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Siden 1950-tallet har forskere på frafall og gjennomføring forsøkt å finne svar på ”the departure 

puzzle” (Tinto 1993, Braxton 2000). ”The departure puzzle” ønsker å forstå hvorfor så mange 

studenter velger å slutte frivillig fra studiene sine. Ifølge Vincent Tinto (1993) kan frafall fra 

høyere utdanning knyttes opp mot manglende integrering av studenter i 

utdanningsinstitusjoners sosiale og akademiske system. Han hevder at manglende sosial og 

akademisk integrering kan være en mulig forklaring på hvorfor studenter velger å slutte 

underveis i studieløpet. Dette innebærer også at nøkkelen til å forhindre frafall ligger i 

utdanningsinstitusjoners evne til å integrere studentene sosialt og akademisk. Tintos (1975, 

1993) teori er mye brukt innenfor forskning som adresserer frafall, gjennomføring og overgang 

til høyere utdanning.  

Forståelse om at nye studenter bør sosialt og akademisk integreres på utdanningsinstitusjonen 

er også gjenkjennelig i det praktiske arbeidet på utdanningsinstitusjonene, der i blant 

Universitetet i Oslo (heretter omtalt som UiO). Gjennom organisering av undervisningen og 

diverse tiltak, jobber utdanningsinstitusjonen for å hindre frafall og å øke studentenes fullføring 

av studiene (Hovdhaugen, Frølich og Aamodt, 2008). Dog viser det seg at frafall fortsatt er en 

utfordring (Hovdhaugen og Aamodt, 2011). Derfor er det viktig å undersøke hvordan 

studentene kan forståes som sosialt og akademisk integrert når det er av stor betydning for at 

studentene skal fortsette i studiene.  

Denne oppgaven undersøker empirisk integrasjonsprosessen til nye studenter ved UiO 

gjennom deres opplevelser fra første året på studiet, og drøfter funnen opp mot hvordan sosial 

og akademisk integrasjon defineres både av Tinto og tidligere studier. Studien har en sosial 

konstruktivistisk tilnærming og analysen er inspirert av en konstruktivistisk grounded theory. 

Den empiriske delen av oppgaven ble gjennomført med kvalitativt semi-strukturert intervju av 

syv kvinnelige informanter. Problemstillingen lyder som følger: På hvilken måte kan 

studentene empirisk forståes som sosialt og akademisk integrerte i de sosiale omgivelsene på 
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UiO og hvordan forholder den empiriske forståelsen seg til Tintos teori om sosial og akademisk 

integrasjon?  

En viktig del av denne oppgaven er de sosiale omgivelsene som studentene skal integreres inn 

i på UiO. Gjennom analysen skilte jeg to typer sosiale omgivelser som studentene forholdt seg 

til på utdanningsinstitusjonen hvor en var etablert i institusjonen og den akademiske kulturen, 

mens den andre bestod av de nye studentenes formasjoner og forhandlinger for å etablere 

vennskap og nettverk når de starter på studiet. Forskningsspørsmål er 1) Hvordan opplever 

studentene de etablerte sosiale omgivelsene studentene møter når de begynner å studere? Og 

2) Hvordan opplever studentene de sosiale omgivelsene studentene utvikler seg imellom i løpet 

av det første året av studiet?  

Studiens hovedfunn er at studentene blir integrert i to ulike sosiale omgivelser på 

utdanningsinstitusjonen, hvor et av dem, de etablerte sosiale omgivelsene, består av 

institusjonen og den akademiske kulturen og hvor den andre, de sosiale omgivelsene som 

studentene utvikler seg imellom, består av de nye studentenes formasjoner/nettverk/relasjoner 

som utvikler seg i løpet av den første uken på studiet. Videre viser studien at de to ulike 

omgivelsene var gjensidige avhengige av hverandre når forhold innenfor en av omgivelsene 

preget læringsidentitetene til studentene innenfor det andre gjennom studentens relasjon til det 

akademiske arbeidet og det sosiale livet på utdanningsinstitusjonen. Det siste funnet i oppgaven 

er at studentene ble integrerte når studentene internaliserte de etablerte sosiale omgivelsenes 

konstituerte praksis, som ga interaksjonsanvisninger om en akademisk distanse, og 

eksternalisert den konstituerte praksisen til de sosiale omgivelsene som studentene utviklet seg 

i mellom.  

Funnene ble diskutert opp mot Tintos (1993) og tidligere studiers definisjon av sosial og 

akademisk integrasjon, for så å fungere som argumentasjon for at det er en mulig sammenheng 

mellom studentenes ønske om å slutte og at studentene blir integrert på en 

utdanningsinstitusjon med en konstituert praksis som å holde en akademisk distanse.  
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2 Introduksjon  
 

Universitetet i Oslo tar inn ca. 6000 nye studenter hvert år som skal bli en del av 

utdanningsinstitusjonen (Samordnaopptak, 2018). I denne masteroppgaven er det de nye 

studentene, førsteårsstudentene, som er av interesse ettersom mange av disse velger å slutte 

etter det første året på studiet (Seidman, 2012). Denne gruppen er ofte ansett som sårbare. Det 

er fordi mange førsteårsstudenter opplever overgangen til høyere utdanning som utfordrende 

og mangler tilhørighet på utdanningsinstitusjon (Tinto, 1993). Vincent Tinto er en viktig 

bidragsyter til forskning som ser på studentenes erfaringer i høyere utdanning og sammenheng 

med frafall (Reason, 2009). Ifølge Tinto (1993) er det avgjørende at de nye studentene blir 

sosialt og akademiske integrert på utdanningsinstitusjonen for at de skal fortsette på studiene. 

Å bli sosialt og akademiske integrert vil si at studentene får tilhørighet til 

utdanningsinstitusjonen gjennom sosial interaksjon innenfor de akademiske omgivelsene. Det 

vil si at Tinto (1993) forstår frafall som et samspill mellom studentene og 

utdanningsinstitusjonen. Siden han kom med teorien i 1975 har den vært dominerende for 

hvordan vi omtaler frafall og nærmest oppnådd paradigmatisk status (Braxton, 2000).  

 

Omgivelsene på utdanningsinstitusjonene, som studentene skal integreres inn i og få tilhørighet 

til er et viktig element i denne oppgaven. Utdanningsinstitusjoner har både en historie og en 

kultur som preger de sosiale omgivelsene som studentene må forholde seg til. Universitetet 

bygger på sterke verdier, som selvstendighet og autonomi, og har tradisjonelle føringer på 

hvordan man skal forholde seg til hverandre. Spesielt kommer det til uttrykk gjennom 

posisjonene til de ulike ansatte og forhold til studentene.  

 

Hvordan førsteårsstudentene opplever de sosiale omgivelsene på UiO kan være av betydning 

når det ankommer mange nye studenter hvert år. Akkurat hvordan studentene blir integrert, og 

hvordan de kan forståes som integrerte vil være utgangspunktet for problemstillingen og blir 

drøftet videre i oppgaven. Videre vil jeg gi en mer inngående beskrivelse av tematikken for 

oppgaven og redegjøre for teorien til Tinto (1993). Deretter vil jeg se nærmere på studier som 

har anvendt teorien til Tinto og tidligere forskning knyttet opp til tematikken, med 

utgangspunkt i studenters opplevelser og sosial interaksjon på utdanningsinstitusjoner. 

Forskningsoversikten gir argumentasjon for å undersøke hvordan studentene blir integrert på 

UiO når det knytter seg mye usikkerhet og ulike forståelser til hvordan studenter blir integrerte. 
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Påfølgende presentere jeg formål og problemstillingen for oppgaven. Studien er gjennomført 

med kvalitativt intervju av syv førsteårssstudenter. Analysen er inspirert av en konstruktivistisk 

grounded theory, og satt sammen med Holland et al. (1998) teoretiske rammeverket forestilte 

verdener (1998), Berger og Luckmanns (1966) forståelse av legitimering og identitet, og Anne 

Rawls (Garfinkel og Rawls, 2015) forståelse av konstituerte praksiser. Avslutningsvis drøftes 

funnene om at studentene ble integrert inn i en konstituert praksis om å holde en akademisk 

avstand opp mot teori og tidligere studier. For så til slutt å svare på problemstillingen og 

argumentere for at det kan være en mulig sammenheng mellom det å bli integrert på 

utdanninginstitusjonen og ønsket om å slutte.  

 

2.1 Tematisk innføring  

 

Overgangen til høyere utdanning og universitet kan være utfordrende og avgjørende for 

studentens fremtid, enten studentene velger å slutte eller å fortsette (Tucker, 1999). Studentene 

må både håndtere sosiale og akademiske forhold som kan gjøre at overgangen oppleves som 

utfordrende, og mange nye studenter velger å slutte allerede etter første året i studiene 

(Barefoot, 2000). På programstudiet som denne oppgaven har tatt utgangspunkt i var det rundt 

12 prosent færre studenter som var registrert etter det først året i 2015 og 2016 (50 prosent 

færre registret ved siste semester av 3-årig bachelor). Ifølge Rønnestad, Nerdrum og Rustøen 

(2007) ser det ut som studentenes psykiske helseplager øker, og de knytter det blant annet til 

studieforhold og de sosiale forholdene studentene har.  

 

Hvorfor studenter velger å slutte har hatt internasjonalt fokus og generert mengder med studier 

på førsteårsstudenter og overgangen til høyere utdanning (Reason, 2009). Når det viser seg å 

være problematisk å forstå hvorfor så mange studenter velger å slutte beskriver blant annet 

Braxton problemstillingen som ”the departure puzzle”. Gjennom årene har det utviklet seg flere 

ulike teoretiske tilnærminger som prøver å forklarer hvorfor studenter slutter, blant annet Tinto 

(1975, 1993) som har et interaksjonistisk perspektiv. Et interaksjonistisk perspektiv ser 

studentenes frafall i sammenheng med erfaringene studentene får på utdanningsinstitusjonen. 

Tinto (1975, 1993) hevder at studentene slutter fordi de ikke har blitt sosialt og akademisk 

integrert på utdanningsinstitusjonene, og mener at det er vanskelig for studentene å bli kjent 

med andre når undervisningen er fordelt i store og anonyme forelesninger. Ifølge Hovdhaugen, 

Frølich og Aamodt (2008) har Tintos arbeid vært svært innflytelsesrikt når det gjelder 
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perspektiver for å redusere frafall, samt å komme med anbefalinger til utdanningsinstitusjoner 

om hvordan de best kan legge til rette for studentene.  

 

Hovdhaugen, Frølich og Aamodt (2008) hevder frafall må forståes som et samspill mellom 

student, institusjon og øvrige samfunnskrefter. I denne oppgaven er samspillet mellom 

studentene og institusjonen vesentlig, hvor forholdene mellom studentene og de sosiale 

omgivelsene på utdanningsinstitusjonene kommer i fokus. Universitetet i Oslo har en lang 

historie forankret i den akademiske kulturen. Dette preger det daglige livet på institusjonen og 

er en del av de sosiale omgivelsene studentene blir kjent med når de begynner på studiet. Ifølge 

Aksel Tjora (Hendriksen m fl., 2017) er mangfold og selvstendig arbeidet karakteristisk for 

den akademiske kulturen som legger normative føringer for livet på institusjonen. De sosiale 

omgivelsene på utdanningsinstitusjonen gjelder dog også relasjonene studentene har til 

hverandre (Hendriksen, 2017). Historisk har undervisningen vært i store forelesningssaler, og 

studentene har selv har bygd opp det sosiale miljøet (Helsvig, 2011). Likevel, med utviklingen 

som er nevnt over, har utdanningsinstitusjonene tatt mer ansvar for studentene og deres 

situasjoner på studiet gjennom å implementere seminar eller gruppetimer ved siden av 

forelesning. Utdanningsinstitusjonen har dermed satt i gang diverse tiltak for å øke mulighetene 

studentene har til å møtes gjennom sosiale og akademiske arrangementer som fadderordningen 

og gruppeundervisning. Ifølge UiO sin årsplan 2016 til 2018 ønsker denne å tilby et godt 

læringsmiljø gjennom styrket faglig og sosial integrering fra studiestart, og god oppfølging 

og tilbakemeldinger underveis i studiene. Seidman (2012) hevder at frafall ikke er et nytt 

problem, og dette har resultert i at utdanningsinstitusjoner gradvis har iverksatt tiltak som 

veiledning, sosialiseringsmuligheter og økonomisk støtte. Likevel selv med større innsats for 

å hjelpe studentene er det fortsatt mange som velger å slutte etter første året (Seidman, 2012).  

 

Forståelsen om at studentene må bli sosialt og akademisk integrert på utdanningsinstitusjonen 

har fått betydelig innflytelse både for å forklare hvorfor studentene velger å slutte i høyere 

utdanning, og hvordan utdanningsinstitusjonen skal få studentene til å fortsette. Dette danner 

bakteppet for tematikken i denne oppgaven. Jeg ønsker å fokusere både på studentenes 

opplevelser av deres studenttilværelse, samt å få en forståelse av de sosiale omgivelsene 

studentene skal bli en del av. Jeg vil med andre ord forsøke å forstå hvordan og hva det vil si 

at studentene blir integrerte på UiO. Den empiriske delene av undersøkelsen har benyttet 

kvalitativ intervjuer med syv studenter som begynte på UiO i 2016 og 2017. Gjennom samtaler 
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med informantene ønsket jeg å få et innblikk i deres erfaringer av å starte på UiO, og på den 

måten høre hvordan de opplever de sosiale omgivelsene på utdanningsinstitusjonen. 

 

2.2 Sosial og akademisk integrasjon og tidligere forskning 

 

I dette kapittelet skal jeg kort redegjøre for teorien til Tinto ettersom en mer inngående 

redegjørelse følger i teori kapittelet. Deretter vil jeg presentere tidligere forskning og relevante 

studier som har undersøkt studenters erfaringer med å bli integrert innen høyere utdanning. 

Studiene som blir presentert er i all hovedsak kvalitative når det er relevant for denne oppgaven. 

Likevel har en rekke studier som har undersøkt studenters erfaringer og sosial og akademisk 

integrasjon anvendt kvantitative metoder og vil derfor også forekomme i denne oppgaven.  

Jeg skiller mellom studier som ser sosial og akademisk integrasjon som separate og studier 

som ser sosial og akademisk integrasjon samlet. Hva jeg legger i dette vil jeg redegjøre for i de 

innledende punktene. Deretter blir studier som har tatt for seg studenters erfaringer med sosial 

interaksjon og relevante norske og skandinaviske studier presentert.  

 

Teorien om hvordan studenten må bli sosialt og akademisk integrert har bakgrunn i den 

konseptuelle modellen Tinto introduserte i 1975 som nærmest revolusjonerte forskning på 

frafall i høyere utdanning (Reason, 2009). Modellen forslo hvordan man kunne forstå frafall 

fra høyere utdanning gjennom ulike faktorer som påvirket studenten slik som 

bakgrunnsvariabler, forventinger og målsetninger. Teorien hadde, som nevnt innledningsvis i 

oppgaven, hva man kaller et interaksjonistisk perspektiv. Interaksjonisme er en 

samlebetegnelse for perspektiver i samfunnsvitenskapen som ser på interaksjonen 

(samhandling, handling, kommunikasjon og lignende) som betydningsfulle for 

samfunnsdanning og gjenstand for studier (Tjora 2017). Det interaksjonistiske perspektivet tar 

for seg både studentene og miljøet samtidig og ser hvordan samspillet og interaksjonen 

innenfor miljøet påvirker erfaringene deres og deres beslutninger om å forlate 

utdanningsinstitusjonen. Spesielt vesentlig var studentenes erfaringer fra 

utdanningsinstitusjonen og teorien om at studentene måtte bli sosialt og akademisk integrert 

for å fortsette i utdannelsen. 
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Teorien om at studentene må bli sosialt og akademisk integrert forklarer på den måten både 

hvorfor studentene velger å slutte og hvordan studentene skal fortsette. Ifølge Tinto (1993) er 

en utdanningsinstitusjon bygd opp av akademiske og sosiale systemer som igjen har sine 

formelle og uformelle strukturer bemannet med egne sett av studenter, teknisk- administrative 

ansatte og vitenskapelige ansatte. Det akademiske systemet fungere i stor grad innenfor 

formelle strukturere slik som klasserom og gjennomføring av undervisningen. Det sosiale 

systemet omhandler det daglige livet til studentene og de ansatte, og behovene - spesielt 

studentene, har. Det er bygd opp av gjentakende sosial interaksjon mellom individene som 

skjer i stor grad utenfor de formelle strukturene, hvor aktiviteten fokuserer på de sosial og 

intellektuelle behovene til medlemmene. Ifølge Tinto (1993) er det derfor viktig å studere, i 

tillegg til ulike former for frafall, ulike former for intellektuell (verdier og normer) og sosial 

integrasjon (medlemskap) på utdanningsinstitusjonen. Sosial integrasjon ses som en prosess 

som fører til at ulike deler av grupper, individer, og kulturer forenes (Korsnes, 1997). 

 

Anvendelsen av den konseptuelle modellen og teorien om sosial og akademisk integrasjon 

varierer i stor grad. Dette kommer antageligvis som følger av de fundamentale prinsippene i 

modellen og at teorien til Tinto kan sammenlignes med andre teorier som beskriver student 

engasjement i høyre utdanning (Kim og Sax, 2017). Noen kvalitative studier (Morley 2003-

2004; Longwell-Grice og Longwell- Grice, 2007-2008; Karp, Hughes og O.Gara, 2010- 2011; 

Deli- Amen, 2011) som undersøkte studenters erfaringer på utdanningsinstitusjonen med 

hensikt i å oppnå forståelse for integrasjonsprosessen, har anvendt Tintos teori uten å forholde 

seg til hans konseptuelle modell. Det samme gjelder for denne studien.  

 

Sosial og akademisk integrasjon forstått separate eller samlet  

 

Flere studier skiller sosial og akademisk integrasjon slik at de fremstår som to separate 

integrasjonsformer. Wilcox, Winn and Fyvie-Gauld (2005) forstod integrasjon gjennom de 

sosiale relasjonene studentene utviklet på utdanningsinstitusjonen, og de skiller mellom sosial 

og akademisk integrasjon. Wilcox, Winn and Fyvie-Gauld (2005) undersøkte, med hjelp av 

kvalitativ metode, hvordan sosial og akademisk integrasjon kunne fungerer. Det gjorde de ved 

å se på studentens erfaring når de begynte på studiet og undersøke prosessen til studentene som 

valgte å forlate utdanningsinstitusjonen. Wilcox, Winn and Fyvie-Gauld (2005) funn tydet på 

at studentene som var blitt sosialt integrert opplevde sosial støtte fra andre på studiet, og hadde 
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funnet venner som studentene var kompatible med. Hvordan studentene bodde var også av 

betydning, spesielt med tanke på å etablere nære venner før studiestart. Ved å bo på campus 

fikk studentene relasjoner tidlig på utdanningsinstitusjonen og opplevde starten av studiene 

mer behagelig. Studenter som ikke bodde på campus derimot var mer utenfor. Relasjonene 

deres bestod av ansatte, personlige veiledere, og andre studenter de møtte gjennom studiet. 

Ifølge Wilcox, Winn and Fyvie-Gauld (2005) var sosial integrasjon mer vesentlig enn 

akademisk integrasjon i denne studien, og foreslår at studentenes akademiske integrasjon er 

avhengig av de ansatte på utdanningsinstitusjonen. Det var viktig at de ansatte var støttende og 

at studentene følte de kunne spørre om hjelp. På den måten fikk studentene selvtillit innenfor 

de akademiske omgivelsene.  

Latz (2014 - 2015) forstod sosial og akademisk integrasjon også som separate i sin studie da 

de intervjuet studenter fra en utdanningsinstitusjon hvor studentene pendlet fram og tilbake 

hver dag. Latz (2014 -2015) anvendte kvalitativ metode og undersøke hvordan de syv studenter 

som pendlet konstruerte livene sine på en utdanningsinstitusjon. Studien fant at studentene kun 

var akademiske integrerte. Latz (2014 -2015) konkluderte med at studentene ikke hadde 

etablert noen former for relasjonelle bånd og dermed ikke var sosiale integrerte. 

Lazt (2014-2015) skriver: ”Fore the most part, participants were disinterested in the social 

opportunities (formal and unformal) affordad to them through there community college 

journey” og hevder at alle formene for sosial interaksjon som studentene beskrev var 

underbygget akademisk integrasjon. Lazt (2014-2015) forstår akademisk integrasjon som 

studentene kontakter innenfor utdanningsinstitusjonen og som var karakterisert som 

akademiske.   

 

En del av kritikken mot Tintos modell og teori om akademisk og sosial integrasjon bare baserer 

seg på én type utdanningsinstitusjon, nemlig 4-årige universiteter i USA hvor studentene bor 

på campus. Boligsituasjonen til studentene og utdanningsinstitusjonen utforming, enten det er 

to-årige eller fire-årige utdanningsinstitusjoner, har antageligvis betydning i anvendelsen av 

teori til. Derfor er en del av diskusjonen rundt teorien og hvilke overføringsverdi funnene fra 

studier som har tatt utgangspunkt i ulike typer utdanningsinstitusjoner har til andre institusjoner 

(Braxton, Sullivan og Johnson Jr, 1997). Braxton, Sullivan og Johnson Jr (1997) fant at 

modellen fungert delvis ved utdanningsinstitusjoner hvor studenter bor, men ikke for 

utdanningsinstitusjoner hvor studenter pendlet, og det var hovedsakelig grunnet manglende 

sosial integrasjon. Om studenten ikke bor på campus, men heller pendler hver dag til 

utdanningsinstitusjonen (slik de fleste gjør på UiO) er det usikkert hvorvidt sosial integrasjon 
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er relevant (Karp, Hughes og O´Gara, 2010-2011). Karp, Hughes og O´Gara (2010-2011) og 

Deil-Amen (2011) har begge sett nærmere på integrasjonsprosessen hos studenter som ikke 

bor på utdanningsinstitusjonene, og diskuterer hvordan man kan tolke at studenten har blitt 

sosial og akademisk integrert. 

 

Flere studier velger å ikke skille sosial og akademisk integrasjon slik at det heller fremstår som 

en samlet integrasjonsform. Karp, Hughes og O´Gara (2010-2011) sin studie undersøkte hva 

studentene fortalte om deres første institusjonelle erfaring ved et community college (høyskoler 

som studentene pendler til hver dag, i motsetning til utdanningsinstitusjoner som studentene 

bor på).  De undersøkte også forholdene mellom de erfaringene og prosessen med å fortsette 

på studiet. Karp, Hughes og O´Gara (2010-2011) definerte det å være integrert som å ha en 

følelse av tilhørighet på campus (utdanningsinstitusjon). Studien fant at studentene ble integrert 

og at funnene samstemte med Tintos predikasjon om at integrasjon var relatert til fortsettelse 

av studiet, som tidligere var blitt undersøkt ved 4-årige utdanningsinstitusjoner.  

Studien fant også at studentene ble integrert gjennom informasjonsnettverk. 

Informasjonsnettverk forklarer Karp, Hughes og O´Gara (2010-2011) som nettverk bestående 

av både sosiale relasjoner og nettverk for å få relevant faglig informasjon. 

Informasjonsnettverkene utviklet seg gjennom undervisningsstruktur og aktiviteter som ga 

studentene mulighet til å danne relasjoner som var relevante for å bli informert og tilegne seg 

kunnskap. Informasjonsnettverkene og de tilhørende relasjonene som utviklet seg gjennom 

klasseroms aktiviteter kunne gjøre at studentene ble sosialt og akademiske integrerte (Karp, 

Hughes og O´Gara, 2010-2011).  

Ifølge Karp, Hughes og O´Gara (2010-2011) blir de to formene for integrasjon, sosial og 

akademisk, utviklet samtidig innfor læringsaktiviteter som både skaper relasjoner og gir 

informasjon. Studien gir argumentasjon for at Tintos teori også er gyldig ved 

utdanningsinstitusjoner hvor studentene ikke bor.  

Deil-Amen (2011) sin studie tok for seg integrasjonsprosessen og stilte spørsmåltegn til om det 

var noe poeng å skille akademisk og sosialt integrert. Hun fant at studentene ble integrerte 

gjennom situasjoner som både var sosiale og akademiske, mye likt Karp, Hughes og O´Gara 

(2010-2011) funn. Ifølge Deil-Amen (2011) har ikke forskning tilstrekkelig klart å 

konseptualisere, måle eller operasjonalisere integrasjon for studenter som ikke bor på 

utdanningsinstitusjonen. Dette ønsket Deil-Amen (2011) å gjøre noe med ved å undersøke 

potensialet av Tinto sin teori for å forstå dynamikken bak gjennomføring for to-årige college 

studenter som ikke bor på campus. Studien undersøkte studenters beskrivelser av erfaringene 
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de hadde med å passe inn og å få tilhørighet på to-årige college. Dette ble gjort i et forsøk på å 

identifisere hvor og hvordan integrasjonen oppstod. I tillegg undersøkte studien 

erfaringen/opplevelsen som skapte en slik følelse og motiverte atferden til studentene. Studien 

fant at akademisk integrasjon virket å være mer betydningsfullt enn sosial integrasjon for de 

to-årige community college studentene, men studien stilte også spørsmål om det var 

hensiktsmessig å skille sosial og akademisk i to ulike integrasjonsprosesser. Ulike situasjoner 

som klasserom og læringsaktiviteter ga øyeblikk hvor studentene var engasjert både sosialt og 

akademisk, mye likt det Karp, Hughes og O´Gara (2010-2011) fant. Deil-Amen (2011) mente 

at spesielt viktig var situasjoner som involverte studentene og de ansatte, ettersom de ansatte 

både fungerte som en informasjonskilde og var støttende med å gi studentene en opplevelse av 

tilhørighet. Karp, Hughes og O´Gara (2010-2011) og Deil-Amen (2011) skiller som sagt ikke 

mellom sosial og akademisk integrasjon når de forstod sosiale og akademiske situasjonene som 

integrerende.  

 

Slik jeg tolker studiene forståelser av sosial og akademisk integrasjon representer de to ulike 

nivåer av integrasjon gjennom sosial interaksjon. Nivå én ser sosial og akademisk integrasjon 

som to separate integrasjonsprosesser. Her forholder studentene seg til det akademiske 

systemets formelle og uformelle strukturer og det sosiale systemets formelle og uformelle 

strukturer. Her skiller man ut at studentene er sosial integrerte gjennom relasjoner, sosial støtte, 

og sosiale nettverk (jf. Wilcox, Winn and Fyvie-Gauld, 2005). Akademisk integrasjon skilles 

ut som studentenes akademiske relasjoner (Latz, 2014-2015) og hvordan studentene fungere 

med de akademiske kravene (Jensen, Henriksen, Holmegaard, Madsen og Ulriksen 2018).  

 

Nivå to ser sosial og akademisk integrasjon som en samlet integrasjonsprosess hvor både de 

sosiale og akademiske systemene, de formelle og de uformelle strukturene anses som 

gjensidige prosesser. Her blir sosial og akademisk integrasjon forstått gjennom situasjonene 

hvor studentene har sosial interaksjon i en akademisk sammenheng, slik som i 

læringsaktivitetene (Karp, Huhes og O´Gara, 2010-2010; Deil- Amen, 2011). For begge nivåer 

er sosial interaksjon av stor betydning for integrasjonsprosessen og for at studentene skal bli 

sosialt og akademisk integrerte. Ifølge Tinto(1993) er det å bli sosialt og akademisk integrert 

til syvende og sist en subjektiv opplevelse av det å kjenne tilhørighet, og hvor det er studentenes 

egne tolkninger av møtene og situasjonen som er av betydning.  
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Sosial interaksjon som integrerende  

 

Sosial interaksjon på utdanningsinstitusjonen, spesielt med de ansatte (Kim og Sax, 2017), blir 

ansett som avgjørende for at studentene både skal bli sosialt og akademisk integrerte (Tinto, 

1993). Sosial interaksjon på norsk betyr at det er en form for kommunikasjon eller samhandling 

mellom mennesker (Red: Kornes, 2008). Begrepet interaksjon blir brukt i dette tilfellet fordi 

en stor del av forskningen på studentenes erfaringer på utdanninginstitusjoner bruker begrepet 

interaction. Grunnen til at jeg ønsker å bruke interaksjon på norsk er for å beskrive at handling 

kan være sammenkoblet, uten at det eksisterer relasjonelle bånd eller en form for samhandling. 

Et eksempel er hvordan studenter kan jobbe sammen i grupper, uten å bli kjent eller å utvikle 

en form for dypere relasjon.  

Kim og Sax (2017) har tatt for seg en rekke studier som har undersøkt studenter og interaksjon. 

De fant at interaksjon mellom studenter og ansatte var blant de viktigste studenterfaringer som 

ga positivt utfall i utdanningssituasjonene. Forskerne så også at interaksjon med de ansatte ga 

høyere motivasjon og gjorde at studentene var mer engasjerte i utdanningen. Interaksjon ga 

også positivt utfall på en rekke omstendigheter som er viktige for studenter i høyere utdanning, 

slik som blant annet akademisk prestasjoner, gjennomføring av studiet, kognitiv- og personlig 

utvikling, og demokratiske -, åndelige- og jobbmessige-utfall. De ansatte ble forstått som 

viktige sosialiseringsagenter med stor påvirkning innenfor utdanningsinstitusjonene (Kim og 

Sax, 2017). De generelle effektene av student- underviser interaksjon er godt dokumenter når 

man har sett en sammenheng mellom student- underviser interaksjon på læring, høyere 

karakterer, aspirasjoner, kritisk tenking og kommunikasjoner (Kim og Sax, 2007; Kuh og Hu, 

2001; Pascarella og Terenzini, 1991, Tinto, 1993).  

 

Mengden og kvaliteten av interaksjon som studentene har med andre studenter og ansatte 

varierer. Kim og Sax (2007) sin studie fant at mengden sosial interaksjon varierte mellom de 

ansatte og ulike studentgrupper differensiert med kjønn, etnisitet eller klasse. Kim og Sax 

(2007) hevder at modeller for sosial interaksjon, som har hensikt om å være universale, ikke 

vil kunne romme de komplekse og unike erfaringene til forskjellige studentgrupper. Lundberg 

og Schreiner (2004) sin studie undersøkte hvordan interaksjon hadde forskjellig effekt på ulike 

etniske grupper. Kvantitativt undersøkte studien mengden interaksjon som ulike etniske 

grupper hadde, og kvalitativt undersøkte studien interaksjon mellom studentene fra ulike 

etniske grupper og underviser. Lundberg og Schreiner (2004) mente at interaksjon mellom 
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studentene, uavhengig av etniske tilhørighet, og underviser bekreftet en positiv korrelasjon og 

fant at interaksjon med mellom studentene og underviserne gjorde at studentene jobbet mer.  

 

Sosial interaksjon på studiet kan i tillegg variere ut i fra ulike sosiale forhold og nettverk som 

studenten etablerer på utdanningsinstitusjonen. Noen studenter utvikler sosiale relasjoner på 

studiet eller utdanningsinstitusjonen som er uavhengig av studiet, og er knyttet til studentenes 

sosiale liv. Det kan være relasjoner som studentene har fått gjennom studentforeninger, 

fadderordninger eller andre lignende situasjoner. Studentene kan bli en del av små grupperinger 

eller subgrupper som er separert fra det sosiale og det akademiske livet på 

utdanninginstitusjonen. Ifølge Tinto (1993) er ikke de studentene nødvendigvis blitt sosialt og 

akademisk integrert.  

Sosial interaksjon kan også variere om studenten har et verdisett som passer bedre med 

verdisystemene til utdanningsinstitusjonen og den akademiske kulturen. Dette mye grunnet 

oppvekst og foreldres utdanning som kan gjøre at verdisettet til studentene ikke viker langt fra 

den akademiske kulturens verdisett (Palmer og Young, 2008-2009) og fordi 

utdanningsinstitusjonene og studentene deler målsetning (Brower, 1992).  

Likevel mener ikke alle studier fant at interaksjon var positiv. Asikainen, Blomster og Virtanen 

(2018) undersøkte både studenter og underviseres erfaringer med integrasjon inn i det 

akademiske samfunnet. I tillegg så studien på kvaliteten av integrasjonen ved å fokusere på 

forholdet mellom studentene og de som underviste. Studien fant at studentene og underviserne 

hadde ulike oppfatninger av sosiale interaksjon og av felleskapet innenfor det akademiske 

miljøet. Underviserne anså så sosial interaksjon med studentene som positiv og hadde gode 

opplevelser av situasjoner med studentene. For studentene derimot varierte opplevelsene av 

interaksjon med de ansatte fra positivt til negativt, og da heller ubehagelig. Ifølge Asikainen, 

Blomster og Virtanen (2018) fant deres studie at det ikke var noen forskjell på suksess i 

studiene fra studentene med ulike opplevelser av sosial interaksjon og felleskapet. Ifølge Kim 

og Sax (2017) er det flere studier som har funnet at sosial interaksjon mellom studenter og 

ansatte har vist å ikke hadde noen effekt eller at det faktisk kunne ha en negativ effekt (Kim og 

Sax 2017). 

Sosial interaksjon mellom studentene kan også ha negative konsekvenser på studentens 

akademiske integrasjon om de sosiale aktivitetene, som festing og foreninger, i tillegg går ut 

over konsentrasjonen og studentens evne til å gjennomføre studiene (Whitt, Edison, Pascarella, 

Nora og Terenzini, 1999). Whitt m. fl (1999) gjennomførte en kvantitativ studie med 23 

utdanningsinstitusjoner i USA. Studien fant at interaksjon med andre studenter var viktig for 
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den kognitive utvikling det første året, men fant også negative effekter av interaksjon mellom 

studenter. Whitt m. fl (1999) mente at interaksjon mellom jevnaldrende var meget kompleks.  

De nevnte studiene (Whitt m. fl, 1999; Kim og Sax, 2009, 2014, 2015; Kim og Sax, 2017, 

Asikainen, Blomster og Virtanen, 2018) viser at sosial interaksjon på utdanningsinstitusjon kan 

være variert og oppleves både som positivt og negativt.  

 

Norske og skandinavisk relevante studier  

 

I norsk sammenheng har Hovdhaugen og Aamodt (2009) undersøkte hvordan læringsmiljøet 

spiller inn på studentens beslutning om å fortsette eller å forlate utdanningsinstitusjonen. Selv 

om studiens fokus var på hvorfor studenter velger å slutte er fortsatt konklusjonene av 

betydning for denne oppgaven. Studien utforsket studentenes egne forklaringer på hvorfor de 

valgte å forlate universitetet og identifiserte i hvilken grad universitetene hadde redskaper for 

å hindre at studentene sluttet. Studien fant at det i all hovedsak var omstendigheter utenfor 

utdanningsinstitusjonen som var avgjørende for at studentene valgte å forlate studiene, men at 

studentene rapporterte at dårlig undervisning og oppfølging var av betydning som gjorde at 

studentene mistet motivasjon og akademisk selvtillit. Hovdhaugen og Aamodt (2009) 

argumenterer for at utdanningsinstitusjonene burde strebe etter å legge til rette for kvalitativ 

undervisning og oppfølging i arbeidet for at studentene skal fortsette i utdanningen sin.  

Studien utført av Jensen m. fl. (2018) undersøkte danske og norske førsteårsstudenters 

erfaringer fra det matematisk og naturvitenskaplige fag og så hvordan studentene forstod sine 

erfaringer. Jensen m. fl. (2018) anvendte Expectency- Value Theory og Tintos teori for å tolke 

erfaringene studentene fikk gjennom det første år på studiet. Jensen m. fl. (2018) definerte 

sosial integrasjon som at studentene ble integrert inn i det uformelle sosiale miljøet. Akademisk 

integrasjon definerte Jensen m. fl. (2018) som hvordan studentene mestret de akademiske 

utfordringene, samt hvordan de identifiserte seg med normene og kulturene i 

utdanningsinstitusjonen.  

Problemstilling til Jensen m.fl. (2018) sammenlignet studentenes erfaringer opp i mot deres 

egne forventinger. Deretter prøvde studien å finne karakteristiske trekk både ved erfaringene 

som enten møtte eller overgikk forventingene til studentene og karakteristiske trekk ved 

erfaringene som var dårligere enn forventet. Jensen m. fl. (2018) anvende en kvantitativ metode 

for å identifisere mønster i studentens erfaringer kontra det å bruke en kvalitativ metode for å 

undersøke kompleksiteten av studentenes historier. De gjennomførte en spørreundersøkelse 
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som også inkluderte en åpen del slik at det var mulighet for å få med noen av studentenes 

beskrivelser. Jensen m. fl (2018) fikk slik mulighet til å identifisere hva som eventuelt hindret 

akademisk integrasjon og motivasjon. Studentene i studien uttrykte generelt en stor grad av 

interesse og motivasjon for faget, samt en god sosial integrasjon. Det var likevel forskjeller og 

ulikheter mellom studentene som var tilfredse og utilfredse. Forskjeller mellom studentene som 

erfarte at programmet var bedre enn forventet, og studentene som erfarte programmet som 

dårligere enn forventet, kom fram i gjennom deres erfaringer rundt sosiale relasjoner med 

medstudenter, interesser i kursinnholdet og kvaliteten av undervisningen. Likhetene mellom 

studentene var at de alle var overrasket over mengden arbeid og tid studiene krevde, samt at 

studentene mente det var forventinger fra programmet om en unormal ekstrem interesse i faget. 

 

Studien til Holmegaard, Madsen og Ulriksen (2014) undersøkte hvordan nye studenter fra 

matematisk og naturvitenskaplig studieprogrammer håndterte overgangen med å begynne på 

studiet, samt hvordan studentene ”forhandlet” frem identiteter gjennom studietiden. Studiens 

hensikt var å studere overgangsprosessen og undersøkte hvordan studentene lærer å bli 

studenter i matematisk og naturvitenskaplig retning i høyre utdanning. Som teoretisk 

utgangspunkt så Holmegaard, Madsen og Ulriksen (2014) studentene gjennom identitet i 

overganger og integrasjon inn akademia, og hadde en ganske lik utforming som denne studien 

med bruk av Tinto og Holland m. fl (1998) forestilte verdener. 38 studenter ble jevnlig 

intervjuet gjennom studieforløpet og fortalte om hvordan det var et gap mellom forventingene 

studentene hadde og hva studentene erfarte. Gapet inkluderte innholdet i programstudiet, de 

akademiske kravene og undervisnings- og læringsaktivitetene. Likeledes var det et skille 

mellom studentenes forventinger til det sosiale miljøet og formelle krav. Holmegaard, Madsen 

og Ulriksen (2014) mente studentene anvendte ulike strategier for å reforhandle forventingene 

og deres identiteter for å fortsette i studiet. Forskerne skilte mellom studentene som klarte å 

justere forventingene og samtidig få interesse for studiet, og studentene som fortsatte og 

aksepterte at de ikke hadde en interesse i studiet. Holmegaard, Madsen og Ulriksen (2014) 

mente studentene som ikke justerte forventingene sine istedenfor fokuserte på de sosiale livet 

på studiet og på den måten ble sosial integrert. Eventuelt hadde studentene som ikke hadde 

justert forventingene ingen interesse av å bli integrert i det hele tatt.  

