs kunna ge 

relevant data för denna studie. Motivet för den avgränsningen var att räkning med få tal går för 

fort och ger således inte lika mycket data. Syftet var att få in så mycket data som möjligt för att 

 
1 Studiens grundtanke var att genomföra eye-tracking undersökningar med elever på lågstadiet. Däremot valdes 

det bort på grund av de komplicerade momenten i undersökningarna samt den rådande pandemi, covid-19 som 

begränsade möjligheten. Därför valdes studien att göras på högskolestudenter istället.  
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eventuellt kunna urskilja deltagarnas räknestrategier. De uppgifter som testades under 

pilotundersökningarna bestod av matematiska uppgifter bestående av fyra till fem tal. Vid 

jämförelse mellan pilotundersökningarna konstaterades att uppgifter med fler än tre tal gjorde 

det svårare att analysera data eftersom ögonrörelserna var svåra att tyda och således valdes 

uppgifter med tre tal som grund för denna undersökning. Storleken på siffrorna var även något 

viktigt som noterades. I början av pilotundersökningarna användes en mindre storlek på 

siffrorna och det innebar att det var svårare att urskilja från ögondata hur hen hade valt att lösa 

uppgiften. Därför valdes en större storlek för att lättare kunna urskilja vilket tal deltagaren 

tittade på. Inte bara storlek på siffror var något att ha i åtanke vid utformning av uppgifterna 

utan även mellanrummen mellan siffrorna. Uppgifter med större mellanrum mellan talen 

fungerade bättre för studien, då det visar tydligare data på hur deltagaren fokuserar 

blicken. Utifrån pilotundersökningens resultat valdes sammanfattningsvis uppgifter med tre tal, 

med större mellanrum och med större storlek (fontstorlek 110) till undersökningarna.   

 

6.3 Tillvägagångssätt 

 

En stationär eye-tracker användes av typen Tobii eye-tracker 4C. Det är en relativt billig eye-

tracker som i första hand riktar in sig på marknaden för datorspelare (gamers). Utrustningen 

ska enligt tillverkaren kunna läsa av 90 registreringar per sekund. Men i vårt fall använde vi ett 

egentillverkat datainsamlingsprogram som begränsade hastigheten till 10 registreringar per 

sekund. Utrustningen fästs på en datorskärm (se figur 7).  

 

Datainsamlingsprogrammet skrevs i Matlabs programmeringsmiljö. Matlab har JU licens för 

att använda Matlab-koden (se bilaga 1). Vi (jag och min studiekamrat) skrev in de matematiska 

uppgifter vi ville att försökspersonerna skulle se. Där hämtades också ögonrörelsedata in. Data 

kopierades sedan in i Excel för att skapa grafer som representerade ögonrörelserna under 

lösandet av den matematiska uppgiften. Dessa grafer analyserades sedan. 
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Figur 7: Ett egentillverkat program, skrivet i Matlab användes för att samla in mätdata, detta 

visar hur en uppgift kunde se ut (13”skärm).   

 

Studien genomfördes i ett rum med dagsljus, utan belysning som hade kunnat reflektera och 

störa. Deltagarna fick individuellt lösa tio matematiska uppgifter med addition, subtraktion och 

multiplikation. De två första uppgifterna var testuppgifter, vilket deltagarna inte var medvetna 

om. Syftet med testuppgifterna var att de skulle få se vilka typer av uppgifter som de skulle 

förvänta sig, samt för att vänja sig vid utrustningen. Uppgifterna som sedan analyserades var 

åtta uppgifter, varav fyra med fokus på prioritering i de som jag har analyserat här och fyra med 

addition och subtraktion. Deltagarna hade ett avstånd på 60 cm mellan skärm och ansikte, och 

varje deltagare fick först kalibrera utrustningen efter deras ögonrörelser.  

 

Deltagarna fick sedan testa utrustningen genom att se på skärmen och följa en “bubbla” för att 

visa var deltagaren lägger sin blick, men det togs sedan bort så att deltagaren inte kunde se var 

hen fäste sin blick. ”Bubblan” gjorde dock deltagarna ytterligare medveten om att deras 

ögonrörelser följdes. Deltagarna fick instruktionerna att hålla sitt huvud så still som möjligt och 

att inte titta utanför skärmen under tiden de löste uppgifterna. Innan en uppgift visades för 

deltagaren fick hen fokusera på det vänstra hörnet istället för att fokusera i mitten, som annars 

är naturligt, då uppgiften visas där. Det här gjordes för att tydliggöra var deltagaren börjar 

fokusera blicken vid uppgiften och för att inte få registreringar i mitten av skärmen då det kan 

vara svårt att då se vilket tal deltagaren fokuserar på.  

