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Studien inleddes med hypotesen att barn hellre tittar på ansikten än ting och hade som syfte att 

studera skillnader i hur barn betraktar ansikten och ting. Resultaten av studien stödde hypotesen då 

studien hade signifikanta resultat som tydde på att barn har en preferens till att titta på ansikten. 

Dessutom fanns belägg för att barn faktiskt tittar annorlunda på ansikten respektive ting. Resultaten 

byggde på data från studiens ögonrörelsemätningar på spädbarn mellan 5 och 9 månader. För att 

sätta perspektiv på resultaten jämfördes datan även med data från en kontrollgrupp av vuxna. 

Ögonrörelsemätningen gick ut på att två bilder presenterades i ett bildpar, en bild på ett ansikte och 

ett på köksutrustning. Mätningar gjordes sedan med hjälp av ögonrörelsemjukvaran utifrån ett flertal 

olika analysverktyg. Valet av bilderna i studien övervägdes noga utifrån teorier inom uppmärksamhet 

och stimulans av barn för att ta i beräkning störande variabler såsom färg, form och komplexietet. 
   Den etnografiska delen har bidragit med ett ytterligare perspektiv kring kunskapsproduktion i en 

ögonrörelsestudie. Detta genom att undersöka hur forskaren själv aktivt deltar i produktionen av 

kunskap där det går att se att strävan efter objektiva resultat är tätt förknippade med reproducerbara 

resultat. 

Syfte 

Det finns många studier som har undersökt hur 

spädbarn ser på ansikten och ting. Forskningen 

har på olika sätt fokuserat på att se preferenser 

i vad barn helst tittar på till exempel om det är 

ansikten eller ting, vilka typer av ansikten och 

vinklar som är mest intressanta eller vilka 

variabler hos objekt som drar 

uppmärksamheten till sig. De flesta resultaten 

pekar på att barn tenderar att föredra att titta på 

ansikten. Därför går vi in i studien med 

hypotesen att barnen är mer intresserade av 

ansikten än ting. 
   Stor del av forskningen har fokuserat på att 

mäta vad barn tittar på, hur länge de fokuserar 

på olika objekt och hur intresserade de har 

varit av att fortsätta titta. Trots dagens moderna 

teknik med ögonrörelsekameror är få studier 

gjorda för att studera hur barn ser på ansikten 

och ting. 
   Fokuset i den här rapporten ligger därför på 

att försöka att kartlägga hur barn tittar på bilder 

med ansikten respektive objekt. Finns det en 

skillnad mellan hur barn betraktar ansikten och 

objekt? Kan man med hjälp av 

ögonrörelsekameran hitta några generella 

mönster i hur barn betraktar bilder som inte 

hittats i tidigare forskning? En kontrollgrupp 

med vuxna kommer användas för att jämföra 

resultaten. 
   Utöver syftet att kartlägga barns tittmönster 

kommer en etnografisk studie göras 

kontinuerligt under ögonrörelsestudiens 

framfart. Genom att göra detta får vi ett 

material som bygger på vad som är viktigt och 

betydelsefullt för den grupp som studeras 

(Emerson, Fretz, & Shaw, 1995). Med hjälp av 

det material vi får fram kan vi också undersöka 

hur det går till inom den här studien när data 

blir till vetenskapliga resultat.   

Etnografisk infallsvinkel 

Tanken bakom den etnografiska infallsvinkeln 

var att studera hur kunskap blir till inom en 

ögonrörelsestudie. Ett lämpligt sätt för att 

studera det är att utgå från ett STS-perspektiv. 

