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Executive summary 

In the spring of 2013 the Danish Minister for Research, Innovation and Higher Education, Morten 

Østergaard, announced the need of a new quality reform with the aim to advance the level of 

quality among higher educations in Denmark. Doing so, he and the ministry have opened a 

public debate on the content and concept of quality. Taking a glans at the debate during the past 

six months reveals that different and conflicting notions of quality are present. Hence, there 

seems to be no collective agreement among the interest groups in the debate regarding what is 

perceived as quality among higher educations.  

The objective of the thesis is to analyse the communication of quality on the universities in the 

context of an upcoming quality reform. Accordingly, we don’t analyse the communication 

regarding higher education as a whole, but narrow our field of research to quality on the 

universities. In the thesis Niklas Luhmann and Ernesto Lalcau are used as the theoretical 

foundation of the study. By using Niklas Luhmann we apply a systems theoretical approach, 

which implies that we observe everything as communication and that the observed field only 

emerges as a result of a specific distinction made by us as the observers. Laclau adds to the 

thesis an understanding of the conflict between contrary discursive understandings of quality.  

The thesis is divided in three analyses. In the first part, we observe how quality emerges in the 

communication, including which logics are present and associated to the notion of quality. Here 

we find that different and conflicting understandings of quality are present. In the second part, 

we observe how the present systems in the communication seek to manage the different 

perceptions of quality on the universities, including how both the students and the universities 

are recognised as qualified in the communication. Here we find that both the universities and 

the students are forced to navigate among different and conflicting perceptions of quality, in 

order for them to be recognised by their surroundings as qualified. In the last part of the thesis 

we use Laclau to analyse our field of research with a perspective on conflicts. Here we find that 

two discourses are present; an economic discourse and a discourse, that seek to fight against 

the economic perceptions of quality.  
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Problemfelt 

Tager man et hurtigt kig på de centrale udfordringer Danmark står over for i dag, såsom høj 

ledighed, manglende international konkurrenceevne samt en langsomt agerende offentlig 

sektor, formuleres særligt én løsning som central for at imødekomme disse udfordringer; nemlig 

uddannelse. Uddannelse ligger det danske samfundshjerte nært, hvilket bl.a. ses i en af de 

senere rapporter fra OECD, hvor det fremgår, at Danmark er dét land, der bruger flest penge på 

uddannelse generelt (Berlingske Tidende:1). Desværre viser tal fra selvsamme rapport, at 

udgifterne ikke afspejles i resultaterne, der kendetegnes ved middelmådige placeringer hvad 

angår uddannelses-, effektivitets- og beskæftigelsesniveau (Berlingske Tidende:1).  

Frasen om, at vi skal leve af viden, har givet genlyd i den offentlige debat, og har af de danske 

politikere i mange sammenhænge været det centrale bud på løsningen af landets udfordringer. 

Minister for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (FIVU), Morten Østergaard, har 

taget arbejdstøjet på og sat kvaliteten på uddannelserne på den politiske dagsorden med 

lanceringen af den kommende Kvalitetsreform. Der skal her stilles skarpt på det videregående 

uddannelsessystem, hvor Østergaard har defineret et behov for at tage kvaliteten på de 

videregående uddannelser op til revision.  

”Vi skal skabe en uddannelseskultur med høj studieintensitet og motiverende og udfordrende 

undervisning på alle niveauer. Et højt ambitionsniveau er helt afgørende for Danmarks 

fremtidige rolle i den globale konkurrence” (Østergaard in FIVU1:1). Sådan lød det i det 

indledende program til Uddannelsesmødet 2013, hvilket regeringen som led i det kommende 

reformarbejde afholdte d. 6.-7. juni 2013. Uddannelse er sat højt på den politiske agenda, og der 

hersker bred enighed i den offentlige debat om, at netop uddannelserne kræver et kvalitetsløft, 

som vejen til et stærkere og mere stabilt samfund (FIVU:1). Hvordan fremtidens ”bedre” 

uddannelser skal differentiere sig fra måden, hvorpå de ser ud i dag, hersker der dog mindre 

grad af enighed om, hvilket danner udgangspunktet for vores interesse i denne afhandling. 