 

Studien til Eikeland og Manger (1992) tok for seg hvordan studentene opplevde overgangen til 

høyre utdanning i Norge, og hevdet at selvstendigheten som var forventet når de startet på 

norske universiteter var utfordrende for de nye studentene. Studien ble gjennomført på 
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Universitetet i Bergen og fant at studentene hadde flere utfordringer med overgangen fra 

videregående skole til universitet. De så at flere av studentene som opplevde overgangen 

utfordrende brukte mindre tid på studiene og hadde problemer med å håndtere å være 

selvstendige i læringsprosessen. Eikeland og Manger (1992) mente at studenten selv hadde 

klart å lære seg hvordan han eller hun best skulle studere og håndtere selvstendigheten, men at 

universiteter, og grunnskoleutdanningen, kan gjøre mye for å forberede studentene på å studere 

i høyere utdanning.  

 

Oppsummering   

Tidligere studier viser at man kan tolke både teorien akademisk og sosial integrasjon og 

hvordan studentene blir integrert forskjellig. I dette kapittelet har jeg ønsket å få fram hvordan 

ulike forskere kan se sosial og akademisk integrasjon separert eller samlet, og hvordan sosial 

interaksjon er ansett som avgjørende for at studentene skal bli sosialt og akademisk. Sosial 

interaksjon for studentene, også med de ansatte, har stor betydning for studentens erfaringer på 

utdanningsinstitusjonene - enten de er positive og bidrar til suksess eller om de er negative og 

gjør at studentene ikke trives.  

  

Although many studies have quantified social and academic integration into 

measurable behaviors and assessed their impact on student outcomes, researchers still 

understand little about the quality and nature of integrative processes- especially how 

and why certain actions enhance belonging, commitment, and persistence for two-year 

commuting students.  (Deli –Amen, 2011) 

Studiene i norsk og skandinavisk sammenheng som jeg har trukket frem har sett på overgangen 

til høyere utdanning og hvordan studentene håndterer ulike aspekter ved læringsmiljøet.  På 

UiO er, etter hva jeg vet, ikke integrasjonsprosessen og hvordan studentene kan forståes som 

integrerte undersøkt. Dette er viktig å forstå slik at utdanningsinstitusjonen kan tilrettelegge og 

få kunnskap om hvilke praksiser i de sosiale omgivelsene som legger til rette for at studentene 

skal fortsette i utdanningen sin (Reason, 2009). Derfor ønsker jeg med denne studien å 

adressere kunnskapshullet om hvordan studentene blir sosialt og akademiske integrerte 

gjennom å undersøke hvordan studentene opplever de sosiale omgivelsene, og hvordan de kan 

forståes som sosialt og akademisk integrerte på UiO
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2.3 Formål og problemstilling  

 

Formålet med denne studien er å empirisk undersøke hvordan studentene kan forståes som 

sosialt og akademisk integrerte i de sosiale omgivelsene på UiO. Å få innsikt i hvordan 

studentene er sosialt og akademisk integrert på UiO kan gjøre at vi får forståelse for  

informantenes situasjoner og kontekstene de forholder seg til på utdanningsinstitusjonen. I 

tillegg er dette viktig med tanke på å forstå hva det vil si for nye studenter å bli integrert på 

UiO.  

 

I denne oppgaven har de sosiale omgivelsene som studentene skal integreres inn i vært av stor 

betydning. UiO har i lang tid vært opptatt av læringsmiljøet og har iverksatt ulike tiltak slik at 

studentene skal få anledning til å bygge relasjoner og få tilhørighet med andre studenter i tillegg 

til utdanningsinstitusjonen. Universitetet består av ni fakulteter, hvor hvert fakultet har av alt 

fra tre til ni institutter. Det er trolig litt forskjellige praksiser på de ulike instituttene og 

fakultetene, men fakultetene og instituttene organiserer studiestart, undervisningen og øvrig 

tiltak for å jobbe med læringsmiljøet. Overordnet er likevel instituttene og fakultetene en del av 

den akademiske kulturen som er bygd på historiske verdier og prinsipper. Dette kommer jeg 

tilbake til i teorikapittelet hvor jeg vil gi en inngående begrepsavklaring av det jeg betegner 

som de etablerte sosiale omgivelsene. Hensikten med denne studien er å belyse hvordan de 

sosiale omgivelsene spiller inn på studentenes opplevelser i det daglige og gjør at man kan 

forstå studentene som sosialt og akademisk integrert på basis av studentenes relasjoner til de 

sosiale omgivelsene.  

 

Informantene i undersøkelsene er fra et samfunnsvitenskapelig programfag på UiO som 

opplever frafall, noe som gjør at programfaget kan være hensiktsmessig for denne 

sammenhengen (Hovdhaugen m. fl., 2008). Samtidig har det på studieprogrammet blitt 

gjennomført flere tiltak og utviklet praktiserer med hensikt for å legge til rette slik at studentene 

i programfaget skal bli integrerte gjennom gruppeundervisning. Det er lagt vekt på samarbeid, 

læringsaktiviteter, og sosiale ordninger, som gjør at studentene kan danne nettverk og relasjoner 

seg i mellom. Dette kommer jeg tilbake til under begrepsdefinisjon av det jeg betegner som de 

sosiale omgivelsene hvor studentene utvikler seg i mellom.  
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Av flere etiske hensyn er programfaget anonymisert da det kan skape uheldige konsekvenser 

både for informantene og individer tilknyttet programfaget om de blir gjenkjent gjennom 

beskrivelser og sitater.  

 

Studiens hovedproblemstilling er derfor som følger:  

 

På hvilken måte kan studentene empirisk forståes som sosialt og akademisk integrerte i de 

sosiale omgivelsene på UiO og hvordan forholder den empiriske forståelsen seg til Tintos 

teori om sosial og akademisk integrasjon?  

 

For å kunne svare på problemstillingen har jeg valgt å besvare følende forskningsspørsmål:  

1) Hvordan opplever studentene de etablerte sosiale omgivelsene studentene møter når de 

begynner å studere?  

2) Hvordan opplever studentene de sosiale omgivelsene studentene utvikler seg i mellom i 

løpet av det første året av studiet?  

 

For å svare på forskningsspørsmålene har jeg valgt et sosial konstruktivistisk perspektiv hvor 

hensikten ikke er å finne en sann objektiv virkelighet, men i stedet søke å forstå informantens 

virkeligheter. Informantenes opplevelser på utdanningsinstitusjonen preger informantenes 

handlinger, samt historier de forteller (Berger og Luckmann, 1966).  

Ved å gjennomføre kvalitative forskningsintervjuer blir informantenes historier om forhold 

rundt studiestart, sosial interaksjon på studiet og akademiske utfordringer utgangspunktet for å 

undersøke hvordan informanten forstår de sosiale omgivelsene de må forhold seg til og 

eventuelt bli en del av. I tillegg vil informantenes historier belyse overgangen og 

integrasjonsprosessen som studentene må igjennom for å bli sosialt og akademisk integrert på 

UiO. Jeg vil anvende Holland m. fl (1998) teoretiske rammeverk, Forestilte Verdener, for å 

forstå hvordan individer forholder seg til og blir en del av nye samfunn av flere grunner. 

Holland m. fl (1998) teoretiske rammeverk beskriver hvordan nye individer blir en del av 

etablerte verdener eller strukturer, slik som akademia, og som gir et begrepsapparat og en 

forståelse for å drøfte integrasjonsprosessen. Holland m.fl (1998) har undersøkt, både teoretisk 

og empirisk, hvordan individer forholder seg til samfunnet. De argumenter for at individer, 

gjennom improvisasjon i sosiale øyeblikk og utvikling av identitet handler i de sosiale 

omgivelsene. De sosiale omgivelsene innenfor en utdanningsinstitusjon danner bestemte 

forhold og situasjoner som studentene må manøvrerer. Hvilke interaksjoner, symboler og 
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praksiser som informantene bruker til for å forstå hvordan de skal justere seg til de sosiale 

omgivelsene på utdanningsinstitusjonen vil bli belyst gjennom analysen.  

Dessuten mener jeg at Hollands m. fl (1998) teoretiske rammeverk er hensiktsmessig å benytte 

i denne oppgaven da det kan gi forklaringer der hvor jeg opplever Tinto sin teori som mangelfull 

og ikke klarer å begrunne hvordan studentene faktisk blir sosialt og akademisk integrert eller 

hva det vil si å være integrert. Slik jeg tolker Tinto (1993, 1999) og tidligere studier, er 

integrasjon kun håndtert på et overflatisk nivå gjennom relasjoner, uten en dypere refleksjon 

om hvordan individer blir integrert i samfunn, samt hva det innebærer å bli integrert i nye 

samfunn. Dette vil bli adressert i den avsluttende diskusjonen.  

I analysen er jeg inspirert av en konstruktivistisk grounded theory metode Charmaz, 2006) med 

ønske om å ikke kun beskrive, men også å kunne utvikle teori. Ved å bruke en grounded theory 

metodisk tankegang skal oppgaven ende med en form for konseptualisering eller teori. Som 

masterstudent er ideen om å komme med en teori overveldende (Tjora, 2017), slik at jeg 

kommer i stedet til å presentere et argument etter å ha koble funnene fra den empiriske 

undersøkelsen til teorien til Tinto (1993). I denne studien er forskningsspørsmålene, 

presentasjonen av analysen og diskusjonen en del av grunnlaget for argumentet om at det kan 

være en sammenheng mellom studentens ønske om å slutte og at de faktisk har blitt sosialt og 

akademisk integrert. Det betyr at de overordnede kapitlene i analysene, de etablerte sosiale 

omgivelsene og de sosiale omgivelsene studentene utvikler seg imellom, beskriver hvordan 

studentene forholder seg til to ulike sosiale omgivelser og krever begrepsmessigdefinering.  

 

Veldig kort definerer jeg de etablerte sosiale omgivelser med utdanningsinstitusjonen 

historiske forankring, Berger og Luckmann (1966) teori om institusjoner og Stangor (2004) 

forståelse av kultur. Den historiske forankringen beskriver grunnverdiene til universitetet basert 

på etableringen av Univeristetet i Bolonga og den Humboltske universitetsmodellen. Teorien 

til Berger og Luckmann (1966) om institusjoner forklarer hvordan grunnverdiene oppleves som 

en objektiv virkelighet for nye studenter, mens Stangor (2004) sin forståelse av kultur beskriver 

hvordan praksiser og normer tar form innenfor en institusjon. Det er viktig for å få en historisk 

forståelse av hva studentene skal integreres inn i både med tanke på verdimessig grunnlag, men 

også for hvordan institusjoner preges av normer og praksiser.  

For å definere de sosiale omgivelsene som studenten utvikler seg i er det viktig å forstå hvordan 

studentene ikke bare skal bli del av en institusjon, men også kommer inn i en kontekst hvor de 

skal etablere sosiale relasjoner med andre nye studenter i form av sosiale nettverk, 

studiegrupper eller bli en del av et kull. Jeg anvender Stangors (2004) redegjørelse av hvordan 
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grupper blir formet gjennom fire ulike stadier som støtte for å forstå hva studentene må forholde 

seg til, samtidig som de skal bli en del av de etablerte sosiale omgivelsene. Ved å skille de 

sosiale omgivelsene tolker jeg allerede at det er flere forhold som studenten må forholde seg til 

på utdanningsinstitusjonen og som er av betydning for hvordan de nye studentene kan forstås 

som sosialt og akademisk integrerte.  

 

Faglig sammenheng  

 

Denne undersøkelsen er plassert mellom de to feltene, studieorganisering og gjennomføring, 

når de ønsker å optimalisere forholdene på utdanningsinstitusjoner slik at det er størst 

sannsynlighet for at studenten skal gjennomføre. Et viktig fokus er studenters tilhørighet og 

hvordan studenter blir integrert. Derfor er det behov for forskning som belyser hvordan 

studentene er sosialt og akademisk integrert.  

 

Denne studien har ikke som hensikt å definere frafall, undersøke frafall eller sammenligne 

informantene for å finne karakteristikker som definere hvilke studenter som sannsynligvis faller 

fra. Studien skal heller ikke undersøke om studentene har videre planer med å fortsette på 

studiet. Målsetning til denne oppgaven er å få en forståelse av ”prosessen” av å begynne på 

studiet gjennom studentenes historier om sosial interaksjon i de sosiale omgivelsene som 

studentene skal bli en del av. Undersøkelsen konsentrerer seg derfor kun på informantenes 

erfaringer på studiet og ikke utenforliggende faktorer eller informantens tidligere studieerfaring 

og bakgrunn. Studentens fremtidige målsetninger og motivasjon for å starte på studiet vil heller 

ikke bli tatt med i betraktningen.  

 

 

2.4 Oppgavens oppbygning og struktur  

Kapittel 1 

I dette kapittelet redegjør jeg for tematikken til studien og gjennomgår relevant forskning om 

ulike forståelser av sosialt og akademisk integrasjon, om studenter og sosial interaksjon og 

relevante norske og skandinaviske studier. Tilslutt presenterte jeg formålet med å undersøke 

hvordan studentene kan forståes som sosial og akademisk integrerte og hensikten med studien 

er å koble forståelsen av studentene som sosialt og akademisk integrerte opp til de sosiale 

omgivelsene de er en del av.  
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Kapittel 2 – Teori 

I dette kapittelet skal jeg redegjøre for teorien som er anvendt i ulike former gjennom studien. 

Til å begynne med presentere jeg teorien til Tinto ettersom den og teoriens indre konseptuelle 

grunnlag er viktig for diskusjonen. Deretter kommer en inngående begrepsavklaring av de 

sosiale omgivelsene forstå hva studentene må forholde seg til på studiet.  For så tilslutt å 

redegjøre for det teoretiske rammeverket til Holland m. f. (1998).  

 

Kapittel 3 – Metode  

 

Dette kapittelet redegjør og diskuter jeg de metodiske framgangsmåte og problemstillingene 

som oppstod i prosessen. Her vil jeg forklare om analyseprosessen og hvordan jeg ble inspirert 

av en konstruktivistisk grounded theory. Videre redegjør jeg for innsamling av materiale, 

rekruttering, kvalitativt forskningsintervju, utforming av intervjuguide, intervjusituasjon, 

transkribering og forskerrollen. I tillegg presentere jeg hva jeg legger til grunn for studiens 

kvalitet og hvilke etiske beslutninger som er tatt.  

 

Kapittel 4 – Analyse og fortolkning  

 

I dette kapittelet presentere jeg analysene fra den empiriske undersøkelsen. Gjennom en 

omfattende kodeprosess utviklet jeg to hovedkategorier, de etablerte sosiale omgivelsene og de 

sosiale omgivelsene som studentene utviklet seg i mellom. Forskningsspørsmålene til studien 

dykker videre ned i de to kategoriene som en tilbakekoblet prosess (Tjora, 2017) som er en del 

av en grounded theory metodologi. Analysene presenterer studentenes forhold til de to sosiale 

omgivelsen og avslutter hvert kapittel med å svare på forskningsspørsmålene.   

 

Kapittel 5 – Funn og diskusjon  

I kapittel samler jeg hele analysen for å etablere tre funn. Funnen blir i hvert sitt kapittel 

diskutert opp mot tidligere studier. Da samler jeg og diskuter de sosiale omgivelsene/sosial og 

akademisk integrert som to separate prosesser, sosiale omgivelsene/sosial og akademisk 

integrert som gjensidige prosesser og studiens funn med tanke på sosial interaksjon i de sosiale 

omgivelsene. Til slutt i dette kapittelet diskutere jeg teorien til Tinto opp mot studiens 

hovedfunn om at studenten ble sosialt og akademisk integrerte når de har internalisert de sosiale 
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omgivelsenes konstituerte praksis om å holde en akademisk distanse. Tilslutt presentere jeg 

argumentet om at studentene kan slutte fordi de har blitt integrerte.  

Kapittel 6 - Avslutning og konklusjon  

Til slutt blir diskusjonen og hovedproblemstillingen satt i sammenheng med undersøkelsens 

drøftelse og konklusjoner. Avslutningen skal samle undersøkelsen og redegjøre for eventuelle 

utfordringer eller implikasjoner.  
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3 Teori  
 

I dette kapittelet presenterer jeg det teoretiske grunnlaget som studien bygger på. Først vil det 

være en inngående redegjørelse av teorien til Tinto (1993) om at studentene må bli sosialt og 

akademisk integrert. Det er hensiktsmessig ettersom teorien har stor betydning for 

problemstillingen og diskusjonen som setter de empiriske funnene i sammenheng med teorien. 

Videre presenterer jeg en utvidet begrepsavklaring av de sosiale omgivelsene som studentene 

skal integreres inn i på UiO ettersom det også her vært en essensiell del av oppgaven, spesielt 

med tanke på analysen og forskningsspørsmålene.  Tilslutt i teorikapittelet presentere jeg det 

teoretiske rammeverk ”Figured World” av Holland m. fl (1998), som jeg har oversatt til 

”forestilte verdener”. Med rammeverket beskriver jeg hvordan etablerte sosiale omgivelser 

signaliserer sine spilleregler og praktiserer til nye ankommende og er derfor hensiktsmessig 

ettersom det gir en forståelse for hvordan integrasjonsprosessen kan fungere.   

 

 

3.1 Teorien om sosial og akademis integrasjon 

En del av teorien til Tinto er allerede redegjort for både innledningsvis i oppgaven og som en 

kort redegjørelse før tidligere studier ble presentert. I dette kapittelet vil jeg gå mer i dybden av 

Tintos forklaring på hvordan studenter blir sosialt og akademisk integrert. Det inkluderer 

hvilket teoretisk grunnlag han baserer teorien på. Dette mener jeg er hensiktsmessig når funnene 

fra den empiriske undersøkelsen i denne oppgaven fant andre måter å forstå studentene som 

sosialt og akademisk integrert, mens jeg fortsatt ser mening i hans teori. Tinto mener studenten 

må gjennom en overgangsprosess for å få tilhørighet på studiet. For å forklare hvordan 

studenter får tilhørighet til institusjonen, og hvorfor studenter velger å slutte bruker 

Tinto (1975, 1993) Van Gennep ”Rites of Passages” og Durkheims teori om egosentrisk 

selvmord.  

 

Med Van Gennep ”Rites of Passage” forklare Tinto overgangen for å få medlemskap i et nytt 

samfunn gjennom tre faser (1975, 1987, 1993). De tre fasene er separasjonen fra fortiden, selve 

overgangen hvor individene er i interaksjon med de andre som er tilstede innenfor det nye 

samfunnet, og den siste fasen inkorporasjon, hvor individene internaliserer normene og 

forventingene til det nye samfunnet. Ifølge Tinto (1993) må studentene i stor grad håndtere 

overgangen selv og knytte kontakt med andre gjennom sosial interaksjon på egenhånd slik det 
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har blitt gjort i mange år. Tinto forklarer hvordan det i generasjoner har vært opp til studentene 

selv å lære seg hvordan de skal forstå livet, og hvor det er den personlige kontakten gjennom 

de formelle og uformelle strukturene innenfor ”Institutional Life” som er den eneste 

instrumentet hvor inkorporasjon skjer (formelle og uformelle strukturer blir nærmere forklart 

på side 6). Nye studenter som ikke ønsker den personlig kontakten, eller av en eller annen grunn 

ikke får den kan resultere i at de velger å slutte.  

Without external assistance, many will eventually leave the institution because they have 

been unable to establish satisfying intellectual and social membership. But how that 

incorporation comes about is not clear. Though the work of Van Gennep has led us this 

far in the development of a theory of student departure, it does not give us a way of 

thinking about the largely informal processes of interactions among individuals on 

campus which leads us to incorporation. (Tinto, 1993, s.99)  

 

 

Tinto anvender Durkheims teori om egosentrisk selvmord for å forklare denne ”store uformelle 

prosessen av sosial interaksjon mellom individene på utdanningsinstitusjonen”. Ifølge Tinto 

(1993) er egoistisk selvmord en form for selvmord som oppstår når individer ikke er i stand til 

å bli integrert og etablere medlemskap innenfor et samfunn. Tinto forklarer at Durkheim referer 

til to former for integrasjon:  

Durkheim referred to two forms of integration, social and intellectual – through which 

membership may be brought about. The former refers to that form of integration which 

results from personal affiliations and from day – to - day interaction among different 

members of society. The latter comes from sharing values which are held in common by 

other members of society.” (Tinto, 1993, s. 101)  

 

Den ene, sosiale, kommer som et resultat av personlig tilhørighet og daglig sosial interaksjon 

med ulike medlemmer av samfunnet, mens den andre, intellektuell, kommer fra å dele verdier 

som er like med de andre medlemmene i samfunnet. Tinto (1993) hevder at Durkheims bruk av 

ordet integrasjon inneholder en implisitt forståelse av at medlemmene må tilegne seg verdiene 

og normene av den definerende gruppen i samfunnet gjennom sosial interaksjon ”Day to day 

interactions serve both as a gauge by which one measures one`s values and as a social 

mechanism which constrains the development of highly deviant values” (Tinto, 1993). 

Gjennom sosial interaksjon mellom individene blir verdiene kommunisert og justert.  

 

Tinto (1993) anså ikke utdanningsinstitusjonen som et samfunn ettersom studentene som regel 

bare skulle være en del av utdanningsinstitusjonen en liten stund, men hevder likevel 

Durkheims teori gir oss rom til å diskutere hvordan utdanningsinstitusjoner med ulike sosiale 

og intellektuelle fellesskap gjør at noen ønsker å slutte fra studiene. Integrasjon fremstår på to 
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nivåer hvor det ene er at man er integrert gjennom personlig kontakt og sosiale relasjoner man 

etablerer på utdanningsinstitusjonen, mens det andre er at man er integrert på et dypere nivå 

gjennom verdier og normer som preger utdanningsinstitusjonen.  

Ifølge Tinto (1993) er utdanningsinstitusjoner, i motsetning til samfunn som Durkheim refererte 

til, preget av mange små samfunn eller subkulturer som alle har sine egne verdier og normer. 

Likevel hevder Tinto (1993) at mange utdanningsinstitusjoner er preget av en dominant kultur 

som setter tonen for utdanningsinstitusjonen generelt, men at studentene ikke nødvendigvis må 

passe med den kulturen for å fortsette i studiene.  

Though it is true that they have to locate at least one community in which to find 

membership and the support membership provides.…it suggests that some degree of 

consensus or sharing of values is requisite condition for persistence and by extension 

the absence of the sharing of values of any kind a precondition for departure (Tinto, 

1993, s 105).   

 

Tinto (1993) selv definerer integrasjon basert på de sosiale og akademiske kontaktene man har 

til utdanningsinstitusjonen og foreslår at graden av integrasjon og tilhørighet avgjør om 

studentene velger å fortsette på studiet (1993). 

Insufficient integration and the absent of community membership may arise from the 

holding of values which deviate from those of other members of society (i. e intellectual 

isolation or deviancy) and/or from insufficient personal affiliation between the 

individual and other persons in society (i.e social isolation). Though distinct, the two 

are intimately interrelated.(Tinto, 1993, s. 101-102).  

 

Ved manglende integrasjon hevder han at både verdien og personlig tilhørighet spiller inn og 

at verdiene og den personlige tilhørigheten tett koblet. For Tinto (1999, 2017) er organisering 

av undervisning viktig for å danne muligheter for interaksjon. Tinto erkjenner at sosialt og 

akademisk integrasjon kan ses på som to ulike prosesser, men han mener fortsatt at de er 

gjensidige avhengig av hverandre og at man også kunne se dem samlet (1993).  

Ifølge Tinto (2012) lager vi antagelser for å forenkle komplekse forståelser, og han mener det 

er det som skjer med abstraksjonene akademisk og sosial integrasjon.  

The fact is that students are not integrated. They interact with a range of people and 

situations on campus, both academic and social, and they derive meaning from those 

interactions in ways that may lead them to feel at home and/or a member of a place or 

community.  (Tinto,  2012, s. 253 )  

 

Det er studentenes tolkninger av møtene de har og de ulike situasjonene som oppstår. Dette 

gjelder også hva slags mening studentene legger i sosial interaksjon på 

utdanningsinstitusjonene som kan gjøre at de opplever tilhørighet. Abstraksjonene i seg selv 

har liten betydning. I stedet er det viktigere å forstå hvordan vi definerer og måler atferd som 
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vi trekker ut av disse abstraksjonene. Ifølge Tinto (2012) er dette vesentlig fordi en kan å tro at 

man tester eller ser på det samme, mens det som egentlig skjer, er at man tester ens egen 

konseptualisering av de ulike abstraksjonene. 

Som Tinto (2012) forklarer er det som regel de samme menneskene, studentene og de ansatte, 

som går igjen i systemene og som kan  anses som både positivt og negativt. Det kan anses som 

positivt om det skaper sosial interaksjon som gir gode relasjoner og tilhørighet til studiet, mens 

det kan være negativt om det er ødeleggende for studentene både sosialt og akademisk. For å 

se på integrasjonsprosessen må man se på de formelle og de uformelle strukturene ved begge 

systemene og se om noe hindrer sosial og akademisk integrasjon innenfor 

utdanningsinstitusjonene. Denne oppgaven har som målsetning å gjøre nettopp det.  

Spesielt siden det er de samme menneskene, studentene og de ansatte, som fungerer innenfor 

de ulike systemene har de også påvirkningskraft over andre systemer. Erfaringer fra det 

formelle sosiale systemet kan ha viktige effekter på hvordan en student fungerer i det 

akademiske systemet. På samme måte kan sosial isolasjon hindre akademisk progresjon.   

Interactional theories see student leaving as reflecting the dynamic reciprocal 

interaction between environments and individuals. The two cannot be separated and 

are intimately intertwined in the manner in which each comes to shape the 

interpretations that differing individuals give to their experiences. (Tinto, 1986, s 366) 

 

Teoriene til Tinto forklarer både hvorfor studenter slutter og hvordan studenter skal fortsette 

ved at de blir sosialt og akademiske integrert. Studentene blir sosialt og akademisk integrert 

ved at de får tilhørighet gjennom personlig kontakt og gjennom å dele verdiene med de andre 

innenfor utdanningsinstitusjonen (jf. Tinto, 1993). Dette vil jeg diskutere videre i diskusjonen 

når jeg skal svare på hvordan vi kan forstå studentene som sosialt og akademisk integrerte. 

Hans interaksjonistiske teori legger vekt på dynamikken og gjensidigheten mellom individet og 

samfunnet. Dette kommer jeg til å utdype videre med Holland m. fl (1998) teoretiske 

rammeverk, Forestilte Verdener, som forklarer hvordan individet og samfunnet forholder seg 

til hverandre. Men før jeg kommer dit ønsker jeg å definere de sosiale omgivelsene som 

studentene skal bli en del av.  

 

3.2 Definere de sosiale omgivelsene  

 

En essensiell del av denne oppgaven er, som jeg har tolket ut av analysene, at studentene 

forholder seg til to ulike sosiale omgivelser på samme utdanningsinstitusjon. I denne oppgaven 

ble de sosiale omgivelsene en form for ”theoretical sampling”. Ifølge Tjora (2017) er 
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”theoretical sampling” en tilbakekobling fra teori til empiri og en viktig del av den iterative 

prosessen i grounded theory (Tjora, 2017). I følge Charmaz (2006) hjelper ”theoretical 

sampling” å finne kategoriene, samt utvikle kategoriene videre slik at de reflekterer 

informantenes erfaringer og blir et viktig analytisk verktøy i studien.    

 

Casper (2001) definerer ”social environments”, som jeg har valgt for å forklare sosiale 

omgivelser, som følgende:  

- Inneholder fysiske omgivelser, sosiale relasjonene og de kulturelle miljøene som 

plasserer mennesker i grupper eller gir menneskene ulike funksjoner. 

- Består av ulike komponenter som gjør at de ulike sosiale omgivelsene danner en form  

- Beveger seg utover fysiske landskaper som samfunn har berørt.  

- Historiske og sosiale relasjoner som har blitt institusjonalisert.  

- Kommer i flertall og at mennesker kan forholder seg til flere samtidig.  

- Er dynamiske og forandrer seg over tid grunnet både indre og ytre krefter 

- Er avhengighetsforankring mellom ulike sosiale omgivelsene (for eksempel 

utdanningsinstitusjoner innenfor et land). 

 

De sosiale omgivelser danner et forhold mellom menneskelige relasjoner, fysisk omgivelser og 

en kultur innenfor omgivelsene. De viser også at ulike sosiale omgivelser fungere i et samspill. 

Som jeg har tolket det ut i fra analysene forholdt studentene seg til to sosiale omgivelser 

samtidig når de begynte på UiO. Dette kapittelet vil redegjøre for de sosiale omgivelsene som 

studentene i denne undersøkelsen må forholde seg til, samt for hvordan jeg forstår de etablerte 

sosiale omgivelsene og de sosiale omgivelsene studentene utvikler seg imellom som blir 

essensielt for analysen og fortolkningen av denne oppgaven. 

 

 

De etablerte sosiale omgivelsene  

 

For å forstå de etablerte sosiale omgivelsene er det hensiktsmessig å se hvordan 

utdanningsinstitusjonen, UiO i dette tilfellet, har utviklet seg. Ved å bruke Berger og Luckmann 

(1966) ønsker jeg å først forklarer hvordan en institusjon blir etablert. Deretter vil jeg forklare 

hvordan UiO har fått verdigrunnlag sitt og hvordan en akademisk kultur ble etablert.  

UiO er først og fremst er en institusjon. En institusjon blir etablert når strukturer overføres til 

nye generasjoner. Det vil si at subjektive forståelser tilsammen danner en struktur som med tid, 
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når strukturen ikke lengre er avhengig av de originale subjektive forståelsene, utvikler seg til å 

bli en objektiv realitet (Berger og Luckmann, 1966). Som et eksempel kan vi bruke etablering 

av et forskningssenter. Forskningssenteret blir etablert av noen få som jobber bevisst for å få 

senteret etablert. Det kan bestå av å utvikle en ide om hva som er viktig å forske på, søke om 

midler, gi senteret et navn, etablere kontorer, kjøpe kopper og annet for å danne 

forskningssenterets identitet. Etter en stund kan nye medlemmer komme til som ikke har vært 

med på etableringen og oppleve at forskningssentret eksisterer på egenhånd. De originale 

medlemmene trenger heller ikke lengre å være en del av forskningssenteret etter at det har blitt 

en objektiv realitet. En institusjon eksisterer før individene blir en del av dem og vil eksistere 

etter at individene forlater institusjonen. De etablerte sosiale omgivelsene eksisterer i 

utdanningsinstitusjonen før studentene begynner og består når studentene er ferdig eller forlater 

utdanningsinstitusjonene. 

 

Som institusjon har UiO utviklet seg over tid og har historisk forankring i spesielt to hendelser 

som har vært viktig for de grunnleggende verdiene til universitetet slik det er i dag. Den første 

er etableringen av Universitetet i Bologna, mens den andre er etablering av den humboltske 

universitetsmodellen. Etablering av Universitetet i Bolonga på 1000-tallet markerer hvordan 

universiteter først ble en institusjon og hvor universiteter etablerte sine grunnleggende verdier 

om selvstendighet, autonomi og akademisk frihet.  Den andre viktige historiske hendelsen, som 

nevnt, var etablering av den humboldtske universitetsmodellen. Etter en svak periode på 1500-

tallet, ble universitetene styrket på 1800-tallet med humboldtske reformprogram for det nye 

universitetet i Berlin (Smeby, 2002).  

 

De grunnleggende prinsippene var Lehr og Lernfreihet og enhet mellom forskning og 

undervisning. Begrunnelsen for akademiske frihet var at stat og samfunn på den måten 

kunne få mest nytte av universitetene. Humboldt forutsetter en harmoni mellom stat og 

universitet: hvis universitetene lever opp til sitt formål, vil statens behov også oppfylles. 

(Smedby, 2002, s. 556)  

 

Det vil si at det også skulle ligge en forståelse i at universitetet i tillegg til vitenskap også skulle 

forme gode samfunnsborgere. Det skulle være sterke bånd mellom undervisningen og 

forskningen og søket etter sannheten skulle være idealet.  

Universitetets uavhengighet (verdisettet fra Universitetet i Bolanga) og den humboltske 

universitetsmodellen har dannet et viktig grunnlag i Universitetets kultur og verdigrunnlag som 



 26 

institusjon, og som nevnt er det fortsatt aktuelt i dag for UiO. Dette kommer fram i den 

akademiske kulturen som preger de etablerte sosiale omgivelsene studentene møter.  

 

Ifølge Stangor (2004) er en kultur det som etablere seg når mange samles på et sted og blir 

enige om visse verdier og normer. Han definerer en kultur som:  

“A culture is a large social group made up of individuals who are normally in geographic 

proximity with each other and who share a common set of descriptive and proscriptive norms, 

including important principles, such as religious and family values and others moral beliefs”. 

(Stangor, 2004, s. 266) 

 

Kultur i denne definisjonen forstår jeg som at man deler beskrivende og restriktive normer som 

eventuelt holder prinsipielle verdier eller moralske forståelser. Ifølge Stangor (2004) har de 

kulturelle normene såpass betydning at det har mye å si for hvordan vi former vår selv-forståelse 

og at det spiller inn på hvordan vi tenker og forholder oss til andre, også i form av konkret 

atferd.  

  

Praksiser og atferd 

 

Stanger (2004) mener at organisasjoner kan forståes som en form for kultur og mener at 

organisasjoner har mange av de samme sosiale funksjonene og strukturene, som igjen kan 

påvirke selvforståelsen og atferd.  

”An organization is made up of a network of connected individuals, and although they may not 

all be in frequent contact with each other, they nevertheless share important values and have a 

common social identity”. (Stangor 2004, s. 271) 

 

Altså trenger ikke medlemmene i en organisasjon å være i direkte kontakt, men holder sammen 

når de deler like verdier og har en lik sosial identitet. 

Ifølge Stangor (2004) er det hierarkier i en organisasjon, hvor noen individer har flere fordeler. 

De som er høyest rangert i organisasjonen har makt og mulighet til å gi direktiver og 

kommandoer. Medlemmene i organisasjonen jobber for å forbedre sin status eller posisjon ved 

å møte organisasjonens mål og gjennom å vise makt. Organisasjoner utvikler normer som 

bestemmer hva som er riktig atferd, og som enten belønner eller straffer atferdene som er riktige 

eller gale. I noen organisasjoner er det etablert forskjellige handlingsrom for ulike individer 

innenfor organisasjonen og disse forskjellene opprettholdes gjennom de kulturelle normene. 

For eksempel mener Stangor (2004) at effektive organisasjoner skape en organisasjonskultur 

som tillater og verdsetter forskjeller i mellom individene i organisasjonen.   
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Den akademiske kulturen bygger på de nevnte verdiene og normene som igjen gir en bestemt 

type atferd. Denne atferden er preget av posisjonene og hierarkier, hvor man jobber seg oppover 

fra laveregradsstudent til professorer med mange ulike posisjoner i mellom.  

For de vitenskapelige ansatte på universitetet blir arbeidet deres organisert etter faglig 

interesser. Det er som regel stor faglig bredde og professorene på sammen instituttet deler ikke 

nødvendigvis forskningsinteresser (Hendriksen m. fl., 2017). Den faglige uavhengigheten er 

basert på tillit til de faglige ansattes prioriteringer på hva de mener er viktig å forske på innenfor 

deres bestemte fagområde og for instituttene de er assosiert med. For å forstå atferden i 

utdanningsinstitusjonen er det hensiktsmessig å se hvordan universitetet er organisert.  

 

Universitetets utvikling har hatt en stor økning av fagdisipliner og spesialisering. Ifølge Smeby 

(2002) har det til dels sammenheng med økning i kunnskapsformer og at det ikke er mulig å ha 

en bred oversikt. Smeby sier også  

.. det er imidlertid også sosiologiske grunner til spesialisering. Fordi det legges stor 

vekt på originalitet og utvikling av ny kunnskap, vil det være strategisk å utvikle egne 

forskningsfelt. På den måten kan forskere unndra seg noe konkurranse som preger felt 

der mange forskere prøver å være først ute med nye forskningsresultater.”  

(Smeby, 2002, s. 559)  

 

Spesialiseringen gjør at forskerne kan skape et rom for seg selv innenfor et forskningsmiljø, og 

med en disiplinbasert forskning, kategoriseres fagfeltene innenfor ulike disipliner. Forelesernes 

praksiser og ulike forpliktelser gjør at det kan være vanskelige for studentene å få kontakt med 

foreleserne. Ifølge Hendriksen m. fl (2017) ønsker ofte de vitenskapelige ansatte å ta vare på 

de faglige felleskapene i utlandet, heller en lokale forholdene på utdanningsinstitusjonene. Han 

mener at det i praksis vil bety at konferansedeltakelse og faglige arbeid prioriteres over 

utdanningsinstitusjonenes behov, og at den frie professorstillingen er viktig for deres kreative 

yrke. Han mener også at det på et universitet gjerne er stor faglig bredde, og at forsker har ulike 

forskerinteresser, som støtter Smebys (2001) forklaring på spesialisering.  

”siden professorene prioriterer etter faglige premisser, utvikles mye forskning i samarbeid med 

kollegaer helt andre steder enn med de som sitter på nabokontoret. ” (Hendriksen m. fl. , 2017, 

s. 133) 

 

Både spesialisering og forskningsrollen kan gjøre de vitenskapelige ansatte fraværende i de 

sosiale omgivelsene. Ifølge Tjora (2017) påvirker det også relasjonene de vitenskapelige ansatte 

har til studentene når de eventuelt bare møtes gjennom forelesninger og andre 

undervisningsopplegg.  
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” I forelesningssalen møte studentene studiehverdagen og ” lærerens” forskerhverdag. I dette 

møte inntar de ulike roller ut i fra hva som antas å være forventet av dem”. (Hendriksen m.fl., 

2017, s. 135-136) 

 

De etablerte sosiale omgivelsene som studentene skal integreres i er en del av en institusjon 

med et etablert verdigrunnlag, en sterk akademisk kultur og ulike praksiser som studentene må 

forholde seg til. Verdigrunnlaget bygger på at institusjonen og dens medlemmer skal være 

uavhengighet og selvstendighet og at det skal være en sterk kobling mellom forskning og 

undervisning. Den akademiske kulturen består av hierarkier og posisjoner og har praksiser og 

atferdsmønster som preges av posisjoneringer, spesialiseringer og grupperinger. Hvordan 

studentene opplever de etablerte sosiale omgivelsene kan ha mye å si for deres tilhørighet til 

utdanningsinstitusjonen (Tinto, 1993, Tjora, 2017)   

 

De sosiale omgivelsene som studentene utvikler seg i mellom 

 

Som nevnt er studentene med på å utvikle sosiale omgivelser seg i mellom innenfor de etablerte 

sosiale omgivelsene. Når nye studentene ankommer utdanninginstitusjonen og begynner på 

studiet de har valgt begynner de sammen med andre nye studenter. Sammen utvikler studentene 

sosiale omgivelser seg i mellom som blir en stor del av deres relasjoner på 

utdanningsinstitusjonen.  

På det aktuelle programstudiet i denne undersøkelsen starter det rundt 300 studenter hvert år 

som anses som et kull. De har som regel de samme fagene, det samme pensumet og følger de 

samme forelesningene. De blir invitert til å være med i en fadderordning som gir dem mulighet 

til å bli kjent med hverandre, eller en liten gruppe innenfor de sosiale omgivelsene de utvikler 

seg i mellom. For å forklare hvordan denne prosessen fungerer støtter jeg meg til Stangor sin  

(2004) beskrivelse av hvordan grupper utvikler seg i stadier.  