STS (Science and Technology Studies) är ett 

tvärvetenskapligt fält där vetenskap och 

teknologi studeras som en sociokulturell 

aktivitet. Med hjälp av att använda etnografisk 



metod går det att undersöka processen när data 

går från att endast vara data till att bli ett 

vetenskapligt resultat. 
   I den här studien finns det två aspekter att ta 

hänsyn till. Dels processen från experimentets 

uppbyggnad, genomförande och analys samt 

rollen ögonrörelsekameran har i 

kunskapsproduktionen. 
   Vi studerar forskningspraktiken som en 

sociokulturell aktivitet där vi tittar på hur den 

här sortens vetenskap bedrivs. Ordet kultur i 

det här sammanhanget implicerar att kultur inte 

är något som bara existerar utan något som 

människor aktivt gör (Kruse, 2006). För att 

kunna studera en forskningspraktik är det 

nödvändigt att utföra observationerna på plats 

eftersom förståelsen kring en vetenskaplig 

upptäckt är bunden till miljön där den skapas i 

(Latour, 1987). Därför valde vi, två stycken i 

gruppen, att observera hela händelseförloppet i 

ögonrörelsestudien och därmed observerar vi 

en grupp som vi själva tillhör. 

Metod 

En bra bild av ett ting i denna studie föreställer 

någonting som på ett likvärdigt sätt fångar 

uppmärksamheten av en bild på ett ansikte. 

Bilden ska väcka intresse hos den som studerar 

den, men den får inte vara alltför intressant så 

att den blir alltför dominerande i ett bildpar. 
   Inledningsvis utfördes en intervjustudie på 

föräldrar i omgivningen där de fick svara på 

vilka ting i sin vardagsmiljö deras barn fann 

mest intressanta när dessa var mellan 7 och 10 

månader. Tanken var att tinget skulle vara 

familjärt för att det skulle vara möjligt att göra 

en jämförelse med ansikten som barn ser hela 

tiden. Detta var något som även styrktes i en 

studie med tesen att barn föredrar att se på 

objekt som är varken för familjära eller för 

överraskande (Aslin et. al. 2010). Resultatet av 

intervjustudien var tre olika kategorier av ting: 

barnleksaker, nycklar och köksredskap. Efter 

att ha jämfört olika egenskaper hos de tre 

alternativen valdes till sist köksredskap. 
   Studier inom ansiktspresentation har lett 

fram till valet att de ansikten som ska användas 

i experimentet ska ha ögonkontakt med 

kameran för att inte påverka barnens 

processning av ansikten negativt (Horowitz et. 

al. 1977:A,(Farroni, Massaccesi, Menon, & 

Johnson, 2007))  och en neutral min för att 

ansiktsuttrycken inte ska distrahera eller skapa 

preferenser (Horowitz et. al. 1977:B) som inte 

beräknats. 
   Dessa bilder kom sedan bara att användas i 

pilotexperimentet eftersom diskussioner i 

gruppen och med handledare uppstod om 

bildernas komplexitet i jämförelse med ett 

ansikte. Efter beslut att de inte var tillräckligt 

komplexa och att de saknade det 

återkommande temat som man kan finna hos 

ansikten, ”ögon-näsa-mun”, genomfördes en 

andra fotografering av tingbilderna. 
   Bilderna bestod således av en skål med mat, 

någon form slev eller visp och ett lock lutandes 

mot skålen. En skål prioriterades över en tallrik 

eftersom de bilder vi tog med en tallrik 

saknade djup och resulterade i ett platt intryck. 

Sleven fanns med som en kvarleva av 

intervjustudien där föräldrar hade berättat att 

barnen ibland fick en slev att leka med och 

grytlocket bidrog med extra komplexitet i 

bilden.  
   Efter redigeringen parades en bild av ett 

ansikte och en på köksutrustning ihop utifrån 

ett urval av färgnyanser och skuggor, till 

exempel parades ett ljust ting ihop med ett 

ansikte med blont hår medan ett skuggat 

ansikte parades ihop med ett ting med mycket 

skugga. Detta tankesätt resulterade i att 

bilderna blev mer jämställda och eliminerade 

obalanserade variabler som kunde påverka 

resultatet. En vit ram skapades runt bildparen.  
   Testet innehöll en sekvens på 10 bildpar, där 

