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Abstract 

Dropout rates at university represents several social and socioeconomical challenges. One group 

that is more prone to dropping out of universities in Norway are immigrant students. This group has 

higher dropout rates and at the same time research shows that this group is exposed to negative 

stereotypes in academia. These high dropout rates might be partially explained by the widespread 

negative stereotypes about this group (Steele & Aronson, 2002). As earlier research has shown, 

negative stereotypes not only affect performance, but also students’ social approach motivation 

(Martiny & Nikitin, 2019; Rahn, Martiny, & Nikitin, 2020). Aim of the present cross-sectional 

study was to see how negative stereotypes affect social approach motivation of immigrants in 

Norway in an educational context. University students (N = 105) with migrant background were 

recruited to test wherever immigrants students in Norway experiences social identity threat at the 

University. First, we tested whether experiencing social identity threat reduces social approach 

motivation by using a simple regression analyses. Second, we looked at whether this relationship if 

this relationship between social identity threat and social approach motivation was mediated by a 

reduced sense of belonging by using mediational model . The findings mainly supported these 

hypotheses. There were no direct relation between experiencing social identity threat and reduction 

in social approach motivation. On the other hand, we did find support for the relationship between 

social identity threat and social approach motivation when mediated by a reduced sense of 

belonging. We conclude that this can lead to downward spiral that might influences immigrant 

student’s performance and well-being, that may consequently lead to drop-out from higher 

education. 

Keywords: negative stereotypes, social identity threat, social approach motivation, sense of 

belonging, immigrants students. 
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Sammendrag 

Frafall på universitetet representerer en rekke sosiale og sosioøkonomisk utfordringer. En gruppe 

som er mer utsatt for å droppe ut fra universitetene i Norge, er innvandrerstudenter. Denne gruppen 

er preget av høyere frafall enn sine norske medstudenter, samtidig som forskning viser at denne 

gruppen er utsatt for negative stereotypier i akademia. Den høye frafallstatistikken kan delvis 

forklares med de negative stereotypiene som er knyttet til denne gruppen (Steele & Aronson, 2002). 

Som tidligere forskning viser, kan negative stereotypier ikke bare påvirke prestasjoner, men også 

sosiale relasjoner (Martiny & Nikitin, 2019; Rahn, Martiny, & Nikitin, 2020). Den nåværende 

studien har fokusert på hvordan negative stereotypier påvirker social approach motivation til 

innvandrere i Norge i en pedagogisk sammenheng. Universitetsstudenter (N = 105) med 

innvandrerbakgrunn ble derfor ble rekruttert til denne tverrsnittsstudien. Først testet vi om 

innvandrerstudenter i Norge opplever social identity threat ved universiteter, og om dette kan 

redusere deres social approach motivation ved å bruke en enkel lineær regresjonsanalyse. Siden 

testet vi om denne relasjonen mellom social identity threat og social approach motivation var 

mediert gjennom en redusert sense of belonging ved å bruke en mediational model. Våre funn 

støttet hovedsakelig hypotesene. Det var ingen direkte relasjon mellom å oppleve social identity 

threat og social approach motivation. Derimot fant vi støtte for forholdet mellom social identity 

threat og social approach motivation så lenge det var mediert av sense of belonging. Dette kan føre 

til en negativ interaksjon som påvirker innvandrerstudenters prestasjoner og velvære, som deretter i 

verste fall kan føre til frafall fra høyere utdannelse. 

Nøkkelord: negative stereotypes, social identity threat, social approach motivation, sense of 

belonging, studenter med innvandrerbakgrunn.
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Hvorfor har studenter med innvandrerbakgrunn større sannsynlighet for å droppe ut fra høyere 

utdanning? For selv om innvandrere tar høyere utdannelse, er denne gruppen plaget med frafall fra 

skolesystemet både i Norge (SSB, 2009; 2017; 2020) og resten av Europa (OECD, 2012; 

International Organization for Migration, 2017). I ett velstående og konkurrerende vestlig samfunn 

er frafall fra utdanningssystemet en utfordring som ikke bare skader samfunnet, men også fører økt 

fattigdom, arbeidsledighet, sosial eksklusjon og redusert livskvalitet for den enkelte student 

(OECD, 2012; Kunnskapsdepartementet, 2006). Kunnskapsdepartementet (2006) melder om økte 

sosiale vanskeligheter i den norske skolen, og peker på det psykososiale miljøet som en mulig 

forklaring på frafallsproblemet. Dette støttes opp av norsk og internasjonal forskning som viser at 

det finnes en sammenheng mellom psykisk helse og frafall (Markussen & Seland, 2012; Breslau, 

2010). I dag er det ett høyt antall studenter som sliter med å opprettholde en god psykiske helse 

(Kunnskapsdepartementet, 2006; Stallmann, 2011). For studentene som er rammet er ensomhet, 

stress, manglende opplevelse av mestring og lite sosial støtte sentrale utfordringer (Nes & Bang, 

2011). Helse- og trivselsundersøkelse (Knapstad, Heradstveit, & Sivertsen, 2018) rapporterer om en 

økning av ensomhetsfølelse blant studenter, hvor hele 1 av 3 studenter rapporterer at de føler 

ensomhet. Ensomhet er en individuell opplevelse av å savne sosiale relasjoner og (psykologisk) 

tilknytning til andre mennesker, og er nært forbundet med utenforskap (Lunde, 2019). En sårbar 

gruppe for ensomhet og utenforskap er studenter med innvandrerbakgrunn (Hegna, 2013). Spesielt 

siden de trives mindre på skolen, og er mer utsatt for utestenging og mobbing fra andre elever 

(Bakken, 2003). Siden store deler av hverdagen for studenter tilbringes på skolen, er det ekstra 

viktig med forebyggende faktorer som inkludering og sosiale relasjoner (Wentzel, 1998). Dette er 

ikke bare viktig for den psykiske helsen, men også for studentenes utvikling og læring (Wentzel, 

1998; Kunnskapsdepartementet, 2006). Til tross for økt fokus på psykisk helse, og nasjonale 

rammeplaner som skal legge til rette for inkludering i utdanningssystemet, er innvandrerstudenter 

fremdeles plaget med høyere frafall enn sine norske studenter (Kunnskapsdepartementet, 2006, 
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SSB, 2009; 2017; 2020). Språkutfordringer og lav sosioøkonomisk status kan forklare deler av 

problemet men ytterligere gjenstår å forklares (Weber, Appel, & Kronberger, 2015). Av denne grunn 

er det viktig å undersøke alternative psykologiske variabler som bidrar til å forklare situasjonen til 

innvandrerne.  

Situasjonen til innvandrerne i Norge   

Norge er preget av mangfold med ulike nasjoner og minoriteter. I dag er 979 254 (18,2 %) av 

innbyggerne i Norge første eller andre generasjons-innvandrer (SSB, 2020). Minst halvparten av 

innvandrerne  i Norge rapporterer at de har blitt utsatt for negative opplevelser knyttet til sin 

etnisitet (SSB, 2009). Innvandrere er en minoritetsgruppe som er ekstra utsatt for diskriminering, 1

fordommer og negative stereotypier (Nelson, 2009). Fordommer er negative emosjoner og 

holdninger til medlemmer av en sosial gruppe (Hogg & Vaughan, 2011). Stereotypier på sin side er 

en generaliserende tro om en spesifikk kategori av mennesker (Cardwell, 1999).Videre er det en nær 

relasjon mellom fordommer og stereotypier, da fordommer ofte kommer fra stereotypier og 

generaliserte oppfatninger av en gruppe (Hogg & Vaughan, 2011). Dermed kan negative 

stereotypier, og av den grunn også fordommer, delta i å ta bort det menneskelige aspektet, og 

dermed føre til en reduksjon i verdighet for personen som rammes (Hogg & Vaughan, 2011). Selv 

om fordommer innbefatter holdninger og emosjoner som foregår i menneskets indre tanker, kan 

disse tankene gjenspeile seg til handlinger, som for eksempel gjennom diskriminering (Quillian, 

2006). Denne diskrimineringen innebærer forskjellsbehandling av individer på grunn av 

gruppemedlemskap (Finkel & Baumeister, 2010). En slik forskjellsbehandling gir utslag i en rekke 

negative konsekvenser for gruppen som blir utsatt for diskriminering som for eksempel ved 

forskjellsbehandling og utestengelse (Quillian, 2006). Ett annet poeng er att aktivering av negative 

stereotypier også kan aktiveres uten direkte handling (Rahn et al., 2020), som gjør at implisitte 

holdninger og fordommer kan påvirke til opplevelsen av social identity threat  (Nelson, 2009). Av 
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denne grunn er det viktig å undersøke miljøet de stereotypede individene ferdes i; som for eksempel 

skolekulturen i Norge.  

