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Fagan Test of Infant Intelligence (Ftii) är ett parjämförelsetest som mäter spädbarns intresse för ett 
nytt visuellt stimuli när detta presenteras tillsammans med ett stimuli redan känt för spädbarnet, kallat 
nyhetspreferens. Även om Ftii har visat sig fungera väl vid bedömning av spädbarns kognitiva nivå 
kan testet förbättras på ett antal punkter. För att uppnå reliabla resultat har försökspersonerna ofta 
testats vid ett flertal tillfällen. För att undersöka möjligheterna att ytterligare validera erhållna resultat 
från Ftii har en version av Ftii skapats för att utföras med en ögonrörelsemätare. Denna version, kallad 
Ftii-Ö, har testats med hjälp av en spädbarnsgrupp och en vuxengrupp för att på så sätt utvärdera för 
och nackdelar med ett test utfört på ögonrörelsemätare. Resultaten från studien visar att  
spädbarnsgruppen uppvisar nyhetspreferens i de båda testen, och att Ftii-Ö för spädbarnsgruppen ger 
liknande resultat som Ftii. 
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1. Inledning 
Robert Fantz studier i mitten av 1960-talet gav forskare inom spädbarnspsykologin en ny 

metod för att undersöka spädbarns visuella igenkänningsminne och i förlängningen deras 

kognitiva utvecklingsnivå. Fantz (1964) upptäckte att spädbarn över tid visar mer intresse för 

nytt stimuli än ett redan känt när de blir presenterade ett av vardera slaget. Genom att 

presentera ett känt och ett okänt stimuli för spädbarn och sedan analysera hur lång tid 

försökspersonerna tittade på respektive stimuli, fann Fantz att spädbarn vanligtvis intresserar 

sig mer för det okända stimulit. Metoden kallas för Visual Paired Comparison-task 

(Colombo, 1993) och används för att studera tidiga minnesfunktioner hos spädbarn. 

Fagan Test of Infant Intelligence (Ftii) är en vidareutveckling av Fantz metod och mäter 

spädbarns intresse för ett nytt visuellt stimuli när detta presenteras tillsammans med ett för 

spädbarnet redan känt stimuli, även kallat nyhetspreferens. Ett barn anses uppvisa 

nyhetspreferens när han eller hon tittar mer på de nya bilderna än de gamla. Detta innebär 

vanligtvis att ca 55 procent av tiden används för att inspektera nya bilder (Colombo, 1993). 

Detta innebär i praktiken att man testar barnets minne och informationsbearbetning, vilket i 

flera studier har visat sig vara tillförlitligt när det gäller att bedöma och förutse spädbarns 

nuvarande och framtida kognitiva utvecklingsnivå (Fagan & Detterman, 1992, Bornstein & 

Sigman, 1986; Rose, Feldman, & Jankowski, 2004). Dock så finns det fortfarande utrymme 

för förbättringar av Ftii. Fagan & Detterman (1992) skriver att utvecklingen av Ftii är en: ”… 

kontinuerlig process, som aldrig blir helt avslutad” (förf. Översättning, s.175). 

Även om Ftii har visat sig fungera väl vid bedömning av spädbarns kognitiva nivå (Fagan & 

Detterman, 1992) har det fortfarande vissa svagheter i sin nuvarande utformning. För att Ftii 

skall generera reliabla resultat bör försökspersonerna testas vid fler än ett tillfälle. 

Försökspersonernas ögonrörelser registreras manuellt av testledaren och resultaten kan därför 

påverkas av testledarens reaktionshastighet och uppmärksamhetsförmåga (Smith, 1997).  

De första metoderna för att mäta ögonrörelser utvecklades redan i slutet på 1800-talet 

(Holmqvist, in press). Ögonrörelsemätarna har utvecklats från att vara mekaniskt 

komplicerade och obekväma maskiner till relativt lättanvända datorbaserade tekniska 

hjälpmedel. I takt med att tekniken har blivit billigare och därmed mer tillgänglig för en större 

marknad, används ögonrörelsemätare idag inom flera olika områden, varav forskningsvärlden 

är det största. Samtidigt som ögonrörelsemätaren samlar in längd på fixeringar sker mätningen 

på millisekundnivå och ytterligare information (om exempelvis försökspersonernas sackader) 

kan hämtas för att djupare analysera insamlat material (Holmqvist, in press). 

Tekniken för att mäta ögonrörelser idag är så pass tillgänglig och automatiserad att det 

motiverar en undersökning av möjligheten om nyhetspreferens kan mätas säkrare och enklare 

med ögonrörelsemätare jämfört med den manuella metod som Ftii hittills använt. Det skulle 

också vara intressant att undersöka hur Ftiis reliabilitet påverkas av användandet av en 

ögonrörelsemätare.  
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1.1 Syfte och Frågeställningar 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka möjligheten att mäta nyhetspreferens på 

liknande sätt som Fagan Test of Infant Intelligence genom automatiserad registrering av 

ögonförelser med hjälp av ögonrörelsemätare istället för manuell registrering. Genom att testa 

dels en spädbarnsgrupp och dels en vuxengrupp med två versioner av Fagan Test of Infant 
Intelligence, en datorbaserad version (Ftii) och en för studien utvecklad version på 

ögonrörelsemätare (Ftii-Ö), undersöks följande frågeställningar: 

a) Är resultaten från de spädbarns- och vuxengrupper som testats i Ftii-Ö jämförbara 

med resultat från samma testgrupper i Ftii? 

b) Uppstår det några större skillnader i utförande mellan den för studien utvecklade 

versionen (Ftii-Ö) och Fagan Test of Infant Intelligence (Ftii)? 

2. Bakgrund 
Teoribakgrunden kommer att fokusera på de kognitiva förmågor och mått som används i 

studien, samt en överblick över ögonrörelsemätare och erfarenheter av studier på spädbarn 

med ögonrörelsemätare.  

2.1 Minne  
Minne är ett samlingsnamn för de kognitiva förmågor som utrustar oss med kunskap om vår 

värld och hur vi fungerar i den. I minnet lagras information om världen omkring oss. Minnet 

utgörs av flera olika delar och dessa delar består alla av olika kognitiva funktioner som 

samarbetar för att skapa ordning bland all information vi möter. 

Endel Tulving (2002) kategoriserar nämnda minnesfunktioner enligt ett koncept av 

hypotetiska minnessystem (se fig 1). Tulving beskriver dessa minnessystem som: 

 ”… organiserade strukturer av grundläggande operativa komponenter. En operativ 

komponent i ett system består av ett neutralt substrat och dess beteendemässiga eller kognitiva 

korrelat. Vissa av dessa komponenter delas av alla system medan andra bara förekommer i 

några och andra är unika för sitt system. Olika lärande- och minnessituationer involverar 

sammanfogade komponenter från ett eller flera system.” (Tulving 2002, sid.6, förf. 

översättning.) 
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Figur 1 - En modell av Tulvings implicita och explicita minnessystem, samt de metoder som blivit förknippade med 
dem. Efter Heimanns figur (Heimann, 2010).  