5 bilder visade ansiktet på höger sida och 5 

bilder hade ansiktet på vänster sida. 
   Dessa två grupper av bildpar placerades in i 

två versioner av samma test, där version 2 helt 

enkelt var version 1 spegelvända motsats. 
   I studien deltog sammanlagt 9 barn, varav 1 

barn deltog i en pilotstudie och resterande 8 

deltog i huvudstudien. Av deltagarna i 

huvudstudien var könsfördelningen lika med 4 

flickor och 4 pojkar, varav två av dessa var ett 

tvillingpar. Vid experimentets genomförande 

var dessa i åldersspannet 5 månader och 27 

dagar till 9 månader och 9 dagar, med en 

median på 7 månader och 5 dagar. 
Kontrollgruppen bestod av 8 personer varav 5 

kvinnor och 3 män i åldersspannet 20-27. 
   Utrustningen bestod av två datorskärmar, 

varav den ena var Tobii T120, ett par högtalare 

och en dator. Barnet satt framför Tobii T120-

skärmen, med den inbyggda infraröda 

kameran, och försöksledaren satt framför den 

andra skärmen, varifrån testet styrdes. Tobii 

T120 innehöll även en vanlig videokamera 



som spelade in barnet. Barnet placerades 

sittandes i förälderns knä och i de flesta fall så 

användes en mindre barnsits i skumgummi 

som placerades i knät på föräldern. Föräldrarna 

fick instruktioner om att enbart hålla i barnet 

och att blunda under testets gång så att deras 

ögonrörelser inte skulle störa kameran.  
   För att rikta barnets uppmärksamhet visades 

en filmsnutt med Baby Einstein innan 

kalibreringen. Testet inleddes sedan med att en 

kalibrering utfördes med två 

kalibreringspunkter. Punkterna var placerade i 

översta vänstra hörnet respektive i nedre högra 

hörnet där de yttre kanterna av stimulibilderna 

hamnar under testets gång. Som 

kalibreringspunkt användes en liten bild på en 

nalle som rörde på sig samtidigt som det 

spelades upp ljud. Kalibreringen skedde delvis 

manuellt då försöksledaren själv fick avgöra 

hur länge varje kalibreringspunkt skulle visas. 

En vanlig kamera filmade barnet framifrån och 

denna användes för att se om barnet riktade 

blicken mot kalibreringspunkten.  

Analysmetod 

Vid analysen av ögonrörelsedatan användes de 

analysverktyg som finns tillgängliga i Tobii. 

De verktyg som användes är Heat Map, Gaze 

Plot och Area of Interest (AOI).  
Verktyget Heat Map är en grafisk 

representation där färger markerar antalet 

fokuseringspunkter. Färgnyanserna går från 

rött som visar flest antal fokuseringspunkter, 

genom gula nyanser vidare till grönt där färst 

punkter har registrerats av kameran. 
Gaze Plot presenterar ögonrörelsemönster i 

form av cirklar som är förenade med linjer. En 

cirkel på bilden motsvarar en fokuseringspunkt 

och cirkeln får större yta desto längre 

fokuseringen hålls. Verktyget visar även 

ordningen på fokuseringspunkterna genom att 

numrera cirklarna. 
   Detta analysverktyg är bra på att visa hur 

enskilda eller några få försökspersoner 

förflyttar blicken över tidsaxeln och hur länge 

de väljer att fokusera på olika punkter. 
AOI är ett analysverktyg som kan användas 

när man vill markera specifika områden som är 

intressanta utifrån ett statistiskt persperktiv. 
istället gav signifikant resultat. 
 

Resultat 
 

För att se vad det finns för skillnader mellan 

kontrollgruppen med vuxna och huvudgruppen 

med barn så har Gaze Plot och Heat Map 

använts. Det har även genomförts test inom 

kontrollgruppen och huvudgruppen för att se 

på skillnader angående hur försökspersonerna 

tittar annorlunda på ansikten respektive ting. 

Som komplement till de ovanstående 

analysmetoderna har t-test använts. Testen som 

genomfördes innehöll den oberoende variabeln 

stimulibilder och dem beroende variablerna 

fokuseringspunkter och fixeringstider.  

 
Figur 3: Vid analys av samtliga spädbarn 

utifrån Heat Map ser man hur 

fokuseringspunkterna är koncentrerade till 

mitten av bilden.  

 
Figur 4: I figur 4 kan två saker 

uppmärksammas, nämligen att i enlighet 

med figur 3, har blicken i första hand 

riktats mot mitten av bilden och att de flesta 

fokuseringspunkter är lokaliserade i mitten 

av ansiktet. 



