
kapitel 8
individualiserede netværk og frafald

Snorre Ralund

introduktion
Med en lang række studier er det fastslået, at vigtige uddannelsessociologi-
ske parametre såsom frafald og færdiggørelsestid ikke blot er en funktion af 
matchet mellem den enkelte studerendes egenskaber (evner og interesser) 
og studiet (krav og felt), men også et resultat af det sociale fællesskab, der 
skabes/opstår på uddannelsen (se fx Styron, 2010; McEwan, 2013; Davidson 
& Wilson, 2013). Med Vincent Tinto (1975, 1997) lærer vi om en uddannel-
sesspecifik social kapital, som han kalder social integration. Men på trods 
af dette begrebs centrale plads i teorier om frafald, konkluderer Biancani & 
McFarland (2013), at en central komponent i forståelsen af social integration 
mangler, nemlig det sociale netværk som underliggende struktur (se også 
Tinto, 2010). Følgende kapitel tager denne diskussion op og spørger, om vi 
kan lære noget af at kigge på netværksstrukturen af studier med henholds-
vist højt og lavt fravær.

Netværket, som kommer fra matematisk grafteori, er en samling af entite-
ter (i vores tilfælde studerende) også kaldet noder, og forbindelserne imel-
lem dem også kaldet edges (i vores tilfælde Facebook-venskaber). Analytisk 
kan netværket som matematisk objekt angribes og opsummeres fra mange 
vinkler, både fra et node-centrisk (hvor mange forbindelser har hver node 
gennemsnitligt, hvem er central, og hvem er perifer) og et strukturelt per-
spektiv (hvad er den længste afstand, der forbinder to noder, og er der syste-
matiske afgrænsninger imellem forskellige subgrupper). Vores fokus er her 
på det strukturelle perspektiv og mere præcist på, om netværket kan karak-
teriseres som et klart opdelt netværk med internt forbundne, men udadtil 
afgrænsede subgrupper, eller om netværket består af noder med hver deres 
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unikke position og sæt af forbindelser, som går på kryds og tværs. Dette fæ-
nomen er med klassisk sociologi og netværksteori beskrevet som tabet af 
gruppen og netværkets individualisering, først beskrevet hos Georg Simmel 
(1955) i ”Über die Kreuzung sozialer Kreise”, udviklet af Pescosolido & Rubin 
(2000) og navngivet og beskrevet af Barry Wellman (Wellman, 2000; Rainie 
& Wellman, 2012). Begrebet individualisering kan ses som en abstrakt sam-
fundsproces, men har hos ovennævnte en konkret analytisk form, man kan 
karakterisere et netværk ved. I det følgende formuleres en netværksanaly-
tisk procedure til at karakterisere et netværk inden for et kontinuum imel-
lem individualiseret og grupperet. Proceduren tager udgangspunkt i Shwed 
& Bearmans (2010) formulering af network modularity, men med en vigtig 
modifikation, som muliggør at bruge metoden komparativt på tværs af net-
værk med forskellige størrelser og antal forbindelser.

Strukturen på kapitlet er som følger: Først introduceres kort til teorien 
omkring netværks individualisering og dets mulige betydning for den so-
ciale integration (og dermed frafald) af studerende. Dernæst beskrives da-
tagrundlaget: Facebook-netværk på studie og årgangsniveau samt gennem-
førselsprocenter for hvert studie. Så følger beskrivelsen af proceduren til at 
karakterisere et netværk som enten individualiseret eller grupperet. Heref-
ter præsenteres resultater, og slutteligt diskuteres fortolkninger af disse ud 
fra henholdsvis et uddannelsessociologisk perspektiv og et policy-perspek-
tiv.

social integration og netværksindividualisering

Idealtypiske netværk: Fra fuldt forbundne og monogrupperet, til multiple og klart afgrænsede grup-
per til opløsningen af gruppen med forbindelser på kryds og tværs i det postmoderne/individualise-
rede netværk.
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Tinto benævner den sociale dimension af de studerendes frafald som social 
integration. I følgende afsnit vil jeg fokusere på netværksteori omkring rela-
tionsdannelse som betingelse for den sociale integration.

