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Sammanfattning  
Syftet med arbetet är att utforma och genomföra ett test för fördröjd imitation och visuell 

uppmärksamhet hos barn i åldern fyra till sju år. Testet använde sig av objekt i olika 

handlingssekvenser. Deltagarna visades dessa och med hjälp av en ögonrörelsekamera kunde 

områden för visuell uppmärksamhet identifieras. Studien har utförts som ett pilottest till en 

större studie vid Linköpings universitet. Testet omfattade åtta deltagare och visade att den 

utformade proceduren fungerar bra, detta för att det tydde på att det skett en imitation, att den 

visuella uppmärksamheten ligger på relevanta områden och att uppgifterna ej var för svåra. 

Det fanns även områden som framkom vara av intresse, vilka undersökts i en tidigare studie 

(Vivanti et al. 2008). Det framkom att den visuella uppmärksamheten främst låg på ansikte 

och objekt vid presentation av handlingssekvenserna, jämfört med bakgrunden. Det fanns en 

signifikant skillnad mellan spenderad tid på ansikte och objekt i fem av sex uppgifter; i en låg 

störst fokus på ansiktet medan det i de övriga fyra låg på objekten. 
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1. Inledning  
Imitation är en förmåga som styr beteendet hos många olika arter (Meltzoff, 2002a) och 

minne är en grundläggande kognitiv process som krävs för detta (Bauer, 2010). Utan minnet 

skulle till exempel människan inte klara av att känna igen familjära ansikten, inte heller 

imitera andras beteenden (Bauer, 2010).  

 

Hur imitation fungerar (Meltzoff, 2002a) och frågor som när en människa börjar imitera 

andras beteenden (Meltzoff, 2002b) och hur imitationsförmågan kan skilja sig åt mellan olika 

grupper (Vivanti et al. 2008), har väckts och undersökts i studier. Meltzoff (2002b) skriver 

om, att imitation av ansiktsuttryck hittats så tidigt som hos två till tre veckor gamla spädbarn.  

 

Tidigare studier har undersökt såväl direkt som fördröjd imitation hos barn (Bauer, 2010) och 

i en studie av Vivanti et al. (2008) har även den visuella uppmärksamheten vid ett test av 

direkt imitation studerats med hjälp av ögonrörelsemätningar. I denna studie gjordes 

jämförelser mellan den visuella uppmärksamheten hos typiskt utvecklade barn och hos barn 

inom autismspektrumet. 

 

Ytterligare studier på imitationsförmåga hos barn kan göras. I detta arbete har ett test för att 

undersöka fördröjd imitation med objekt och visuell uppmärksamhet utformats. Själva 

imitationstestet består av olika uppgifter med handlingar eller handlingssekvenser som visas 

för deltagarna, för att de senare ska imitera dessa. Vid utförandet undersöktes områden för 

visuell uppmärksamhet och eventuella samband mellan imitationsförmåga och visuell 

uppmärksamhet har undersökts. 

1.1 Syfte  

Syftet med arbetet är att utforma och genomföra ett test för fördröjd imitation hos barn i 

åldersgruppen fyra till sju år, undersöka områden för visuell uppmärksamhet samt eventuella 

samband mellan imitationsförmåga och deras visuella uppmärksamhet.   

 

1.2 Frågeställningar  

 Hur bra fungerar testet?  

o Finns det någon skillnad i resultat mellan kontroll- och imitationstesten i det 

utformade testet? 

o Vilka områden fokuseras på, avseende den visuella uppmärksamheten i testet 

med de inspelade handlingarna? 

 

 Finns det några skillnader i visuell uppmärksamhet, beroende på prestationen i 

imitationsuppgifterna? 
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1.3 Avgränsningar 

Studien
1
 utfördes inom ramen för en kandidatuppsats på 18hp vid Linköpings Universitet. 

Imitationstestet, som användes i studien var ett ickeverbalt test för fördröjd imitation med 

objekt. Systemet som användes för ögonrörelsemätning var Tobii Eye Tracker med 

mjukvaran Tobii Studio 2.2.8. Deltagarna
2
 var barn i åldern fyra till sju år från Östergötlands 

län. Insamling av data skedde i form av videoinspelningar, ögonrörelsemätningar samt att 

föräldrar fick uppge barnens födelseår och månad. 

 

Projektet är ett delprojekt i en större studie, MIMA (Minne, Imitation och Autism) vid 

Linköpings universitet. Delprojektet skall fungera som pilotstudie inför den större studien. 

 

I första hand är studiens mål att ta fram själva testet och se om det fungerar. Därefter kan 

intressanta visuella områden och eventuella skillnader i visuell uppmärksamhet i förhållande 

till imitationsresultatet undersökas. Detta är för att komma fram till vad som kan vara 

intressant att undersöka vidare i ytterligare studier. Studiens omfattning ej är tillräckligt stor 

för att söka generaliserbara resultat, fokus ligger istället främst på vald metod samt en 

djupgående diskussion av denna.  

 

Frågeställningen rörande områden för visuell uppmärksamhet begränsades genom att testa 

och undersöka intresseområden som prövats i tidigare studier. I den andra frågeställningen 

undersöktes skillnader i visuell uppmärksamhet, avseende data från deltagare som utfört 

imitationen fullt ut och de som inte gjort detta.  

                                                 
1
 Studien kommer härefter även benämnas som ”testet” 

2
 Kommer härefter även syftas till med ”barnen”  
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2. Bakgrund 
Nedan följer de teorier som används i studien. Det som tas upp är bland annat imitation, 

deklarativt minne, framkallad och fördröjd imitation med objekt som ickeverbal testning av 

minne samt bakgrunden till det större projekt, som denna studie är en del av. 

2.1 Imitation 

Imitation är en förmåga som styr och guidar beteendet hos flera olika arter. Genom att studera 

imitation har mycket kommit fram om människors beteende, då människor är de varelser på 

jorden som har starkast imitativa förmåga. I och med att människor inte bara imiterar utan 

också skapar har de fått en särskild kognitiv-social profil (Meltzoff, 2002a). Tidigare har det 

ansätts, att barn under sina tidigaste år i livet lär sig att imitera olika handlingar allteftersom. 

Det har dock visats sig vara en felaktig uppfattning, då det idag finns många studier som tyder 

på att redan nyfödda barn kan imitera, bland annat ansiktsuttryck. Dessa imitationer tyder på 

en medfödd koppling mellan observerade och utförda handlingar (Meltzoff, 2002b).   

 

Människor agerar i världen med och med hjälp av olika objekt. Meltzoff (2002a) skriver om 

att imitation är ett sätt att föra vidare kultur och användning av artefakter, och för att detta ska 

fungera, behöver barn kunna imitera användningen av objekt. Studier har visat att så fort små 

barn klarar av att hantera objekt börjar de imitera med dessa. Ett exempel är i Meltzoff 

(2002a) där imitation av någon som pratar i telefon tas upp. Att tala i telefon, är ett vanligt 

förekommande fenomen, som i sig inte är naturligt. Det finns inget naturligt i att hålla upp ett 

föremål mot örat och prata i det. Trots detta är det en vanligt förekommande aktivitet hos barn 

i de yngre åren (Meltzoff, 2002a).  

  

Imitation är ett brett ämne som innefattar såväl individuellt beteende, som imitation av 

handlingar, som imitation för inlärning av attityder och vanor (Meltzoff, 2002a). Många olika 

studier av imitation har gjorts, för såväl direkt imitation som fördröjd. I den fördröjda 

imitationen finns det en tidsskillnad mellan presentation av det som ska imiteras och själva 

imitationen (Meltzoff, 1985). För att klara av att imitera, vare sig det gäller direkt eller 

fördröjd imitation, är minne ett krav. Det är emellertid skillnad på olika former av minne, så 

som deklarativt och ickedeklarativt minne (Bauer, 2010). 

2.2 Deklarativt minne  

Deklarativt minne är en av de former av minne som finns hos människan. Det går även under 

benämningen explicit minne och syftar på den kapacitet som finns för medvetna minnen om, 

till exempel fakta och olika händelser. Vanligtvis syftar uttryck som ”minne” eller ”komma 

ihåg”, just på denna form av minne (Zola-Morgan & Squire, 1993). Det involverar förmågan 

att komma ihåg namn, platser, händelser, datum, med mera (Bauer et al, 2000). Deklarativt 

minne kan ställas i kontrast till ickedeklarativt, implicit, minne, som handlar om omedvetna 

förmågor. Dessa inkluderar bland annat inlärning av färdigheter och vanor. De två minnena är 

av olika typer och stöds av olika system i hjärnan (Zola-Morgan & Squire, 1993). Deklarativt 

minne är en form av långtidsminne (Bauer, 2010) som också skiljer sig ifrån den typ av minne 
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som kallas arbetsminne. Arbetsminnet håller bara den senaste informationen och de senast 

aktiverade delarna av långtidsminnet (Dosher, 2003)  

2.3 Framkallad och fördröjd imitation med objekt som 

ickeverbal testning av minne 

 

För att kunna testa minne hos yngre barn, har ickeverbala test utformats (Meltzoff, 1985).  

Dessa har gjorts i flera olika varianter och används både för att testa direkt och fördröjd 

imitation (Bauer, 2010).  

 
Ett exempel på en studie av imitation med objekt, som skapats för att testa barns minne, är 

gjort av Meltzoff (1985). I denna studie testades fjorton och tjugofyra månader gamla barns 

imitation av en enkel handling med ett nytt objekt. Objektet var ett litet plaströr som kunde 

delas i två delar, kallad Pull Toy. Samtliga barn i studien delades in i två grupper, en för 

testning av direkt imitation och en för testning av fördröjd. Barn med förälder satt vid ett bord 

med en försöksledare. Först presenterades handlingen för barnet. Detta gjordes genom att 

försöksledaren tog upp Pull Toy underifrån bordet, väntade tills barnet tittade på den och drog 

sedan isär i två delar. Detta upprepades tre gånger. I denna studie gjordes även ytterligare två 

test, ett kontrolltest och ett där försöksledaren istället för att dela på Pull Toy, ritade en cirkel i 

luften med denna. Efter att en handling visats fick barnen, i gruppen för direkt imitation, en 

möjlighet att imitera handlingen. Försöksledaren placerade föremålet på bordet och väntade 

på barnets handling eller reaktion. Efter att barnet rört vid föremålet räknades en 20 sekunder 

lång responstid, det vill säga det testades om barnet imiterade handlingen de första 20 

sekunderna. Samma sak gjordes för barnen i gruppen för fördröjd imitation, med den 

skillnaden att barnen efter presentationen av handlingen fick åka hem för att komma tillbaka 

24 timmar senare för imitering (Meltzoff 1985).  