 

På grund av att programmet som användes hade en bugg registrerade eye-trackern endast 
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ögonrörelser varannan gång. Felet lyckades inte identifieras men det gjorde att deltagaren fick 

titta bort mellan varje uppgift. När deltagaren hade löst uppgiften fick hen titta bort åt sidan och 

säga svaret på uppgiften. Deltagaren fick sedan titta bort från skärmen fram till dess att 

tidsinställningen (40s) för varje uppgift var över, eftersom det var automatisk tidsinställning 

som inte gick att ändra manuellt. När hälften av uppgifterna var avklarade startades programmet 

om då det visade sig under pilotundersökningarna att ögondata inte alltid registrerades när 

programmet varit igång en stund. Rätt svar och tid noterades efter varje uppgift och infördes 

separat.  

 

De första fyra uppgifterna (I-IV) nedan som är markerade valdes för att se om deltagarna 

använder sig av prioriteringsreglerna det vill säga multiplicerar först när de ska lösa de 

matematiska uppgifterna innan de adderar eller subtraherar. Jag kommer analysera fyra 

uppgifter med fokus på multiplikation, då studien gjordes tillsammans med en studiekamrat 

som analyserar de resterande fyra addition- och subtraktionsuppgifter.   

  

Uppgift: 

Test 1. 63 – 12 + 120 

Test 2. 312 · 3 + 26 

I.   12 + 15 · 3  

II.  14 + 4 · 240  

III.  13 · 4 + 132  

IV.  210 – 2 · 17  

V. 5+ 37 + 48 

VI. 75 + 28 + 195 

VII. 1000 – 45 + 505 

VIII. 36 + 114 – 32 

 

 
6.4 Analys av data    
 

Data från Matlab levererades i form av koordinater (x,y) i skärmens koordinatsystem. Med 

dessa koordinater kunde deltagarnas ögonrörelser återskapas i en graf. Ögonrörelsedata 

analyserades dels genom spridningen i det totala antalet registreringar, dels genom tidsmässiga 

registreringar, dels genom svarstiden. Flera olika grafer av den typ som visas i figur 4 skapades. 
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Excel-filerna innehöll flera ”feldata”, vilket kan bero på att deltagaren har blinkat eller att eye-

trackern inte registrerat ögat.  Feldata upptäcktes när ögondata skulle kopieras in i Excel då de 

noterades i Matlab som NaN (Not a number). Antalet feldata noterades utifrån varje deltagare 

och uppgift se bilaga 2. När feldata togs bort kan det ha inneburit att viktiga ögonrörelser 

saknades när ögonrörelserna analyserades. Feldata var dessvärre ett ganska vanligt fenomen. 

Deltagare A hade tolv (12) feldata på uppgift II och deltagare B hade arton (18) feldata på 

uppgift IV. För att det överhuvudtaget skulle kännas meningsfullt att analysera en uppgift 

sorterades sådana bort som innehöll för många feldata. Jag satte gränsen vid max 10 feldata. 

För att skapa en graf i Excel av ögonrörelserna togs feldata bort på vänster ögas 

koordinater. Genom att sedan markera vänster ögas x-och y-värden kunde grafer skapas utifrån 

deltagarnas ögonrörelser. Anledningen till att inte höger öga fokuseras på var på grund av att 

det ögat hade mer feldata än vänster öga och det av okänd anledning. Vid 

pilotundersökningarna framkom det att programmet inte hade kapaciteten att skapa grafer av 

båda ögonen i samma graf. Den matematiska uppgiften fick läggas till i efterhand på grafen för 

att tydliggöra var deltagaren hade tittat på under uppgiften.  

 

6.5 Etiska aspekter    
 

Att studera någons ögonrörelser visar tydligt var deltagaren tittar och det kan innebära ett 

allvarligt intrång i personernas integritet. Det kan också vara känsligt för deltagaren att få se 

vad blicken faktiskt fokuserar på, därför bör man vara medveten om deltagarens eget perspektiv 

vid användning av eye-tracking. Vid den här studien registrerades deltagarnas ögonrörelser 

endast när de löste uppgifterna det vill säga när de tittade på skärmen. Det gör att 

integritetsskyddet kan upprätthållas betydligt bättre än om exempelvis eye-tracking-glasögon 

hade använts. Nu kunde jag bara få information om vart på skärmen deltagaren tittade, inte vart 

den tittade i allmänhet. 