  Fra ett historisk og samfunnsmessig perspektiv ser en at Norge som nasjon har en 

fordomsfull kultur knyttet til innvandrere (Brochmann, 2012). Dette forventes å ha grunnlag i at 

Norge enda er influert av 90-tallets strenge og kontrollerende innvandringspolitikk (Brochmann, 

2012). Undersøkelser gjennomført i etterkant av flyktningskrisen i 2015 viser at den norske 

befolkningen også er blitt mer fordomsfulle (Blom, 2016). Det er derfor liten grunn til å tro at 

diskriminering av innvandrere på ett samfunnsmessig nivå er redusert. Disse samfunnsmessige 

holdningene er viktige å ha kunnskap om, da samspillet i samfunnet, deriblant utviklingen og 

påvirkningen av holdninger, er en gjensidig interaksjon mellom individ og samfunn (Rønningen, 

2003; Nelseon & Prielletensky, 2010). Forskning viser også at holdninger til innvandrere har 

demografisk variasjon, hvor for eksempel negative holdninger til innvandrere er sterkere nord for 

Dovre, og i aldersgruppen 66-77 år (Blom, 2016). Det er også påvist at høyere utdannelse og 

generelt kvinner har liberalistiske holdninger til innvandrere (Blom, 2016). Dette er interessant, da 

det kan bidra til å forklare variasjon i styrken av diskriminering og utsettelse for negative 

stereotypier (Rønningen, 2003; Nelseon & Prielletensky, 2010). 

 Skolen fungerer som en viktig plattform for både utvikling og sosiale relasjoner. I 2018 var 

det totalt 278 334 studenter registrert ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge, hvor 11 % av 

disse var studenter med innvandrerbakgrunn (Diku, 2019). Nyere forskning viser at 41 % av norske 

studenter ikke fullfører bachelorgraden sin ved norske universitet og høyskoler (DIKU, 2019). En 

sårbar gruppe for denne statistikken er innvandrere (SSB, 2017). Rapporter mener denne 

sårbarheten skyldes ett kunnskapsgap i skolesystemet (DIKU, 2019). Dette bekreftes av en rekke 

forskning på innvandrere, som viser at denne gruppen ofte presterer langt dårligere sammenlignet 

med sine medstudenter (Steele & Aronson, 1995; Steele & Aronson, 2002). Siden 2006 har norske 

politikere fokusert å løse dette problemet gjennom å opparbeidet nye reviderte læreplaner og økt 



�12

fokus på kvalitet i undervisningen gjennom kunnskapsløftet (Utdanningsdirektoratet, 2016). Dette 

tiltaket, som først og fremst har hatt fokus på den faglige og fysiske kvaliteten, har til tross for mer 

skolegang i samfunnet (SSB, 2019), ikke klart å bidra til å hindre frafall fra det norske 

skolesystemet. Dette betyr at kunnskap og frafallsproblematikk er mer komplekst en kun god 

pedagogikk. Dermed har en rekke institusjoner (og forskere) den siste tiden økt fokus på hvordan 

frafallsproblematikk også kan forklares av påvirkning fra det psykososiale miljøet 

(Kunnskapsdepartementet, 2016; Goodenow & Grady, 1993).  

 Det psykososiale læringsmiljøet er avgjørende for elevenes opplevelse av mening til skolen, 

og motivasjon til å investere i læring. Et dårlig psykososialt miljø kan det føre til ensomhet og 

psykosiale vansker som videre gir utfall i psykisk sykdom, fravær og frafall fra skolesystemet 

(Helsedirektoratet, 2019). Dette gjør innvandrere til en utsatt gruppe, da de trives mindre på skolen, 

og har vansker med å tilpasse seg sosialt, noe som påvirker prestasjoner og velvære (Hegna, 2013).  

Selv om kulturelle forskjeller og manglende oppfølging fra skolevesenet kan bidra til å forklare 

deler av problemet (Helsedirektoratet, 2014) er det likevel udefinerte variabler som gjenstår å 

forklares. Spesielt, siden det til tross for økt fokus på studenters psykiske helse i skolen de siste to 

årene (Helsedirektoratet, 2019), og en nedgang i den generelle fraværsstatistikken, ikke har ført til å 

utjevne forskjellene som finnes mellom innvandrer studenter og etnisk norske studenter (SSB, 

2009; 2017; 2020). Dette tyder på at det er noe spesielt som påvirker innvandrernes psykiske 

velvære, som ikke påvirker deres etnisk norske medstudenter på samme måte. Derfor bør en 

undersøke sosialpsykologiskefaktorer som påvirker spesielt for innvandrere.  

 Det finnes indikatorer som tyder på at frafallsproblemet til innvandrerstudenter kan belyses 

gjennom ett sosialpsykologisk perspektiv. Nærmere forklart mener forskere att studentenes fravær 

av læring og prestasjonsforskjeller kan belyses gjennom økt kunnskap om konsekvensene av å bli 

utsatt for negative stereotypier (Steele et al., 2002; Nelson, 2009). Fenomenet er ett populært 

forskningsområdet i sosialpsykologien, og tar overordnet for seg konsekvensene av å bli 
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stigmatisert og diskriminert på bakgrunn av gruppetilhørighet. Tverrsnittstudier på 

innvandrergrupper viser at diskriminering fra samfunnet fører til negative helsemessige 

konsekvenser, som for eksempel depresjon (Inzlicht & Gutsell, 2012). Dette har betydning siden 

innvandrere er en utsatt gruppe for diskriminering, fordommer og stereotypier (Nelson, 2009). I 

tillegg sliter denne gruppen ekstra i en akademisk kontekst, i ett samfunn hvor det er psykososiale 

miljøet er en viktig faktor for å mestre skolen (Helsedirektoratet, 2019). Det derfor meningsfullt å 

undersøke sosialpsykologiske variabler som påvirker innvandrer studenters sosiale velvære i en 

undervisningssammenheng.  

Social identity threat  

Denne studien undersøker hvordan social identity threat kan påvirke det psykososiale miljøet i enn 

akademisk kontekst. Fenomenet gir en dypere forståelse av konsekvensene av å bli utsatt for 

negative stereotypier, og er hovedsakelig blitt brukt til å forklare langvarige prestasjonsforskjeller 

hos innvandrere som studerer i akademia (Osborne, 2001; Goldsmith, 2004; Keltner & Nisbett, 

2006). Social identity threat handler om bekymringen mennesker føler i situasjoner hvor det 

positive bildet av deres inngruppe er truet (Steele, et al., 2002) og er dermed mer omfattende enn 

stereotype threat som kun forklarer mangler i presasjonsdomenet (Inzlicht & Schmader, 2002). 2

Nærmere forklart er social identity threat ett psykologisk ubehag individet føler når en blir 

konfrontert med en lite flatterende gruppe, eller dårlige individuelle presentasjoner, som i 

situasjoner kan bli adaptert som å gjelde som ens egen individuelle oppførsel (Nelson, 2009. Den 

teoretisk grunnforståelse til dette fenomenet stammer fra social identity theory (Tajfel & Turner, 

1979), hvor gruppetilhørighet spiller en stor betydning for selvfølelsen og det psykososiale selvet. 

Alle mennesker har ett grunnleggende behov for å tilhøre det sosiale fellesskapet (Martiny, Mok, 

Deaux & Froehlich, 2014). Derfor vil en fra ett social identity perspektiv føle seg truet hvis en står i 

fare for å bli utelukket fra fellesskapet fordi en har sosial tilhørighet i en gruppe (Martiny, et al., 

2014). Deriblant kan en person internalisere samfunnets negative stereotypier og fordommer om sin 
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egen gruppe. Dette kan føre til at personen internaliserer stigmatisering knyttet til innvandrere og 

utsetter seg selv for selvstigmatisering. En slik internalisering kan videre påvirke selvkonseptet 

(Corrigan & Deepa, 2012; Cox et al., 2012; Shapiro & Neuberg, 2007). Dette betyr at personen kan 

handle etter de fordommene og negative stereotypiene som er konstruert av samfunnet, og dermed 

også bekrefter dem. Ett slikt fenomen kalles selvoppfyllende profetier (Brophy, 1983; Rosenthal, & 

Jacobson, 1968). I denne sammenheng har dette ekstremt negative konsekvenser da 

innvandrergruppen er kjent med negative stereotypier som lat, uintelligent og dum (Steele et al.,

2002). 

