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SAMMANFATTNING 

I detta examensarbete har vi undersökt vad som motiverar individer till att studera 

friluftslivskurser vid Högskolan i Kalmar, vi ville också ta reda på om det fanns några 

skillnader till motivationen om vi ser på kön eller åldersskillnader. Studien är tänkt som en del 

av ett forskningsarbete som kommer att bedrivas på Högskolan i Kalmar (blivande 

Linneuniversitetet). Vi har i denna studie valt att uppmärksamma vilken form av motivation 

som driver studenterna under utbildningen. 

 

I bakgrunden berörs tidigare forskning gällande olika motivationsteorier med anknytning till 

lärande. Vidare lyfter vi också fram forskning om vuxenutbildning och vad som motiverar till 

aktiviteter inom friluftsliv.  

 

Undersökningen bedrevs kvantitativt och data samlades in i form av en enkätundersökning. I 

vår kvantitativa undersökning bearbetade vi 70 enkäter som var fullständigt ifyllda. I 

undersökningen deltog 38 kvinnor och 32män mellan 19 år och 51 år. 

 

Resultatet redovisas i form av diagram som antingen berör inre motivation eller amotivation. I 

resultatet kan man bland annat utläsa att respondenterna drivs av en inre motivation då de 

väljer att utbilda sig inom friluftsliv. Vidare pekar också resultatet på att respondenterna i 

större grad motiveras av att undervisningen är kul och intressant än att den är viktig för dem.  

  

I diskussionen jämförs undersökningens resultatet med tidigare forskning från bakgrunden, 

vidare forskningsförslag presenteras också. 
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KAPITEL I 
INTRODUKTION 

I detta kapitel kommer vi att ge en bild av varför vi valt att göra denna undersökning och 

belysa de problemområden som vi anser vara viktiga för att vi ska kunna förstå vad som 

driver vuxna människor att delta i friluftslivsundervisning. 

 

I dagens samhälle har människor inte samma förhållande till naturen som våra förfäder en 

gång hade. För bara några generationer sedan bodde majoriteten av Sveriges invånare på 

landsbygden och hade naturen som arbetsplats genom exempelvis fiske, jordbruk och 

skogsbruk (Brügge, m.fl., 2004). Genom tiden har sedan människor flyttat in till städerna och 

den självklara kontakten till naturen har för många försvunnit. Ändå blir det allt vanligare att 

människor ägnar sig åt friluftslivsaktiviteter antingen på egen hand eller genom mer styrda 

verksamheter likt de friluftslivskurser som bland annat Högskolan i Kalmar har att erbjuda 

(Arnegård, 2003).  

Vi har på uppdrag av Högskolan i Kalmar fått möjligheten att undersöka vad som motiverar 

individer till lärande inom friluftsliv på Högskolan i Kalmar. Som blivande lärare finner vi det 

intressant att studera motivation till lärande och eventuella skillnader på individnivå då vi 

anser att motivation är grunden för allt lärande oavsett ålder och utbildning.  

För att kunna lägga upp undervisningen på bästa möjliga sätt anser vi att det är viktigt att 

kursansvariga för friluftslivskurser känner till varför studenterna söker sig till utbildningen. 

Ett liknande resonemang för också Lundvall & Meckbach (2007) som menar att studenternas 

inställning har en klar påverkan på deras upplevelser och läroprocesser på utbildningen. 

Innehållet i friluftslivskurserna tar sin utgångspunkt i upplevelsens betydelse för lärande och 

att praktiskt leva i kunskapen. Kurserna inom friluftsliv på Högskolan i Kalmar ligger som 

fristående kurser och därför är det många som läser dessa kurser utöver sina ordinarie 

utbildningar. Vidare finns det också de som väljer kurserna som fortbildning och då läser dem 

vid sidan av sitt jobb (hik.se, 2009). Vi finner det väldigt intressant att undersöka vad det är 

som motiverar människor med olika kön och ålder till lärande inom friluftsliv på Högskolan i 

Kalmar. Vidare anser vi att detta ämnesområde är intressant ur ett utbildningsvetenskapligt 

perspektiv då vår undersökning kan bidra till tankar kring motivation för lärande inom hela 

skolverksamheten från grundskola till högskoleutbildning.   
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1.1 Syfte 

Syftet med vårt arbete är att undersöka vad som motiverar individer att studera 

friluftslivskurser på Högskolan i Kalmar, samt identifiera eventuella skillnader mellan kön 

och ålder. 
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KAPITEL II 
BAKGRUND 

För att kunna beskriva olika förutsättningar till motivation kommer vi inledningsvis att 

redogöra för begreppet motivation i allmänhet samt lyfta olika motivationsteorier som vi 

finner intressanta för lärande. Eftersom undersökningen kommer att beröra vuxenutbildning 

kommer vi även i detta kapitel beröra vad som motiverar vuxna till lärande. Slutligen kommer 

vi i bakgrunden att reda ut begreppet friluftsliv, samt redovisa forskning om vad som 

motiverar till aktiviteter inom friluftsliv. 

 

2.1 Motivation 

Enligt Imsen (2006) är motivation något som är primärt då förståelsen av det mänskliga 

beteendet studeras. Vidare menar författaren att motivation skapas när känslor, tankar och 

förnuft påverkar våra handlingar. William Glasser menar att grunden för motivation är 

uppfattningen att vårt beteende styrs av försök att tillfredställa våra behov (Glasser, 1996). 