2.1.1 Implicit minne. Implicit minne är en kategori som innefattar ett antal 

olika former av minne, vilka alla delar egenskaperna att de är oåtkomliga för medvetandet. 

Sådana minnesformer behandlar exempelvis kunskap om hur man utför uppgifter på ett 

automatiserat sätt, såsom att cykla eller skriva, men behandlar också de minneseffekter som 

fås genom priming (Rose, Feldman, & Jankowski, 2004, s. 91). 

2.1.2 Explicit minne. Explicit minne delas vanligtvis upp i två större 

minnessystem, det semantiska och det episodiska minnet. Dessa minnessystem delar en del 

funktioner men skiljer sig också väsentligt från varandra på vissa punkter. I följande avsnitt 

beskrivs likheterna och skillnaderna dessa system emellan. 

Episodiskt minne. Det episodiska minnet delar grundläggande minnesfunktioner 

med det semantiska minnet (kunskap om personliga erfarenheter), men har också funktioner 

som är unika. Den främsta säregenskapen hos det episodiska minnet är möjligheten att 

genomföra en mental resa tillbaka i tiden och återuppleva tidigare upplevelser, så kallad 

”autonoetic consciousness” (Tulving, 2002). 

Semantiskt minne. Det semantiska minnet är det minnessystem som utrustar oss 

med generell kunskap om världen (Tulving & Schacter, 1990). Semantiskt minne hanterar 

världslig kunskap som inte är bundet till specifika individer, exempelvis att Sveriges 

huvudstad heter Stockholm och att tre är ett större tal än två.  

Pre-Explicit minne. Heimann (2010) skriver att spädbarn redan från 3-4 månader 

är kapabla att bearbeta visuell information. Denna tidiga förmåga tillskrivs visuellt 

igenkänningsminne (eng. Visual recognition memory) och kan enligt Heimann ses som en 

möjlig indikation på att spädbarn har tidiga explicita minnesförmågor.  

Spädbarns visuella igenkänningsminne används för testning av spädbarns 

informationsbearbetningsförmåga. Ett spädbarn reagerar redan under sitt första levnadsår 

olika på ett nytt och ett tidigare sett stimuli, vilket demonstrerar att spädbarn är kapabla att 
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koda och behålla vissa aspekter av visuell information. Detta är en viktig egenskap för att 

förvärva information om världen (Smith, Fagan, & Ulvsund, 2002).  

Mätningar av nyhetspreferens hos spädbarn har visat sig tillförlitligt vid upskattning av 

framtida IQ, icke-verbal kommunikation och språk (Bornstein & Sigman, 1986; Colombo, 

1993; Heimann, Tjus, & Strid, 2010; Heimann, 2010; Smith, 1997, Thompson & Fagan, 

1991). 

Heimann et al. (2010) nämner också att dessa resultat antyder att de uppmärksamhets- och 

minnesfunktioner som aktiveras av visuellt igenkänningsminne vid mätningar av 

nyhetspreferens har visat sig vara viktiga för de kommunikationsfärdigheter som utvecklas 

senare i livet.  

2.3  Nyhetspreferens hos spädbarn 
Forskningen på spädbarns igenkänningsminne har sina rötter i studier gjorda under 1960-talet 

av Fantz (1964). I sin studie presenterade Fantz ett foto för spädbarn i en minut. Efter att 

minuten passerat visades samma foto upp tillsammans med ett nytt foto. Denna procedur 

upprepades tio gånger efter varandra, där det första fotot var samma genom hela testet, men 

där det jämförande fotot alltid var nytt för spädbarnet. Resultaten från studien visade att barn 

äldre än två månader visade mindre och mindre intresse för det återkommande fotot samtidigt 

som de fann det nya stimulit mer och mer intressant. Detta resultat representerade en tendens 

att uppmärksamma ett nytt stimuli mer än ett redan känt. Den här metoden är grunden i det 

visuella parjämförelsetest som starkt influerade studiet av spädbarns visuella 

igenkänningsminne (Rose, Feldman, & Jankowski, 2004). 

Colombo (1993) anser att mätningen av ett spädbarns respons gentemot ett nytt stimuli är ett 

mått av en sorts kognitiv ”produkt” då det är en respons som uppstår som en funktion av 

förvärvandet av information genom ett redan inspekterat stimuli. Colombo (1993) utvecklar 

sin tankegång kring vad den kognitiva produkten egentligen reflekterar genom fyra olika 

tolkningar kring vad produkten, även kallad ”nyhetspreferens”, hos spädbarn kan innebära: 

• Responsen reflekterar en positiv och affektiv respons till något nytt. 

• Responsen ses som ett mått på visuell diskriminering och beror på att 

spädbarnet måste vara kapabelt att skilja nytt och familjärt stimuli från 

varandra för att kunna välja det nya.   

• Responsen indikerar ett igenkänningsminne av det familjära stimulit. 

• Den fjärde tolkningen av tidigare nämnda respons baseras på att spädbarnet får 

en förutbestämd tid att avkoda det familjära stimulit. Om spädbarnet kan 

uppvisa nyhetspreferens så innebär det att spädbarnet är kapabel att bearbeta 

stimulit under de givna tidsrestriktionerna.  

2.3.1 Parjämförelsetest (Paired Comparison-test). Kognitiva test för att mäta 

barns och senare även spädbarns intelligens började utvecklas redan runt sekelskiftet 18-1900 

(Brooks-Gunn & Weinraub, 1983). Främsta anledningen till att ta reda på barns 

intelligensnivå var för att avgöra en relativ intelligensnivå för så kallade ”idioter”, som 

troddes ha samma mentala kapaciteter som en tvååring. Under denna tidsperiod var Binet den 
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forskare som skiftade opinionen kring kognitiva spädbarnstest. Tidig forskning kring 

spädbarns intelligens baserades på sensoriska och simpla minnesförmågor och Binets arbete 

ledde till att forskare mer och mer intresserade sig för de, enligt Binet, mer avancerade 

mentala förmågorna minne, uppmärksamhet och förståelse (Brooks-Gunn & Weinraub, 

1983).   

Det dröjde till 1970-talet innan ett parjämförelsetest för mätning av spädbarns nyhetspreferens 

utvecklades. Till skillnad från ett ensamt presentationstest visas i parjämförelsetestet ett för 

spädbarnet känt stimuli upp samtidigt som ett okänt stimuli. Då de två stimulibilderna visas 

samtidigt tvingas försökspersonen att välja vilken av stimulibilderna att titta på. Ett 

parjämförelsetest behöver inte heller kontrolleras för regressionseffekter, då båda 

stimulibilderna från början har en femtioprocentig chans till fokusering (så länge som bilderna 

är lika stora och delar samma stimuliegenskaper etc.). Detta innebär i praktiken att ett 

parjämförelsetest mäter en försökspersons nyhetspreferens i förhållande till ett slumpmässigt 

utfall (Colombo, 1993).  

I studien används Fagan Test of Infant Intelligence som mäter nyhetspreferens genom 

systematisk parjämförelser mellan gamla och nya bilder.  