 

Olika varianter på sådana imitationstest har gjorts, med variationer bland annat i längd och 

svårighetsgrad av handlingar eller handlingssekvenser att imitera (Bauer, 2010), använda 

objekt (Wibe & Bauer, 2005), modeller
3
 som utför handlingen som ska imiteras, med reellt 

presenterat eller inspelat material (Jenkins et al. 2008), kontrollgrupper (Meltzoff, 1985), 

verbala ledtrådar (Herbert, 2011) samt undersökning av visuell uppmärksamhet (Vivanti et al. 

2008, Herbert & Seehagen, 2010). Exempel på dessa presenteras nedan. 

2.3.1 Handlingar och handlingssekvenser 

Olika typer av handlingar och handlingssekvenser har testats i flera olika studier där imitation 

har undersökts (Meltzoff, 1985, Bauer et al. 2010, Lukowskia et al., 2011, Wiebe &, 2005). 

Bland annat, har tester gjorts för att kunna anpassa olika svårighetsgraden av handlingar eller 

handlingssekvenser, som används för testning av imitation, till barnets ålder (Bauer et al. 

2010).  Resultaten i Bauer et al. (2010) visar att barn i åldern 16 till 32 månader klarar av 

                                                 
3
 Översatt från engelskans “models” och syftar till de människor som presenterar handlingar som ska imiteras. 
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handlingssekvenser omfattande flera steg. Studier har även gjorts på äldre barn, (Vivanti et al 

2008) i åldern 8 till 14 år, där enkla handlingar använts.  

 

Genomförda studier, har bland annat använt sig av olika föremål i handlingar eller 

handlingssekvenser. Wiebe och Bauer (2005) har undersökt huruvida extra material vid 

försökstillfället påverkar barns imitationsförmåga. Studien utförs på ett liknande sätt som 

tidigare test av imitation (direkt och fördröjd) har utförts. Barnen i försöket delades först in i 

två grupper som båda fick se en modell utföra en handling med ett par objekt. Efter en kort 

tidsperiod fick en grupp av barnen samma objekt som använts av modellen och modellen 

frågade ”Vad kan man göra med de här sakerna?”
4
 Detta gjordes även för den andra gruppen, 

men dessa fick även ytterligare objekt, vilka inte hade använts av modellen. Studien testade 

om dessa extra objekt fungerade som distraktioner för imitationen. Resultatet visad att de 

objekt som inte använts av modellen hade en störande effekt på barnens imitation, vilket tyder 

på att föremålen ger visuella ledtrådar (Wibe & Bauer, 2005). 

 

Olika studier har även använt sig av objekt som kan ha varit olika, avseende på hur familjära 

de är för barnen. Wiebe och Bauer (2005) diskuterar, att de i sina val av objekt till största del 

använde saker som är osannolika att barnen i studien skulle stöta på i sitt vardagliga liv.  

Detta, skriver de, är till fördel eftersom barnen då troligtvis inte har en så stor repertoar av 

alternativa handlingar som kan göras med objekten. I andra försök, har objekt som kan vara 

mer familjära för barnen använts, som till exempel ett mjukisdjur i form av en kanin 

(Lukowskia et al, 2011).  Ett exempel på ovanligare objekt är den trärektangel som bland 

annat används i Strid et al. (2006). Denna sitter fast med ett gångjärn på en större bas av trä 

och går att fälla ihop (Strid et al. 2006). 

 

Uppbyggnaden av handlingssekvenser kan också se olika ut beroende på ordningen som 

delhandlingar har. Detta gäller ej för enkla handlingar, då dessa bara kan ske i en ordning. I en 

handlingssekvens kan ordningen som de ingående delhandlingarna sker i vara tvungen att 

vara på ett visst sätt för att handlingssekvensen ska fullbordas. Detta är dock inte alltid fallet, 

då ordningen på delhandlingarna kan vara arbiträr och då ske i olika ordning och fortfarande 

nå slutmålet. Handlingssekvenser kan även bestå av en blandning av olika delhandlingar, där 

vissa har en bestämd ordning och vissa har en arbiträr. Det har visats att barn, så väl som 

vuxna, har lättare att minnas handlingssekvenser när delhandlingarna har en bestämd ordning 

som krävs för att uppnå slutmålet (Bauer et al. 2000). 

2.3.2 Modeller och den sociala aspekten 

För presentationen av handlingar och handlingssekvenser, har studier av bland annat av 

Learmonth et al. (2005) testat om det gör någon skillnad på barns imitativa förmåga ifall det 

är samma modell som visar handlingarna eller handlingssekvenserna när barnen ska imitera. 

Deras resultat visar att yngre barn, upp till 18 månader, har signifikant svårare med fördröjd 

imitation om det är en ny person som är med vid imitationstillfället, istället för den person 

som modellerade handlingen tidigare. Inget av barnen utförde någon imitation med den nya 

                                                 
4
 Översatt från engelskans “what can you do with this stuff?”) 
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personen. Däremot, om barnen fick ha någon kontakt med den nya personen innan de skulle 

imitera, utförde de den fördröjda imitationen. Learmonth et al. (2005) diskuterar att detta 

beror på att imitation är en social akt och att yngre barn inte klarar detta i en ny social kontext.  

 

I Herbert och Seehagen (2010) diskuteras också den sociala aspekten, att imitation är socialt 

betingad. I studien har tester gjorts på videoinspelat material, där det har undersökts om det 

gör någon skillnad på hur familjär en modell är. Resultaten visar att gällande barn upp till 24 

månader gjorde det ingen skillnad om modellen var väldigt familjär (i detta fall barnets 

mamma) eller om det var försöksledaren som visade handlingarna.  

 

Studier har visat, att det föreligger en skillnad ifall modellen som visar handlingarna eller 

handlingssekvenserna presenteras reellt eller på video (Jenkins et al. 2008). I studien utfördes 

två experiment, det första där inspelat och reellt material jämfördes. Detta visade att barnen 

var signifikant sämre på att imitera exakta handlingar vid användning av inspelat material. 

Jenkins et al. (2008) föreslår, att detta beror på att den sociala interaktionen försvinner och att 

barn på grund av detta inte anser att det som visas via inspelningen är av lika stor vikt för 

dem. I det andra experimentet testas detta vidare då det inspelade materialet jämfördes med ett 

interaktivt ”inspelat” material. Den interaktiva versionen bestod av en tv som barnet fick titta 

på, vilken var direktkopplad till försöksledaren, som satt bakom ett skynke och själv kunde se 

barnet med hjälp av en videokamera. Resultatet visade att barnen som visats handlingarna i 

den interaktiva versionen av presentation av materialet, var signifikant bättre på imitationen, 

vilket stödjer att imitation är socialt driven (Jenkins et al. 2008). 

2.3.3 Kontroll 

I studien av Meltzoff (1985), som beskrivs under 2.3 Framkallad och fördröjd imitation med 

objekt som ickeverbal testning av minne, diskuteras vikten av att kontrollera för de handlingar 

och handlingssekvenser som används för att testa imitation. I denna studie användes två 

former av kontroller, ett där barn fick prova att använda och röra vid föremålen utan att de fått 

se den tänkta handlingen som skulle imiteras. Detta skedde för att kontrollera om barnen 

spontant utförde den valda imitationshandlingen utan att först ha fått den presenterad. Det här 

ger möjlighet att avgöra, om de resultat som fås av själva imitationen kan räknas som 

imitation eller om det var något som de redan kunde, innan presentationen av 

imitationshandlingen. I den andra kontrollen fick en grupp barn som fick se en annan handling 

presenteras än den tänkta imitationshandlingen (Meltzoff, 1985). 

2.3.4 Verbala ledtrådar  

En relativt stor skillnad mellan olika tester av minne med hjälp av imitation med objekt är, 

vilka, om några, verbala ledtrådar som ges under försöken. Exempel där verbala ledtrådar och 

promptningar används, är bland annat i Bauer (2010), Bauer et al. (2010) och i Herbert och 

Seehagen (2010). De har både använts för att få barns uppmärksamhet på objekten, som 

används i handlingen, så som ”Titta på det här” (översatt ”look at this”) samt i själva 

imitationstestningen, så som ”Vad kan man göra med de här sakerna?” (översatt ”What can 

you do with this stuff) eller “Nu är det din tur att göra X, precis som jag gjorde” (översatt 
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”Now it’s your turn to do , just like I did”). Herbert och Seehagen (2010) skriver, att det inte 

är säkert, om och på vilket sätt, dessa verbala ledtrådar interagerar med barns inlärning. 

Exempel på studier där inga verbala ledtrådar har använts är Jenkins et al. (2008) samt 

Meltzoff (1985).  I en senare studie av Herbert (2011) undersöks detta med barn i åldern 12 

och 15 månader. Resultaten visar att verbala ledtrådar har en signifikant påverkan på 

inlärningen hos små barn. På vilket sätt och exakt vilka ord som kan påverka är ännu inte känt 

(Herbert, 2011).  

 

McGuigan & Salmon (2006) har undersökt hur vuxna verbalt kan påverka barns ickeverbala 

minne av handlingar. Studien gjordes på barn i tidig skolålder och resultaten visade att det de 

vuxnas tal både hjälpte barnen att minnas mer av händelsen samt att barnen kunde återge mer 

exakt information av händelsen. 

 

I studien av Vivanti et al. (2008) gavs instruktioner om att deltagarna skulle härma de 

handlingar, som de skulle få se på video, direkt efter varje handling. Dock gavs ingen 

ytterligare verbal ledtråd under själva imitationsförsöket (Vivanti et al. 2008).   

2.3.5 Imitation och visuell uppmärksamhet  

I Herbert och Seehagen (2010) diskuteras relationen mellan imitation och visuell 

uppmärksamhet. I studien mättes hur stor andel av tiden som barnen tittade på den, 

videoinspelade, presenterade informationen. Detta gjordes genom att trycka och hålla ner en 

knapp, så fort barnen tittade på skärmen. Sedan gjordes jämförelser hur lång tid barnen tittat 

och hur väl de imiterade de presenterade handlingarna. Resultatet visade att det fanns en 

signifikant, positiv korrelation, mellan procent tittad tid på skärmen med poängen från 

imitationsuppgifterna.  

 

Även Vivanti et al. (2008) undersökte relationen mellan visuell uppmärksamhet och imitation. 

I denna studie användes en ögonrörelsekamera för att göra mätningar. Studien gjordes både på 

typiskt utvecklade barn och på barn med autism. Med data från ögonrörelsemätningen kunde 

specifika områden av det videoinspelade materialet undersökas närmare, såsom ansiktet på 

modellen och de använda objekten. Även handlingar utan objekt utfördes i studien (Vivanti et 

al. 2008).  