 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra forskningsetiska principer. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Deltagarna 

informerades om syftet med studien och vad det innebar att delta i en eye-tracking-

undersökning när de blev tillfrågade. De medgav muntligen till att få delta i studien och 

informerades vid undersökningen om att de kunde avbryta studien när de ville för att uppfylla 

samtyckeskravet som ger deltagarna rätten att bestämma över sin egen medverkan. Enligt 

konfidentialitetskravet informerades deltagarna om att jag kommer ha tillgång till den data som 
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samlas in för användning i våra uppsatser som kommer publiceras. Inga personuppgifter som 

gör att de kan identifieras har samlats in. I denna rapport är deltagarna anonyma. 

Nyttjandekravet klargör att data samlas endast in till forskningsändamålet och det informerades 

deltagarna om (ibid.).    

 

6.6 Metoddiskussion 
 

Pilotundersökningarna gjorde det möjligt att arbeta fram hur undersökningarna skulle gå till för 

att ge bästa möjliga förutsättningar för studien. Under dessa pilotundersökningar uppkom det 

oförutsedda situationer då bland annat inte apparaten alltid registrerade ögondata när 

personerna skulle lösa uppgifter. Utifrån det fick jag och min studiekamrat erfara och utifrån 

de förutsättningar som fanns utformades undersökningen. Från början var önskan att få 

genomföra studien med lågstadieelever men det var inte möjligt på grund av den utrustningen 

som användes. Min bedömning var att det krävs mycket av en deltagare att sitta still, börja i 

vänstra hörnet vid uppgiften och att titta bort mellan uppgifterna därför ansåg vi (jag och min 

studiekamrat) att det inte hade fungerat genomföra det med en lågstadieelev. En undersökning 

varade i ca 30 min. Covid-19 har också försvårat möjligheten med att genomföra det med elever 

av den orsaken att det inte var lika lättillgängligt att ta sig ut i skolorna. Därför valdes 

högskolestudenter att medverka i studien istället. 

 

Deltagarna som valdes ut för att delta i studien hade varken glasögon eller linser. Det var ett 

medvetet val från vår sida då Holmqvist et al. (2011) påstår att om deltagaren har det kan det 

försvåra för utrustningen att registrera korrekt ögondata. Dock ska eye-trackern som användes 

vid undersökningen enligt tillverkaren fungera på 97% av befolkningen i världen (tobii, u.å). 

En stationär eye-tracker lämpade sig väl för studien eftersom uppgifterna presenterades på en 

datorskärm. Det var endast relevant vart deltagaren tittade på skärmen och inte utanför. 

Kalibreringen har visat sig vara en viktig faktor för att eye-trackern ska ställa in sig på varje 

persons ögonrörelser. Vid pilotundersökningarna framkom det att en person försökte titta på 

skärmen med en annans persons tidigare kalibrering vilket medförde att blicken inte helt kunde 

följas. Det visade hur viktigt det är att kalibrera efter varje person.   

 

I studien skulle åtta uppgifter analyseras, varav fyra uppgifter var som deltagarna räknade på.  

I studien var ambitionen att två deltagares ögonrörelser vid vardera fyra uppgifter skulle 

analyseras (2·4=8 olika data-serier med ögonrörelser). Men eftersom feldata påträffades valdes 
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två uppgifter bort och det bidrog till att endast sex uppgifter användes för studien. Två av 

uppgifterna kunde analyseras utifrån likheter och skillnader mellan deltagarna, och analysen av 

data var tidskrävande men rimlig inom tidsramen för arbetet.  

 

Dessvärre lyckades vi inte åtgärda begränsningen i programmet till att bara samla in 10 punkter 

per sekund. Det når inte upp till tillverkarens beskrivning av 90 punkter per sekund och gör att 

de punkter och linjer jag kan visa (se figur 5) inte kan sägas motsvara vad som oftast kallas 

fixeringar och sackader. Därför väljer jag att använda begreppet registreringar för att inte 

blanda samman det med vad som brukar kallas fixeringar och densamma med sackader som 

jag använder begreppet förflyttningar istället. Det gör även att antalet fixeringar samt 

fixeringstid inte kan urskiljas och jämföras med tidigare studier. Eftersom de har sett i sina 

studier skillnader på låg- och högpresterande (Lin & Lin, 2018; Obersteiner & Tumpek, 2016; 

Susac et al., 2014).  