2.4 Ögonrörelsemätningar 
De första ögonrörelsemätarna konstruerades i slutet av 1800-talet. De var ofta tekniskt svåra 

att konstruera samtidigt som de ofta var fysiskt obekväma för försökspersonerna. Holmqvist 

et. al. (in press) beskriver ögonrörelsemätarnas utveckling under 1900-talet, från olika 

linssystem som via speglar förmedlar försökspersonens blick till Elektrookulografi som mäter 

ögonrörelser via de elektromagnetiska impulserna från ögats muskulatur. De senaste 20 åren 

har en metod av videobaserad ögonrörelsemätning använts mer och mer frekvent. I metoden 

som kallas Pupil and Corneal Reflection Eye-Tracking, mäts ögonrörelserna genom en 

förstorad bild av ögat där bildbearbetande algoritmer i systemet lokaliserar pupill- och 

corneareflektion. Cornealreflektionen (en ljusreflektion som speglas på ögats yta) fås genom 

en infraröd ljuskälla som positioneras framför försökspersonen. Nämnda cornealreflektion är 

nödvändig då det ger en extra referenspunkt för systemet, vilket hjälper systemet att 

kompensera för mindre huvudrörelser. För att lokalisera både pupill- och cornealreflex 

använder sig system av detta slag en kamera med IR-filter. System som använder sig av Pupil 
and Corneal Reflection Eye-Tracking är också mer kapabla att hantera mindre huvudrörelser 

än andra ögonrörelsemätarsystem, vilket kommer väl till pass vid spädbarnstestning.  

Ögonrörelsemätare används idag inom flera områden, exempelvis inom psykolingvistik, 

Människa-Teknik-Organisation och beslutsfattande (Holmqvist et. al., in press). Även inom 

användbarhetstestning används ögonrörelsemätare mer och mer frekvent (Nielsen, 2009). 

Förhoppningsvis kan en ögonrörelsemätare till högre mätningsprecision och mindre mänsklig 

påverkan i testandet med Ftii.    

2.4.1 Spädbarn. Aslin & McMurray (2004) sammanställer i sin artikel en 

mängd erfarenheter från tidigare studier där spädbarn testats med ögonrörelsemätare. De 

förespråkar precis som Holmqvist ögonrörelsemätare som använder sig av Pupil and Corneal 
Reflection Eye-Tracking. Aslin & McMurray diskuterar också vissa anpassningar som skett i 
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studier med spädbarn, där exempelvis kalibreringsmetoden har bytts från den ursprungliga 9-

punktskalibreringen till 5 eller 2-punktskalibrering. Ytterligare kalibreringsmodifieringar som 

används är bland annat pulserande kalibreringsbilder, vilket gör kalibreringen lättare då 

spädbarnen har lättare att följa kalibreringsbilden runt skärmen.  

3. Metod 
Metodavsnittet kommer att presentera studiens deltagare tillsammans med de metoder som 

användes. En detaljerad beskrivning av de två testen (Ftii & Ftii-Ö) och datahanteringen 

kommer också att ges. 

3.1 Deltagare 
I detta avsnitt kommer studiens deltagare att presenteras. Alla namn som presenteras i 

tabellerna är fingerade. 

3.1.1 Spädbarn. Försökspersonerna rekryterades via besök på öppna förskolor, 

vilket är en kommunal verksamhet för föräldrar och småbarn, i Linköpingsområdet. 

Rekryteringen skedde genom en kort presentation av studien, samt genom att ett 

informationsblad lämnades ut till föräldrar på plats. Kravet för deltagande i studien var att 

försökspersonen skulle vara mellan 5 och 9 månader gammal (Se tabell 1). Sju barn 

rekryterades till studien, varav tre föll bort på grund av att testen inte kunde genomföras på 

grund av metodproblem. 

 

 

 

 

 

3.1.2 Vuxna. Sammanlagt rekryterades  fyra vuxna försöksdeltagare. Av dessa 

var tre kvinnor och en man (se tabell 2). Två av försökspersonerna rekryterades via e-post och 

övriga två rekryterades via personliga kontakter. Kraven för deltagande i testet var att 

försökspersonerna ej fick ha kännedom om studiens syfte och mått. Samtliga försökspersoner 

var vid tidpunkten för testets genomförande studerande på det Kognitionsvetenskapliga 

programmet vid Linköpings Universitet.  

 

Spädbarn 
Fp Startversion Ålder (Månader) Kön 

Adam Ftii 6 Pojke 

Björn  Ftii-Ö 6 Pojke 

Lina Ftii 6 Flicka 

Alma Ftii-Ö 6 Flicka 

Tabell 1 - Tabell över försökspersonerna i spädbarnsgruppen. Med startversion avses det test 
som fp startade med av Ftii/Ftii-Ö. 
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Camilla Ftii 24 Kvinna 

Albin Ftii-Ö 24 Man 
 

Tabell 2 - Tabellen visar försökspersonerna i vuxengruppen. Med startversion 
avses det test som fp startade med av Ftii/Ftii-Ö. 

3.2 Fagan Test of Infant Intelligence (Ftii) 
Ftii är ett datorbaserat parjämförelsetest av spädbarns visuella nyhetspreferens. Testet består 

av tio inlärningsbilder eller nyhetsproblem och vanligtvis testas försökspersonen sittandes i 

förälderns famn framför en datorskärm. Före varje nyhetsproblem får försökspersonen 

bekanta sig med en inlärningsbild under en fördefinierad visuell inspektionstid (varierar i 

studien mellan 5-20 sekunder). Efter att personen/barnet tittat på bilderna den förstipulerade 

inlärningstiden så paras det för försökspersonen bekanta stimulit samman med ett nytt stimuli 

(se figur 4). Testet kontrollerar för positionseffekter genom att höger- och 

vänsterpositioneringen skiftas under testet (Fagan & Detterman, 1992).  

    

Figur 2 – Exempel på en inlärningsbild. Figur 3 - Exempel på ett nyhetsproblem, med ett 
för försökspersonen okänt stimuli till vänster. 

Försöksledaren står framför försökspersonen, dold av en pappskiva, och avgör vilken sida av 

skärmen personen tittar på genom att se hur bilden reflekteras i försökspersonens pupill 

genom ett titthål i pappskivan. När försökspersonen tittar på stimulibilderna trycker 

försöksledaren ner musknappen för motsvarande sida, för att på så sätt registrera vilken bild 

som försökspersonen ser på.  

Ftii fortsätter automatiskt vidare bland nyhetsproblem och inlärningsbilder när den 

fördefinierade visningstiden uppnåtts för varje visat stimuli.  

Försökspersonens prestation mäts genom att datorn efter avslutat test räknar fram ett 

nyhetsvärde, vilket består av den inspektionstiden för det nya stimulit dividerat med den totala 

inspektionstiden för nyhetsproblemet. Detta uträknade värde, mutiplicerat med 100, 

representerar försökspersonens nyhetspreferens (Fagan & Detterman, 1992).  

Vuxna 
Fp Startversion Ålder (År) Kön 

Katarina Ftii 23 Kvinna 

Therese Ftii-Ö 25 Kvinna 
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3.3 Fagan Test of Infant Intelligence med ögonrörelsemätare  
Ftii-Ö är skapat för att utvärdera möjligheten att utföra Ftii med hjälp av en 

ögonrörelsemätare (RED från SensoMotoric Instruments (SMI), Germany). Testet är designat 

för att vara så likt Ftii som möjligt. Ftii-Ö använder stimulibilder som Ftii och bilderna följer 

samma ordning och tidsperioder.  