 For å dypere kunne forstå hva social identity threat handler om bør en vite mer om hvorfor 

forskere engasjerer seg så sterkt i dette fagfeltet. Fra ett historisk perspektiv har denne forskningen 

røtter i Steele & Aronsons (1995) eksperimentelle studie om hvordan negative stereotypier kan 

undergrave intellektuelle prestasjoner hos studenter med innvandrerbakgrunn. Dette studiet var 

basert på spørsmål til hvorfor det var så betydelig prestasjonsskille mellom hvitfargede og 

svartfargede amerikanere, noe som førte til en høy nasjonal fraværs rate for svartfargede college 

studenter på 70 % (prosent for ikke å ha fullført grad innen 6-år), i motsetning til 42 prosent for 

hvitfargede amerikanere (American Council of Education, sitert i Stele & Aronson, 1995). Ettersom 

det nasjonale gjennomsnittet på prestasjonstester var lavere for studentene med afro-amerikansk 

opprinnelse var det forventet at denne gruppen skulle scoret lavest på testen. I denne eldre studien 

ble forskjellen mellom ett afro-amerikansk (svartfargede) og europeisk-amerikansk (hvitfargede) 

studentutvalg målt i en verbal nasjonal prestasjonstest (Steele & Aronson, 1995). Steele & Aronson 

(1995) delte studentene inn i grupper der den ene gruppen ble utsatt for en social identity threat 

(testen ble beskrevet som intelligenstest), mens den andre ble gjennomført uten social identity threat 

(testen ble beskrevet som en eksperiment uten score). Til tross for at studentene fikk samme test 

viste resultatene fra undersøkelsen en betydelig forskjell i resultatene. Som predikert scoret det afro-

amerikansk utvalget betydelig dårligere enn sine Europeisk-amerikanske medstudenter i når social 
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identity threat ble manipulert. Overraskende viste resultatene at deltakerne som ikke ble utsatt for 

social identity threat presterte tilnærmet likt som det europeisk-amerikanske studentutvalget (Steele 

& Aronson, 1995). Studiet til Steele & Aronson (1995) er ett viktig bidrag til nature nurture 

debatten til å forstå hvordan social identity threat kan bidra til å forklare prestasjonsforskjeller i 

samfiunnet, (Nelson, 2009), og gir dermed en mer situasjonell forklaring på hvorfor det er 

gruppeforskjeller i det akademiske domenet. 

 Siden studien til Steele & Aronson (1995) er det gjort en rekke replikasjoner; deriblant på 

elitepregede private universiteter som Stanford (Steele & Aronson, 1995) og offentlige universiteter  

(Spencer, Quinn, & Steele, 2001). Det er også funnet lignende effekter i Latino-Amerikanske utvalg 

som studerte ved store offentlige universiteter (Aronson & Salinas, 1997). Sosiodemografiske og 

økonomiske variabler indikerte dermed å ha liten betydning i denne sammenheng, noe som styrker 

antakelsen om social identity threats effekt på negative utfall i en akademisk sammenheng. En 

betydelig mengde publiserte artikler som har undersøkt effekten av social identity threat til en rekke 

domener og utvalg (Inzlicht & Gutsell, 2012), som for eksempel kvinner i mannsdominerte yrker, 

eller sportsprestasjoner hos svarte-amerikanere (Steele et al., 2002). Denne utviklingen bidrar til 

dagens forståelse av social identity threats rolle som ett multidimensjonalt fenomen som avhenger 

av en rekke funksjoner, både hos individets multiple sosiale identiteter, konteksten og 

sammenhengen mellom disse to variablene. (Steele, et al. 2002; Shapiro & Neuberg, 2007). Slike 

funksjoner kan for eksempel være; hvilken type stereotypier som er involvert, antall mennesker i 

miljøet som kjenner stereotypien og hvor vidt gruppen har evne til å motstå disse stereotypiene og 

klare å motbevise at disse stereotypiene er sanne og så videre (Steele, et al. 2002; Shapiro & 

Neuberg, 2007). For å komplisere saken, så kan social identity threat også aktiveres uten at 

individet er bevisst over at det gjøres (Froehlich et al., 2016) noe som kan føre til en bekymringsfull 

uforklart atferd (e.g., Schmader & Beilock, 2012). Dette betyr at social identity threat er et 

komplisert fenomen, som kan føre til ubevisst atferd hos den som rammes (Froehlich et al., 2016) 
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 Universitetet er en utsatt arena for social identitet threat for studenter med 

innvandrerbakgrunn (Steele, et al., 2002; Weber et al., 2015) Ikke bare er studenter med 

innvandrerbakgrunn ekstra utsatt for å prestere dårligere på prestasjonstester (Weber et al., 2015), 

de er også en sårbar gruppe for å havne utenfor sosialt (Steele, et al., 2002). En mulig forklaring kan 

være at innvandrere som studerer på universitetet er en minoritet og ofte ser annerledes ut i forhold 

til etnisk norske. Dermed signaliserer de informasjon til deres omgivelser om deres sosiale liv, rase 

og gruppestatus som setter dem i en devaluerende posisjon fra sine omgivelser (Goffman, 1986). 

Denne formen for devaluering kan oppleves så frustrerende at det begrenser deres fulle potensial for 

omgivelsene, og dermed bruker avvæpnings strategier som fører til at enn ikke søker vennskap 

utenfor sin egen gruppe (Steele, et al. 2002). Dette kan settes i sammenheng med hvordan 

konsekvensene av egne persepsjoner og indre forestillingsbilder til andre mennesker påvirker til 

hvilke sosiale motiver og mål en velger. Gable (2006) mener en kan fokusere på ett positivt ønsket 

utfall (social approach motivation) eller på et destruktivt uønsket utfall (social avoidance 

motivation). Nyere forskning mener denne styrken bestemmes av social identity threat (Martiny & 

Nikitin, 2019; Rahn, et al., 2020). Denne typen sosiale strategier er viktig å vite mer om da 

forskning viser at en høy grad av sosial approach motivation kan være en buffer for ensomhet, 

mobbing og andre negative sosiale situasjoner som skader sosial fungering (Elliot, Gable, & Mapes, 

2006) og dermed påvirker personlig velvære og helse (Gable, 2006).  

Social approach motivation og betydningen av sense of belonging 

Gode sosiale relasjoner er en viktig del av det å være student. For å ha gode sosiale relasjoner 

trenger en evnen til å knytte kontakt med andre mennesker. En slik evne kalles sosial approach 

motivation, og er definert som motivasjonen til å tilnærme seg positive sosiale relasjoner, som gir 

aksept, sosial integrasjon og kjærlighet (Gable & Berkman, 2008; Merhabian, 1994). Denne formen 

for motivasjon er avhengig av aktivering (Elliot, et al., 2006). Selv om ulike teorier kan forklare 

aktiveringen, viser sosialpsykologiske- og biologiske funn at social identity threat er med å påvirke 
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dette utfallet (Elliot, et al., 2006; Martiny et al., 2016; Martiny et al. 2019). Enklere forklart mener 

forskere at social identity threat påvirker til lavere social approach motivation, og at dette skader 

evnen til å ta og opprettholde sosiale kontakt med andre mennesker (Martiny et al., 2016; Martiny 

et. al. 2019).  

 Det kreves handling for å ta kontakt med andre mennesker (Elliot et al., 2006; Karlsen, 

2012). En handling kommer ofte til liv av en forventning (Kaufmann & Kaufmann, 2015). Med 

andre ord forventinger individet har til en sosial situasjon vesentlige for å forstå samhandling med 

andre mennesker. Det betyr at enn generell positive forventing om en sosial interaksjon fører til en 

høyere sannsynlighet for forekommsten av social approach motivation (Elliot et al., 2006). Dette 

fenomenet kan derfor (som effekten av social identity threat) ha en sterk sammenheng med 

selvoppfyllende profetier (Brophy, 1983; Rosenthal, & Jacobson, 1968). Samtidig er det også 

indikert at styrken på social approach motivation henger sammen med graden av tillit en har til 

andre mennesker (Gable, 2006). Dette er interessant, ettersom social identity threat handler om 

situasjoner hvor en føler seg truet av andre menneskers fysiske eller psykiske tilstedeværelse 

(Nelson. 2009). På grunn av dette, er det grunn til å tro at individer som opplever social identity 

threat ikke opplever utgruppen som tillitsfull. 