 

6.6.1 Validitet och reliabilitet 

 

Vid kvantitativa studier är validitet och reliabilitet två centrala begrepp. Validitet avses att 

undersökningen mäter det som är avsett att mäta. Medan reliabilitet innebär studiens pålitlighet 

då studien i idealfallet ska kunna upprepas vid ett annat tillfälle och skulle i bästa fall kunna 

påvisa samma resultat som jag tidigare sett (Bryman, 2011). Det som var avsett att mäta i 

studiens undersökningar var ögonrörelserna och utifrån det se om det gick att avläsa hur en 

person väljer att gå tillväga vid en matematisk uppgift. Pilotundersökningarna gav kunskap om 

hur apparaten fungerade och det resulterade i att det faktiskt gick att mäta ögonrörelser. Enligt 

mig har det därför gått att mäta det som studien var avsedd att göra, och därför kan studien 

anses ha en hög validitet.  

 

Rent tekniskt är min bedömning att data håller hög reliabilitet. Det går självklart inte att göra 

om exakt samma studie med exakt samma deltagare och få exakt samma resultat en andra gång. 

Men den data som vi fick fram är objektiv och visar tydligt vart deltagaren tittade. Analysen är 

däremot subjektiv. Således måste också reliabiliteten i den vara lägre. För att ändå behålla en 

någorlunda hög reliabilitet i de delarna har jag jämfört mina tolkningar med min 

undersökningskollega (en studiekamrat) dels i en grupp av studenter (handledningsgrupp), dels 

med handledare och dels i relation till tidigare forskning.  
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6.7 Mitt bidrag till arbetet 
 

Under pilotundersökningarna utformades uppgifter tillsammans med min studiekamrat. Hon 

programmerade in uppgifterna i Matlab och jag skapade grafer utifrån testpiloterna som vi 

sedan analyserade tillsammans. Från det ändrades saker med tidens gång som textstorlek, 

mellanrum och antal tal genom att vi tillsammans diskuterade och testade under studiens gång. 

 

Under undersökningen ansvarade min studiekamrat för att ge instruktioner till deltagarna innan 

undersökningen startade. Hon ansvarade även för programmeringen under tiden medan jag 

noterade rätt svar och tid. Efter att undersökningarna var avklarade noterade min studiekamrat 

all feldata i uppgifterna och jag tog bort all feldata bland eye-tracking-data i uppgifterna för att 

kunna skapa grafer. De uppgifter som presenteras i studien har jag själv skapat grafer för samt 

analyserat dem.  
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7 Resultat och diskussion 

 

I det här avsnittet kommer resultat och diskussion av deltagarnas ögonrörelser utifrån eye-

tracking data presenteras. I analysen var det inte viktigt om det var rätt eller fel svar men 

deltagarna svarade rätt på varje uppgift som analyserades i den här studien. Vid analys av data 

har likheter respektive skillnader mellan deltagarnas tillvägagångssätt urskilts. Analysen har 

också fokuserat på om det utifrån ögondata går att urskilja vilka strategier som deltagarna 

använder sig av för att lösa uppgifterna 

 

7.1 Deltagarnas registreringar 

 
I figur 8 ges en översikt över deltagarnas alla registreringar i uppgifterna. Det är främst 

registreringar på talen snarare än på de matematiska symbolerna i uppgifterna. Något som även 

kan noteras är registreringar utanför talen. Det är tydligt att entalen i uppgifterna har färre 

registreringar, det vill säga det som deltagarna har fokuserat minst på. Deltagare A har till 

exempel bara en registrering vid talet 3 (figur 8a) medan deltagare B har tre registreringar vid 

talet (figur 8d). Deltagare B har flest registreringar på de största talen och det oavsett vilken 

placering de har (figur 8d, 8e respektive 8f), medan deltagare A tittar mest på det första talet i 

uppgifterna och däribland en av gångerna mest på det största talet i uppgift IV (figur 8a, 8b 

respektive 8c). Något som utmärker sig är registreringarnas placering vid deltagares B:s två 

uppgifter och däribland är registreringarna synliga ovan talen 4 samt 132, istället för att vara 

synliga på talen (figur 8e). Dessutom är de synliga under talen 14 och 240 men även ovan talet 

240 (figur 8f). I jämförelse med deltagare A som har visat på tydligare registreringar av vilka 

tal han fokuserar på (figur 8b). 

 

Att deltagare A endast tittar på talet 3 en gång kan vara för att deltagaren lägger talet på minnet 

eller att ögonrörelserna fokuserar på de andra talen men att talet hamnar i det perifera seendet. 