Ftii-Ö skiljer sig från Ftii på främst tre punkter. För det första, genom att försökspersonen 

behöver sitta relativt stilla i en given position. För det andra, att försöksledaren måste 

kalibrera ögonrörelsemätaren gentemot försökspersonens ögon. Till sist måste försöksledaren 

själv kontrollera hur länge inlärningsbilderna visas, samt gå vidare i försöket när definierad 

inlärningstid har uppnåtts, då ögonrörelsemätaren saknade stöd för just dessa funktioner. 

Försöksledaren mäter istället försökspersonernas inspektionstid manuellt med ett tidtagarur 

utifrån de ögonrörelser som registreras av ögonrörelsemätaren. 

3.3.1 Kalibrering. Försökspersonens position gentemot ögonrörelsemätaren är 

betydelsefull för att få exakta mätdata. Av detta skäl föregås varje test av en kalibrering. Detta 

innebär att försökspersonens ögon positioneras gentemot ögonrörelsemätaren. Vid en 

kalibrering matchar man försökspersonens blick mot ett antal referenspunkter på skärmen. För 

bästa resultat skall försökspersonen hålla huvudet stilla och endast följa kalibreringsbilden 

med blicken. Den använda kalibreringsmetoden var en så kallad fempunktskalibrering, vilket 

innebär att försökspersonens blick matchas mot fem referenspunkter på ögonrörelsemätarens 

datorskärm. Den kalibreringsbild (den bild som indikerar referenspunkterna på datorskärmen) 

som användes var en svart ring. 

För att få spädbarnen att hålla fokus på datorskärmen under kalibreringen spelades ett klipp av 

”Baby Einstein” (Ett barnprogram speciellt framtaget för spädbarn) upp på datorskärmen. 

Under tiden som barnen tittade på klippet, kunde försöksledarna med hjälp av föräldern 

korrigera försökspersonens position efter ögonrörelsemätarens visuella indikationer. När 

barnen satt rätt, stängde försöksledaren av webbläsaren och startade kalibreringen direkt efter. 

Kalibreringen upprepades tills tillräckligt bra kalibreringsvärden hade uppnåtts, varefter testet 

startades.  

De vuxna deltagarna instruerades endast att hålla huvudet stilla och följa kalibreringsbilden 

med blicken.  

3.3.2 Pilottest av Ftii-Ö. Ftii-Ö pilottestades med två barn. I det första 

pilotförsöket testades en två år gammal pojke och i andra försöket testades ett sex månader 

gammalt spädbarn. Den tvååriga pojken satt själv på en stol, medan spädbarnet placerades i en 

bilbarnstol för extra stabilitet och för att hindra plötsliga rörelser.  

Några kalibreringsresultat kunde inte fås från spädbarnet, då ögonrörelsemätaren inte kunde 

följa barnets blick runt skärmen. Problemen resulterade i att kalibreringen av barnets 

ögonrörelser inte kunde genomföras och att pilottestet av spädbarnet på grund av detta inte 

gick att genomföra. Ett komplett pilottest kunde däremot genomföras med den tvååriga 

pojken.  
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De lärdomar som drogs av pilottesterna var dels att försöka göra kalibreringen mer intressant 

för försökspersonerna, dels att göra kalibreringen lättare för spädbarnen. Det misstänktes att 

kalibreringsbilden var för intetsägande och liten för att ett spädbarn skulle ge den tillräcklig 

uppmärksamhet. Till genomförandet av testet användes därför en tecknad bild som 

kalibreringsobjekt istället för tidigare nämnda ring. Utöver bytet av kalibreringsbild gjordes 

också en modifiering som fick kalibreringsbilden att röra sig runt skärmen i en pulserande 

rörelse, vilket förväntades göra det lättare för spädbarnet att följa kalibreringsbilden på 

datorskärmen.  

Fempunktskalibreringen byttes även ut mot en tvåpunktskalibrering. Ändringen av 

kalibreringsmetod förväntades öka spädbarnets uppmärksamhet och fokus på 

kalibreringsbilden under kalibreringen, vilket då förväntades leda till en genomförbar 

kalibrering. 

3.4 Teknisk utrustning och programvara 
I detta avsnitt kommer den programvara som användes i studien att presenteras. 

3.4.1 Ftii. I studien användes version 1.1.1 av en datorbaserad version av Fagan 

Test of Infant Intelligence. Testet kördes på en Acer Travelmate 8104. Testet projicerades på 

en 17-tums TFT-skärm av märket Dell. Registreringen av försökspersonens fokus gjordes 

med en Microsoft Basic Optical Mouse.  

3.4.2 Ftii-Ö. I studien kördes Ftii-Ö med hjälp av ögonrörelsemätarsystemet 

RED från SensoMotoric Instruments (SMI) Germany. Ögonrörelsemätaren använder sig av 

infraröda strålar som med hjälp av reflektion mot både pupill och cornea mäter 

försökspersonens blick på datorskärmen. Ögonrörelsemätarens uppsamlingsfrekvens under 

försöken var 60 Hz. Experimentet utformades och kördes i programmet Experiment Center 
2.3. och insmlade ögronrörelsedata analyserades i BeGaze 2.3. Visningstiden för 

inlärningsbilderna kontrollerades med hjälp av en Origo Professional Stopwatch.  Då Ftii-Ö är 

uppbyggt med stimuli i bildform har endast de funktioner som är kopplade till bildhantering i 

programmet använts. Stimulibilderna följer samma ordning som i Ftii.  

De ögonrörelsefunktioner som användes av Ftii-Ö var: 

• Varaktighet (eng. Duration). Definierar hur länge en bild visas för försökspersonen i 

försöket. Tiden definieras i millisekunder. 

• Utlösande Intresseområde (eng. Trigger Area Of Interest). En funktion som i Ftii-Ö 

hjälper till att säkerställa att försökspersonen fokuserar tillräckligt länge på en 

inlärningsbild för att kunna starta testfasen. Detta gör att en korrekt tidtagning skall 

säkerställas, då Ftii har en automatisk inställning som startar tidtagningen när 

försökspersonen har fokuserat på stimulibilden i 500 ms. 

BeGaze 2.3. Insamlad data har analyserats i programmet BeGaze 2.3 som hör till 

samma programpaket som Experiment Center 2.3. I programmet kan man definiera 

intresseområden, följa försökspersonernas ögonrörelser över stimulibilderna och 
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sammanställa relevant data. Relevant data (fixeringar, fixeringstid etc.) kan exporteras i form 

bilder eller större datasammanställningar i form av textfiler. 

3.5 Procedur 
I detta avsnitt kommer testproceduren att beskrivas.  

3.5.1 Miljö. Alla försökspersoner testades i IKT-studion, Key-huset på Campus 

Valla, Linköpings Universitet. Miljön var vid alla testtillfällen lugn och tyst och samtliga 

tester utfördes av två försöksledare. Ftii och Ftii-Ö testades i en avskärmad och mörklagd del 

av rummet och lekuppgifterna genomfördes på en annan plats i lokalen. 