                                                           
1
 Forkortelse for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. 
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”Den dygtigste generation nogensinde” 

Senest under den lange og ophedede debat om fremtidens folkeskole, fremgik det hvordan 

kvalitetsforståelsen af den danske folkeskole beror på forskellige - og ofte modsatrettede - 

forståelser af, hvad den gode folkeskole indebærer. Går vi fra folkeskolen og videre i 

uddannelsessystemet kommer et lignende scenarie til udtryk i den aktuelle debat om 

universiteternes rolle i samfundet, som Morten Østergaard, som nævnt, har været frontløber på. 

Udgangspunktet for FIVU er, at vi skal styrke universitetsuddannelserne og ”skabe den dygtigste 

generation nogensinde”(Østergaard in Politiken:3). Men hvad menes der med styrket kvalitet, og 

hvordan ønskes det opnået? 

Uengagerede studerende, det nuværende taxametersystem og regeringens målsætning om 25 

pct. optagelse af en ungdomsårgang på de videregående uddannelser, blev i DR2-dokumentaren 

Akademikere på dumpegrænsen,2 stillet som nogle af begrundelserne for den lave kvalitet på 

universiteterne afhængigt af, hvem der blev spurgt. 

Stilles spørgsmålet om kvalitet til Morten Østergaard, sammenstiller han kvalitet med 

universitetsuddannelsens relevans for arbejdsmarkedet: ”Jeg tror, at der er en tendens til inden 

for uddannelsessektoren at skelne mellem kvalitet og relevans. Men det gør man altså ikke ude 

på virksomhederne. Her er relevans kvalitet”(Østergaard in FIVU:2). Regeringen nedsatte i 

oktober 2013 et udvalg for kvalitet og relevans på de videregående uddannelser. Udvalgets 

formål er at opstille en række anbefalinger ”til at forbedre de videregåendes uddannelsers 

kvalitet og relevans i forhold til arbejdsmarkedet og skabe et solidt grundlag for at sikre den 

bedst uddannede generation nogensinde”(Østergaard in FIVU:2). 

Samtidig er de studerende gået på barrikaderne mod SU-reformen i et opråb mod kortere 

gennemførelsestid, som de mener, vil forringe kvaliteten af uddannelserne. Alt imens 

underviserne stiller spørgsmålstegn ved mængden af optagede studerende på uddannelserne, 

idet de er i tvivl om, hvorvidt arbejdsmarkedet overhovedet er i stand til at absorbere den store 

                                                           
2
 Sendt d. 2. december 2013 december. 
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mængde nyuddannede kandidater, der som konsekvens af regeringens 25 pct. målsætning vil 

blive udklækket fra de danske universiteter (DR:2013).  

Ovenstående optegning af debatten på uddannelsesområdet, illustrerer tre af de positioner, der 

gør sig gældende, og som forsøger at definere kvalitet som begreb. Kvalitet antager således et 

virvar af forskellige forståelser, der ikke danner et entydigt billede af, hvad kvalitet indebærer, 

men derimod åbner op for flere forskellige forståelser og vinkler. Vi finder det således 

påtrængende at spørge; hvad forstås der ved kvalitet på universitetsuddannelserne? 

Uddanner vi rigtigt og godt nok 

Som nævnt har FIVU, i forbindelse med lanceringen af Kvalitetsreformen, afholdt 

Uddannelsesmødet 2013, hvor relevante aktører blev inviteret indenfor til at diskutere 

Danmarks fremtidige universitetsuddannelser og udfordringer på området. Af programmet fra 

dagen fremgår det, at der blandt oplægsholderne var repræsenteret en bred skare af interesser 

på uddannelsesområdet: Politikere, rektorer fra universiteterne, repræsentanter fra 

erhvervslivet, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, EU, Danske Studerendes Fællesråd, 

professorer, European University Association, Danske Regioner og en række flere (FIVU:2013).  

Dagsorden for mødet var inddragelse af forskellige synspunkter, hvormed der skulle ”udstikkes 

retninger for et kvalitetsløft i den danske uddannelsessektor” (FIVU:1). Dét, at man inden for 

politikudviklingen af universitetsuddannelserne på den måde forsøger at ryste posen og bredt 

debattere fremtidens videregående uddannelser, vidner om, at kvalitetsforståelsen af 

universitetsuddannelserne lige nu er ”up for grabs”. Som vi tidligere har skitseret, kan vi 

samtidig se, at der til idéen om kvalitet knyttes mange forskellige meninger, og at der ikke 

hersker enighed om, hvad kvalitet indebærer. Der opstår et krydsfelt af forståelser, som vi finder 

interessante at stille skarpt på, fordi det omhandler forudsætningerne for fremtidens 