Klassisk sociologisk teori er fyldt med eksempler på tabet af faste og afgræn-
sede grupper og konsekvenser heraf (fra Toennies Gemeinschaft (Toennies, 
2002), til Simmels Blasée Storby (Simmel, 1998) og til Putnams (2000) beskri-
velse af ensomme bowlere og udmeldinger fra frivillige organisationer). En 
af den moderne netværksanalyses pionerer Barry Wellman falder dog ikke 
i denne fælde og argumenterer i hans forfatterskab for, at med tabet af den 
faste gruppe følger friheden til at vælge, hvem man vil se (i modsætning til 
dem, man er bundet til grundet geografi), og udvidelsen af muligheden for at 
finde kompatible ’andre’ via moderne infrastrukturer, som fordrer øget mo-
bilitet og kommunikation (se fx Wellman, 1979; Rainie & Wellman, 2012). 
Wellman mener således, at et individualiseret netværk er den mest optimale 
struktur til at facilitere relationsdannelse. Med en mere pessimistisk vinkel 
finder vi Pescosolido & Rubin (2000), som frygter, at denne øgede valgfrihed 
og ustabilitet udfordrer vores evne til at danne og vedligeholde varige rela-
tioner. Fordi relationer ikke er forankret i faste og stabile kontekster, eller 
det Feld (1981) kalder et foci - fx frivillige organisationer, arbejdspladser og 
skoleklasser - er det op til den enkelte at reproducere sine relationer. Dette 
udfordrer det mindre ressourcestærke individ. Fra et individperspektiv er 
der dog mange studier, der peger på, at individer, som ikke er bundet af faste 
gruppeforhold, men har forbindelser, der går på tværs af netværket, har de 
bedste udfald – adgang til information (Centola & Macy, 2007), kreativitet 
(Burt, 2004) og jobs (Granovetter, 1983). Inden for uddannelsessociologien 
finder vi således også Thomas (2000), med et af de få netværksanalytiske 
studier af den sociale integration af universitetsstuderende, som viser, at 
dem, hvis forbindelser går på tværs af grupper, havde bl.a. lavere frafald. 
Men fra et kollektivt perspektiv er spørgsmålet, om den individualiserede 
struktur gavner et lille flertal på bekostning af de mange. Fra et uddannel-
sessociologisk perspektiv bliver det til spørgsmålet om, man skal blande de 
studerende og lade dem møde mange forskellige mennesker eller sørge for 
at skabe en stabil gruppe med fare for, at den enkelte studerende ikke kan 
finde noget match. Scott Thomas (2000, p. 609) anbefaler det første, da han 
ekstrapolerer fra det succesfulde individ til kollektivet, men jeg vil i dette ka-
pitel undersøge (direkte), om studier med individualiserede eller grupperede 
studenternetværk er forbundet med det laveste frafald.
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Næste afsnit beskriver således, hvordan jeg har indsamlet sociale netværk 
på studerende fra forskellige studieretninger og formaliseret en procedure 
til at opsummere, hvor grupperede eller individualiserede netværk er, for 
til sidst at kunne undersøge, hvilken struktur der er mest befordrende for/
falder sammen med den sociale integration.

data og metode
Bekendtskabsnetværk imellem studerende
Indsamlingen af netværksdata har tidligere været meget omkostningsfuld 
og forbundet med problemer omkring svarprocenter (som ikke blot er et 
manglende svar og et spørgsmål om repræsentativitet og statistisk power, 
men giver et ’hul’ i netværksstrukturen), og af samme årsag har bredere 
komparative netværksanalyser været sjældne, særligt med et strukturelt 
perspektiv. Med opkomsten af sociale medier har social netværksanalyse 
fået et nyt og omfattende datagrundlag, hvis indsamling ikke er afhængig 
survey-baserede metoder, men kan indsamles som digitale og behaviorale 
spor fra etablerede sociale netværkspraksisser. Særligt Facebook er en rig 
kilde til information om relationer. Både på grund af dets omfattende ud-
bredelse - ved tidspunktet for nærværende dataindsamling brugte 62 % af 
alle danskere over 12 år og 87 % af teenagere Facebook dagligt (DR Medie-
forskning, 2015) - men også fordi vi forbinder os meget liberalt. Marmaros & 
Bryant (2010) viste i en interviewundersøgelse, at selv kortvarige møder ofte 
manifesterede sig som en Facebook-relation. Gilbert & Karahoulis (2009) vi-
ste tilmed, at man sjældent ’unadder’, på trods af at bekendtskabet er blevet 
meget perifere. Denne liberale brug gør, at data bliver en form for historisk 
aggregat af bekendtskaber og dermed rig på bredere strukturer i relations-
dannelsen.