3.5.2 Spädbarn. Generell bakgrundsinformation om studien samt information 

om testets upplägg och uppgifternas ordning gavs till medföljande förälder/föräldrar 

tillsammans med den etiska informationen för testet. 

De två nyhetspreferenstesten i studien genomfördes tillsammans med en serie lekbetonade 

uppgifter. Dessa uppgifter användes för att få barnet intresserat och för att förhindra att barnet 

ledsnade. Uppgifterna genomfördes i följande ordning:  

 

Figur 4 - Figuren beskriver hur försökspersonerna utförde testets uppgifter. Dubbla lekupgifter avser att två 
lekuppgifter gjordes efter varandra. 

Startversionen i testet randomiserades mellan försökspersonerna före testningens början. 

3.5.3 Vuxna försökspersoner. De vuxna försökspersonerna genomförde testet 

med samma testversion och inställningar som för ett år gamla spädbarn. Startversionen i testet 

randomiserades mellan försökspersonerna före testningens början. 

När försökspersonerna anlände visades de in i rummet och gavs en kort introduktion till 

proceduren. De fick instruktioner att titta på bildserien och hålla huvudet så still som möjligt.  

Efter att försöksledaren gett instruktioner och delgett försökspersonen de etiska principerna 

startades testproceduren.  
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Ftii genomfördes på samma sätt som för spädbarnsgruppen sånär som på en skillnad. Den 

pappskiva som användes för att dölja försöksledaren under spädbarnstestet användes inte vid 

testningen av de vuxna försöksdeltagarna, utan försöksledaren tittade direkt på 

försökspersonens ögon utan att vara dold.  

Efter det första testet togs en paus och försöksledare och försöksperson samtalade under tiden 

i testlokalen. När 15 minuter passerat startade försöksledare och försöksperson 

förberedelserna inför nästa test. När de vuxna försökspersonerna testades i Ftii-Ö användes 

samma kalibrering som för spädbarnsgruppen. 

3.6 Datahantering 
I detta stycke beskrivs hur de data som samlats in från båda testgrupperna hanteras. Samma 

variabler och termer användes i datahanteringen för de båda grupperna. 

3.6.1 Ftii. Data från Ftii sammanställdes och räknades ut automatiskt i 

testprogrammet och försökspersonens nyhetspreferens visades på skärmen direkt efter slutfört 

test. Detaljerad information för varje inlärningsuppgift sparades dessutom in separat 

resultatfil. 

3.6.2 Ftii-Ö. Försökspersonernas registrerade data från Ftii-Ö sparades i en 

resultatfil som senare analyserades i BeGaze 2.3. Här presenteras och beskrivs också de 

datatermer som spelade störst roll vid resultatberäkningen.  

Intresseområden (Areas of Interest). Intresseområden är ett hjälpmedel som 

accentuerar olika delar av ett presenterat stimuli. Ett intresseområde skiljer de områden av 

studiens stimulimaterial som är intressanta för mer djupgående analys från andra mindre 

intressanta områden. De två parjämförelsebilderna markerades med var sitt intresseområde. 

Detta möjliggjorde beräkning av nyhetspreferens med hjälp av att barnets inspektionstid 

registrerades av ögonrörelsemätaren.  

Inspektionstid (Eng. term; Diversion Duration). Detta mått anger den 

sammanlagda tiden för försökspersonens sackad (snabb ögonrörelse) in i ett intresseområde, 

fixeringstiderna i intresseområdet, samt tiden för sackaden ut ur intresseområdet. Detta mått 

valdes för att det på bästa sätt motsvarar den tidtagning som sker av försökspersonens fokus i 

Ftii. 

Antal Fixeringar. Detta värde reflekterar det totala antalet fixeringar från en 

försöksperson som uppfångades av ögonrörelsemätaren inom ett definierat intresseområde.  

3.7 Analysmetod för Ftii-Ö 
De variabler som beskrevs i föregående stycke exporterades från BeGaze 2.3 till Microsoft 

Office Excel för analys och beräkning av försökspersonernas resultat i Ftii-Ö.  

3.7.1 Nyhetspreferens i Ftii-Ö. Nyhetspreferensen består av inspektionstiden 

för det nya stimulit dividerat med den totala inspektionstiden för nyhetsproblemet. Detta 

uträknade värde, mutiplicerat med 100, representerar försökspersonens nyhetspreferens. Ett 

värde räknades ut för varje intresseområde. Genomsnittsvärdet för alla summerade 
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intresseområden kategoriserade som ”Test” är då värdet för försökspersonens 

nyhetspreferens. 

3.7.2 Antal fixeringar. Precis som för nyhetsvärdet räknades ett genomsnitt 

fram för antalet fixeringar i respektive intresseområde.  

3.7.3 Spearman Rank-Order Correlation Coefficient beskriver det linjära 

förhållandet mellan två variabler som använder sig av rankade värden (Heiman, 2001). För att 

undersöka hur väl försökspersonernas prestation i Ftii-ö matchar deras prestation i Ftii 

rankades försökspersonernas resultat i vartdera testet från högst till lägst genom 

positionsvärden mellan 1-4, där 1 representerar det högsta värdet och fyra det lägsta. Dessa 

rankade värden användes senare för att analysera hur väl försökspersonernas prestationer i Ftii 

och Ftii-Ö överensstämde. 

4. Resultat 
I detta avsnitt presenteras försökspersonernas resultat gruppvis. De resultat som presenteras 

avser försökspersonens nyhetspreferens och hur deras resultat varierade mellan de båda 

testen.  

4.1 Spädbarn 
I figur 5 redovisas nyhetspreferensen för försökspersonerna i spädbarnsgruppen. Medelvärdet 

är över 60 procent med Ftii-Ö och nästan 55 procent med Ftii. Det är bara Lina som inte har 

högre resultat med Ftii-Ö, hon får nästan exakt samma resultat i Ftii-Ö och Ftii. Tre av fyra 

försökspersoner i spädbarnsgruppen uppvisar nyhetspreferens i Ftii-Ö, dvs når över det 

gränsvärde som Colombo (1993) rekommenderar. Två av fyra barn uppvisar nyhetspreferens i 

Ftii.  

 

Figur 5 - Spädbarnsgruppens nyhetspreferens i Ftii och Ftii-Ö, samt medelvärden.  

I tabell 3 visas det genomsnittliga antalet fixeringar som observerades för spädbarnen när det 

genomförde Ftii-Ö. För alla barn är det genomsnittliga antalet registrerade fixeringar för den 

nya bilden (testbilden) högre än medelvärdet för den familjära bilden.  

Adam Björn Lina Alma Medelvärde

Ftii 50,59 60,01 52,68 55,76 54,76

Ftii-Ö 60,00 66,41 52,36 65,98 61,19
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Genomsnittligt antal fixeringar - Spädbarn 
Intresseområde Adam Björn Lina Alma Medelvärde Fix 

Familjär 2,83 3,25 2,95 2,15 2,80 

Ny bild 5,08 5,50 4,00 4,10 4,67 

En Spearmans rangkorrelation baserad på spädbarnens resultat på de båda versionerna av Ftii 

visar på en hög överrensstämmelse mellan de båda testningarna, rs = 0,80 (ns; n = 4). Värt att 

notera är att det inte skiljer mer än en position mellan försökspersonernas rangordning mellan 

de båda testen. 