 Studenter studerer for å oppnå ett mål i etterkant av studiene, for eksempel jobb eller en 

akademisk karriere. Deriblant er sosiale nettverk en vesentlig faktor for å nå dette målet. Tidligere 

forskning viser at sosiale relasjoner er viktig for å oppnå gode prestasjoner på både individ og 

gruppenivå (Sparrowe, Liden, Wayne, & Kraimer, 2001), hvor dårlige sosiale nettverk kan hindre 

fra individuell og akademisk suksess (Martiny et al., 2019). Goodenow og Grady studie viser 

(1993) at sosiale relasjoner knyttet til akademisk motivasjon gjennom sense of belonging til 

akademia i ett afro-amerikansk og spansk utvalg. Deres studie indikerte at høy sense of belonging 

var relatert til høyere skolemotivasjon og akademisk suksess. Videre viste deres undersøkelser at 

sosiale relasjoner som venner og lærere også delvis påvirket til denne effekten (Goodenow & 
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Grady, 1993). Det virker med andre ord som at sense of belonging er en betydelig faktor for at 

sosial fungering skal forekomme (Martiny et al., 2016). Tidligere forskning om social identity threat 

støtter også opp om dette, som for eksempel; kvinner som utviklet lavere matematiske evner (på 

bakgrunn av social identity threat) rapporterte lavere social approach motivation som var mediert av 

sense of belonging til universitetet (Martiny et al., 2019). Forskning på etniske minoriteter viser at 

dette også er gjeldende, f.eks. marginaliserte etniske high-school elever fikk redusert sin opplevelse 

av sense of belogning når de ble gjort oppmerksom på deres etnisitet (Mello, Mallett, Andretta, & 

Worrell, 2012). Det samme gjelder for «ikke-hvite» deltakere som følte redusert sense of belonging 

etter å ha sett en virtuell verden med kun hvite avatarer (Lee & Park, 2011). Dette indikerer at det 

kan finnes en relasjon mellom det utsatte domenet og omgivelsene som er knyttet til domenet.  

 Martiny et al., (2019) argumenter for at menneskets følelse knyttet til det stereotypede 

domenet også kan inkludere mennesker som er assosiert med domenet, som for eksempel 

medstudenter. Av denne grunn undersøkte Martiny et al., (2019) om hvilke konskvensener social 

identity threat har til personene i det truede domenet. Martiny et al., (2019) fant støtte for denne  

medierende effekten gjennom sine studier på hvordan social identity threat reduserer interpersonale 

relasjoner gjennom en redusert social approach motivation via sense of belonging i ett kjønnsbasert 

utvalg i akademia. Videre ble denne effekten også bekreftet i videre studie av eldre arbeidstagere 

(Rahn, et al., 2020). I den første artikkelen (Martiny & Nikitin, 2019), ble det funnet at aktivering 

av negative kjønnsstereotypier reduserer kvinnelige studenters social approach motivation til andre 

mennesker rettet til det akademiske domenet. Ettersom det ble testet hvorvidt relasjonen mellom 

stereotype aktivisering og social approach motivation var meditert av en redusert sense of belonging 

til domenet. Data fra 478 deltakerer ble vurdert i tre eksperimentelle studier og en 

korrelasjonsstudie støttet disse hypotesene (Martiny & Nikitin, 2019). I neste steg ble det forsøkt å 

replikere disse funnene til domenet av negative alders stereotypier (Rahn, et al., 2020). Videre ble 

det antatt at når eldre ansatte internaliserer negative aldersstereotypier ville de føle usikkerhet til 
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deres sense of belonging til arbeidsplassen, noe som har negative konsekvenser for deres social 

approach motivation. Fire av fem studier og en samlet analyse støttet denne hypotesen (Rahn, 

Martiny, & Nikitin, 2020). Internalisererte negative aldersstereotypier var negativt relatert til social 

approach motivation gjennom sense of belonging til arbeidsplassen. I denne oppgaven videreføres 

disse studiene, hvor vi argumenter for at innvandrere på universitetet opplever social identity threat, 

som reduserer deres social approach motivation (via sense of belonging).  

Foreliggende forskning  

Negative stereotypier kan ha en rekke varierte negative konsekvenser. Imidlertidig, vet en lite om 

konsekvensene av aktivisering eller internalisering av negative stereotypier på menneskelige 

forhold. Denne masteroppgaven er en del av ett større forskningsprosjekt som undersøker hvordan 

opplevelsen av social identity threat er relatert til gruppe medlemmers social approach motivation. I 

to tidligere studier (Martiny & Nikitin, 2019; Rahn, et al., 2020), ble det indikert at aktiveringen av 

negative stereotypier reduserer individets social approach motivation til andre mennesker relatert til 

domenet. Disse resultatene indikerer att negative stereotypier ikke bare kan påvirke til negative 

prestasjoner, men også skade sosiale relasjoner. I denne oppgaven videreføres dette, hvor en på 

bakgrunn av tidligere funn undersøker om dette kan replikeres til ett innvandrerutvalg. Mer presist 

tester vi om unge innvandrerstudenter ved norske universitetet opplever social identity threat som 

deretter reduseres social approach motivation. Deretter, tester vi om denne sammenhengen mellom 

sosial identity threat og social approach motivation formidles av en redusert sense of belonging. 

Hypotese 1 (H1). Økt opplevelse av social identity threat hos studenter med innvandrerbakgrunn 

gir en rapportert redusert sosial approach motivation til andre studenter. Hypotese 2 (H2). 

Relasjonen mellom social identity threat og sosial approach motivation er mediert av en redusert 

sence of belonging.  

 Så vidt vi vet, er dette det første studiet som undersøker denne relasjonen i Norge. Det er 

også etter vår kunnskap, den første studien som undersøker denne relasjonen i ett innvandrerutvalg. 
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Resultatene fra denne studien drøftes og belyses i ett fraværsperspektiv fra en norsk akademisk 

kontekst. Men ingen analyser eller empiri er samlet inn i denne studien som for å bekrefte denne 

relasjonen. Formålet er å belyse en alternativ forklaring til hvorfor akademiske ulikheter 

forekommer på tvers av grupper, og hva som kan forklaring dette problemet.  

Metode 

Dette er et tverrsnittsstudie ved bruk av en kvantitativ, korrelasjonsmessig tilnærming som har brukt 

spørreskjema i Qualtrics (Qualtrics, 2005) som målemetode. Vi ønsket å undersøke om det finnes en 

sammenheng mellom social identity threat og sosial approach motivation hos studenter med 

innvandrerbakgrunn. I tillegg var målet å teste om sence of belonging formilder forholdet mellom 

social identity threat og social approach motivation hos studenter med innvandrerbakgrunn.  

Etisk godkjennelse  

 Forskningsprosjektet har blitt godkjent av NSD (Norsk senter for forskningsdata; Ref no:

522395), den Etiske komiteen ved institutt for Psykologi, UiT (Universitetet i Tromsø - Norges 

arktiske universitet), og hypotesene har blitt preregistrert ved OSF (Open Science Framework). 

Deltakere  

 Alle deltakere er universitetsstudenter over 18 år, er første- eller 

andregenerasjonsinnvandrer, og har bodd i Norge i minst 2 år. Deltakere som svarte på 

spørreskjemaet men ikke innfridde disse kriteriene, ikke samtykket til studiet, eller ikke fullførte 

spørreskjemaet ble ekskludert fra studien (n =  35). Totalt svarte 139 på undersøkelsen, hvor det var 

105 deltakere som kvalifiserte og ble inkludert i analysene. Kjønnsfordelingen i studien var; 66,7 % 

(n = 70) kvinner og 33,3 % (n = 35) menn. Aldersfordelingen var 18-25 år; (66,7 %), 25-35 år (21,9 

%), 35-45 år (8,6 %) og over 45 år (2.9 %). Deltakerne ble rekruttert over hele landet, og av hensyn 

til etiske retningslinjer er det ikke samlet inn spesifikk geografisk data. Deltakerne ble bedt om å 

svare på om de var første- eller andregangsinnvandrere og hvorvidt de innvandret først til Norge. I 

denne studien besto 46,7 % (n = 49) av innvandrere som hadde innvandret først til Norge. 48,6 % (n 
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= 51) oppgav videre at deres foreldre eller besteforeldre hadde innvandret først til Norge. 

Studentene kom opprinnelig fra Nord-Europa 12.4 % (n = 13), Øst Europa 14,3 % (n = 15), Vest 

Europa 12,4 % (n = 13), Sør Europa 1,9 % (n = 2), Asia 34,3 % (n = 36) , Amerika 5,7 % (n = 5,7), 

Afrika 14,3 % (n = 15).  