 

Resultaten i Vivanti et al. (2008) visar att det inte fanns någon skillnad i uppmärksamhet mot 

den utförda handlingen i sig, men att det fanns en skillnad i hur mycket barnen i 

autismgruppen tittade på ansiktet, jämfört med barnen i den typiskt utvecklade gruppen.  

Resultaten visade även, att det inte fanns någon skillnad i imitation av icke meningsfulla 

gester jämfört med imitation av handlingar med objekt. Det framkom även, att gruppen med 

autism hade en reducerad precision av imitationen, både beträffande gester och handlingar 

med objekt. Denna omständighet var relaterad till hur länge de haft visuell uppmärksamhet på 

modellens handling.  
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Exempel på videomaterialet som använts i Vivanti et al. (2008) visas genom bilder. Dessa 

består av en neutral, enkelfärgad bakgrund, med en modell, ett bord och i vissa fall objekt som 

används i handlingarna. Modellen och bordet är centrerat i bild. Modellen har ett neutralt 

ansiktsuttryck och en enfärgad tröja. 

2.4 Minne, Imitation och Autism 

Denna studie görs som en pilotstudie till ett större projekt vid Linköpings Universitet. 

Projektet heter Minne, Imitation och Autism, MIMA och syftet med denna studie är att 

undersöka imitationsförmåga och förmåga till fördröjd imitation hos barn med autism. Den 

procedur som imitationen ska undersökas enligt är den procedur som används av Vivanti el al. 

(2008), (Projektplan MIMA, 2011). 

 

 

 

Tester har gjorts för imitation med objekt, både för fördröjd och direkt imitation, men visuell 

uppmärksamhet har endast undersökts beträffande den senare formen, vilket ger vidare 

forskningsmöjligheter. Detta gäller både för hur typiska barns visuella mönster ser ut, som för 

barn tillhörande, till exempel, autismspektrumet. Som nämndes ovan, är detta något som ska 

undersökas i projektet MIMA. För att kunna göra detta måste först en fungerande testprocedur 

skapas för denna typ av fördröjd imitation. Funktionen testas i föreliggande studie, där även 

möjliga intressanta områden för visuell uppmärksamhet undersöks och frågan om skillnader i 

imitationsförmåga, kopplad till visuell uppmärksamhet, berörs. 
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3. Metod 

Nedan följer en beskrivning av använd metod vid insamling och analys av data. Bland annat 

tas de olika delarna av datainsamlingen upp, använd testprocedur beskrivs och analysens 

utförande presenteras. 

3.1 Insamling av data  

Insamling av data skedde under en treveckorsperiod, våren 2012. Cirka 250 målsmän fick en 

förfrågan om att delta med sina barn i studien, vilket resulterade i åtta svar.   

3.1.1 Pilottest 

Innan studien utfördes genomfördes en pilotstudie. Denna gjordes på tre studenter vid 

Linköpings universitet. De fick genomgå den procedur som först var tänkt för barnen. Även 

miljön var densamma och användes sedan i det efterföljande delen av studien. Därefter 

intervjuades de för att utvärdera testet, med dess olika delar för att få deras åsikter kring 

upplägget, instruktioner, använt material, med mera. 

3.1.2 Deltagare 

Studien innefattade 8 personer, samtliga barn i åldern 46-98 månader, med en medelålder på 

61 månader (SD=17,23). Av de åtta deltagarna var fyra flickor. Barnens hade alla en målsman 

med sig under testet. Alla barn hade målsmans godkännande att delta i studien. Rekrytering 

av deltagare gjordes, genom att lappar delades ut till barnens målsmän i förskolor och skolor i 

Linköpings kommun och genom kontakt med föräldrar i verksamheten öppna förskolan. 

Informationslappar delades även ut till målsmän på lekplatser i närheten av 

universitetsområdet.  

3.1.3 Miljö och materiel 

Studien utfördes på Linköpings Universitet. Två mindre rum användes, ett för kontroll- och 

imitationstestning samt ett särskilt rum för ögonrörelsemätningen. Insamlingen av data 

gjordes under tre veckor vårterminen 2012. Den utrustning som användes var Tobii Eye 

Tracker, mjukvaran Tobii Studio 2.2.8, videokamera, anteckningsmateriel, videofilmer av 

handlingssekvenser samt de objekt som användes i handlingssekvenserna, se tabell 1. 

Objekten som användes i handlingssekvenserna var anpassade i färg och storlek för att 

fungera bra med ögonrörelsemätning. Till exempel hade objekten tydliga färger, som skiljde 

sig från bakgrunden de visades mot.  

 

I analys av data användes mjukvaran Tobii Studio 2.2.8, programvaran SPSS och uttagen 

kodningsmall för poängsättning av utförd imitation. Kodningen av videomaterial beskrivs 

vidare under 3.2.1 Videomaterial, och de poängbärande kriterierna presenteras i tabell 1. 
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3.1.4 Procedur  

Förälder och barn möttes upp av försöksledaren vid lämplig plats på campusområdet, där de 

hälsades välkomna och visades in till ett mindre rum på campus. Försöksledare, barn och 

förälder satte sig vid ett bord. Barnet och föräldern satt på samma sida, mittemot 

försöksledaren. Där fick föräldern skriva under sitt godkännande av barnets deltagande i 

studien på en förberedd medgivandeblankett, där även barnets födelseår och månad fylldes i, 

se Appendix A. Föräldern ombads att inte ge några ledtrådar till barnet om vad han eller hon 

skulle göra, till exempel genom att namnge eller peka på sakerna som används i testet. Om 

barnet skulle be föräldern om hjälp, ombads denna att försöka uppmuntra barnet till att prova 

själv. All aktivitet i detta rum videofilmades för senare analys.  

 

Efter detta förklarade försöksledaren för barnet och föräldern att de först kommer vara inne i 

det ena rummet och att barnet ska få se och pröva att använda ett par saker en stund och att de 

därefter kommer att gå till ett annat rum, där barnet ska få se några korta filmer på en dator. 

Sedan kommer de tillbaka till det första rummet för att fika lite och sedan använda sakerna 

igen. Efter förklaringen startades kontrolltestet. Detta utfördes genom att objekten som 

användes i uppgifterna med handlingssekvenser, som senare skulle visas för barnen, lades 

fram på bordet mellan försöksledaren och barnet. Objekten visades i samma ordning som 

barnen senare skulle få se dem användas i. Till exempel togs ett mjukdjur, en liten skål och ett 

pärlhalsband fram och lades på bordet. Samtliga handlingssekvenser och materiel visas i 

tabell 1. Försöksledaren riktade sig sedan mot barnet och frågade ”Vad kan man göra med de 

här sakerna?”. Barnet fick pröva använda sakerna tills han eller hon var nöjd. Efter detta 

byttes sakerna ut mot materialet som används i nästa handling eller handlingssekvens. Samma 

procedur skedde för samtliga handlingssekvenser 

 

Då kontrolltestet var klart gick försöksledare tillsammans med barn och förälder till 

ögonrörelselabbet. Försöksledaren påminde där barnet om att han eller hon ska få titta på 

några filmklipp. I ögonrörelselabbet fanns en dator med två skärmar. Skärmen med 

ögonrörelsekameran stod på ett bord som var justerbart i höjdled och avskärmades från 

försöksledaren och den andra skärmen med ett skynke. Barnet fick sätta sig i en stol framför 

ögonrörelsekameran. Försöksledaren såg till att barnet satt bekvämt och ställde in höjden på 

bordet samt reglerade avståndet på barnets stol i förhållande till ögonrörelsekameran. För att 

barnet skulle titta på datorskärmen under tiden dessa inställningarna gjordes, visades en kort 

tecknad barnfilm på cirka en minut. Barnet fick sedan instruktionerna ”Nu kommer du få titta 

på ett par filmklipp med en person som gör några olika saker. Titta noggrant på skärmen och 

försök sitta still. När filmerna är slut, så kommer vi gå tillbaka till det första rummet och fika 

lite och efter det kommer du att få härma mig, alltså göra likadant, med sakerna som du fick 

se på filmerna.”. Därefter startades ögonrörelsemätningen och en fempunktskalibrering, 

anpassad för barn, gjordes för att kontrollera att barnet satt rätt och att kameran kunde mäta 

dess ögonrörelser. Varje handlingssekvens upprepades tre gånger innan en ny sekvens tog vid. 

Mellan de olika handlingssekvenserna visades en bild på en liten tecknad anka i mitten av 

skärmen, samtidigt som det spelades upp ett ringande ljud för att barnen skulle fortsätta att 

fokusera på skärmen.  
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Det gjordes en kvasislumpning på den ordning som filmklippen visades i. Detta gjordes 

genom att dela upp handlingssekvenserna i block (A, B, C) och sedan visades de i någon av 

ordningarna ABC, ACB, BAC, BCA, CAB eller CBA.  Det visades totalt sex olika 

handlingssekvenser; två enkla, två tvåstegssekvenser samt två trestegssekvenser. Filmklippen 

var mellan 10 och 20 sekunder långa och totalt tog visningen av klippen under 

ögonrörelsemätningen strax över fem minuter.  

 

Efter ögonrörelsemätningen gick försöksledaren tillsammans med barnet och föräldern 

tillbaka till det första rummet, där det bjöds på fika. Under fikat satt försöksledaren med och 

pratade med barnet om det som han eller hon ville prata om. Samtliga barn hade en likadan 

fikapaus. När de fikat klart fortsatte de vidare med imitationstestet. Den totala tidenfrån att 

den sista handlingssekvensen visats vid ögonrörelsemätningen, tills att barnen fick utföra 

imitationen, låg mellan 13 och 17 min, med ett medelvärde på 15,88 minuter (SD = 1,25 ). 

Imitationstestet skedde på samma sätt som kontrolltestet. Efter att barnen hade fått möjlighet 

att imitera samtliga handlingssekvenser var testet slut. Barnet och föräldern tackades för 

deltagandet och om föräldrarna var intresserade av att se resultatet, togs uppgifter för att 

kunna skicka det till dem i efterhand. 

 

I de två sista försöken slutade lampan i knappen som användes som objekt i handlingssekvens 

A2 fungera. Detta hanterades genom att försöksledaren inte sa något under kontrolltestet, men 

när barnet utförde imitationen (båda barnen gjorde denna helt korrekt) sa försöksledaren att 

det var bra och rätt gjort men att batteriet tagit slut i lampan och att det var därför denna inte 

lyste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 
Tabell 1. Översikt över olika uppgifters materiel, handlingar samt vilka kriterier som deltagarna vid 

imitationstestet behövde uppfylla för att anses utföra imitationen 

Uppgift Materiel Handling Kriterier 

A1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1 

Bestämd 

ordning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2 

Arbiträr 

ordning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En trärektangel som 

sitter fast med 

gångjärn på en 

större träplatta. 