videregående uddannelsessektor. Vi vil undersøge, hvordan forskellige logikker kæmper om 

retten til at definere kvalitetsbegrebet ud fra bestemte formål og værdier, som disse måtte finde 

legitime og relevante. "Kvalitet ligesom innovation er stærkt politiserede begreber. Og det er 
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stærkt underlagte de processer, hvorigennem mening dannes. Derfor er der ikke noget fast 

holdepunkt i dem. Hvis jeg stiller mig op og siger, at kvalitet er ’det og det og det’, så kan man 

være sikker på, at jeg har en subjektiv tilgang, der baserer sig på en vurdering, hvor jeg har 

noget erfaring, jeg kan sammenligne med," udtalte Ove Kaj Pedersen, professor ved CBS, under 

vores interview (Interview:OKP). Citatet illustrerer afhandlingens iagttagelsespunkt; nemlig at 

undersøge de logikker og positioner, der gør sig gældende i debatten om kvalitet, og hvordan de 

søger at legitimere sig selv. 

Vi vil i nærværende afhandling undersøge, hvordan kvalitet på universiteterne udspiller sig i 

kommunikationen derom, herunder hvilke logikker, der præger kvalitetsforståelsen, samt 

hvordan der kæmpes om at definere fremtidens kvalitetsforståelse i forbindelse med reformen 

af de danske universitetsuddannelser. Herunder spiller styring en central rolle, da det bliver 

interessant at iagttage, hvordan kommunikationen opstiller mulighederne for at styre denne 

kvalitet; hvordan indløses kvaliteten, og er der enighed om fremgangsmåden? 

Viser afhandlingen, at der gør sig divergerende kvalitetsforståelser gældende, vil det i så fald 

implicere, at der i en fremtidig reform af de videregående uddannelser er meget på spil i forhold 

til at vælge hvilken vej, man bevæger sig ned af, når kvaliteten af uddannelserne ønskes højnet.  

Udvikling i kvalitetsbegrebet 

Hvordan idéen om kvalitet gennem tiden har ændret sig på uddannelsesområdet, og dermed 

hvor denne afhandlings historisk placerer sig, er svært at opstille entydige konklusioner på og 

kræver deraf en længere afhandling i sig selv. Dog er det muligt for os kort at skitsere, at der i 

måden hvorpå kvalitet forstås, både inden for folkeskolen, mellemlange uddannelser og længere 

videregående uddannelser, er sket en udvikling, der peger i bestemte retninger. I dette afsnit vil 

vi forsøge kort at skitsere, hvilken retning kvalitetsforståelsen har bevæget sig i, da begrebet 

kvalitet ikke er nyt i kontekst af specificering og forbedring af det danske uddannelsessystem. 

I vores historiske tilgang til uddannelsesområdet er vi inspirerede af professor ved CBS, Ove Kaj 

Pedersens, bog Konkurrencestaten, hvor han bl.a. interesserer sig for, hvordan 
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uddannelsessystemet har ændret sig i takt med samfundets udvikling i øvrigt. Pedersen opstiller 

en række overordnede tendenser, vi anser som frugtbare i forhold til at placere afhandlingens 

tema historisk. Hvis vi på baggrund af hans analyse antager, at samfundet har udviklet sig 

gennem følgende tre faser; Nationalstaten, Velfærdsstaten og Konkurrencestaten, kan 

folkeskolens udvikling forstås gennem disse termer i kraft af, at der er sket en udvikling fra 

dannelse af den enkelte, til dannelse med henblik på at deltage i et demokrati, og til at der i dag 

udvikles ”soldater i nationernes konkurrence” (Pedersen:2011:172). Dette argumenterer 

Pedersen for, samt beskriver, hvordan der siden 1990’erne er sket en udvikling fra et fokus på 

den personlige udvikling, medbestemmelse og demokratiske dannelse til et fokus på 

kompetenceskabelse og sikring af de rette endelige færdigheder blandt eleverne 

(Pedersen:2011:173).  

