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_________________________________________________________________________________ 

Syftet med rapporten är att visa på att det finns pedagogisk teori som tillsammans med neurologisk 
teori kan förklara på vilket sätt utforskande är en viktig faktor för lärande. För att undersöka detta 
utformades ett experiment där fritt utforskande jämfördes med en guidad inlärningsmetod. 51 
respondenter deltog i experimentet med uppgiften att lära sig grundläggande matematiska 
operationer på vektorer utifrån ett datorprogram som utformats särskilt för projektet.  
 
I experimentent mättes respondenternas kunskap om vektorer både före och efter en inlärningsfas.I 
inlärningsfasen delades respondenterna in i två grupper, där ena gruppen fick följa en guide och den 
andra fick utforska programmet fritt. Gruppernas resultat jämfördes sedan varandra. 
 
Vår experimenthypotes var att den utforskande gruppen skulle prestera bättre än den guidade 
gruppen. Utforskande utgör en stor roll inom motorisk inlärning (Jordan & Rumelhart, 1992) vilket vi 
trodde skulle gälla även för teoretisk inlärning. Vårt resultat visar dock att de respondenter som utfört 
experimentet genom guidade instruktioner presterat signifikant bättre på sluttestet än den utforskande 
gruppen. 
_________________________________________________________________________________ 

INLEDNING  

Kan man lära sig cykla genom att läsa en 

bok? De flesta håller nog med om att man 

måste utforska och testa sig fram för att 

lära sig hur man ska hålla balansen på 

cykeln. Är utforskande inom teoretisk 

inlärning lika viktigt? Biologiskt plausibla 

teorier rör oftast motorisk inlärning, där 

fritt utforskande ofta ligger i fokus. 

Projektet hade i syfte att undersöka 

utforskningens roll för teoretisk inlärning. 

Vi ville ta hänsyn till både biologiskt 

plausibilitet och ett pedagogisk 

förhållningssätt. För att ta reda på 

utforskningens roll för teoretisk inlärning 

utformades ett experiment där en 

utforskande inlärningsmetod jämfördes 

med en guidad. 

Vi undersökte inlärningsmetoder i 

ämnesområdet vektorer och skapade ett 

datorprogram där de representerades 

grafiskt genom att ändra kontroller. Två 

försöksgrupper deltog i testet där den ena 

fritt fick utforska hur matematiska 

operationer påverkade vektorerna. Den 

andra gruppen följde istället en utförlig 

guide. 

Resultatet visade att den ena av 

inlärningsmetoderna var signifikant bättre 

än den andra. 

TEORETISK BAKGRUND  

Det är främst två befintliga teorier som står 

till grund för detta projekt; Distal Learning 

Approach 
(Jordan och Rumelhart, 1992), som tar upp 

motorisk inlärning, och Variationsteorin 

(Runesson, 2005), som diskuterar lärande 

och upplevelser. Utöver dessa två har även 

en artikel om guidat lärande ( Kirschner, 

Sweller och Clark 2006) använts som 

underlag. 

Distal Learning Approach är en biologiskt 

plausibel teori som presenterar en modell 

för hur motorisk inlärning går till. Teorin 

innehåller två komponenter, Inverse Model 

och Forward Model. Dessa två 

komponenter ingår i en perceptuell-

motorisk loop. Inverse Model kopplar ihop 

perceptuell info med tidigare inlärda 
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handlingsmönster och föreslår en handling 

kopplat till den perceptuella informationen. 

Forward model förutser resultatet av den 

handling som Inverse Model 

rekommenderar. Ifall där Forward föreslår 

fel resultat av en handling justeras den och 

lagrar det faktiska resultatet i en 

kunskapsbas. 

Inlärning nås genom att Forward Model 

tränas upp, för att så småningom kunna 

fungera som ett ”beslutsunderlag” vid val 

av lämplig handling för Inverse Model. 

Under denna initiala träning måste 

Forward Model få olika tänkbara 

handlingar som input för att kunna tränas 

på att förutsäga dess effekter. Inverse 

Model har dock i detta skede inget 

beslutsunderlag att utgå ifrån, vilket gör att 

handlingarna som testas initialt väljs 

slumpmässigt. 

Variationsteorin är en teori om inlärning 

och upplevelse som tillämpas inom 

teoretiskt lärande Runesson (2005). Fokus 

för teorin ligger i det som ska läras in 

vilket sammanfattas som lärandeobjektet. 

Ett lärandeobjekt utgörs av vissa kritiska 

aspekter som måste synliggöras för att 

generera en förståelse. Detta görs genom 

att variera lärandeobjektet i olika former 

och kontext vilket ger upplevelser som i 

sin tur skapar en relevant kunskapsbas eller 

beslutsunderlag för att kunna lösa 

uppgifter. Inlärningen måste dock alltid ha 

ett mål för att kunna nå ett resultat. 