 

 

 

 

 

 

 

En stor vit knapp av 

plast som lyser om 

denna trycks på 

 

 

 

 

 

 

Ett litet plaströr, 

kallad ”Pull Toy”, 

vilket går att dela i 

två delar, samt en 

liten plasthink 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett cirka 20 

centimeter högt 

mjukdjur, en 

mindre ask samt ett 

halsband av 

färgglada 

plastpärlor  

 

 

 

 

 

 

Att fälla ner 

trärektangeln med 

hjälp av armbågen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att trycka på 

knappen med 

pannan så denna 

börjar lysa 

 

 

 

 

 

Att dela Pull Toy i 

två delar för att 

sedan lägga en av 

delarna i 

plasthinken 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att, från att 

sakerna ligger 

bredvid varandra, 

lägga halsbandet i 

asken och asken i 

mjukdjurets knä 

 

 

 

 

 

 

 

Att rektangeln fälls ner med 

armbågen. Till armbågen räknas även 

området precis över och under 

armbågen (handen får ej röra 

rektangeln) om armbågen är böjd i en 

45 gradig vinkel 

 

Poäng för par av delhandlingar kan ej 

fås i denna uppgift 

 

 

Att knappen trycks på med pannan 

eller annan del av ansiktet, till 

exempel näsan 

 

Poäng för par av delhandlingar kan ej 

fås i denna uppgift 

 

 

 

Att Pull Toy delas i två separata delar 

med luft mellan sig för ett poäng. Om 

deltagaren endast lägger en av de två 

delarna i hinken ges ytterligare ett 

poäng.  

 

Sker delhandlingarna i samma ordning 

som modellen utförde dem ges 

ytterligare ett poäng för detta. 

 
 

Ett poäng ges för att lägga halsbandet 

i asken. Poäng ges om mer än 50 

procent av halsbandet ligger i asken. 

Ett poäng ges för att lägga asken i 

knäet på mjukdjuret. Ett poäng kan 

alltså fås om asken läggs i knäet på 

mjukdjuret utan att halsbandet läggs i 

denna först.  

 

Sker delhandlingarna i samma ordning 

som modellen utförde dem ges ett 

poäng för detta. 
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C1 

Bestämd 

ordning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2 

Arbiträr 

ordning 

 

En låda med ett 

avtagbart lock samt 

en luftfylld lila 

gummiorm kallad 

”Crazysnake” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tre plastmuggar i 

olika klara färger 

samt tre mindre 

leksaksfigurer 

 

Att lyfta bort 

locket, som i 

början ligger på 

bordet över 

Crazysnake, lägga 

ner Crazysnake i 

lådan och lägga på 

locket på lådan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att vända 

uppochner på 

muggarna över 

varsin 

leksaksfigur, från 

deltagarens höger 

till vänster. Vid 

start står 

muggarna bredvid 

varandra med 

varsin leksaksfigur 

framför vardera 

muggen.  

 

 

Ett poäng ges för att lyfta bort locket 

från Crazysnake så att denna syns helt. 

Ett poäng ges för att lägga ner 

Crazysnake i lådan. Poäng ges om mer 

än 50 procent av denna är på insidan 

av lådan. Ett poäng ges om locket 

sätts på lådan. Poäng ges om locket 

täcker lådan, även om det inte trycks 

ner hela vägen.  

 

Sker par av handlingar efter varandra, 

på samma sätt som de utfördes av 

modellen, kan upp till två ytterligare 

poäng ges. 

 

 
Ett poäng ges för att lägga halsbandet 

i asken. Poäng ges om mer än 50 

procent av halsbandet ligger i asken. 

Ett poäng ges för att lägga asken i 

knäet på mjukdjuret. Ett poäng kan 

alltså fås om asken läggs i knäet på 

mjukdjuret utan att halsbandet läggs i 

denna först.  

 

Sker delhandlingarna i samma ordning 

som modellen utförde dem, ges ett 

poäng för detta. 
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Figur 1 - Exempel på handling samt materiel. Uppgift A1 

 

 
Figur 2 – Exempel på arbiträr handlingssekvens, Uppgift C2 

 

 
Figur 3 – Exempel på bestämd handlingssekvens. Uppgift C1 
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3.2 Analys 

Nedan följer de olika analysstegen av data. 

3.2.1 Videomaterial 

För att analysera insamlad data från videomaterialet, utformades ett kodningsschema. Detta 

anger, vilka särdrag av de olika handlingarna som behöver utföras av barnen i kontroll- och 

imitationstestet för att de ska räknas som de avsedda imitationshandlingarna. För objekt som 

använts i tidigare studier, exempelvis Pull Toy, användes de redan framtagna kriterierna, med 

eventuella tillägg om uppgiften innehöll fler delhandlingar. I Vivanti et al. (2008) presenteras 

exempel på hur deras kodning gått till. Dessa källor användes tillsammans, för att göra 

liknande kriterier till de uppgifter som inte utförts i tidigare studier. I fokus låg objektens 

fysiska lägen och deltagarens utförande, till exempel användandet av armbåge istället för 

hand.  

 

De 20 första sekunderna, från att barnet rörde vid någon av sakerna, analyserades. Utifrån 

kodningsschemat poängsattes videoinspelade data för senare jämföring. Varje delhandling i 

handlingssekvenserna, som utfördes enligt kriterier för de utvalda imitationshandlingarna, gav 

ett poäng. Detta ledde till att de olika handlingssekvenserna kunde ge olika många poäng 

beroende av längd. Handlingssekvens A1 kunde alltså bara få ett poäng, medan 

handlingssekvens C1 kunde få tre, eftersom denna bestod av tre delhandlingar. Ytterligare 

poäng kunde fås av att delhandlingarna i en handlingssekvens utfördes i samma ordning som 

den utvalda imitationshandlingen. Ett poäng gavs för varje par av delhandlingar som utfördes 

i rätt ordning. Detta gjorde att handlingssekvenser om två steg kunde få ett poäng till och 

handlingssekvenser i tre steg kunde få två poäng till. För att reducera möjligheten att barnen 

fick poäng för par av handlingar genom chansning eller försök och misslyckande
5
, räknades 

endast delhandlingarna en gång, den första gången de utfördes. Det innebär, att om ett barn 

utförde delhandlingarna i uppgift C1 i ordning 3-1-2-3 gavs endast poäng för paret 1-2.  

 

3.2.2 Ögonrörelsedata 

För att kunna analysera data från ögonrörelsemätningarna, delades inspelningarna upp i 

scener med hjälp av mjukvaran Tobi Studio 2.2.8. Det gjordes scener för de olika kritiska 

händelserna för varje visning av handlingssekvenserna. Till de kritiska händelserna räknas de 

delar som användes som kriterier för analys av imitation i videodata, se tabell 1. Till exempel, 

gjordes en scen som sträckte sig över precis den tid som modellen delade på Pull Toy i 

uppgift B1, då detta var ett kriterium för barnens imitationspoäng. Dessa scener sträckte sig 

endast över den tid som de kritiska delhandlingarna utfördes av modellen. På så sätt kunde så 

kallade intresseområden
6
 skapas för att ta reda på hur mycket deltagarna tittade i just de 

                                                 
5
 Översatt från engelskans ”trial and error” 

6
 Översatt från engelskans begrepp ”Area of Interest”, AOI 
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områdena, vid just de tidpunkterna. Exempel på intresseområden för ansikte, objekt samt 

kritisk handling kan ses i figur fyra och fem.  

 

Det gjordes även scener som sträckte sig över hela den tid som de olika handlingarna och 

handlingssekvenserna utfördes. Dessa användes för att skapa intresseområden för ansikte och 

det området som objekten infann sig på.  

 

Under en insamling av ögonrörelsedata uppstod det problem med ögonrörelsekameran. Detta 

gjorde att data saknades för två tredjedelar av handlingssekvens B2. Efter inspelning av 

deltagaren upptäcktes det även, att det skett ett fel i kalibreringen med ögonrörelsekameran. 

Vid genomgång av insamlad data, framgick det att det skett en möjlig förskjutning i 

inspelningen. Kvalitativa mätningar gjordes och förskjutningen analyserades varvid det 

framkom att denna genomgående var likadan för hela inspelningen. Därför valdes det att ta ut 

data på två sätt för denna deltagare, ett med samma intresseområden som övriga deltagare och 

ett med intresseområden som var korrigerade efter förskjutningen. Data jämfördes sedan 

kvalitativt mellan de två versionerna och andra deltagare som fått samma imitationspoäng. 

Det visade sig vara mycket stor likhet mellan den korrigerade data och övriga deltagares data. 

Därav valdes det att använda den data från de korrigerade intresseområdena  



17 

 

 

 
Figur 4 – Exempel på intresseområden för objekt och ansikte som användes i analys av ögonrörelsedata 

 

 

 

 
Figur 5– Exempel på intresseområden för en kritisk handling som användes i analys av ögonrörelsedata 
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3.2.3 Statistiska uträkningar  

 

För att testa frågeställning 1a, om det fanns en signifikant skillnad i resultaten i kontrolltestet 

och resultaten i imitationstestet, gjordes ett beroende t-test med hjälp av programvaran SPSS. 

För att göra detta, slogs varje deltagares resultat från de olika handlingssekvenserna ihop till 

ett, i både kontroll- och imitationstestet. Dessa jämfördes sedan gruppvis. 

 

Gällande frågeställning 1b, jämfördes den procentuellt spenderade tiden på objekt och ansikte 

med den spenderade tiden på bakgrunden för att undersöka eventuella skillnader. Detta 

gjordes med hjälp av beroende t-test i SPSS. För samtliga uppgifter testades även förekomsten 

av signifikant skillnad mellan den totala tid som deltagarna tittat på modellens ansikte och den 

totala tid de tittat på objekten på bordet. Den totala tiden räknades från samtliga tre gånger en 

handlingssekvens visats. Testet som gjordes för detta var beroende t-test och även här 

användes programvaran SPSS. Målet med dessa uträkningar var att få svar på om deltagarna 

tittat på liknande delar i det framtagna testet som framkommit ur tidigare studier, att få veta 

om det fanns något i bakgrunden som störde uppmärksamheten samt vetskap om vilka 

områden som deltagarna fokuserat mest på. 

 

För att undersöka den andra frågeställningen, att ta reda på eventuella skillnader mellan 

områden för visuell uppmärksamhet och imitation, användes även här programvaran SPSS för 

att utföra oberoende t-test. Detta gjordes genom att dela in de deltagare som klarat 

imitationstestet fullt ut respektive de som ej gjort detta, i två grupper, för att sedan jämföra 

dessa. Jämförelsen mellan grupperna gjordes för varje uppgift. Det som jämfördes var den 

totala spenderade tiden som deltagarna spenderat på intresseområden för kritiska händelser, i 

ansiktet samt på objekten. Till de kritiska händelserna räknas de delar som användes som 

kriterier för analys av imitation i videodata, se tabell 1. Den totala spenderade tiden för de 

kritiska händelserna räknades under de sekvenser av videoinspelningarna då dessa skedde. 