Ifølge Stangor (2004) utvikler grupper seg gjennom fire stadier hvor medlemmene først blir 

kjent med hverandre, for så å utvikle gruppenormer slik at de kan fungere sammen. Det første 

stadiet innebærer forming av gruppene og det skjer når medlemmene kommer sammen og 

utvikler nye forhold. Det andre stadiet preges av forhandlinger hvor det kan være stormer og 

konflikter om ulike posisjoner og konstellasjoner. I det tredje stadiet etablerer gruppen normer, 

samt definerer hva det vil si å prestere innenfor den bestemte gruppen. Det siste og fjerde stadiet 

er når grupper går i oppløsning og hvor medlemmer faller fra.  

Ved det første stadiet, gruppeformasjon, er utvikling av nye relasjoner essensielt. Når nye 

relasjoner etableres er det en forhandling og veksling av kunnskap om normer og hva som er 
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riktige måte å oppføre seg på. Dette inkluderer hvordan strukturen skal være, hvordan de ulike 

prosedyrene og rutiner som skal gjelde for den bestemte gruppene. Dette kan være vanskelig 

når man er fremmed for hverandre (Stangor 2004). Ifølge Hendriksen m.fl. (2017) møter de nye 

studenter hverandre med ulike fasader og trenger tid for å bli kjent med hverandre. Studentene 

varierer i alder og har ulike bakgrunner, men skal etablere nettverk utfra konteksten de er 

plassert i på utdanningsinstitusjonen. Ifølge Cotterell (2007) utvikler mennesker bånd til andre 

i nettverk enten gjennom motivasjon for å oppnå en psykologisk følelse av trygghet, eller 

gjennom individenes selvforståelse ved å definere seg selv i forhold til medlemskap i en gruppe. 

For nye studenter er det utfordrende å skape en slik kontakt.  

Det andre stadiet av gruppeutviklingen består ofte av konflikter hvor medlemmene prøver å 

presentere deres forståelser og holdning slik at de kan forme gruppen i samsvar med sitt egent 

syn. Ved studiestart blir nye studenter inndelt i faddergrupper for at de skal knytte kontakter. 

Mange av aktivitetene de skal gjøre sammen involverer alkohol og ofte blir det en utfordring 

for studentene om de har ulike syn på det å drikke alkohol. Om faddergruppen velger å samles 

til fest eller andre anledninger som involverer alkohol vil det være tydelig hvilket standpunkt 

medlemmene i faddergruppen har valgt og som kan være ekskludere på de medlemmene som 

ikke deler de samme holdningene. Ifølge Stangor (2004) er dette et avgjørende stadium for 

gruppens liv, hvor en gruppe enten kan etableres seg eller avvikles som følger av 

forhandlingene. Om gruppen overlever vil den etterhvert gå over til stadiet tre hvor 

gruppemedlemmene danne normer og fordele roller, samt etablere rutiner og praksiser.  

I det tredje stadiet får medlemmene en forståelse av hva som forventes av dem i denne kontakten 

innenfor gruppene. Det er gjerne på dette tidspunktet gruppen definere medlemskapet når de 

har forstått reglene, og lært seg hvordan de skal fungere i gruppene. Gruppene kan da sammen 

oppnå ulike målsetninger og overleve utfordringer. Som student allierer man seg ofte med andre 

studenter og danner kollokviegrupper for å være sammen om de akademiske utfordringene. 

Ifølge Stangor (2004) er det siste stadiet sårbart og gruppen vil etterhvert falle fra hverandre, 

enten ved at medlemmene utvikler seg eller får andre interesser. Det er ofte uønsket av 

medlemmene selv, ettersom de gjerne lager løfter om framtiden, men er ifølge Stangor (2004) 

tegn på at en gruppe avvikles.  

 

Når de nye studentene begynner på utdanningsinstitusjonen skal de ikke bare forholde seg til 

de etablerte sosiale omgivelsene og den akademiske kulturen, men de må i tillegg håndtere det 

å være en del av et kull og eventuelt bli en del av en vennegruppe. Som Casper (2001) påpekte 

kan vi som individer forholde oss til ulike sosiale omgivelser samtidig, på forskjellige nivåer 
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og i flertall. Informantenes historier forklarer hvordan studentene opplever de sosiale 

omgivelsene fysisk, sosiale relasjoner og kulturelle miljøer som de forholder seg til på 

utdanningsinstitusjonen.  

 

De etablerte sosiale omgivelsene er fundamentert i institusjonens historiske kultur og stiller 

krav til at studentene tilpasser seg utdanningsinstitusjonens praksiser uansett hva det innebærer. 

De sosiale omgivelsene som studenten utvikler seg i mellom er uetablerte og stiller krav til at 

studentene sammen skal forme eller konstruere praksisene studentene i mellom. Når de nye 

studentene begynner på utdanningsinstitusjonen er det de sosiale omgivelsene og alt det de 

inneholder som studentene skal forholde seg til og integreres eller få tilhørighet til. I tillegg er 

studentene med på å utvikle nye sosiale omgivelser sammen med de andre studentene de 

begynner sammen med innenfor de etablerte sosiale omgivelsene. Oppgaven har videre som 

målsetning å sette ord på hva det innebærer å komme inn i utdanningsinstitusjonens praksiser, 

og hva det innebærer å forme og konstruere praksiser gjennom studentenes opplevelser 

gjennom å besvare på forskningsspørsmålene.  

 

3.3 Integrasjon gjennom Forestilte Verdener 

 

 

Gjennom det teoretiske rammeverk ”Figured World” av Holland m. fl (1998), som jeg har 

oversatt til ”Forestilte verdener”, beskriver jeg hvordan etablerte sosiale omgivelser signaliserer 

sine spilleregler og praktiserer nye. Derfor er dette teoretiske rammeverket hensiktsmessig 

ettersom det gir en forståelse for hvordan studentenes historier kan beskrive deres forhold til de 

sosiale omgivelsene som er viktig for å forstå hvordan jeg har tolket analysen.  

I Identity and Agency in Cultural Worlds redegjør Holland. M. fl (1998) for møtet mellom 

individet og samfunnet. Det teoretiske rammeverk forklarer hvordan individer forstår hva som 

forventes av handlinger i ulike settinger eller situasjoner.  

 

Improvisasjonen som utgangspunktet  

 

Utgangspunktet til Holland m.fl (1998) for å utvikle deres teoretiske rammeverk var for å 

undersøke improvisasjonen som skjer når individer og samfunn møtes. Når nye studenter 

beveger seg inn på utdanningsinstitusjoners områder, går inn i bygningene eller kommer inn i 
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forelesningssalen igangsettes ulike handlinger fra studentene og de andre menneskene som er i 

situasjonene. Hvilke handlinger som studentene velger er i utgangspunktet det Holland m. fl 

ønsker å besvare med deres teori. Det gjør de som nevnt ved å se situasjonen fra tre hold, fra 

individets, fra samfunnets og fra møtet dem imellom. Situasjoner i seg selv er viktige for å 

forstå hvem vi er og hvordan vi skal handle (Holland m. fl, 1998).  

 

We advocate paying more attention to the improvisation itself, to what was produced. 

We try to see both culture and subject position at the same time. We do not look directly 

at either cultural logic or subject position as a phenomenon unto itself. Instead we 

consider the practical artifacts of the moment—the verbal, gestural, and material 

productions—emerging from the situation, and ask how, and to what end, these artifacts 

might be taken up and, in later events perhaps, become conventionalized or made into 

culture. In our vision, Gyanumaya and the rest of us, individually and collectively, are 

not just products of our culture, not just respondents to the situation, but also and 

critically appropriators of cultural artifacts that we and others produce.” (Holland m.fl, 

1998) (Gyanumaya er navnet på informantene de brukte i studien sin)  

 

Holland m. fl (1998) mener improvisasjonen får betydning når den fungerer som et symbol og 

kan da være starten på en endring av subjektiviteten og identiteten. De mener at individer ser 

på situasjonenes praktiske artefakter i øyeblikket, og aller viktigst, at vi ikke bare responderer, 

men at individer kritisk tar til seg kulturens produkter. Dette er et viktig poeng i anvendelse av 

forestilte verdener i denne oppgaven. Som sitatet over ”.. the verbal, gestural, and material 

productions..” blir det som får oss til å tolke øyeblikket. Improvisasjon fremstår som en 

hverdagslig handling, men blir et symbol eller en ny start for utvikling av identiteten. Vi er ikke 

bare produkter, men vi tilegner oss også artefakter som vi er med på å produsere. 

 

Individet som stabilt og formbart  

 

I beskrivelse av individet velger Holland m. fl (1998) å gå igjennom den historiske utviklingen 

av synet på selvet for å forklare hvordan de anser selvet som både stabilt og formbart. Synet på 

selvet har utviklet seg fra forståelser som ser på selvet som universalt eller kulturelt spesifikk, 

til forståelser som ser selvet på en sosial konstruktivistisk måte og som blir konstruert med hjelp 

av diskurser og praksiser i konteksten hvor individet befinner seg. Videre diskusjoner rundt 

selvet har utviklet seg til å handle om selvet kan anses som et stabilt eller formbart fenomen. I 

dette tilfellet er det av betydning for å forstå hvordan studentens erfaringer av situasjoner på 

utdanningsinstitusjonen spiller inn.  
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Sosial konstruktivistisk forståelse ser diskurser og praksiser som et redskap hvor man bygger 

opp selvet i konteksten av krefter. Dette er en kontrast til stabile fortolkninger av en verden med 

verdier som man har tilegnet seg over tid. Om studentene ser posisjonene til de ulike rollene 

som førende for sine handlinger, og på den måten forstår seg selv ut i fra situasjonene (altså 

formbart) er det å være student en del av selvet deres når det står ovenfor en professor. Etter en 

sosial konstruktivistisk forståelse er de kulturelle og sosiale diskursene og praksisene redskaper 

for selvet (slik som artefakter som forteller oss hvem vi er). Selvet er tilstede i en hver sosial 

situasjon og praksis. Selvet er forstått i flertall når vi kan ha ulike identiteter ved ulike 

situasjoner som hvordan man kan samtidig være mor, ansatt og kvinne ”.. behavior is better 

viewed as a sign of self in practice, not as a sign of self in essence.” ( Holland m. fl, 1998).  

Holland m. fl (1998) mener det både er stabilt og formbart, og at selvet ligger mellom arv og 

miljø, som de kun anser som ytterpunkter. Dette er viktig for å forstå hvordan individet møter 

samfunnet. Individet, ifølge Holland m. fl (1998), er i stand til å forme seg til situasjonen og 

justere seg ved behov. Det vil si at studentene uansett bakgrunn vil kunne tilpasse seg de sosiale 

omgivelsene de møter på utdanningsinstitusjonen om vi følger forklaringen til Holland m. fl 

(1998).  

 

Samfunnet som formidler 

 

For å beskrive samfunnet bruker Holland m. fl (1998) historisk, kulturelle og sosiale artefakters 

for å forklare at samfunnene, slik som den akademiske kulturen, har etablert objekter og 

praksiser som formidler samfunnets forventinger og grenser. Jeg oppfatter Hollands m. fl 

(1998) forklaring som en videreføring av tankegangen til Berger og Luckmann (1966) om 

hvordan institusjoner blir opprettet, hvor ulike samfunn består av kollektive bevisste ”avtaler” 

der summen av avtalene blir det individene møter. Når studentene kommer til 

utdanningsinstitusjonene, og har sin første forelesning i et auditorium med en professor og tre 

hundre andre studenter formidler utdanningsinstitusjonen og den akademiske kulturen at 

studentene er én av mange, og at det skal være en avstand både i posisjon og plassering fra en 

høyere i hierarkiet. Det samme gjeler pensumet som det er forventet at studenten skal lese, 

hvilket formidler et språk som består av fagterminologier og teoretiske abstraksjoner av det 

hverdagslige, og som kan være en kontrast til språket de brukte innen de kom innenfor den 

akademiske kulturens grenser.   

Samfunnet kan formidle disse avtalene gjennom medierende verktøy eller artefakter som språk 

og bøker, når individet først ankommer et nytt samfunn eller institusjon. De medierende 
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verktøyene og artefaktene er representasjoner for samfunnet og kan i dette tilfellet være 

fagspråkene og litteraturen i de ulike akademiske disiplinene. Disse medierende verktøyene 

påvirker de mentale opplevelser i sosiale omgivelsene. “a typical mediating device is 

constructed by the assigning of meaning to an object or a behavior” (Holland m. fl, 1998). Alle 

verktøyene får en betydning i sosiale og kulturelle kontekster.  

Rather mediating devices are part of collectively formed systems of meaning, products 

of social history. Al-though individuals constantly construct and reconstruct their own 

mediating devices, most of their constructions are not original. They have been 

appropriated in the course of social interaction with others who, in turn, had 

appropriated the devices from others. Even productions we might call innovative have 

developed in the flow of social interaction and depend intimately upon it for their 

significance (and hence their effectiveness). Mediating devices ….. develop within a 

locus of social activity, a place in the social world, that identifies and organizes them. 

(Holland m. fl 1998) 

 

Disse objektene kan til å begynne med være påtvunget, men etter en stund vil de bli en naturlig 

del av oss på en slik måte at vi ikke lengre tenker over det. På samme måte kan følelsene bli 

koblet til en historie eller begreper slik at følelsene blir styrt av historiene eller begrepene 

(Holland m. fl, 1998). Som et resultat av å bruke symboler fra det kollektive kan mennesker 

utvikle forskjellig mentale funksjoner som kan regulere atferd (Holland m. fl, 1998).  

Språket i seg selv fremstår også som artefakter eller medierende. Forestilte verdener er da viktig 

for å forstå ord og deres betydninger, og hvordan konteksten kan forandre ordenes betydning. 

Ved akademiske tekster er det for eksempel viktig å definere begreper slik at vi forstår 

konteksten og hva som ligger i begrepet. Forestilte verdener blir sosialt og kulturelt konstruerte 

riker av tolkninger, hvor bestemte karakterer, aktører, begreper og artefakter er anerkjent. Visse 

handlinger og utfall er anerkjent og gitt verdi over andre ting, slik som ulike akademiske roller 

eller akademisk litteratur.  

 

Institusjonens behov for legitimering  

 

Disse medierende verktøyene og artefaktene er likevel ikke bare tilfeldige i et samfunn. Som 

regel har de en formidlende hensikt. Ifølge Berger og Luckmann (1966) bruker institusjoner 

ulike måter for å legitimere seg som en institusjon. Det vil si at kulturen skaper sin identitet og 

legitimitet gjennom etablering av praksiser og artefaktene som både signaliserer dens grenser 

ut, men også fungere samlende innad. Legitimering er av betydning i denne studien for å forstå 

hvordan utdanningsinstitusjonenes artefakter, det sosiale og det kollektive ikke er tilfeldig. 

Institusjonenes formidlende tegn har en funksjon for institusjonen, og er en del av det 
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studentene skal bli kjent med for å bli en del av institusjonen. Et eksempel på dette er 

utviklingen av fagspråket innenfor de ulike fagområdene som studentene skal lære å håndtere 

gjennom deres utdanning (Dysthe, Hertzberg og Hoel, 2010).  

Ifølge Berger og Luckmann (1966) bruker en institusjon fire metoder for å legitimere seg selv 

og skiller det i fire plan. Det første planet med legitimering begynner så snart et system av 

lingvistiske objektiveringer blir overført, som vil si når institusjonen begynner å få et egent 

språk. Det er et system av lingvistiske objektiveringer basert på menneskelige erfaringer, 

teoretiske fremstillinger og klare teorier koblet til både en institusjonell sektor og symbolske 

universer. I det daglige kan studentene møte dette i språket til foreleserne, samt i pensumet de 

skal lese.  

Det andre planet ser på teoretiske fremstillinger av objektiveringer og hvordan flere 

objektiveringer blir satt sammen eller koblet sammen. Ifølge Berger og Luckmann (1966) er de 

ofte knyttet direkte til handlinger eller brukes til å forklare situasjoner, som for eksempel at 

professorer har forelesninger, mens studenter lytter og skriver notater. Det tredje planet 

innebære klare teorier hvor man går høyere enn praksis og etablerer teoretiske forståelser. Det 

kan være hvordan professorene har en autoritær rolle med en dømmende makt innenfor 

hierarkiet i den akademiske kulturen.   

Det fjerde planet, som jeg ønsker å beskrive mer utfyllende, er det symbolske universet. Det 

symbolske universer består av:” ...systemer innenfor den teoretiske tradisjon som integrerer 

forskjellige betydningsområder og favner den institusjonell orden i en symbolsk helhet” 

(Berger og Luckmann, 1966). Ifølge Berger og Luckmann (1966) kan det regnes som alt som 

går over flere virkelighetssfærer. Virkelighetssfærer kan forklares som når man bruker språket 

til å forklare en drøm, og hvor drømmen blir meningsfull når vi overfører den til 

hverdagsvirkeligheten og ikke lenger ser den som en drøm. Det symbolske blir dannet i språket 

vårt og er ikke avhengig av her og nå.  

Det symbolske universer blir sosiale produkter med sin egen historie. For å forstå dem må man 

følge deres historie. Alle pedagogiske begreper har i seg selv røtter til en teori før de ble en del 

av det pedagogiske begrepsapparat gjengitt av lærere på et lærerværelse. Begrepene har fått en 

posisjon som objektiv virkelighet og har blitt en del av individenes historier og gir orden til de 

subjektive bevissthetene. Kunnskap får støtte av symbolske objekter eller handlinger som 

overfører institusjonelle betydninger som kan være en kontroll- eller legitimeringsprosedyre, 

som ved militære emblemer eller det å stå rett om en offiser står ovenfor en general (Berger og 

Luckmann, 1966). Artefaktene og handlingene får symbolske betydning. Den samme 

legitimeringen skjer med individenes forhold til seg selv. Navnet vårt og hvem vi er, blir etablert 
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i en språklig forståelse av et symbolsk univers. Hvem vi er i forhold til andre likesinnede eller 

kongen blir konstruksjoner ”... det symbolske universet bygger altså opp en hierarki fra de” 

mest virkelige”, til de mest flyktige selvoppfatninger av identiteten” (Berger og Luckmann, 

1966). Hvordan studentene oppfatter seg selv som student skjer i en sammenheng med 

konstruksjonene som skjer på utdanningsinstitusjonen.  

Det symbolske universet gjør at alle de institusjonelle prosessene blir integrert og blir en del av 

individet. Dette kommer jeg tilbake til når jeg skal skrive om møtet med den forestilte verdenen 

senere i kapittelet. Institusjonens fire legitimeringsplan viser at studentene må forholde seg til 

utdanningsinstitusjonenes objektiveringer ved å bruke institusjonens språk og 

handlingsfortellinger, samt institusjonens teorier og symbolske univers for å forstå hvordan de 

skal fungere i institusjonen. Det kan også inkludere institusjonen handlingsregler som i denne 

studien forklares som konstituerte praksiser.  

Rawls (Garfinkel og Rawls, 2015) forklarer hvordan man kan forstå konstituerte praksiser ved 

å sammenligne de med normer. Hun setter normer og konstituerte praksiser opp mot hverandre 

fordi de ofte forveksles, og hun ønsker å presisere forskjellen. Normer er summen av 

individuelle handlinger (Garfinkel og Rawls, 2015). Mennesker prøver å handle på en normativ 

måte fordi det ofte er sanksjoner når man handler utenfor normen. Normer fungerer dermed 

som grunnleggende regler, ikke handlingsregler. Ifølge Rawls (Garfinkel og Rawls, 2015) er 

ikke normer konstituerte handlinger. Hun mente at Garfinkel (Grfinkel og Rawls, 2015) 

argumenterte for at det må være noe som organiserer, eller konstituerer, det felles 

handlingsrommet til å begynne med, før de i det hele tatt kan bli organisert som en type felles 

norm. Rawls hevdet det måtte være noe gjenkjennelig i handlingen for at det skulle konstitueres 

som handling, og at det måtte ligge en form for tillit i den konstituerte ordningen. Det vil si man 

må stole på handling og at den er rett i en bestemt lokal situert orden.  

Individer bytter stadig sosiale omgivelser og situasjoner som krever at vi må identifisere de 

lokale ordene. Konstituerte lokale ordner kommer spesielt frem når noen bryter reglene, eller 

at det kommer en form for abnormalitet, som for eksempel på bibliotek hvis noen snakker meget 

høyt.  

Ifølge Rawls (2015) blir konstituerte praksiser en ny måte å koordinere sosial handling og på 

den måten kan vi oppnå sammenheng og solidaritet. Ifølge Tjora (2018) er et av Durkheims 

poenger at de konstituerte praksisene oppstår fra en ”spontan intern konsensus”. Den 

koordinerte sosiale handlingen skjer ved at en konstituert praksis eller konstituert lokal orden 

er selvregulerende, spontan og konstituert. Det vil si at det er dannet regler for hvordan vi skal 

handle, og om man hadde handlet annerledes så ville praksisen opphøre. Ifølge Tjora (2017) er 
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konstituerte lokale ordener en måte å forstå hvordan et fellesskap bli definert og hva som 

konstituerer det bestemte felleskapet. Det gir også en fellesforståelse av hva slags sosial 

situasjon fellesskapet er.  

 

Artefaktene, språket og de konstituerte praksisene er med på å legitimere 

utdanningsinstitusjonen og kulturen som er etablert. For at de skal bli riker eller forestilte 

verdener har de etablert sosiale konstruksjoner som legitimerer dem og som blir små samfunnet. 

Studentenes erfaringer med utdanningsinstitusjonen artefakter og språket, de konstituerte 

praksisene og det som legitimerer den akademiske kulturen beskriver hvordan de opplever 

denne verdenen de skal integreres inn i. I neste avsnitt går jeg tilbake til Hollands m. fl (1998) 

teori om hvordan individer kommer inn i samfunnet slik nye studentene skal gjøre når de først 

ankommer utdanningsinstitusjonen.  

 

Aktivitet i møte mellom individ og samfunn 

 

Når individer kommer til en ny institusjon eller et nytt samfunn oppstår et møte mellom 

individet og samfunnet. Det er dette møte som Hollands m. fl (1998) forklarer med sin teori om 

forestilte verdener, og hvor improvisasjonen var som nevnt utgangspunktet for deres forståelse. 

I møtet mellom individet og samfunnet er det en improvisasjon og et samspill som gjør at 

individene, ikke bare responderer, men også kritisk tar til seg samfunnets eller kulturens 

produkter, som konstituerte praksiser, medierende verktøy og artefakter.  

Ifølge Holland m. fl (1998) er det en indre aktivitet som gjør individet aktivt, i motsetning til 

passivt hvor de bare responderer, og som gjør at individene har selv en agenda i situasjonene. 

Om foreleserne stiller et åpent spørsmål ut i salene og ingen av studentene velger å rekke opp 

hånden for å svare, kan det være ansett som en aktiv handling motivert av aktive tanker om at 

de ikke ønsker å eksponere seg eller å svare feil. Det er det å ha en intensjon mot omgivelsene 

som gjør at man responderer til hva som enn møter dem. Det som er viktig for Holland m. fl 

(1998) i bruk av aktivitet som et tredje begrep mellom individ og samfunnet er hvordan 

situasjoner skaper identitet i kollektivt formede aktiviteter.  

Omgivelsenes etablerte praksiser setter i gang en indre aktivitet hos individet som jobber med 

å forstå hvordan individet passer inn og hvem individet er i settingen. Det er den indre 

aktiviteten som blir førende for improvisasjonen og møtet, og som danner selvforståelsen og 

identiteten som et resultat eller utfall av det å leve innenfor kulturelt formede praksiser. Identitet 

blir da det som ligger mellom individet og samfunnet. Holland m. fl (1998) anser som nevnt 
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selvet som formbart og stabilt, og bygd opp av mange, ofte motstridende, selvforståelser og 

identiteter som justerer seg etter de sosiale omgivelsene.  

 

En viktig konsekvens er den implisitte dialogen mellom individ og samfunn sett innenfor 

konteksten til en aktivitet. Samfunnets konstituerte praksiser, medierende tegn og artefakter 

kommuniserer med individet slik at individet forstår hva slags aktivitet de kan igangsette.  Ved 

at nye studentene blir utdelt pensumliste ved studiestart, samt at det er etablerer lesesaler på 

utdanningsinstitusjonene forteller studentene aktivitetene de må ta stilling til innenfor disse 

omgivelsene. Forståelse av medierende tegn, som et middel for å forstå hva som forventes, gir 

oss en fordel i den sosiale og historiske skapelsen av identiteter.  

 

Evnen til å «forestille» seg inngang til det nye samfunnet 

 

Ifølge Holland m. fl (1998) er Vygotsky sin utforsking av fantasi og barn i utvikling essensiell 

for å forstå denne implisitte dialogen og aktiviteten. Vygotsky så hvordan barns lek var en del 

av utviklingen deres, og hvordan objekter kunne få nye betydninger i lek (Holland m. fl,1998). 

En pinne kunne bli en hest og et sukkertøy en skatt. I barns lek ville den eksisterende settingen 

hjemme i stua kunne erstattes med en fantasiverden hvor politi og røvere jager hverandre. 

Sofaen ble en politibil og de voksne i rommet sluttet å eksistere i fantasien. Barnas evne til å 

gjøre om objekter, frigjøre dem fra sin tidligere betydning ble en måte for Vygotsky å forklare 

hvordan gjenstander endrer form og betydning (Holland m. fl, 1998).  

Gjenstandene blir til artefakter når de får en kollektiv betydning og kan hjelpe oss å etablere 

eller å forstå de nye omgivelsene. I barnas politi og røver lek utvikler de enigheter eller avtaler 

om objekters betydning som hjelper barna å komme inn i denne forestilte verdenen. Når barna 

blir eldre går lek over til spill og sport, hvor regler erstatter fri fantasi. Reglene trer i kraft i det 

man er enige om at spillet begynner, hvor spillerne forlater en virkelighet for å være med på 

spillets virkelighet.  

Virkelighetsorientering blir ofte brukt innenfor psykiatrien for å kartlegge et individs tilstand, 

men om man ser individene ut i fra et sosiokulturelt ståsted vil det ikke være klart hvilken 

”virkelighet” individene skal vært orientert mot (Berger og Luckmann, 1966). Om et individ er 

forvirret og ikke forstår hvor mye klokken er kan det være at de forholder seg til en annen 

tidssone, altså en annen virkelighet. Ifølge Berger og Luckmann (1966) er identitet et 

nøkkelbegrep i den subjektive virkeligheten og at den formes sosialt. Identiteten bygges opp av 

et samspill mellom individ og samfunn, men virkelighetsorienteringen til individene forholder 
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seg til kunnskapsrommet som er tilgjengelig og som den har bygget ut av biologiske 

forutsetninger. Hvilken verden som er dominerende definerer virkeligheten.  

 

Ifølge Holland m. fl (1998) har alle individene en historie og et perspektiv som er med oss i 

improvisasjonen og som er med på å sette oss i posisjoner. Holland m. fl (1998) mener identitet 

formasjon må bli forstått som en hermeneutisk utvikling av kulturelle verdier. Kultur og 

subjektets posisjon er viktig komponenter i en utvikling av en identitet, men kulturell 

produksjon og hermeneutisk utvikling er nøkkelen som gjør at Forestilte verdener handler om 

plassering av identitet og om forstå hvordan man skal handle. En fantasiverden gir likevel to 

motstridene muligheter ettersom de enten kan inspirere til nye handlinger, eller være en 

anledning til å rømme og ikke handle. Det å delta i et fantasi-samfunn, eller å delta i en aktivitet 

som engasjerer menneskelig energi og interesse, har en imaginær komponent. Forestilte 

verdener er avhengig av menneskers evne til å tenke  ”what if”. 

”What if there was a world called academia, where books were so significant that 

people would sit for hours on end, away from friends and family, writing them?” 

(Holland m. fl., 1998) 

 

En forestilt verden er en slik “what if” verden hvor en fantasi tiltrekker individer. Om individene 

må ut av en virkelighet for å være med på den nye virkeligheten må de godta prinsippene og 

reglene som er en del av dens legitimitet. På den måten blir den forestilte verdenen en del av 

identiteten til individet, og en del av praksisen hvor individet selv reproduserer den forestilte 

verdenen, både ved å være en del av samfunnet, men også som en del av ens identitet.   

”By means of such appropriation, objectification and communication, the world itself 

is also reproduced, forming and reforming in the practices of its participants” (Holland 

m. fl, 1998). 

 

Dette er en prosess som skjer samtidig gjennom tilegnelse, objektivering og kommunikasjon i 

improvisasjonen som reproduserer de forestilte verdener. Improvisasjonen var Hollands m. fl 

(1998) utgangspunkt for å undersøke hvordan møtet mellom et individ, som både formbart og 

stabilt, og samfunnet, som en formidler av sin konstruksjon, fungerer. Improvisasjonen i 

situasjoner ga Holland m. fl (1998) en forståelse av hvordan samfunn, eller en 

utdanningsinstitusjon i dette tilfellet, legitimerer seg ved hjelp av ulike medierende verktøy, 

artefakter og praksiser som signaliserer eller formidler dens grenser og konstruksjoner. Ifølge 

Holland m. fl (1998) består møtet mellom individet og samfunnet av en indre aktivitet og 

individets evne til å aktivt forestille seg. På den måten kommer nyankomne inn i forestilte 

verdener ved å aktivt akseptere samfunnets konstruksjoner for så å bli en del av dem.  



 39 

 

 

Operasjonalisere teori  

 

Det teoretiske rammeverket forestilte verdener forklarer hvordan nye individer blir en del av 

etablerte samfunn gjennom å akseptere samfunnets forestillinger. Rammeverket gjør at jeg kan 

identifisere møtene mellom studentene og utdanningsinstitusjonene, og ut i fra det tolke 

hvordan studentene kan forståes som integrerte. Møtene består blant annet av mennesker, 

artefakter og praksiser som studentene må bruke for å forstå hva som forventes for å bli en del 

av de sosiale omgivelsene på utdanningsinstitusjonen.  

 

En kritikk av Holland er at det teoretiske rammeverket ikke har blitt operasjonalisert til empirisk 

forskning slik at det foreligger en definert og konkret måte en kan forstå forestilte verdener i 

studier. Det har resultert i at forskere har anvendt teorien forskjellig i empiriske studier som i 

hovedsak er mer problematisk ved en positivistisk forståelse, enn en sosial konstruktivistisk 

forståelse, som denne oppgaven har (Urrieta Jr, 2007). Ifølge Urrieta Jr (2007) er styrken til 

dette teoretiske rammeverket at det ikke kan reduseres til en enkel innholds-spesifikk 

definisjon, hvor kompleksiteten til den sosiale og kulturelle verden, inkludert mennesker som 

huser dem, kommer frem.  

Gjennom analysen presentere jeg informantenes historier som beskriver den forestilte verden 

som studenten må aktivt godta for å fungere innenfor denne verden og de sosiale omgivelsene.  

 

 

 

.  
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4 Metodiske valg  
 

I dette kapittelet skal jeg presentere de metodiske valgene som er gjennomført i dette studiet.  

Som vitenskapelig perspektiv har jeg en sosial konstruktivistisk tilnærming som vil si at jeg 

ikke leter etter en objektiv sannhet, men heller en subjektiv forståelse av virkeligheten.  

Rent metodisk har jeg anvendt kvalitative intervjuer for å forstå informantenes subjektive 

forståelse. Jeg er inspirert av en konstruktivistisk forståelse av grounded theory hvor man jobber 

med systematisk tilnærming for å håndtere materialet generert fra intervjuene. Med en 

konstruktivistisk grounded theory er forskeren tilstede gjennom en fortolkende rolle. Kapittelet 

vil redegjøre og argumentere for valgene som er tatt gjennom oppgaven fordelt på kapitlene 

vitenskapelig ståsted, kvalitativintervju, innsamlingsprosessen, analyseprosessen, forholdet 

mellom teori og empiri, og forskningens kvalitet og etiske overveielser.  

 

4.1 Vitenskapelig ståsted  

 

Ved en hver vitenskapelig studie er forskerens utgangspunkt og forståelse viktig for å kunne 

forstå hva studiene har hensikt å si noe om. Kvalitativ forskning bygger på filosofisk og 

epistemologiske forutsetninger om hvordan virkeligheten forståes og hvor kunnskap 

konstrueres i møtet med forskeren og informanten. Dette studien baserer seg på en sosial 

konstruktivistisk forståelse av virkeligheten som samfunnsskapt (Berger og Luckmann, 1966) 

og hvor informantenes subjektive forståelse av virkeligheten er av interesse. Sosial 

konstruktivisme bygger på fenomenologiene og er opptatt av hvordan mening og forståelser er 

sentralt hos mennesker gjennom sosial interaksjon (Lock og Strong, 2014). Ifølge Lock og 

Strong (2014) er det basert på overenskomster dannet på fellesforståelser for hvordan 

symbolske former skal forstås, samt måtene vi skaper mening. I denne oppgaven er studentens 

sosiale interaksjon vesentlig for å forstå studentenes opplevelse av utdanningsinstitusjonen. 

Sosial konstruktivistisk forståelse ønsker å forstå forholdet mellom mikro og makro, mellom 

individ og samfunn (Alvesson og Skjöldberg, 2018), mye likt det Holland m. fl (1998) 

teoretiske rammeverk av forestilte verdener forklarer.  

Til analysen har jeg som nevnt tidligere vært inspirert av konstruktivistisk tilnærming til GT 

(Charmaz, 2006) som er en induktiv analyse metode. Materialet skal være utgangspunktet og 

førende for funnene og teoriene som utvikles. I en empirisk studie er det alltid en diskusjon om 

hva man definerer som kunnskap, og hvorvidt det er mulig å få tak i den. Ofte er det et skille 
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mellom en empirisk orientert posisjon, hvor man gjennom å systematisere prosessen kan få 

gode forskningsresultater, og en mer teoretisk eller filosofisk posisjon av forståelse av kunnskap 

(Alvesson og Sköldberg, 2018). I dette tilfellet har jeg støttet meg til Charmazs (2006) 

forståelse av teori som fortolkende i et samarbeid mellom forsker og informant, og hvor det er 

en imaginær forståelse av fenomenet som studeres; ”a constructivist approach places priority 

on the phenomena of study and sees both data and analysis as created from shared experiences 

and relationships with participants” (Charmaz, 2006). Eventuell kritikk mot en sosialt 

konstruktivistisk kunnskapsforståelse er at kunnskap blir konstruert av forskeren, samt bundet 

til tid og sted, og på den måten fremstår som relativ.  

 

4.2 Kvalitativt forskningsdesign  

 

Denne studien er gjennomført med et kvalitativt forskningsdesign ettersom formålet er å få en 

dypere innsikt i hvordan nye studenter opplever det å starte på UiO. Til kontrast fra ulike 

kvantitative metoder som ønsker å forklare, fremmer en kvalitativ metode en økt forståelse for 

fenomener og prosesser (Tjora, 2017). Et kvalitativt forskningsdesign har som hensikt å få en 

dypere innsikt i fenomener som omhandler mennesker og deres opplevelser i det sosiale livet 

deres (Dalen, 2011).  

I dette tilfellet er metoden valgt av tre hensikter, hvor den først hensikten er å oppnå en dypere 

innsikt om studentenes studiesituasjon som skal kunne bidra til å forstå studentenes i det de 

starter på studiet. Den andre hensikten er å få tilgang til opplevelsesdimensjonene hvor 

studentenes opplevelser er førende og målsetningen er å bli kjent med studentens historier. 

Fokuset er deres opplevelser og hvordan de forholder seg til opplevelsene. Den tredje og siste 

hensikten er nærhet til informantene. Ifølge Dalen (2011) kan felles erfaringer gjøre at man 

knytter lettere kontakt og at informantene opplever at de kan snakke ærlig og fritt. I og med at 

jeg selv er student og på den måten har innsikt i deres hverdag ga det meg gode muligheter til 

å komme nærmere historiene deres. Ifølge Dalen (2011) kan det ha en beroligende virkning på 

informanten, dog er det ikke problemfritt når det samtidig kan farge eller forblinde både 

informant og forsker (Dalen, 2011).  

 

 

Innsamlingsprosessen  
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Før jeg startet arbeidet med denne masteroppgaven hadde jeg kjennskap til temaet studenters 

trivsel, som har vært bakgrunnen for å undersøke nye studenters opplevelse på UiO. Både som 

student og tidligere ansatt hos SIO som turleder for Gågruppen AKTIV har jeg lenge vært 

opptatt av studentens situasjon på studiet. Det systematiske arbeidet med å undersøke temaet 

på masternivå var likevel ukjent og jeg manglet en overordnet forståelse av forskningsfeltet.  

Jeg deltok på en aktuell konferanse på UiO om høyere utdanning, og gjorde ellers mye 

eksplorerende informasjonshenting for å få økt forståelse av feltet. Etter en stund begynte noen 

overordnede linjer å danne seg, og fokuset ble konsentrert om Tinto og integrasjonsprosessen 

til nye studenter. For å svare på problemstillingene og forskningsspørsmålene valgte jeg som 

nevnt kvalitative forskningsintervjuer for å få innblikk i informantenes beskrivelser av 

studentens subjektive opplevelser.  

 

Kvalitativt intervju  

 

Andre forskningsdesign ble også vurdert på et tidspunkt da problemstilling var fokusert på de 

nye studentenes interaksjon med andre. For å undersøke interaksjonen kunne det vært 

hensiktsmessig med observasjon, som kan gi oss tilgang til de sosiale situasjonene uten en 

tolkning gjennom deltakerne (Tjora, 2017).  Ifølge Tjora (2017) kan man studere praksiser i 

stedet for få individer til å fortelle om praksisene. Eventuelt kunne jeg ha observert samspillet 

i og rundt undervisningen for å forstå hvordan studentene var blitt sosialt og akademisk 

integrert. Studentenes opplevelser av sosiale interaksjon på studiet, og eventuelt hva det hadde 

å si for dem, var likevel ansett som vesentlig for å kunne svare på hvordan studentene kunne 

forståes som integrerte. Refleksjonene rundt observasjoner ble en del av grunnlaget til hvorfor 

jeg anså dybdeintervju som best egnet.  

 

Dybdeintervju bygger på en fenomenologisk tilnærming hvor forskeren ønsker å få 

informantenes subjektive forståelse av opplevelser de gjennomgår (Tjora, 2017). Rent metodisk 

gikk valgt på semi- strukturert intervju slik at informanten fikk mulighet til å fortelle historiene 

sine samtidig som at intervjuet har en retning. Intervjuet i seg selv er ikke kun for å intervjue 

informantene, men kan også brukes til å forstå sammenhenger i samfunnet (Tjora, 2017).  Ifølge 

Dalen (2011) er det flere spesielle utfordringer ved et kvalitativt forskningsintervju, som fare 

for stigmatisering av grupper eller individer som blir intervjuet. Det kan oppstå en uheldig 

nærhet mellom forskere og informanter som kan føre til engstelse, samt solidaritetsproblemer 

hvor forskeren aviser studiens funn på bakgrunn av solidaritet til informantene. Det er viktig at 
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man tenker igjennom intensjonen for forskningsundersøkelsen og mulig konsekvenser som kan 

oppstå som følger av studien (Dalen, 2011). I en sosial konstruktivistisk tilnærming er forskeren 

veldig tilstede i analysen og fortolkningen ettersom de er konstruert ut i fra forskerens sinn 

(Charmaz, 2006). På den måten blir det opp til meg som forsker å formidle funnene på en måte 

som også ivaretar informantene.   