Nærværende undersøgelse bygger på netværksdata mellem studerende på 
125 årgange (årgangene 2012-2014) fra 43 forskellige bachelorstudier, ind-
samlet dagligt imellem 2014-2015. Her udnyttes, at hver bruger offentlig-
gjorde sine Facebook-relationer, og at de på det tidspunkt var gjort tilgænge-
lige programmatisk igennem Facebooks egen API (version 1.0). Det er tilmed 
offentligt, hvem der er medlem af diverse Facebook-grupper. Dette var vig-
tigt for at kunne koble Facebook-brugere til en studieårgang. Siden 2008 har 
det været almindelig praksis for tutorer at oprette og invitere de nyoptagne 
elever til Facebook-grupper, hvori de studerende på en given årgang og stu-
die kunne organisere deres interne kommunikation. Medlemmer fra diverse 
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årgangsgrupper blev således indsamlet, og ud fra disse konstrueredes inter-
ne årgangsnetværk på hvert studie. Multiple medlemsskaber, som er almin-
delig praksis (tutorer, studierepræsentanter etc.), blev korrigeret ved at til-
dele enhver bruger medlemsskab i den årgangsgruppe, som vedkommende 
havde flest forbindelser i. Data blev fuldt anonymiseret inden analyse, og der 
blev skrevet opt-out-beskeder i grupper.

Af de 125 årgange blev det til 10.549 studerende og >315.000 forbindelser 
imellem dem, med hvert et gennemsnitligt antal venner på 465 og 27 inden 
for årgangen.

Netværks individualisering og grupperethed
Fra den teoretiske diskussion fandt vi, at den centrale netværksegenskab 
var forekomsten eller fraværet af systematiske grupperinger i et netværk. 
Mest almindeligt i netværkslitteraturen er formalisering af grupperethed 
ved simple beskrivelser af transitivitet (fraktionen af triader, der er lukke-
de, fx om triaden ABC, der er defineret ved relationer imellem A-B og A-C, 
men også inkluderer relationen B-C) eller gennemsnitlig densitet af ego-net-
værk (fraktionen af ens venner, som også kender hinanden), også kaldet 
average clustering, eller ud fra rigide definitioner af netværksgrupper som 
en såkaldt klike (fuldt forbundet subgruppe). Disse mål indfanger dog kun 
lokal information set ud fra hver enkel nodes perspektiv, men indfanger 
ikke bredere grupperinger. I 2010 foreslog Shwed & Bearman at måle gra-
den af grupperethed i et netværk via en totrinsprocedure. Først appliceres 
en såkaldt community detection/netværk-clustering-algoritme til at lokalisere 
grupper i netværket. Dernæst kvantificeres det, i hvilken grad disse lokali-
serede grupper er klart afgrænsede. Metoden er interessant, da den indfan-
ger en højere ordens systematik, som er usynlig fra et ego-/node-perspektiv. 
Ideen var god, men selve metoden var kontroversiel (jf. Bruggeman et al., 
2012; Shwed & Bearman, 2012), og omend Shwed & Bearman fastholder va-
liditeten af metoden (Shwed & Bearman, 2012), skal man ikke lede længe i 
community detection-litteraturen for at finde, at den har en akilleshæl. Den 
clustering-algoritme, der bruges – louvain modularity optimization – og tilmed 
målet, der opsummerer, hvor afgrænsede de er – er nemlig ikke uafhængig 
af netværkets størrelse (se Brandes et al., 2008; Kawamoto & Rosvall, 2015). 
Men ideen er god, og løsningen er ’blot’ at finde en netværk-clustering-me-
tode, som ikke er afhængig af størrelse. Dette er dog lettere sagt end gjort, 
da de ofte balancerer en afvejning af, hvad der er struktur, og hvad der er 
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støj, og statistisk evidens for struktur kræver statistisk power, som er en 
funktion af antal observationer (i en netværkskontekst er det antal edges). 
Dette skyldes, at algoritmerne ikke er udviklet fra et komparativt synspunkt 
- som indtil for nylig har været meget sjældent - men har været baseret på 
mange ad hocoptimeringsinstrumenter eller fokuseret på at specificere den 
korrekte generative model (Peixoto, 2017). For at løse problemet, udviklede 
jeg en algoritme optimeret i forhold til det komparative perspektiv: Compa-
rative Network Clustering. Uden at gå i for mange detaljer, leder algoritmen 
effektivt - og bruger en louvain-søgealgoritme (Blondel et al., 2008) - efter 
gruppeinddelinger, der optimerer et trade-off imellem, hvor internt forbund-
ne grupperne er, og hvor afgrænsede de er udadtil. Den er ydermere hierar-
kisk, så den finder større og større grupper ved at slække på kravet om den 
interne forbundethed. 