 

 

  

 

 

 

4.2 Vuxna 
 I figur 6 visas resultaten från de vuxna försökspersonerna. Resultaten från Ftii visar på stor 

variation i nyhetspreferens försökspersonerna emellan, NP varierar från 51,26 till 87,71. Tre 

av fyra får ett resultat över gränsvärdet 55 procent. Resultatet för Ftii-Ö uppvisar inte lika stor 

variation deltagarna emellan, NP varierar från 65,13 till 68,47. Alla försökspersoner uppvisar 

därmed en tydlig nyhetspreferens.  

 

Figur 6 - De vuxna försökspersonernas resultat i Ftii och Ftii-Ö, samt medelvärden. 

Katarina Therese Camilla Albin Medelvärde

Ftii 51,26 87,71 72,24 63,87 68,77

Ftii-Ö 68,08 68,18 65,13 68,47 67,46
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Tabell 3 - Genomsnittligt antal fixeringar per intresseområde i Ftii-Ö.  Medelvärdet av fixeringarna i  
respektive intresseområde ses längst till höger.  

Inbördes rank - Spädbarn 

 Adam Björn Lina Alma 
Ftii-Ö 60,00 66,41 52,36 65,98 

Rank (Ftii-Ö) 3 1 4 2 

Ftii 50,59 60,01 52,68 55,76 

Rank (Ftii) 4 1 3 2 

Tabell 4 - Försökspersonernas resultat och rank i respektive test.  
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Precis som för spädbarnsgruppen beräknades det genomsnittliga antalet fixeringar inom 

definierade  intressområden i Ftii-Ö. Alla försökspersoner registrerades för fler fixeringar på 

den nya bilden (testbilden) än den familijära bilden (se tabell 5).  

 

 

 

Tabell 5 - Genomsnittligt antal Fixeringar per intresseområde i FTII-Ö 

Spearmans rang korrelation mellan de båda testen tyder på att det inte finns någon relation 

mellan dem, rs= 0 (n = 4). 

 

Inbördes rank - Vuxna 

 Katarina Therese Camilla Albin 
Ftii-Ö 68,08 68,18 65,13 68,47 

Rank (Ftii-Ö) 3 2 4 1 

Ftii 51,26 87,71 72,24 63,87 

Rank (Ftii) 4 1 2 3 
 

Tabell 6 - De vuxna försökspersonernas resultat och rankning i de båda testen. 

5. Diskussion 
Resultaten indikerar att spädbarnsgruppens resultat från Ftii-Ö kan jämföras med samma 

grupps resultat från Ftii, samt att spädbarnsgruppens individuella resultat uppvisade mindre 

variation mellan de båda testen än de resultat som erhölls från de vuxna försökspersonerna. 

Dessa resultat kommer att diskuteras, för att sedan avslutas med en diskussion kring de 

erfarenheter som drogs från den metod som använts i studien. Först kommer 

metoderfarenheter som rör båda testgrupperna att diskuteras, för att senare utförligare 

diskutera erfarenheter kopplade till en specifik testgrupp. 

5.1 Resultatdiskussion  
5.1.2 Spädbarn. Resultatet av denna studie visar att det är möjligt att använda 

ögonrörelsemätare för att utföra ett parjämförelsestest. Försökspersonernas resultat påvisar att 

ögonrörelsemätaren kan beräkna nyhetspreferens för bilder som försökspersonerna betraktar. 

Nyhetspreferensen för Ftii-Ö motsvarar i stort den påvisade nyhetspreferensen för Ftii.  

Tre av fyra försökspersoner uppvisar nyhetspreferens i Ftii-Ö och två av fyra 

försökspersoner uppvisar nyhetspreferens i Ftii. Försökspersonen Lina har ett likartat 

nyhetsvärde i båda testversionerna, medan resterande tre försökspersoner har högre 

nyhetsvärden i Ftii-Ö än i Ftii. En möjlig till förklaring till höjningen av nyhetsvärdet mellan 

testversionerna kan vara att ögonrörelsemätaren registrerar försökspersonens fokus mer exakt 

än försöksledaren. Testning med Ftii-Ö är skulle kunna vara ett sätt att erhålla mer valid 

Genomsnittligt antal fixeringar - Vuxna 
Intresseområde Katarina Therese Camilla  Albin Medelvärde Fix 
Familjär 2,25 2,20 2,90 2,95 2,56 

Ny bild 4,25 5,15 5,95 4,95 5,10 
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mätning av nyhetspreferens och möjligtvis därför högre normalvärden. Dock krävs det 

ytterligare testning på ett större antal försökspersoner för att avgöra om nämnda effekt är 

återkommande.  

Den tid som försökspersonen betraktade de nya jämfört med de gamla bilderna, den så kallade 

nyhetspreferensen är det centrala måttet i Ftii och Ftii-Ö. Ftii-Ö möjliggör användningen av 

fler mått för att påvisa nyhetspreferens, till exempel fixeringar. Ftii-Ö kan räkna ut ett 

genomsnitt av försökspersonernas fixeringar och koppla detta till de presenterade 

nyhetsproblemen. Detta genomsnitt ger ytterligare ett mått av försökspersonernas 

nyhetspreferens. Försökspersonerna har fler och längre fixeringar av de nya bilderna jämfört 

de gamla. Dessa utgör större delen av försökspersonens inspektionstid.  

De testresultat som erhållits visar att försökspersonernas resultat från Ftii-Ö kan jämföras med 

testresultaten från Ftii. Den här slutsatsen kan dras utifrån försökspersonernas nyhetsvärden 

och genomsnittligt antal fixeringar. De resultat som erhållits i studien indikerar också en 

större visuell aktivitet i intresseområdet för den för försökspersonen obekanta testbilden. 

Detta resultat tolkas som att försökspersonerna fann den obekanta testbilden mer intressant än 

inlärningsbilden, vilket är en dokumenterad effekt vid testning av Ftii (Fagan & Detterman, 

1992; Bornstein & Sigman, 1986; Rose, Feldman, & Jankowski, 2004)  

Antagandet att resultaten mellan testen kan jämföras styrks av att försökspersonernas 

individuella resultatrank inte skiljer sig nämnvärt mellan de båda testbetingelserna, vilket i 

förlängningen resulterar i en stark rangkorrelation. För att statistiskt kunna säkerställa dessa 

resultat, bör fler försökspersoner testas i Ftii och Ftii-Ö och dessa resultat analyseras. Dock är 

det värt att poängtera att de resultat som erhållits från försökspersonerna i spädbarnsgruppen 

indikerar att ett genomfört Ftii-Ö ger liknande resultat som Ftii. 

5.1.3 Vuxna. Alla fyra vuxna försökspersoner uppvisade en nyhetspreferens i 

Ftii-Ö och tre av fyra försökspersoner uppvisade nyhetspreferens i Ftii.  