Vidare beskriver Halse (2006) Maslow som en av de främsta inom motivationsteoretisk 

forskning och menar att behov och motiv är de främsta faktorerna till motivation. Nedan 

åskådliggörs Maslows motivationspyramid som är gjord efter en illustration ur (Imsen, 2006 

s.280) 

  

Figur 1 Maslows behovspyramid  
 (Imsen, 2006 s.280) 

5. Behov av självförverkligande 

 

4. Behov av erkännande  

och positiv självuppfattning 

3. Behov av kärlek och  

social tillhörighet 

 

2. Behov av trygghet  

och säkerhet 

 

1. Fysiologiska  

behov 
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Ahls (2004) tolkning av motivationspyramiden är att vi tillfredställer våra behov i en viss 

ordning, vidare påverkas även vår verklighetsuppfattning utefter vilket steg på pyramiden vi 

befinner oss. Imsen (2006) påstår likt Ahl att gränserna mellan de olika behovsstegen inte bör 

ses som isolerade ifrån varandra utan kan med fördel gå in i varandra. Vidare tolkar Imsen 

(2006) Maslows motivationspyramid som att människan alltid är sökande, när ett behov är 

uppfyllt finns alltid något nytt behov att uppfylla.  

Det finns även kritik mot Maslows motivationspyramid. Sjöberg (1999) är verksam vid 

Handelshögskolan i Stockholm skriver i en artikel i tidsskriften Folkvett att det inte går att 

bevisa att behoven kommer i just denna ordning och att Maslow inte tar hänsyn till att det 

finns människor med olika behov, samt att denna hierarkiska utveckling inte passar alla 

(Sjöberg, 1999)     

 

2.2 Motivationsteorier 

Inre-, yttre- och a- motivation 

Motivation kan enligt Hassmèn m.fl. (2006) delas upp i tre olika element inre motivation, 

yttre motivation och amotivation. Enligt Ahl (2004) syftar inre motivation till människans 

behov av såväl kompetens som självbestämmande. Upprymdhet, intresse och glädje är sådana 

känslor som stimuleras av den inre motivationen. Imsen (2006) är av liknande åsikter och 

menar att inre motivation styrs av arbetsprocessen, lärandet och den enskilda aktiviteten. Det 

är viktigt att det känns meningsfullt för att den inre motivationen skall stimuleras (Imsen, 

2006).  

Det är också av stor vikt att människan själv väljer vad som skall göras och att individerna 

upplever full kontroll över situationen (Ahl, 2004).  

Imsen (2006) beskriver att den yttre motivationen inte har med själva aktiviteten att göra utan 

till skillnad från den inre motivationen stimuleras den av andra belöningar. Vidare menar 

Imsen att detta kan liknas med de betygsystem som vi finner i skolans värld där hårt arbete 

leder till ett betyg som tillexempel behövs senare i livet. Ahl (2004) gör ett tillägg till Imsens 

resonemang och menar att yttre motivation även kan vara att tillgodose kroppens fysiologiska 

behov, främst hunger och törst.  

Enligt Hassmèn m.fl. (2006) är amotivation en form av antimotivation, alltså bär individen på 

känslor som meningslöshet, hjälplöshet och likgiltighet inför uppgiften, exempelvis att man 

inte ser någon mening med att gå ut och springa. Vidare belyser Hassmèn m.fl. (2006) 

amotivationens påverkan på vårt kontrollbehov. Som ovan beskrivs är kontroll starkt 

förknippat med inre motivation, en upplevd brist på kontroll kan dock bidrag till en 

amotivationskänsla (Hassmèn m.fl. 2006).  

  



- 8 - 

 

Kompetensmotivationsteorin 

Weinberg & Gould (2003) framhäver att kompetensmotivationsteorin bygger på att 

människor kan uppskatta sin förmåga olika inför olika uppgifter. Uppskattningen är sedan 

avgörande för vilken motivation personer har inför uppgiften. Motivationen till en aktivitet 

beror enligt denna teori på om personen i sig känner att aktiviteten är hanterbar eller inte. 

Upplevs aktiviteter som hanterbara medför det glädje vilket i sin tur leder till en ökad 

motivation inför uppgiften. På ett liknande sätt undviker personer aktiviteter där de upplever 

sin kompetens som bristfällig (Weinberg & Gould, 2003). Enligt Bandura & Cervone (2000) 

finns det även ett samband mellan prestation och amotivation, har man lågt förtroende och 

känner likgiltighet för uppgiften slår detta även tillbaka på resultatet som blir negativt.      

Motivationsteorin –målinriktning  

Enligt Hassmèn m fl. (2006) handlar målinriktning om att individer kan uppleva framgång 

och motiveras på olika sätt. Det finns två olika typer av målinriktningar. Dessa brukar kallas 

process- eller uppgiftsorienterad målinriktning och resultatorienterad målinriktning. Nedan 

kommer vi att presentera vad som kännetecknar varje inriktning.  

Uppgiftsorienterad målinriktning fokuserar på uppgiften. Individen motiveras genom att tron 

på att hårt arbete och ansträngning leder till en utveckling av förmåga och skicklighet 

(Weinberg & Gould 2003). Hassmèn m.fl. (2006) menar att uppgiftsorienterad målinriktning 

kan kännetecknas av samarbete och att göra sitt bästa, för att nå framgång. Vidare leder 

uppgiftsbaserad motivation till ett större intresse, njutning och tillfredsställelse i samband med 

olika aktiviteter. Individer i denna kategori har också en högre inre motivation (Hassmèn 

m.fl.2006).  

Inom resultatorienterad målinriktning motiveras individer av att de i högre grad vill utveckla 

färdigheter och kunskaper för social jämförelse. Det är viktigt att kunna uppvisa en god 

förmåga genom att prestera bättre än andra (Hassmèn m.fl. 2006). 

Weinberg & Gould (2003) försöker beskriva skillnaderna mellan uppgiftsorienterad och 

resultatorienterad målinriktning genom ett exempel med två kvinnor som håller på med 

bodybuilding. Den första kvinnan Holly, motiveras till att träna och tävla för att vinna titlar 

och för att hon vill ha den bästa fysiken inom sitt område. Fokus för henne är att jämföra sig 

med andra och besegra dem, hon är tydligt resultatorienterad. Den andra kvinnan Sarah tycker 

också det är roligt att vinna tävlingar men hon motiveras genom egen utveckling och deltar 

för att öka sin egen prestation, Sarah drivs alltså av en uppgiftsorienterad motivation.  