Afgrænsethed er antallet af forbindelser, ’min’, inden for grupper over antal-
let af forbindelser ’m’, og dvs.:

Forbundethed eller densitet er defineret som antallet af observerede grup-
peforbindelser over for antallet af mulige forbindelser. Hvis ’si’ er ’gruppe i’s 
størrelse, så er gruppedensiteten defineret ved: 

Det symmetriske trade-off bliver således:

Algoritmens resolution limit (hvor svage grupperinger kan den finde) og 
dens afhængighed af netværkets størrelse er testet ved at følge Kawamoto 
& Rosvalls (2015) procedure med den tilføjelse, at algoritmen også testes 
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i forhold til graden af støj. Resultater fra testen samt sammenligning med 
tre andre af de mest udbredte algoritmer (Louvain Modularity (Blondel et al., 
2008), Infomap (Rossval et al., 2009), Degree Corrected Stochastic Block Model 
(Peixoto, 2014)) kan findes i tabel 1. Her ses det, at vores clustering-algoritme 
(CNC), og modsat de tre andre, er uafhængig af størrelse og, for øvrigt, evner 
at identificere de plantede grupperinger under alle niveauer af støj (testet 
med grupperinger, hvor op til 75 % af alle forbindelser udgik fra de grupper, 
den skulle lokalisere). 

Tabel 1: Størrelsesafhængighed af netværk-clustering-metoder.

Metode Error Systematisk error

CNC 0.000139 0.000007

Argmin 0.014316 0.000294

Louvain 0.035251 0.000457

Infomap 0.132392 0.003840

SBM 0.273176 0.002517

For at fuldføre proceduren appliceres algoritmen på et givent netværk for at 
lokalisere grupper. Da algoritmen er hierarkisk (dvs. har multiple løsninger), 
skal man vælge et niveau, hvor de forskellige grupper kan sammenlignes. 
Udgangspunktet i følgende resultater er løsninger med en gennemsnitlig 
gruppestørrelse over 30, men resultaterne er robuste i forhold til valget af 
løsning (se figur 4). Netværkets samlede grupperethed opsummeres som 
gruppernes interne forbundethed (densitet) og som defineret ovenfor.
Den uafhængige variabel i følgende studie er således konstrueret ved at ap-
plicere ovenstående procedure på de 125 årgangsnetværk og tage gennem-
snittet for derved at karakterisere studieordningen som helhed (da årgange-
ne repræsenterer netværkets struktur på henholdsvis andet, fjerde og sjette 
semester). En illustration af dette kan ses i figur 2.
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Figur 2: Eksempel på tre studier.

Note: Ovenfor ses et eksempel på tre studier med varierende grader af grupperethed (0.41, 0.72, 
0.85) og deres gruppeinddelinger. Fra venstre: Sociologi, KU, 2013, Psykologi, KU, 2013, og Økono-
mi, KU, 2013. 

Afhængig variabel: Gennemførselsprocenter
Fokus for studiet er netværksstrukturens sammenhæng med frafald. Data 
omkring gennemførselsprocenter på bachelorstudier i Danmark er indhen-
tet fra Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside. I alt 43 studiers 
gennemførselsprocenter kunne matches med netværksdata. Da netværket 
er samplet ud fra et opportunistisk princip (hvilke studieårgange var offent-
lige på Facebook), er datagrundlaget ikke bredt repræsentativt for universi-
tetsbacheloruddannelser i Danmark. Der er ikke foretaget nogen repræsen-
tativitetsundersøgelser, men det må antages, at det opportunistiske princip 
ikke systematisk ændrer ved forholdet imellem afhængig og uafhængig va-
riabel, omend det konkrete estimats størrelse er mere uvist.