Att entalen har minst registreringar kan i sin tur vara för att de inte kräver lika mycket som de 

större talen vid huvudräkning. Vid analys av deltagare B:s data är det svårt att förstå varför 

registreringarna har placerat sig på det sättet som ovan nämndes. Det skulle kunna vara av två 

olika anledningar; antingen att det beror på en felkalibrering på så sätt att eye-trackern inte 

kalibrerade deltagarens ögon rätt vid undersökningen, vilket kan ha gjort att deltagarens 

ögonrörelser inte registrerades på rätt sätt. En annan anledning kan vara att deltagaren verkligen 

fäste blicken på det sättet vid uppgifterna. Oavsett anledning kan data fortfarande analyseras 
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och det genom att det tolkas som att deltagaren fäster sin blick på de talen där registreringarna 

syns ovan och under talen.  

 

 

Figur 8: Figur visar alla registreringar för båda deltagarna. 
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7.2 Deltagarnas strategier 
 
Tidsserier presenteras nedan (figur 9) utifrån de uppgifter som deltagarna genomförde. 

Ögonrörelserna har analyserats och utifrån det har tolkning gjorts som antyder vilka strategier 

som deltagarna använt sig av.  

 

 

Figur 9: Tidserie över deltagare A:s registreringar och förflyttningar för uppgift I under 6.2 

sekunder. 

 

När deltagare A ska räkna uppgift I tittar han först igenom hela det matematiska uttrycket från 

det första talet till det sista (figur 9a) och stannar sedan upp vid talet 15 (figur 9b). Från talet 15 

tittar han på talet 12 och tittar snabbt utanför talen (indikerat av det lodräta strecket i figur 9c). 

Sedan fästs blicken mellan talen 12 och 15 vid additionstecknet i ungefär tre sekunder (figur 

9d). Det som utmärker sig i uppgiften är att deltagaren endast tittar en gång på talet 3. Det 

verkar som att han endast tittar på multiplikationen endast en gång i början (figur 9a). Det skulle 

däremot kunna vara så att han fortfarande räknar på multiplikationen (figur 9b) även om 

registreringarna syns på talet 15 samt nära multiplikationstecknet. Det kan bero på att 

deltagaren redan har memorerat talet 3 i första sekunden och därför inte behöver titta på talet 

igen. Multiplikationstecknet får fokus i början medan fokus sedan förflyttas till additionstecknet 

vilket tyder på att deltagaren följer prioriteringsreglerna. Figur 9 visar tidsserier över en av 

deltagarnas ögonrörelser när han löser en uppgift.  
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Deltagare B tittar först på både talen 12 och 15 i första sekunden (figur 10a) och sedan tittar 

hon mellan talen 15 och 3 i tre sekunder (figur 10b). Hon fokuserar sedan på talet 15 i två 

sekunder (figur 10c) och i de tre sista sekunderna tittar deltagaren på talen 12 och 15 (figur 

10d).  

 

 

Figur 10: Tidserie över deltagare B:s registreringar och förflyttningar för uppgift I under 8.6 

sekunder. 

 

I två sekunder tittar hon på talet 15 (figur 10c) och det är svårt att veta vad hon räknar på då, 

antingen är det så att hon räknar på multiplikationen eller att hon funderar på det som ska 

adderas i uppgiften. Det går inte att tyda vad deltagaren tänker på mer än vad ögonrörelserna 

visar, alltså att talet 15 är i fokus. Det verkar som att deltagaren använder sig av 

prioriteringsreglerna eftersom hon först tar multiplikationen innan hon adderar talet 12 (figur 

10b respektive 10d). När deltagare B löser samma uppgift ser ögonrörelserna annorlunda ut, 

se figur 10. 
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I figur 11 presenteras ögonrörelserna sekund för sekund när deltagare B löser uppgift II och i 

de första tio sekunderna fokuserar hon på multiplikationen 4·240 (figur 11a-f). Resterande 

sekunder fäster deltagaren blicken på talet 14 då hon går från talet 240 (figur 11g) och sedan 

fäster blicken på talet 14 i cirka fem sekunder (figur 11h-j). Att deltagaren tittar på 

multiplikationen mer än hälften av tiden vid uppgiften kan antyda att det krävdes mer 

tankeverksamhet av henne vid multiplikation med ett större tal än att addera talet 14. Det verkar 

som att deltagaren väljer att använda sig av prioriteringsreglerna när hon fäster blicken på 

multiplikationen först och sedan väljer att addera talet 14 då hon fäster sin blick där.  