Något som både Weinberg & Gould (2003) och Hassmèn m.fl. (2006) tar upp i sin litteratur är 

att det är viktigt att poängtera att individer inte behöver vara antingen den ena typen av 

målinriktning eller den andra. Istället kan man ha hög eller låg uppgiftsorienterad 

målinriktning som sedan kan kombineras med hög eller låg resultatorienterad målinriktning.  
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2.3 Vad motiverar vuxna till lärande? 

En av de största skillnaderna då det gäller vuxnas lärande jämfört med barn och ungdomar är 

enligt Ahl (2004) skolplikten. Forskare inom motivation behöver aldrig fundera på vad som 

motiverar barn och ungdomar till att gå till skolan, då de är tvungna att gå dit. Enligt Imsen 

(2006) handlar yttre motivation om mål som inte har med aktiviteten att göra. Exempelvis att 

betygen motiverar eleverna till lärande. I många fall blir det därför den yttre motivation som 

stimulerar till lärande för barn och ungdomar i skolan. Vidare menar Ahl (2004) att det ofta är 

lätt att locka vuxna till studier och kurser men svårigheterna är att lyckas få dem till att 

fullfölja studierna när de väl har valt att börja studera. Det viktiga för kurser och utbildningar 

blir därför att på ett bra sätt presentera mål, former och metoder för undervisningen. För att 

vuxna ska motiveras till ett fortsatt lärande inom ett visst område krävs det enligt Ahl (2004) 

att undervisningen är kopplade till tydliga mål, som upplevs som eftersträvansvärda, 

intressanta och värdefulla med andra ord en inre motivation. 

 Larsson (1996) presenterar fyra effekter av en meningsfull vuxenutbildning, dessa är 

följande: 

1.  Nya tolkningar av en kunskap, tankebanorna går på ett annat sätt än innan 

utbildningen. 

2.  Nya intressen. Studierna skapar en grund för nya intressen och på så sätt bygger upp 

ny kunskap. 

3. Studierna bidrar till förändringar i arbetslivet, till exempel nytt arbete eller nya 

arbetsuppgifter. 

4. Självförtroendet stärks när man känner sig mer bildad. 

Larsson (1996) är av åsikten att vuxenutbildningen handlar om att motivera de studerande att 

se utanför sitt vardagliga tänkande och öppna ögonen för nya tankesätt. Ahl (2004) menar att 

det finns omständigheter som bestämmer om vuxna deltar i utbildning så som pengar, tid, 

förväntningar på utbildningen, tron på sin egen förmåga samt tidigare skolerfarenheter är 

några faktorer som hon menar spelar in.  

2.3.1 Andragogik  
Malcolm Knowles ligger bakom en syn på vuxenpedagogik som översatt till svenska kallas 

för andragogik. Han ansåg att det var stora skillnader på hur barn och ungdomar motiverades 

till lärande jämfört med vuxna. Han presenterade därför andragogiken som enligt Knowles var 

anpassat för vuxnas lärande (Knowles m.fl., 1998).  

Enligt Knowles m.fl. (1998) motiveras bara vuxna till att lära sig sådant som de har nytta av. 

Vidare bör också undervisningen bygga på deltagarnas erfarenheter där problembaserat 

lärande är en bra undervisningsform. Nedan följer en tabell som sammanfattar Knowles 

tankar kring andragogiken.   
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Tabell 1 Knowles andragogiktabell 

Anntagande om… Pedagogik Andragogik 

1. Behovet att lära Eleven behöver bara lära det 

som läraren säger att de 

måste lära, för att få betyg. 

För att vuxna skall lära måste 

de veta varför, samt veta hur 

de kan ha nytta av det i sina 

liv. 

2. Föreställning om jaget   Eleven ser sig som beroende.  Den vuxne ser sig som 

ansvarig för sitt eget liv och 

fattar egna beslut. 

3. Erfarenhetens roll Elevens erfarenhet ses som 

oviktig. Det som betyder 

något är lärarens. Detta leder 

till förmedlingspedagogik. 

Vuxna har en rik och 

varierande erfarenhet, vilket 

leder till individuella 

skillnader, behov av 

skillnader, behov av 

individanpassning och 

möjlighet att dra nytta av 

erfarenheterna i 

undervisningen. 

4. Lärinriktning Eleven är redo att lära sig det 

som skolan kräver. 

Den vuxne är redo att lära sig 

det den behöver för att 

hantera sitt liv. 

5. Beredskap att lära Eleven är inställd på att lära 

sig ämnen. 

Den vuxne är redo att lära sig 

det den behöver för att 

hantera sitt liv. 

6. Motivation  Eleven belönas av yttre 

belöningar som betyg eller 

beröm.  

Den vuxne motiveras 

huvudsakligen av inre 

belöningar som ökat 

självförtroende, livskvalitet 

och arbetstillfredsställelse. 

Ahl (2004 s.61).  



- 11 - 

 

Till Knowles andragogik finns det dock forskare som ställer sig kritiska då de anser att det 

som står i de högra fälten ovan också gäller för barn. Därför anser dessa forskare att det inte 

går att skilja barn och vuxnas lärande åt på detta sätt. Dock menar andra forskare att Knowles 

teori är ett steg i rätt riktning då det gäller lärande både för barn och vuxna (Ahl, 2004). 

2.4 Vad är friluftsliv? 

Enligt Fält (2007) kännetecknas friluftsliv av ett enkelt liv ute i naturen. Vidare menar han att 

själva vistelsen ute i naturen är förutsättningen för upptäckter och intellektuell stimulans. 

Vistelsen bör alltså vara naturnära och ursprunglig (Fält, 2007). 