Kontrolvariable
Vi ser på sammenhængen mellem netværkets struktur og gennemførsel. Vi 
ved dog ikke, om der er bagvedliggende grunde, som påvirker både netvær-
kets struktur og gennemførselsprocenter. Jeg har forsøgt at kontrollere for 
simple kompositionseffekter ved at inkludere variabler for studiernes køns-
fordeling og adgangskrav via karaktergennemsnit. Sidstnævnte er centralt 
for ideen om frafald som diskrepans mellem evner og krav. Ydermere illu-
streres det, at netværkets struktur ikke hænger sammen med kendte selekti-
onsmekanismer i form af studiets overordnede felt (socialvidenskab, natur-
videnskab, sundhed etc.) ved visualisering af den univariate sammenhæng. 
Dummies for uddannelsesfelter er ikke inkludereret i modellen, da N ikke er 
stort nok.
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Kun at rapportere én sammenhæng vil i netværksforstand være for ensidigt, 
da et netværk altid har mange karakteristika på samme tid. Vi inkluderer 
derfor average degree (dvs. gennemsnitligt antal forbindelser) i modellen for 
at sørge for, at de mest grupperede netværk ikke blot var de mest velfor-
bundne, dvs. kvantitet frem for struktur. Det hjælper til at afprøve en mere 
simpel hypotese: At netværk, hvor de studerende gennemsnitligt har flere 
forbindelser (average degree), også er de mest socialt integrerede.

Ydermere rapporterer vi også resultatet fra de alternative formuleringer af 
netværks grupperethed; både klassisk nodecentriske opgørelser af average 
clustering og transitivitet og grupperethed målt med de alternative cluste-
ring-algoritmer. Det skal både demonstrere fordelen ved det strukturelle 
perspektiv og robusthed i forhold til valg af clustering-algoritme.

resultater
Resultatet fra og af den multivariate regression af studiers netværksstruk-
tur og gennemførselsprocenter er rapporteret i tabel 2 og viser en kraftig 
positiv sammenhæng mellem graden af grupperethed og fuldførsel. 

Tabel 2: Multivariat regression af fuldførselsprocenter.

Coef. s.e.

Konstant 8.801 7.2275

Netværks grupperethed 31.323*** 7.8941

Degree 0.302* 0.1447

Adgangskvotient 1.985** 0.6134

% kvinder 19.646* 9.4388

Note: Adj. R-squared = 0.641. N (studier) = 43. * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.

Adjusted R^2 er 0.64, og koefficienten er substantiel svarende til en stigning 
på 15 procentpoint i gennemførselsprocenter fra den mest individualiserede 
studieretning til den mest grupperede. Ydermere ser vi som forventet en po-
sitiv signifikant effekt af adgangskvotienter. Andelen af kvinder på studiet 
er også positivt signifikant (p = 0.0442). 
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Figur 3 viser den univariate correlation imellem netværks grupperethed og 
gennemførsel. Her illustreres det, at variansen går på tværs af studiefelter 
(socialvidenskab, naturvidenskab etc.), og de kan således udelukkes som 
mulige confounders.

Figur 3: Netværksgrupperethed og fuldførsel. Noder er studieretninger far-
vet med studiefelt.

Den vigtige netværkskontrolvariabel, average degree, er positivt signifikant, 
men stjæler ikke effekten fra netværkets grupperethed. Dvs. vi har sikret os, 
at en potentiel, underliggende egenskab ved grupperede netværk, gennem-
snitligt antal af Facebook-venner, ikke er forklaring på dens effekt, men at 
strukturen er vigtig i sig selv.

Tabel 2 rapporterer yderligere fra den univariate korrelation mellem gen-
nemførsel og alternative formuleringer af netværks grupperethed (som ikke 
kunne inkluderes i modellen på grund af af kraftig multikollineraritet): tran-
sitivitet, average clustering og average degree. Her ses fordelen ved det struk-
turelle perspektiv frem for det nodecentriske, da forklaringskraften er langt 
højere. Derudover rapporteres alternative formuleringer af det strukturelle 
mål for grupperethed med brug af andre clustering-algoritmer (som havde 
højere bias i den simulerede test). Her ser vi, at vores algoritme ikke blot var 
bedst til at lokalisere de simulerede grupper, men også finder den klareste 
sammenhæng i forhold til gennemførselprocenter. Vigtigst er dog, at alle 
procedurer har en positiv sammenhæng med høj forklaringskraft, hvilket 
betyder, at resultaterne er robuste  i forhold til valg af clustering-algoritme.
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Tabel 3: Forklaringskraft i forhold til alternative modeller.