 

Rekruttering  

 

Det første semesteret, samt det første året er viktig i studentens beslutning om å fortsette eller 

å forlate studiet (Tinto 1993, Barefoot 2000). Ifølge Tinto (2015) er den første tiden på studiene 

også en spesielt viktig del av integrasjonsprosessen. Til denne studien rekrutterte jeg 

informanter fra et bestemt programfag det første semester de hadde på studiet. I prosessen 

vurdert jeg om jeg skulle velge studenter fra ulike programstudier, institutter og fakulteter. 

Ifølge Deil-Amen (2011) var studentenes opplevelser på hvordan de ble integrert tett 

sammenkoblet med deres forhold til institusjonelle aktører, som undervisere, øvrig fakultet og 

administrative ansatte. I frykt for å informantene skulle ha store forskjeller i de institusjonelle 

strukturene valgte jeg informanter fra det samme programfaget ettersom jeg ville ha deres 

subjektive forståelse av den ”samme” sosiale konstruksjonen.  

Bachelorprogramfaget som ble valgt ut var innenfor humaniora og samfunnsvitenskapelig 

fakultet hvor de som nevnt har hatt betydelig frafall de siste årene (Hovdhaug m. fl, 2008). 

Fagene informantene ble rekruttert fra var to innføringsfag fra det samme bachelorprogrammet. 

Med tillatelse fra faglærer brukte jeg pausene i undervisningen til å snakke med studenter og 

dele ut informasjonsskriv om undersøkelsen. På informasjonsskrivet stod formålet med studien 

og alle de formelle retningslinjene, samt kontaktinformasjon. Studentene som ønsket å bli 

intervjuet kontaktet meg på mail, og hvor vi avtalte tidspunkter for gjennomføring av intervjuet 

de påfølgende dagene.  

På slutten av det første semesteret høsten 2016 rekrutterte jeg tre informanter. Jeg oppleve det 

som utfordrende når jeg måtte gjenta rekrutteringsprosessen tre ganger før tre informanter ville 

stille til intervju. Siden det var slutten av semesteret og det nærmet seg eksamen meldte flere 

av studentene avbud av den grunn. Av personlige grunner måtte jeg ta permisjon fra arbeidet 

og gjenopptok rekrutteringen høsten 2017. Da jeg skulle rekruttere høsten 2017 valgte derfor å 

rekruttere fra samme programfag, men ikke så tett opp til eksamensperioden. Det gjorde at jeg 

kun hadde behov for ett møte med studentene ettersom flere var villige til å stille som 

informanter. Fra kullet 2017 rekrutterte jeg fire informanter. Mellom høst 2016 og høst 2017 
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endret programansvarlige på det bestemte programmet emnestrukturen slik at det originale 

faget ble flyttet til våren 2018. 

Ifølge Tjora (2017) bør en forsker ha gode begrunnelser for antall informanter de velger å 

intervjue og være åpen om evnetulle bekvemmeligheter. På et tidspunkt opplevde jeg at 

materialet mitt var kommet til et metningspunkt under intervjuperioden høsten 2017 ettersom 

det ikke kom fram nye momenter i intervjuene. Intervjuene gikk ofte fort, spesielt de første når 

jeg hadde syntes det var vanskelig å lytte samtidig som jeg skulle intervjue. I ettertid var jeg 

usikker på om materialet var tilstrekkelig, samt om jeg faktisk hadde oppnådd en metning.  

Eventuelt kunne temaet for intervjuet og en relativ homogen gruppe (kun kvinner) med 

informanter være grunnlag for å si at jeg hadde oppnådd en form for metning (Tjora, 2017). 

Men opplevelsen av metning, som en intuisjon, etter gjentakende historier kan jeg bekrefte. 

Dette kommer jeg tilbake til i analysen.  

På det aktuelle studieprogrammet som informantene ble rekruttert fra var det få mannlige 

studenter, og det var gjennomført flere tiltak for å få et høyere antall menn som startet til å 

fortsette studiet. Ifølge Dalen (2011) må man velge et ”nøytralt” eller ”ikke skjevt” 

utgangspunkt der hvor det allerede eksistere en skjevhet. Dette kan føre til at resultatene kan 

være misvisende. I frykt for at informanter fra begge kjønn i dette tilfellet ville skape en 

skjevhet i materialet valgte jeg derfor bare kvinnelige informanter. 

Ifølge Tjora (2017) er det viktig å reflektere over hvorfor bestemte personer melder seg som 

informanter. Til å begynne med tenkte jeg at det kun ville være utadvendte og sosiale studenter 

som ønsket å fortelle historiene sine. Det bekymret meg da jeg også ønsket historiene til 

studenter som ikke alltid er så fremtredende. Utvalget inkluderte tilslutt det jeg vil beskrive som 

både utadvendte og innadvendte informanter, hvor noen hadde store sosiale nettverk på studiet, 

mens andre beskrev seg selv som alene.  

 

Utvalget  

 

Ifølge Dalen (2011) forutsetter en teoretisk utvelgelse at forskeren har en viss innsikt i 

fenomenet som studien utforsker. En stor mengde av tidligere studier som har sett på studentens 

erfaringer i sammenheng med sosialt og akademisk integrasjon har tatt utgangspunkt i et utvalg 

med førsteårsstudenter hvor mange velger å slutte etter første året (Barefoot, 2000). Derfor var 

utvalget av informanter første årsstudenter ansett som viktig med tanke på 

integrasjonsprosessen. Studentene som fortalte om integrasjonsprosessen på 

bachelorprogrammet både høsten 2016 og høsten 2017 hadde flere likheter, samt forskjeller. 
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Variasjonene mellom studentene inkluderte alder, erfaring og etnisitet (se Tabell 1). Fem av 

studentene kom enten rett i fra videregående eller hadde et år i mellom. To av studentene kan 

beskrives som eldre, hvor en hadde lang arbeidserfaring, og den andre hadde en lang 

utdanningserfaring fra et europeisk land. Tre av studentene hadde en annen etnisk bakgrunn, 

enten det var helt eller delvis. En informant var andregenerasjons innvandrer, en annen var halvt 

fra andre generasjonsinnvandrer, og den tredje var europeisk. 

Studentens livssituasjon hadde også store variasjoner med tanke på hvor de bodde, hvem de 

bodde med, og hvor de kom fra. Innenfor frafallsforskning blir ofte studentenes tidligere 

nettverk sett på som bakgrunnsvariabel for enten manglende eller vellykket sosial og akademisk 

integrering (Tinto, 1993). Tre av informantene var oppvokst i Oslo, mens fire av informantene 

kom fra andre steder. To av informantene som kom i fra Oslo bodde hjemme med foreldrene. 

To av informantene pendlet i ca en time for å komme til Blindern, mens tre av informantene 

bodde i enten kollektiv eller i samboerforhold i Oslo.  

Alle informantene, bortsett fra én, sa at de hadde lite erfaring med å lese fra tidligere utdanning 

eller personlig. Flere uttrykte at det på videregående bare var å følge med i timen med eventuelt 

behov for å lese litt før eksamen. Få av informantene leste skjønnlitteratur på fritiden. Den ene 

informanten som var unntaket hadde en bachelor og master i litteratur fra sitt hjemland. Selv 

om hun var på vei til å lære seg norsk syntes hun det mest utfordrende var mengden med 

sekundærlitteratur som ble anvendt på studiet, kontra primærlitteratur som hun var vant med.  

Mange av informantene hadde relative lave forventinger til seg selv. Blant annet uttrykte én av 

informantene at om hun bestod så var hun fornøyd. Studenten med tidligere bachelor og master 

i litteratur hadde høye forventinger og jobbet for å få A så hun kunne fortsette mot en Phd. Tre 

andre uttrykte ønsker om å gå videre på master, mens resten skulle ta master eller søke videre 

på andre studier. Av de som ville søke på et nytt studium var det en som ville fortsette om hun 

ikke fikk plass der hun originalt ønsket å komme inn, og en informant som ønsket å utsette 

planene sine fordi hun trivdes så godt. Felles for alle studentene var at ingen hadde tid eller var 

interessert i å melde seg inn i foreninger eller lignende. Det eneste som eventuelt var av 

interesse var fagutvalget, men det var helt uaktuelt det første semesteret. Mengden av det de 

skulle lese og gjøre opplevde de som så stort at fritidsaktiviteter ble ikke prioritert. 
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Navn  Alder  Fra /Bodde  Annet relevant informasjon 

Jasmin  Under 23 Oslo/ Oslo  Annengenerasjons innvandrer, bodde 

hjemme 

Marianne Over 23 Utenfor /Utenfor  Pendlet 1 time hver dag  

Siri Under 23 Utenfor/Oslo   

Sara Under 23 Oslo/Oslo  Bodde hjemme, Halvt annengenrasjon 

innvandrer 

Mona Under 23 Utenfor/Oslo   

Anna  Over 23 Utenfor/Oslo  Fra et europeisk land 

Anette Under 23 Utenfor/Utenfor  Pendlet 1 ½ time  

 Tabell 1: Informantens betegnelse i studien, alder, bosituasjon og annet relevant informasjon  

 

Intervjuguiden 

 

Intervjuguiden utviklet seg fra arbeidsspørsmålet; hva studentene hadde blitt kjent med på 

studiet som ble utgangspunktet for å snakke om opplevelsene informantene hadde ved å starte 

på studiet og hva det innebar av sosial interaksjon. Ifølge Tjora (2017) kan man få tak i en 

subjektiv historie samtidig som man har en form for struktur gjennom et semi-strukturert 

intervju med en intervjuguide. Intervjuguiden hadde satte spørsmål, men fungerte mer som 

tankerekker under intervjuet. Ved å spørre om praksisene til infromantene, som for eksempel 

hvor de satte seg i undervisningen, fikk jeg en innfallsvinkel og et rom til å danne et bilde av 

informantenes virkelighet. På slutten av intervjuet leste jeg gjennom intervjueguiden for å se 

om det var noe som var utelatt.  

Spørsmålene i intervjuguiden var bygget opp naturlig etter hendelser knyttet til studiestart, 

deres sosiale og akademiske tilværelse og ga rom for refleksjon (Tjora, 2107). Til å begynne 

med hadde jeg noen enkle bakgrunnsspørsmål rundt deres familie og bosituasjon, som også 

fungerte som oppvarmingsspørsmål (Tjora, 2017).  

Fra 2016 og 2017 var intervjuguiden den samme med ett unntak. I perioden mellom valgte jeg 

å ikke lytte til lydfilen før de skulle transkriberes slik at intervjuene ikke skulle bli påvirket av 

hverandre fra det ene året til det andre. Men ved en lyd-test hørte jeg informanten ”Siri” fra 

2016 uttale seg om at etablering av faddergruppene hadde gjorde det vanskelig å bli kjent med 

andre studenter. Uttalelsen tok jeg med videre og inkluderte i 2017- intervjuene.  
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Gjennomføring av intervjuet  

 

 Intervjuet var i utgangspunktet ikke sentret rundt et sensitivt tema, men avhengig av 

informantens erfaringer kunne det utvikle seg til å bli samtaler som informantene ønsket å ha 

privat. Jeg valgte derfor å gjennomføre intervjuet på et lukket kontor. Ifølge Tjora (2017) må 

man i et dybdeintervju tilstrebe en uformell setting. Kontoret var lånt av instituttet og kunne 

dermed oppleves som en formell situasjon, men jeg presiserte at kontoret var lånt, og at jeg ikke 

var en del av instituttet.  

Intervjuene varte en times tid som jeg i ettertid, spesielt under transkriberingen, opplevde var 

mer enn tilstrekkelig. Intervjuene ble tatt opp på diktafon slik at jeg kunne konsentrere meg i 

intervjuet. Informantene bekreftet at det var greit med lydopptak og jeg informerte om 

prosedyren om håndtering av materialet og anonymisering, samt at de underskrev 

samtykkeskjema. For at lydfilene og uttalelsene deres ikke skulle ødelegges av bekreftende og 

lyttende uttalelser fra meg, informerte jeg informantene om at jeg ikke ville være deltakende i 

samtalen i form av bekreftende eller ledene om de oppleve at de ikke fikk en vanlig dialog. Et 

forskningsintervju er ikke en vanlig dialog mellom to samtalepartnere (Dalen, 2011) og man 

skal som intervjuer tilstrebe minst mulig ledende situasjoner. Forskeren skal ikke være 

deltakende med oppfatninger eller synspunkter, men heller være lyttende og ikke oppfatte som 

moraliserende (Dalen, 2011).  

Som sagt ble intervjuene gjennomført med ett års mellomrom. Tre intervjuer fant sted høsten 

2016 og fire høsten 2017. Jeg har ikke valgt å legge noe fokus på at det har vært en longitudinell 

undersøkelse ettersom jeg følte at det ga mer innsikt å se dem samlet i analysen. Mellom de to 

årene var det strukturelle endringer på studiet, samt at nye tiltak mot akademiske utfordringer 

ble iverksatt. Ifølge Tjora (2017) er longitudinell data viktig for å se hvordan fenomener endrer 

seg, men jeg valgte å ikke legge vekt på endringene og de longitudinelle faktorene ettersom jeg 

ønsket å undersøke informantens opplevelser og eventuelle overordnede mønstrene av sosial 

interaksjon på studiet.  

 

Transkribering  

 

Jeg transkriberte alle intervjuene selv som gjorde at jeg ble godt kjent med materialet som var 

viktig for analyseprosessen (Nilssen, 2014). Jeg la vekt på å få mest mulig korrekt gjengivelse 
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av informantens uttalelser og beholde deres tone, noe som gjorde at transkripsjonen inneholdt 

informantens fyllord og pauser. Deres tone, fyllord og pauser opplevde jeg som sensitivt og en 

viktig del av intervjuene, spesielt ved informantene som ikke hadde utviklet store nettverk på 

studiet og som kunne være nølende rundt spørsmål om sosial interaksjon. Det vil si at setninger 

som i seg selv ikke nødvendigvis ga mening i ett enkelt intervju kunne ha betydning videre i 

analysen, eller kunne være beskrivende for studentenes opplevelser. Derfor ble også 

transkriberingen en meget omfattende prosess hvor jeg brukte rundt åtte timer per intervju. 

Flere av informantene snakket dialekt eller hadde aksent som jeg omformulerte til bokmål. I 

presentasjon av analysen har jeg skrevet om sitater som var vanskelige å lese.  

Gjennom transkriberingene fant jeg partier av intervjuene som jeg følte var utilstrekkelige. Når 

jeg ved en senere anledning kodet transkripsjonen opplevede jeg til min overraskelse at de 

faktisk hadde mer verdi enn jeg først antok. Et eksempel er hvordan jeg intervjuet studentene 

om forholdet deres til foreleserne. Ved første gjennomlesning opplevde jeg at materialet var 

kortfattet og at det manglet gode sitater som jeg kunne bruke, men når jeg kodet materialet og 

så på intervjuene samlet kom det fram et tydelig mønster som viste at forholdet studentene har 

til foreleserne er veldig begrenset. Intervjuene gjenspeilte på ulike områder gjennom være 

kortfattet at det var et handlingsmønster mellom individene og samfunnet.  

Etter at jeg transkriberte alle intervjuene leste jeg gjennom transkripsjonene og gikk tilbake til 

lydfilene om jeg mente noe var uklart. Informantenes opplevelser av å være ny student på UiO 

presenterte i seg selv ikke kompliserte refleksjoner eller meninger som var utfordrende å forstå 

og transkribere. Som sagt var likevel tonefallet og uttrykksformene av vesentlig verdi som jeg 

mente var viktig å ta vare på når materialet skulle endre format.  

 

4.3 Analyseprosessen   

 

I denne oppgaven har jeg blitt inspirert og har benytte den konstruktivistisk grounded theory. 

Jeg forstår den som best egnet for å kunne generere teori fra materialet som skulle svare på 

problemstillingen om hvordan studentene kunne forstås som integrerte. Grounded theory er en 

generell metodologi for å utvikle teori fra en fundamentert og systematisk analysering av data 

(Corbin og Strauss, 1994). Det har et induktivt utgangspunkt hvor tanken er at man skal 

sirkulært vandre mellom datagenerering og utvikling av teorier (Tjora, 2017). Det er hele tiden 

et samspill med materialet hvor man jobber mot en verifikasjon av oppståtte hypoteser 

underveis (Corbin og Strauss, 1994). Ifølge Alvesson og Skjöldberg (2018) er grounded theory 



 49 

en teknikk for å genere teorier som kjennetegnes av en systematisk framgangsmåte å jobbe med 

datamaterialet. Ved en konstruktivistisk grounded theory har Charmaz (2006) videreutviklet 

den fortolkende forskerens rolle og sier at forskere skal: ”.. emphasis on examining processes, 

making the study of action central, and creating abstract interpertive understandingo of the 

data” (Charmaz, 2006).  

 

Grounded theory kan kjennes igjen på kode-prosessen som foregår på ulike nivåer. Målet er å 

få en overordnet oversikt, og på den måten kunne komme med noen teorier eller danne 

generaliseringer rundt fenomenet som studerer. Ifølge Nilssen (2014) er kodingen og 

kategoriseringen det viktigste forskeren gjør i kvalitativt data, hvor meningen er at man skal 

finne kjernekategorien. Dalen (2011) skiller det inn i åpen koding, aksial koding og selektiv 

koding. Åpen koding er en av de første prosessene hvor man leser igjennom materialet og 

identifiserer begreper i materialet. Aksial koding brukes når man ser på atferd, hendelser eller 

hendelsessekvenser og vil være en måte å beskrive konteksten en handling skjer i. Ved selektiv 

kode skal forskeren samle kategoriene og få en overordnet forståelse. Det er på dette nivået 

forskeren utvikler teoretiske begreper for å forstå og formidle fenomenet man undersøker 

(Dalen, 2011).  

 

Ifølge Charmaz (2006) er det rom for fleksibilitet i grounded theory systematiske retningslinjer, 

noe analysen i denne oppgaven har benyttet seg av når jeg har ikke hatt en stringent 

gjennomføring av grounded theory. Grunnet en krevende prosess og behovet for å søke andre 

forklaringer har analysen blitt supplert med forståelser til fremgangsmåter av stegvis-deduktiv-

induktiv metoden (SDI – metoden). SDI- metoden er utviklet av Aksel Tjora (2017) og er 

retningslinjer for hvordan forskeren kan arbeide i etapper fra rådata til konsepter eller teorier 

og som samtidig gi et induktivt og deduktivt samspill.  

 

Den deduktive prosessen, eller deduktive tilbakekoblingen, sammenligner Tjora (2017) med 

grounded theorys ”Theoretical sampling. Tjora (2017) mener at mange opplever at de bruker 

grounded theory, men at kortere tidsrammer gjør at man ikke har muligheten til å gjennomføre” 

stor” iterasjon prosess, det vil si deduktiv tilbakekobling over mange trinn eller teoretical 

sampling, som grounded theoyr krever. Han foreslår heller med sin modell SDI-modellen at 

man bare trenger å jobbe mot to stadier som ligger nærme. Det vil si at man kan jobbe i de ulike 

stadiene samtidig, men at SDI ønsket er å få det meste ut av empirien 
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Ved åpen koding skal forskeren lese gjennom materialet og skrive fritt alle kodene man tenker 

på. Det er en måte å bli kjent med materialet og skape innledende koder (Charmaz, 2006). Den 

første runde med åpen koding var utfordrende og fungerte som sortering av dataene. Jeg kodet 

materialet nærmest etter rekkefølgen i intervjuguiden. Ifølge Tjora (2017) må man lage 

tekstnære koder som gjør at man kan lese hva informanter sier. Han hevder at mange forskere 

lager koder som heller er de overordnede temaene om hva man snakket om i intervjuene og 

hvor forskeren mister den induktive arbeidet. Til sammenligning er det mer en variabel 

tenkning fra kvantitativ forskning og hevder det strider mot en induktiv analyse. Ifølge Tjora er 

det lettere å huske kodene om man lager uvanlige koder og på den måten kan forskeren se 

koblinger (Tjora, 2017). De uvanlige kodene kan gjøre at forholdet mellom koding og empirisk 

materialet ikke forsvinner og heller fungere som en ”refleks” når gjennom analysen.  

Jeg opplevde det som hjelp å bruke SDI-metodens tankegang om å finne de tekstnære kodene 

for å forstå hvordan jeg skulle lage åpne koder. Ved å konsentrere meg om enkelte deler av 

fenomenet var tekstnære koder mer tydelige å se, og tilslutt satt jeg med et nytt kodesett med 

informantenes beskrivelser fra de sosiale omgivelsene. Den første runden med ”åpen” koding 

eller sortering (j.f Tjora, 2017) var likevel nyttig fordi jeg fikk oversikt over dataen og 

opplevelsen av den store mengden ble ikke like overveldende.  

 

Grounded theory har blitt kritisert ettersom forskeren kan presse data inn i kategorier, i stedet 

for at man åpner opp for nye ideer (Tjora, 2017). Ved å bruke det Tjora (2017) beskriver som 

innfødte begreper ble jeg opptatt av følge studentenes opplevelser slik de beskrev det. Videre i 

analysen var det viktig at jeg ikke bare repeterte det studentene sa, men også omformet kodene 

til analytiske kategorier for kunne løftet kodene opp til et høyre teoretisk nivå. Ved å finne et 

mønster i kodene kunne jeg finne studentenes felles opplevelse og tolke det som konsepter eller 

en teoretisk forståelse, som en form for generalisering (Tjora, 2017).  

 

Deretter gikk jeg over i en aksialkode prosess hvor jeg fokuserte på ulike atferder, forholdene 

rundt situasjonene, konsekvensene av disse, samt kategorisere kodene. Den store mengden med 

materiale gjorde at jeg hadde vanskeligheter med å se noe mønster ettersom flere uttalelser 

hadde generert flere koder som passet inn i ulike kategorier samtidig. Ifølge Dalen (2011) er 

det behov for en teoretisk sensitivitet hvor man er kreativ og skapende for å fange noe essensielt 

og eventuelt få et stort gjennombrudd (Dalen, 2011). Charmaz (2006) legger vekt på at 

kodingen i tillegg til arbeid også er en del lek med ideer som kan gi oss teoretiske innsikt. Etter 

en stund begynte jeg å se hvordan studentene forholdt seg til to forskjellige omgivelser og at 
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det dannet seg to hovedkategorier. Det gjorde at jeg måtte danne nye forskningsspørsmål for å 

bli kjent med kategoriene og studentens bevegelser innenfor dem. Dette gjorde at oppgaven ble 

tøffere og vanskeligere å håndtere, men samtidig veldig spennende.  

 

Fortolkningsprosessen skal skape en bro mellom empirien og teorien. Dalen (2011) skiller 

prosessen med begrepene ”experience near”, hvor informantens direkte uttalelser, forklaringer 

og egne tolkninger kommer frem, og ”experience distant”, hvor forskerens tolkninger av 

hendelser og opplevelser er inkludert. Ifølge Nilssen (2014) er det å utvikle kategorier og 

teoridykk en gjensidig prosess i grounded theory ”..vi går til teorien for å finne mening med 

det vi har funnet som essensielt i datamaterialet” (Nilssen, 2014). Hun mener man går til 

materialet med forhåndsdefinerte kategorier som har basis i det samme materialet. Hun kaller 

det en deduktiv tilnærming hvor man tester kategorier. Ifølge Tjora (2017) er det en utvikling 

som skal komme fra materialet. Ifølge Alvesson og Sköldberg (2018) oppfatter mange at man 

som forsker må være objektiv mens man jobber med empiri. Dette har blitt sterkt kritisert. 

Alvesson og Sköldberg (2018) mener at kunnskap ikke kan separeres fra den som sitter med 

kunnskapen. Den teoretiske forståelsen som skulle formidle essensen i undersøkelsen manglet 

og jeg måtte gå til litteraturen og ikke materialet mitt for finne teori som kunne forklare 

fortolkningen av materialet.  

 

Alvesson og Sköldberg ( 2018) presentere et tredje alternativ til induksjon og deduksjon, 

abduksjon. Abduksjon betyr at man starter induktivt eller med materialet, men hvor teori 

spiller inn til å begynne med eller under prosessen (Tjora 2017). Det fokuserer på 

underliggende mønstre som kan ses i sammenheng med en overordnet forståelse. Den ligner 

på en blanding av induktiv og deduktiv, men inkluderer forståelse også. Det kan ses på som 

en hermeneutisk prosess og hvor teoretiske forforståelser ikke blir avvist. Tjora (2017) mener 

at SDI – tilnærmingen er mer en abduksjon måte å jobbe på. I denne undersøkelsen har de tre 

skillene, deduktiv, induktiv og abduksjon vært viktige for å forstå hvordan jeg skulle 

gjennomfører oppgaven spesielt da jeg tolket at studentene forholdt seg til to ulike sosiale 

omgivelser som krevde en teoretisk innsikt for å definere omgivelsene. Oppgaven hadde et 

empirisk og induktivt utgangspunkt, men gjennom studien fikk teoretiske forståelser større 

betydning ettersom analysen framstod som en kontrast til tidligere forskning og teori som tar 

utgangspunkt i nye studenters opplevelser det første semestret i høyere utdanning.    

 



 52 

4.4 Forskningens kvalitet  

 

Kvalitativ og kvantitativ metode skiller seg også mellom hvordan man kan se på indre og ytre 

kvaliteter ved undersøkelsen. De indre og ytre kvalitetene er viktig for forskningens relevans 

og betydning. For eksempel er det i kvantitativ metode statistiske metoder som skal si om 

forskningen er generaliserbar til en større populasjon. Den muligheten får man ikke i kvalitativ 

metode. Derfor er det andre måter å forstå utformingen av de ytre og indre kvalitetene. I dette 

kapittelet skal jeg bare se på kvalitative forståelser for kvalitet som pålitelighet, gyldighet og 

generaliserbarhet (Tjora, 2017) og refleksjoner rundt studiens prosesser.  

 

Pålitelighet  

 

Pålitelighetene handler om en logisk sammenheng om hvordan forskeren jobber seg fremover 

i undersøkelsene (Charmaz, 2006). Ifølge Tjora (2017) gjelder det hvordan datagenerering har 

foregått og analysens utvikling, samt teoriene som har blitt brukt til å forklare og formidle 

undersøkelsen. Informantens opplevelser har vært bærende for den logiske sammenhengen i 

denne studien på flere måter. Gjennom etablering av forskningsspørsmålene, utvikling av 

intervjuguide og valg av informanter har studien sammenheng med problemstillingen og 

studiens konklusjoner. Gjennom en induktiv analysemetode som er inspirert av 

konstruktivistisk grounded theory tar studien også utgangspunkt i informantens opplevelser for 

så å utvikle teoretiske forståelser knyttet til funne i oppgaven.  

 

Forskerens forståelse før undersøkelsen er viktig for å forstå motivasjonen og hensikten med 

undersøkelsen, samt at posisjon kan være av betydning for motivene til forskeren å gjennomføre 

undersøkelsen (Alvesson og Skjöldberg, 2018). Jeg har i lang tid vært opptatt av psykiske helse 

og ensomhet blant studenter. Utgangspunktet for oppgaven var å undersøke hvordan studentene 

opplevde studiestart og hva de hadde blitt kjent med generelt på studiet. Ikke kun hvilke 

relasjoner de hadde fått på studiet. Teorien til Tinto ble jeg introdusert til når jeg utforsket 

lignende studier som hadde sett på det samme temaet og tenkte originalt at hans teori kunne 

fungere som støtte når den sa at studenter må være sosiale og akademisk integrert for å trives 

på studiet og fortsette. Men analysen ga flere motsetninger som ikke var forenelig med teorien 

til Tinto og som gjorde at jeg måtte utforske teorien hans og hvordan tidligere kvalitative studier 

har anvendt teorien.  Påliteligheten er ikke bare avhengig av etiske riktige avgjørelser, men også 
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forskerens bevissthet. Redegjørelse av gjennomføringen og analysen er avgjørende for studiens 

gjennomsiktighet slik at kvaliteten kan bekreftes uten ifra og bli fellesfaglig vurdert (Tjora, 

2017). Gjennom hele analysen presenterer jeg både informantenes sitater, mine tolkninger og 

videre fortolkninger som styrker oppgavens pålitelighet.  I denne studien formidler analysen 

også flere motsetninger (å være innenfor eller utenfor) som i seg selv presenterer mangfoldet i 

datamaterialet og som gjør at store deler av materialet er inkludert i analysen.  

 

 

 

Gyldighet  

 

Gyldighet vil si at det er en logisk sammenheng mellom hvordan undersøkelsen er blitt 

konstruert og hvordan den utviklet seg. Forskeren må vise at funnene er ”troverdige og 

konsistente” med datamaterialet som har blitt samlet inn. Det må være sammenheng mellom 

spørsmålene man stiller og funnene man ender opp med. I denne undersøkelsen har det vært en 

klar forståelse, hvordan studentene opplever studiestart, fra starten av hva undersøkelsen skulle 

se på, men de konkrete forskningsspørsmålene har endre seg etter at analysen og funnene har 

blitt utvidet eller endret forståelsen på hva de faktiske spørsmålene er.  

Gjennom analysen tolket jeg at studentene forholdt seg til to ulike sosiale omgivelser som 

utvidet forskningsspørsmålene. Ifølge Nilssen (2014) er det viktig å dokumentere 

forskningsprosessen slik at studiene kan gjennomgås og godkjennes. Ifølge Tjora (2017) kan 

pragmatiske valg av metoder gjøre at studiene mister gyldighet. Ved starten av 

forskningsprosjektet vurderte jeg, som tidligere nevnt, observasjon som mulig metode. Jeg 

valgte tilslutt intervju ettersom informantens opplevelser var førende for studiens interesse. Dog 

skal det sies at ved en masteroppgave er det bestemte tidsrammer og kunnskapsforståelser som 

gjør valgene av metode begrensende. Det påvirker handlingsrommene og hvilke spørsmål som 

man tenker er aktuelle.  

 

Generaliserbarhet 

 

Studiens generaliserbarhet handler om undersøkelsen relevans utenfor studiens aktuelle 

kontekst. Hvor viktig det er i kvalitative studier diskuteres, og spesielt er det usikkert ved 

tilfeller hvor man kvalitativ undersøker en bestemt case. Tjora (2017) skiller mellom tre ulike 

former for generaliseringer i kvalitativ metode. De oppfatter jeg som gode når de skiller 
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forskingsprosjektets ulike deler fra hverandre slik at man kan forstå ulike aspekter som 

generaliserbart, om ikke hele forskningsprosjektet. Skillene er naturalistisk, moderat og 

konseptuell generaliserbarhet. De ulike formene viser ulike holdninger til kvalitativ data og hva 

man mener skal være det endelige resultatet. Ved en naturalistisk generalisering skal  

undersøkelsen være så gjennomsiktig og forklart så i detaljert at leseren selv ser 

generaliseringsmulighetene. Masteroppgavens natur er gjennomsiktighet og detaljert 

beskrivelser er en del av oppgaven og presentasjonen. I denne oppgaven har jeg ønsket å 

inkludere læringsprosessen, som også har vært en del av oppgaven. Dette kommer spesielt fram 

under analysen hvor jeg hadde vanskeligheter med å forstå og jobbe med grounded theory. Ved 

å informere om vanskelighetene og læringsprosessen gir jeg også informasjon om spesifikke 

hendelser som kan vise at kvalitativ analyse ikke nødvendigvis er generaliserbart når forskeren 

er i en avgjørende analyse og fortolkningsprosess (Dalen, 2011).   

Ved moderat generalisering legger forsker til forslag og presenterer om det kan være en fare at 

andre bruker forskningen som argumentasjon for feilaktig grunnlag. Denne studien var 

gjennomført med kun syv informanter og er ikke generaliserbart til å konkludere hvordan alle 

nye studenter syntes det er å starte på UiO. Til tross for et begrenset utvalg antar jeg likevel at 

undersøkelsen kan brukes for å fortelle noe om opplevelsene studentene hadde og for å stille 

spørsmål til tidligere forskning og teori.  

Ved konseptuell generalisering vil konseptene, typologiene og teoriene som forskerne har 

fortolket være en del av forskningsarbeidet og kan eventuelt være relevante i andre tilfeller 

(Tjora, 2017). I ettertid har analysen utviklet en konseptuell forståelse eller teori om at det 

finnes konstituerte praksiser i den akademiske kulturen som gjør at det er vanskelig å opprette 

eller holde kontakt. Oppgavene stiller også spørsmål om det å bli akademisk og sosialt integrert 

på utdanningsinstitusjonen gjør at mange ønsker å slutte og kan forståes som en moderat 

generalisering. Ifølge Tjora (2017) er konseptuell generalisering hovedmålet til SDI- metoden, 

og forøvrig grounded theory. Ønsket er å se over konkrete tilfeller og heller se overordnet på 

de ulike tilfellene. Derfor er de også opptatt av en systematisk koding og kodegruppering som 

gjør at man ikke får teorier eller forståelser fra en for tidlig etablert eller allerede satt forståelse. 

Denne studien avslutter med å stille spørsmål om verdiene innenfor den akademiske kulturen 

som studentene skal bli en del av når de blir integrert, er del av grunnen til at de velger å forlate 

studiet.  

 

Forskerrollen  
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I kvalitativ metode er forskeren spesielt viktig, ikke minst ettersom jeg har et sosialt 

konstruktivistisk perspektiv og en innfallsvinkel som legger vekt på tolkningen av 

konstruksjoner (Charmaz, 2006). Innenfor kvantitativ metode er forskeren viktig, men ved 

innhenting av materialet blir forskeren spesielt sentral når informantene forholder seg til 

forskeren på et rasjonelt nivå.  

Som kvinne og student, slik informantene i undersøkelsen, opplevde jeg at det ga en naturlig 

samtaleflate. Selv om det ikke var en vanlig dialog kan like karakteristikkene mellom intervjuer 

og informant gjøre at det allerede ligger en forståelse for hverandre i bunn (Dalen, 2011). 

Likevel er det en rekke potensielle problemer slik som fare for stigmatisering, nærhet, engstelse 

og solidaritetsproblemer som kan oppstå og hvor man som forsker både har en etisk og et 

metodisk ansvar (Dalen, 2011). Forskeren må tenke på intensjonen med forskningsprosjektet 

og uheldige konsekvenser som for eksempel stigmatisering av bestemte grupper (Dalen, 2011).  

I denne studien var det fare for at informantene kunne bli stigmatisert i to ulike kategorier 

gjennom deres bekrivelser av å være innenfor eller utenfor de sosiale grupperingene på 

utdanningsinstitusjonen. Som forsker kan man oppleve engstelse ved at man kommer i 

ubehagelige situasjoner eller eventuelt kommer til konklusjoner som kan være ubehagelig 

(Dalen, 2011). I dette tilfellet har det vært en tanke om at menneske som opererer innenfor den 

akademiske kulturen opplever tolkningen og funnene som kritikk (for eksempel av deres 

undervisning), samt har det vært en frykt for at informantene manglende leseerfaring kan gi 

negative konsekvenser og stigmatisere studentene.  

Ved første blikk på materialet kunne det virke som kritikk mot enkelte og de ulike miljøene var 

en del av analysen. Etter at jeg jobbet videre med analysen så jeg et overordnet mønster som 

ikke handlet om enkeltindivider, men heller institusjonelle systemer som preger miljøene og 

handlingsrommet.  

Ifølge Dalen (2011) kan nærhet være vanskelig, men er samtidig en essensiell del av kvalitativ 

forskning og dybdeintervjuer. Spesielt kan det oppstå solidaritetsproblemer om man kommer 

for nær informantene eller en sak hvor forsker får problemer med å formidle tolkningen de har 

(Dalen, 2011). I dette tilfellet er det grupperte miljøet bygget opp av sammensetningen av 

informantenes historier. En av de som er godt etablert i et sosialt miljø kan kanskje oppleve det 

som ubehagelig med beskrivelsen av at de er innenfor en gruppe, som betyr at noen er utenfor, 

uten at det er deres ønsker eller intensjoner å ekskludere noen.  
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4.5 Etiske overveielser  

 

Kvalitative forskningsmetoder fordrer en nærhet til informantene som krever etiske 

overveielser når forskningen blir offentlig og kan gi konsekvenser. Jeg var kjent med de 

forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi (2016) og 

reflekterte fortløpende over etiske hensyn gjennom oppgaven. Spesielt i 2019 kom det ulike 

refleksjoner rundt databehandling og personvern som krever at studien får godkjennelse fra 

Norsk senter for forskningsdata (NSD) (se vedlegg 1).  

  

Innen intervjuene startet ble informantene informert om at studien ville være anonymisert og 

om hvordan datamaterialet ville bli låst under arbeidet med studiene. Materialet ville bli slettet 

når studien var ferdig. Informantene signerte også et samtykkeskjema (vedlegg 2) og ble 

informert om at de hadde rett til å trekke seg når som helst under studien.  

 

Anonymisering generelt ble ansett som en essensiell etisk vurdering. Med et lite utvalg og på 

et begrenset område, UiO, krevde det flere former for anonymisering slik at informantene og 

de sosiale omgivelsene fortsatt var anonymisert. Det inkluderte å anonymisere flere av detaljene 

rundt informantene slik som navn, alder, om de hadde tilknytning til andre land, samt å 

anonymisere de sosiale omstendighetene som informantene beskrev. Dermed er all informasjon 

om hvilket fakultet, bachelorprogram, fagene, fysiske omgivelser og de ansatte anonymiserte. 

Dette krevede også overveielser gjennom tolkningen av analysen når mange sitater refererte til 

mennesker eller situasjoner som måtte anonymiserer eller omformuleres slik at de ikke skulle 

være gjenkjennelig.  
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5 Analyse og fortolkning  
 

I dette kapittelet presentere jeg analysen, fortolkningen av datamaterialet og funnene fra 

analysen som jeg jobbet fram gjennom kodeprosessen beskrevet i kapittel. Jeg har strukturert 

kapittelet med utgangspunkt i hovedkategoriene i analysen og forskningsspørsmålene, hvor 

kapittel 4.1 svarer på forskningsspørsmål 1: hvordan opplever studentene de etablerte sosiale 

omgivelsene de møter når de begynner å studere? Mens kapittel 4.2 svarer på 

forskningsspørsmål 2: hvordan opplever studentene de sosiale omgivelsene studentene utvikler 

seg i mellom i løpet av det først året av studiet?  

Hvert kapittel (4.1 og 4.2) er igjen delt inn i fire underkapitler hvor jeg presenterer studentens 

historier samtidig som jeg fletter inn min tolkning og hvordan det kan kobles til studiens 

analytiske perspektiv. Hvert kapittel (4.1 og 4.2) avsluttes med en oppsummering som svarer 

på forskningsspørsmålet som var utgangspunktet for kapitlet og presiserer funnene fra analysen. 

Utviklingen av funnene har vært gjort gjennom en møysommelig jobb ved å gå frem og tilbake 

til materialet og på den måten finne mønster mellom sitatene og kjernen i materialet (jf. Dalen, 

2011). Det vil si at mange av kapitlene fremstiller motsetninger og finner mening i dem.  