En liknande förklaring har Eskilsson m.fl.(1988) som menar att friluftsliv är ett övergripande 

begrepp för aktiviteter som sker i skog och mark, på sjön eller uppe på fjällen. Exempel på 

aktiviteter som kan genomföras är vandringar, skidturer, exkursioner mm. 

Backman (2004) beskriver att det finns vissa svårigheter med att definiera friluftsliv då vissa 

forskare vill förknippa friluftsliv med idrottsrörelsen och tävlingsverksamhet. Men genom en 

utredning av Kulturdepartementet kom de fram till följande definition av friluftsliv:  

”Friluftsliv är vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte och 

naturupplevelse utan krav på prestation och tävling” 

(Backman, 2004 s.176) 

2.5 Vad motiverar till aktiviteter inom friluftsliv? 

Enligt Brügge m.fl. (2004) finns det två huvudmotiv till varför människor ägnar sig åt 

friluftsliv. Det första motivet är att se friluftsliv som en metod att uppnå olika syften. Inom 

exempelvis barnomsorg och skolverksamhet är det vanligt att pedagoger använder sig av 

friluftsliv för att uppnå olika syften som fysisk hälsa, social hälsa, social mognad m.m. Här är 

det alltså friluftsliv som metod som är det primära. Det andra motivet som Brügge m.fl. 

(2004) presenterar handlar om friluftsliv som målet i sig. Det handlar om en livskvalitet som 

skiljer sig ifrån det vardagliga samhället. En materiel enkelhet där upplevelser och 

erfarenheter är det som lockar, samt en känsla av att ingå i en större helhet. Att det är 

upplevelsen i sig som lockar till aktiviteter inom friluftsliv menar också Arnegård (2006) som 

skriver följande angående ämnet: 

”De känslor av påtaglig närvaro som hör samman med exempelvis olika friluftsaktiviteter 

verkar faktiskt vara några av de mest intensiva och mest tillfredsställande kroppsliga 

upplevelser man kan ha i livet”  

(Arngård, 2006 s.18). 

Vidare menar Arngård (2006) att när aktiviteter upplevs som både stimulerande och är på rätt 

nivå finns det goda förutsättningar till lärande. Motivationen förstärks då en persons förmåga 

stämmer överens med möjligheterna. Det som lockar är alltså en utmaning där personen 

känner att ens färdighet räcker till att klara uppgiften.  
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2.6 Sammanfattning  

I bakgrunden redovisas till en början vad motivation är. Imsen (2006) menar att motivation 

skapas när känslor, tankar och förnuft påverkar individers handlande. Vidare beskrivs 

Maslows motivationspyramid som går ut på att vi tillfredsställer våra behov i en viss ordning 

och att människor alltid är sökande. När ett behov är uppfyllt finns det alltid något nytt behov 

att uppfylla (Ahl, 2004).  

Det finns många olika sätt att se på begreppet motivation vilket leder till att det finns olika 

motivationsteorier med olika utgångspunkter. Exempelvis beskrivs inre motivation som något 

självbestämmande där glädje och intresse är avgörande faktorer. Som motsats till inre 

motivation beskrivs amotivation som enligt Hassmen m.fl. (2006) är när individer känner 

meningslöshet, hjälplöshet och likgiltighet inför en uppgift. Individer ser helt enkelt ingen 

mening med en uppgift. Vidare berörs också motivationsteorin målinriktning som handlar om 

att individer kan uppleva framgång och motiveras på olika sätt. Två olika synsätt som tas upp 

är uppgiftsorienterad målinriktning och resultatorienterad målinriktning (Hassmen 

m.fl.,2006). 

 Vår undersökning berör vuxna individer och därför innehåller bakgrunden också ett stycke 

om vad som motiverar vuxna till lärande. Malcom Knowles ligger bakom en syn på 

vuxenpedagogik som kallas för andragogik. Knowles m.fl. (1998) menar bland annat att, för 

att vuxna ska lära måste de veta varför, samt hur de kan ha nytta av det i sina liv. 

Vi utreder också begreppet friluftsliv där Eskilsson m.fl. (1988) menar att friluftsliv är ett 

övergripande begrepp för aktiviteter som sker i skog och mark, på sjön eller uppe på fjällen. 

Exempel på aktiviteter som kan genomföras är vandringar, skidturer, exkursioner m.m. 

Avslutningsvis redovisas forskning om vad som motiverar till friluftslivsaktiviteter. Brügge 

m.fl. (2004) menar att individer motiveras av livskvalitet som skiljer sig ifrån det vardagliga 

samhället. En materiel enkelhet där upplevelser och erfarenheter är det som lockar, samt en 

känsla av att ingå i en större helhet. Arngård (2006) lyfter också fram upplevelsen som en 

viktig faktor till att individer söker sig till friluftslivsaktiviteter.  
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KAPITEL III  
METOD 

För att göra studien förstålig kommer vi i detta avsnitt beskriva hur vi har gått tillväga för att 

genomföra studien. Vi vill på ett tydligt sätt visa hur vi har arbetat och varför vi valt att göra 

på detta sätt.  

 

3.1 Undersökningsstrategi 

Vi har valt att använda oss av en kvantitativ undersökningsmetod där vi har utgått från en 

enkät med standardiserade frågor. Enligt Eliasson (2006) är det fördelaktigt att använda sig av 

kvantitativa metoder för att ta reda på något om stora grupper. Vår undersökning omfattade 74 

respondenter vilket vi uppskattar som en relativt stor undersökning. Eftersom vi har använt 

oss av en kvantitativ metod har vi kunnat få fram ett resultat som baserar sig på ett stort urval 

av åsikter vilket hade varit svårt att genomföra vid en kvalitativ intervjustudie. Som vi tidigare 

nämnt är arbetet en del av ett större forskningsprojekt vilket naturligtvis har styrt arbetet och 

då främst enkätfrågorna. 

3.1 Urval och bortfall 

Vi har valt att studera de studenter som valt att läsa friluftslivskurserna på Kalmar Högskola. 