R2

CNC (densitet) 0.321

ArgMin (afgrænsethed) 0.251

Louvain (afgrænsethed) 0.237

Louvain (modularity) 0.189

Degree 0.119

Transitivitet 0.041

Clustering 0.004

Note: Værdier er R^2 for hver alternativ uafhængig variabel. Her sammelignes med alternative må-
der at opgøre grupperethed/individualisering på. CNC (densitet) er proceduren, der er foreslået her. 
ArgMin og Louvain refererer til henholdsvis en kombination af Louvain og Infomap, hvor den mest 
konservative partition bruges (da de begge overestimerer), og Louvain er således den clustering-algo-
ritme, som Shwed & Bearman (2010) bruger. Afgrænsethed er defineret i teksten, mens modularity 
er den størrelsesafhængige formulering af afgrænsethed (se Newman, 2004).

Figur 4: Robusthed i valg af hierarkisk løsning. Y-aksen måler Pearsons cor-
relation coefficient i forhold til en given løsning. Der ses en aftagende forkla-
ringskraft som kriteriet for, at gruppedensiteten sænkes.

 



202

diskussion og konklusion
Vi har undersøgt sammenhængen imellem netværksstrukturen på forskel-
lige studieretninger og gennemførselsprocenter. Her har vi søgt at forstå, 
hvorvidt den sociale komponent i frafald kan forstås i lyset af netværkste-
orier om relationsdannelse under grupperede eller individualiserede net-
værksstrukturer. Vi søgte at besvare det åbne spørgsmål: Om moderne indi-
vidualiserede netværk, præget af valgfrihed og et øget marked for at møde 
kompatible ’andre’, er mere befordrende for den sociale integration end net-
værk med afgrænsede sociale grupper med få sociale valgmuligheder, men 
øget stabilitet. Undersøgelsen er baseret på et stort komparativt bekendt-
skabsnetværk-datasæt bestående af Facebook-venskaberne imellem stude-
rende fra 125 årgange. Vi har formuleret en netværkanalytisk totrinspro-
cedure til karakterisering af grupperethed, der er uafhængig af størrelse og 
indfanger højere ordens strukturel information ved først at lokalisere grup-
per og dernæst at opsummere deres grad af intern forbundethed. Analysen 
viser, at studieretninger med mere grupperede netværk er forbundne med 
signifikant højere gennemførselsprocenter, også efter der kontrolleres for 
kønsfordeling,adgangskvotienter og andre netværksegenskaber.

Resultaterne peger på en kraftig sammenhæng, men hvordan skal vi forstå 
dem? Fortolkningen af en netværksanalyse afhænger af, hvordan man for-
står betingelserne og de generative dynamikker bag netværket. Scott Feld 
(1981) argumenterer for, at man i høj grad skal lede efter de foci, fælles akti-
viteter, som de studerende mødes om. På en uddannelsesinstitution handler 
det om forelæsninger, øvelseshold og klasser, læsegrupper, studenterfester 
etc. Betydningen for netværkets struktur i forhold til hver disse faktorer må 
undersøges separat, men som udgangspunkt må man sige, at resultaterne 
taler imod Thomas’ (2000) anbefalinger om at blande de studerende mest 
muligt, så der kan blive skabt relationer på tværs af grupper. Til gengæld 
stemmer de overens med de positive effekter, som Tinto og andre rappor-
terer om i forhold til forsøg med såkaldte Learning Communities (se fx Tinto, 
2003; Zhao et al., 2004; Visher et al., 2010), hvor man sørger for, at stude-
rende følger hinanden i og på hold i stedet for den valgfrihed i sammensæt-
ningen af ens uddannelsesforløb, som man ofte ser på amerikanske univer-
siteter. Besøger vi figur 2 igen med visualiseringen af henholdsvis sociologi, 
psykologi og statskundskab på Københavns Universitet, er det således også 
interessant at nævne, at organiseringen af mere eller mindre faste grupper 
på de tre studier forklarer den netværksstrukturelle forskel, vi observerer 
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(hvor sociologi blandes hvert semester, psykologi har faste hold det første år, 
hvorefter de blandes, og sidst, men ikke mindst har statskundskab faste hold 
igennem hele bacheloren). Denne observation peger altså på betydningen af 
den centrale organiserings principper fremfor konkurrerende forklaringer, 
der henviser til mere selvorganiserende og aktørfokuserede netværksdy-
namikker såsom homofili (homogene studiekohorter) og triadisk lukning 
(venners venner). Fremtidig forskning bør således kigge mere specifikt på 
organiserende principper såsom konstruktion af og stabilitet på mindre 
øvelseshold på bachelorstudier.