Försökspersonernas genomsnittliga antal fixeringar i Ftii-Ö indikerar också en 

nyhetspreferens vilket överensstämmer med de erhållna resultaten för inspektionstid i Ftii-Ö. 

Försöksdeltagarnas individuella resultat varierar kraftigt mellan de båda Ftii-testen, 

exempelvis försökspersonen Therese uppvisar en skillnad på nästan 20 enheter mellan Ftii 

och Ftii-Ö. Det är svårt att definitvt säga vad dessa stora variationer i nyhetspreferens beror 

på. En trolig förklaring till variationen kan vara att försökspersonerna genomförde de båda 

testversionerna med ett test som var avsett för ett ettårigt barn. Detta kan ha medfört att 

försökspersonens instinktiva betraktande av bilderna förlorades, då nyhetsproblemets 

visningstid var för lång och flera försökspersoner sade sig uppleva testet som utdraget och 

tråkigt.  

Resultaten från de vuxna försökspersonerna visar överlag på en nyhetspreferens i både Ftii 

och Ftii-Ö. Dock förekommer variation i storleken av nyhetspreferensen vilket gör det svårt 

att visa samband mellan de två versionerna. Ytterligare testning med fler försöksdeltagare 

krävs för att validera de erhållna resultaten. 
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5.2 Metoddiskussion 
5.2.1 Testmiljö. Försökspersonerna genomförde Ftii-Ö och Ftii i en mörklagd 

del av testlokalen. Detta är den testmiljö som rekommenderas för Ftii, eftersom datormonitorn 

skall vara det objekt i miljön som drar till sig försökspersonernas uppmärksamhet. Under 

försöken upplevdes mörkläggningen ha en positiv effekt på testens genomförande, då den 

lysande skärmen automatiskt fångade försökspersonernas intresse.  

I efterhand kom det dock till försöksledarens kännedom att registrering av 

ögonrörelser med det i studien använda ögonrörelsesystemet fungerar bäst i en upplyst miljö. 

Detta beror på att registreringen förbättras om hela försökspersonens pupiller är synliga. I 

mörker växer pupillerna för öka ljusintaget till ögat, vilket leder till att pupillens konturer 

löper större risk att döljas under ögonlock och ögonfransar. I dessa fall försöker 

ögonrörelsemätaren automatiskt komplettera försökspersonens pupillkonturer för att på så sätt 

förbättra precisionen i ögonrörelsemätningen.  

Kompletteringen av pupillkonturer kan medföra fördröjningar i registreringen av 

försökspersonens ögonrörelser. Det kan i sin tur leda till att fixeringar missas, vilket gör 

ögonrörelseregistreringen mer oprecis. I vissa fall kunde försöksledaren klart se att 

försökspersonen fokuserade på datorskärmen i långa sekvenser, men att ögonrörelsemätaren 

samtidigt var oförmögen att registrera försökspersonens ögonrörelser. Effekter av dessa 

problem upplevdes i form av ”ostabila” ögonrörelser (se fig. 7 & 8). Trötthet hos spädbarnen 

medförde även att ögonrörelser blev ostabila. Problemen vid ögonrörelseregistrering kan ha 

medfört att vissa försökspersoner i spädbarnsgruppen exponerades för inlärningsbilderna en 

längre tid än den definierade inlärningstiden. På grund av att dessa tidigare nämnda faktorer 

kan påverka ögonrörelsemätarens förmåga att hitta försökspersonernas ögon finns det skäl att 

anta att försökspersonernas registrering från testbilderna kan ha påverkats. Detta kan i sin tur 

ha lett till felaktiga resultat då försökspersonens nyhetspreferens kan ha förstärkts genom en 

förlängd visningstid för inlärningsbilden. På samma sätt kan en utebliven registrering av 

ögonrörelser på testbilderna också påverka försökspersonens resultat. Dessa problem 

upplevdes endast hos spädbarnsgruppen.  

                 

Figur 7 - Ett exempel på "ostabila" ögonrörelser.              Figur 8 - Ett exempel på ”stabila” ögonrörelser.
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Problemet med ögonrörelsemätningen leder till validitetsproblem för studien. Givetvis finns 

möjligheten att i efterhand kontrollera insamlad data, men problemen med registreringen av 

försökspersonens ögonrörelser i ögonrörelsemätaren måste definitivt åtgärdas för att höja 

validiteten i testningen.  

För att förbättra registreringen av försökspersonernas ögonrörelser i framtiden 

rekommenderar SMI (Sensomotoric Instruments, Germany) att försökspersoner testas i en ljus 

men avskärmad miljö. Då minskar försökspersonernas pupiller i storlek och 

ögonrörelsemätaren kan lättare registrera ögonrörelserna. Vid samtal med Kenneth Holmqvist 

(Chef för humanistlaboratoriet, Lunds universitet) påpekades också att användandet av en 

annan inställning i programvaran troligtvis skulle medföra en bättre ögonrörelseregistrering. 

Istället för att räkna försökspersonens båda ögon separat vid upptagningen räknar 

ögonrörelsemätaren istället ut ett medelvärde av försökspersonens ögon, vilket enligt 

Holmqvist resulterar i bättre ögonrörelseregistrering. 

5.2.2 Tekniska begränsningar i Ftii-Ö. Ögonrörelsemätaren saknade stöd för 

automatisk summering av försökspersonens inspektionstid. Försöksledaren fick därför 

summera försökspersonens inlärningstid med ett tidtagarur för att vid rätt inlärningstid mata 

fram nästa bildpar i serien. Att utföra mätning och manövrering av testet på detta sätt 

upplevdes som mycket problematiskt. Tidtagningen var speciellt komplicerad i de fall där 

försökspersonerna tittade i korta sekvenser, då försöksledaren fick problem med att mäta 

försökspersonens inspektionstid. Detta kan ha påverkat försökspersonernas inlärningstid och i 

förlängningen också påverkat försökspersonens resultat.  

Tidtagningen av försökspersonernas inspektionstid innebär en onödig felkälla för utförandet 

av Ftii-Ö. Detta leder till validitetsproblem för studien, då man inte kan garantera lika långa 

inlärningstider för alla försökspersoner. Att implementera en automatisk tidssummering i 

ögonrörelsemätarens programvara hade åtgärdat problemet.  

I tidig testning av ögonrörelsemätaren upplevdes kalibreringssvårigheter i Ftii-Ö som inte 

kunde kopplas till några uppenbara orsaker. Exempelvis registrerade ögonrörelsemätaren 

perfekta kalibreringsvärden när försöksledaren medvetet tittade bort från  

kalibreringspunkterna vid en testkalibrering. Vetskapen om att kalibreringen inte alltid kan 

förväntas fungera optimalt är viktig att känna till under testning. Försöksledaren uppfattade 

dock inte några problem av det nämnda slaget vid kalibreringen i  någon av testgrupperna och 

har heller inte någon anledning att misstro försökspersonernas kalibreringsresultat. 