 

 

Figur 11: Tidserie över deltagare B:s registreringar och förflyttningar för uppgift II under 15.6 

sekunder. 
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När deltagare A ska räkna på uppgift IV verkar det som att han först tittar igenom hela det 

matematiska uttrycket med en diffus registrering under talet 210 och fäster sedan sin blick på 

multiplikationen 2·17 (figur 12a respektive 12b). Sekunden efter tittar han fortfarande på 

multiplikationen. Sedan är fokus på talet 17 men med en registrering som inte syns som kan 

innebära att han tittar utanför skärmen (figur 12c). Sedan verkar det som att han tittar igenom 

uppgiften igen men från talet 17 till 210 (figur 12d) och fäster sin blick på talet 210 i två 

sekunder (figur 12e). Han tittar sedan snabbt igenom uttrycket fram och tillbaka (figur 12f) och 

fäster sin blick på talet 210 i ungefär sex sekunder (figur 12g).  

 

Figur 12: Tidserie över deltagare A:s registreringar och förflyttningar för uppgift IV under 

12.7 sekunder.      

 

Vid analys tolkas det som att deltagaren först fokuserar på multiplikationen (figur 12a & 12b) 

innan han tittar på talet 210 (figur 12d & 12e). Det kan vara så att han sedan väljer att titta 

igenom uttrycket snabbt för att kontrollera så att han räknat rätt (figur 12f). Det antyder att han 

har utgått från prioriteringsreglerna när han har räknat på uppgiften.  
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När varje sekund i uppgift III analyseras utifrån båda deltagarna kan vissa tydliga likheter 

urskiljas, se figur 13. Första sekunden tittar deltagarna igenom det matematiska uttrycket på 

skärmen. De båda fäster sin blick på multiplikationen 13·4 (figur 13b respektive 13g) (men 

deltagare A tittar längre på det än vad deltagare B gör). De båda fäster sedan sin blick på talet 

13 (figur 13c respektive 13h) och de sista sekunderna fäster de blicken på talet 132 (figur 13e 

& 13j). Det som skiljer dem åt är att deltagare A (figur 13d) flyttar sin blick från 13 över hela 

den matematiska uppgiften och stannar vid talet 132 medan deltagare B (figur 13i) utgår från 

talet 13 men tittar istället utanför talen och sedan på talet 132. Det verkar som att deltagarna 

först väljer att räkna ut multiplikationen (figur 13b & 13g). Det antyder att de båda använder 

sig av prioriteringsreglerna eftersom de sedan fäster blicken på talet 132 då det verkar som att 

de adderar talet (figur 13d, 13e, 13i respektive 13j). 

Innan deltagarna började med uppgifterna fick de instruktionen att titta i vänster hörn och dessa 

registreringar visar tydligt att deltagare A började i hörnet (figur 9a, 12a & 13a) och sedan 

fortsatte med blicken mot uppgiften. Vid data från deltagare B syns inte någon registrering i 

vänstra hörnet utan hon börjar i mitten av skärmen (figur 10a, 11a & 13f). Det gjorde att det 

var svårt att se var deltagaren fokuserade först men min egen tolkning är att deltagaren har 

börjat fokusera i mitten av skärmen tidigare än de instruktioner som deltagaren fick. I det stora 

hela påverkades inte resultatet av det, men det blir mindre tydligt att se var hon börjar och färre 

antal registreringar än om hon hade visat registreringar från det vänstra hörnet.  

Både deltagare A och deltagare B tycks alltså använda prioriteringsreglerna i vart fall kan jag 

dra den slutsatsen från uppgifterna utifrån ögonrörelserna. Slutsatsen styrker the eye-mind 

hypothesis, vilket innebär att det finns en koppling mellan det en person tittar på och vad en 

person tänker på (Just & Carpenter, 1980).  
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Figur 13: Tidserie över deltagare A:s och B:s registreringar och förflyttningar för uppgift III      



 

27 
 

7.3 Stämmer the eye-mind hypothesis? 
 
Vid analys av eye-tracking-data finns det ögonrörelser som utmärker sig gentemot de andra och 

det är de registreringar som inte är placerade på talen utan utanför dem. När deltagare B räknar 

på uppgift II tittar hon utanför talen tre gånger sammanlagt under uppgiften (figur 11c, 11e & 