 

I tråd med det analytiske perspektivet, Forestilte Verdener, er informantens subjektive 

virkelighet i fokus gjennom denne analysen. Informantenes opplevelser kan gi oss innsikt i 

integrasjonsprosessen. De kulturelle, historiske og sosiale møtene som informantene beskriver 

er sentrale i analysen. Analysen er interessert i hvordan studentene danner seg en forståelse av 

de sosiale omgivelsene, og hva de forholder seg til ved å være tilstede i omgivelsene. Det 

inkluderer hvilke verdier, identiteter og praksiser må de akseptere og tilfredsstille for å bli en 

del av de sosiale omgivelsene på utdanningsinstitusjonen (Holland m. fl, 1998).  

 

5.1 De etablerte sosiale omgivelsene  

 

De etablerte sosiale omgivelsene er tidligere redegjort for under begrepsavklaringen. Det 

vesentlige er hvordan institusjonene har et kulturelt grunnlag med iboende verdier som skaper 

bestemte praksiser hos de ansatte, og som de nye studenter skal bli kjent med når de starter på 

studiet. De ansatte består av vitenskapelige ansatte, teknisk- administrative ansatte og gruppe- 

eller seminarlærere. De teknisk-administrative ansatte håndterer de praktiske omstendighetene 
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rundt drift av universitetet som en utdannings- og forskningsinstitusjon, og kan inkludere 

informasjon, eksamensadministrering, oppmelding og andre praktiske oppgaver.  

De vitenskapelige ansatte har en delt stilling med forsknings- og undervisningsansvar, som vil 

si at stillingene deres ofte er delt prosentvis mellom undervisning og forskning (for eksempel 

50 prosent undervisning og 50 prosent forskning). De vitenskapelige ansatte er ofte knyttet til 

ulike forskningsgrupper og spesialiserer seg i ulike disipliner innenfor det samme fagfeltet, som 

nevnt under redegjørelsen for de etablerte sosiale omgivelsene. De vitenskapelige ansatte er 

delt inn i akademiske kompetansenivåer, som professorer, førsteamanuensis og 

undervisningslektorer, hvor hvert nivå har ulik status og rolle i det akademiske hierarkiet.  

En siste udefinert ansattgruppe som er viktig å nevne i denne studien er gruppelærere eller 

seminarledere når de blir nevnt av informantene. Gruppelærere og seminarledere er studenter, 

eventuelt på masternivå, eller teknisk- administrative med undervisningsansvar som møter 

studenter i gruppeundervisning eller seminarundervisning tilknyttet de ulike fagene.  

De etablerte sosiale omgivelsene har som nevnt, i tillegg til mennesker i ulike roller, 

medierende verktøy, artefakter og praksiser som preger omgivelsene og som blir viktig for 

studentenes forståelse av hva de skal bli en del av (Holland m. fl, 1998). Studentenes historier 

viser hva de har blitt kjent med, og hva de eventuelt må akseptere for å bli en del av denne 

forestilte verdenen.  

I kapittelet de etablerte sosiale omgivelsene presenteres studentenes historier av hvordan de 

forstår omgivelsene de skal bli en del av. De er fordelt på delkapitlene historier om en opphøyd 

status eller fasade som beskriver studentenes inntrykk av Universitetets opphøyde status og 

krav til studentens oppførsel,  historier om et akademisk gap som beskriver studentens forholdet 

til studentene og de akademiske forventningene de oppfatter, historier om redsel for å 

eksponere seg som handler om studentenes redsel og usikkerhet for å stikke seg ut og til slutt  

historier om studentenes interaksjoner med fakultetet som viser studentenes opplevelser av 

handlingsrommet de har innenfor de etablerte sosiale omgivelsene.  

 

Historier om en opphøyd status eller fasade  

 

Når man kommer til et nytt sted lager man seg automatisk en oppfatning eller får noen tanker 

om hvordan det fungerer der, og hva slags mennesker som er en del av det stedet (Holland m. 

fl, 1998). Universitetet er en historisk institusjon med sterke tradisjoner (j.f Berger og 

Luckmann 1966, Stangor, 2004, Hendriksen m. fl., 2017). Når studentene begynte å studere 

beskrev flere et inntrykk eller en følelse av omgivelsene de hadde kommet til som inkluderte 
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forventinger om atferd og holdninger. ”Sara” forklarte at hun måtte holde en fasade som gjorde 

at hun ikke kunne være seg selv, og at hun følte seg som en av mengden.  

 

”Sara”: Ja, jeg er en i mengden. Det er litt trist, nei det er veldig trist. Jeg er ikke vant 

med det. Det er det som er forskjell mellom videregående og dette her. Nå må man holde 

skikkelig fasade, man er bare sånn en av alle andre, ikke sant og det liker jeg ikke. Jeg 

var jo en – nå skal jeg være litt direkte mot meg selv – jeg var litt sånn sentral, jeg likte 

å være litt sentral og få litt oppmerksomhet og tulle litt, litt rampestreker og sånn på 

videregående. Så kommer du hit. Det er null null og fyfy. Det er annerledes miljø, nå er 

du voksen og må oppføre deg som en ordentlig og du må holde fasaden, så du er en av 

mengden, en av alle de andre. Det har også vært litt trist.  

 

Slik ”Sara” uttrykte det var det forventinger om at studentene skulle være voksne og at 

studenten måtte oppføre seg ordentlig, noe hun forstod eller tolket som om hun måtte holde en 

fasade. Hun mente at mange måtte endre seg, og informanten forklarte at hun brukte språket 

som et middel på hvordan hun holdt fasaden. ”Sara” skilte mellom å snakke typisk 

ungdomsspråk, og hvordan hun på universitetet prøvde å uttrykke seg så fint som mulig. Hun 

opplevde det som at hun måtte vise en bedre versjon av seg selv eller gjøre et bedre inntrykk. 

Dette kom også fram i intervjusituasjonen når jeg opplevde at ”Sara” til å begynne med snakket 

veldig konstruert og rettet på begrepene hun brukte under intervjuet. For eksempel justerte hun 

ved flere tilfeller seg selv når hun brukte begrepet studenter til medstudenter.  

 

Da jeg spurte ”Jasmin” om hun trodde studentene måtte endre seg når de begynte på 

Universitetet i Oslo svarte hun ” Ja, de blir mere voksne.... og blir mer seriøse”. Hun mente de 

som ikke gjennomførte den endringen om å bli ”seriøse og modne nok” ville droppe ut. Både 

”Sara” og ”Jasmin” sine beskrivelser av endringene tolker jeg som forventinger studentene 

møtte når de ble kjent med de etablerte sosiale omgivelsene. Selve prosessen av å begynne på 

studiet krevde en utvikling og som ”Jasmin” og ”Sara” forklarte måtte de bli mer voksne eller 

endre seg. ”Marianne”, som allerede var voksen og hadde en arbeidserfaring på ti år, fikk også 

en fornemmelse om det var høyere status å gå på universitetet. Dette var klart en fornemmelse 

hun ikke hadde før hun startet, men som har kommet i ettertid. Hun sa ” Jeg har ikke skjønt det 

før etterpå at det er litt status å gå på universitet .. jeg bare .. ja, ok.. ”. Når jeg spurte henne om 

hvorfor hun trodde det, forklarte hun at det var basert på en del uttalelser fra ulike forelesere 

som i undervisningssammenheng hadde uttrykt til studentene at dette ikke er ”en skole og at 

man ikke var elev, men heller at dette var et universitet og at de var studenter”. ”Marianne” 

forklarte at hun ikke ”beit på” og bare lo av det. Med hennes arbeidserfaring mente hun at det 

ikke hadde noe å si hvor man hadde tatt utdannelsen sin når man først skulle ut å søke jobb. 
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Informanten stilte seg heller kritisk til hvorfor det skulle være bedre å ta en utdannelse fra et 

universitet når man som regel var mer i undervisningstimer på en høyskole. I det hun kritiserte 

universitetet, unnskylte hun seg litt først med å bruke uttrykket  ” .. skal ikke banne i kirka ..”. 

Det tolker jeg som hennes annerkjennelse av at hun faktisk er på et universitet og ønsker å være 

respektfull.  

”Sara”, ”Jasmin” og ”Marianne” sine uttalelser tolker jeg dithen at informantenes fornemmelser 

av de etablerte sosiale omgivelsene og den akademiske kulturen hadde et ønske om å holde en 

høy status (j.f Holland et al., 1998). ”Sara” syntes det var trist at hun ikke kunne være seg selv 

og opplevde at hun måtte skape en fasade. Fasade er ofte et begrep som brukes om en front 

(Tjora, 2017). Front eller fasade kan anses som en dramaturgisk metafor for en fremføring av 

en rolle i ulike kontekster eller situasjoner (Lock og Strong, 2014). ”Jasmin” forstod det å bli 

en del av de sosiale omgivelsene som en modningsprosess hvor de som ikke mestret det ville 

falle fra. ”Marianne” så status ønsket til universitetet, men brydde seg ikke om det og stilte seg 

egentlig heller kritisk til tankegangen.  

 

I dette kapittelet viser analysen at informantene opplevde de sosiale omgivelser som preget av 

en fasade, og at de kjente på forventinger om at de nå skulle innta en voksenrolle. 

Utdanningsinstitusjonen og de sosiale omgivelsenes statuserklæring og fasade tolket jeg som 

informasjon til studentene som formidlet forestillingene studentene må akseptere å bli en del 

av eller bli integrert inn i den akademiske kulturen (j. f Holland et al.,1998). Noen forestilte 

verdener er organisert med statusposisjoner og hierarkier som fordeler individene inn i ulike 

innflytelsesroller (Urrieta Jr, 2007). Informantene uttalte at de måtte endre seg, bli voksne og 

raffinere språket til å bli finere. Jeg tolket det som at de måtte danne en front og hvor den 

opphøyde statusen eller fasaden på et nivå formidlet forventingene om en voksenrolle. Likevel 

ble studentene fortalt, på et annet nivå, at de ikke var voksene og egentlig heller ansett som 

barn. ”Marianne”, som var voksen, tolker jeg reagerte på forstillingen om at hun var ”barn” og 

skulle belæres statuser på ulike utdanningsinstitusjoner ettersom hun kom fra et arbeidsmarked 

og så voksenrealitetene annerledes.  

 

Historier om et akademisk gap  

 

I dette kapittelet vil jeg belyse hvordan informantene opplevde avstanden mellom sine egne 

akademiske evner, og de forventningene de oppfattet fra det universitetet de møtte.  
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Innenfor de etablerte sosiale omgivelsene lå det forventinger om et akademisk ferdighetsnivå 

som var verdig et universitet (jf. Berger og Luckmann, 1966). De akademiske kravene er en del 

av utdanningsinstitusjonens legitimitet og kommer fram i informantenes beskrivelser av 

fagspråket, pensumet og forventninger om ferdigheter som studenten møtte. Naturlig nok er det 

et akademisk gap mellom hva førsteårsstudenter kan og hva de skal lære. Når det er sagt fikk 

avstanden mellom universitetets akademiske forventinger og informantens utgangspunkt en 

symbolsk verdi i analysen (j.f Holland et al, 1998). Dette kapittelet er videre delt inni tre 

underkapitler, fagspråk, pensum og leseerfaring og urealistiske forventinger, som beskriver det 

jeg har tolket som et akademisk gap.  

 

Fagspråk  

 

Fagspråket i de etablerte sosiale omgivelsene var avansert og bygget på begreper som rommet 

kompliserte konseptuelle forståelser (Dysethe, Hertzberg og Hoel, 2010). En del av utdannelsen 

er å lære fagspråket. Informantene hadde flere forelesere og mange trakk fram gode opplevelser, 

men det var stor variasjon hvorvidt informantene forstod det som ble sagt. Flere av 

informantene karakteriserte forelesningene som dårlige eller vanskelige når de hadde 

utfordringer med å forstå hva foreleserne formidlet og koblet det til et avansert språkbruk. Da 

jeg spurte ”Anette” om hvordan hun opplevde undervisningen påpekte hun språket og følte at 

hun ved noen tilfeller ”ikke skjønner hva de prater om” og at det var ”litt for avansert 

språkbruk”. ”Siri” uttalte også at hun hadde utfordringer med å forstå visse forelesninger og 

vurderte om det var hensiktsmessig å i det hele tatt være tilstede i undervisningen. ”Mona” 

koblet tidsbruket og beskrev hvordan hun opplevde manglende forståelse i undervisningen når 

forelesere bruker veldig kompliserte ord.  

 

”Mona”: En foreleser som ikke har tid til å forklare ordentlig og noen bruker veldig 

kompliserte ord fra starten av så man ikke har sjans til å vite hva de prater om en gang, fordi 

vi har aldri lest om det, vi veit ikke hva det ordet betyr så vi skjønner ikke hva den forklarer”. 

 

”Anette”, ”Siri” og ”Mona” trakk alle frem språket og begreper når de syntes forelesningene 

var utfordrende. Jeg tolker det som om det var et tydelig gap mellom ordforrådet til studentene, 

og de som underviste. Det avanserte fagspråket ble i seg selv en måte å signalisere til studentene 

som nylig var ankommet hva som skulle til for å være med i samtalen med de etablerte sosiale 

omgivelsene og fremstår slik jeg tolker det som informasjon til de nye studentene. På en annen 

måte kom dette også fram når informantene skulle beskrive det de opplevde som gode 

forelesninger. Flere av informantene forklarte at foreleserne som brukte hverdagslige 
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eksempler, enklere begreper og delte personlige historier var lettere å forholde seg til. ”Anette” 

uttalte at en foreleser hadde forklart så enkelt og godt at hun fortsatt husket forelesningen mens 

hun var i intervjuet. Utfordringene informantene hadde med fagspråk tolker jeg som at 

informantene opplevde en avstand og en markant forskjell i språket informantene normalt ville 

ha anvendt. 

 

Pensum og leseerfaring 

 

Hvert semester på UiO er det forventet at studentene skal gjennom ca 2250 sider med pensum. 

Kravene til pensum er at de holder en standard som er universitet verdig og fellesfaglig vurdert 

(j.f Berger og Luckmann, 1966). Et semester varer ca. fire måneder og på den tiden er det i 

tillegg obligatoriske arbeidskrav, gruppearbeid og undervisning slik at mange studenter kan ha 

utfordringene med å håndtere de ulike kravene (Eikeland og Manger, 1992).  

Alle informantene, bortsett fra én, fortalte at de hadde begrenset med leseerfaring og flere av 

informantene uttalte at det generelt ikke var behov for å lese pensum på videregående, med 

mindre det var i forbindelse med en eksamen. ”Sara” forklarte at hun opplevde den totale 

mengden av pensumet som krevende, og at hun var usikker på hvordan hun skulle håndtere 

utfordringen. Informanten påpekte at hun ikke visste hvordan hun skulle skrive en akademisk 

tekst og ta notater, og at det ikke var tid til å lese grundig gjennom en bok så hvordan skulle 

hun klare ”TOLV BØKER, med 300 sider i løpet av et halvt år?”. Hun forstod at det fantes 

teknikker, men at de, som nye studenter, ikke kunne teknikkene og måtte bare finne ut av det 

på egenhånd.  

 

 ”Sara”: ”...vi er ikke så vant til dette, eller vi som på en måte ikke har vært på universitetet før 

eller tidligere”  

 

Jeg tolker svaret til ”Sara” som at hun tenker at hun skal bli vant til lesemengden og at 

informanten forstår at det er” skjulte” teknikker innenfor den akademiske kulturen, men at hun 

som ny ennå ikke har tilgang til disse. ”Siri” var også overrasket over mengden av pensumet, 

og forklarte at hun hadde lave eller ingen forventinger om at hun skulle klare å lese alt. Hun 

forstod at hun var kommet til høyre utdanning ” så det er jo sånn det skal være”.  

”Siri”: De gir litt mer mening nå, at vi kanskje bygger grunnlaget, men, ja jeg sa at jeg forventet 

at det skulle bli mye teoretisk, men jeg tror kanskje jeg ble overrasket over hvor mye det var. 

 

”Siri” sin erkjennelse av at hun nå var i høyere utdanning, og at det betydde at hun måtte mestre 

å lese større mengder med litteratur, tolker jeg som hennes aksept av spillereglene til denne 
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forestilte verdene (jf. Holland et al., 1998), hvor det å lese en viss mengde er å legitimere en 

akademisk kultur (jf. Berger Og Luckmann, 1966). ”Sara” måtte altså mestre den store 

lesemengden for å bli en del av utdanningsinstitusjonen.   

 

Informantene ”Sara”, ”Jasmin” og ”Anette” kom rett fra videregående og forklarte hvordan de 

opplevde overgangen. ”Jasmin” la vekt på pensumet når hun fortalte om hennes opplevelse av 

overgangen og hvordan det på universitetet var tungt stoff, mens det både var lettere og ” nesten 

ingenting” på videregående. ”Sara” forklarte at hun brukte tid på å vende seg til selve 

overgangen både ved å lære seg å håndtere det tunge akademiske stoff, men også at det tok tid 

å etablere vaner med å lese jevnlig.  

 

”Sara”: Jeg føler at jeg startet litt senere en hva jeg faktisk burde. Det er litt vanskelig 

når overgangen, jeg må komme tilbake til den, når man fra videregående ikke leser en 

bok. Jeg kan ikke huske at jeg har lest en hel bok i hele videregående. Også kommer du 

hit også skal du lese hver uke. Så det tok litt tid før jeg kom inn i det.... 

 

For ”Sara” tok det tid å vende seg til praksisen med å lese hver uke. Jeg tolker at overgangen 

fra videregående handlet vel så mye om å håndtere det akademiske håndverket med å lese. 

”Sara” forklarte at hun på videregående ikke hadde like store behov for pensum fordi en alltids 

kunne snakke med lærerne, og at lærerne gikk igjennom pensum. ”Sara” sa at om hun ” fulgte 

man med i timen så var det nok – That´s it! – så du kunne klare deg fint, få en bra karakter, ved 

å følge med...”.  

I høyere utdanning er det å håndtere det akademiske håndverket, samt å få oversiktene over et 

kunnskapsfelt grunnleggende akademiske egenskaper (Greek og Jonsmoen, 2016, Boshuizen, 

Bromme and Gruber, 2004). Når flere av informantene uttrykte at de manglet grunnleggende 

akademisk ferdigheter som å lese en stor mengde pensum, tolker jeg det også som et akademisk 

gap. Den store mengden pensum, praksisen å lese jevnlig og pensumets vanskelige teoretiske 

karakter forstår jeg, slik som fagspråket, fungerte som viktig informasjon om hva studentene 

må akseptere (j.f Holland et al., 1998).  

 

Urealistiske forventninger  

 

I hvert fag er det satt opp i en timeplan for forelesingene gjennom semesteret. Timeplanen 

inkluderer informasjon om hvilke tema som er på de aktuelle datoene, samt hvilken del av 

pensum det er forventet at studentene skal ha oversikt over til forelesning. I tillegg hender det 

at foreleserne kan komme med uformelle anbefalinger om supplerende litteratur som studentene 
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kan lese. Noen forelesere presenterer også hva de forventer at studentene bør ha lest til neste 

forelesning. ”Mona” og ”Siri” forklarte at de forsøkte å lese det som var forventet til hver 

forelesning på starten av semestret, men valgte etterhvert å justere forventingene de hadde til 

seg selv når de opplevde at lesekravene var urealistiske for dem. Som ”Mona” forklarte var det 

når de skulle lese 50-60 sider pr forelesning, at det ble for mye for henne. Det samme forklarte 

”Siri” og hvor hun til å begynne med prøve å lese til hver forelesning, men ga opp når hun 

forstod at det ikke var realistisk. ”Siri”: Det var litt sånn i et fag hvert fall, jeg ga litt opp når vi 

skulle lese hele den boka på en uke eller noe. Da var jeg sånn, det går ikke, også ga jeg opp. 

 

”Siri” så også fremover i tid og tenkte at selv med flere uker var det ikke realistisk å 

gjennomføre leseforventningene. ”Siri” forklarte:” jeg rekker jo ikke halvparten til noen av 

ukene så da ble det veldig vanskelig”. I stedet for å lese litt lot hun det være og tenke at hun 

kunne ta det igjen til eksamen. ”Anna”, som både hadde en bachelor og master i litteratur fra et 

europeisk land, forklarte at hun også hadde opplevd urealistiske leseforventinger fra en 

foreleser.  

”Anna”: Jeg prøver å lese alt, men for eksempel vi hadde en foreleser ........ som 

anbefalte oss å lese sånn elleve kapitler på en uke. Det var det umulig å gjøre. Ok, les 

to bøker hahaha.. nei, men det var litt umotiverende. Jeg har ikke lest noen ting fra det, 

jeg kan ikke. Ja, så det var.. 

 

Jeg tolker at leseforventingene også var som et akademisk gap ettersom studentene så det som 

urealistisk å gjennomføre kravene. Det at noen av informantene forteller at de i starten av 

semestret jobbet for å svare til forventningene tolker jeg dit hen at studentene også etablerte 

forventinger til seg selv, og at de mistet motivasjon når de opplevde at de ikke var i stand til å 

innfri forventingene. ”Siri” og ”Sara” sa at de hadde forventinger til seg selv som de etter en 

stund valgt å se bort i fra. Leseforventingene, slik jeg tolker det, lagde forventinger til hva en 

student skulle mestre og informantene fikk informasjon om deres egen kompetanse, eventuelt 

manglende kompetanse, gjennom leseforventingene. De urealistiske forventingene fremstår 

som en test eller en utfordring fra de etablerte sosiale omgivelsene, hvor det kun er studentene 

som håndterer utfordringen som passer inn i de etablerte sosiale omgivelsene eller den 

akademiske kulturen.  

 

I dette kapittelet Historier om et akademisk gap har jeg presentert analysen og min tolkning på 

hvordan det akademiske gapet hadde en symbolsk verdi og ga informantene informasjon om 

avstanden mellom dem og de sosiale omgivelsene eller den akademiske kulturen.  
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Ifølge Berger og Luckmann (1966) blir begrepsapparat brukt for å holde individene innenfor et 

univers og begrepsapparatet må vedlikeholdes gjennom individene via det avanserte språket, 

pensumet og leseerfaringer, samt urealistiske forventinger som legitimerer de akademiske 

kulturene (jf. Berger og Luckmann, 1966). Slik jeg tolker det viser det akademiske gapet ikke 

bare hva studenten må akseptere for å bli en del av utdanningsinstitusjonen, men også hva de 

må akseptere av seg og identitetene som er tilgjengelig for dem hvis de skal være en del av den 

akademiske kulturen (Holland et al., 1998). I og med at informantene beskrev dette gapet tolker 

jeg slik hen at informantene ennå har ikke har tilgang og derfor mangler tilhørighet. Noen 

forestilte verdener har bare få personer tilgang til og andre blir holdt utenfor (Urrieta Jr, 2007). 

De akademiske forventingene fremstår nærmest som en innsettelsesprosedyre hvor en først må 

vise seg verdig for at en kan være med i samtalen. Jeg tolker det dithen at informantene måtte 

akseptere både de akademiske kravene og gapet som inkluderte studentidentiteter med 

manglende mestring og manglende tilhørighet, for å få tilhørighet. De akademiske kravene 

fremstår både som krav i seg selv og formidler om hva som forventes for å ta del av den forstilte 

verdene (Holland et al., 1998), samt hvordan studentene kan bruke kravene for å måle seg selv 

etter disse og på den måten etablere identiteter innenfor de sosiale omgivelsene.  

 

Historier om redsel for å eksponere seg  

 

I dette kapitlet vil jeg belyse informantenes opplevelser om å være aktive i undervisning 

innenfor de etablerte omgivelsen. Både i forelesninger og i seminartimene er det ofte oppfordret 

til at studentene skal være delaktige. Det kan eventuelt være ved å rekke opp hånden i 

undervisningen og spørre forelesere om hjelp. I dette tilfellet gjaldt det også om informantene 

skulle snakke med foreleserne ansikt til ansikt eller over mail.  

Flere av informantene forklarte at de var redde for å rekke opp hånden i forelesning, og at det 

var simpelt hen noe de ikke gjorde. Å rekke opp hånden kunne være utfordrende når det var en 

stor forelesningssal med mange andre studenter, men flere av informantene kommenterte at de 

valgte å ikke å rekke opp hånden i frykt for å svare feil eller å si noe som var ukorrekt. Et skille 

Holland et al. (1998) gjør innenfor deres teoretiske rammeverk er situasjonenes sosiale, 

historiske og kulturelle kontekst og improvisasjonen som situasjoner krever. Både opplevelsen 

av manglende kunnskap, situasjonens sosiale, historiske og kulturelle kontekst, og bevissthet 

om de andre studentene, improvisasjonen, på studiene oppga informantene som grunnlag for 

valget om å la være å rekke opp hånden i undervisningen. Dette folende underkapitlet tar for 

seg uttalelser om å rekke opp hånden og å spørre om hjelp.  
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Rekke opp hånden  

 

På det aktuelle programfaget foregikk de fleste forelesningene sammen med alle studentene 

som tilhørte programfaget. Under de store forelesningene var informantene i et auditorium med 

ca. 300 andre studenter, mens det kun var ca. 25 studenter i seminartimene. Ifølge ”Mona” var 

hun redd for å si feil og følte seg liten i situasjonen som gjorde at hun ikke ville være delaktig:  

 

Det er litt mer at jeg er redd for å si feil, tror jeg. På videregående hadde jeg ikke noe 

problem. Da rakk jeg alltid opp hånden og svarte ganske mye og hadde ganske god 

kommunikasjon med læreren, men jeg føler omfanget er så stort, også føler jeg så mange 

andre som har flere utdanninger og har mye mer peiling enn meg da. Så jeg føler at lille 

meg, skal rekke opp hånden og komme med noe. Det jeg ikke komfortabel med egentlig.  

 

”Mona” kjente ikke dette igjen i seg selv når hun tidligere hadde vært svært aktiv i undervisning 

på videregående. ”Siri” forklarte at hun hadde prøvd, men valgte å ikke rekke opp hånden lenger 

etter en dårlig erfaring hvor hun følte at bidraget hennes ikke hadde blitt tatt godt imot. ”Sara” 

uttrykt at hun var redd for å rekke opp hånden i forelesningssalen, men opplevde at det hadde 

blitt lettere i seminartimene. Hun uttrykte også at hun hadde blitt tryggere i løpet av semesteret 

og eventuelt kunne bidra hvis hun følte hun hadde et godt innspill. ”Jasmin” syntes det var 

uproblematisk å rekke opp hånden og mente det var en god gjerning når det sikkert var andre 

som lurte på det samme, men ikke torde å spørre. For ”Anette” var det uaktuelt å stille spørsmål, 

og hun forklarte hvordan hun plasserte seg bakerst i forelesningssalen, litt skjult, i frykt for å få 

spørsmål rettet mot seg.  

Studentenes historier beskriver, slik jeg tolker det, et komplisert forhold til det å rekke opp 

hånden i de etablerte sosiale omgivelsene, og at flere av informantene ikke ønsket å eksponere 

seg. Flere av informantene valgte heller bevisst å holde igjen i situasjonen hvor det kunne vært 

hensiktsmessig å stille spørsmål, og hvor studenter ofte blir oppfordret til å rekke opp hånden. 

Jeg tolket informantens handlinger som unngåelses handlinger og at flere av informantene satt 

med forestillinger om at de som førsteårsstudenter ikke kunne delta gjennom innspill, spørsmål 

eller ved svar på spørsmål i redsel for å si feil. Unntaket i denne analysen var informanten 

”Jasmin” som forklarte at hun stille spørsmål som hun mente også hjelpe de som ikke våget å 

spørre. Ved å eksponere seg blir det tydelig hvem som ikke passer inn, og slik jeg tolker det har 

informantene et bevisst forhold til at de ennå ikke passer inn i de etablerte sosiale omgivelsene.  

 

Spørre om hjelp  
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Studentene hadde mulighet til å ta kontakt med foreleserne både før, etter og i pausen av 

forelesningene, i tillegg til å sende mail om de hadde spørsmål eller behov for hjelp. 

Hovedsakelig var det kun i seminartimene de fleste informantene turte å stille spørsmål og 

opplevde en form for relasjon eller nærmere kontakt. ”Mona” og ”Anette” forklarte at de ville 

kontaktet seminarlederne om de hadde behov for hjelp. ”Mona” var også veldig spent på 

hvordan hun skulle få hjelp når seminarene var ferdig for semesteret. I forelesningene beskrev 

informantene en større avstand. Både ”Sara” og ”Siri” uttalte at de hadde stilt spørsmål i pausen, 

men som ”Siri” forklarte var det høy terskel for å ta kontakt. Ved et tilfelle hadde ”Siri” vært 

på vei til å sende en mail til en foreleser, men ombestemte seg i siste liten. ”Anna” forklarte at 

hun ikke ville ta kontakt før hun følte at hun hadde et godt spørsmål:  

 

”Anna”: Nei, ja det er også det er at jeg må være sikker at spørsmål mitt ikke er irrelevant ... 

 

Både ”Anna” og ”Siri” hadde reflektert over spørsmålet og flere av informantene nevnte tilfeller 

hvor de hadde tenkt å kontakte foreleser, men ombestemte seg. Flere av informantene var heller 

ikke klar over at de kunne sende mail eller ta kontakt med foreleserne. Slik jeg tolker 

informantenes uttalelser var det en stor bevissthet om hvordan informantene eksponerte seg 

som gjorde at informantene utviklet praksiser hvor de valgte å holde igjen i 

undervisningssituasjonene.  

Jeg tolker de kompliserte forholdene informantene hadde med å rekke opp hånden og å spørre 

om hjelp som informantenes handlingsrom. Innenfor handlingsrommet som informantene 

beskrev virker det som om det var klar forståelse av hva som er akseptabelt i de etablerte sosiale 

omgivelsene,  hvor det kun var kompetente stemmer som hadde ”tillatelse” til å uttrykke seg i 

den akademiske kulturen. Det å eksponere seg tolket jeg også i to nivåer ut i fra skillet til 

Holland et al. (1998) som jeg beskrev innledningsvis i dette kapittelet, hvor informantens 

posisjoner i situasjonen ga instrukser på hva som var akseptabelt å bidra med i samtalen, og 

hvor situasjonene i seg selv aktiverte et improvisert handlingsmønster med å ikke delta eller 

holde deres reelle kunnskapsnivå skjult. Jeg tolker at situasjonen i seg selv ga informasjon til 

studentene hvor informantene må akseptere at de skal være tilbaketrukket, og at det kun var 

identiteter med kompetanse som skulle uttale, for å bli en del av de etablerte sosiale 

omgivelsene og den akademiske kulturen. Dette gjald ikke bare ovenfor de ansatte, men også 

for de andre studentene på kullet og som jeg tolket ga informantene usikre læringsidentiteter 

(j.f Holland et al., 1998).  
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En viktig del av Holland m. fl (1998) teoretiske rammeverker er hvordan vi skaper identiteter 

innenfor forestilte verdener. Både posisjonen vi blir tilbudt innenfor en forestilt verden, hvordan 

vi forstår oss selv i den forestilte verdene, og hvordan vi tilslutt forstår konstruksjonen den 

forestilt verden gjør at vi danner identiteter (Urrieta Jr, 2007). Det vil si at flere av informantene 

i dette tilfellet hadde posisjonen som førsteårsstudenter, og forstod seg selv som svake og usikre 

kunnskapsmessig i en konstruksjon som er fundamentert på avansert kunnskap. Slik jeg tolker 

det ble informantenes forhold til kunnskapen informasjon for å forstå deres identiteter i denne 

forestilte verdenen og for å forstå handlingsrommet i situasjonene studentene fant seg i på 

utdanningsinstitusjonen.  

 

Historier om studenter og sosial interaksjon med de ansatte   

 

I dette kapittelet vil jeg belyse informantenes opplevelser av sosial interaksjon med de ansatte. 

Kapittelet er delt inn i tre deler med underoverskriftene sosial interaksjon innenfor 

”klasserommet”, sosial interaksjon utenfor ”klasserommet” og manglende kunnskap om 

foreleserne og deres forskning. Tinto (1993) mener som tidligere nevnt at de sosiale og 

akademiske systemene på en utdanningsinstitusjon både har uformelle og formelle strukturer, 

og hvor ulike forståelser av at studentene skal bli sosialt og akademisk integrert blir koblet til 

sosial interaksjon innenfor de ulike systemene. I dette kapittelet blir sosial interaksjon innenfor 

”klasserommet” forstått som innenfor formelle strukturer slik som i undervisningssituasjoner, 

mens utenfor ”klasserommet” betyr  uformelle strukturer generelt på utdanningsinstitusjonen.  

 

Sosial interaksjon innenfor ”klasserommet”  

 

Informantene i denne studien har ca. 20 forskjellige forelesere og tre seminarledere på et 

semester som de møter i forelesning, og seminar ca. 12 timer i uken. Forelesningene foregår i 

store auditorium med hele programkullet med rundt 300 studenter, og én underviser i 

forelesningene det første semesteret, mens seminartimene holdes i mindre klasserom med færre 

studenter. ”Siri” og ”Sara” forklarte at det var hovedsakelig i seminartimene de hadde kontakt 

med de ansatte, og at det var lettere å få kontakt, men at det ikke utviklet seg videre til en form 

for relasjon: ”Sara”: ... men det er jo ikke som videregående hvor man får en relasjon, 

dessverre, man blir jo ikke ..., man blir jo en av mengden.  

 

I forelesningen hadde informantene litt forskjellige erfaringer eller forståelser av hva slags 

kontakt studentene kunne ha med foreleserne. ”Sara” opplevde at foreleserne var hjelpsomme 
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og forklarte at hun har tatt kontakt med flere av foreleserne i forbindelse med 

undervisningssituasjoner, enten det var i forelesning eller i seminartimene. ”Mona” derimot 

uttalte at hun ikke var klar over at studentene kunne ta kontakt med foreleserne når jeg spurte 

henne om hun hadde tatt kontakt med noen av foreleserne:  

 

”Mona”: Nei, jeg visste ikke at det var mulig engang. At man faktisk kunne spørre foreleseren 

om noe. Jeg tenker at de bare er der og gjør jobben sin også går dem etterhvert. 

 

Til motsetning forklarte ”Anna”, som kommer fra et europeisk land, hvordan hun hadde blitt 

stresset når en foreleser når tok kontakt med henne i en forelesning for å snakke om hva hun 

syntes om pensumet. Fra hjemlandet var hun vant med en avstand mellom studentene og 

foreleserne. Hun beskrev hvordan hun ”pustet og peste av stress” når hun måtte snakke med 

foreleseren og spilte ut hvordan hun reagerte i intervjuet. ”Anna” beskriver i intervjuet: ... (hun 

puster og peser og illustrerer at hun ble stresset på en morsom måte: æææ.. jeg kan ikke norsk 

så jeg har ikke lest) ha ha ha 

 

”Anna” fortalte også at det var viktig med et godt språk og at det ikke var rom for feil om man 

snakket med en professor i hjemlandet hennes. Informantenes forhold til sosial interaksjon 

innenfor ”klasserommet” varierte fra seminartimene til forelesningene. Slik jeg tolker det hadde 

seminartimene mye å si for om studentene hadde sosial interaksjon med ansatte i det hele tatt. 

Innenfor ”klasserommet” tolker jeg at det var rom for sosial interaksjon mellom studentene og 

foreleserne, men at det var i forbindelse med faglig unnskyldning, og at det ikke utviklet seg en 

form for relasjon (j.f Holland et al., 1998, Rawls, 2015).  

 

 

 

 

 

Sosial interaksjon utenfor ”klasserommet” 

 

På utdanningsinstitusjonen kan studentene møte de ansatte utenfor” klasserommet” i uformelle 

settinger (j.f Tinto, 1993). I dette tilfellet kunne det innebære når studentene og de ansatte 

passerte hverandre i gangene eller de åpne rommene. Dette inkluderte en stor kantine og en 

kaffebar som var tilgjengelig både for de ansatte og studentene. Alle de ansatte hadde kontorer 

i samme bygg hvor det også var lesesaler og datarom til studentene, i tillegg til auditorium og 

klasserom. Kantinen ble også brukt som leseplass for studentene og ofte samlet det seg 

kollokviegrupper rundt bordene i kantinen. Under intervjuet ble situasjoner med sosial 
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interaksjon utenfor ”klasserommet ” hovedsakelig tenkte refleksjoner når informantene hadde 

få erfaringer å referer til. For å få et bilde på hva slags relasjon informantene hadde utenfor 

undervisningssituasjonen (klasseromssituasjonen) spurte jeg informantene om de hadde spist 

lunsj eller lignende med noen av foreleserne. Ingen av informantene i denne undersøkelsen 

hadde gjort det. ”Mona” og ”Sara” mente de kunne sagt hei, men trodde det hadde vært rart 

fordi foreleserne ikke gjenkjent dem. Som ”Mona” uttaler måtte det være naturlig for å kunne 

si hei.  

 

”Mona”: De hadde i hvert fall ikke sagt hei til meg, dem kjenner jo ikke meg. Men jeg 

hadde kanskje sagt hei hadde det vært naturlig for det. Men jeg hadde ikke gått bort og 

sagt hei, men jeg hadde kanskje gått forbi og mest sannsynlig sagt hei.  

 

”Jasmin” følte hun kunne si hei til to av foreleserne, og at én av forelesere kjente henne, men 

hun uttalte at de ansatte i administrasjonen var fremmede for henne. ”Marianne” følte også hun 

kunne si hei til en av foreleserne. ”Sara” uttrykte at hun følte det måtte være en faglig grunn for 

å kunne forestille seg å ta kontakt og forklarte:” Ja, jeg vet ikke om jeg hadde snakket med 

dem. Eller kanskje hvis jeg hadde hatt noen spørsmål”.  

Informantenes refleksjoner rundt det å si hei til foreleserne tolker jeg som at informantene 

opplevde det som en usannsynlig handling, med unntak av et par tilfeller, og at det var en 

etablert praksis med å holde avstand (jf. Rawls, 2015). Flere kommenterte det som rart eller 

unaturlig siden foreleseren nok ikke ville gjenkjenne dem. Informanten ble kjent med 

foreleserne på avstand i forelesningene, og visste hvem de var utenfor klasserommet, men flere 

av studentene mente at de fleste foreleserne ikke hadde blitt kjent med dem. Det tolker jeg som 

naturlig når de store innføringsforelesningene det første semesteret er organisert med en forleser 

til 300 studenter. Noen av informantene uttrykket som nevnt idéen om at de skulle sagt hei når 

de passerte foreleserne i kantina i en lattermild tone. I sammenheng med forrige kapittel tolker 

jeg de ulike handlingsreglene for sosial interaksjon innenfor og utenfor klasserommet som en 

del av utdanningsinstitusjonens praksiser som nye studenter må akseptere og tilpasse seg (jf. 

Holland et. al, 1998).  

 

Manglende kunnskap om foreleserne og forskningen deres  

 

Alle de ansatte på UiO har egne nettsider som presenterer deres interesseområder og faglig 

tilknytning, samt eventuelle publiseringer og annet materiale som de har produsert. Det vil si at 

studentene har mulighet til å få mye bakgrunnsinformasjon om de ansatte som underviser dem. 