Kursernas syfte är att de studerande utifrån ämnesintegrerat friluftsliv skall kunna tydliggöra 

upplevelsens betydelse för lärande gällande årstidsbundet friluftsliv. Kurserna är uppbyggda 

kring teoretiska föreläsningar samt praktiskt genomförande. Kurserna är frivilliga och ligger 

på kvällar och helger, de studerande gör alltså detta på sin fritid. Kurserna inom Avancerat 

friluftsliv/Äventyrsidrott är fördelad på sju stycken delkurser om 7,5 högskolepoäng vardera. 

Temat för de olika kurserna är delvis årstidbundet men även kopplat till respektive geografisk 

miljö. Innehållet tar sin utgångspunkt i upplevelsens betydelse för lärande – ”Att praktiskt 

leva i kunskapen” (hik.se, 2009). Enkätundersökningen är genomförd på de olika kurserna 

under året och vid de tillfällen när samma individ svarat på enkäterna valde vi att plocka bort 

en av dem. Undersökningen omfattade 74 studenter varav fyra enkäter gav ofullständiga svar, 

ett sådant bortfall kallar Olsson & Sörensen (2007) för internt bortfall. Vi valde att undersöka 

olika friluftslivskurser under årets alla årstider. Trost (2007) belyser det faktum att 

sannolikhetsgraden ökar ju större urval man använder, därför valde vi att undersöka inte bara 

en utan olika friluftslivskurser. Av de fullständiga enkäterna var det 38 kvinnor och 32 män 

som besvarade frågorna. Ålderspannet på respondenterna sträckte sig från 19 år upp till 51 år. 

3.2 Genomförande och bearbetning 

Då vi visste att det skulle behövas många respondenter för vår undersökning valde vi att 

använda oss av en enkätstudie. Enligt Ejlertsson (2005) bör man använda sig av enkäter då 



- 14 - 

 

antalet respondenter är relativt stort, han menar också att en enkätundersökning kan vara mer 

tidseffektiv än intervjuer då det handlar om ett stort urval. Även Kylèn (2004) anser att 

enkätundersökningar är att föredra vid ett tidsbegränsat arbete med relativt stort urval. 

När vi skulle skriva detta arbete fick vi en möjlighet att på uppdrag av Högskolan i Kalmar 

delta i ett forskningsprojekt rörande motivation till lärande inom friluftsliv. Genom detta 

samarbete fick vi ta del av färdigställda enkäter som var validitetssäkrade.   

När enkäterna var utdelade och insamlade, sammanställde vi vårt osorterade material som 

enligt Patel & Davidsson (2003) då kallas rådata i en tabell. Sammanställningen genomfördes 

i Excel där vi först utgick från antalet svar på varje alternativ och fråga. Därefter kunde vi 

räkna ut svarsfrekvensen på varje fråga i procent. Slutligen tydliggjorde vi resultatet i diagram 

där det också redovisas hur män och kvinnor har svarat på varje fråga samt vilken 

ålderskategori de tillhörde. Detta genom att vi delade in respondenterna i olika kategorier som 

berör ålder och kön. I resultatdelen kommer vi också att ställa de olika diagrammen mot 

varandra för att åskådligöra eventuella likheter och skillnader.     

 Diagrammen redovisar respondenternas svar i procent. Vi måste också poängtera att 

enkätundersökningen har delats ut i slutet på kurserna detta för att respondenterna ska kunna 

svara på frågor som berör innehållet på undervisningen. 

3.4 Reliabilitet 

Reliabilitet står enligt Kylèn (2004) för tillförlitligheten, stabiliteten och homogeniteten hos 

svaren. Vidare beskriver han reliabilitet som det insamlade materialets stabilitet och att det 

inte är slumpen som styr (Kylèn, 2004). Något som vi anser stärker arbetets reliabilitet är det 

faktum att så få enkäter var ofullständiga, vi anser att detta tyder på att respondenterna förstått 

frågorna. Hartman (2004) belyser det faktum att reliabiliteten stärks när enkätundersökningen 

genomförs upprepade gånger. Här ser vi en styrka i arbetet som genomförts flera gånger under 

ett år. Trost (2007) menar att om enkäten är enkelt formulerad med vanliga och lätt begripliga 

ord gör detta att reliabiliteten ökar, med detta bakom oss anser vi att vår reliabilitet på 

enkätsvaren ökar. 

3.5 Validitet 

Enligt Ejvegård (2009) går validitet ut på man mäter det som man avser att mäta. Det 

instrument som vi har använt för att säkerställa validiteten i vår undersökning är SIMS (The 

Situational Motivation Scale). Enligt Guay m.fl. (2000)  är SIMS ett fördelaktigt instrument 

då det gäller undersökningar som berör motivation och är ett väl använt instrument inom 

motivationsforskning. Vidare menar Guay m.fl. (2000) att SIMS går ut på att man ställer en 

fråga, exempelvis ”varför deltar du på friluftslivskursen?” Till frågan presenteras sedan ett 

visst antal påståenden som exempelvis ”för att undervisningen är kul”. Till varje påstående 

finns det sedan ett antal svarsalternativ mellan ”instämmer helt” till ”tar helt avstånd från”. Vi 

använde oss av fem svarsalternativ (originalet utgår från sju frågor) (Guay m.fl, 2000). Men vi 

finner inte att validiteten har påverkats nämnvärt av detta, då vi anser att vi med dessa fem 

svarsalternativ ändå ger respondenterna möjlighet att helt eller delvis ta avstånd eller hålla 
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med om ett påstående. Vid fler svarsalternativ anser vi att det skulle bli svårare för 

respondenterna att skilja på svarsalternativen.  