Det vill säga hur länge deltagarna tittade på, till exempel, delningen av Pull Toy i uppgift B1, 

räknades endast ut för den tidssekvens då modellen faktiskt delade på objektet. Den totala 

tiden för visuell uppmärksamhet på ansikte och objekt gjordes för hela filmsekvenserna och 

samtliga tre gånger de visades för deltagarna räknades med.  

 

Inför de statistiska uträkningarna utfördes den korrigering som nämndes under 3.2.2. 

Ögonrörelsedata, gällande förskjutningen i inspelad data hos en deltagare. 
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4. Resultat 
Nedan presenteras resultat som framkommit ur pilotstudien samt från analysen.  

4.1 Pilotstudie 

De resultat pilotstudien gav, gällde proceduren som används i studien. Det framkom att det 

blev oklart om deltagarna fick göra som de ville med objekten eller om de skulle imitera 

modellens handlingar, när ingen instruktion om detta gavs.  Därför lades instruktionerna, 

liknande de från Vivanti et al. (2008), till i proceduren för det efterkommande testet. Detta 

istället för att ej ge några instruktioner om imitationen. 

 

Den insamlade ögonrörelsedata undersöktes kvalitativt, där främsta fokus var att se om 

deltagarna tittat mycket på det eluttag som skymtas i bakgrunden i filmerna. Det framkom 

emellertid av denna undersökning, att deltagarna endast snabbt uppmärksammat detta men att 

det ej var ett störande moment. Deltagarna tillfrågades även efter försöket, om de upplevt 

någonting konstigt eller störande med videomaterialet. De uppgav att så inte var fallet. 

4.2 Frågeställning 1 – Testet 
De resultat som, utifrån dataanalysen, svarar på den första frågeställningen, ”Hur bra fungerar 

testet?”, behandlar test gjorda för att se skillnader mellan kontroll- och imitationstest och för 

att se skillnader mellan olika områden för visuell uppmärksamhet. 

 

I test med enkel linjär regression framkom att variansen i imitationsresultat inte kan förklaras 

av ålder, β = ,503, t(6) = 1,43, ns. 

4.2.1 Kontroll- och imitationstest 

Här presenteras resultaten för frågeställning 1a ”Finns det någon skillnad i resultat mellan 

kontroll- och imitationstesten? ”  

 

Tabell 2 - Medelvärde (standardavvikelse) för resultat i kontroll- och imitationstesten för de olika 

uppgifterna samt hur många poäng som var möjligt att få, som högst, för varje uppgift 

Handlingssekvens Kontrolltest Imitationstest Högsta möjliga poäng 

A1 

A2 

B1 

B2 

C1 

C2 

0 (0) 

0 (0) 

0.63 (0,52) 

0,38 (0,52) 

1,88 (1,55) 

0,13 (0,35) 

0,86 (0,35) 

0,75 (0,46) 

2,86 (0,35) 

3 (0)  

4,88 (0,35) 

4,13 (1,73) 

1 

1 

3 

3 

5 

5 

 

Det fanns en signifikant skillnad i poängen för deltagarnas resultat i kontrolltestet (M = 2,88, 

SD = 2,10) och imitationstestet (M = 16,63, SD = 2,00), t(7) = -21,23, p <,001.  
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Tabell 3 - Översiktstabell över antalet deltagare som klarade respektive poängnivå i imitationstestet 

Handlingssekvens 0 poäng 1 poäng 2 poäng 3 poäng 4 poäng 5 poäng 

A1 

A2 

B1 

B2 

C1 

C2 

1 

2 

0 

0 

0 

1 

7 

6 

0 

0 

0 

0 

- 

- 

1 

0 

0 

0 

- 

- 

7 

8 

0 

0 

- 

- 

- 

- 

1 

2 

- 

- 

- 

- 

7 

5 

 

4.2.2 Områden för visuell uppmärksamhet 

Nedan presenteras resultaten för frågeställning 1.b ”Vilka områden fokuseras på, avseende 

den visuella uppmärksamheten i testet med de inspelade handlingarna?” 

 

I jämförelse avseende spenderad tid i procent, på objekt och ansikte i förhållande till resten av 

det synliga området (bakgrunden) visas följande resultat. För samtliga uppgifter fanns det en 

signifikant skillnad i spenderad tid på ansiktet plus objekten respektive bakgrunden.  

 

Tabell 4 – Jämförelse mellan spenderad tid (i procent) på ansiktet plus objekt och bakgrunden 

 M SD t 

A1   Ansikte+Objekt 

        Bakgrund 

 

A2   Ansikte+Objekt 

        Bakgrund 

 

B1   Ansikte+Objekt 

        Bakgrund 

 

B2   Ansikte+Objekt 

        Bakgrund 

 

C1   Ansikte+Objekt 

        Bakgrund 

 

C2   Ansikte+Objekt 

        Bakgrund 

72,28 

36,45 

 

77,94 

22,07 

 

73,84 

26,12 

 

73,22 

26,93 

 

81,66 

17,11 

 

77,28 

22,72 

12.82 

25.17 

 

9.60 

9,59 

 

3,99 

3,99 

 

10,90 

11,12 

 

5,68 

4,85 

 

7,94 

7,94 

t(7) = 2,98, p < ,05 

 

 

t(7) = 8,24, p < .001 

 

 

t(7) = 16,89, p < .001 

 

 

t(7) = 5,95, p < .01 

 

 

t(7) = 18,36, p < .001 

 

 

t(7) = 9,71, p < .001 
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Tabell 5 - Jämförelse mellan spenderad tid i procent på Ansikte och Objekt, för varje uppgift. 

 M SD T 

A1   Ansikte 

        Objekt 

        

A2   Ansikte 

        Objekt 

 

B1   Ansikte 

        Objekt 

 

B2   Ansikte 

        Objekt 

 

C1   Ansikte 

        Objekt 

 

C2   Ansikte 

        Objekt 

37,20 

35,08 

 

46,35 

31,59 

 

27,47 

46,37 

 

23,69 

49,53 

 

22,04 

59,62 

 

12,37 

58,91 

13,80 

13,74 

 

7,90 

5,63 

 

9,70 

10,47 

 

10,04 

16,05 

 

10,20 

12,34 

 

9,02 

9,65 

t(7) = ,245, ns 

 

 

t(7) = 4,26, p < .05 

 

 

t(7) = 2,70, p < .05 

 

 

t(7) = 2,99, p < .05 

 

 

t(7) = 4,85, p < .05 

 

 

t(7) = 6,78, p < .001 
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4.4 Frågeställning 2 – Skillnader i visuell uppmärksamhet  
Nedan presenteras resultatet för frågeställning 2; ” Finns det några skillnader i visuell 

uppmärksamhet, beroende på prestationen i imitationsuppgifterna?” 

 

Det finns inga signifikanta skillnader i visuell uppmärksamhet mellan de grupper som utfört 

full imitation respektive de som ej gjort detta.  

 

Tabell 6 - Oberoende T-test av de som utfört en full imitation mot de som inte gjort det, för respektive 

variabel,; Kritiska delar, Ansikte samt Objekt. 

 M SD N T 

A2   Kritiska delar – Full Imitation 

        Kritiska delar - Ej full 

 

A2   Ansikte – Full Imitation 

        Ansikte - Ej full 

 

A2   Objekt – Full Imitation 

        Objekt - Ej full 

 

C2   Kritiska delar – Full Imitation 

        Kritiska delar - Ej full 

 

C2   Ansikte – Full Imitation 

        Ansikte - Ej full 

 

C2   Objekt – Full Imitation 

        Objekt - Ej full 

73,18 

54,12 

 

45,70 

48,28 

 

31,42 

32,12 

 

55,62 

49,44 

 

20,62 

14,62 

 

57,13 

61,87 

11,26 

8,11 

 

9,20 

2,00 

 

5,24 

9,16 

 

14,51 

16,08 

 

9,50 

8,40 

 

5,47 

15.66 

6 

2 

 

6 

2 

 

6 

2 

 

5 

3 

 

5 

3 

 

5 

3 

t(6) = -2,162, ns 

 

 

t(6) = ,375,  ns 

 

 

t(6) = ,140, ns 

 

 

t(6) = ,562, ns 

 

 

t(6) = ,899,  ns 

 

 

t(6) = -,645, ns 
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Det finns signifikanta skillnader i visuell uppmärksamhet på Kritiska delar, mellan den 

deltagare som ej utfört full imitation mot dem som gjort det, se tabell 7. Det finns även 

signifikanta skillnader i visuell uppmärksamhet på Ansikte mellan den deltagare som ej utfört 

full imitation mot dem som gjort det, se tabell 7. 

 

Tabell 7 - T-test för de uppgifter där bara en deltagare ej fått full poäng i imitationstestet.  

 M SD T 

A1   Kritiska delar – Full Imitation 

        Kritiska delar - Ej full 

 

A1   Ansikte – Full Imitation 

        Ansikte - Ej full 

 

A1   Objekt – Full Imitation 

        Objekt - Ej full 

 

B1   Kritiska delar – Full Imitation 

        Kritiska delar - Ej full 

 

B1   Ansikte – Full Imitation 

        Ansikte - Ej full 

 

B1   Objekt – Full Imitation 

        Objekt - Ej full 

 

C1   Kritiska delar – Full Imitation 

        Kritiska delar - Ej full 

 

C1   Ansikte – Full Imitation 

        Ansikte - Ej full 

 

C1   Objekt – Full Imitation 

        Objekt - Ej full 

 

49,68 

72,78 

 

35,79 

47,06 

 

34,75 

37,34 

 

52,17 

48 

 

27,10 

30,06 

 

45,88 

49,81 

 

58,03 

59,47 

 

20,81 

30.7 

 

60,03 

56,73 

20,79 

- 

 

14,27 

- 

 

14,80 

- 

 

4,96 

- 

 

10,42 

- 

 

11,21 

- 

 

9,53 

- 

 

10,35 

- 

 

13,27 

- 

t(6)= -2,941, p < ,05 

 

 

t(6) =-2,089, ns 

 

 

t(6) = -,461, ns 

 

 

t(6) = 2,224,  

 

 

t(6) = -,752, ns 

 

 

t(6) =-,929, ns 

 

 

t(6) =-,400, ns 

 

 

t(6) =-2,531, p <,05 

 

 

t(6) =,658, ns 
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5. Diskussion 
Nedan följer först en diskussion angående använd metod, följt av en diskussion rörande 

studiens resultat. Resultatdiskussionen förs rörande föreliggande studies frågeställningar och 

kopplingar till tidigare teorier görs för såväl vald metod, som för möjlig tolkning av resultat. 