Prosedyre 

 Det er utfordrende å samle inn tilstrekkelig mengde data i ett innvandrerutvalg. Deltakerne 

ble derfor gjennom dialog med høyskole og universitet rekruttert fra sosiale medier, 

skoleplattformer (Canvas, Fronter) og e-mail-lister. Som ett insentiv kunne deltakerne frivillig delta 

i en konkurranse om å vinne ett gavekort på NOK 500,- hvor mail-listen ble lagret separat fra 

dataen, og ikke under noen omstendigheter spores tilbake til respondenten i spørreskjemaet. 

Deltakerne deltok i studien ved å trykke på linken til det online spørreskjemaet (Qualtrics, 2005), 

deltakere som ikke ønsket å bidra til studien kunne enkelt ikke trykke inn på linken eller når som 

helst avslutte undersøkelsen. All deltakelse i studien var dermed frivillig og i tråd etter 

retningslinjene til NSD (Norsk senter for forskningsdata, 2019). For å informere om studiens 

prosedyre og sikre at deltakernes rettigheter ble ivaretatt, måtte deltakerne også lese og signere et 

elektronisk samtykkeskjema før undersøkelsen. De måtte også godkjenne et debfriefing skjema ved 

slutten av undersøkelsen for å kvalifisere til deltakelse i studien. Siden dataene ble lagret separat, 

ble deltakerne informert om at de ikke ville motta informasjon eller ha mulighet til å trekke seg i 

etterkant av studien. 

Materiale   

 Denne studien tar utgangspunkt i tidligere mål som er brukt for å undersøke social identity 

threat, sosial approach motiavtion og sense of belonging. Score ble oppgitt på en 7 poeng likert 

rangeringskala fra «helt uenig" til «helt enig» om ikke annet er oppgitt. Alle originale mål kan bli 

funnet under vedlegg.  
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Social identity threat (SIT).Vi brukte 4 elementer fra Shapiro (2011). Deltakerne svarte på spørsmål 

som; «på universitetet er jeg bekymret for å bekrefte stereotypen om innvandrere» eller «jeg er 

bekymret for at stereotypen om innvandrere er sanne» (α = .890).  

Sosial approach motivation (SAM). Sosial approach motivation ble målt gjennom 4 tilnærmelses 

elementer fra Belongingness Orientation Scale (Lavigne, Vallerand, & Crevier-Braud, 2011), som 

var adaptert til å passe til universitetet. Deltakerne svarte på spørsmål som; «jeg har en oppriktig 

interesse for andre»  (α = .840). 

Sence of belonging (SOB). For å måle sence of belonging brukte vi 8 mål fra Good, Rattan & 

Dwerk (2002) som var tilpasset universitetet. Deltakerne svarte på spørsmål som «jeg føler jeg 

hører hjemme på universitetet» eller «jeg føler meg som et medlem på universitetet (α = .915). 

Demografiske variabler. Demografiske variabler inkluderte kjønn, etnisitet, innvandrer generasjon 

og opprinnelses-land. Dette ble undersøkt gjennom multipplechoice med ulike kategorier, som for 

eksempel «mann» eller «kvinne» , eller «jeg har innvandret til Norge», «jeg er født i Norge, mine 

foreldre/besteforeldre har innvandret til Norge» eller «jeg er ikke innvandrer, jeg eller mine foreldre 

er ikke innvandrere i Norge». Det ble også spurt om hvor høy andel innvandrere som var 

representert ved studiet, hvor deltakerne ble bedt om å oppgi nøyaktig antall på skala fra 1-100 %.  

Statistiske analyser  

 Alle statiske analyser ble gjennomført i Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

versjon 26 for IOS. Overordnet har studien benyttet gjentagende bruk av ANOVA, linear regresjon- 

og mediational modell med process av Hayes (2018). Mer detaljert har studien først testet om 

måleinstrumentene kan regnes som pålitelige ved å undersøke konsistensen i svarprosenten av de 

ulike målemetodene. Studien starter derfor sine analyser med å bruke den populære relibailitets 

statistikken Cronbach’s α (Cronbach, 1951). Deskriptiv statistikk ble også gjennomført for å 

undersøke, spredning, sentraltendens og variansen i datasettet. Siden undersøker vi styrken på 

samvariasjon ved de ulike måleinstrumentene ved å bruke bruker Cohens (1988) standariserte 
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verdier for klassifisering av eksistens og styrke på en lineært relasjon mellom to variabler. Deretter 

brukte en mediational modell med process av Hayes (2018) for å undersøke medierende forhold 

knyttet til H2. Denne fremgangsmåten ble også brukt for å undersøke og utelukke mellomliggende/

konfuenderende variabler.  

Resultat 

Nivåer og reliabilitet i datasettet 

 Studiens reliabilitets analyser av måleinstrumentene gav tilfredstillende høye resultater ved 

Cronbach’s α verdier over α = .800 (se tabell 1). Videre viser deskriptiv statistikk analyse (skew og 

kurtosis) at datasettet inneholder distribuerte fordelinger som ikke er normalt fordelt, men 

hovedsakelig fordelt i ytterpunktene av måleskalaene. Datasettet ble testet for outliers (histogram og 

box plots), hvor 2 uteliggere ble funnet i målet for sence of belonging. Disse uteliggerne ble derfor 

undersøkt i datasettet, men ingen avvik (ekstreme verdier, tidsbruk eller tekniske problemer) var 

registrert. Av hensyn til at det ikke var rapportert avvik og etter dagens mer konservative praksis 

etter replikasjons krisen (Sætrevik, 2017) blir uteliggeren ikke fjernet fra datasettet. Siden datasettet 

er testet for uteliggere er det forenelig å konkludere med at skjevheten skyldes en naturlig skjevhet 

(Grønneberg, Foldnes & Hermansen, 2018). Dette kan videre tenkelig forklares gjennom å studere 

resultatene fra medianen som gir resultater i ytterpunkter av skalaen.  

Tabell 1 

Oppsummerende deskriptiv statistikk av måleinstrumenter i studien, inkludert fordeling (skew og 

kurtosis) og cronbacks alpha.   
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Merk:SIT (Social identity threat), STM (sosial approach motivation), SOB (sence of belonging), 

Relasjonen mellom social identity threat og social approach motivation 

 For å teste H1 utførte vi en enkel lineær regresjonsanalyse for å undersøke om det finnes en 

negativ relasjon mellom social identity threat (prediktor) social approach motivation 

(utfallsvariabel). Modellen var ikke-signifikant, (b = -.020, p = .864). Av denne grunn forkastes H1, 

og en kan ikke hevde noe direkte signifikant relasjon mellom social identity threat og sosial 

approach motivation. Selv om det ikke ble funnet noe direkte sammenheng mellom social identity 

threat og social approach motivation undersøker vi om det finnes en betydelig indirekte effekt via 

sense of belonging. H2 ble derfor undersøkt gjennom en regressionsbasert metode (Process Model 

4, Hayes, 2018). Studien testet om sense of belonging kan spille en medierende effekt, hvor det var 

ingen direkte effekt av social identity threat til sosial approach motivation (β = .14  p = .11). 

Derimot, som forutsett i H2, social identity threat predikerte følelsen av sense of belonging (β = -.

39, p < .001), som videre predikerte sosial approach motivation (β = .39, p < .002), som resulterte i 

en signifikant indirekte effekt (β = - .15, CI [-.2812, -.0623]).  
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Figur 1  
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Diskusjon 

Formål med denne tversnittsstudien var å undersøke social identity threat påvirkning til social 

approach motivation (via sense of belonging). Hypotesene i denne studien, i likhet med Martiny & 

Nikitin, (2018) Rahn, et al., (2020) forventet at, utsettelsen  av social identity threat ville føre til en 

reduksjon i social approach motivation (via sense of belonging). Resultater fra studien påviste 

overraskende at innvandrerstudenter som studerer ved høyere utdannelse i Norge ikke opplever en 

direkte effekt mellom social identity threat og social approach motivation. Derimot, påviser våre 

resultater at social identity threat kan lede til en signifikant reduksjon av social approach motivation 

gjennom en indirekte effekt via sense of belonging. Dette betyr at studenter ved universitetet som 

opplever social identity threat kan få ett redusert sosialt forhold til sine jevnaldrene. 