Vidare är SIMS ett instrument som mäter vad som motiverar elever till att delta på 

idrottslektioner och mäter då främst inre motivation i förhållande till amotivation (Guay, 

m.fl., 2000). Vi har valt att applicera detta instrument på vår undersökning som berör 

motivation till lärande inom friluftsliv och anser att SIMS fungerar bra att använda även till 

vår undersökning.  

Enligt Ejlertsson (2005) validerar man inte en fråga eller frågorna i sig. För att skapa en hög 

validitet skall man ställa frågorna i relation till rapportens syfte. Vi finner att frågorna är 

ställda på ett sådant sätt att vi får svar på det vi undersöker.    

3.6 Metoddiskussion 

Något som kunde stärkt arbetets reliabilitet och validitet är om vi jämfört svaren mellan de 

olika friluftslivskurserna och då uppmärksammat att man svarat likvärdigt och om man 

förstått frågorna på samma sätt. Vi anser i efterhand att vi borde tagit tillvara på det faktum att 

enkätundersökningen gjordes på olika tillfällen och i olika grupper. Bell (2006) menar att man 

med en test- retest metod det vill säga att man ger ut precis samma test en tid efter första 

tillfället, skulle kunna mäta arbetets reliabilitet. 

En svaghet i vår undersökning som vi kan se är att vi inte deltog under 

enkätundersökningstillfällena, vi anser dock att de kursansvariga lärarna som delade ut 

enkäten hade kunskap nog att svara på eventuella frågor som kunde uppkomma, och var även 

väl insatta i undersökningen.  
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KAPITEL IV 
RESULTAT 

Nedan kommer vi att presentera våra resultat i form av diagram och text. Detta kapitel 

kommer att delas upp i två delar som berör inre motivation och amotivation. Vi kommer även 

i varje del att analysera det redovisade resultatet. 

 

4.1 Vad motiverar till friluftsliv?  

Den övergripande frågan vars svar redovisas nedan lyder: Varför deltar du på 

friluftslivskurserna? 

Genom att jämföra svaren på alla frågor på enkäten fick vi en tydlig bild av att respondenterna 

drivs av en inre motivation när det gäller varför de deltar på friluftslivskurserna. Majoriteten 

av respondenterna svarade instämmer helt eller instämmer, på frågor som hade anknytning till 

inre motivation. Exempelvis för att undervisningen är kul, intressant och viktig för mig osv. 

Nedan åskådliggör vi diagram på de påståenden angående inre motivation som 

respondenterna är mest positivt inställda till dvs. har svarat mest instämmer helt på. Dessa tre 

påståenden är. För att undervisningen är kul, för att undervisningen är intressant och för att 

undervisningen är tillfredsställande.  

 

 

 

 

 

Figur 2 För att undervisningen är kul Figur 3 För att undervisningen är intressant 
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I de två ovanstående diagrammen (se figur 2 och figur 3) mäts inre motivation. Vi kan se att 

det finns en skillnad i hur många som deltar i undervisningen för att det är kul respektive för 

att det är intressant.  

På frågan angående om undervisningen är tillfredställande svarade majoriteten av 

respondenterna instämmande med undantag för några som valde att ställa sig neutrala i frågan 

(se figur 4).  

   

Figur 4 För att undervisningen är tillfredställande 

Även detta pekar på att det är den inre motivationen som påverkar individerna mest till att 

delta i undervisningen. Vi tolkar resultatet som att de som ställde sig neutrala till påståendet 

att de deltar i undervisningen för att den är tillfredställande inte helt upplever att den inre 

motivationen stimuleras då de kan ha svårt att känna sig tillfredställde med undervisningen. 

Kvinnor motiveras i större grad än män av att undervisningen är intressant genom att de mer 

frekvent svara instämmer helt på frågan som män i större grad svarar stämmer eller neutral på. 

Annars finner vi inga större individuella skillnader mellan kön och ålderskategorierna. 

På påståendet om respondenten mår bra när han/hon deltar i undervisningen svarade 

majoriteten av respondenterna instämmer helt eller instämmer. Vi fann ingen skillnad i 

oavsett kön eller ålder i resultaten. Vi anser att detta kan sättas i samband med att 

respondenterna också uppfattade undervisningen tillfredställande och kul.   

Ett annat påstående som är riktat mot inre motivation är ”för att undervisningen är viktigt för 

mig”. Resultatet nedan visar att respondenterna inte finner detta påstående lika viktigt som 

ovan redovisade påståenden då vi kan se att det finns respondenter som valt att ta avstånd till 

detta påstående.  
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När vi studerar detta diagram kring om undervisningen är viktig för individen och även 

jämför detta med de två ovanstående ser att det finns en viss tvekan i svaren. Det är som 

synligt färre som svarat att de helt instämmer och istället ser vi att en del tar avstånd från detta 

påstående. Genom att jämföra resultaten gällande hur viktig undervisningen är för 

respondenterna med ovan redovisat resultat så finner vi att respondenterna i större 

utsträckning motiveras av att undervisningen är kul, intressant och tillfredställande än att den 

är viktig för dem. Vi ser detta som ett tydligt tecken på att kurserna lockar genom att vara 

roliga och intressanta det finns dock en tvekan i om kurserna är lika viktiga för 

respondenterna. Vi ser här en koppling till Brügges (2004) andra motiv till vad som motiverar 

till friluftsliv. Han menar att friluftsliv handlar om livskvalitet och att det är upplevelsen och 

aktiviteterna i sig som lockar individer att ägna sig åt friluftsliv. 

Då majoriteten av respondenterna drivs av en inre motivation blev resultatet på 

amotivationsfrågorna ett tydligt avståndstagande. Som vi tidigare nämnt visar resultatet på att 

respondenterna är av samma åsikt angående amotivation till kurserna. Vi kan tydligt se på 

nedanstående diagram att respondenterna oavsett ålder och kön tar bestämt avstånd till 

påståendet. Ett liknande resultat gav övriga amotivationspåstående varav vi inte valt att 

redovisade dessa. Nedan visar diagrammet svaren på påståendet, det kan vara många bra 

orsaker till att vara med men jag ser dem inte. 