Pedersen argumenterer for, at velfærdsstaten kom med besættelsen af Danmark. Argumentet 

lyder, at det var her det danske folk stod sammen og for første gang begyndte at agere som ét 

folk med én samlet identitet, loyal mod staten og de institutioner, der var indlejret i den. Her 

beviste skolen sig som en af de mest effektive måder, hvorpå befolkningen kunne opdrages til en 

samlet fællesskabsfølelse og til at skabe legitimitet til staten (Pedersen:2011:177). I 

Folkeskoleloven fra 1975 blev skolens ansvar for at fremme den enkeltes alsidige udvikling - med 

vægt på kulturelle, åndelige og moralske værdier - fremhævet. Skolen skulle således ikke 

længere give kundskaber til eleven, men i stedet give dem ”mulighed for at tilegne sig 

kundskaber” (Pedersen:2011:178). Kvalitetsforståelsen kan således ses som ændret; fra at skulle 

skabe borgere, der kunne stå til nytte for samfundet, blev kvalitet i stedet til elever, der blev 

dannede individer, som kunne leve et lykkeligt og harmonisk liv. Værdierne er dermed trukket 

frem, og blev således fra Anden Verdenskrig og frem til 1990 centralt for kvalitetsforståelsen i 

forbindelse med skolerne; børnene skulle dannes til at være lykkelige mennesker frem for 

konkurrencedygtige individer (Pedersen:2011:179).  

Skolen blev altså i høj grad betragtet ud fra en pædagogisk og opdragende devise om at skabe 

det gode, demokratiske, fællesskabsorienterede og hele menneske (Pedersen:2011:182-184), 



10 

 

samt som en institution, der havde til formål at modvirke social ulighed. Både juridisk i form af 

lige rettigheder og kulturelt i form af lige muligheder, hvormed lighedsbegrebet for 

velfærdsstaten blev eksekveret gennem skolesystemet (Pedersen:2011:185). 

Med den økonomiske krise i 1970’erne blev denne værdikamp og idéen om den gode, 

fællesskabsorienterede borger rystet i sin grundvold. Det viste sig, at den enkelte mod 

forventning ikke brugte sine egenskaber og indflydelse til fællesskabets bedste, og skolen som 

den var, kom hermed i modvind; modtog kritik og mistede sin position som enerådig over 

uddannelsernes udformning, hvilke i stedet blev langt mere politiseret, og for første gang koblet 

sammen med beskæftigelsespolitik. 1970’erne blev et årti i den økonomiske krises tegn, mens 

1980’erne og 1990’erne blev perioden, hvorunder samfundet gennemgik nogle grundlæggende 

tilpasninger herefter. 1990’erne defineres altså som overgangen fra Velfærdsstaten til den 

nuværende Konkurrencestat (Pedersen:2011:186-187). 

Folkeskolen rykkede det værdimæssige fokus over på det nye primære formål, nemlig at 

uddanne til arbejde og livet på arbejdsmarkedet. Der skulle derfor stilles skarpt på faglighed og 

resultater, da det viste sig, at Danmark klarede sig dårligt i PISA-undersøgelser3 

(Pedersen:2011:189). Skolen udviklede sig til en institution, hvor eleven skulle lære, hvordan 

man kunne komme i beskæftigelse (Pedersen:2011:200). Altså er der tale om et grundlæggende 

skift i forståelsen af skolens betydning og rolle.  

Om end ikke direkte defineret kan man ved ovenstående identificere, at kvalitet - eller 

færdigheder om man vil - i forbindelse med uddannelse har haft en central position på den 

politiske dagsorden. Forståelsen heraf har ligeledes med tidens gang ændret og udviklet sig i 

kontekst med samtiden og de løbende udfordringer, som samfundet har befundet sig i.  

Udviklingstræk ved universiteterne i Danmark 

Det foregående afsnit beskrev udviklingen i folkeskolens rolle og formål. Lignende udviklingstræk 

i forståelsen af, hvad kvalitet i uddannelse er, kan genkendes, hvis vi flytter blikket til 

                                                           
3
 PISA-undersøgelser er undersøgelser foretaget blandt OECD landene for at sammenligne elevers resultater (OECD:1). 
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universiteterne og kigger på de seneste årtier. Udviklingen i de politiske rammer, vi i dag har for 

universiteterne i Danmark, herunder deres rolle, blev i bredt omfang dannet med vedtagelsen af 

Bologna-deklarationen i EU (EHEA4:1). Herunder gennem Bologna-processen, som 

implementeringsdelen af selve deklarationen betegnes. Bologna-deklarationen betegner et 

samarbejde, hvor der i dag indgår 47 EU-lande, herunder Danmark, som skrev under på 

deklarationen i 1999. Hovedformålet var, og er, at sikre mere sammenlignelighed, kompatibilitet 

og gennemsigtighed inden for det videregående uddannelsessystem i de involverede EU-lande 

(EHEA:2). Helt konkret går Bologna-processen ud på, at skabe ”et fælles europæisk rum for 

videregående uddannelse baseret på en sammenlignelig gradsstruktur, et fælles pointsystem og 

en fælles kvalifikationsramme” (Sarauw:2011:64). 