referencer
Biancani, S., & McFarland, D. A. (2013). Social Networks Research in 

Higher Education. I M. B. Paulsen (red.), Higher Education: Handbook of 
Theory and Research (pp. 151–215). Dordrecht: Springer Netherlands. 

Brandes, U., Delling, D., Gaertler, M., Gorke, R., Hoefer, M., Nikoloski, Z., 
& Wagner, D. (2008). On Modularity Clustering. IEEE Transactions on 
Knowledge and Data Engineering, 20(2), 172–188. 

Bruggeman, J., Traag, V. A., & Uitermark, J. (2012). Detecting Communities 
through Network Data. American Sociological Review, 77(6), 1050–1063. 

Burt, R. S. (2004). Structural Holes and Good Ideas. American Journal of 
Sociology, 110(2), 349–399.

Blondel, V. D., Guillaume, J._L., Lambiotte, R., & Lefebvre, E. (2008). 
Fast Unfolding of Communities in Large Networks. Journal of Sta-
tistical Mechanics: Theory and Experiment (10): P10008. https://doi.
org/10.1088/1742-5468/2008/10/P10008

Kawamoto, T., & Rosvall, M. (2015). Estimating the Resolution Limit of the 
Map Equation in Community Detection. Physical Review, E91(1): 012809.

Centola, D., & Macy, M. (2007). Complex Contagions and the Weakness of 
Long Ties. American Journal of Sociology, 113(3), 702–734. 

Davidson, C., & Wilson, K. (2013). Reassessing Tinto’s Concepts of Social 
and Academic Integration in Student Retention. Journal of College Student 
Retention: Research, Theory & Practice, 15(3), 329–346.



204

Feld, S. L. (1981). The Focused Organization of Social Ties. American Journal 
of Sociology, 86(5), 1015–1035.

Gilbert, E., & Karahalios, K. (2009, April). Predicting tie strength with 
social media. In Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in 
computing systems (pp. 211-220). 

Granovetter, M. S. (1973). The strength of weak ties. American Journal of 
Sociology, 78(6), 1360-1380. 

McEwan, B. (2013). Retention and Resources: An Exploration of How Social 
Network Resources Related to University Commitment. Journal of College 
Student Retention: Research, Theory & Practice, 15(1), 113–128.

Marmo, J., & Bryant, E. (2010). Using Facebook to Maintain Friendships: 
Examining the Difference between Acquaintances, Casual Friends, and 
Close Friends. I Annual Meeting of the National Communication Associati-
on’s Annual Convention. San Francisco, CA.

Newman, M. E. (2004). Fast algorithm for detecting community structure 
in networks. Physical Review E, 69(6), 066133.

Peixoto, T. P. (2014). Hierarchical Block Structures and High-Resolution 
Model Selection in Large Networks. Physical Review X, 4(1): 011047.  
https://journals.aps.org/prx/abstract/10.1103/PhysRevX.4.011047

Peixoto, T. P. (2017). Nonparametric Bayesian Inference of the Microcano-
nical Stochastic Block Model. Physical Review E, 95(1): 012317. https://
doi.org/10.1103/PhysRevE.95.012317

Putnam, R. D. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American 
Community. New York: Simon and Schuster.

Pescosolido, B. A., & Rubin, B. A. (2000). The Web of Group Affiliations Re-
visited: Social Life, Postmodernism, and Sociology. American Sociological 
Review, 65(1), 52–76. 

Rosvall, M., Axelsson, D., & Bergstrom, C. T. (2009). The Map Equation. The 
European Physical Journal Special Topics, 178(1), 13–23.