Dessa två teorier kan kopplas samman 

genom att Variationsteorin utgår ifrån att 

variera lärandeobjektet och därmed belysa 

de kritiska aspekterna för att nå en relevant 

kunskapsbas (Runesson, 2005). Forward 

Models kunskapsbas är på samma sätt 

uppbyggd utifrån de relevanta kritiska 

aspekter som behövs för att förutsäga rätt 

resultat av en handling eftersom denna 

kunskapsbas uppdateras och korrigeras 

efter att ett korrekt utfall erhållits (Jordan 

& Rumelhart, 1992). 

Då Forward model misslyckas med att 

förutspå rätt resultat av en handling är 

detta en konsekvens av att inte tillräckligt 

med relevant information finns i 

kunskapsbasen. Detsamma gäller för att 

lära sig en teoretisk uppgift då det inte går 

att lösa utan tillräckligt många upplevelser 

från tidigare erfarenheter. En vägledd 

utforskning är det som förespråkas av båda 

dessa teorier då man måste undersöka och 

testa sig fram för att kunna lära sig saker. 

Utforskande som en betydande roll inom 

lärande förespråkas inte av alla. Kirschner, 

Sweller och Clark (2006) menar att 

utforskande inlärning, i den mening att den 

lärande själv ska upptäcka de samband 

eller problem som förutsätts, inte tar 

hänsyn till de kognitiva förmågor vi 

besitter. En utforskande inlärningsprocess 

leder till att för mycket information tas in 

vilket gör att arbetsminnet inte kan lagra 

informationen. Därmed överförs ingen ny 

kunskap till långtidsminnet. 

METOD  

För att undersöka frågeställningen utförde 

vi ett experiment. 51 respondenter uppdelat 

i två grupper, guidad inlärningsmetod och 

fritt utforskande, genererade den data vi 

behövde. Experimentet bestod av tre faser 

som kort beskrivs nedan. 

För att mäta inlärning gjorde vi en mätning 

av kunskap i fas 1 och en i fas 3. I fas 2 

fick respondenterna använda ett 

datorprogram för att lära sig om vektorer. 

Det var här grupperna skilde sig åt: Den 

ena gruppen fick följa en guide till 

programmet, den andra fick utforska fritt. I 

den tredje och sista fasen svarade 

respondenterna på tolv frågor om vektorer. 

Resultatet på detta test användes för att se 

om det fanns någon skillnad mellan hur 

mycket grupperna lärt sig. 

Fas 1 var utformad för att mäta 

respondenternas förkunskap, detta gjorde 

att vi kunde se om det fanns något 

samband mellan resultatet i fas 1 och i fas 



 

 3 

3. Testet var i pappersformat och bestod av 

tolv matematikrelaterade frågor. Av dessa 

handlade tre om vektorer, och det var 

utifrån dessa tre som vi bestämde 

respondenternas förkunskap. Fas 1 var 

begränsad till tolv minuter. 

Fas 2 Respondenterna fick använda ett 

datorprogram för att i realtid undersöka 

matematiska vektorer och hur operationer 

på dessa representeras visuellt. 

Programmet gav användaren kontroll över 

x- och y-värden för två vektorer. Det fanns 

även möjlighet att visa en tredje vektor 

som representerade resultatet av 

matematiska operationer på de andra. Fas 2 

var begränsad till tio minuter. 

Gruppen med guidade instruktioner följde 

steg för steg en guide (21 punkter) om hur 

de skulle använda programmet. Den andra 

gruppen fick inga instruktioner förutom att 

de skulle utforska programmet fritt och att 

de senare skulle bli testade på vad de lärt 

sig om vektorer. 

Mellan fas 2 och 3 hölls en fikapaus. 

Fas 3 var utformad för att mäta 

respondenternas kunskap efter fas 2. 

Respondenterna fick svara på tolv frågor i 

ökande svårighetsgrad om vektorer. Vi 

mätte även hur lång tid varje fråga tog att 

besvara, men det gav inget intressant 

resultat. Fas 3 var begränsad till 15 

minuter. 

Experimentet utfördes av två försöksledare 

och en respondent. Det var anonymt och 

varje respondent gav sitt medgivande om 

att delta genom att skriva under en blankett 

där etiska krav för experimentet fanns 

angivna. Avskilda rum användes för att 

minska störande moment. 