Informantene i denne undersøkelsen hadde ulike kunnskap om foreleserne og deres forskning. 
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Noen av informantene hadde som vane og undersøke foreleserne litt før forelesninger, mens 

andre møtte opp uten noen forberedelser. ”Mona”, ”Siri” og ”Jasmin” hadde lite eller ingen 

kunnskap om foreleserne og deres forskning. De uttalte også at de egentlig ikke var klar over 

at de var forskere. ”Mona” reflekterte litt rundt noe hun hadde hørt i forelesning og trodde noen 

av foreleserne kunne være forskere. Da jeg spurte ”Mona” om hun visste hva de forsket på 

forklarte hun litt fragmentert hva hun hadde plukket opp i forelesning:  

  

”Mona”: Jeg fikk med meg at han i hvert fall hadde vært ansvarlig for noen 

regjeringsgreier, at det var sånt forskningsprosjekt via for regjeringen, men jeg vet ikke 

hva han gjør nå. Men jeg tror han forsker noe nå også, men det nok noe innenfor faget. 

Også vet jeg at han ene hadde noen studier om digital ehhh... medier og Instagram og 

sånn fungerer mellom oss unge i forhold til før. Men jeg syntes ikke det han kom med 

egentlig var noe nytt fordi jeg føler vi veit det. Mye mer enn det han på en måte, jeg 

skjønner at noen på hans alder og for foreldrene mine som ikke veit noe om hvordan 

ting fungerer, men jeg følte alt det han sa var sånn, det veit jeg jo, men det er kanskje 

sånn det er poenget. Vi er en helt annen generasjon.  

 

”Anna”, informanten med lang erfaring innenfor akademia, hadde en annen tilnærming og søkte 

aktivt opp kunnskap om foreleserne før forelesningene. Hun forklarte at det var fordi hun mente 

det ga et faglig utbytte å vite hva forelesernes ”primærinteresse” var. ”Annas” bruk av begrepet 

primærinteresser tolker jeg at hun har en dypere forståelse av praksisene til de ansatte innenfor 

de etablerte sosiale omgivelsene og forstod at foreleserne hadde to ulike roller innenfor 

utdanningsinstitusjon (jf. Holland et al., 1998). Det er i stor kontrast mot flere av uttalelsene fra 

de andre informantene. Flere av informantene manglet kunnskap om foreleserne og 

forskningene deres. ”Mona” sin uttalelse om at hun trodde en av foreleserne også var forsker 

tolker jeg dit hen at hun manglet kunnskap om universitet som institusjon og forståelsen om at 

alle som foreleste også var forskere. Jeg tolket det likevel slik at  hun ikke opplevde det som en 

forventing om at hun skulle ha denne kunnskapen.  

I dette kapittelet analysen av historiene om studentene og sosial interaksjon med de ansatte 

tolker jeg at det var bestemte regler for hvordan og når studentene kunne snakke med de ansatte 

(j.f Rawls, 2015). Ved å se underkapitlene i sammenheng, spesielt sosial interaksjon innenfor 

”klasserommet” og sosial interaksjon utenfor ”klasserommet”, tolker jeg at informantene 

opplevde handlingsrommet for sosial interaksjon forskjellig avhengig av om de var i en formell 

eller uformell setting (Tinto, 1993). I undervisning tolker jeg at det lå et faglig grunnlag for 

interaksjonen som ga handlingen legitimitet (Berger og Luckmann, 1966), men at det utenfor 

var en praksis med en etablert avstand.  
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I kapitlet manglende kunnskap om foreleserne og forskningen deres beskrev flere av 

informanter hvordan de kun forholdt seg til foreleserne som undervisere. Flere av informantene 

uttalte til og med at de ikke hadde kjennskap til de vitenskapelig ansattes to ulike roller (j.f 

Tjora, 2017). Hvorvidt det er riktig eller om det bare kom frem akkurat i intervjusituasjonen 

tolker jeg det som at informantene ikke hadde sterk kobling mellom foreleserne som forskere, 

med unntak av ”Anna”. ”Anna” selv syntes det var ubehagelig når en foreleser hadde brutt 

avstanden, akkurat som om det var en anormalitet i handlingen (j. f Rawls, 2015), selv om det 

var faglig grunnlag. Slik jeg tolker det opplevde hun det ubehagelig å delta i samtalene ettersom 

hun var redd for at språket hennes ikke var en professor ”verdig”, samt at situasjonen var uvant 

i forhold til hennes tidligere erfaringer innenfor en akademisk kultur. De manglende 

forventingene om at studentene ikke trengte kjennskap til underviserne som forskere eller deres 

forskningsinteresse tolker jeg som en akseptert eller ønsket avstand fra de etablerte sosiale 

omgivelsene til den sosiale omgivelsen. Slik jeg tolker det fungerer reglene for sosial 

interaksjon og handlingsmønstrene som informasjon i denne forestilte verdenes (j.f Holland et 

al.,1998). Reglene og handlingsmønstrene fremstår som institusjonens konstituerte praksiser 

(Rawls, 2015).  

 

 

Oppsummering av de etablerte sosiale omgivelsene  

 

I oppsummering av kapittelet de etablerte sosiale omgivelsene (4.1) ønsker jeg å koble 

analysene til det første forskningsspørsmål: hvordan opplever studenten de etablerte sosiale 

omgivelsene de møter når de begynner å studere?  

 

For å svare på dette spørsmålet har jeg delt analysen i fire kapitler med grunnlag i informantenes 

beskrivelser og uttalelser av forhold som jeg har tolket og relatert til utdanningsinstitusjonen. 

De fire delkapitlenes titler kan i seg selv svare på forskningsspørsmålene ettersom analysen 

viser hvordan jeg har tatt utgangspunkt i informantens opplevelser. Historiene til informantene 

beskriver hva de hadde å fortelle fra de etablere omgivelsene det første semesteret på studiet. I 

det første delkapittelet historier om en fasade var funnene at informantene opplevde at det var 

en fasade i de etablerte sosiale omgivelsene, og at informantene måtte endre seg, bli mer voksne, 

seriøse og modne for å bli en del av de etablerte sosiale omgivelsene. I det andre delkapittelet 

historier om et akademisk gap var funnene at informantene opplevde en avstand mellom de 

akademiske forventingene til de etablerte sosiale omgivelsene og informantenes egne 

akademiske ferdigheter. I det tredje delkapittelet historier om redsel for å eksponere seg var 
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funnene at informantene opplevde det ubehagelig å eksponere seg, og derfor valgte å ikke rekke 

opp hånden eller stille spørsmål. I det fjerde og siste delkapittelet historiene om studenter og 

sosial interaksjon med de ansatte var funnene at informantene opplevde et satt 

handlingsmønster for når det var greit å ta kontakt med de ansatte. Handlingsmønsteret var at 

det var greit å ta kontakt i en faglig sammenheng, men ikke i en sosial sammenheng, som for 

eksempel i kantina eller når informantene passerte forelesere i gangene hvor det heller var en 

etablert avstand.  

 

Et mulig overordnet funn på forskningsspørsmålet kan være at studentene opplever de sosiale 

omgivelsene de møter når de begynner å studere som kravstore, med forventinger til 

studentenes akademiske ferdigheter og med interaksjonsanvisninger for når man skal snakke 

eller ha sosial interaksjon.  

 

 

5.2 De sosiale omgivelsene som studentene utviklet seg i mellom 

   
De sosiale omgivelsene som studentene utvikler seg i mellom er tidligere redegjort for under 

begrepsavklaringen. Det vesentlige fra begrepsavklaringen er at studentene skal etablere et 

sosialt felleskap sammen, enten som kull eller i grupper, som gjøres gjennom ulike faser av 

gruppeutvikling (Stangor, 2009) som studentene må forholde seg til når de begynner på 

utdanningsinstitusjonen.  

I kapittelet de sosiale omgivelsene som studentene utvikler seg i mellom presenteres studentenes 

historier av hvordan de leser/forstår omgivelsene de selv utvikler. De er fordelt på delkapitlene 

historier om de heldige og de uheldige som beskriver informantenes historier om studenter som 

enten har vært heldig eller uheldige i etablering av sosiale relasjoner på studiet, historier om å 

være innenfor eller utenfor beskriver studentenes opplevelser av å være innenfor eller utenfor, 

historier om usikkerhet handler om hvordan studentene har utviklet usikre læringsidentiteter og 

til slutt historier om studenter og sosial interaksjon med andre studenter viser hvordan 

studentene opplever handlingsrommet de har i de sosiale omgivelsene studentene etablerer seg 

i mellom.  

 

Historier om de heldige og de uheldige  
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I dette kapittelet presenterer jeg informantenes historier om hvordan disse opplevde første 

dagen, det å bli fordelt i faddergrupper og opplevelsen av faddertiden. Den første dagen møtte 

studentene opp på en informasjonsforelesning om studiestart. Den ble holdt i auditorium en 

som har plass til ca 500 stykker fordelt på rader. På hver side av radene går det lange trapper 

hele veien ned til kateteret hvor foreleserne står. Når de kommer til forelesningssalen skal de 

finne et sted å sette seg. Noen av informantene forklarte at de hadde en form for strategi den 

første dagen og prøvde å skape kontakt. For ”Mona” var strategien å finne en annen jente som 

hun syntes lignet på seg selv og forklarte at hun syntes det var betryggende å sitte med andre 

som hun følte likhet med. For ”Siri” var strategien å skape kontakt gjennom en unnskyldning 

fordi hun manglet et informasjonsskriv som alle studentene hadde fått.  

 

”Siri”: ... jeg syntes det var vanskelig og på en måte snakke å si hei. Ehh.. så jeg hadde 

ikke fått sånt papir som alle andre hadde fått, så da var jeg sånn” å, kan jeg se på din? 

” og da snakket vi sammen..  

 

”Siri” klarte å bryte isen og ble sittende ved siden av jenta hun snakket med. Flere av 

informantene forklarte at den første dagen, og hvor de satte seg i forelesningssalen, var viktig 

for relasjonene de etablerte i de sosiale omgivelsene de utviklet seg i mellom. På slutten av 

informasjonsforelesningen den første dagen ble studentene delt inn i faddergrupper etter 

hvordan de satt i forelesningssalen. Under intervjuet forklarte ”Siri” i detalj hvordan akkurat 

plassen hennes den dagen var avgjørende for tiden hennes videre i de sosiale omgivelsene 

studentene utviklet seg i mellom. ”Siri” forklarte at hun ble sittende sammen med to jenter den 

første dagen og de tre hadde kommet i snakk, men på slutten av forelesningen når studentene 

skulle fordeles inn i ulike faddergrupper kom hun sammen med én av jentene, mens hun andre 

kom i en annen gruppe. Slik ”Siri” beskrev situasjonen tolket jeg det som om hun var lei seg 

for dette, hun uttatalte: ”Det har også veldig mye å si hvor du setter deg den første dagen, 

ehh..”. Strategiene som ”Mona” og ”Siri” anvendte den første dagen tolker jeg som et tegn på 

at de var forberedt på å måtte etablere kontakter med andre studenter når de skulle begynne på 

studiet for å kunne bli med å forme en gruppe (Stangor, 2009). Kapittelet videre er delt inn i tre 

deler med underoverskriftene heldig eller uheldige med faddergruppen, de heldige og de 

uheldige.  

 

Heldige eller uheldig med faddergruppen  
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Etter forelesningene ble studentene kjent med faddergruppene sine. Da hadde de ulike 

aktiviteter, som ofte involverte alkohol. Fem av informantene i denne undersøkelsen var aktivt 

med i faddergruppene og drakk alkohol. En av informantene kom nylig fra et europeisk land og 

forstod ikke praksisen så hun var ikke med i selve fadderuken, men ble venner med gruppen 

sin etterhvert. En av informantene drakk ikke og følte seg utenfor. Når studien ble gjennomført 

hadde fire av informantene fortsatt venner fra faddergruppene.  

Flere av informantene sine uttalelser ga inntrykk av at de hadde et bevisst forhold til hvem som 

hadde vært heldige eller uheldige med faddergruppen sin. Disse uttalelsen kom både fra 

informantene som karakteriserte seg selv som heldige, og de som opplevde at de var uheldige. 

”Siri”, som tidligere forklarte hvordan hun og en annen, som hun hadde kommet i snakk med 

på informasjonsforelesningen, men kom i forskjellige faddergrupper uttrykte at hun syntes det 

var ”kipt” at hun kom i en mindre faddergruppe.   

”Siri”: Men vi, hun venninnen min og meg, vi kom på måte i en liten faddergruppe med 

fire. Og da hadde vi dannet en liten gjeng. Mens hun andre, hun kom i en jentegjeng 

med 8-9 som er sånn veldig close nå. Ja.. (puster ut).. ja, det er jo kipt, men det er 

hyggelig. Jeg er jo glad i vennene mine og sånt, men.. så faddergruppene hadde veldig 

mye å si på en måte og det er det mange som også har sagt også.   

 

Både ”Mona” og ”Sara” sa eksplisitt at de var heldige med gruppene sine som de hadde fått 

mange og langvarige gode relasjoner med. Under intervjuet fikk jeg følelsen av at både ”Mona” 

og ”Sara” var stolte over at de var blant de heldige. Slik jeg tolker opplevelsene til de andre 

informantene i denne studien støtter jeg ”Siri” sin uttalelse om at ”faddergruppen hadde mye å 

si” og gjennom hele analysen av de sosiale omgivelsene studentene utvikler seg i mellom kom 

faddergruppene frem som et skille mellom studentene som hadde fått etablert et nettverk eller 

en gruppe med relasjoner (Cotterell, 2007). Jeg har valgt å beskrive informantene videre etter 

hvordan de fikk enten mye, de heldig, eller lite, de uheldig, tilhørighet til en gruppe (jf. Stangor, 

2009) innenfor de sosiale omgivelsene studentene utvikler seg i mellom.  

 

 

De heldige  

 

De heldige informantene beskrev at de fikk både et godt nettverk og studiekamerater, samt 

venner utenfor utdanningsinstitusjonen. De heldige informantene fortsatte å møte hverandre på 

forelesninger, spise lunsj og planlegge sosiale aktiviteter i framtiden. De heldige informantene 

refererte ofte til faddergruppene generelt i intervjuet både når jeg stilte spørsmål av faglig eller 

sosial art. ”Marianne”, en av de heldige, beskrev planene hun hadde med faddergruppene som 
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inkluderte hverdagslige hendelser som kollokvier og lunsj, men også store fremtidige planer 

som å reise til Sverige eller å finne på noe uformelt etter eksamen. ”Mona”, som også var en av 

de heldige informantene, forklarte også at hun hadde fått veldig god kontakt med de fra 

faddergruppen sin og at hun anså dem som nære venner. Hun forklarte at de gjorde alt sammen 

og hadde etablert tette bånd.  

 

”Mona”: Vi holder sammen, selv om det er litt smågjenger, så holder vi alltid sammen. 

Vi er alltid på samme fester og bursdagsfeiringer og sånt. Selv om vi som leser sammen 

bare er to, så kan jeg sitte i kantina med resten. 

 

”Sara” var også en av informantene som opplevde seg som en av de heldig, og hun forklarte at 

hun ”var litt heldig med sin faddergruppe”. Informanten mente de kom godt overens og at de 

gjorde hverdagen lettere. Hun var en av informantene som kom fra Oslo og hadde et stort 

nettverk både i Oslo og på UiO, men hun uttalte at hun bare var sammen med de fra studie sitt 

på UiO. Informantene som beskrev seg som heldige hadde slik jeg tolker det både faglig og 

sosial støtte (jf. Cotterell, 2009) i de sosiale omgivelsene studentene utviklet seg i mellom.  

 

De uheldige  

 

De informantene som jeg har tolket som uheldige uttalte ikke like eksplisitt som de heldige at 

de var uheldige, men jeg baserer tolkningen av de uheldige på deres beskrivelser av hvordan 

deres opplevelser på utdanningsinstitusjonen var preget av ønsket om et mer sosialt nettverk på 

studiet, eller de fortalte om praksiser som jeg har tolket som at informantene har utviklet fordi 

de har manglet nettverk. Selv om flere av de uheldige informantene synes fadderuken var 

hyggelig utviklet ikke relasjonene seg videre slik flere av de uheldige informantene hadde 

håpet. ”Anette” som var med i fadderuken mistet all kontakt med faddergruppen sin. Hun 

forklarte hvordan hun til å begynne med hadde et ”godt førsteinntrykk” og følte det var et bra 

fellesskap på studiet, men etterhvert hadde studentene sklidd mer fra hverandre. Hun mente det 

skjedde når studiene begynte, og de ble fordelt i ulike seminargrupper. Da hadde hun kommet 

inn i en seminargruppe hvor hun ikke kjente noen andre. Hun forklarte at hun kunne hilse om 

hun så noen av de andre fra faddergruppen sin, men sa at det kun var en hun kunne være sammen 

med” hvis vi møter på hverandre”. ”Jasmin” valgte å ikke delta så mye på fadderuke og hadde 

heller ingen kontakt med faddergruppen sin i ettertid. ”Siri”, som fikk tre venner fra 

faddergruppen, følte at fadderuken ikke fungerte så bra og at de var utenfor. Hun forklarte at 

de var en dårlig match i faddergruppen hennes.  ”Siri”: i min faddergruppe så var det ikke så 
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mange som deltok på så mye ..ehh..og da blir vi færre.. og det er jo ikke alle man kommer 

overens med i faddergruppen heller, ikke sant. 

 

Både i gruppene til ”Marianne” og ”Mona”, som trivdes i faddergruppene sin, var det flere 

studenter som falt fra. I faddergruppen til ”Marianne” var de 25 til å begynne med, så hun 

estimerte med at de var 14 stykker igjen da intervjuet ble gjennomført. Det samme fortalte 

”Mona”, hvor de originalt var 20 stykker, men at gruppen etterhvert hadde halvert seg. Hun 

uttalte at det hovedsakelig var de studenten som ”faktisk gadd å møte opp til forelesning”, som 

”tok initiativ” og som ”gjorde det til en felles greie” som hun hadde relasjon til i faddergruppen. 

”Mona” fortalte at hun akkurat dette året var innstilt på å jobbe for å få venner.   

 

”Mona”: Du må spørre, du må på en måte engasjere deg for å faktisk få venner.  

 

Slik jeg tolker det beskriver både historien til de heldig og de uheldige skjøre sosiale omgivelser 

som studentene utvikler seg i mellom (jf. Stangor, 2009). Slik jeg tolker ”Mona” sine uttalelsene 

om initiativ mener hun at de heldige var heldige grunnet den investerte egeninnsatsen, og fordi 

de hadde tatt initiativ til å være sosiale etter hennes opplevelse. Som en kontrast tolker jeg 

uttalelsen til ”Siri” som at grupperingen som skjedde første dagen og gjennom fadderordningen 

dannet vanskelige sosiale forhold innenfor de sosiale omgivelsene studentene utviklet seg i 

mellom. Et sosialt nettverk og støtte på studiet er ansett som meget viktig for studentenes 

akademiske utvikling (Cotterell, 2007). Fadderordningen skal hjelpe studentene i studiestart til 

å etablere sosiale nettverk med andre på studiet slik at de har noen å støtte seg til ved 

utfordringer i deres akademiske utvikling (Hovdhaugen, Frølich og Aamodt, 2008).  

 

Jeg tolker likevel fadderordningen også som utdanningsinstitusjonens tiltak for å gjøre 

studentene selvstendige og grupperte slik at studentenes psykologiske og sosiale behov er tatt 

hånd om i overgangen til den forestilte akademiske verdene. Fadderordningen fremstår som de 

etablert omgivelsers hjelp til selvhjelp for å gjøre studentene selvstendige, noe som støttet opp 

om forventingene at studentene skulle være voksne (jf. Holland et al., 1998). Jeg tolker 

fadderordningen totalt som informasjon for hva studentene må akseptere for å bli en del av i de 

sosiale omgivelsene studentene utvikler seg i mellom og i forlengelse av de etablerte sosiale 

omgivelsene.  

 

Det å være en av de heldige eller uheldige tolker jeg som informasjon som ikke bare formidlet 

hva som skal til for å bli en del av denne forestilte verdenen, det formidlet også hvordan den 
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forestilte verdenen ser på dem. Det vil si hvilke roller informantene ble tildelt i denne forestilte 

verdene (jf. Holland et al., 1998) og hvor de som nye studenter på et nivå måtte akseptere seg 

selv som heldig eller uheldig. På et annet nivå måtte de akseptere forestillingene om et gruppert 

miljø, samt at de var uselvstendige og avhengige av medstudenter for å fungere på egenhånd 

både sosialt og faglig for at de skulle få tilgang til denne forestilte verdenen.  

 

Historier om å være innenfor eller utenfor  

 

I dette kapittelet presentere jeg historier om å være innenfor eller utenfor hvor informantenes 

historier om å være innenfor eller utenfor et gruppert miljø dannet seg allerede første dagen når 

de ble delt inn i faddergruppene. Som forrige kapittel illustrerte var noen studenter ”heldige” , 

mens andre ”uheldige” alt ettersom om de hadde fått et ønsket nettverk eller ikke. Studentene 

som er innenfor referer til studenter som har kommet inn i et nettverk, mens studenter som er 

utenfor referer til studenter som ikke har kommet inn i et nettverk. Kapittelet er delt inn i to 

deler med underoverskriftene tydelig i de sosiale omgivelsene og grupperinger.   

 

Tydelig i de sosiale omgivelsene 

 

Informantene beskrev hvordan de la merke til hvem som var en del av de store faddergruppene, 

og hvem som hadde fått få eller var alene. Studentene så hverandre i forelesning, seminar og 

rundt på utdanningsinstitusjonen. De hadde felles lesesal, bibliotek, lobby med sofaområde og 

kantine. I forelesning og i seminar møtte de studentene som tok de samme fagene som dem. 

Kantina ble som nevnt ofte brukt av kollokviegrupper i tillegg til å spise lunsj. Under 

forelesning var det også mange faddergrupper som satt samlet, og slik jeg tolket informantene 

i denne studien var det tydelig hvem som tilhørte hvilke grupper. ”Mona” forklarte hvordan de 

møttes på forelesning, og hvor de hadde en praksis hvor ”den som kommer først sitter og holder 

av, eller vi holder ikke av plasser, men ...”. Jeg tolker ”Marianne” som korrigerte seg selv først 

en gang ved å si at de ikke holder av plasser, så en gang når hun drar ut et men.. som at hun 

registrerte hvordan hun fremstod i intervjuet når de holdt av plasser, og at hun under intervjuet 

reflekterte over om plassene faktisk var mulig for andre enn faddergruppen å kunne sette seg 

på. ”Mona” forklarte også hvordan hun og vennene hadde strategier for å sitte sammen i de 

store forelesningene.  

 

”Mona”: når man har forelesning så må man som regel vente på at neste skal gå ut så 

da møtes vi alltid utenfor så går vi nesten alltid sammen så da tror jeg vi nesten alltid 

er den største rekka. Vi er liksom 8-10 jenter som sitter på rekke uansett. Og sånn som 
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i stad så kommer jeg jo ti minutter etterpå og da er det alltid en plass ledig liksom. Så 

vi sitter alltid med hverandre. 

  

”Mona” uttalte også at det alltid var en plass ledig til henne selv om hun var forsinket. Gjennom 

analysen fant jeg at informantene hadde et bevisst forhold til om de tilhørte en liten eller stor 

gruppe slik jeg tolket det. ”Siri” var en av de som enten satt alene, eller i en liten gruppe, og 

hadde en plan for når hun satt ”alene” eller ”med den lille gjengen” sin. Når hun satt alene ville 

hun helst sitte ytterst på kanten slik at det var lett å gå hvis hun hadde lyst til det. ”Mona”, som 

alltid satt med en stor gjeng, erkjente at det var flere som satt alene eller med få, mens hun selv 

var en av de store gjengene.  

 

”Mona”: ... fordi jeg ser jo flere som sitter bare to stykker eller på en måte sitter alene. 

Vi er den massive gruppa så jeg kan jo skjønne at vi kanskje merker at vi kanskje ser ut 

som en svær gjeng som fyller hele greia. men det er jo flere store gjenger. 

 

Som ”Mona” sa var de den massive gjengen som ble lagt merke til, hvor jeg tolker de store 

nettverkene tydelige i miljøet på en slik måte at de andre studentene, spesielt de som var utenfor 

og ikke hadde fått stort nettverk, så dem sitte sammen både i forelesingene og i kantina.   

 

Grupperinger 

 

 

Informantene beskrev hvordan det hadde etablert seg grupperinger som holdt formen sin (jf. 

Stangor, 2009). Et kull ble delt inn i ca. 12 faddergrupper med 25 studenter i hver. I fadderuken 

gjorde faddergruppene hovedsakelig aktiviteter hver for seg, men kunne eventuelt være med på 

de samme aktivitetene eller festene, og gruppemedlemmene kommuniserer ofte til hverandre 

gjennom Facebook. Som forrige kapittel viste uttalte flere av informantene at de kjente til hvem 

som var de heldige og de uheldige når de var i undervisningen. Flere av informantene forklarte 

at gruppene gjorde det vanskelig å bli kjent med nye. ”Siri” forklarte hvordan hun hadde det 

med gruppene: 

 

”Siri”: ... da hadde vi på en måte allerede dannet gruppene. Eller det var sånn. Vi er 

denne faddergruppen ... og vi er denne faddergruppen og vi sitter sammen. Vi snakket 

jo litt sammen, men det blir litt sånn, hvert fall jeg blir veldig sånn usikker. Jeg er ganske 

sjenert. Sååå.. det blir litt sånn vanskelig for meg å komme inn i den gruppen som 

allerede er litt dannet. Men, vi snakket jo litt sammen, men det var på en måte ikke noe 

mer enn det.  

 

”Jasmin” trodde alle hadde funnet mennesker de vil henge med, og at det hadde dannet seg 

noen gjenger. ”Mona” hadde også merket en form for avgrensing mellom gruppene og 
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reflekterte over sin egen tid på egen tid på videregående hvor hun var veldig utenfor. Hun 

forklarte at hun ” ..turte aldri å gå i de store gjengene eller turte aldri å engasjere meg fordi det 

virket som skummelt..”. ”Mona”, som var en av de heldige, reflekterte over hvordan det var for 

studentene som ikke passet inn i gruppene sine.  

 

”Mona”: ... men hvis du ikke passer med de så står du der alene også kan andre grupper 

da egentlig ikke interessert i å bli kjent med noen fler da fordi man har funnet sin gjeng. 

Også det er en ulempe på at man, det er sin faddergruppe den du holdt til i to uker og 

etter to uker så må du nesten klare deg sjøl. Ehh så derfor føler jeg at jeg var heldig 

fordi jeg ser jo flere som sitter bare to stykker eller på en måte sitter alene. 

 

Som nevnt kunne faddergruppene prege de store forelesningssalene, men flere av informantene 

i denne studien forklarte at de ulike faddergruppene også kunne prege seminargruppene.  

 

”Mona”: I et seminar så er det oss, vi er kanskje åtte jenter. Så er det kanskje seks stykker som 

ikke er i faddergruppa. Og vi prater med dem hvis vi blir satt i grupper med dem, men det er 

naturlig at de setter seg ett sted og vi et annet sted ...” 

 

Slik jeg tolket uttalelsene i dette kapittelet støtter de uttalelsene fra forrige kapittel hvor 

informantene ”Mona”, ”Siri” og ”Marianne” forklarte at de hadde en bevissthet om at 

studentene var samlet i grupper også under undervisningssammenheng. Slik jeg tolker det 

oppfattet flere av informantene en form for usynlig grense mellom gruppene som gjorde at det 

var vanskelig å bli kjent med en gruppe som allerede var dannet. I min analyse av historier om 

å være innenfor eller utenfor, tolker jeg de sosiale omgivelsene som studentene utvikler seg i 

mellom som grupperte og ganske satt. Dette ble tydelig for informantene gjennom daglige 

påminnelser i de fysiske omgivelsene på utdanningsinstitusjonene. Disse kan tolkes som 

informasjon på studentens posisjoner eller identiteter som enten er innenfor eller utenfor en 

gruppe i de sosiale omgivelsene som studentene utvikler seg i mellom (jf. Holland et al., 1998). 

Slik jeg tolker informantenes uttalelser opplevde de heller ikke at det var aktuelt å ta kontakt 

med nye studenter og at de sosiale omgivelsene som studentene utviklet seg i mellom hadde 

blitt formet av grupperingene fra faddergruppene. Dette kommer jeg tilbake til i kapittelet 

studentene og sosial interaksjon med andre studenter.   

 

For å akseptere denne forestilte verdenen måtte informantene akseptere de sosiale omgivelsene 

som grupperte, og at rollen de hadde fått var enten som et individ innenfor en gruppe, hvor en 

måtte se ut på mange som var alene, eller som et individ utenfor en gruppe og som så mange 

som var innenfor. Å være innenfor et felleskap kan gjøre at vi ikke ser hva som skjer utenfor, 

og både det å tilhøre eller å ikke tilhøre kan knyttes opp til hvordan vi forstår vår identitet 
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(Tjora, 2018). Alle informantene måtte akseptere at det var manglende sosial tilhørighet, enten 

de selv var utenfor eller var vitner til at andre var utenfor. I denne forestilte verdene måtte 

informantene akseptere de sosiale omgivelsene de utviklet sammen som et steg for å komme 

inn i de etablerte sosiale omgivelsene (Cotterell, 2007).  

 

Historier om usikkerhet 

 

I dette kapittelet historier om usikkerhet presenterer jeg informantene sine uttalelser om 

hvordan de opplevde det å dele kunnskap og samarbeide med de andre studentene i 

seminartimene. Studentene skulle ofte samarbeide i seminartimene og ble fordelt i mindre 

arbeidsgrupper for å løse oppgaver, svare på arbeidskrav og være opponenter for hverandres 

oppgaver. Dette inkluderte både formelle arbeidskrav som studentene måtte samarbeide om for 

å kunne levere, men også uformelle grupper i undervisningen hvor man skulle sette seg sammen 

for eksempel to og to, diskutere faglig problemstillinger, pensum eller faglig forståelse. Det er 

i disse tilfellene hvor studentene deler kunnskap og læring sosialt at Tinto (1993) argumenterer 

for at integrasjonen av studentene skjer. Kapittelet er delt i tre deler med underoverskriftene 

manglende kunnskap, opplevelsen av manglende kunnskap og oppdeling av grupper i 

seminartimene.  

 

Manglende kunnskap  

 

Informantene forklarte at samarbeidet med andre kunne være komplisert. Seminartimene bygde 

som regel på det faglige temaet som hadde blitt presentert i forelesning den samme uken og 

ofte kunne studentene få i oppgave å lese bestemte tekster eller forberede seg i det faglige 

temaet. Seminartimene var da anledninger for studentene til å benytte seg av den faglige 

kunnskapen og fagspråket de hadde tilegnet seg, samt ha faglige diskusjoner for å bli kjent 

sosialt, avdekke misforståelser eller kunnskapshull. ”Anna”, som hadde bachelor og master i 

litteratur fra et europeisk land, opplevde at det var vanskelig å samarbeide eller diskutere med 

de andre studentene fordi hun opplevde at de andre studentene var uforberedt og manglet en 

del av den faglige kunnskapen de skulle samarbeide om. ”Anna” mente det kun var hun som 

hadde forbedret seg til undervisningen. Hun uttalte følgende:”... var mange ganger hvor vi 

skulle forberede noe og jeg var den eneste som hadde forberedt noe..”. Hun syntes det var 

uheldig ettersom meningen var at de skulle lære av hverandre, men opplevde likevel at det var 

nyttig ettersom hun selv hadde utbytte av å forklare det faglige til de andre studentene. 

Informanten ”Siri” kom med en litt annen vikling enn ”Anna” av hvordan det var å samarbeide 
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med de andre studentene rundt de faglige temaene. Da jeg spurte ”Siri” om hvordan det var å 

jobbe i grupper fortalte også hun at det kunne være vanskelig:  

 

”Siri”: Ikke bra, men det har hvert fall fungert med noen. Men det som også er 

problemet er at, ofte, hvert fall de jeg sitter med, kan kanskje ikke så mye om det selv 

eller vi er veldig sånn at vi ikke har veldig mye kunnskap om noe spesielt. Så vi har på 

en måte ikke så mye å si. Så det er liksom sånn at hvis vi skal diskutere for å få mer 

kunnskap, men ingen av oss har det så kommer vi ingen vei. Og det er litt dumt. Men 

jeg vet jo at det er veldig mange som har kunnskap. Så, ja. 

 

”Siri” syntes det var vanskelig når hun følte at man ikke hadde så mye å si, og at de ikke kom 

seg noen vei, men samtidig mente hun at det var mange som hadde kunnskap. Slik jeg tolker 

uttalelsen til ”Siri” var at det ikke var sikkert om det var mangel på kunnskap eller om de var 

usikre på om kunnskapen de hadde og derfor holdt igjen. Som hun selv reflekterte: ”...Men jeg 

vet jo at det er veldig mange som har kunnskap”. Manglende deltakelse i faglig diskusjoner 

kan være grunnet svake kunnskaper som er relevant i diskusjonen, men manglende deltakelse 

kan også være grunnet usikkerhet. Som ”Siri” sa: ”vi er veldig sånn at vi ikke har veldig mye 

kunnskap om noe spesielt”. Slik jeg tolker ”Anna” og ”Siri” sine uttalelser påvirker studentenes 

sitt forhold til egen kunnskap de sosiale samarbeidssituasjonene. Opplevelsen av manglende 

kunnskap kan gjøre at studentene blir usikre, noe som gjør at de velger å ikke delta i 

diskusjonen.  

 

Opplevelsen av manglende kunnskaper  

 

Når studentene skulle samarbeide faglig forklarte flere informanter at de sammenlignet seg selv 

med de andre studentene de jobbet sammen med i gruppe. ”Jasmin” forklarte at hun samarbeidet 

med fire andre studenter og beskrev studenten som eldre og hadde studerte litt tidligere. Det 

gjorde at hun følte seg ”dum”. Hun mente de andre studentene var flinkere til å ”formulere og 

svare på spørsmålene” og det gjorde at hun følte at hun ”ikke kunne noen ting”. Det samme 

forklarte ”Mona” når hun beskrev hvordan de andre studentene i gruppen hennes hadde mer 

utdanning og var på et annet nivå i livet. Hun forklarte at de andre var mye eldre, og at de var 

veldig faglige, noe hun følte at hun ikke var ”så god på”. ”Sara” trakk frem at hun syntes at det 

å være opponenter var spesielt vanskelig og kjente seg ikke berettiget til å kommentere på 

andres arbeid. Hun følte heller ikke at det skapte en god relasjon. Da jeg spurte hvordan hun 

opplevde det å samarbeide med andre svarte hun:  
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Det er helt forferdelig, det er sånn at du skal sitte og rette andres oppgaver som du ikke 

vet ordet av, altså det å kritisere andres tekster. Ikke sant, det er, jeg føler at jeg ikke, 

det er ikke min jobb likevel så må man gjøre det. Og det kan være, jeg vet ikke, jeg føler 

ikke det skaper noen relasjoner, men da, ja. Det er noe ikke beste metoden å bruke å ta 

seg å bruke av. 

 

”Anna”, informanten med bachelor og master i litteratur, mente de andre studentene ikke 

forstod hensikten ved det faglige samarbeidet. Hun fortalte om et tilfelle hvor hun skulle 

samarbeide med andre studenter og hvor kommunikasjonen hadde stoppet opp når en i gruppen 

alltid ønsket at foreleser eller seminarleder skulle forklare eller bekrefte informasjonen. ”Anna” 

forklarte at hun trodde den andre studenten ikke hadde tillit til det de andre sa i gruppene og 

hadde behov for noe som var skrevet eller etablert. Hun forklarte hvordan hun selv forstod 

hensikten med oppgaven:  

 

Men, ja, jeg trodde, for meg, men mulig jeg ikke har forstått det riktig, men jeg trodde 

at det var interaksjonen som var sentral. Det var mer med å formulere hva som vi har 

forstått fra bøkene, mens en jeg jobbet sammen med var mer: ok, om vi kan finne svaret 

i bøkene da er det ikke vits å snakke lengre. Da er debatten slutt. Men jeg tenkte at det 

ikke er tilstrekkelig fordi det å lese det, det er ikke det samme som å kunne formulere 

det med egne ord og forstå det på en måte. Og jeg føler det noen ganger, at vi kan lese 

og ha en sånn satt ide, slik at alt du leser bare vil støtte det du har allerede tenkt og hvis 

det du tenker er galt så vil du ikke forstå noen ting fordi alt du leser, mhh..jaja. men når 

du prøver å forklare det til noen andre vil noen si: nei, det er ikke det som jeg har 

forstått. Og da leser du det igjen mer grundig og ser å, ja jeg hadde ikke forstått 

 

Flere av informantene beskrev samarbeidssituasjonene ut i fra deres egne kunnskapsforståelser 

eller mangler. Som både ”Mona” og ”Jasmin” eksplisitt uttalte følte de seg dumme eller mindre 

faglige enn de andre som hadde gjort at de ikke våget å bidra. Fra informanten ”Anna” sitt 

synspunkt var det studentenes ide om at kunnskapen skulle være rett eller etablert som hindre 

samarbeidet og kunnskapsutviklingen gjennom mulighetene til å prøve å formulere det 

studentene hadde forstått. Sitatene til informantene fra både dette avsnittet og avsnittet tidligere 

viser at man kan tolke manglene deltakelse i samarbeidssituasjonen ut i fra flere forhold som 

ikke bare omhandler manglende deltakelse. I samarbeidsgruppene hvor studentene skal dele 

kunnskap får studentene mulighet til å sammenligne seg med hverandre og forhandle om 

samarbeidets utvikling (jf. Stangor, 2004). ”Anna”, som hadde forberedt seg, mente de andre 

hun jobbet med ikke kunne, mens ”Siri”, ”Jasmin” og ”Mona” opplevde at de andre var flinkere 

og syntes det var ubehagelig å jobbe med andre, slik at det kunne hende ”Anna”, som hadde 

god kontroll på det faglige, gjorde at de hun jobbet sammen med ikke torde å eksponere seg og 

kanskje hadde usikre eller svake læringsidentiteter (jf. Holland et al.1998, Urrieta Jr, 2007).  
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Oppdeling av grupper i seminartimene  

 

Informantene forklarte at det kunne være ubehagelig å danne samarbeidsgruppe i 

seminartimene. Samarbeidsgruppene i seminarene ble dannet enten ved at seminarlederne delte 

studentene inn i grupper, eller at studentene selv samlet seg til grupper. Som regel ble 

studentenes plassering i klasserommet utgangspunktet for hvordan gruppene ble dannet, noe 

som betydde at studentene både kunne ende opp i grupper med studenter de kjente fra før, eller 

nye studenter som de ikke hadde relasjoner til. Gruppene skulle organisere og diskutere faglig 

relevante temaer, eventuelt jobbe for å forberede en samlet presentasjon, eller kommentere 

hverandres arbeid som opponenter. Da jeg intervjuet informantene om hvordan det var å arbeide 

i grupper med andre studenter var det flere av informantene som trakk frem at de syntes det var 

ubehagelig å etablere studentgruppene. ”Anette” var en av informantene som syntes det var 

greit å samarbeide med andre studenter, men ønsket at gruppene skulle deles inn etter hvordan 

de satt slik at ” ..man trenger ikke tenke sånn hvem som skal være på gruppe....”.” Siri” syntes 

det også var greit å jobbe i grupper så lenge det å danne selve gruppene ikke ble ubehagelig. 

