
Jag är ansvarig för ett projekt som syftar till att utveckla en ny modern teknik för hörseltest av små barn med 
hjälp av eyetracking. Vi befinner oss i en intensiv fas med behov av flera exjobbare och behöver någon som kan 
utveckla och programmera prototypen.  

Projektet handlar om att med hjälp av eye-trackerteknik (från Tobii Technologies) genomföra ett hörseltest på 
bebisar ned till 4 månader med hjälp av betingelseinlärning och reaktionstolkning av visuellt stimuli orsakat av 
auditivt. 

Prototypen som ska utvecklas utifrån bifogat metodpatent från projektbeställarna (Överläkare Inger Uhlén på 
Karolinska, Professor Fransisco Lacerda (SU) och Phd/Psykolog Iris-Corinna Schwarz (SU)). 

Syftet med prototypen är att kunna söka evidens för metoden och forska mha mjukvaran, och förhoppningsvis i 
framtiden leda till att man kan tillämpa metoden kliniskt för att ställa tidigare diagnoser av hörselnedsättningar 
hos bebisar. 

Exjobbet är av utredande karaktär och kräver att studenten har stor erfarenhet i objektorienterad analys, design 
och programmering, då denna sker i Visual Studio C#+div SDK:er. Sluttestning på en stor skara bebisar kommer 
att ske i mitten av maj, dvs. studenten måste kunna hantera den snäva tidsramen. Tyvärr hade projektet ett 
avhopp under första veckan av en student från ”Wireless systems”, varför det nu är en smärre kris att vi inte 
lyckats hitta nya aspiranter med kunskap att programmera desktopapplikationer ist. för webbutvecklare som 
många av de andra sökande haft som bakgrund. 

Ang. ”teknisk höjd” tror jag det ligger relativt högt för att vara ett exjobb. Exjobbet innebär att studenten ska: 

<!--[if !supportLists]-->•         <!--[endif]-->Utföra analys av metoden och översättning 
i t.ex klassdiagram, etc. 

<!--[if !supportLists]-->•         <!--[endif]-->Översätta testmetod för att stödja 
metodforskning med justerbara testscenarion. 

<!--[if !supportLists]-->•         <!--[endif]-->Tidssynkronisera hårdvaruklockor (eye-
tracker, ASIO ljudhårdvara) och presentera exakta tidsstämplar. 

<!--[if !supportLists]-->•         <!--[endif]-->Implementera GUI utvecklade parallellt 
med referensgrupp. 

<!--[if !supportLists]-->•         <!--[endif]-->Realisera planerna genom att iterativt 
programmera en POC-prototypmjukvara, varav den senaste versionen måste 
levereras i mitten av maj som senast. 

Ytterligare två exjobbare från KTH (Integrerad Produktutveckling) är kopplade till projektet och deras roller 
berör användarstudier, utveckling av användargränssnitt samt produktifiering av konceptet för en framtida 
klinisk tillämpning. Den befintliga arbetsgruppen besitter ljudkompetens så det är inget krav hos den sökande! 

Hoppas att Ni kan hjälpa oss att snarast rekrytera en kompetent exjobbare! Vi har hamnat i en akut situation pga 
att en tilltänkt person hoppade av med kort varsel. Kontakta mig per mejl eller telefon, eller vbf detta mejl till 
möjliga personer. 
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