Rainie, L., & Wellman, B. (2012). Networked: The New Social Operating 
System. Cambridge, MA :MIT Press.

Styron Jr, R. (2010). Student satisfaction and persistence: Factors vital to 
student retention. Research in Higher Education Journal, 6, 1.

https://journals.aps.org/prx/abstract/10.1103/PhysRevX.4.011047


204 205

Simmel, G. (2010/1955). Conflict and the Web of Group Affiliations. Simon and 
Schuster. 

Shwed, U., & Bearman, P. S. (2010). The Temporal Structure of Scientific 
Consensus Formation. American Sociological Review, 75(6), 817–840. 

Shwed, U., & Bearman, P. S. (2012). Symmetry Is Beautiful. American Socio-
logical Review, 77(6), 1064–1069. 

Simmel, G. (1998). Storbyerne og det åndelige liv. I Hvordan er samfundet 
muligt? (pp. 19-48). København: Gyldendal.

Tinto, V. (1975). Dropout from Higher Education: A Theoretical Synthesis 
of Recent Research. Review of Educational Research, 45(1), 89–125.

Tinto, V. (1997). Colleges as Communities: Taking Research on Student Per-
sistence Seriously. The Review of Higher Education, 21(2), 167–177.

Tinto, V. (2003). Learning Better Together: The Impact of Learning Com-
munities on Student Success. Higher Education Monograph Series, 1(8).

Thomas, S. L. (2000). Ties That Bind: A Social Network Approach to Un-
derstanding Student Integration and Persistence. The Journal of Higher 
Education, 71(5), 591–615. 

Tonnies, F., & Loomis, C. P. (2002). Community and Society. Courier Corpora-
tion: North Chelmsford, MA.

Visher, M. G., Schneider, E., Wathington, H., & Collado, H. (2010). Scaling 
up Learning Communities: The Experience of Six Community Colleges. 
National Center for Postsecondary Research.

Wellman, B. (1979). The Community Question: The Intimate Networks of 
East Yorkers. American Journal of Sociology, 84(5), 1201–1231.

Zhao, C.-M., & Kuh, G. D. (2004). Adding Value: Learning Communities

and Student Engagement. Research in Higher Education, 45(2), 115–138.

DR Medieforskning (2015). Medieudviklingen 2015. Tilgået d. 20. no-
vember, 2020. https://www.dr.dk/static/documents/2._medieudviklin-
gen_2015_3_5a311a2a.pdf 

https://www.dr.dk/static/documents/2._medieudviklingen_2015_3_5a311a2a.pdf
https://www.dr.dk/static/documents/2._medieudviklingen_2015_3_5a311a2a.pdf

	_GoBack
	_Hlk49331400
	_Ref63547660
	_Ref63553791
	_Ref63564331
	_Ref63609223
	_GoBack
	_GoBack
	Title
	_GoBack
	_heading=h.gjdgxs
	_heading=h.brzs6ai79hfd
	_GoBack
	_ENREF_1
	_Hlk3194217
	_ENREF_4
	_ENREF_10
	_ENREF_20
	_ENREF_61
	_ENREF_64
	_Hlk6930181
	_ENREF_105
	_ENREF_106
	_ENREF_109
	_GoBack
	_ENREF_116
	_ENREF_117
	_GoBack
	Kapitel 1
	Frafald på de videregående uddannelser – aktuel forskning og nye perspektiver

	Kapitel 2
	Frafaldsvalgets loci og tidslighed – 
belyst gennem nyere frafaldslitteratur

	Kapitel 3
	Den sociale ulighed i frafald på danske
	universitetsuddannelser

	Kapitel 4
	Frafaldsintentioner og betydningen 
af identifikation, integration og 
self-concept

	Kapitel 5
	Førsteårsoplevelser af studiemiljø, 
	frafaldsovervejelser og faktisk frafald 
	på videregående uddannelser

	Kapitel 6
	Oplevelsen af undervisningen

	Kapitel 7
	Et nyt perspektiv på faglige og sociale aspekter af studielivet

	Kapitel 8
	Individualiserede netværk og frafald

	Kapitel 9
	Erfaringer fra Studenterrådgivningen

	Kapitel 10
	Dropout in Higher Education - Lessons from Norway

	Kapitel 11
	Forskning i frafald på de videregående uddannelser i Tyskland

	Blank Page