Hun forklarte:  

 

”Siri”: hvis jeg sitter med noen så er det ikke noe problem. Men hvis jeg sitter alene, 

hvis for eksempel jeg sitter her (hun viser med hendene) også er det et tomt sete her, 

også sitter en annen der så blir det sånn veldig sånn.. da ser jeg bare ned eller det blir 

veldig ubehagelig for meg..  

 

Både ”Anette” og ”Siri” sine refleksjoner rundt etablering av grupper inkluderer deres 

plassering i rommet og hvordan de satt. Slik jeg tolker refleksjonene var ubehaget forbundet 

med å danne samarbeidsgruppene i seminartimen knyttet til en usikkerhet rundt hvordan de 

skulle forhandle seg frem til nye plasseringer i rommet. Jeg tolket at informantene følte at det 

var greit om seminarleder tok ansvar, og at det var lett å tyde i rommet hvem som kunne være 

på hvilke grupper etter hvordan de satt.  

I dette kapittelet har jeg presentert analysen av historier om usikkerhet som baserer seg på 

informantens uttalelser av samarbeidssituasjonene i de sosiale omgivelsene som studentene 

utviklet seg i mellom, som jeg tolker som kompliserte av flere grunner. Slik jeg forstår 

uttalelsene til informantene var samarbeidssituasjonen en anledning for studentene på å 

sammenligne seg selv med de andre og gjorde at flere av informantene beskrev seg selv som 

svakere faglig. Slik jeg tolker det er lå det større sosiale forhandlinger som påvirket 
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samarbeidssituasjonene og som gjorde studentene usikre på hverandre og seg selv. Identitetene 

blir forhandlet frem i sosial interaksjon hvor posisjoner kan tilbyes av andre, og individene 

enten må akseptere, avise eller forhandle frem nye posisjoner og identiteter (Urrieta Jr, 2007). 

Læringsidentiteter kan også inkludere identiteter om inkompetanse så vel som profesjonell 

kompetanse (Rubins, 2007, Vågen, 2006). Slik jeg tolker det forhandlet flere av informantene 

frem usikre læringsidentiteter i samarbeidssituasjonen og aksepterte dem når identitetene passet 

til informantens redsel for å eksponere seg og deres usikre forhold til kunnskapen. I denne 

forestilte verdenen måtte flere av informantene akseptere usikre læringsidentiteter for å komme 

inn (jf. Holland et al., 1998).   

  

Historier om studenter og sosial interaksjon med andre studenter 

 

I dette kapittelet historier om studenter og sosial interaksjon med andre studenter presenterer 

jeg informantenes historier om sosial interaksjon med andre studenter. Kapittelet er delt inn i 

tre deler med underoverskriftene interaksjon innenfor ”klasserommet”, interaksjon utenfor 

”klasserommet” og låst interaksjon. Innenfor ”klasserommet” betyr innenfor den formelle 

undervisningssituasjon, mens utenfor ”klasserommet” referere til uformelle setting eller 

situasjoner som studentene har sammen, lignende skille som ble gjort i kapittelet studentene og 

sosial interaksjon med ansatte. Studentens interaksjon i dette kapitlet inkluderer sosial 

interaksjon studentene hadde med andre studenter fra faddergruppene som de kjente godt og 

nye studenter som de ikke hadde relasjon til.  

 

Interaksjon innenfor ”klasserommet”   

 

Informanten forklarte hvordan de hadde blitt kjent med nye studenter i seminartimene. 

Interaksjon innenfor ”klasserommet” skjedde hovedsakelig i seminartimene som var lagt opp 

for at studentene skulle kunne aktivt delte og diskutere faglig. Seminartimene var også en 

anledning for studentene å bli kjent med nye studenter og ha faglige samtaler. For ”Marianne” 

hadde det fungert svært godt. Hun forklarte at hun hadde fått relasjoner til nye studenter i alle 

seminarene hun fulgte og hadde ”på en måte folk jeg er på seminar med” i de ulike 

undervisningssituasjonen. ”Siri” derimot hadde som tidligere nevnt kun blitt kjent med to nye 

og forklarte at hun ene var en student hun kom i snakk med første dagen så de ble bedre kjent i 

seminartimene, pluss en til. Flere av informantene forklarte at de gjennom arbeidskravene eller 

samarbeidsoppgavene i seminarene hadde blitt kjent med og fått relasjoner til nye studenter på 
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studiet. Dog virket det som om den sosiale interaksjon mellom de nye relasjonene kun var i 

forbindelse med undervisningen. Som ”Jasmin” forklarte hadde hun fått kjennskap til alle i 

seminargruppene og snakket i gangen før de skulle inn til undervisning, men ikke utenfor 

undervisningssituasjon. ”Jasmin” forklarte:  

 

V: Før du skal inn i seminartime så står man ofte utenfor klasserommet og venter.  

”Jasmin”: Ja, da snakker man.  

V: Ja, da snakker man. Så da har du fått sånn kontakt?  

”Jasmin”: at man kjenner hvem som går i seminargruppen 

V: Men dere har ikke gått så langt at dere ... 

”Jasmin": nei, fordi i faget er det slik at det er de som går på annet fag. Da er det kun meg og 

en annen jente som går samme fag. Så vi er kun to stykker. Men så i andre fagseminar har vi 

også bare snakket ute i gangene 

 

Slik jeg tolker uttalelsene til flere av informantene hadde seminartimene, samarbeidsoppgavene 

og arbeidskravene bidratt til at studentene fikk nye relasjoner, noe som er viktig for at 

informantene skulle ha sosiale interaksjon og danne relasjoner til nye på studiet (jf. Tinto, 1993, 

1999).  

 

Sosial interaksjon utenfor ”klasserommet”  

 

Tidligere i analysen har informantene forklart om de sosiale relasjonene de fikk tidlig i 

studieforløpet gjennom faddergruppene. I dette avsnittet ser analysen på hvordan kontakten 

informantene fikk innenfor ”klasserommet” utenfor klasserommet var liten og at det var en 

etablert avstand, mye likt den sosiale interaksjonen informantene beskrev med de ansatte.  

Generelt blir studentene oppfordret til å danne egne kollokviegrupper og både arbeidskravene 

og samarbeidsoppgavene i undervisningen er lagt opp slik at det skal gi studentene mulighet 

for sosial interaksjon. Flere av informantene i denne undersøkelsen forklarte at de hadde fått 

kontakt med andre studenter i undervisningssituasjoner, men at relasjonene var for svake. 

”Anette” forklarte at hun hadde blitt kjent med noen, ”men ikke sånn at vi setter oss ved siden 

av hverandre” og både ”Jasmin” og ”Siri” forklarte at relasjonene bare var i forbindelse med 

seminartimene. ”Jasmin” sa at:” det er ikke sånn at jeg møter dem etter seminargruppe og hilser 

på dem. Det skjer ikke”. ”Siri” bekreftet også at hun ikke var venner med noen av studentene 

hun hadde blitt kjent med fra seminartimene på Facebook, og forklarte at relasjonen kun var i 

forbindelse med timene. Det samme beskrev ”Mona” når jeg spurte henne om hun kunne tatt 

kaffe med noen av de andre studentene fra seminartimen. Da uttalte hun at det ikke føltes 
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naturlig, og at hun heller ikke hadde veksle kontaktinformasjon med de andre studentene fra 

seminartimene som hun har hatt gruppearbeid med.  

 

V: Har du da etterpå hatt noe med noen av de andre fra gruppearbeidet å gjøre? Altså sånn.. 

vekslet telefonnummer eller Facebook eller noe?  

”Mona”: Nei, ingenting. 

V: Så det er bare der og da?  

”Mona”: det er bare der og da. Ehh..  

 

”Anna” forklarte at hun bevisst ikke ønsket å ha sosiale relasjoner utenom studiet:  

”Anna”: Jeg gjør ingenting sosialt. Men det var egentlig det samme i det europeiske 

landet, så det har mer å gjøre med meg enn situasjonen haha.. ja det er meg. Jeg 

foretrekker å snakke om forelesninger om det faglige fordi jeg tror at det er veldig 

interessant. Men jeg syntes at om du går ut av universitetet eller sånne ting da snakker 

du bare om, jeg vet ikke, mer sånn overfladiske ting. Det kan være bra noen ganger, 

men jeg... 

 

”Anna” sin tilnærming til de andre studentene var kun av faglig karakterer når hun beskrev seg 

selv, og virket slik jeg tolker det, som veldig selvstendig, uten behov for noe sosialt. Jeg forstår 

informantens uttalelser dithen at det ikke var mye sosial interaksjon ”utenfor klasserommet” og 

at det også her, som med de ansatte, var en etablert avstand (jf. Rawls, 2015). Som ”Mona” 

uttalte var relasjonene ”bare der og da” i situasjonene og kontakten informantene fikk 

”innenfor” klasserommet tolker jeg som for svake for at den skulle overføres utenfor og bundet 

til tid og sted, ikke i selve relasjonene mellom studentene.  

 

Låste omgivelser  

 

Noen av informantene forklarte at de ønsket å utvikle flere relasjoner på studiet, men siden de 

sosiale omgivelsene som studentene utviklet seg i mellom var blitt gruppert var det vanskelig å 

få relasjon til nye studenter. Sosial interaksjon med andre studenter på studiet varierte som 

tidligere nevnt etter hvordan det gikk med dem i fadderordningen. Noen av informantene hadde 

fått venner som de leste sammen med og spiste lunsj med hver dag, mens et par av informantene 

var med få andre eller var alene hele dagen. Dette gjald både innenfor og utenfor forelesningene. 

Som sagt blir studentene ofte oppfordret til å danne kollokvier og samarbeide ettersom det er 

ansett som et viktig element for å jobbe med studiene. For informantene som manglet venner 

eller et sosialt nettverk på studiet var dagene annerledes enn for informantene med venner og 

sosialt nettverk. ”Anette”, som hadde falt ut av faddergruppen sin, forklarte hvor hun leste og 

spiste lunsj alene:  
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”Anette”: Jeg pleier å sette meg alene utenfor der vi skal ha seminaret. Der er det noen sånne 

benker og sånt.  

V: Og når du spiser pleier du å spise samme med noen eller spiser du alene?  

”Anette”: Pleier som regel å spise alene, mens jeg sitter og leser.  

 

”Jasmin” som følte seg ekskludert av faddergruppen når hun ikke ønsket å drikke alkohol skulle 

ønske at hun hadde kommet inn i en faddergruppe. Hun forklarte at hun savnet det, men siden 

hun ikke var med visste hun ikke hva hun gikk glipp av. Dog erkjente hun at hun hadde lagt 

merke til de andre gruppene.  

 

”Jasmin”: Jeg føler jo at de har fått sikkerlig bra kontakt og sånt. Og at jeg skulle kanskje også 

ha fått det. Så, ja, jeg savner det. Litt.  

 

I intervjuet spurte jeg ”Siri” om man måtte være en bestemt type for å passe inn på studiet. Hun 

trodde ikke det, men mente det hadde dannet seg ”sånne grupperinger” og at ”de som er litt like 

går sammen..” . Etter en stund reflekterte hun litt rundt det hun hadde sagt og følte egentlig at 

det var veldig mange på studiet som faktisk var ganske like henne selv og som hun kunne tenke 

seg å være venn med. Hun mente de alle måtte ha ” .. litt de samme interessene” i og med at de 

gikk på samme studie. Som nevnt hadde noen av faddergruppene holdt sammen siden 

studiestart og dannet store gjenger. Gjennom historiene til informantene tolker jeg at studentene 

hadde en bevissthet om hvem som tilhørte hvilke faddergrupper. Informantene refererte til de 

ulike grupperingene som vist gjennom analysen og ”Mona” hadde merket at de sosiale 

omgivelsene som studentene utviklet seg i mellom hadde gruppert seg og reflekterte over sin 

egen tid hvor hun hadde følt seg utenfor.  

 

”Mona”: ... på videregående så var jeg også veldig utenfor så jeg måtte på en måte, jeg turte 

aldri å gå i de store gjengene eller turte aldri å engasjere meg fordi det virket skummelt og så 

stort og der er faddergruppen veldig bra på den måten at vi faktisk har blitt kjent med dem, 

men hvis du ikke passer med de så står du der alene også kan andre grupper da egentlig ikke 

interessert i å bli kjent med noen fler da fordi man har funnet sin gjeng.  

 

Informantenes interaksjon med andre studenter i de sosiale omgivelsene som studentene 

utviklet seg i mellom varierte fra liten til mye. Slik jeg tolker de sosiale omgivelsene som 

studentene utviklet seg i mellom gjorde at det var vanskelig å etablere nye relasjoner etter at 

fadderuken var over og omgivelsene ble låst.  

I min analyse av historier om studenter og sosial interaksjon med andre studenter tolker jeg at 

det også her, som tidligere med de ansatte, var bestemte regler for når studentene kunne snakke 

med de andre studentene (jf. Rawls, 2015). Likt som ved kapittelet om studenters og sosial 
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interaksjon med de ansatte i forrige del av analysen tolket jeg at det var et handlingsmønster 

som informantene hadde med de andre studentene både innenfor og utenfor klasserommet. 

Dette indikerte at det var greit med kontakt innenfor en faglig sammenheng, men ikke i en sosial 

sammenheng hvor det heller var en etablert avstand. Jeg tolker at interaksjonsreglene og 

handlingsmønsteret mellom studentene kan virke som informasjon for hva informantene måtte 

akseptere for å bli en del av de sosiale omgivelsene studentene utviklet seg i mellom (Holland 

et al., 1998). Sosiale omgivelser kan likevel bidra til at studentene opplever sosial usikkerhet 

og muligfremmedgjøring (Henriksen m. fl. , 2017), noe jeg tolker som høyst sannsynlig i sosiale 

omgivelser som er gruppert og hvor det er en etablert avstand slik at terskelen for å ta kontakt 

med ny gruppe og andre nye studenter er veldig høy.  

 

Oppsummering de sosiale omgivelsene som studentene utvikler seg i mellom 

 

I oppsummeringen av kapittelet de sosiale omgivelsene som studentene utvikler seg i mellom 

(4.2) ønsker jeg å koble analysen til det andre forskningsspørsmålet: hvordan opplever 

studentene de sosiale omgivelsene som studenten utvikler seg i mellom det første året på 

studiet?  

For å svare på hvordan studentene opplever de sosiale omgivelsene som studentene utvikler seg 

i mellom det første året på studiet, har jeg delt analysen i fire kapitler med grunnlag i 

informantenes beskrivelser og uttalelser av forhold som jeg har tolket og relatert til 

utdanningsinstitusjonen. De fire delkapitlene kan i seg selv, som ved kapittel 4.1, svare på 

forskningsspørsmålene når de ulike titlene viser analysens utgangspunkt i informantens 

opplevelser. Historiene informantene hadde å fortelle beskriver hvordan oppleve de sosiale 

omgivelsene som studentene utvikler seg i mellom det første semesteret de hadde på studiet. I 

det første delkapittelet historier om de heldige og de uheldige var funnene at informantene 

opplevde fadderordningen forskjellig, og hvor jeg tolket informantene som heldige eller 

uheldige alt etter som om de hadde fått et nettverk de var tilfreds med eller ikke.  

I det andre delkapittelet historiene om å være innenfor og utenfor var funnene at informantene 

opplevde de sosiale omgivelsene som grupperte og satte, og hvor studentene kunne se hvilke 

studenter som var innenfor og hvilke studenter som var utenfor i det fysiske miljøet. I det tredje 

delkapittelet historier om usikkerhet var funnene at informantene beskrev de sosiale og faglige 

møtene som preget av manglende deltakelse og usikkerhet rundt kunnskapen. I det fjerde og 

siste delkapitlet historier om studenter og sosial interaksjon med andre studenter var funnene 
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at informantenes opplevde satte handlingsmønster i omgivelsene hvor det var åpent for å 

kontakt i en faglig sammenheng, mens det var låst eller etablert en avstand sosialt. 

 

Et mulig overordnet funn på forskningsspørsmålet kan være at studentene opplever de sosiale 

omgivelsene de utviklet seg i mellom når de begynner på studiet som grupperte. Det var 

forventinger til hvordan man som student skal være knyttet til et nettverk og hvor studenter 

opplevde at de var heldig eller uheldig, innenfor eller utenfor det grupperte miljøet. I 

samarbeidssituasjoner var preget av usikre læringsidentiteter og studentene forholdt seg til 

regler for hvem og når man kunne ta kontakt med andre studenter.  
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6  Diskusjon  
 

I dette kapittelet skal jeg diskuterer studiens funn i sammenheng med teori og tidligere 

forskning. I kapittel 5.1 oppsummerer jeg analysen og presentere funnene fra den empiriske 

undersøkelsen for så å sette funnene opp mot teori og tidligere forskning fra kapittel 1.2 med 

delkapitlene sosiale omgivelser/sosial og akademisk integrasjon sett separat, sosiale 

omgivelser/sosial og akademisk integrasjon sett samlet og sosial interaksjon sett som 

integrerende.  

I kapittel 5.2 vil jeg teoretisk drøfte en mulig motsetning i teorien til Tinto og argumentere for 

at det kan være en sammenheng mellom studentene valg om å slutte og at studentene har blitt 

sosialt og akademisk integrert.  

 

6.1 Oppsummering av analysen  

 

Gjennom analysen fant jeg at studentene opplevde de etablerte sosiale omgivelsene de møter 

når de begynner å studere som kravstore. Informantene viser til at det foreligger høye 

akademiske forventinger, samt forventninger om at de skulle innta en voksenrolle og holde en 

fasade, som gjorde at studentene følte seg svake og usikre. Studentene opplevde også at det var 

regler for den sosiale interaksjon, som innebar at det var akseptabelt å snakke med foreleserne 

i undervisningssammenheng, men ikke i uformelle settinger utenfor undervisningen. 

 

Analysen fant også at studentene opplevde de sosiale omgivelsene de utviklet seg imellom når 

de begynte på studiet som grupperte og med forventinger til at man som student skulle være 

knyttet til et nettverk. I tillegg viser analysen at usikre læringsidentiteter kunne gjøre 

samarbeidssituasjonen og det å dele kunnskap utfordrende. Studentene opplevde også her at det 

var regler for sosial interaksjon hvor det var akseptabelt å snakke med andre studenter i 

undervisningssammenheng, men ikke i uformelle settinger utenfor undervisningen.  

 

De etablerte sosiale omgivelsene og de sosiale omgivelsene som studentene utvikler seg 

imellom er viet mye plass i denne oppgaven både med tanke på forskningsspørsmålene, 

begrepsdefinering i kapittel (2.2) og analysen (4). Inndeling av de to sosiale omgivelsene er 

ikke tilfeldig når de har utviklet seg fra den induktive analysen på grunnlag av informantenes 

uttalelsers og min oppfattelse av deres opplevelser. Ifølge Charmaz (2006) starter ”theoretical 
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sampling” med materialet og hvor man utvikler tentative ideer om materialet. Deretter utforsker 

man disse ideene gjennom å gå videre i den empiriske undersøkelsen (Charmaz, 2006). 

Informantene uttalelser beskrev det jeg tolket som et skille mellom to sosiale omgivelsene hvor 

den ene var stabil og en del av institusjonen (jf. Berger og Luckmann, 1966), mens den andre 

var formbar og utviklet seg i samspillet mellom studentene (jf. Stangor, 2009). Likevel fant jeg 

at de to sosiale omgivelsene var tett koblet gjennom flere gjensidige prosesser. De gjensidige 

prosessene var blant annet relatert til studentenes forhold til de akademiske kravene, 

studentenes læringsidentiteter og regler for sosial interaksjon. Studentenes læringsidentiteter 

preget deres handlinger i læringssituasjoner hvor studentenes kunnskapsforståelser ble 

eksponert i forelesningene eller samarbeidsgruppene.  

 

Som en gjensidige prosess fant jeg også som nevnt reglene for sosial interaksjon. Jeg tolket 

reglene som en del av utdanningsinstitusjonens konstituerte praksis. Reglene for sosial 

interaksjon har vært avgjørende i denne oppgaven fordi det var ved å identifisere reglene i 

analysene at jeg fant et mønster som repeterte seg mellom studentene og de ansatte, og mellom 

studentene som ikke hadde blitt venner gjennom fadderordningen. Reglene for sosial 

interaksjon anså jeg derfor som kjernen i materialet, og argumentasjon for at studentene var 

blitt integrerte på utdanningsinstitusjonen, fordi studentene hadde internalisert de etablerte 

sosiale omgivelsenes konstituerte praksis og eksternaliserte dem til de sosiale omgivelsene 

studentene utviklet seg imellom.  

 

Ut i fra svarene på forskningsspørsmålene finner jeg tre mulig funn som jeg vil drøfte videre i 

diskusjonen. 

 

Funn 1) at studenten ble integrert i to ulike sosiale omgivelser på utdanningsinstitusjonen, hvor 

et av dem, de etablerte sosiale omgivelsene, består av institusjonen og den akademiske kulturen, 

mens den andre, de sosiale omgivelsene som studentene utvikler seg imellom, består av de nye 

studentenes formasjoner som utvikler seg i løpet av den første uken på studiet.  

 

Funn 2) at de to ulike omgivelsene var gjensidig avhengige av hverandre når forhold innenfor 

en av omgivelsene preget identitetene til studentene innenfor den andre omgivelsen, gjennom 

studentens relasjon til det akademiske arbeidet og det sosiale livet på utdanningsinstitusjonen.  
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Funn 3) at studentene ble integrert når de internaliserte de etablerte sosiale omgivelsenes 

konstituerte praksis, som ga interaksjonsanvisninger om en akademisk distanse, og 

eksternaliserte den konstituerte praksisen til de sosiale omgivelsene som studentene utviklet seg 

imellom.  

 

Funnene ble diskutert opp mot Tintos, og tidligere studiers, definisjon av sosial og akademisk 

integrasjon, for så å fungere som argumentasjon for at det kan være en sammenheng mellom 

studentenes ønske om å slutte og det at de studerer på utdanningsinstitusjon med en konstituert 

praksis som sier at de skal holde en akademisk distanse. Hvert av de tre funnen vil bli diskutert 

opp mot teori og tidligere forskning i hvert sitt kapittel på følgende sosiale omgivelser/sosiale 

og akademisk integrasjon sett separat (5.1.1), sosiale omgivelser/sosial og akademisk 

integrasjon sett samlet (5.1.2) og sosial interaksjon som integrerende på 

utdanningsinstitusjonen (5.1.3) 

 

 

Sosiale omgivelser/sosial og akademisk integrasjon sett separat  

 

Det første funnet i studien var at studentene ble integrert i to ulike sosiale omgivelser hvor et 

av dem, de etablerte sosiale omgivelsene, består av institusjonen og den akademiske kulturen 

mens den andre, de sosiale omgivelsene som studentene utvikler seg imellom, består av de nye 

studentenes formasjoner som utvikler seg i løpet av den første uken på studiet. I dette kapittelet 

skal jeg diskutere funnene opp imot teorien til Tinto (1993) og drøfte hva studentene skal 

integreres inn i når de begynner på utdanningsinstitusjonen.  

 

Når sosial og akademisk integrasjon forståes som separerte prosesser er tanken at studentene er 

sosialt og intellektuelt integrert inn i det sosiale og akademiske systemet på 

utdanningsinstitusjonene. Begge systemene er bygd opp av formelle og uformelle strukturer.  

Den akademiske integrasjon er ”uavhengig” det sosiale systemet og kobles ofte opp til 

studentenes forhold til de akademiske kravene, studentenes intellektuelle utvikling i faget (jf. 

Wilcox, Winn and Fyvie-Gauld, 2005, Latz 2014-2015) eller studentenes forhold til de ansatte. 

Som en motsetning til dette forstås sosial integrasjon som ”uavhengig” fra det akademiske 

systemet, og kobles til studentens sosiale relasjoner på studiet (jf. Wilcox, Winn and Fyvie-

Gauld, 2005 og Jensen et al.,2018). Her kan relasjoner til andre være både andre studentene og 

ansatte ved utdanningsinstitusjonen. 
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I følge Tinto (1993) og tidligere studier som separerer sosial og akademisk integrasjon ville «de 

heldige» studentene i denne undersøkelsen kunne forstås som sosialt integrerte. De heldige 

studentene utviklet, gjennom fadderordningen, relasjoner og vennskap med andre studenter, 

som tidligere forskning hevder er viktig for at de skal fortsette på studiet (Kim og Sax, 2017). 

Studenten «Anna» kan forstås som akademisk integrert ifølge Tinto (1993) og tidligere studier 

som separerer sosial og akademisk integrasjon. På denne måten blir hun ansett som akademisk 

integrert når hun håndterer de akademiske kravene og har en intellektuell utvikling (Jensen m. 

fl., 2018). Latz (2014-2015) hevdet at studentene som kun var akademisk integrert siden 

studentene ikke hadde etablert relasjoner med noen på utdanningsinstitusjonen.  

 

Gjennom studentenes beskrivelser fant denne studien, også som Tinto (1993), et skille mellom 

to separate forhold som studentene skulle integreres inn i på utdanningsinstitusjonen. Dog 

finner jeg det ikke hensiktsmessig å karakterisere dem som sosiale eller akademiske system 

som Tinto har gjort. Det er fordi jeg opplever at studentene ble vel så preget av de generelle 

omgivelsene, slik som hvor de var komfortable med å sitte å spise lunsj. De to separate 

forholdene skilte jeg i ulike sosiale omgivelser, på basis av at en var etablert i  

utdanninginstitusjonen og den akademiske kulturen, mens den andre ble formet av studentene. 

Dette skille mener jeg er viktig når de to ulike sosiale omgivelsene krevde forskjellige 

egenskaper og handlingsmønster fra studentene, som ved å akseptere det akademiske gapet eller 

forhandlinger om posisjoner. Samtidig mener jeg beskrivelsene gir rom for kulturen og verdiene 

som er etablert i de sosiale omgivelsene lokalt på utdanningsinstitusjonene.  

 

I dette tilfellet tolker jeg det å bli sosialt og intellektuelt integrert inn i de etablerte sosiale 

omgivelsene som det å tilegne seg verdiene og praksisene til utdanningsinstitusjonen og den 

akademiske kulturen gjennom å selvstendig håndtere de medierende verktøyene og artefaktene 

som legitimerer institusjonen. Og i dette tilfellet ville det å bli sosialt og intellektuelt integrert 

inn i de sosiale omgivelsene studentene utvikler seg imellom bety at studentene skulle 

integreres inn i et gruppert miljø på utdanningsinstitusjonen, som delte studentene inn i heldige 

og uheldige, eller innenfor og utenfor, og som var preget av forhandlinger for å danne nettverk 

eller å håndtere å være utenfor nettverk.  

 

Skillet mellom de ulike forståelsen mener jeg ligger i hvordan man forstår hva studentene skal 

integreres inn i og hva det krever av dem for å bli integrerte. Jeg tolker ikke de sosiale 

omgivelsene som nødvendigvis gjensidig avhengig av hverandre når for eksempel de sosiale 
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omgivelsene som studentene utvikler seg imellom ikke nødvendigvis endrer de etablerte sosiale 

omgivelsene, siden det er en del av legitimiteten til den akademiske kulturen fundamentert i 

verdier med røtter fra Universitetet Bolonga på 1000-tallet og Humboltske tradisjoner fra 1800-

tallet (Helsvig, 2011). Derimot fant jeg i analysen til denne oppgaven at det var mange 

gjensidige prosesser hvor studentenes forhold i et av de sosiale omgivelsene preget studentene 

forhold innenfor den andre formen for de sosiale omgivelsene. Dette kommer jeg videre inn på 

i neste kapittel.  

 

Sosiale omgivelser/sosial og akademisk integrasjon sett samlet  

 

Det andre funnet i denne studien var at de to ulike omgivelsene hadde mange gjensidige 

prosesser når forhold innenfor en av omgivelsene preget identitetene til studentene innenfor det 

andre gjennom studentens relasjon til det akademiske arbeidet og det sosiale livet på 

utdanningsinstitusjonen. I dette kapittelet vil jeg drøfte hvordan jeg gjennom analysen fant at 

det var gjensidige prosesser mellom de to sosiale omgivelsene som spesielt kom til uttrykk i  

studentenes læringsidentiteter. Studentens læringsidentiteter utviklet seg fra studentens  forhold 

til pensum og kunnskapen som de måtte forholde seg til innenfor de etablerte sosiale 

omgivelsene og som preget situasjonene studentene i samarbeidssituasjonen de hadde med 

andre studenter i sosiale omgivelsene studentene utviklet seg imellom.   

 

Når sosial og akademisk integrasjon forståes som en samlet prosess separeres ikke de 

akademiske og sosiale systemene til to ulike konstruksjoner, men samles i situasjonene eller 

øyeblikkene hvor studentene møtes både faglig og sosialt. Situasjonene eller øyeblikkene anses 

da både som sosialt og akademisk integrerende (Karp, Hughes og O´Gara, 2010-2011, Deil-

Amen, 2011). Ifølge Tinto (1993) kan systemene også sees samlet og forståes som gjensidig 

avhengig av hverandre. 

  

Deil-Amen (2011) foreslo at situasjoner hvor studentene møttes med faglig intensjoner kunne 

være sosialt og akademisk integrerende når studentene delte læringserfaringer og fikk relasjoner 

som var faglige i tillegg til sosiale. Dette støtter Tinto i stor grad når han mener en viktig nøkkel 

er at studentene skal integreres gjennom samarbeidssituasjoner og undervisning i mindre 

grupper (1997). I analysen av denne oppgaven beskrev studentene flere situasjoner hvor de 

møtte hverandre både faglig og sosialt. Situasjonene var i tilknytning til undervisning eller 

samarbeidsoppgaver som studentene skulle gjøre sammen i forbindelse med 
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seminarundervisningen. Men situasjonene var preget av studentenes manglende 

kunnskapsforståelser og opplevelser av pensumet som overveldene, som i flere tilfeller gjorde 

at studentene følte seg usikre. Det gjaldt både innenfor de etablerte sosiale omgivelsene hvor 

flere studenter ikke ønsket å stille spørsmål i undervisningen, men også i samarbeidssituasjoner 

innenfor de sosiale omgivelsene studentene utviklet seg imellom. Under analysen tolket jeg det 

som at studentene utvikle usikre læringsidentiteter som preget studentene i begge omgivelsene 

og på den måten gjorde at de to sosiale omgivelsene fungerte som gjensidige prosesser.  

 

Rubins (2007) studie beskriver hvordan forestilte verdener (jf. Holland m fl., 1998) konstituerte 

læring på bestemte måter som formet studentens læringsidentiteter. Studien viste hvordan 

studentene dannet inkompetente læringsidentiteter:  

To be a good student one had to comply with the meaningless construction of learning 

available in this figured world, enduring insulting interactions and unflattering 

categorizations with equanimity. Faced with this choice, many attempted to be ‘‘good 

students’’ and fell short, judging themselves harshly as ‘‘not smart,’’ or ‘‘not working 

hard enough,’’ or disassociating themselves from the educational process (Rubin, 2007, 

s 243) 

 

 Ifølge Rubin (2007) er grensene mellom ulike settinger og situasjoner på 

utdanningsinstitusjonen gjennomtrengelige og læringsidentiteter utvikler seg gjennom flere 

situasjoner i undervisningen. Denne forståelsen mener Rubin (2007) gjør oss klokere på hva 

som skjer når studenter utvikler identitetene gjennom å være situert i en forestilt verden, samt 

at det kan gi kunnskap om forholdet mellom individet og samfunnet, eller det komplekse 

forholdet mellom micro og macro i sosiale relasjoner.  

 

Denne studien fant at spesielt samarbeidssituasjonen var mer komplisert når studentene var 

usikre og manglet kunnskap eller ikke ønsket å bidra i diskusjonen. Dillern og Frøysa (2008) 

intervjuet syv studenter på bachelor utdanning om hvordan det var å samarbeide i grupper. De 

fant at de hadde kompliserte og problematiske forhold til samarbeid og at det var utfordrende 

å bli kjent med høyskolens lærermetoder og forventinger. Ifølge Dillern og Frøysa (2008) var 

studentgrupper utfordrende og studenten var nølende med å delta aktivt i forelesningen.  

 

Alexandersen, Nakrem og Kvello (2014) gjennomførte en spørreundersøkelse med 359 

sykepleierstudenter. De fant at halvparten hadde vært involvert i konflikter mens de jobbet i 

studiegrupper. De mente at veilederne i de fleste tilfellene ikke oppfatte det og at 

utilstrekkelig konflikthåndteringskompetanse hos veilederne kunne være en viktig årsak. De 
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mente selv om konsekvensene var små i de fleste tilfeller, var det et fåtall som var mer 

alvorlig og at det kunne gå ut over læringsutbytte og trivsel.  

 

Foruten konflikter er det andre kjente effekter som skjer i en gruppesituasjon og læring. 

Connelly, Zweig, Webster og Trougakos (2012) fant at det var en stor grad av 

kunnskapsskjuling (knowledge hiding) i organisasjoner. Motivasjonen til Connelly m. fl. 

(2012) for å undersøke dette var forståelsen om at organisasjoner baserer seg på deling av 

kunnskap mellom deres ansatte og at dette som regel blir forsket på med å se hvordan 

kunnskap deles, ikke hvordan de velger å ikke dele. 

 

Connelly m. fl. (2012) definerer kunnskapsskjuling som ”intentional attempt by an individual 

to withhold or conceal knowledge that has been requested by another person” (Connelly m. 

fl., 2012). Det kan være at man spiller dum eller jobber for å skjule kunnskap slik at de andre 

ikke får den samme kunnskapen, spesielt ved konkurransesituasjoner. I deres undersøkelser 

fant de at kunnskapsskjuling skjedde på daglig basis og at mangel på tillit ga antydninger om 

fremtidige intensjoner om å skjule kunnskap. Som Connelly m. fl. (2012) beskrev var det 

manifestert i de daglige handlingene og det inkluderte atferd som å leke dum, unnvikende 

skjuling og rasjonalisert skjuling.  

 

Nå er det forskjell mellom studenter som skal lære og ansatte i en bedrift, men Pan og Zhang 

(2014) fant det samme hos studenter. Spesielt dersom studentene opplevde at de var i 

konkurranse med hverandre og om studentene følte de hadde en form for unik kunnskap som 

de hadde jobbet hardt for. Pan og Zhang (2014) fant at kunnskapsskjuling er en interaktiv 

prosess mellom de som søker kunnskap og de som har kunnskap, og hvor identiteten til de 

som søker kunnskapen er avgjørende. Eksempler på dette er om de som søker kunnskapen 

oppfattes som lat, i form av at de ikke selv ønsker å gjøre jobben, eller at de ikke er på samme 

nivå slik at det tar for mye energi å forklare. Det kan også komme fram om det foreligger 

forskjellig personligheter, holdninger og bakgrunner.  

 

Studiene til Dillern og Frøysa (2008), Alexandersen, Nakrem og Kvello (2014), Connelly m. 

fl.(2012) Pan og Zhang (2014) står som en kontrast til forståelsen om at studentene skaper 

sosiale og faglige relasjoner gjennom samarbeid hvor studentene deler kunnskap og på den 

måten blir sosialt og akademisk integrert, men illustrerer hvordan studenter relasjon til det 

faglige og det sosiale er tett knyttet opp.  
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Denne studien finner at de etablerte sosiale omgivelsene og de sosiale omgivelsene studentene 

utviklet seg imellom var tett knyttet til hverandre og var preget av gjensidige prosesser. Det 

kom blant annet til uttrykk i studentenes læringsidentiteter som studentene utviklet gjennom 

deres forhold til kunnskapen og pensumet og som preget samarbeidssituasjoner med andre 

studenter.  

 

Sosial interaksjon som integrerende på utdanningsinstitusjonen  

 

 

Det tredje funnet i denne studien var at studentene ble integrerte når de internaliserte de 

etablerte sosiale omgivelsenes konstituerte praksis, som ga interaksjonsanvisninger om en 

akademisk distanse, og eksternalisert den konstituerte praksisen til de sosiale omgivelsene som 

studentene utviklet seg imellom. I dette kapittelet vil jeg drøfte hvordan de konstituerte 

praksisene som studentene forholdt seg til i de to sosial omgivelsene, og som dannet en form 

for avstand, som jeg har kalt en akademisk distanse, mellom studentene, hindret studentene i å 

utvikle nye relasjoner etter den første uken.  

 

Når Tinto (1993) forklarer at studentene må bli integrerte for å fortsette på studiene legger han 

vekt på at studentene må oppnå en form for personlig kontakt og forklarer at sosial integrasjon 

(Durkheims sosial integrasjon) kommer når individene, studentene i dette tilfellet, har en 

personlig tilhørighet til samfunnet og daglig sosial interaksjon med andre medlemmer av 

samfunnet. Tinto (1993) legger vekt på at studentene må være integrert på et dypere nivå, en 

intellektuell integrasjon (Durkheims intellektuelle integrasjon) med verdiene til 

utdanningsinstitusjonen. Som nevnt hevder Tinto (1993) at Durkheim implisitt forstår 

integrasjon som tilegnelse av den dominerende gruppenes normer og verdier.  

 

Som jeg har illustrert med analysen forstår jeg både de etablerte sosiale omgivelsene og de 

omgivelsene som studentene utvikler seg imellom som preget av regler for sosial interaksjon.  

Det har jeg tolket som utdanningsinstitusjonen eller den forestilte verdenes konstituert praksis 

(jf. Holland et al, 1998) som preger handlingsrommet til studentene. Reglene for sosial 

interaksjon innebar at studentene kun kunne ta kontakt med andre studenter og de ansatte på 

basis av et faglig grunnlag, og ellers holdt studentene en akademisk distanse i de sosiale 

omgivelsene. Som jeg forklarte i forrige kapittel var samarbeidssituasjonene kompliserte. Men 
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studien viste også at kontakten som studentene etablerte i forbindelse med de faglig og sosiale 

aktivitetene ikke utviklet seg til relasjoner utenfor undervisningen. Dette er i stor kontrast til 

Tintos (1999) argumentet om at samarbeidssituasjonene også gir sosiale relasjoner. Slik jeg 

tolket det var studentene mer bekjente enn venner.  

 

Ifølge Fehr (1996) kan man skille bekjente og venner ut i fra mengden sosial interaksjon, 

nærhet, likhet, glede og ro. For venner har sosial interaksjon høy verdi og handlinger som å 

snakke, smile, le, berøre og dele intim informasjon bekrefter kontakten. Kun de informantene 

som jeg har gitt betegnelsen «de heldige» hadde mange historier om relasjoner som kan tolkes 

som venner.  

 

Dette kan selvfølgelig være grunnet manglende mengde av sosial interaksjon mellom 

informantene og studentene informantene samarbeidet med, men informantenes uttalelser om 

samarbeidet tolker jeg som kvalitetsmessig uheldig når flere fortalte at de syntes det var 

ubehagelig å danne grupper og å bidra i kunnskapsdiskusjonene. Ei heller forbinder jeg 

informantenes uttalelser om å samarbeide med de positive handlingene som å glede og latter 

som Fehr (1996) som kunne gjøre samarbeidssituasjonene anledninger for å etablere nærmere 

kontakt slik at studentene ble venner.  

 

Når det er sagt så tolker jeg at samarbeidssituasjonene var med på å integrere informantene, i 

form av viktige anledninger for informantene til å få informasjon om seg selv og sin posisjon 

innenfor utdanningsinstitusjonen, samt lære institusjonens praksiser. Holland et al. (1998) 

forstår improvisasjonen i ulike situasjoner som anledninger hvor individer danner identiteter 

(side 25-26) og hvor jeg oppfatter alle situasjonene som studentene var i som integrerende, ikke 

kun situasjonene hvor studentene samarbeidet med andre studenter.  