 
Figur 5: Figur 5 visar skillnaden i hur en 

vuxen respektive hur ett barn utforskar 

bilden. Barnets fokuseringspunkter är 

större till ytan vilket betyder att denne har 

haft längre fixeringstid på samma punkt. 

Den vuxna försökspersons Gaze Plot visar 

istället många fler och mindre 

fokuseringspunkter med flera växlingar 

mellan bilderna. 

 
  Inledningsvis testades det om någon skillnad 

kunde påvisas på antalet fokuseringspunkter 

mellan ansikten och ting inom grupperna barn 

och vuxna. I en jämförelse mellan 

fokuseringspunkter på ansikte och ting hos 

barn i version 1, kunde signifikans påvisas 

(t(18)=2.99, tvåsidig, p<0.01) och signifikant 

resultat framkom även i version 2 (t(18)=4.57, 

tvåsidig, p<0.01). Vid samma analys av 

fokuseringspunkter mellan ansikte och ting hos 

kontrollgruppen av vuxna påvisades det också 

signifikant resultat i både version 1 

(t(18)=3.30, tvåsidig, p<0.01) och version 2 

(t(18)=2.20, tvåsidig, p=0.04).  
Signifikant skillnad kunde påvisas vid 

jämförelse mellan barn och vuxna angående 

antal fokuseringspunkter på ansikten i version 

1 (t(18)=6.33, tvåsidig, p<0.0001), däremot 

kunde det inte påvisas någon signifikans vid 

samma jämförelse i version 2 (t(18)=0.85, 

tvåsidig, p=0.40).  
Signifikans visades mellan barn och vuxnas 

fokuseringspunkter på ting i version 1 

(t(18)=6.82, tvåsidig, p<0.0001) och även i 

version 2 t(18)=2.96, tvåsidig, p<0.01). 
   Vid jämförelse mellan barn och vuxna 

gällande hur mycket tid som blicken varit 

registrerad på skärmen så kunde signifikans 

påvisas i version 1 (t(9)=4.44, tvåsidig, 

p<0.001) men inte i version 2 (t(9)=0.43, 

tvåsidig, p=0.68).  
T-testet gav ett signifikant resultat vid 

jämförelse mellan barn och vuxna gällande tid 

per fokuseringspunkt i både version 1 

(t(18)=5.83, tvåsidig, p<0.0001) och version 2 

(t(18)=2.93, tvåsidig, p<0.01). Eftersom 

medelvärdet för de vuxnas fokuseringspunkter 

var M=0.35s och M=0.37s och barnens var 

M=0.55 och M=0.49 så visar det att de vuxnas 

fokuseringspunkter är signifikant kortare än 

barnens. 

Resultatdiskussion 

Resultaten visar att barn föredrar ansikten 

framför ting eftersom barnen har signifikant 

fler fokuseringspunkter på ansiktet än på 

tinget. Detta resultat stöds av en rad andra 

studier (Johnsson & Mortens (1991), Gliga et 

al.(2009), Fantz) som menar på att barn har en 

preferens för att se på ansikten framför ting. 

Denna preferens har fått mycket stöd och 

väcker i stället nya frågor. 
  Turati (2004) menar på att det finns en 

medfödd preferens hos barn för en bredare 

klass av stimuli än enbart ansikten. Att ha en 

preferens för ansikten skulle då vara något 

barnen utvecklar när de blir äldre. Detta kan 

vara en förklaring till att de vuxna har fler 

fokuseringspunkter på ansikten än vad barnen 

har. I enlighet med Turatis teori så skulle det 

bero på att barnen har en preferens för ansiktet 

men att den preferensen inte blir lika stark i 

tidig ålder som hos en äldre person som socialt 

har utvecklat denna ansiktspreferens. 