I 2003 blev en ny universitetslov vedtaget i Danmark, der forsøgte at implementere Bologna-

deklarationens forståelse af kvalitet på de videregående uddannelser. Med loven blev et 

kompetence-fokus bl.a. inddraget som del af en Kvalifikationsnøgle (2003) for de videregående 

uddannelser (EVA5:1). At uddanne studerende til at have særlige kompetencer blev med 

Kvalifikationsnøglen et centralt element i universiteternes rolle i samfundet. Det kom til udtryk 

ved, at universiteterne i langt højere grad end tidligere skulle orientere sig mod 

”videnssamfundets brede kompetencebehov” samt, at uddannelserne skulle have klare 

”kompetenceprofiler, der retter sig mod forskellige job inden for såvel den private som den 

offentlige sektor” (Sarauw:2011:6). Der blev således dannet et nyt omdrejningspunkt for 

universiteternes rolle, som tidligere i højere grad hvilede på idéen om universitetet som en 

autonom vidensinstitution. Med universitetsloven fra 2003 blev det tydeligt, at kvalitet på de 

danske universiteter i højere grad blev forstået som graden af relevans for forskellige funktioner 

på arbejdsmarkedet. Herunder blev næsten alle studieordninger på bachelor- og kandidatniveau 

forandret således, at uddannelserne kunne fungere som direkte adgangsgivende til 

arbejdsmarkedet. Indholdet af uddannelserne blev omsat til konkrete kompetencemål, der 

”beskriver de studerendes læringsudbytte i arbejdsmarkedsrelevante termer” (Sarauw:2011:6). 

                                                           
4
 Forkortelse for European Higher Education Area. 

5
 Forkortelse for Danmarks Evalueringsinstitut. 
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Sidenhen har en ny national kvalifikationsramme erstattet den Kvalifikationsnøgle, der blev 

indarbejdet i universitetsreformen i 2003, idet der ved Bergen-topmødet i 2005 blev vedtaget en 

overordnet europæisk kvalifikationsramme for videregående uddannelse af de europæiske 

ministre for videregående uddannelser (FIVU:3). De deltagende europæiske stater skulle 

herefter selv udarbejde en national kvalifikationsramme med udgangspunkt i den europæiske 

kvalifikationsramme.  

I Danmark blev der i 2008 udarbejdet en dansk kvalifikationsramme med udgangspunkt i tre 

forskellige former for kvalifikationer inden for videregående uddannelse; viden, færdigheder og 

kompetencer. Inden for hver kategori knytter der sig særlige mål afhængigt af, hvilket niveau 

inden for en videregående uddannelse den studerende befinder sig på (uddannelsestyper som 

fx bachelor, kandidat eller Ph.d.)(FIVU:4). 

Måden, hvorpå de videregående uddannelser i dag akkrediteres, indebærer bl.a., at de vurderes 

på baggrund af kriterier, hvori det indgår, at uddannelsen skal leve op til den relevante 

typebeskrivelse i kvalifikationsrammen (FIVU:5). Det kompetencefokus, der blev introduceret 

med Kvalifikationsnøglen i 2003, blev taget med videre i den nyere kvalifikationsramme, som i 

dag danner en betydningsfuld ramme for kvalitetsforståelsen på universiteterne. 

Ovenstående korte skitsering af, hvordan forståelsen af universiteternes rolle har ændret sig 

med Bologna-deklarationen, bidrager til at illustrere, hvordan idéen om kvalitet ikke har været 

en fastfrosset størrelse i den danske uddannelsespolitik, men derimod inden for de sidste to 

årtier har været (og til stadighed er) under udvikling og pres. Med Kvalifikationsnøglen, og 

senere Kvalifikationsrammen, blev idéen om kvalitet dog relativt stabil som definerende for, 

hvordan denne kvalitet kunne måles og forstås, og er siden blevet brugt som del af en officiel 

måleramme af Akkrediteringsrådet (FIVU:5). 

Som skrevet i problemfeltet ser vi lige nu en genåbning af idéen om universitetets rolle og 

kvalitet, hvilken forsøges lukket gennem forskellige logikker, der alle forsøger at gøre kvaliteten 

og universitetet til deres eget. 
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Problemformulering 

Hvilke logikker gør sig gældende i kommunikationen om kvalitet på universitetsuddannelserne? 

