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Kontekst

• 675 elever på folkehøyskoler i 
Norge, som hadde friluftsliv 
som linjefag

• Spørreskjema med fokus på 
favorittaktivitet i friluftsliv. 

• Favorittaktivitet: 
klatring, kiting, terrengsykling, 
topptur på ski, hundekjøring, 
jakt og fiske…..
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Hensikt • Teste sammenhengen 
mellom ønske om 
spenning og elevenes 
opplevde 
autonomistøtte, 
lidenskap, indre 
motivasjon og innsats i 
favorittaktiviteten

• T1 og T2.

• Under review i: Journal 
for Research in Arts 
and Sports Education 
(JASED)
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Begreper og teorier

• Indre motivasjon

• Autonomistøtte

• Harmonisk og besettende 
lidenskap

• Ønske om spenning

• Autonomistøtte kan bidra til 
harmonisk lidenskap

• Ulik lidenskap gir ulikt 
engasjement i aktiviteten
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Problemstilling 

How the desire for 
excitement, autonomy 
support, and passion 
may explain intrinsic 
motivation and effort 
related to the young 
adults participation in 
their favorite outdoor 
activity
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Resultater

• Fart og spenning

• Autonomistøtte

• Lidenskap

• Indre motivasjon og innsats

• Kjønnsforskjeller

• Erfaring med aktiviteten 
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Diskusjon

• Fart, spenning, risiko og link 
til harmonisk og besettende
lidenskap. 

• Den viktige veien går via 
harmonisk lidenskap. 



• Viktigheten av å være en 
autonomistøttende lærer 

• Kjønnsforskjeller

• Ulike erfaringer til din 
favorittaktivitet har noe å si

• Oppsummering
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