Figur 5 För att undervisningen är viktig för mig 
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Figur 6 Det kan vara många bra orsaker till att jag ska vara med men jag kan inte se dem 

Eftersom resultatet på frågorna kring inre motivation bekräftar att studenterna deltar i 

friluftslivskurserna på grund av inre motivation blir resultatet på frågorna som berör 

amotivation avståndsstagande vilket förklaras av att amotivation och inre motivation är något 

av motpoler till varandra. 
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KAPITEL V  
DISKUSSION 

I detta kapitel vill vi med hjälp av tidigare kapitel ge vår syn på de resultat som framkommit i 

undersökningen. Vi har genom den kunskap vi tillägnat oss genom vår bakgrundsbeskrivning 

kommit fram till en slutsats som presenteras sist i detta kapitel.  

 

5.1 Inre motivation och amotivation 

Den övergripande frågan på vårt arbete var vad som motiverar individer till lärande inom 

friluftsliv på högskolan i Kalmar. Vårt resultat pekar på att respondenterna inledningsvis drivs 

av en inre motivation då de söker sig till kurserna. Tidigare forskning pekar också på ett 

liknande resultat. Ahl (2004) lyfter fram att inte skolplikten finns för vuxenutbildningar, 

vilket betyder att de som väljer att studerar gör detta frivilligt och för att de vill. Studenterna 

drivs alltså av ett intresse, glädje eller en strävan efter kompetens. Enligt hik.se (2009) går 

också dessa kurser på helger och kvällar vilket vi anser styrker vårt resultat att respondenterna 

drivs av en inre motivation då de studerar dessa kurser på sin fritid.  

Vidare menar också Ahl (2004) att det är relativt lätt att locka individer till vuxenutbildningar, 

det svåra är sedan att motivera dem till lärande när väl kurserna startar. I vårt resultat 

jämförde vi svaren på alla påståenden i enkäten och kom fram till respondenterna främst 

motiveras till lärande i friluftsliv för att undervisningen är kul, intressant och 

tillfredsställande. Både Arnegård (2006) och Brügge m.fl. (2004) lyfter fram att individer 

lockas till friluftslivsaktiviteter i allmänhet för upplevelsen och livskvalitet. Att det är något 

som skiljer sig från det vardagliga samhället. Vidare lyfter även Brügge (2004) fram andra 

motiv till vad som motiverar till friluftsliv. Han menar att friluftsliv handlar om livskvalitet 

och att det är upplevelsen och aktiviteterna i sig som lockar individer att ägna sig åt friluftsliv. 

Vi tolkar detta som att individerna inte tycker att undervisningen är viktig utan att det är 

aktiviteterna som är viktiga för dem. 

5.2 Varför deltar du på friluftslivskurserna? 

Ser vi sedan till vad som motiverar vuxna till lärande menar bland annat Malcom Knowles 

med sin andragogik att vuxna i huvudsak motiveras till lärande av inre belöningar som 

livskvalitet och arbetstillfredsställelse. Det som också är intressant är att Knowles m.fl. (1998) 

också menar att vuxna måste veta varför, samt veta hur de kan ha nytta av undervisningen för 

att de ska lära sig något. Imsen (2006) tar också upp detta och menar att undervisningen måste 

upplevas som meningsfull för att motivera individer. Här finner vi att utbildning inom 

friluftsliv skiljer sig från tidigare forskning inom vuxenutbildning då respondenterna inte 

finner att undervisningen är lika viktig för dem som de tycker den är kul och tillfredsställande. 

Dock har respondenterna ändå en orsak till varför de väljer kurserna då majoriteten av 
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studenterna tar helt avstånd eller tar avstånd från påståendet: ”det finns många orsaker till 

varför jag skall vara med, men jag ser inte dem”. Kan då orsaken till lärande inom friluftsliv 

vara att respondenterna i samband med undervisningen också får upplevelser, erfarenheter 

och inre stimulans? Vårt resultat pekar på att respondenterna instämmer i påståendet att de 

deltar i kurserna för att de mår bra av det. Det som vi finner intressant i detta är att om man 

mår bra av att delta på undervisningen kanske också undervisningen borde känts mer viktig. 

Vår tanke är att respondenterna inte upplever så stor nytta med undervisningen i sitt yrkesliv 

vilket kan vara anledningen till att undervisningen inte upplevs lika viktig. Det är dock 

angeläget att poängtera att majoriteten ser undervisningen som viktig. Enligt Larsson (1996) 

finner studenter vid vuxenutbildningar att utbildningen också kan vara meningsfull då studier 

bidrar till att nya intressen väcks som leder till nya kunskaper. Vidare menar också Larsson 

(1996) att vuxenutbildning handlar om att se utanför sitt vardagliga tänkande och öppna 

ögonen för nya tankesätt. När vi ser på Larssons resonemang kring hur kunskap skapas och 

kopplar detta till vårt resultat ser vi att då respondenterna anser att kurserna är intressanta och 

underhållande bör detta leda till kunskap hos respondenterna.  

5.3 Individuella skillnader 

Vår uppfattning är att andra utbildningar upplevs som viktigare men inte lika upplevelserika. 