11i). I figur 10(c) kan det vara så att deltagaren till och med tittar utanför skärmen eftersom 

ingen registrering syns till, medan i figur 11(e) verkar det som att deltagaren räknar på 

multiplikationen eftersom det också finns registreringar på talen 4 och 240, men det är en 

avvikande snabb ögonrörelse mellan dem. Från sekund 11 till cirka 16 verkar det som att hon 

fokuserar på talet 14 (figur 11h, 11i & 11j). Dock utmärker sig registreringarna och 

förflyttningarna i figur 11(i) men det verkar ändå som att det är talet 14 hon tittar på eller att 

hon tänker på något annat. Deltagare A gör liknande registreringar och förflyttningar när han 

gör uppgift IV. I figur 12(b) är registreringen en liten bit från talen och en liknande avvikande 

ögonrörelse kan uppmärksammas i figur 12(e), medan det i figur 12(c) verkar som att han fäster 

blicken utanför skärmen.  

 

Registreringar har gjorts flera gånger bredvid talen. En fråga att ställa sig är hur noggrann 

punkten är som registreras av eye-trackern. Hur stor är pricken egentligen i ett standardläge, 

när blicken fokuserar i mitten av skärmen? I det här fallet hade det varit intressant att veta om 

en punkt som eye-trackern har registrerat innebär ett större område än vart deltagarna faktiskt 

fokuserade blicken? Det skulle kunna vara så att de registreringar och förflyttningar som är 

ganska nära talen (figur 10b, 11i, 12b respektive 12e) innefattar det område som deltagarna 

faktiskt tittar på. På så sätt skulle det kunna bero på dålig precision i mätutrustningen eller så 

skulle det kunna bero på att deltagarna faktiskt tittar bredvid talen och i så fall stämmer inte 

hypotesen. Tittar deltagaren utanför talen eller nära talen går det inte att ta reda på vad 

deltagaren tänker på. Ett exempel på det är i figur 9(d) när deltagaren fäster sin blick mellan 

talet 12 och additionstecknet i cirka tre sekunder. Det skulle kunna vara så att deltagaren räknar 

på att addera talet 12 efter att han räknat på multiplikationen  

 

Registreringar som har gjorts som inte är nära talen (figur 9c, 11c, 11e, 12c respektive 13i) är 

omöjliga att analysera utifrån vad deltagarna tänker på vid de tillfällena. Det skulle kunna vara 

så att deltagarna räknar vid den sekvensen på uppgiften trots att de inte tittar på något av talen 

eller att de tänker på något annat. Dessa avvikande ögonrörelser som deltagarna gör flertal 

gånger under uppgifterna utanför talen kan bero på att the eye-mind hypothesis inte riktigt 
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stämmer. Schindler och Lilienthal (2017) ifrågasatte att utgå från the eye-mind hypothesis i sin 

studie då de menade att det kan leda till feltolkningar vid analys av eye-tracking-data. Eftersom 

det framkom att deltagaren i deras studie fäste sin blick utanför uppgiften och ändå räknade på 

uppgiften (ibid.). Därför är det svårt att dra en slutsats om deltagarnas avvikande ögonrörelser 

i samband med eye-mind hypothesis.  

 

Om det eventuellt är så att the eye-mind hypothesis inte stämmer hade kanske en 

kompletterande intervju kunnat gett svar på vad deltagarna tänkte vid de tillfällena när 

registreringar har gjorts utanför talen. Dock skulle det kunna vara så att deltagarna hade haft 

svårt att återge varför hen tittade utanför talen just då eftersom det inte handlar om många 

sekunder. Förmodligen hade deltagaren kunnat återge räknestrategierna delvis men kanske 

hade hen glömt bort vad hen tänkte på vid registreringarna utanför talen. En intervju 

representerar en efter-konstruktion av vad som verkligen hände, medan eye-tracking-data ger 

en direkt bild av vart deltagaren tittar men kräver en the eye-mind hypothesis för att tolkas. 

Inget av dem kan man förvänta sig ger en hundraprocentig sann bild.  

 

Dock skulle hypotesen kunna stämma eftersom data som har tolkats utifrån deltagarnas 

uppgifter har indikerat att de väljer att fokusera på olika tal och att de båda använder sig av 

prioriteringsreglerna. Det genom att de räknar ut multiplikationen innan de väljer att addera och 

subtrahera. Det sker oavsett var multiplikationen är placerad i uttrycket och detta oavsett var i 

multiplikationen är placerad i uttrycket. Enligt data verkar de räkna alltid på multiplikationen 

först, vilket är fullt rimligt då deltagarna sannolikt har god kännedom om hur uppgifter med 

prioritering bör räknas. Tidigare forskning (Obersteiner & Tumpek, 2016; Schindler 

& Lilienthal, 2018) har sett möjligheterna med eye-tracking eftersom metoden bidrog till att 

elevers räknestrategier synliggjordes (ibid.). I den här studien har det alltså varit möjligt att få 

reda på hur en deltagare går tillväga vid ett matematiskt problem genom att bara studera 

ögonrörelserna som är registrerade av en enkel eye-tracker.  