Skillnaden skulle även kunna vara en 

konsekvens av att barnen inte har utvecklat sin 

motoriska kontroll till samma grad och att det 

är resultatet av detta som visas. 
   En Heat Map-analys över samtliga spädbarn 

visade att deras fokuseringspunkter var 

koncentrerade i mitten av bilden på ansiktet, 

alltså kring ögon, näsa och mun, denna 

koncentrering syntes även på tingen. Utifrån 

detta väcks funderingar om huruvida ögon, 

näsa och mun får denna ökade koncentration 

av fokuseringspunkter delvis för att dessa är 

centrerade på bilden. Här skulle det vara av 

intresse att genom vidare forskning se om 

spädbarn föredrar att utforska mitten av bilder 

och objekt. 
   Resultaten visar att vuxna har fler 

fokuseringspunkter än barnen. När det 

prövades om denna skillnad beror på skillnad i 

tid spenderad med att se mot skärmen fick den 

ena versionen ett signifikant svar men inte den 

andra, vilket tyder på att skillnader 

förekommer. Därför testades efteråt skillnader 



i hur långa fokuseringspunkterna är hos vuxna 

och barn, resultatet blev att barn har signifikant 

längre fokuseringspunkter än vuxna. Tidigare 

diskuterades det om preferensen för ansikten är 

medfödd eller ej och huruvida skillnaderna 

mellan barn och vuxna beror på motoriska 

färdigheter. Att barn tillbringar längre tid vid 

varje punkt stödjer att de motoriska 

färdigheterna påverkar hur barn ser på objekt i 

relation till vuxna. 

Ögonrörelseprocessen som en svartlåda 
Latour har myntat termen svartlåda (Black-

Box) vilket innebär att en teori, process eller 

maskin får så många anhängare att den blir 

allmänt accepterad (Latour, 1987). Kruse tar  

detta i sin avhandling där hon visar på att 

laboratoriepersonal använder sin utrustning 

som en svartlåda när de analyserar prover 

(Kruse, 2006). Ögonrörelsekameror är inom 

kognitionspsykologi allmänt accepterat som ett 

verktyg för forskning. Det här 

tillvägagångssättet är så accepterad inom 

gruppen att den inte ifrågasätts av dess 

medlemmar och går därför att likna vid en 

svartlåda. Mjukvaru algoritmernas precision 

kan man inte kontrollera eftersom mjukvarans 

källkod inte finns tillgänglig vilket resulterar i 

att forskarna får förlita sig på programmets 

utvecklares kompetens. Med detta försvinner 

en möjlighet till reflekterande kring att det 

faktiskt är rätt saker som analysverktygen 

visar. 

Objektivitet och subjektivitet 
  Något som är återkommande i diskussionerna 

kring analysen av data är objektivitet och 

subjektivitet. Men vad som menas med orden 

är diffust. I det här sammanhanget är 

objektivitet någonting som är sant utan 

mänsklig påverkan och subjektivitet är 

någonting som har en mänsklig påverkan. 

Metoddiskussion 

Hur testet har genomförts ska ha påverkat 

resultatet. Det främsta som kommer fram i den 

här diskussionen är hur yttre variabler kan ha 

påverkat resultaten och även saker som är 

värda att tänka på om ett liknande test ska 

utföras. 
   Grundtanken med att ha köksutrustning som 

ting eftersom det kan vara en intressant leksak 

för barnen kan ha gått förlorad när det tillkom 

kastrullock och skålar fyllda med mat, 

eftersom att föremålen blandar sig med 

varandra och det kan vara svårt, för barnet, att 

urskilja föremålen. Hur det kan påverka 

studien är av ett stort intresse, men om det går 

att anta att alla spädbarn har olika erfarenheter 

och upplever olika ting annorlunda så kan det 

fortfarande ha varit ett bra ting då det har en 

viss komplexitet och neutrala färger likt ett 

ansikte. Eftersom att alla har köksutrustning 

hemma borde det ändå leda till att barnen mer 

eller mindre känner igen de olika 

komponenterna. 
   Uppmärksamhetsfångarna har visat att 

kalibreringen inte fungerat precis som det var 

tänkt. Barn såsom vuxna centrerar blicken på 

uppmärksamhetsfångaren i mitten, men sedan 

när test-bilden dyker upp ser man att den första 

fokuserade punkten ibland ligger något snett 

bredvid platsen där uppmärksamhetsfångaren 

var, fokuseringspunkten har blivit förskjuten. 
Tvåpunktskalibrering användes under testet 

och har fördelen att det går snabbt att kalibrera 

men samtidigt blir mätningarna inte riktigt lika 

precisa som vid kalibrering med fler punkter. 