Sammenligning med tidligere studier 

 Resultatene fra den analysen viste at innvandrerstudenter som studerer ved høyere 

utdannelse i Norge ikke opplever en direkte effekt mellom social identity threat og social approach 

motivation. Dette er ikke i trå med ett tidligere korrelasjonsstudie som har undersøkt forholdet 

mellom social identity threat og social approach motivation. I korrelasjonsstudie på arbeidsstakere 

(Rahn, et al., 2020, se studie 2 c) ble det funnet en direkte sammenheng mellom social identity 

threat og social approach motivation ved bruk av lineær regressjonsmodell. Dette studiet har på en 

annen side brukt ett eksperimentell design i ett arrangert miljø for å fremkalle manipulasjon av 

stereotype internalisasjon (Rahn, et al., 2020, se studie 2 c). Studier som har funnet en direkte 

sammenheng mellom forholdet til social identity threat og social approach motivation er 

eksperimentelle studier (Martiny & Niktin, 2019, se for eksempel studie 1a,). Dette er annerledes 

fra vårt studie som undersøker social identity gjennom ett ikke-fikset miljø. Med ett ikke-fikset 

miljø mener en at ingen manipulasjon eller forsøk på å trigge social identity threat er blitt 

gjort.Resultatene fra vår analyse viste at social identity threat kan lede til en signifikant reduksjon 

gjennom en indirekte effekt via sense of belonging. Dette er i trå med studiet til Martiny & Nikitin 
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(2019, se studie 3). Studiet har en rekke likheter med vårt studie. I både vårt og dette studiet ble 

effekten av social identity threat til social approach motivation kun funnet gjennom en indirekte 

effekt via sense of belonging. Martiny & Niktin (2019) hevder at feil valg av måleinstrumenter for å 

måle social identity threat kan føre til en forklaring på uteblivelse av den direkte effekten. Dette har 

ofte sammenheng med prediktor og utfallsvariabelens reliabilitet, hvor denne regnes kun som 

moderat, i forhold til mediatoren som har høy reliabilitet (Rucker, Preacher, Tormala & Petty, 2011). 

Deriblant påpeker Martiny & Nikitin (2019) viktigheten av å bruke ett måleverktøy som fanger opp 

social identity threat som ett multidimensjonalt fenomen. Både vårt studie og Martiny & Nikitin 

(2019, se studie 3) brukte samme multidimensjonale mål fra Shapiro (2011) for å måle social 

identity threat. Til tross for dette ble det påvist lavere grad av realibilitet i korrelasjonsstudiet på 

kvinnelige studenter ved universitetet. Dette kan skyldes at en høyere andel deltakere deltok i 

studien eller at utvalget responderer annerledes. Noe som kan påvirke den statistiske kraften til å 

oppdage mindre effekter (Grønneberg, Foldnes. & Hermansen, 2018).  

Implikasjoner 

 Resultatene fra vårt studie viser at social identity threat kan lede til en signifikant reduksjon 

gjennom en mediert effekt via sense of belonging. Disse resultatene bidrar til å forklare hvordan 

social identity threat kan påvirke innvandrer studenters sosiale relasjoner og deres generelle 

livskvalitet gjennom en redusert sense of belonging. Som tidligere forskning har vist er sosiale 

relasjoner ett grunnleggende behov (Tajfal & Turner, 1986). Sosiale relasjoner viktig for å oppnå 

gode prestasjoner på både individ og gruppenivå (Sparrow, et al., 2001). Samtidig kan mangelen på 

sosiale nettverk hindre stereotypiske individer fra individuell og akademisk suksess (Martiny et al., 

2019). En viktig faktor for at sosial fungering er sense of belonging til institusjonen hvor den 

sosiale interaksjonen finner sted (Martiny et al., 2016). I tillegg må en evnen til å ta kontakt med 

andre mennesker være tilstede (Gable & Berkmann, 2008; Merhabian, 2006). Disse to faktorene 

hevdes å påvirkes av social identity threat (Elliot, Gable, & Mapes, 2006; Martiny et al., 2016; 
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Martiny et al. 2019), noe som bekreftes av resultatene i denne studien. (Steele, et al., ;Weber et al., 

2015) Social identity threat er et multidimensional komplisert fenomen, som virker på tvers av 

domener (Steele et al., 2002), som kan påvirke ubevisst, og føre til ubevisst atferd (Froehlich et al., 

2016). Deriblant er universitetet er en utsatt arena for social identitet threat for studenter med 

innvandrerbakgrunn (Weber et al., 2015). Dette betyr også at når studentene opplever social identity 

threat på universitetene trenger de ikke nødvendigvis klar over dette handlingsmønsteret. Vårt 

studie viser at aktiveringen av social identity threat fører til at de føler redusert sosial approach 

motivation via sense of belonging til akademika. Når stereotypede individer opplever social identity 

threat aktivering er det ikke en uvanlig effekt å føle en redusert sense of belonging til institusjonen 

(Mello, et al., 2012). Denne effekten kan også føre til at mennesker føler en en redusert følelse 

knyttet til mennesker som er assosiert med domenet, som for eksempel medstudenter (Martiny et 

al., 2019). Dette kan ha en negativ innvirkning på deres sosiale forhold til medstudenter, da dette 

kan føre til at en ikke klarer å ta kontakt med eller opprettholde sosiale relasjoner (Gable & 

Berkmann, 2008; Merhabian, 2006). Mangelen på sosial kontakt med andre studenter kan for 

eksempel føre til ensomhet og utenforskap (Wentzel, 1998, Hegna 2013, Lunde, 2019). Ensomhet 

og utenforskap er siden faktorer som kan bidra til redusere psykisk helse (Wentzel, 1998, Hegna 

2013, Lunde, 2019), noe som kan føre til en negativ innvirkning på prestasjoner og velvære, som til 

slutt kan føre til frafall (Stallmann, 2011; Helsedirektoratet, 2014; Weber et al. 2015; Diku, 2019). 

Oppsummert foreslår denne forskningen att at når studentene opplever social identity threat på 

universitetene, fører dette til at de føler redusert sense of belonging, noe som fører til en reduserert 

social approach motivation. Dette kan ha en negativ innvirkning på deres sosiale forhold til 

medstudenter, noe som kan føre til en negativ innvirkning på deres prestasjoner og velvære, som til 

slutt kan føre til frafall. 

Styrker og begrensninger  
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 Det er viktig at funnene i denne studien tolkes i lys av dens styrker og svakheter. Dette 

studiet er det første studiet i Norge som undersøker social identity threats relasjon til social 

approach motivation (via sense of belonging) i ett innvandrerutvalg. Tverrsnittstudie er derfor ett 

naturlig valg for denne studien, i den grad den undersøker effekten av ett årsaksforhold (Skog, 

2004). Selv om det er utfordrende å samle data i ett innvandrerutvalg har denne studien samlet data 

fra forskjellige mennesker med ulik innvandrerbakgrunn. Dette er interessant, da det gir en holistisk 

oversikt over ett mangfoldig utvalg. En styrke med denne studien var reliabile måleinstrumenter 

med høy intern konsistens, noe som kan redusere bias i resultatene. Blant annet bruke denne studien 

mål som var tilpasset en multifassert tilnærmelse til social identity threat (Shapiro, 2011). Noe som 

bidrar (etter omstendighetene ved bruk av tversnittstudie) til å fange omfanget, kompleksiteten og 

individueliteten bak social identity threat (Shapiro & Neuberg, 2007). Siden denne studien ikke 

foregår i arrangerte miljøer eller utsetter deltakerne for manipulasjon bidrar denne studien til å 

fange opp underliggende mekanismer og kausale forhold bak social identity threat. (Shapiro & 

Neuberg, 2007) Denne studien bidrar derfor til å fange opp den naturlige effekten av social identity 

threats forhold til social approach motivation .  

 En svakhet ved dette studiet er at utvalget begrenset, noe som kan påvirke den statistiske 

kraften til å oppdage mindre effekter (Grønneberg, Foldnes. & Hermansen, 2018). Ett annet poeng 

er at resultatene baserer seg på deltakerens egen evaluering ved selvrapporteringsskjema over 

internett. Det er derfor ingen absolutt sikkerhet for at deltakerne som svarte på spørreskjemaet gav 

ærlige svar og virkelig var innvandrere på universitet eller høyskole i Norge. Språkproblemer, som 

for eksempel dårlige norsk kunnskaper eller misoppfattelser av spørsmålene i spørreskjemaet kan 

også bidra til å påvirke resultatene i ett utvalg med innvandrerbakgrunn (Grønneberg, Foldnes. & 

Hermansen, 2018). Videre ble det i denne undersøkelsen samlet inn ett bredt forskjellig utvalg av 

studenter med innvandrerbakgrunn. Dette har som nevnt styrker, men det har også svakheter i den 

grad at en ikke får undersøkt om social identity har en forskjellig effekt på tvers av etnisitet. Skulle 
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fremtidig forskning finne slike funn, ville det ikke være overraskende, da det er en kjent effekt på 

tvers av stereotypede grupper  (Fisher, Wallace, & Fenton, 2000; Martinez et al., 2004). Det ble i 

denne studien ikke ble gjort empiri som undersøkte relasjonen mellom social identity threat (i 

relasjon til social approach motivation via sense of belonging) og skolefravær. Til tross for at en 

rekke tidligere empiriske funn på lignende studieområder indikerer at dette kan være en naturlig 

utfallsvariabel, kan en ikke bevise noe relasjon.  