5.1 Metod 

Deltagare  
Valet av deltagargruppens ålder baseras på att denna studie är en pilotstudie till en annan 

studie, MIMA, där typiskt utvecklade barn jämföras med barn inom autismspektrumet, varför 

åldersmatchning skett för att passa denna studies tänkta målgrupper. I och med att gruppens 

åldersspann är relativt stort i förhållande till tidigare studier, där de testade åldrarna har legat 

närmre varandra (Bauer, 2010), kan faktorer som ålderskillnad vara något som kan påverka 

resultatet. Detta gällande både hur bra den framtagna proceduren fungerar och själva 

försöken, ögonrörelsemätningen och imitationen.  

 

Då rekryteringen av deltagare skedde genom ett bekvämlighetsurval, där information i första 

hand delades ut på skolor och förskolor i kommunen, kan det argumenteras för att gruppen ej 

säkert är fullt representativ för populationen. En ytterligare bidragande faktor som kan ha 

gjort den deltagande gruppen mindre representativ är att det var så pass låg svarsfrekvens 

bland de tillfrågade, möjliga deltagarna. Detta kan dock försvaras eftersom målet med denna 

studie inte är att hitta visuella mönster som går att generalisera, utan snarare utforma testet, se 

hur det fungerar och om det finns några områden som är intressanta att undersöka vidare.  

 

Att det, som tidigare nämnts, var dålig svarsfrekvens bland de tillfrågade deltagarna, gör det 

möjligt att gruppen som deltog.  

 

Val av handlingssekvenser 
För att skapa testet användes delar från tidigare studier där, till exempel, fördröjd imitation 

eller mätningar av visuell uppmärksamhet har använts. Användningen av objekt, för att skapa 

testet, baseras på att detta sätt är en väl utarbetad metodik för ickeverbal testning av imitation 

(Bauer, 2000) och att det är ett liknande förfaringssätt som använts i studien av Vivanti et al. 

(2008), där även ögonrörelsemätningar gjordes med hjälp av en ögonrörelsekamera.  

 

I föreliggande studie användes såväl enkla handlingar som handlingssekvenser i två samt tre 

steg. I Bauer et al. (2010) har tester gjorts för att kunna anpassa olika svårighetsgrader av 

handlingar eller handlingssekvenser, som används för testning av imitation, till barnets ålder. 

Då resultaten visade, att barn redan i åldern 16 till 32 månader klarar av handlingssekvenser 

om flera steg, ansågs dessa vara relevant att använda. I studien av Vivanti et al (2008) har 

barn i åldern 8 till 14 år testats med enkla handlingar, vilket visar att även dessa kan passa för 

äldre barn än de i spädbarnsåldern, där de flesta studier har gjorts. Vid utformningen och valet 

av företeelser att imitera, var det önskvärt att dessa låg på en lagom svårighetsnivå. Därför 
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konsulterades dessa tidigare studier, för att inte bara få tak- eller golvvärden vid 

imitationstestet.  

 

Användningen av imitation med objekt gör att vissa visuella ledtrådar kan fås av objekten 

(Wibe & Bauer, 2005), vilket bör beaktas om en generalisering till flera typer av imitation, 

som till exempel av handlingar utan objekt, önskas. Objekten kan även vara familjära i olika 

grad för deltagarna (Wiebe och Bauer 2005, Lukowskia et al, 2011), vilket i föreliggande 

studie, i viss grad togs hänsyn till. Både föremål som kan tänkas vara ickefamiljära för 

barnen, såsom Pull Toy och brädan med gångjärn, och vanligare objekt, såsom en låda och 

muggar, användes i studien. Detta kan därför påverka vilka handlingar deltagarna valde att 

utföra, när de fick se och pröva att använda objekten. Ytterligare en faktor som var bidragande 

i valet av objekt var objektens storlek, form och färg. Det var viktigt att välja objekt som 

tydligt gick att urskilja, för att kunna göra mätningar med ögonrörelsekameran.  

 

I studien valdes det att ta med både handlingar med bestämd och arbiträr ordning, vilket ger 

möjlighet att se om det finns några skillnader i imitation och upptäcka eventuella mönster för 

visuell uppmärksamhet. Detta undersöktes dock inte i denna studie, på grund av tidsbrist. 

Valet att använda båda typerna av handlingar gjordes för att få en bredd av olika sorters 

handlingssekvenser och svårighetsgrader. Det har, som tidigare nämnts, visats att bestämda 

ordningar är lättare att minnas (Bauer et al. 2000), vilket kan beaktas vid diskussion av de 

olika uppgifterna. 

 

Något som skiljde den videoinspelade presentationen av handlingar och handlingssekvenser 

från imitationstestet för deltagarna var att objekten i testet plockades fram på bordet. Denna 

del fanns inte med i de videoinspelade presentationerna, där objekten redan låg på bordet. 

Detta kan således vara en social aspekt som påverkar deltagarna, exempelvis, omständigheten 

att försöksledaren rörde vid objekten, kan ha ökat barnets intresse för dessa. Nedan diskuteras 

den sociala rollen i imitation vidare. 

 

Modeller och den sociala aspekten 
I studien valdes att använda samma person för presentationen av handlingar och 

handlingssekvenser och som försöksledare. I föreliggande studie är barnen äldre och borde 

utifrån tidiger studier, bland annat av Learmonth et al. (2005), klara av en förändring i social 

kontext. Med hänvisning till åldern borde resultaten i studien bli samma som om olika 

personer hade använts.  

 

Som tidigare nämnts diskuterar andra studier, såsom Herbert och Seehagen (2010) och 

Jenkins et al. (2008), imitation som ett socialt fenomen. I föreliggande studie fick samtliga 

deltagare spendera lika mycket tid med försöksledaren, innan och efter de fick se densamma 

presentera handlingarna och handlingssekvenserna. Studiens reliabilitet styrks av detta.  

Enligt studien av Herbert och Seehagen (2010) kan även antagandet göras att det inte gjorde 

någon skillnad för deltagarna att modellen ej var familjär för dem. Detta gör alltså att denna 

aspekt bör kunna generalliseras till imitation av både familjära och ickefamiljära personer. 
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I studiens upplägg valdes det att använda en ögonrörelsekamera för att mäta deltagarnas 

visuella uppmärksamhet. Den använda kameran var stationär, vilket gjorde att presentationen 

av handlingar och handlingssekvenser måste göras genom videoinspelningar som visades på 

en datorskärm. Detta kan dock påverka imitationen hos deltagarna, eftersom studier har visat 

att det föreligger en skillnad beroende på om handlingarna eller handlingssekvenserna visas 

reellt eller på video (Jenkins et al. 2008). Det här tros ha sin grund i, att den sociala 

interaktionen försvinner i videoinspelat material och att barn, på grund av detta, inte anser att 

det som visas via inspelningen är av lika stor vikt för dem. Resultaten i Jenkins et al. (2008) 

stödjer att imitation är socialt driven.  

 

Att det finns en skillnad på imitation av videoinspelade handlingar och handlingar som 

presenteras reellt, är något att ha i åtanke i denna studie, då det kan ha påverkat deltagarnas 

imitation. Det är också möjligt att deras visuella uppmärksamhet kan ha skiljt sig åt, jämfört 

med en presentation där handlingarna hade varit reella. Något som emellertid skulle kunna 

påverka hur den sociala situationen upplevdes under uppvisandet av handlingar och 

handlingssekvenser i just denna studie, är just att person, som var med i de inspelade 

handlingarna, också var försöksledare. Eftersom deltagarna visste att det var samma person, är 

det möjligt att det inspelade materialet upplevdes vara av större social vikt. Även om detta 

skulle stämma, försvinner trots det antagligen mycket av den sociala interaktionen vid 

användandet av inspelat material.  

 

Kontrollgrupp 
För att undersöka om det faktiskt skedde någon imitation av de handlingar och 

handlingssekvenser, som användes i studiens procedur, användes ett kontrolltest för att se om 

de handlingar som deltagarna spontant utförde med objekten, var desamma som de handlingar 

som skulle imiteras. I studien av Meltzoff (1985) diskuteras kontrolltest där två typer test 

utförs. Denna studie använde endast den första av kontrolltesterna, eftersom antalet 

försökspersoner var begränsat och deltagarna fick fungera som sin egen kontroll. Det vill 

säga, det fanns ingen separat kontrollgrupp. Detta bör hållas i åtanke, vid tolkning av 

resultaten i jämförelsen mellan imitationspoängen och poängen från kontrollgruppen i 

frågeställning 1a.  

 

Verbala ledtrådar 
Som presenteras tidigare, i studiens teoretiska bakgrund, finns det olika varianter av 

imitationstester med objekt. En åtskiljande faktor mellan flera av studierna är valet av verbala 

ledtrådar eller instruktioner som används under testerna. I föreliggande studie gavs 

instruktioner enligt Vivanti et al. (2008), inför presentationen av imitationsuppgifterna. Vid 

kontroll- och imitationstillfället användes frågan, ”Vad kan man göra med de här sakerna?”
7
, i 

enlighet med studien av Herbert och Seehagens (2010). Denna fråga är ej ledande, bara 

uppmuntrande till handling, vilket gör att de verbala ledtrådar som kan påverka imitation, 

enligt Herbert och Seehagens (2010) och McGuigan & Salmon (2006), kunde undvikas. Att 

                                                 
7
 Översatt från engelskans ”What can you do with this stuff?” 
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ge instruktioner om själva imitationen, gör att det som testas bli framkallad imitation, och inte 

spontan. 

 

Då denna studie, som tidigare nämnts, är del av en större studie, vars procedur inspireras av 

studien Vivanti et al. (2008) och denna också har använt sig av mätningar med 

ögonrörelsekamera, valdes det att ge liknande instruktioner i detta arbete. Att dessa 

instruktioner gavs kan ha påverkat hur deltagarna tittade på de inspelade handlingarna, 

eftersom de nu visste att målet var att de skulle imitera handlingarna.  

 

Videomaterial  
Videomaterialet som spelades in, byggdes upp på samma sätt som visas i studien av Vivanti et 

al. (2008). Denna form av imitation, där informationen presenteras i en väldigt avskalad miljö 

kan upplevas som mindre naturlig än barnets vanliga miljö, såsom hem och skola/förskola, 

där imitation ofta förekommer. Miljön var i det här fallet mer kontrollerad och kan därför 

påverka resultatet av den visuella uppmärksamheten. För att säkrare kunna säga att dessa 

resultat gäller i barns naturliga vardagsmiljö, bör även andra bakgrunder testas för att se om 

det finns någon skillnad. I denna studie fanns det inte utrymme för detta men det är något att 

ha i åtanke när tolkningar av resultat görs.  