Hvordan opstiller kommunikationen mulighedsbetingelser for styring til kvalitet? Og hvordan 

udkæmpes den diskursive kamp om fiksering af begrebet kvalitet? 

Læsevejledning 

Afhandlingen er struktureret i fem overordnede kapitler, som i det følgende vil blive beskrevet.  

1: I det første kapitel introduceres læseren for afhandlingens teoretiske fundament og 

analysestrategi. Vi anvender Niklas Luhmanns systemteori og Ernesto Laclaus diskursteori. I 

første kapitel præsenteres teorierne, herunder operationaliseringen af dem hvoraf vores 

analysestrategiske tilgang skabes. Dette konditionerer vores blik på afhandlingens 

problemstilling og gør det klart, hvilke forudsætninger vi har for at undersøge 

problemformuleringen. Der redegøres afslutningsvist for udvælgelsen af afhandlingens 

empiriske grundlag. 

2: I andet kapitel begynder vi på analysen. Vi vil her, med afsæt i Luhmanns systemteori, 

undersøge 1) hvilken primær forskel kvalitet stiller til rådighed, 2) hvilke mere specifikke logikker 

kvalitet beror på samt 3) hvilke paradokser der heri måtte gøre sig gældende. Kapitlet leder os 

frem til en grundlæggende forståelse for, hvordan kvalitetsbegrebet udspiller sig i afhandlingens 

empiriske materiale og danner grundlag for at gå videre med næste analysedel. 

3: I afhandlingens tredje kapitel er der fokus på styring. Vi undersøger, hvordan styring til kvalitet 

opstår i kommunikationen ved at dykke ned i, hvordan henholdsvis den studerende og 

universitetet opstår som ”midler til kvalitet”. Det vil sige, at vi bevæger os fra et overordnet 

fokus på, hvordan kvalitet iagttages, over til hvordan denne kvalitet ønskes opnået. I forbindelse 

med første og anden analysedel besvares således de to første spørgsmål af afhandlingens 

problemformulering: Hvilke logikker gør sig gældende i kommunikationen om kvalitet på 

universitetsuddannelserne? Og hvordan opstiller kommunikationen mulighedsbetingelser for 

styring til kvalitet? 
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4: Opgavens fjerde kapitel indeholder afhandlingens tredje og sidste analysedel. Her tager vi 

afsæt i Laclaus teoriapparat, idet vi fokuserer på at undersøge hvilke kampe, der finder sted i 

forsøget på at hegemonisere kvalitetsforståelsen i forbindelse med en kommende reform af 

universitetsuddannelserne. Analysen anvender en række analytiske begreber, der kan vise os en 

række af de samme tendenser, vi så i de foregående to analyser, men som i langt højere grad 

vægter et konfliktuelt perspektiv på afhandlingens empiri. Vi stiller således skarpt på kampen 

om kvaliteten ved at bruge Laclau som teoretisk fundament og tegner modsætningerne i 

debatten om kvalitet op. Kapitlet besvarer sidste del af problemformuleringen: Hvordan 

udkæmpes den diskursive kamp om fiksering af begrebet kvalitet? 

5: I det afsluttende kapitel gennemgås analysens resultater i en opsamlende konklusion. 
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Kapitel 1 

Teori og analysestrategi  

Opgaven tager sit teoretiske afsæt i Niklas Luhmanns systemteori og Ernesto Laclaus 

diskursteori. I dette kapitel introduceres de to teorier og afhandlingens analysestrategi, der 

betinger vores iagttagelsesposition. Herunder hvordan vi stiller kvalitet på 

universitetsuddannelserne som genstand for vores iagttagelser.  

Der indledes med en kort redegørelse for afhandlingens iagttagelsesposition, derefter 

præsenteres teorierne, herunder operationalisering og konditionering af disse. 

Afhandlingens empiriske fundament og afgrænsninger præsenteres til sidst i kapitlet. 

Iagttagelsesposition 

Med analysestrategi menes, at der tages et valg om, hvordan genstanden konstrueres og 

iagttages. Dette er et valg med konsekvenser, idet det i mindst lige så høj grad betinger, hvad vi 

kan se, som det betinger, hvad vi ikke kan se (Andersen:1999:14). 