 

Ved å bruke det teoretiske rammeverket forstilte verdener (jf. Holland et. al, 1998) forstår jeg, 

som tidligere nevnt, at studentene blir integrert ved å akseptere forstillingen som er 

institusjonalisert. Det vil si at jeg tolker all form for sosial interaksjon, etablerte praksiser, 

medierende verktøy, artefakter og identiteter innenfor utdanningsinstitusjonen som en del av 

det studentene skal lære å kjenne, bli integrert i og få tilhørighet til.  

 

Studien har funnet like mye informasjon i negative situasjoner og situasjoner hvor sosial 

interaksjon fremstår som forhandlinger, for eksempel når informantene fortalte at de ønsket at 
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seminarlederen skulle organisere samarbeidsgruppene fordi det var ubehagelig for studentene 

å forhandle frem samarbeidsgruppene i rommet. Denne oppgaven støtter Tinto (2000) og Deil-

Amen (2011) forståelse om at samarbeidssituasjonene kunne være integrerende, men det 

betydde ikke nødvendigvis at studentene fikk mer tilhørighet av situasjoner som var sosiale og 

faglige samtidig.  

 

Ifølge Tinto (1993) fungere de daglige møtene mellom individer innenfor et samfunn som en 

måte individene kan måle sine verdier opp imot andre og justere, eventuelt begrense, 

utviklingen av verdier som er avvikene fra den definerende gruppen i samfunnet. De 

konstituerte praksisene fremstår som et mellomledd mellom de sosiale relasjon og verdiene i 

utdanningsinstitusjonene og en ramme for de sosiale omgivelsene (jf. Casper, 2001). Slik jeg 

tolker materialet internaliserte studentene de konstituerte praksisene og den akademiske 

avstanden fra de etablerte sosiale omgivelsene og eksternaliserte disse inn i de sosiale 

omgivelsene som studentene utvikler seg i mellom. På den måten forstod jeg alle studentene 

som integrerte når de sosiale omgivelsene som studentene utviklet seg imellom formet seg til å 

bli en del av institusjonen og den akademiske kulturen med en akademisk distanse.  

 

Om studentene følger en konstituert praksis på utdanningsinstitusjonen er ikke det 

nødvendigvis et argument for at studentene er fullstendig integrerte. Ifølge Tinto (2015) må 

studentene føle en form for tilhørighet:  

what is also required is that students come to see themselves as a member of a community 

of faculty, staff, and other students who value participation, that they matter and belong …. 

The result is a bond, often expressed as a commitment, which serves to bind the individual 

to the group or community even when challenges arises…. though more engagement with 

others is generally better then less, as it is students` perceptions of those engagements and 

the meaning they derive from them as to their belonging (Tinto, 2015, s. 5)   

 

Tinto (2015) hevder at studenten både kan få tilhørighet i mindre subgrupper på 

utdanningsinstitusjonen eller hos utdanningsinstitusjonen som helhet. Om studentene får 

tilhørighet til en subgruppe kan det gjøre at studentene fortsetter, men om studentene får 

tilhørighet til utdanningsinstitusjonen mener Tinto (2015) at studentene er mer motivert til å 

fortsette. Dog tar han med at studentenes følelse av tilhørighet kommer fra klimaet på 

utdanningsinstitusjonen og daglig sosial interaksjon med andre “it is most directly shaped by 

the broader campus climate and the perceptions of belonging students derive from their daily 

interactions with other students, faculty, staff…»(Tinto, 2015, s. 5). På den måten tolker jeg at 

de konstituerte praksisene fungerer som et uttrykk for utdanningsinstitusjonens klima og 
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verdier som studentene skal integreres med. I denne oppgaven har den konstituerte praksisen 

vært avgjørende for at hvordan jeg har tolker at studentene oppfattet klimaet på 

utdanningsinstitusjon og hva studentene måtte gjøre for å få bli integrert og få  tilhørighet på 

utdanningsinstitusjonen.  

 

6.2 Integrert inn i en akademisk distanse  

 

I dette kapittelet vil jeg teoretiske drøfte hvordan sosial integrasjon og intellektuell integrasjon 

kan stå som motsetninger dersom sosial integrasjon handler om tilhørighet, mens intellektuell 

integrasjon handler om verdier som akademisk distanse. Funnene ble diskutert opp mot Tintos 

og tidligere studiers definisjon av sosialt og akademisk integrasjon, for så å fungere som 

argumentasjon for at det kan være en sammenheng mellom studentenes ønske om å slutte og 

det å bli integrert på en utdanningsinstitusjon med en konstituert praksis som sier at de skal 

holde en akademisk distanse.  

 

Gjennom diskusjonen har jeg koblet funnene fra studien opp mot teori og tidligere forskning 

som tar utgangspunkt i at studentene blir integrert gjennom sosial interaksjon og relasjoner på 

studiet. I dette kapittelet ønsker jeg å utvikle diskusjonen videre ved å adressere problemer med 

den konseptuelle forståelsen av at studentene skal bli sosialt og akademisk integrert på en 

utdanningsinstitusjon med grunnleggende akademiske verdier som autonomi og selvstendighet. 

 

Tiltak med hensikt i å øke sosial interaksjon mellom studentene og mellom studentene og de 

ansatte har vært ansett som viktige for at førsteårsstudenten skal bli integrert. Macki (2001) 

gjennomførte en studie hvor hun sammenlignet studenter som fortsatte og studenter som valgte 

å slutte og fant at de som valgte å fortsette hadde gode relasjoner, var motiverte og hadde 

engasjement. På det grunnlaget anbefalte hun at videre arbeid med å integrere studenter burde 

konsentrere seg om å legge til rette for at flere studenter fikk forhold slik som de som valgte å 

fortsette for å hindre at studenter slutter. Fadderordningen og gruppeundervisning/ 

seminarundervisning kan ses på som mulig tiltak mot frafall for blant annet å bygge relasjoner 

og styrke studentenes sosiale integrasjon på utdanningsinstitusjonen (Hovdhaugen, Frølich og 

Aamodt, 2008). Ifølge Barefoot (2000) har forskning i lang tid «scrutnized the undergraduate 

years, studying the kinds of experience theta are highly correlated with student success» 

(Barefoot, 2000, s. 14) og som har lagt grunnlaget for hvordan tiltak for førsteårsstudenter er 
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utformet. Slik jeg tolker det er intensjonen til mange av tiltakene å legge til rette slik at alle 

studenter får omstendigheter eller forhold på utdanningsinstitusjonen, eks relasjoner og støtte, 

som ofte karakteriserer studentene som fortsetter (jf. Macki, 2001).  

 

Ifølge Latz (2014-2015) og Pascarella (2006) viser forskningen i høyere utdanning 

usammenhengende resultater og Pascarella (2006) hevder at både programmer og organisering 

i høyere utdanning bygger på antagelser og hvor tiltak som oppleves som rasjonelle antas å gi 

fordeler, men mangler grunnlag. Siedman (2012) hevder ulike introduksjonsprogram og tiltak 

har vært implementert i over 20 år uten at de virker å ha en effekt på studenters gjennomføring. 

Så om man har hatt et fokus på å øke studentenes relasjoner på utdanningsinstitusjonen i 20 år 

og det ikke har fungert, undrer jeg hvorfor det er så vanskelig for nye studenter å få relasjoner 

på utdanningsinstitusjoner?  

 

Ifølge Braxton, Sullivan og Johnson Jr, (red: Smart, 1997) kritiseres Tinto for å fokusere på et 

individuelt nivå, istedenfor et gruppenivå, og på den måten mangler teorien en forståelse av 

hvordan grupper spiller inn på studentenes ønske om å fortsette eller å slutte i høyere utdanning. 

Selv om Tinto ser individene som medlemmer av grupper og institusjonell kultur er en viktig 

del av modellen hans, inkludert ikke teorien hvordan grupper blir kulturelt dannet (red: Smart, 

1997 , Braxton, Sullivan og Johnson Jr, 1997).  

 

Som jeg forklarte i oppsummeringen av analysen tolket jeg at det var et samspill mellom 

studentene som hadde fått relasjoner (de heldige) og studentene som ikke hadde fått relasjoner 

(de uheldige) på utdanningsinstitusjonen. For at noen studenter skal være heldige tolker jeg at 

det implisitt betyr at andre studenter må være uheldige ettersom jeg ser heldig og uheldig som 

dikotomier basert på studentens beskrivelser. På samme måte forstår jeg at det å være innenfor 

implisitt betyr at andre må være utenfor.  

 

Slik jeg tolker det oppstår det et problem når Tinto argumenterer for at studentene skal bli 

integrerte med den samme teorien (egosentrisk selvmord) som han bruker til å forklare hvorfor 

studenter forlater utdanningsinstitusjonene. 

 In using the study of suicide as a guide for our thinking, we do not mean to imply that 

institutional departure necessarily leads to suicide or that it represents a form of 

suicidal behavior. But there are enough intriguing analogies between the two situations 

to warrant our attention. The most obvious of these is that both forms of behavior can 

be understood, in most circumstances, to represent a form of voluntary withdrawal from 
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local communities that is as much a reflection of the community as it is the individual 

who withdraws. Moreover, each can be seen to signal somewhat similar forms of 

rejection of conventional norms regarding the value of persisting in those communities 

(Tinto, 1993, s. 99)  

 

Som sitatet viser mener Tinto (1993) at om studenter velger å slutte sier det vel så mye om 

samfunnet og at man kan anse det at individer trekker seg vekk som at de faktisk avviser 

verdiene i samfunnene. Slik jeg forstår Tinto (1993) mener han at individer skal integreres inn 

i samfunn, i dette tilfellet utdanningsinstitusjonen, som andre ønsker å forlate, slik som 

studentene slutter. Ved å integreres vil individene eventuelt fortsette å være innenfor samfunnet.  

 

Men hva om det å bli integrert inn i utdanningsinstitusjonen i seg selv er grunnlaget for at 

studentene ønsker å slutte? Tinto sier det jo selv i sitatet når han beskriver at man må se på den 

sosiale og intellektuelle karakteren av institusjonen, studentene og de ansattes felleskap som 

eksisterer i institusjonen, men fortsetter videre med å beskrive hvordan man må integreres. Jeg 

tolker sitatet til å bety at man må se på institusjonenes strukturelle forhold for å forstå frafall. 

Altså at både institusjonens sosiale og akademiske karakter, i tillegg til studentene og 

ansatte/nettverk og de integrerende mekanismene. I tillegg sier han at man burde forvente at 

samfunn/institusjoner med lavt frafall er bedre rustet/har større evne til å integrere studentene. 

Eventuelt ved høyt frafall kan det være strukturelle eller verdimessige utfordringer som gjør at 

det å bli en del av institusjonen også gjør at studentene ønsker å slutte.  

 

Ifølge Tjora (2018) kan felleskap som er destruktive gi medlemmene tilhørighet, men stå for 

”usunne” verdier som radikalisering eller syke kroppsbilder. Som jeg tolker analysen måtte 

studentene akseptere forestillinger om dem selv som inkompetente eller usikre (jf Holland m. 

fl 1998) om de valgte å fortsette på studiet. Studentene måtte akseptere forestillinger om sosiale 

posisjoner hvor de som ny ankommende var av lavere status eller til og med sett på som barn. 

Jeg anser ikke UiO som et destruktivt felleskap, men forstår verdiene i de etablerte sosiale 

omgivelsene, som selvstendighet, autonomi og akademisk frihet, som en motsetning til 

verdiene man ønsker å skape i de sosiale omgivelsene som studentene utvikler seg imellom, 

som tilhørighet til andre på institusjonen, nettverk og personlig støtte.  

 

Ifølge Tjora (2018) skaper vi daglig fellesskap gjennom sosial interaksjon og følger 

interaksjonsanvisninger for å bli en del av fellesskapet. Idet studentene går inn i forelesningene 

skaper det situasjoner hvor studentene også må følge interaksjonsanvisningene for å forstå hvor 
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de skal sette seg, mye lignende det vi gjør når vi demper stemmen på et bibliotek. Tjora (2017) 

hevder at institusjonelle strukturer påvirker de daglige handlingene innenfor 

utdanningsinstitusjonen og at universiteters rammer kan gjøre at studenter og de ansatte har få 

møter og som han kobler videre som en av årsakene til ensomhet blant studentene.  

 

Allerede tidlig i 1977 fant Terenzini og Pascarella (1991), i en studie av Tintos konseptuelle 

modell, at mengden uformell sosial interaksjon var en viktig forskjell mellom studentene som 

sluttet og studentene som valgte å fortsette. De hevdet funnene illustrerte hvor viktige de ansatte 

var i studentens sosialiseringsprosess. Flere studier har vist en tydelig sammenheng mellom 

mengder av sosial interaksjon med de ansatte og positive sosiale og akademiske utfall 

(Pazcarella og Tenenzini 1991, Tinto 1993, Kuh og Hu 2001 og Kim og Sax 2017). Fortsatt, 

45 år etter, argumenter Tinto (2015) for at institusjonenes forståelse av studentene og 

institusjonens relasjoner til studentene er avgjørende for integrasjon.  

 

 

Slik jeg tolker funnen i denne oppgaven er det verken grunnlag for å bekrefte eller avkrefte 

sammenhengen mellom mengden sosial interaksjon og positive utfall på studentens situasjon 

på studiet. Derimot kan funnene vise kompleksiteten ved sosial interaksjon og samspillet 

mellom individene i utdanningsinstitusjonene som kan være vesentlig for å forstå utfordringene 

ved at de ansatte skal være sosialiseringsagenter.  

 

Ifølge Smeby (2002) legger universitetet opp til å løse alle universitetets utfordringer, både 

innenfor forskning og utdanning, gjennom de samme ansatte. De ansatte har en viktig rolle i 

studentenes sosialisering og opplevelse av utdanningsinstitusjonen, men den rollen virker som 

en kontrast til de grunnleggende verdiene til Universitetet og rollene de ansatte har som 

forskere. For de ansatte er selvstendighet en viktig egenskap i akademisk arbeid og ved 

universitet har vitenskapelige ansatte arbeidskontrakter som gir dem frihet og autonomi 

(Hendriksen m. fl. 2017). Helsvig (2011) beskriver hvordan de motstridene verdiene allerede 

kom frem i Perspektivanalysen fra 1987, en strategiplan for universitetet lagd til Universitet i 

Oslo sitt 200 års-jubileum.  
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 På det verdimessige planet var universitetsmiljøet, dominert som det tradisjonelt var av 

professorer og det øvrige vitenskapelige personalet, klart forankret i idealene om den 

akademiske friheten og den institusjonelle autonomi som garantist for kritisk og uavhengig 

forskning, kreativitet og nyskapning. Disse idealene stod sterkt i de moderne universiteter, både 

i tysk og amerikansk tapning, som i størst grad hadde inspirert virksomheten og utviklingen ved 

universitetet i Oslo. Selv om disse idealene alltid hadde vært under press, og i liten grad var 

blitt realisert fullt ut i det praktiske liv, hadde de utvilsomt dype røtter i institusjonen. Med 

universitetets voldsomme vekst ble disse verdiene, den tradisjonelle autoritetsstrukturen og den 

professorstyrte organisasjonsformen utfordret på helt nye måter.  (Helsvig, 2011, s 11)  

 

Forventningene som er satt til de ansatte som sosialiseringsagenter for studentene er ikke 

nødvendigvis forenelig med prinsippene og forventingene til utdanningsinstitusjonenes 

tradisjonelle verdier og forventingene som de ansatte må tilfredsstille for forskningen. Da blir 

det opp til den enkelt ansatt å manøvrere mellom to motstridene forventinger (Smeby, 2002).  

 

Når verdiene i de etablerte sosiale omgivelsene er selvstendighet, uavhengighet og autonomi, 

med praksiser som spesialisering og gruppering (jf. Smeby, 2002), fremstår det som en 

motsetning til verdiene samhold, tilhørighet, inkludering og kunnskapsdeling (jf.Tinto, 1993, 

2000) som ulike integrerende tiltak, lignende fadderordningen, jobber for å etablere innenfor 

de sosiale omgivelsene studentene utvikler seg imellom. Om de etablerte sosiale omgivelsene 

på utdanningsinstitusjonen representerer ”usunne” verdier og danner praksiser som akademisk 

distanse, må de ”usunne” verdiene også kunne gjøre at studentene slutter om de faktisk blir 

sosialt og akademisk integrerte. Som en konsekvensene av de «usunne» verdiene kan det 

medfører at studentene blir både sosialt og akademisk integrert på en utdanningsinstitusjon de 

ikke trives i og dermed ønske å slutte. Ved å integreres inn på en utdanningsinstitusjon med en 

akademisk distanse tolker jeg at det å få personlig kontakt  er utfordrende, både med de ansatte 

og nye studenter. Eventuelt kan det bety at studenter som har tilhørighet til en 

utdanningsinstitusjon med en konstituert praksis om å holde akademisk distanse også trives 

med å holde akademisk distanse.   
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7 Konklusjon  
I dette kapittelet vil jeg gi et mulig svar på problemstillingen med utgangspunkt i 

forskningsspørsmålene, funnene og diskusjonen. Oppgaven har hatt en empirisk og teoretisk 

tilnærming fordi jeg gjennom den empiriske delen av oppgaven fant et interaksjonsmønster som 

jeg mente var i kontrast til hvordan tidligere studier beskrev studentene som sosialt og 

akademisk integrerte. Den teoretiske delen av oppgavene var å undersøke hvordan Tinto (1993) 

og tidligere studier (Wilcox, Winn and Fyvie-Gauld, 2005, Latz 2014 – 2015, Karp, Hughes og 

O´Gara, 2010-201, Deil-Amen, 2011) forstod studentene som sosialt og akademisk integrert, 

samt diskutere de empiriske funnen opp imot Tinto (1993). 

For å svare på problemstillingen deler jeg problemstillingen i to.  

 

1) På hvilken måte kan studentene empirisk forstås som sosialt og akademisk integrert i 

de sosiale omgivelsene på UiO?  

 

Som kapittel 5.1 illustrerte finnes det ulike teoretiske forståelser for hvordan studentene blir 

tolket som sosialt og akademisk integrerte. Med en sosial konstruktivistisk tilnærming, og en 

empirisk analyse inspirert av konstruktivistisk grounded theory, har jeg som fortolker vært 

tydelig tilstede i analyseprosessen og tolkningen av funnene (Charmaz, 2006). Gjennom 

analysen tolket jeg at studentene forholdt seg til to sosiale konstruksjoner, de etablerte sosiale 

omgivelsene og de sosiale omgivelsene studentene utvikler seg imellom. Det gjorde at jeg 

utviklet to nye forskningsspørsmål (jf. Charmaz, 2006) for å undersøke videre hvordan 

studentene opplevde de to konstruksjonene. Jeg presenterer funnen til forskningsspørsmålene 

samlet nå ettersom funnene er tett koblet og tidligere presentert med hvert sitt kapittel. Et av 

funnene var at studentenes forhold til det akademiske arbeidet og de sosiale grupperingene 

mellom studentene preget studentenes læringsidentiteter i undervisningssammenheng, og 

spesielt i samarbeidssituasjoner. Det andre funnet var, det jeg har tolket som en konstituert 

praksis, at studentene måtte følge regler for sosial interaksjon både med de ansatte og 

studentene seg i mellom. Studentene måtte ha en faglig grunn for å ta kontakt, også med de 

andre studentene. I oppsummeringen av analysen samlet jeg hele den empiriske undersøkelsen 

for å se de to konstruksjonene, de etablerte sosiale omgivelsene og de sosiale omgivelsene 

studentene utvikler seg i mellom, i sammenheng med hverandre. Det resulterte i tre hovedfunn 

som jeg drøftet i hvert sitt kapittel for å svare på del en av problemstillingen.  På basis av den 

omfattende empiriske undersøkelsen forstod jeg studentene som sosialt og akademisk integrerte 
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når de hadde tilegnet seg utdanningsinstitusjonens praksiser som de ble kjent med fra de 

etablerte sosiale omgivelsene, og i tillegg holdt, det jeg har beskrevet som, en akademisk 

distanse i de sosiale omgivelsene studentene utviklet seg imellom.  

 

2) Hvordan forholder den empiriske forståelsen seg til Tintos teori om sosialt og 

akademisk integrasjon?  

 

I kapittel 5.2 drøftet jeg hvordan den konseptuelle forståelsen av teorien til Tinto om at 

studentene må bli sosialt og akademisk integrert for å fortsette studiet opp mot studiens 

empiriske forståelse. Som tidligere nevnt forstod jeg fra den empiriske undersøkelsen 

studentene som sosialt og akademisk integrerte når de hadde tilegnet seg 

utdanningsinstitusjonens konstituerte praksis om å holde en akademisk distanse. I kapittelet 

argumenterte jeg for at utdanningsinstitusjoner som har ”usunne” verdier kan gjør at studenter 

ønsker å slutte når de faktisk har blitt integrert. Tinto (1993) legger vekt på at studentene skal 

både få personlig tilhørighet og like verdier med utdanningsinstitusjonen gjennom sosial og 

intellektuell integrasjon. Denne oppgaven fant at det kunne være en motsetning mellom den 

sosiale og intellektuelle integrasjonen om verdiene hindret personlig kontakt. De betyr at den 

empiriske forståelsen i denne oppgaven legger betydelig mer vekt på de sosiale omgivelsene 

og hva de omgivelsene har å si for studentene som er integrerte på utdanningsinstitusjonen. Det 

gjelder både de sosiale omgivelsene som er etablert i institusjonen gjennom verdier og 

praksiser, men også hvordan student- og læringsmiljøene samtidig preger de sosiale 

omgivelsene lokalt og på gruppenivå. Teorien til Tinto (1993) legger vekt på at studentene må 

bli sosialt og akademisk integrert og få tilhørighet på utdanningsinstitusjonen for at de skal 

fortsette. Ved å få tilhørighet, enten sosialt eller intellektuelt, til et læringsmiljø som er preget 

av for eksempel konkurranse kan studentene begynne med kunnskapsskjuling eller andre 

former for atferd som er destruktive for individet i lengden. Med en forståelse om at den sosiale 

og intellektuelle integrasjonen kan fungere som motsetninger argumentere jeg for at det kan 

være en sammenheng mellom studentenes ønske om å slutte og det faktum at de har blitt sosialt 

og akademisk integrert på utdanningsinstitusjonen.  

 

 

 

7.1 Mulig utfordringer  
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I dette kapittelet vil jeg gå igjennom ulike utfordringer eller implikasjoner med studien.  

Denne studien er gjennomført med syv informanter som ikke gir grunnlag for generalisering og 

medfører at det er grunn til å ta forbehold med tanke på funn og konklusjon. Når det er sagt var 

tre av informantene fra 2016 og fire av informantene 2017 som vil si at informantene hadde 

lignende historier fra det første semesteret sitt på UiO begge årene. I tillegg var alle 

informantene kvinner som kan bety at studiens funn har en systematisk skjevhet. Likevel har 

oppgaven et overordnet og en teoretisk framstilling av hva det vil si å være sosiale og akademisk 

integrert som kan være nyttig i fremtidig arbeid på utdanningsinstitusjoner og forskning på 

overgangen til høyere utdanning.  

 

Et av hovedfunnene i oppgavene var hvordan en akademisk distanse gjorde at studentene 

holdt en avstand til andre studenter og de ansatte. Jeg har forstått det som en del av 

utdanningsinstitusjonen konstituerte praksiser. Dog kan det eventuelt forsåes som en norsk 

sjenanse og ifølge Tjora (2017) har vi ulike interaksjonsanvisninger som preger hvordan vi i 

Norge forholder oss til hverandre, slik som på bussen i Norge hvor vi ikke snakker samme.   

 

Denne studien har kun forholdt seg til studentens erfaringer og opplevelser av 

utdanningsinstitusjonen. En stor del av forskning på frafall og gjennomføring legger vekt på 

studentenes bakgrunnsvariabler, motivasjon og målsetninger når de undersøker studenters 

forhold til utdanningsinstitusjoner, og disse områdene har ikke har blitt adressert i denne 

oppgaven. Det samme gjelder utenforliggende årsaker til at studenter velger å slutte, slik som 

familie, økonomi og jobb ved siden av studiene. Likevel mener jeg oppgaven kan bidra til økt 

forståelse av studentens erfaringer på utdanningsinstitusjoner og utfordringene knyttet til 

teorien til Tinto (1993).  

 

7.2 Avsluttende kommentarer 

 

I denne oppgaven har jeg prøvd å formidle de kompliserte forholdene med konstruksjoner som 

studentene måtte akseptere for å bli en del av institusjonen og bli sosial og akademisk integrert. 

De sosiale omgivelsene har vært av stor betydning når den empiriske undersøkelsen hadde til 

hensikt å forstå hvordan studentene opplevde i de sosiale omgivelsene og hvordan de ble 

integrert på UiO.  
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Oppgaven videre bevegde seg til en teoretisk gjennomgang av hvordan tidligere studier og 

Tinto forstår teorien om at studenter må bli sosialt og akademisk integrert. Dette har vært 

hensiktsmessig å undersøke når flere utdanningsinstitusjoner har implementert tankegangen om 

at studentene må bli sosialt og akademisk integrert.  

 

Konklusjonen i denne oppgaven er at studentene ble integrert gjennom de konstituerte 

praksisene på utdanningsinstitusjonene, men at studentene ved å bli integrert forholdt seg til en 

akademisk distanse, som paradoksalt nok kunne medføre at studentene ønsket å slutte. Dette 

innebærer at det ikke er tilstrekkelig at studenter blir sosialt og akademiske integrert, slik som 

Tinto (1993) hevder, men at den kulturen og de verdiene som eksisterer i 

utdanningsinstitusjoners sosiale omgivelser også har betydning. Dette innebærer at for å 

forhindre frafall må utdanningsinstitusjoner legge til rette for akademisk og sosial integrasjon, 

men at de i tillegg må adressere kultur/verdier i de sosiale omgivelser. Wilcox, Winn and Fyvie-

Gauld, (2005) viser at de ”heldige” som er sosialt og akademisk integrert kjennetegnes av støtte 

og sosiale relasjoner på studiet, men her viser det seg at studentene blir integrert inn i sosiale 

og akademiske omgivelser som kan oppleves som negative/inneholder «usunne» 

elementer/verdier, som igjen kan påvirke studentene til å slutte på studiene. 

 

Videre forskning som kan være nyttig er å undersøke nærmere de strukturelle faktorene (kultur, 

verdier) som foreligger eller eksisterer i utdanningsinstitusjoners sosiale omgivelser og hvordan 

disse kan påvirkes/endres. I strategier og organisering av utdanningsinstitusjonen tenker jeg det 

er viktig å være bevist på ulike motsetninger i utdanningsinstitusjonen som kan hindre det man 

ønsker å gjennomføre. Det kan være alt fra hvilke muligheter arkitekturen gir studentenes til å 

sosialisere seg eller hvilke læringsidealer som blir formidlet av de ansatte. Et eksempel er ideen 

om å danne kullfølelse slik at studentene skal trives i klassen, mens studentene i samme kull er 

hverandres sammenligningsgrunnlag og konkurranse i det faglige.  

Det betyr ikke at jeg anser arbeidet som mange utdanningsinstitusjoner gjør med å knytte 

studentene til fagmiljøene sine og studiene som uhensiktsmessig. Dog mener jeg det må være 

en bevissthet rundt innholdet, strukturen, og kulturen i de sosiale omgivelsene studentene skal 

integreres inn i, både innenfor de etablerte sosiale omgivelsene og omgivelsene som studentene 

utvikler seg i mellom. Det vil si at det krever lokal forståelse av hvilke studie- og læringsmiljø 

studentene skal bli en del av og aktivt identifisere utviklingen av ”usunne verdier” eller 

praksiser som er uheldige for læringsmiljøet.  
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Denne oppgaven kan være av betydning for utdanningsinstitusjoners arbeid med frafall og 

gjennomføring når begrepet akademisk distanse kan være beskrivende på hvorfor det er 

vanskelig for studenter å få sosiale relasjoner. Hos studenter er manglende sosiale relasjoner 

ansett som viktig både for personlig og faglig støtte. Spesielt viktig er det for studenter som har 

flyttet fra familie og venner for å begynne i høyere utdanning. Studenter som har ønsket å 

etablere nettverk på utdanningsinstitusjonene og på studiet kan syntes det er utfordrende å ta 

kontakt med nye om de kjenner at det er en akademisk distanse. Eventuelt kan de føle seg 

ensomme på utdanningsinstitusjonen og ønske å slutte. Denne oppgaven kan være av betydning 

for hvilke tiltak utdanningsinstitusjonene forstår som hensiktsmessig ved å være bevisst og 

identifisere strukturelle og kulturelle utfordringer innenfor utdanningsinstitusjonen. Om det 

finnes ”usunne” verdier som preger kulturen på et institutt eller et programfag kan tiltak som 

adresserer de usunne verdiene kanskje være bedre enn å tiltak for å integrere studentene.  
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Vedlegg 2: Informasjonsbrev og 

samtykkeerklæring  
 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

 

”Undersøkelse om hvordan studenter blir kjent med 

studiestedet sitt, både sosialt og akademisk” 
 

Bakgrunn og formål  
Vi henvender oss til dere i forbindelse med et masterprosjekt ved Instituttet for pedagogikk 

ved Universitet i Oslo, hvor vi vil undersøke hvordan studenter blir kjent med studiestedet sitt 

og studietilværelsen. Vi ønsker å få et bilde på hvordan studenter opplever det å bli sosialt 

kjent med andre med-studenter, fakultet og øvrige, samt hvordan de opplever det å bli 

akademisk kjent med pensum, forelesninger og oppgaver. Dette skal brukes til en 

masteroppgave.  

 

Vi ønsker å komme i kontakt med studenter som tar faget UVEXFAC10 og er i starten av 

bachelor programmet i pedagogikk. Det er i den forbindelsen dere har fått dette brevet.  

 

Hva innebærer deltakelsen i studien? 
Deltakelse vil innebære å være med på et intervju som varer mellom 1 – 1 ½ time. Intervjue 

vil foregå på Helga Engs til et avtalt tidspunkt mellom deltaker og intervjuer. Intervjuet blir 

tatt opp på lydbånd, mens intervjuer noterer periodevis.  

 

Hva skjer med informasjonen om deg?  
Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt og anonymiseres slik at det ikke vil 

være mulig å identifisere hvem som har blitt intervjuet.  Deltakerne vil ikke kunne 

gjenkjennes i videre arbeid med transkripsjoner eller masteroppgave.  

 

Prosjektet skal etter plan avsluttes 01.01.18 og da vil alt av datamaterialer slettes. I 

mellomtiden vil alt datamaterialet være låst inn.  
 

Frivillig deltakelse  
Det er frivillig å delta og mulig å trekke seg når som helst i løpet av prosjektet, uten at man 

trenger å begrunne dette. Dersom man velger å trekke seg, vil alle opplysninger bli slettet. 

Masterstudent og veileder er underlagt taushetsplikt.  

Dersom du har spørsmål til studien, ta kontakt med førsteamanuensis Kristinn Hegna 

(veileder) på mail: kristinn.hegna@iped.uio.no eller tlf. 22840711 eller masterstudent Helene 

Victoria Haynes (masterstudent) på mail: victorha@student.uv.uio.no eller tlf. 41542423.  

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig 

datatjeneste AS.  
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Dersom dere ønsker å delta i denne undersøkelsen ber vi dere sende en mail til 

victorha@student.uv.uio.no for å bekrefte deltagelse. Selve svarslippen (nedenfor) kan vi få i 

forbindelse med datainnsamlingen.  

 

 

 

Samtykke til deltakelsen i studien 

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta  

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av informant, dato)  
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Vedlegg 3: Intervjuguide 
 

 Intervjuguide Hvordan opplever studentene å bli kjent med på utdanningsvitenskaplig 

fakultet? (og etterhvert en del av UV?) 

 

Bakgrunn:  

-Først så ønsker jeg at du skal fortelle litt om deg selv og bakgrunnen din. 

(Hvor de kommer fra, om deres nåværende bo- og jobbsituasjon og tidligere erfaringer med 

skole) 

-Hva liker du å drive med til vanlig? Hobbyer,  

-Hvorfor du valgte å søke på dette studiet, og hvilke forhåpninger og forventninger du har 

eller har hatt?   

 

Det å bli kjent:  

 

Den første tiden:  

-Hva var første inntrykket ditt av UV?  

(Både av lokalene og stemningen, av de andre studentene og de faglige ansatte, om studiene)  

-Kan du fortelle om den første dagen du hadde på her? (eventuelt i regi av fadderordning eller 

forelesning)  

-Hvem var den første du ble kjent med og hvordan skjedde det?  

 

Studietiden:  

-Kan du fortelle om en typisk (skole)hverdag for deg nå?  

(Hvor jobber du med studiene? Sammen med noen? Alene? Hvor spiser du? Hvem 

snakker/spiser/jobber du med? Andre studenter, forelesere? Venner utenfor studiet? )  

-Hvis du snakker/spiser/jobber med noen fra studiet; Hvordan ble dere kjent?  

-Hvor mye tid tilbringer du på UV tror du på en uke? (anslag)  

-Hvor mye tid tilbringer du med studiet/studiene generelt? (anslag) 

 

Forelesningene, seminarer, klasserommet: 

-Hva syntes du om forelesningene?  

(Innhold og faglitteratur/pensum. Hva syntes du om lokalene og stemningen, hvor pleier du å 

sette deg? Foran/bak alene/sammen med noen? Samme plass hver gang eller forskjellig? 

Vanskelig eller lett å rekke opp hånden)  

-Er det en forelesning du har tenkt på som satte skikkelig inntrykk? Hvorfor tror du den satte 

så inntrykk?  

-Hva syntes du om foreleserne? Hvis dårlig, spør om noe bra? Hvis bra, spør om noe dårlig?  

-Kjenner du til noen av foreleserne og hva de jobber med? 

(Hvis ja, Vet du hva de jobber med? Eventuelt hvordan har du blitt kjent med de?  

Hvis nei, hvorfor tror du at du ikke kjenner til de?) 

-Hva syntes du om seminartimene?  

(Innhold og faglitteratur/pensum. Hva syntes du om lokalene og stemningen, hvor pleier du å 

sette deg? Foran/bak alene/sammen med noen? Samme plass hver gang eller forskjellig?)  

-Noen ganger får studenter oppgaver om å samarbeide enten i en liten øvelse eller oppgave. 

Hva syntes du om det? Kan du fortelle om en gang det gikk bra? Kan du fortelle om en gang 

det gikk dårlig? Hvorfor bra? Hvorfor dårlig? 

- Hvordan pleier dere å bli satt i gruppe? Er det for lenger eller kortere periode? Med noen du 

kjenner fra før av eller nye?  
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Pensum/faglitteratur/oppgaveskriving/eksamen: 

-Hva syntes du om pensumet? (mengden, innholdet, temaene?) 

-Hvilke erfaringer har du med å lese sånn type litteratur?  

-Hvordan syntes du det var å skrive arbeidskravet? (størrelse, var det klart hva du skulle 

gjøre? Hvordan gjennomførte du det? Alene/sammen med noen?) 

-Kan du fortelle om hvordan du jobber/leser til eksamen? Er det en måte du trives med? 

-Hvordan forbedrer du deg til en forelesning eller time? Løser du oppgaver med en gang du 

får dem eller venter du til det nærmer seg innlevering? 

 

Søke hjelp: 

-Har du vært i en situasjon hvor du trengte hjelp eller råd? Faglig, praktisk, sosialt? kan du 

fortelle litt om situasjonen? Er det flere?  

-Hvis du skulle ønske hjelp eller råd om noe hvor hadde du henvendt deg?  

-Har du vært i en situasjon hvor andre trengte hjelp og kom til deg? Kan du fortelle om 

situasjonen? 

-Har du noen form for mentor på skolen, hjemme eller i nettverket ditt?  

 

Sosiale situasjoner/ kjenner UV deg?:  

-Hvordan syntes du det er å bli kjent med nye på studiet? Kjenner du noen fra før av?  

-Hvordan har du og de i gruppen deres snakket sammen? Facebook, telefon, avtalt møter?  

-Har du beholdt kontakt med noen etter gruppearbeidet er ferdig?  

-Hvis du ble kjent med en eller flere på studiet; kan du fortelle om hvordan dere ble kjent? 

Hvordan venner er dere? Eller hva snakker dere om? Skole-ting? Personlige ting?  

-hvor pleier du å sitte når du spiser lunsj? Sammen med noen? Inne i kantina?  

-Møter du noen fra studiet utenom studiet?  

-Hva med andre studenter som går på UiO, men som ikke går på studiet ditt?  

-Er du involvert i foreninger eller lignende i forbindelse med UiO? Eventuelt hvordan ble du 

det? Hvis ikke, hvorfor ikke? Har du vært nysgjerrig på noen av de?  

-Har du blitt kjent med noen av foreleserne eller administrasjonen? Ville du sagt hei om du 

møtte dem i kantina eller har de gjenkjent deg?  

- Kjenner du noe til arbeidet til foreleserne før timen? Eller hva vet du om dem før 

forelesninger og seminartimer? Navnet osv. 

-hvordan syntes du det er å rekke opp hånden?  

 

Blitt en deltaker:  

- På UV har de ulike foreninger eller engasjement (eks PIA utvalget) hva kjenner du til av de? 

Deltar du på noen av disse?  

-Hvordan tror du fakultetet ser deg? Kjenner de navnet ditt eller er du en del av mengden?  

-Har inntrykket endret seg om UV fra det du hadde i begynnelsen? Eventuelt hvordan og 

hvorfor? Eller hvorfor ikke?  

-Snakker du om ”faget” og studie med noen? Familie, venner, andre studenter, forelesere eller 

professorer osv?  

-Hva liker du best ved UV? Hva skulle du ønske var annerledes?  

-Har du tenkt på noe du kan gjøre for at det skal bli annerledes? Eller noe fakultetet kan 

gjøre/burde gjøre? 

 

Tanker om studie, UiO og UV: 

-Hva tror du må til for å fungere på studiet? Må man være smart eller jobbe hardt.?  

-Hva legger du i begrepet akademia? Eller å være akademisk integrert?  
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-Hva legger du i begrepet intellektuell?  

-Hvordan tror du man passer best inn på studiet? Hvordan skal man være? Hva skal man 

gjøre?  

-Hvordan føler du at du passer inn?  

-Opplever du at du mestrer studiene? Hva slags forventninger har du til deg selv?  

-Tror du mange må endre seg når de begynner på uv? Eller hvilke endringer må man gjøre når 

man begynner på studiet? Hvilke endringer har du gjort?  

-Hvordan føler du at du kan kontrollere studiehverdagen din?  

 

 

 Planene videre:  
-Hva er videre planene for studiene? Fortsette? Master?  

-Eventuelt ja fortsette; Til neste år og videre i programmet skal du velge fag i 40 og 80 

gruppen. Hvilke tenker du er aktuelle og hvorfor de?  

 

Ekstra for 2017:  

- Har du merket at flere holder sammen?  

- Hvor sitter de fleste å spiser?  

- Hvor leser de fleste?  

- Har du merket at noen av studentene har samlet seg i grupper 
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