 

Analys av videomaterial 
Att endast vissa objekt och kriterier testats i tidigare studier innebär, att kodningsschemats 

kriterier som helhet inte är validerat, vilket begränsar användningen av resultat som bygger på 

detta. Emellertid kan det argumenteras för att delar av kriterierna är använda tidigare och att 

försök till liknande kodningar har gjorts, även för det nya materialet. Att endast de 20 första 

sekunderna analyserades, från att deltagaren rört vid objekten, baseras på tidigare studier där 

den här typen av analyser gjorts. Ett exempel är Meltzoff (1985), där just 20 sekunder 

användes. En anledning till den här begränsningen är att minimera risken för att barn ska få 

poäng för att de utfört handlingar av slumpen.  

 

Analys av ögonrörelsedata 
Resultat från de tidigare presenterade studierna av Herbert och Seehagen (2010) samt Vivanti 

et al. (2008) och uträkningar i föreliggande studie, som visar att ansikte plus objekt signifikant 

skiljer sig från bakgrunden (vilka presenteras nedan), låg till grund för att närmare undersöka 

dessa områden, i denna studie. Det tredje området som undersöktes har ingen tidigare 

teoretisk bakgrund, men det kan argumenteras för att det kan vara av intresse att undersöka, 

då det är dessa kritiska delar som är de poängbärande kriterierna i imitationstestet. Den form 

av data som valdes ut för undersökning i analysen av ögonrörelsedata, var den totala 

spenderade tiden inom de olika intresseområdena. Detta ligger till grund för Herbert och 

Seehagens (2010) studie, där de undersökt den totala tiden uppmärksamhet. 

 

De korrigeringar som gjordes för den problematiska inspelningen, som beskrevs under 3.2.2, 

Ögonrörelsedata, kan ha påverkat resultaten. Emellertid anses de bakomliggande faktorerna 
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till korrigeringen vara väl tillräckliga för att kunna försvara denna, och kunna säga att den 

korrigerade versionen troligtvis stämde bättre överens med verkligen. 

 

Statistiska uträkningar 
Alla beräkningar som gjordes för olika intresseområden, i det här fallet ansikte plus objekt 

och bakgrund, räknades om till procent för att kunna jämföras mellan de olika uppgifterna. 

Detta var viktigt då uppgifterna var olika långa och det annars inte skulle ha gått att jämföra 

uppgifterna med varandra. Något som troligtvis påverkat jämförelserna är, att den 

procentuella arean för de olika intresseområdena var olika stor. Intresseområdet för bakgrund 

var större och kan därför ha påverkat resultatet, vilket diskuteras vidare under 5.2 Resultat.  

 

Till frågeställning två, undersöktes intresseområdena ansikte och objekt vidare, men också 

områden för kritiska händelser räknades med.  Eftersom antalet deltagare var så pass lågt, 

fanns det ingen bra grund för några specifika uträkningar. Testet som valdes för att undersöka 

skillnader var t-test. Uppgifterna delades upp efter dem där två eller flera deltagare inte nått 

högsta poäng i imitationstestet och dem där endast en deltagare inte gjort detta. Grupperna 

blev då olika stora, vilket förhindrar en bra jämförelse mellan dem. Detta påverkar tolkningen 

av resultatet och diskuteras vidare under 5.2 Resultat. 

5.2 Resultat 

Resultaten som framkom ur pilotstudien, rörde främst diskussionen om vilken typ av 

instruktioner som skulle ges till deltagarna vid imitationsuppgiften. Det framkom att det blev 

otydligt och inte säkert skulle generera imitation om instruktioner inte gavs i testet. Som 

tidigare nämnts finns det studier som använt sig av instruktioner (Vivanti et al. 2008) och de 

som inte gjort detta (Meltzoff 1985). Resultatet från föreliggande studie kan ha påverkats av 

givandet av instruktioner, eftersom det har visats att verbala ledtrådar (Herbert, 2010) och 

vuxnas tal (McGuigan & Salmon, 2006) påverkar barns förmåga till imitation. Detta ska då ej 

förväxlas med de uppmaningar till handling som gavs vid kontroll- och imitationstestet, det 

vill säga frågan ”Vad kan man göra med de här sakerna?”. 

 

För att svara på den första frågeställningen, ”Hur bra fungerar testet”, undersöktes två 

delfrågeställningar. Det första som undersöktes rörande insamlad data var jämförelsen mellan 

deltagarnas resultat från kontrolltestet och resultaten från imitationstestet. Detta var viktigt att 

göra för att kunna avgöra om det hölls för troligt att det skett en imitation eller inte. 

Resultaten visar att det fanns en signifikant skillnad i poängen för deltagarnas resultat i 

kontrolltestet och imitationstestet. Med detta resultat gjordes det vidare antagandet att det som 

skett faktiskt var imitation och att deltagarna inte utfört imitationshandlingarna av en slump. 

Detta antagande stöds av tidigare forskning, gjord av Meltzoff (1985), där använt kontrolltest 

är ett av två sätt att kontrollera för att en imitation skett. Det här antagandet får även stöd av 

att testproceduren bygger på många liknande studier, bland annat av Meltzoff (1985), Bauer et 

al. (2000) samt Wibe & Bauer (2005). Dessa är studier som testat både direkt och fördröjd 

imitation och fått resultat som visat att imitation skett. Stödet gäller både testproceduren och 

vissa av de använda objekten i föreliggande studie, vilka använts i tidigare tester. Det gör 
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antagandet säkert, beträffande att det som skett faktiskt var imitation, vilket i sin tur, till viss 

del, ger svar på frågeställning ett, att testet ur denna aspekt fungerar bra. 

 

Det som kan avläsas i tabell 1 och 2 är bland annat resultaten i imitationstestet. I tabell 2 går 

det att avläsa att det, i de flesta fall, bara var en eller två deltagare som inte uppnådde full 

poäng i imitationstestet. Detta tyder på många takvärden, vilket i det här fallet orsakar vissa 

problem, som kommer tas upp nedan. Ses det däremot till tabell 1, som framhäver resultaten 

mer på gruppnivå, ges intryck av att resultatet av imitationstestet är högt, men inte 

nödvändigtvis på en problematisk nivå. Hade gruppen av deltagare varit större och dess data 

sett ut på liknande sätt hade inte den höga poängen varit något problem, eftersom fler 

deltagare då skulle ha representerat den grupp som inte klarat imitationen fullt ut. Då 

föreliggande test, som tidigare nämnts, är gjort som ett pilottest till en större studie är inte 

målet att få generaliserbara resultat, utan att pröva den framtagna testproceduren och se om 

det finns några möjliga indikationer om vad som skulle vara intressant att undersöka vidare.  

 

I bakgrunden av tidigare teorier har det diskuterats att barn i olika åldrar klarar olika sorters 

imitationsuppgifter (Bauer et al. 2010) . Därför gjordes ett förtest för att kontrollera om 

barnens ålder kunde förklara variansen i imitation, vilket den inte kunde. Resultatet kan tyda 

på att uppgifterna var lika lämpliga för samtliga barn i det här ålderspannet. Dock kan det, 

tillsammans med resultatet att de flesta deltagare klarade imitationen fullt ut, argumenteras för 

att uppgifterna kan ha varit något lätta. Skulle emellertid medelvärdena i imitationstestet, som 

presenteras i tabell 2, förbli ungefärligt lika om antalet deltagare skulle öka, kan det hävdas att 

imitationsuppgifterna trots allt är på en lagom svårighetsnivå. Det skall också hållas i åtanke, 

att det i den större studien skall utföras tester på såväl typiskt utvecklade barn som barn inom 

autismspektrumet. Då de tidigare resultaten i Vivanti et al. (2008) visar att barn inom 

autismspektrumet utför imitation med mindre precision, är det viktigt att uppgifterna inte 

heller är för svåra.  

 

Den tidigare studien av Vivanti et al. (2008), uppmärksammar och undersöker bland annat de 

visuella områdena för ansiktet på modellen och objekt som används av denna, i deras 

filmmaterial. De resultat som tabell 3 visar, tyder på att det även i föreliggande test är två 

områden som är av intresse. Tabellen visar att deltagarna spenderat signifikant mer tid i dessa 

två områden tillsammans än på bakgrunden. Detta ger stöd till att det använda videomaterialet 

är bra, eftersom deltagarna tittat på relevanta delar. Det visar även att det som kunde uppfattas 

som störande moment, i det här fallet eluttaget, som kan skymtas under videoinspelningarna, 

inte påverkar resultatet i någon större grad. Det kan även styrkas att deltagarna inte tittat 

slumpvis på skärmen under insamlingen av ögonrörelsedata, utan att de tittat på, för 

uppgifterna, relevanta delar. Tabellen ger även en bild av hur typiskt utvecklade barn kan 

fördela sin visuella uppmärksamhet, vilket kan vara givande i framtida forskning i den större 

studien. Det bör dock fortfarande hållas i åtanke att data endast kommer från åtta deltagare. 

Ytterligare något att tänka på,är att bakgrunden tar upp en större procentuell yta än objekt och 

ansikte, vilket kan ses i figur 4. Om detta tagits med i beräkningen hade skillnaden mellan 

bakgrund och ansikte plus objekt varit ännu tydligare. Detta på grund av att större yta ger 

större chans till högre total spenderad visuell uppmärksamhet.  
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Det tyder på att såväl ansikte som objekt kan vara av intresse. Studier har, som tidigare 

nämnts, visat att det är skillnad på imitationsförmåga om handlingar och handlingssekvenser 

presenteras reellt eller genom inspelat material (Jenkins et al. 2008).  Denna studie, 

tillsammans med andra (Learmont et al. 2005, Herbert & Seehagen, 2010), visar att imitation 

är ett socialt fenomen. Detta gör att resultat rörande modellens ansikte kan vara av intresse. 

Det kan diskuteras att deltagarna i föreliggande studie borde titta på modellens ansikte, hur 

mycket går inte att säga i det här fallet, för att nå överänsstämmelse med tidigare studier, där 

ickemänskliga modeller inte genererat samma resultat som de mänskliga. Det är möjligt att 

det inte enbart är ansiktet på modellen som representerar den sociala aspekten, armar och 

överkropp representerar också en mänsklig modell som kan ge en annan sorts social referens. 

Dock är ansiktet av central betydelse och något som redan barn i spädbarnsåldern tittar på för 

just imitation (Meltzoff, 2002b).  Eftersom handlingar och handlingssekvenser i föreliggande 

studie presenterades genom inspelat material, är det troligt att ansiktet inte uppmärksammas i 

lika hög grad som om presentationen skett reellt. Resultatet i tabell 3 visar att ansikte och 

objekt tillsammans skiljer sig från bakgrunden. Det går inte att säga, enbart av detta, att 

ansiktet fick mycket stor det av deltagarnas visuella uppmärksamhet, men att de tillsammans 

med objekten fick detta.  