Eftersom intresset i resultaten inte låg i 

detaljerna utan istället att se vilka områden i 

bilderna som var intressanta så var en 

noggrannare kalibrering överflödig. 
 Faktumet att spädbarnen har suttit i sina 

föräldrars knä, i en barnsits, kan ha påverkat 

resultatet då många av barnen försökte vända 

sig om för att kommunicera med denna. Vid ett 

tillfälle noterades det att föräldern försökte 

vända tillbaka barnet mot skärmen efter det att 

den vänt sig om. Detta kan då ha påverkat 

barnet till var det riktar sin blick. för att 

undvika detta så kan barnet istället placeras i 

en fristående barnstol. Detta medför dock 

också nackdelar eftersom barnen kan känna en 

viss trygghet i att få sitta i sin förälders knä. 
 Metoderna har alltså fungerat bra. En del 

variabler har inte gått att påverkat på grund av 

begränsningar i programvaran. Det har dock 

inte synts att dessa variabler ska ha påverkat 

resultatet nämnvärt. 

Att kliva ur en grupp 
Det har varit problematiskt att göra en 

etnografisk studie av en process vi själva varit 

delaktiga i. Ett sätt inom etnografiska studier är 

att forskaren kliver in i den grupp som ska 

studeras. I den här studien har vi klivit ur den 

grupp vi tillhör, vilket leder till att vi har en 

förkunskap som resulterar i att vi lätt kan bli 

”förblindade” av de befintliga teorier som finns 



inom området. 
   Det innebär att vi ser vissa saker som 

självklara, exempelvis betydelsen för 

signifikans inom t-test, vilket en social 

antropolog skulle kunna ha en annan bild av 

tillskillnad från en kognitionsvetare. 
   Det finns även fördelar med att observera en 

grupp som man normalt är deltagare i eftersom 

man delar samma professionella seende. 
Detta är användbart för oss i det här fallet för 

att kunna förstå, utan att fråga, vad de 

diskuterar om när vi observerar. Det blir 

enklare att komma in i sammanhanget och de 

ifrågasätter inte vår närvaro. 

Slutsats 
Slutsatsen kan dras att barn föredrar att se på 

ansikten. Det har även framkommit att barn har 

ett annorlunda sätt att se på bilder jämfört med 

vuxna. Detta kan bero på olika saker. Det kan 

dels bero på att preferensen för ansikten är 

något som utvecklas och på så sätt är starkare 

hos vuxna. Det kan också bero på att den 

motoriska förmågan hos barnen inte är lika bra 

och de därför inte har lika bra kontroll på sina 

ögonrörelser som vuxna. 
   Vi har studerat ögonrörelsestudien som en 

sociokulturell aktivitet och vi har kommit till 

följande. I en ögonrörelsestudien strävar man 

efter att få ett resultat som är reproducerbart 

och i den här ögonrörelsestudien är 

reproducerbarhet tätt förknippat med 

objektivitet. I vår etnografiska studie har vi 

visat att de resultat ögonrörelsestudien har 

kommit fram till innehåller subjektiva val. När 

en experimentell studie reproduceras kommer 

också de subjektiva val som tidigare gjorts i de 

tidigare studierna att reproduceras. De inom 

gruppen har tagit an tidigare studier med en 

accepterande inställning och inte diskuterat 

kring de tidigare studiers subjektiva val. När 

tidigare studier används och accepteras i 

gruppen leder det till att tidigare studier blir en 

svartlåda för studien. Följden blir att vissa val 

är uppbyggda av tidigare resultat från andra 

studier och är därigenom kopplade till deras 

tidigare subjektiva val. I det här sättet som 

används för att producera kunskap kommer det 

alltid att finnas subjektiva tankar som inte går 

undersöka eftersom det inte finns någon 

tillgång till tidigare subjektiva val som tidigare 

forskare gjort då de inte kan presentera alla 

deras val som är beroende av deras tidigare 

erfarenheter. Tillvägagångssättet för att gå från 

data till resultat är således inte bara färgat av 

studiens egna subjektiva val utan även de 

subjektiva val vi anammat från tidigare studier. 
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