 

Vid analys av data är det mycket egen tolkning som spelar in och i min studie som gjordes 

valdes det att bara analysera ögonrörelserna eftersom det var tidskrävande nog att analysera det. 

Möjligheterna med metoden gjorde att det gick att bara utifrån ögonrörelserna se hur deltagarna 

gick tillväga när de löste uppgifterna, men dock med inslag av egen tolkning.  Det med en 

enklare kommersiell eye-tracker som användes med ett egentillverkat datainsamlingssystem.  
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När ögonrörelserna representeras utifrån sekunder kan det upplevas som att det tar längre tid 

för deltagaren att lösa uppgiften än vad det faktiskt gör. Det tar i det stora hela inte många 

sekunder för deltagarna att lösa uppgifterna och säga svaret. Genom att dela upp uppgifterna i 

tidserier blir det tydligare och faktiskt möjligt att se vad en person fokuserar på under dessa 

sekunder. Obersteiner och Tumpek (2016) menade att sackader kunde visa bättre på vilka 

strategier som eleverna använde sig av än vad fixeringarna gjorde. Det genom att sackadernas 

riktning kunde följas (ibid.). I den här studien då begreppet förflyttningarna användes kunde 

det även visa på hur deltagarna gick tillväga vid uppgifterna, det vill säga de strategier som de 

använde sig av.  Korta tidsavsnitt kan visa vad en person väljer att fokusera på just då och 

utifrån det kan data analyseras utifrån helheten, men även på detaljnivå. Eye-tracking öppnar 

upp för en ny typ av analysverktyg som vi inte tidigare har haft tillgång till.  

 

7.4 Framtida forskning 

 

För framtida forskning hade en större studie kunnat genomföras och det i större skala. Det hade 

kunnat bidra till mer intressanta resultat i hur deltagare använder sig av prioriteringsreglerna 

vid matematiska problem eftersom det saknas eye-tracking-studier om det. Det hade varit 

intressant om det hade fungerat att genomföra en liknande studie med lågstadieelever, i min 

egen framtida klass. Uppgifterna skulle då innefatta ett lägre talområde. Det hade kunnat leda 

till att jag som lärare hade kunnat få en bättre förståelse för vilka strategier som elever använder 

sig av vid prioriteringsreglerna. Det hade även kunnat bidra till en bättre förståelse för elever 

med svårigheter och det i sin tur hade kunnat hjälpa elever vidare i sin kunskapsutveckling. Den 

information som eye-tracking ger mig gällande elevernas strategier kan ge mig vägledning och 

förbättring av min undervisning. Rent praktiskt hade det varit svårt att genomföra med tanke på 

att det är tidskrävande men det hade kunnat vara möjligt att genomföra det på ett fåtal elever 

istället för hela klassen. Dock beror det på vilken typ av utrustning som finns att tillgå eftersom 

det påverkar förutsättningarna för att göra studier och det krävs kunskap att genomföra en eye-

tracking-undersökning. Den valda metoden i detta arbete är utformad efter de förutsättningar 

som fanns och därför hade det varit svårt att genomföra en likadan.  
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Bilaga 1 - Programmering i Matlab 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Bilaga 2 - Tabell med feldata (gulmarkerat: de uppgifter som valdes bort) 

 
Deltagare A 

 

UPPGIFT 1 2  3 4 

TOTAL 
FELDATA 

3 12 4 6 

TID (SEK) 6,2  11,4 12,7 

     

1 1  1  

2  1  1 

3    1 

4 2 1  1 

5  2  1 

6  1 2  

7  2   

8    1 

9  4 1 1 

10     

11     

12     

13     

14  1   

 
Deltagare B 

 

UPPGIFT 1 2 3 4 

TOTAL 
FELDATA 

3 8 4 18 

TID (SEK) 8,6 15,6 9,3  

     

1     

2 1 1 1  

3   1  

4     

5 2  2  

6  1  1 

7  2  8 

8    7 

9     

10     

11  2  2 

12     

13     

14  2   

 
 

 
 