Beakta man friluftslivskursernas syfte så står det tydligt att kurserna har sin utgångspunkt i 

upplevelsens betydelse för lärande, vilket verkar vara en inlärningsform som passar och 

motiverar vuxna om man ser till vårt resultat. Det är inte heller några större skillnader mellan 

kön och ålder då vi ser till vad som motiverar respondenterna mest. Att använda sig av 

upplevelsen för lärande är något som vi anser fungerar på alla åldrar oberoende av kön. Här 

vill vi hänvisa till Ahl (2004) som menar att det finns många forskare som är kritiska till 

Knowles tankar om att vuxna och barn/ungdomars lärande kan skiljas åt. Vi är inne på samma 

spår och anser att undervisning som bygger på upplevelser och erfarenheter likt den som 

genomförs på friluftslivskurserna på högskolan motiverar alla oavsett kön och ålder till ett bra 

lärande. Ser vi till vårt resultat så motiveras både män och kvinnor till lärande inom friluftsliv 

där åldern varierade från 19 till 51 år. Vi ser inte heller att olika ålderskategorier motiveras 

mer av olika påståenden. Att varken ålder eller kön skiljer sig åt då det gäller motivation inom 

lärande till friluftsliv tycker vi är intressant då vi anser att detta kan bidra till att inte bara 

kurserna medverkar till ett lärande utan också att de som studerar på kurserna har möjlighet 

att delge varandra kunskaper och erfarenheter. 

Vad kan detta resultat beror på? Den tydligaste skillnaden vi kunde urskilja var att den 

kategori som motiveras mest till lärande inom friluftsliv är kvinnor under 25 år detta eftersom 

denna kategori bestod av flest respondenter i vår undersökning, Vi finner dock inte att denna 

kategori utmärker sig genom att motiveras av andra påståenden än resterande respondenter.  

De flesta har svarat att de deltar i undervisningen för att det är roligt samt att undervisningen 

är intressant. Det går dock att se att inte lika många instämmer i att de tror att undervisningen 

är viktig för dem. En förklaring till detta kan vara att undervisningen är öppen för alla, det vill 

säga det krävs inga förkunskaper för att delta som exempelvis poäng från lärarprogrammet. 

Av detta kan vi se att det kan finnas studenter som deltar i undervisningen som inte kommer 
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att använda kunskapen de tillägnar sig i sin framtida yrkesroll och detta kan vara en anledning 

till varför de är neutrala till att undervisningen är viktig för dem.  

Resultatet som visar på att de flesta motiveras mer till undervisningen för att den är kul än 

intressant kan vi koppla till Knowles m.fl. (1998) tankar kring andragogik där de framhäver 

att vuxna motiveras huvudsakligen av inre motivationsfaktorer. Vi kan också se en koppling 

till Maslows motivationspyramid (se figur 1). Vi tror att en förklaring till att 

motivationsgrunderna ligger i den övre delen av pyramiden beror på att vi lever i ett 

välfärdssamhälle och att de flesta individer får de två nedre motivationsstegen tillfredställda i 

andra sammanhang. 

Imsen (2006) lyfter fram att den inre motivationen styrs av arbetsprocessen, lärandet och den 

enskilda aktiviteten. Vi menar att det kan vara svårt att se vad det är som gör att en del av 

deltagarna inte känner sig tillfredsställda av undervisningen. Vi kan se att förklaringen till 

detta kan ligga hos individen då det kan vara så att individen inte känner sig tillfredställd av 

sitt eget lärande, vilket också kan bottna i förklaringar såsom att individen inte har deltagit 

tillräckligt för att undervisningen ska vara tillfredställande. Förklaringen kan också ligga i att 

arbetsprocessen inte varit tillfredställande men vi ställer oss tveksamma till att detta är 

förklaringen då vi tror att det även hade förkommit avståndstagande resultat om detta varit 

fallet. 

5.4 Förslag till vidare forskning 

Resultatredovisningen ovan beskriver vad som motiverar de olika respondenterna till att delta 

på friluftslivskursen och vissa individuella skillnader. Nästa steg hade kunnat vara att redovisa 

på vilket sätt de motiveras till lärandet. Exempelvis om de känner sig mest framgångsrika när 

de gör bättre ifrån sig än sina kompisar eller när de lär sig nya färdigheter som får dem att 

vilja lära sig mer och när de arbetar hårt och gör sitt bästa? Här går det också att jämföra om 

kvinnor och män motiveras på samma sätt. En hypotes skulle kunna vara att män motiveras 

mer av att tävla och visa upp sina kunskaper än kvinnor som mer motiveras av 

personligutveckling. En annan fråga skulle kunna vara vilket syfte kursdeltagarna har med sin 

utbildning inom friluftsliv.  

5.5 Slutsats 

Vårt resultat visar att studenterna på friluftslivskurserna på Högskolan i Kalmar känner en 

inre motivation under utbildningen och motiveras främst av att undervisningen är rolig och 

intressant. Vi finner inte att detta resultat är särskilt förvånande då undervisningen är frivillig. 

Den största gruppen som motiveras till lärande inom friluftsliv i vår undersökning är kvinnor 

under 25 år som var en av sex kategorier, 33 % av samtliga respondenter ingick i denna 

kategori. Vi har dock inte kunnat se att denna grupp skulle motiveras på ett annorlunda sätt än 

övriga respondenter, då vi i vårt resultat inte visar på några större motivationsskillnader 

mellan ålder och kön på de som studerat friluftslivskurserna.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Varför deltar du på friluftslivskursen? 

 

Tar helt avstånd   Tar avstånd   Neutral   Instämmer   Instämmer helt och hållet 

 

1. För att jag tycker  

undervisningen är 

intressant  

2. Jag gör det för min egen 

skull 

3. Där kan vara många bra 

orsaker till varför jag 

skall vara med, men jag 

ser inte dem 

4. För att jag tycker att 

undervisningen är 

tillfredställande 

5. För att jag tycker 

undervisningen är bra 

för mig själv 

6. Jag deltar i 

undervisningen men jag 

vet inte om det är värt 

det 

7. För att undervisningen 

är kul  

8. Av personliga skäl  

9. Jag vet inte; Jag ser inte 

vad undervisningen ger 

mig  

10. För att jag mår bra när 

jag deltar  

11. För jag tror att 

undervisningen är viktig 

för mig  

12. Jag deltar i 

undervisningen, men jag 

är inte säker på att det är 

bra att fortsätta göra det. 

 

Jag är:    Man Kvinna 

 

Ålder: 