Afhandlingens iagttagelsesposition lægger sig op ad konstruktivismen, hvor vi fralægger os 

ønsket om at præsentere én sandhed eller universalitet om, hvad kvalitet på universiteterne er. I 

stedet forstår vi genstanden (kvalitetsbegrebet) som noget, der konstrueres som konsekvens af 

vores valg af iagttagelse. Således er den ontologiske præmis, at intet i sig selv er noget, men i 

stedet betinges af, hvordan det iagttages. Fænomener og begreber er dermed betinget af det 

historiske tidspunkt, hvorpå de bliver iagttaget og af den præmis, hvormed de iagttages. Den 

måde, hvorpå vi har udvalgt, indsamlet og behandlet det empiriske materiale, er således 

konstituerende for den betydning og fortolkning, der viser sig i afhandlingens analyser.  

Niklas Luhmann 

Luhmann arbejder med en systemrelativ tankegang. Hans udgangspunkt er, at der findes tre 

typer systemer; biologiske, psykiske og sociale systemer. Vi interesserer os i afhandlingen for 

sociale systemer, som er autopoetiske og udelukkende består af kommunikation.  At systemer er 



16 

 

autopoetiske betyder, at de skaber og reproducerer sig selv gennem kommunikation (Luhmann 

in Geyer & Van Der Zouwen:1986:174). Kommunikationen skaber dermed en grænse mellem, 

hvad systemet selv er, hvortil alt andet udgør systemets omverden (Luhmann:1993:485).  

Kommunikationssystemer iagttager omverdenen ud fra en binær (tosidet) kode, som betinger 

dets overfølsomhed over for omverdenen. Det er udelukkende ud fra denne kode, at systemet 

kan iagttage sin omverden, hvilket bevirker, at iagttagelsen besidder en blind plet, som er alt dét, 

det iagttagende system ikke selv kan iagttage, at det ikke kan iagttage (Luhmann:1994:28). Dette 

skaber et paradoks i kommunikationen, da systemet ikke selv kan se, hvad det ikke selv kan se. 

Dermed indgår det som en præmis for Luhmanns systemteori, at der i kommunikation altid vil 

være et paradoks (Luhmann:1994:26). Formålet for systemteorien er at kortlægge systemernes 

kommunikative grænse og blinde pletter.  

Forskelle 

Idéen om forskelle er grundlæggende for Luhmanns teoretiske arbejde, som bygger på 

iagttagelse af forskelle. Ved en iagttagelse markeres noget inden for rammen af en forskel, da 

dette er betingende for, at noget betragtes frem for noget andet. En iagttagelse ville således ikke 

være mulig uden at drage en forskel. Alting er kun noget i kraft af, at det står i forhold til noget 

andet, hvorfor systemer består af henholdsvis en markeret og en umarkeret side 

(Luhmann:1993:485), der kløver omverdenen gennem denne binære kode. 

Hos Luhmann iagttages der altså ud fra en binær ledeforskel, hvilken altid er konstrueret, idet 

iagttagelser forstås som kontingente. Dét der iagttages, betinges altså af den binære ledeforskel, 

hvormed der iagttages. Benyttes en anden ledeforskel, vil det udgøre en anden iagttagelse 

(Andersen:1999:112). Luhmann forstås bedst gennem en epistemologisk vinkel, idet hans 

teoretiske arbejde i høj grad er funderet på erkendelseskategorier - hvordan kan noget iagttages. 

Luhmann skelner yderligere mellem første og anden ordens iagttagelser, som hver orienterer sig 

ud fra forskellige referencepunkter. På første orden finder vi et systems egne iagttagelser af dets 

omverden. Her er systemet ikke selv bevidst om, at det iagttager gennem en bestemt forskel. 
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Dette skaber den tidligere introducerede blinde plet for iagttagelsen. På anden ordens 

iagttagelse finder vi en iagttagelse af et andet iagttagende system. Hermed er det iagttagende 

system altså bevidst om den forskel, hvormed det iagttagende system, det iagttager, iagttager 

(Luhmann:1994:28). 

Vi interesserer os i afhandlingen for de sociale systemer, herunder funktionssystemer og 

organisationssystemer. Begge typer systemer opererer ved kommunikation, men på forskellige 

måder. Samfundet består af en lang række funktionssystemer, såsom det økonomiske system, 

som lukker sig om sig selv med hvert sit afgrænsede blik på omverden, sit eget sprog og sin egen 

binære kode (Andersen:2008). Organisationssystemer kommunikerer også gennem forskelle, 

men udelukkende om beslutninger. Organisationssystemer træffer beslutninger på særlige 

beslutningspræmisser, hvorved de skaber sig selv gennem beslutninger (Andersen:2001:17). 