RESULTAT  

Inom vardera grupp (guidad, utforskande) 

gjordes en indelning baserad på de 

förkunskaper respondenterna hade. Denna 

uppdelning gav totalt fyra grupper: låg- 

och högpresterande guidad grupp samt låg- 

och högpresterande utforskande grupp. 

Vi antog två olika benämningar på 

förkunskapsnivån, antigen A eller B -nivå. 

Benämningen A innefattar de personer 

som på gymnasienivå läst upp till 

matematik C men ingen fysikkurs. 

Benämningen B innefattar de personer som 

läst över matematik C samt minst en 

fysikkurs. Totalt deltog 29 män och 25 av 

dessa hade förkunskap som motsvarade vår 

B -nivå resterande hade A -nivå. 22 

kvinnor deltog och 12 av dessa hade en B -

nivå och 10 stycken av kvinnorna nådde 

upp till A nivå. χ2-test,  χ2(1) = 6,3. 

p=0,012, visade att färre män än väntat 

hade förkunskapsnivå A, endast 4 av 29. 

Dock fanns det inget signifikant samband 

mellan tidigare lästa kurser och förkunskap 

på testet som mättes i fas 1, χ2(1)=0,37 

p=0,54. 

Gruppen som fått guidade instruktioner 

presterade bättre än gruppen med 

explorativt utforskande på fas 3, skillnaden 

är dock inte signifikant då p=0,055. Vi 

valde att dela upp frågorna i fas 3 i tre 

olika svårighetsgrader (lätt, medel och 

svår) för att djupare undersöka om det då 

fanns någon skillnad mellan grupperna. 

För medelsvåra frågor är den guidade 
gruppen signifikant bättre, baserat på 
Mann-Whitney U-test: U=156,50. z=3,34. 
p<0,001 Den guidade gruppen hade högre 
poäng (median=2) än den utforskande 
gruppen (median=1). Detta visar att guidat 
lärande är den bättre av de två metoderna 
för lärande som vi testade under givna 
förutsättningar. 

DISKUSSION  

Avsikten med vårt projekt var undersöka 

vilken inlärningsmetod, av fritt 

utforskande och guidad inlärning, som är 

bäst för att lära sig grundläggande 

matematiska operationer på vektorer. 

Hypotesen var att fritt utforskande utgör en 

viktig del för inlärning och att de 
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respondenter som fick genomföra 

lärandefasen med guidad inlärning skulle 

erhålla ett sämre resultat på slutfasen. 

Dock påvisade det resultat som erhölls från 

utformat experiment på motsatsen; de som 

nyttjat guidad inlärningsmetod fick ett 

bättre resultat på fas 3 i experimentet än de 

som utforskat fritt, och signifikant bättre 

på de medelsvåra frågorna. 

Resultatet kan förklaras med de teorier 

som ligger till grund för detta projekt. 

Forward Model har funktionen att simulera 

en situation varifrån Inverse Model 

föreslår lämplig handling utifrån den 

kunskapsbank som tillhandahålls vid 

varierande upplevelser av ett objekt 

(Jordan & Rumelhart, 1992). Denna 

process startar då en person exempelvis 

ska ange ett x- och y-värde tillhörande en 

vektor: Olika varierade värden på x-och y-

axeln ger olika upplevelser av objektet 

vektorn, vilket sparas i kunskapsbanken. 

För att ett korrekt utfall ska ske måste 

Forward Model ha en kunskapsbank med 

relevanta upplevelser. Beträffande detta 

pekar även Variationsteorin (Runesson, 

2005) på att man måste variera 

upplevelserna av en aspekt på ett 

lärandeobjekt för att nå en kunskap om det. 

Från ett neurologiskt perspektiv skulle det 

enligt Distal Learning Approach (Jordan & 

Rumelhart, 1992) förklaras som att man 

skapar en kunskapsbank i vilket det blir 

möjligt att simulera en förutspådd 

situation. Dock gäller det att definiera och 

skapa upplevelser för de relevanta 

aspekterna så att dessa ingår i 

kunskapsbanken. Först då är interaktionen 

mellan Forward Model och Inverse Model 

optimal, och Inverse model kan därför 

föreslå rätt handling av en simulering. 

Vektorns riktning tilldelas korrekta värden 

på dess koordinater. 

En kunskapsbank, som inte innehåller 

upplevelserna från de relevanta aspekterna, 

innehåller då inte den information som 

möjligör att Inverse Model kan föreslå 

lämpliga till Forward model att simulera. 

Detta kan förklara att den utforskande 

gruppen har sämre resultat: de erhåller i 

inlärningsfasen ett större informationsflöde 

med för många irrelevanta upplevelser. De 

guidade däremot, blir vägledda och får 

därmed ett avgränsat informationsflöde 

med relevanta upplevelser. Det gör att 

deras Inverse model har lättare för att 

föreslå en korrekt handling, vilket ger 

följden av fler korrekta svar på uppgifterna 

i Fas 3. 