 

Tillsammans kan tolkningen av resultatet, att deltagarna antagligen inte tittat slumpvis och att 

fokus verkade ligga på relevanta delar, som undersökts i tidigare studie av Vivanti et al. 

(2008), visar att testet fungerat bra ur dessa aspekter. Diskussionen om att deltagarna, utifrån 

den sociala aspekten, borde ha tittat på ansiktet, går inte att använda som ett direkt stöd för att 

kunna säga att deltagarna tittade som förväntat, baserat på tidigare studier. Det krävs att 

ansiktet undersöks skiljt från objekten för att säkert kunna dra dessa slutsatser. 

 

I nästkommande tabell, tabell 4, jämförs ansikte med objekt. Det går där att avläsa 

medelvärdet för hur många procent av deltagarnas visuella uppmärksamhet, som spenderats 

på modellens ansikte. Det går att utläsa att procenttalet varierar mycket, men att alla 

åtminstone har tittat på ansiktet någon gång under varje uppgift.  

 

Vidare kan tabell 5 visa att det i fem av sex uppgifter fanns en signifikant skillnad i den totala 

visuella uppmärksamheten i jämförelse mellan ansikte och objekt. I uppgift A2 låg störst 

fokus på ansiktet, medan det i uppgifterna B1, B2, C1 samt C2 låg på objekten. Att uppgift 

A2 skiljer sig från de övriga uppgifterna, skulle kunna förklaras av att denna är av en lite 

annorlunda karaktär. Dels innebär uppgiftens handling att huvudet, och därmed ansiktet, rör 

på sig på ett annat sätt än i övriga uppgifter. Därmed får det område där ansiktet är en större 

roll i denna uppgift. Det är bra att ha detta i åtanke vid jämförelse av denna uppgift med 

övriga. I Uppgifterna A1 och A2, används det också färre objekt än i övriga uppgifter, vilket 

kan ha påverkat resultatet. I dessa två uppgifter, används ett alternativt sätt att nå slutmålet. 

Med det menas att det antagligen inte är det naturliga förfaringssättet att använda sin armbåge 

eller sin panna för att fälla ner en träbit eller klicka på en knapp. I övriga uppgifter använder 

modellen sina händer för utförandet av handlingssekvenserna. Då en mindre naturlig handling 

utförs, är det möjligt att deltagarna tittar mer på ansiktet för att få ledtrådar om vad som 
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händer och varför modellen gör på detta sätt. Om så är fallet är även det en möjlig förklaring 

till varför större fokus lagts på ansiktet framför objektet i denna uppgift, och skulle också 

kunna vara ett stöd för att imitation är socialt driven och att sådana ledtrådar i det här fallet 

eftersöks. Trots det låga antalet deltagare visar resultatet, för fem av uppgifterna, att det finns 

en signifikant skillnad, vilket tyder på att skillnaden mellan ansiktet och objektet är säker.  

 

Det går alltså, utifrån resultaten i frågeställning 1a och 1b, att säga, att testet fungerar ur flera 

aspekter. Det har skett en imitation och deltagarna verkar titta på, för imitationsuppgiften, 

relevanta delar. Det finns även områden för visuell uppmärksamhet som överensstämmer med 

tidigare forskning. Deltagarna har i samtliga uppgifter någon gång tittat på modellens ansikte, 

vilket kan stämma överens med teorierna rörande imitation som ett socialt fenomen. Att 

siffrorna, som kan avläsas angående spenderad visuell uppmärksamhet på ansiktet, i tabell 3, i 

vissa uppgifter är relativt låga (det är inte en statistisk jämförelse utan ett antagande), skulle 

kunna förklaras med att mycket av den sociala kontexten försvinner, när handlingar och 

handlingssekvenser presenteras genom videoinspelat material (Learmonth et al. 2005, Jenkins 

et al. 2008). En negativ aspekt som framkommit, angående den första frågeställningen, är att 

uppgifterna kan ha varit något lätta men, som nämndes ovan, kan de fortfarande fungera om 

liknande gruppvärden, som framkommit i föreliggande studie, fortfarande gäller vid en större 

insamling, med fler deltagare. 

 

I och med det låga deltagarantalet, är det som sagt svårt att kunna dra bra och giltiga 

slutsatser, utifrån statistiska beräkningar, gjord på insamlad data. Som tidigare nämnts är det 

ett problem att det i de flesta uppgifter endast var en eller två deltagare som ej fått full 

imitationspoäng. Det är något som syns tydligt i frågeställning två, där skillnader i visuell 

uppmärksamhet avsågs att jämföra de som klarat respektive inte klarat imitationstestet fullt ut. 

Det innebar dels att grupperna blev olika stora, mellan de olika uppgifterna, samt att de inte 

blev jämnt fördelade inom gruppen. Detta innebär att dessa resultat endast kan diskuteras 

försiktigt. 

 

I tabell 6, där tester gjorts på de uppgifter, där två eller flera deltagare inte utfört full 

imitation, framkommer inga signifikanta skillnader mellan de som klarat imitationstestet fullt 

och de som inte gjort detta. I efterföljande tabell, tabell 7, finns det dock två signifikanta 

resultat. Dessa visar att den deltagare som i uppgift A1 inte klarat imitationen, har tittat mer 

på de kritiska delarna än de deltagare som klarade imitationen samt att den person, som i 

uppgift C1 inte klarat imitationen fullt ut, har tittat mer på ansiktet än de som klarade 

imitationen. Det som går att sägas om just dessa två fall är att det verkar som om det snarare 

skulle kunna hämma än gynna imitationsresultatet att titta länge på ansikte och kritiska delar. 

Av de tidigare teorier som presenterats finns det inget direkt stöd för att det skulle kunna vara 

hämmande att lägga för stor visuell uppmärksamhet på vissa delar av presentationen. En tanke 

är att de deltagare som tittat längre på dessa delar har gått miste om en helhetsbild, som de 

andra som har fokuserat mindre på de områdena har fått. Detta är emellertid inget som här går 

att säkerställa, det vill säga att det skulle finnas ett samband mellan imitationsresultat och 

visuell uppmärksamhet. Som nämnts ovan, finns det flera begränsningar i dessa uträkningar 

och trots att två resultat visade en signifikant skillnad ska det hållas i åtanke att detta endast 
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baseras på data från en deltagare, som inte klarat imitationen fullt ut. Det är därför ett måste 

att göra dessa tester på en större grupp deltagare för att kunna uttala sig om resultat kan vara 

representativa för populationen. Det går därför inte att dra några slutsatser, gällande 

frågeställning två, utan det får lämnas åt potentiell framtida forskning. 
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6. Slutsats 
Den första slutsats som kan dras är att testets utformning har fungerat bra. Det finns en 

teoretisk koppling till de allra flesta val som gjorts i utformningen av testproceduren, vilken 

fungerat väl. Baserat på resultatet av förtestet, att ålder inte var en förklarande variabel till 

imitationsresultaten, kan slutsatsen, att svårighetsgraden på imitationsuppgifterna var väl 

anpassad till hela åldersgruppen, dras. Det vill säga att det var lika svårt för en fyraåring som 

för en sjuåring att klara uppgifterna. Det kan dock argumenteras för att uppgifterna kan vara 

på gränsen till för lätta, då det i föreliggande test resulterade i ganska höga imitationspoäng, 

vilket kan ses i tabell 2. Skulle data däremot se liknande ut, som i tabell 1, vid en större 

insamling, kan det antas vara en lämplig svårighetsgrad på uppgifterna. Detta är särskilt 

viktigt om testerna ska användas för barn inom autismspektrumet.  

 

Med tanke på de val som gjordes under utformningen av testet bör det has i åtanke att flera 

val, som till exempel vilka instruktioner som skulle ges, påverkar hur resultatet bör tolkas. 

Baserat på resultaten från frågeställning 1a och 1b kan slutsatser dras att det faktiskt har skett 

en imitation och att de områden som deltagarnas största visuella uppmärksamhet låg på, var 

relevanta områden för uppgiften. Relevant i den meningen att den information som behövdes 

för att kunna imitera handlingen inte låg i bakgrunden, utan på modellen och objekten. Detta 

stödjer testprocedurens utformande, att det faktiskt är imitation som skedde och att den 

visuella uppmärksamheten antagligen inte bara varit slumpmässigt.  Frågeställning 1b visar 

även att det, i fem av sex uppgifter, fanns en signifikant skillnad i hur länge deltagarna tittade 

på ansikte respektive objekt. Det visar hur typiskt utvecklade barns visuella uppmärksamhet 

såg ut i det här fallet, vilket kan vara bra att ha med sig i vidare forskning. Det resultat som 

framkom i frågeställning två lutar åt att det i ett par fall skulle vara mer hämmande än 

gynnande att lägga för stor del av den visuella uppmärksamheten på ansiktet eller på de 

kritiska delarna i vissa uppgifter. Dock, som det diskuteras under 5.2 Resultat, finns det flera 

påverkande faktorer, som gör att det är svårt att dra några säkra slutsatser gällande denna 

frågeställning. Resultaten kan möjligtvis användas för att argumentera för att dessa områden, 

den visuella uppmärksamheten mot modellens ansikte och de kritiska delarna som denne 

utför, är intressanta att undersöka vidare.  

 

För att summera, testet fungerar ur flera aspekter. Det har skett en imitation och deltagarna 

har tittat på, för imitationsuppgiften, relevanta delar, vilka har ansetts vara av intresse i en 

tidigare undersökning (Vivanti et al. 2008). Uppgifterna kan dock vara på gränsen till för 

lätta, men kan fungera om liknande gruppvärden, som framkommit i föreliggande studie, 

fortfarande gäller vid en större insamling. Det går inte, på grund av det låga deltagarantalet, 

att dra slutsatser av eller generalisera resultatet för frågeställning två. Det bör lämnas till 

framtida forskning där en större grupp deltagare kan testas, för att avgöra om det finns några 

skillnader i visuell uppmärksamhet mellan de som inte utfört imitationen fullt ut och de som 

har gjort detta.
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Appendix A 
 

Samtyckesblankett  

 

Forskningsstudie om Minne, imitation och Autism, MIMA 

 
Genom att skriva under denna blankett intygar jag att: 

 

Jag tillåter att mitt barn deltar i studien om imitation och vet att deltagandet när som helst kan 

avbrytas utan motivering. Jag vet att inga obehöriga kan ta del av resultaten. 

 

 

Namnteckning……………………………………………………………………………… 

 

Namnförtydligande………………………………………………………………………. 

 

Ort………………………………………….Datum…………………………. 

 

 

 

Barnets namn …………………………………………………………………………………. 

 

 

Födelseår och månad…………………………………………………………………………… 

 

 

 