Samfunnsmessige implikasjoner 

 Akademia er med andre ord ikke bare en viktig arena for inkludering og integrering, men 

også for studentenes psykososiale helse (Kunnskapsdepartmentet, 2006). Denne studien viser 

betydningen av nettopp dette. Dette studiet er såvidt vi vet det første studiet som bruker innvandrere 

som et utvalg for å undersøke konsekvensene social identity threat har på sosial motivasjon (via 

tilhørighet) i Norge. I denne studien viser resultatene at akademiske institusjoner spiller en 

betydelig rolle for hvordan studentene opplever styrken til social identity threat, som igjen påvirker 

styrken til social approach motivation. Denne kunnskapen spiller en essensiell rolle for hvordan en 

videre kan jobbe forebyggende mot å hindre at utsatte grupper føler redusert tilhørighet til 

spesifikke domener i andre institusjoner. Tiltross for økt fokus på betydningen av det psykososiale 

miljøet i en akademisk setting, trenger enn å jobbe med informasjonsformidling av konsekvensene 

negative stereotypier kan ha for bygge og opprettholde ett sosialt nettverk, og hvilke konsekvenser 

dette eventuelt kan ha for prestasjoner og skolefravær. Ved å øke denne bevisstheten vil en kunne 

utvikle forebyggende tiltak som for eksempel holdningskampanjer som skal legge til rette for å øke 

bevisstheten rundt egen individuelle identitet, og skape motiverende kryss-blandede grupper 

mellom mennesker av ulik bakgrunn. Det er vesentlig å tenke, i trå med tidligere forskning (For 

nærmere beskrivelse se: Gresky, 2005; Mendoza-Denton & Page-Gould, 2008) at dette er tiltak som 

vil bidra å redusere social identity threat og styrke sense of belonging til det spesifikke domenet, og 

dermed bidra til å øke livskvaliteten til utsatte grupper for negative stereotypier. Det viktigste er at 
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denne informasjonen er ikke bare nyttig på individnivå, men også for skolevesenet, politikere, 

integreringsforskning og andre samfunnsgrupper som sliter med fordommer og stigmatisering. 

Implikasjoner for videre forskning 

 Ett tversnittstudie gir ikke mulighet for å si noe om kausalitet, men kan dog predikere veien 

videre for senere forskning. Videre forskning bør av hensyn til det begrensede utvalget undersøke 

etniske grupper separat for å se om det finnes en forskjell mellom etnisk bakgrunn og opplevelsen 

av social identity threat og social approach motivation. Skulle fremtidig forskning finne slike 

resultater i ett innvandrerutvalg ville det ikke være overraskende, da dette er en kjent effekt innen 

social identity threat (Nelson, 2009). Fremtidig forskning bør fortsette å bruke en multifassert 

tilnærmelse til å undersøke social identity threat. Samtidig bør nye metoder prøves ut for å 

undersøke dypere hvordan social identity threat virker for innvandrere som studerer på universitet, 

som for eksempel gjennom ett eksperimentelt design. Til sist bør en fra ett empirisk ståsted 

undersøke sammenhengen mellom opplevelsen av social identity threat og fravær ved høyere 

utdannelse i Norge. 

Konklusjon 

Resultater fra studien påviste overraskende at innvandrer studenter som studerer ved høyere 

utdannelse i Norge ikke opplever en direkte effekt mellom social identity threat og social approach. 

Derimot, påviste resultater at når studentene opplever social identity threat på universitetene, fører 

dette til at de føler redusert sense of belonging, noe som fører til en reduserert social approach 

motivation. Dette betyr at vi bør sørge for at studenter ved universiteter ikke opplever social identity 

threat fordi dette kan ha en negativ innvirkning på deres sosiale forhold til jevnaldrende, og dette 

kan ha en negativ innvirkning på deres prestasjoner og velvære, som til slutt kan føre til frafall. 
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Vedlegg 2: Invitasjon til deltakelse i studien  

  
INVITASJON TIL DELTAKELSE TIL STUDIEN: 

SOSIAL MOTIVASJON HOS INNVANDRERE 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt om hvordan studenter med innvand- rerbakgrunn 

opplever det sosiale miljøet på universitetet. Studiet har som mål å se hvilke relasjonel- le, kulturelle og 

motiverende faktorer som bidrar på den sosiale arenaen hos studenter i Norge. Du er rekruttert fordi du er 

innvandrer (enten første, andre eller tredje generasjon), har bodd i Norge minst to år, og har planer om å bo her 

videre. I tillegg har du universitetsstatus. forsøket innebærer å svare på noen spørsmål. Dette tar ca. 10 minutter. All 

data er anonyme. Det er frivillig å delta i pro- sjektet og du kan når som helst trekke deg. 

Studenter som bidrar på prosjektet får muligheten til å delta i en konkurranse for å vinne et gave- kort på kr. 500,-. 

Studenten velger selv om han vil delta i konkurransen eller ikke, uavhengig om studenten bidrar i undersøkelsen. 

Dersom du ønsker å delta i undersøkelsen krysser du godkjenn på samtykkeerklæringen på siste side. 

HVA SKJER MED OPPLYSNINGENE OM DEG? 

Opplysningene som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med prosjek- tet. All 

informasjon vil være anonym, og det vil ikke bli hentet noe personlig eller identifiserende informasjon. Deltakelse i 

prosjektet er frivillig og du kan når som helst avslutte deltakelsen under studien. Velger du å avslutte deltakelsen 

under studien ved å gå ut av spørreskjemaet eller ikke godkjenne samtykke til studiet før og etter spørreskjemaet vil 

dine opplysninger ikke bli vurdert i prosjektet. Siden dataen blir lagret anonymt er det ikke mulig trekke 

opplysningene tilbake etter at undersøkelsen er avsluttet. For å sikre at din sikkerhet til samtykke blir ivaretatt ber vi 

deg om god- kjennelse igjen etter at du har tatt spørreundersøkelsen. 

KONTAKTOPPLYSNINGER: 

Dersom du har spørsmål til prosjektet kan du ta kontakt med masterstudent Silje Refsnes på e-mail: sre050@uit.no 

eller prosjektansvarlig Sarah E. Martiny på e-mail: sarah.martiny@uit.no 

Personvernombud ved institusjonen er: Joakim Bakkevold (personvernombud@uit.no) 
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Vedlegg 3: Spørreskjema 

Spørreskjema 
I denne studien ønsker vi å vite mer om hvordan studenter med 
innvandrerbakgrunn opplever det sosiale miljøet ved universitetet. Her er 
ingen gale eller rette svar. Det er din personlige mening vi er interessert i. 

Vi ønsker å vite mer om opplevelsen knyttet til å være innvandrer i 
Norge. Vennligst svar hvorvidt du kjenner deg igjen i følgende 
påstander: 

1 

Vi vil nå spørre deg noen spørsmål om stereotyper. Stereotyper 
handler om hvordan en som person blir evaluert på bakgrunn av at 
en tilhører en bestemt gruppe, som for eksempel en bestemt 
nasjonalitet. 

Vennligst svar på om du kjenner deg igjen i følgende påstander: 

Helt uenig                     Helt enig
Jeg har blitt utsatt for vold på grunn av min 
etnisitet. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Jeg har blitt fornærmet eller mobbet på grunn 
av min etnisitet. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Jeg har blitt behandlet dårlig på grunn av min 
etnisitet. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Jeg har blitt behandlet urettferdig på grunn av 
min etnisitet. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Jeg har blitt truet på grunn av min etnisitet. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Jeg har opplevd dårlig service eller blitt avvist 
fra offentlige steder på bakgrunn av min 
etnisitet.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Jeg har blitt ignorert eller ekskludert på grunn 
av min etnisitet. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Jeg har opplevd negative tilrop på grunn av 
min etnisitet. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Minst en person i min familie har blitt 
behandlet dårlig fordi han/hun er en del av min 
etniske gruppe.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
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2 

Som innvandrer på universitetet: 

Indiker til hvilken grad du ønsker følgende ting i ditt forhold med 
andre studenter. 