En annan aspekt som kan ha haft stor 

påverkan på resultatet var de 

tidsbegränsningar som bestämdes i 

experimentet. Det kan vara en nackdel 

främst för de med utforskande 

inlärningsmetod. För att kunna förstå 

nyintagen information krävs en viss 

inkubationstid där informationen bearbetas 

och filtreras (Sternberg, 2009). Ett större 

informationsflöde tar därmed längre tid att 

bearbeta och kräver därmed längre 

inkubationstid. Brist på inkubationstid i 

experimentet resulterade i att de med 

explorativt utforskande inte genererade 

lika bra resultat. Dessa respondenter erhöll 

ett större informationsflöde, dvs fler 

upplevelser av lärandeobjektet och hade 

därmed behövt en längre inkubationstid än 

de som fick ett mer begränsat 

informationsflöde. 

Att de utforskande respondenterna fått fler 
upplevelser av lärandeobjektet kan i ett 
större tidsspektra vara fördelaktigt. De 
upplevelser som inte tycks ha relevans i 
början av en förståelseprocess, kan 
komma att bli relevanta senare när väl 
respondenten har fått förståelse för ett 
första samband, exempelvis förstå hur en 
vektors riktning förhåller sig till dess x- och 
y-koordinater.  Man skulle alltså kunna 
tänka sig att de respondenter med 
explorativt utforskande har för svårt att 
förstå de enkla sambanden givet en alltför 
begränsad tid, då dessa respondenter ges 
ett obegränsat stort informationsflöde att 
sålla i. 

Detta utgör inte ett problem för de som blir 

guidade, då de blir vägledda, och kan 
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snabbare se sambandet. Dock har de 

begränsad mängd information och därmed 

mindre kunskapsbank, som kan komma att 

bli otillräcklig då dessa ska förstå 

förslagsvis en tredje dimension i 

vektorsfenomenet. Det är först här som de 

explorativa kan ha ett försprång. Givet ett 

större tidsspektra kan dessa individer, till 

skillnad från guidade individer, bilda sig 

en förståelse för mer avancerade samband 

tack vare sin stora men bearbetade 

kunskapsbank. 

SLUTSATS  

Hypotesen om att fritt utforskande utgör en 

viktig roll i inlärningsprocessen styrktes ej 

genom erhållet resultat. Den grupp som 

fick utföra en guidad inlärningsmetod 

visade sig prestera signifikant bättre än den 

grupp som fick utforska fritt. Vår 

frågeställning var vilken inlärningsmetod, 

av fritt utforskande och guidad inlärning, 

som är bäst för att lära sig grundläggande 

matematiska operationer på vektorer. 

Att guidad inlärningsmetod är bättre kan 

bero på att guiden påvisar de kritiska 

aspekterna av lärandeobjektet, vilket 

variationsteorin förespråkar (Runesson, 

2005). Fri utforskning gör att respondenten 

utsätts för ett större informationsflöde. På 

kort tid kan det då vara svårt att hitta de 

kritiska aspekterna som krävs för 

förståelse. De kritsika aspekterna skulle då 

inte ha lagts till i kunskaps banken som 

Forward  model utgår från i sin simulering 

(Jordan & Rumelhart, 1992). Ämnet bör 

dock undersökas vidare för att fastställa 

vilken grad av guidning som fungerar bäst. 

Vår guide kan ses som en begränsad form 

av utforskande eftersom de kritiska 

aspekterna av lärandeobjektet synliggörs 

men händelseförloppet förklaras ej utan är 

upp till respondenten att själv studera. Om 

experimentet ska göras om i framtiden 

skulle guiden kunna utformas på ett annat 

sätt för att se om det blir någon skillnad 

mellan de båda inlärningsmetoderna. 

Fortsatta studier bör även undersöka 

skillnader mellan guidad och explorativ 

inlärning under längre tid och ta hänsyn till 

andra kognitiva funktioner som är 

involverade i inlärningsprocessen. Vidare 

kan denna undersökning appliceras på 

andra teoretiska ämnesområden än 

matematik. Något annat som bör 

undersökas vidare är personer på 

expertnivå, kanske är det möjligt att en 

utforskande inlärningsmetod är bättre för 

dem, då de kan ha bättre förståelse för vad 

som är kritiska aspekter? Vårt resultat 

skulle kunna utgöra en grund för hur 

exempelvis matematikböcker och 

laborationsinstruktioner kan utformas. 
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