5.2.3 Spädbarn. Den faktor som bidrog mest till ett väl genomfört 

spädbarnstest, oavsett testversion, var att förmå barnet att rikta sin uppmärksamhet mot 

datorskärmen. I de fall då barnet blev uttråkat var det svårare att genomföra testet. I dessa fall 

togs en paus i testningen och i några enstaka fall fick försökspersonen genomföra en 

lekuppgift, för att senare på nytt försöka slutföra testet. I de fall som barnen var glada och 

lugna fortgick testningen utan problem.  

Spädbarnens rörelser verkar påverka ögonrörelseupptagningen vid Ftii-Ö. Det tar tid för 

ögonrörelsemätaren att åter hitta försökspersonens ögon efter att försökspersonen tittat bort. 
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Under denna tid kan fokuseringar gå till spillo, vilket påverkar resultatens validitet. Det bästa 

sättet att minska dessa effekter är en kombination av att få barnet intresserat av skärmen och 

en korrekt registrering av försökspersonens ögonrörelser. I de fall som nämnda kombination 

uppnåddes vid testningen av spädbarnsgruppen fortlöpte testet utan problem.  

Efter pilottestningen modifierades kalibreringsmetoden från fem punkter till två punkter. 

Fördelarna med tvåpunktskalibrering upplevdes vara att försökspersonen inte behövde 

fokusera på kalibreringen under en längre tid, vilket ledde till en genomförd kalibrering och 

godtagbara kalibreringsresultat. Ytterligare en stor hjälp vid testningen av spädbarnsgruppen i 

Ftii-Ö var den korta film som spelades upp före kalibreringen av försökspersonerna. Den 

upplevdes hålla spädbarnen glada och underlättade under justeringen av försökspersonens 

position gentemot ögonrörelsemätaren. 

Vid testning av spädbarn i Ftii var en korrekt registrering av försökspersonens blick med hjälp 

av datormusen svår att uppnå, då försöksledaren inte var tillräckligt reaktionssnabb. Dessa 

problem upplevdes när försökspersonen tittade snabbt mellan de två stimulibilderna. I dessa 

fall kan försökspersonens resultat i testet ha påverkats. För att minska dessa effekters 

påverkan på försökspersonens resultat och höja resultatens validitet skulle försökspersonen ha 

genomfört testet flera gånger vid olika tillfällen, för att sedan räkna ut en genomsnittlig 

nyhetspreferens av de erhållna resultaten. Tyvärr kunde inte en repeterad testning av 

spädbarnsgruppen ske på grund av tidsbrist. 

5.2.4 Vuxna. De vuxna försökspersonerna sade sig uppleva Ftii som långsamt 

och till viss del uttråkande. Detta kan förklaras av faktumet att de tidsinställningar som 

användes till testet för de vuxna försökspersonerna egentligen är tänkt att utföras av ett 1 år 

gammalt spädbarn. Inlärnings- och testtiderna kan därför ha upplevts som långa av 

försökspersonerna, vilket också kan ha påverkat försökspersonernas prestation. Vanligtvis 

brukar vuxna försökspersoner testas med avsevärt kortare inlärnings- och testtider, men då det 

inte fanns en vuxenversion av testet att tillgå gjordes valet att genomföra testningen med den 

tidigare nämnda testversionen. 

De vuxna försökspersonerna testades utan den pappskiva som användes vid spädbarnstesten. 

Istället iakttog försöksledaren försökspersonernas ögon direkt över datorskärmen. Valet att 

inte använda pappskivan även vid testningen av de vuxna försökspersonerna medförde en 

procedurskillnad som inte kan bortses från.  

Även vuxengruppen hade problem vid registreringen av försökspersonernas blick i Ftii, vilket 

för försöksledaren upplevdes på samma sätt som för spädbarnsgruppen. Med detta menas att 

försöksledaren återigen kände svårigheter i att korrekt förmedla försökspersonernas blick via 

datormusen. Detta kan ha påverkat försökspersonernas resultat i Ftii på samma sätt som för 

spädbarnsgruppen. För att minska dessa effekters påverkan på försökspersonens resultat och 

höja testningens validitet borde försökspersonen även här låtas genomföra testet flera gånger 

vid olika tillfällen. Senare borde ett genomsnittligt värde för försökspersonens 

nyhetspreferens räknas fram. Dessa förändringar borde resultera i ett stabilare och mer 

tillförlitligt nyhetsvärde. 
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Vid testning av de vuxna försökspersonerna i Ftii-Ö upplevdes ögonrörelsemätaren inte ha 

några som helst problem att registrera försökspersonernas ögonrörelser. Detta kan bero på att 

försökspersonerna i vuxengruppen upplevdes satt mer still än försökspersonerna i 

spädbarnsgruppen. 

6. Slutsatser 
Föreliggande studie visar möjligheten att använda ögonrörelsemätare för att genomföra ett 

parjämförelsetest. Studien visar jämförbara data för spädbarn som testats i Ftii-Ö med det 

etablerade och datorbaserade Ftii. Dock krävs det utökad testning med fler försökspersoner 

för att ytterligare validera de erhållna resultaten. Dessutom behövs vidareutveckling av Ftii-Ö 

för att säkerställa reliabiliteten och göra testet helautomatiskt. 

Gällande de vuxna försökspersonerna måste utökad testning ske med rätt testinställningar för 

att validera den nyhetspreferens som försökspersonerna uppvisar i de båda testversionerna.  

Det för studien utvecklade Ftii-Ö är till dags dato inte jämförbar med Ftii, då det för tillfället 

har reliabilitetsproblem och är svårare att genomföra, samtidigt som det saknar funktioner för 

automatisk tidssummering av försökspersonernas ögonrörelser. Detta innebär att det finns det 

mycket utrymme för förbättringar. Främst måste åtgärder vidtas för att underlätta 

ögonrörelsemätarens kalibrering och registrering av försökspersonens ögonrörelser och 

fixeringar, samt tidsmätning av  ögonrörelser.  

7. Framtida Forskning 
Framtida testning av spädbarn i Ftii-Ö borde främst ske med ett större antal försökspersoner, i 

en miljö lämplig för ögonrörelsemätare och med vidtagna åtgärder mot de tekniska 

begränsningar som upplevts i föreliggande studie. Användningen av antalet fixeringar som 

ytterligare ett mått på nyhetspreferens bör testas ytterligare.  

Exempel på förbättringar i testmiljön kan vara att testa spädbarnen i en tyst, ljus och relativt 

omöblerad miljö, med en korrekt inställd ögonrörelsemätare. Vidare är en speciellt framtagen 

kalibreringsfilm, med en möjligtvis tecknad figur som tydligt rör sig runt skärmen och en 

testsituation där spädbarnen genomför Ftii-Ö liggande, exempel på möjliga sätt att nå en 

förbättrad ögonrörelsemätning i framtiden. 

Till sist skulle en funktion för automatiserad tidtagning av försökspersonens ögonrörelser i 

förhållande till en fördefinierad maxtid vara oerhört hjälpsam. Detta skulle eliminera den 

mänskliga faktorn, som tillsammans med den bristfälliga ögonrörelseregistreringen i Ftii-Ö 

och Ftii är de största validitets- och reliabilitetsproblem som upplevdes i studien. 
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