3 

Helt uenig                  Helt enig
På universitetet er jeg bekymret for å bekrefte 
stereotyper om innvandrere. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Jeg er bekymret for at stereotyper om 
innvandrere hindrer min prestasjon på 
universitet.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Jeg er bekymret for at stereotypene om 
innvandrere er sanne. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Jeg er bekymret for at stereotypene om 
innvandrere kan påvirke hvordan andre 
vurderer min prestasjon på universitetet.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Helt uenig                   Helt enig
....... blir mine prestasjoner evaluert dårligere. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
....... føler jeg noen ganger at jeg må 
overbevise andre om at mine ferdigheter er 
like som etniske nordmenn

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

....... forventer andre at jeg skal gjøre det 
dårlig. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
....... mener jeg de negative stereotypene om 
innvandreres prestasjoner er urettferdige. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Helt uenig                  Helt enig
Jeg prøver å få et dypere forhold med andre 
studenter. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Jeg prøver å få et forhold med andre studenter 
som utvikler seg i en positiv retning. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Jeg prøver å styrke bånd og intimitet i 
forholdene mine med andre studenter. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Jeg prøver å ha mange morsomme og 
meningsfulle opplevelser med andre studenter. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Jeg prøver å unngå uenigheter og konflikter 
med andre studenter. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Jeg prøver å holde meg unna situasjoner som 
kan skade forholdet mitt med andre studenter. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
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Indiker hvorfor forhold med andre studenter er viktig for deg. 

Forhold med andre studenter er viktig for meg fordi... 

Vennligst oppgi til hvilken grad du føler tilhørighet til Universitetet. 

4 

Jeg prøver å unngå å bli dummet ut, sviktet 
eller såret av andre studenter. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Jeg prøver å forhindre at noe galt skjer i 
forhold til andre studenter. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Helt uenig                     Helt enig
... jeg synes det er interessant å diskutere 
forskjellige temaer med andre studenter. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

... jeg har en oppriktig interesse for andre. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

... jeg synes at studenter jeg møter er 
fascinerende. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
... de gjør at jeg kan oppdage nye ting om 
andre. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

... de gjør at jeg lærer nye sider ved meg selv. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

... det beroliger meg ved å skape en følelse av 
aksept. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

... jeg har et behov for å føle meg akseptert. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

... jeg vil ikke være alene. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

... det gir meg noen å se til når jeg må ta 
viktige avgjørelser. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

... de fyller et tomrom i livet mitt. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Helt uenig             Helt enig
Jeg føler at jeg hører hjemme på 
universitetet. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Jeg føler meg knyttet til andre studenter. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Jeg føler meg som en del av studentene. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Jeg føler meg akseptert på universitetet. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Jeg føler meg respektert på universitetet. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Jeg føler meg verdsatt på universitetet. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Jeg føler meg som et medlem av 
universitetet. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Jeg føler at universitetet setter pris på meg. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
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Vennligst oppgi til hvilken grad du føler disse utsagnene stemmer 
for deg. 

5 

Siden det er mange med ulik etnisk bakgrunn som tar 
spørreskjemaet er det vanskelig å formulere enkelte av spørsmålene 
personlig til deg. Med etnisk opprinnelse mener vi landet du, dine 
foreldre eller besteforeldre opprinnelig kommer fra. 

Indiker i hvilken grad disse utsagnene stemmer for deg. 

Helt uenig                   Helt enig
Jeg planlegger å bli med i en organisasjon for 
å treffe andre studenter i nærmeste fremtid. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Jeg har planer om å dra ut på byen for å treffe 
andre mennesker i nærmeste fremtid. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Jeg skal ta kontakt med andre studenter for å 
starte/bli med i en kollokviegruppe i nærmeste 
fremtid.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Jeg kommer til å tilnærme meg 
studentorganisasjoner som står utenfor 
kantiner og universitetsbygg i nærmeste 
fremtid.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Jeg planlegger å gjøre noe morsomt med 
venner etter skolen i nærmeste fremtid. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Jeg skal melde meg som frivillig på ulike 
arrangementer som universitetet holder i 
nærmeste fremtid.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Jeg planlegger å bli med i en sportsklubb for å 
treffe andre i nærmeste fremtid. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Helt uenig                   Helt enig  
Jeg føler meg norsk. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Jeg føler meg som både min etniske 
opprinnelse og norsk. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Jeg føler meg som min etniske opprinnelse. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Jeg føler meg fanget mellom etnisk og norsk 
kultur. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Jeg føler meg som en som beveger seg 
mellom to kulturer. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Jeg er i konflikt mellom norsk og etnisk måte 
å gjøre ting på. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Jeg føler meg ikke fanget mellom min etniske 
og norsk kultur. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
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Vennligst oppgi i hvilken grad du føler tilhørighet til følgende gruppe. 

Informasjon om undersøkelsen 

Demografisk informasjon 

Vennligst oppgi følgende informasjon om deg selv. 

6 

Helt uenig                    Helt enig  
Jeg har en sterk tilknytning til min egen 
etniske gruppe. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Jeg har mye stolthet til min etniske gruppe. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Jeg føler en sterk tilknytning til min egen 
etniske gruppe. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Jeg har gode følelser til min kulturelle og 
etniske bakgrunn. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Jeg er glad for at jeg er medlem av den 
etniske gruppen jeg tilhører. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Jeg føler meg mer komfortabel i mitt 
opprinnelsesland enn i Norge. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Norge er mitt hjemland. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Det er viktig for meg å ha kontakt med 
nordmenn. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Jeg har mye kontakt med nordmenn. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Jeg liker å ha kontakt med nordmenn. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Kjønn: ☐Mann. ☐Kvinne.

Alder:

☐ Under 18. ☐ 18-25. 
☐ 25-35. 
☐ 35-45. 

☐ 45+.

Skole:
☐ Universitet/Høyskole. ☐ Videregående. 
☐ Voksenopplæring. 
☐ Er ikke student.

Vennligst beregn hvor 
mange innvandrere 
som studerer på 
studieprogrammet ditt?

• 1%————————————————————————
100%
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Vi ønsker å vite hvilken region du eller din familie immigrerte 
fra. Vennligst trykk på det alternativet eller de alternativer som 
passer best for deg: 

Til sist, vennligst oppgi hvor stor sannsynlighet det er for at du blir 
boende i Norge etter utdannelsen? 

7 

Takk for deltakelsen! 

Hvilken generasjon 
innvandret først til 
Norge:

☐ Jeg er født i Norge. 
☐ Jeg kom først til Norge. 
☐ Det var en eller begge av mine foreldre eller 

besteforeldre som kom først til Norge.

Hvor lenge har du bodd 
i Norge?

☐ Jeg er født i Norge ☐ Mindre en 2 år.  
☐ Mer en 2 år. 
☐ Mer en 10 år. 

☐ Mer en 30 år.

Hvilken region 
immigrerte du/din 
familie fra:

☐Nord-Europa. ☐Øst-Europa. ☐Vest-Europa. 
☐Sør-Europa. ☐Asia. ☐Australia. ☐Amerika. 
☐Afrika.

Veldig lite        Veldig sannsynlig 
sannsynlig

Hvor sannsynlig er det at du blir boende i 
Norge etter utdannelsen? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Hvor sannsynlig er det du flytter til landet 
du/familien immigrerte fra? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
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Vedlegg 4: Debriefing etter spørreundersøkelsen  
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Fotnoter

 Begrepet innvandrer er ett vidt begrep, som kan omfavne ulike immigrantgrupper under en 1

paraply. Definisjonen på en innvandrer ofte er en person som er født i utlandet av utenlandske 
foreldre som har bestemt seg for å bosette seg i Norge (SSB, 2019). Dette studiet bruker ett utvidet 
begrep på innvandrer; og omtaler også barn og barnebarn som er født i Norge av en eller to 
utenlandske foreldre som innvandrere. 

  Steele, Spencer, and Aronson (2002) hevder negative prestasjonsorienterte stereotypier i 2 2

prestasjonssituasjoner kan forstås som en spesifikk type social identity threat. Derfor bruker denne 
oppgaven social identity threat som ett samlet begrep, også for negative prestasjonsorienterte 
stereotypier i prestasjonssituasjoner. 