Beslutninger er en form, der indpræger sig i et medie og fortætter dets elementer i én 

beslutning (Andersen:1999:139). Således indpræger organisationssystemers beslutninger sig i et 

medie, som fortætter kommunikationen - det være sig fx at en beslutning træffes i økonomiens 

navn, og således låner organisationssystemet et funktionssystems symbolsk generaliserede 

medie (Andersen:1999:142) til at tillægge beslutningen modtagelseschancer. 

I ovenstående er der redegjort for Luhmanns grundlæggende epistemologi og begreber, hvorfor 

vi nu vil introducere de analysestrategier, Luhmann gennem sin systemteori har dannet grundlag 

for, herunder deres anvendelse i afhandlingen. 

Formanalyse 

Vi bruger formanalysen som redskab til at undersøge, hvordan der grundlæggende 

kommunikeres om kvalitet. Formanalysen har den egenskab at illustrere kommunikationens 

grænser og paradokser. Med formanalysen er vi således lokaliseret på anden ordens iagttagelse, 

hvormed vi kan iagttage et iagttagende systems iagttagelser. Formen er enheden i den forskel, 

der iagttages. Derfor går formanalysen ud på at undersøge, hvad der i kommunikationen 

markeres på hver side af forskellen (Andersen:1999:129). Når forskellen mellem det markerede 
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og det umarkerede er blevet indkredset, ønsker den videre formanalyse at belyse 

kommunikations form, der kan udfoldes inden for den givne forskel, hermed hvilke muligheder 

og begrænsninger formen stiller for kommunikationen (Andersen:1999:130). Det er altså 

formanalysens hensigt at lokalisere den forskel, som skaber en bestemt iagttagelse, hvorfra 

kommunikationen udfolder sig. For så derefter at kunne undersøge kommunikationens grænser 

for meningsfuld kommunikation inden for denne form af markeret/umarkeret 

(Andersen:1999:130-131). 

Re-entry 

Luhmann arbejder med forskellige måder, hvorpå forskelle sættes. Fx kan en forskel sættes ved 

kun at specificere den ene side af forskellen uden at sige noget om den anden side bortset fra 

ren negativitet - eksempelvis hest/ikke-hest (Andersen:1999:138). Derudover kan forskelle 

sættes ved at opstille restriktioner for forskellens anden side; fx varm/kold (Andersen:1999:113). 

Disse kaldes begreber, og avler muligheden for, at forskellen genindføres i sig selv på den ene 

side af forskellen. Når dette sker, opstår en genindførsel, også betegnet re-entry, der producerer 

en højere grad af refleksivitet internt i systemet. Systemet begynder at iagttage sig selv via den 

genindførte forskel (Luhmann:1993:485-486). ”A distinction re-enters into itself, if it is copied 

into itself. It then reappears as part of its own space as a part of what it distingishes” 

(Luhmann:1993:485). Hvis den primære forskel varm/kold foretager et re-entry, vil der således 

opstå nye forskelle, der siger noget om, hvordan dette ”varm” kan kløves yderligere; hvordan det 

kan karakteriseres. Det implicerer, at det bliver muligt at undersøge, hvordan en række forskelle, 

der gør sig gældende inden for et socialt systems markerede eller umarkerede side, yderligere 

lægger mening til kvalitetens form og dermed producerer alsidige logikker inden for formen. 

Med re-entry bliver et socialt system i stand til at iagttage sig selv og reflektere over grænsen 

mellem dets egen system og dets omverden (Luhmann:1993:486). Alle autopoetiske systemer er 

selv-referentielle, idet de refererer til egen binære kode i deres kløven af omverdenen 

(Luhmann:1990:3). Men det skal nævnes, at de ikke nødvendigvis er selvrefleksive, som re-entry 

betegner - kun nogle begreber er i stand til at begrebsliggøre sig selv, hvilke Luhmann kalder for 
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anden ordens begreber; ”restriktive forskelle, der kan genindføres eller genindtræde i sig selv” 

(Andersen:1999:113). Hvordan begrebet re-entry anvendes, redegør vi for senere i dette afsnit.  

Formanalysen, herunder analyse af re-entrys, udgør afhandlingens første analysedel. 

Operationaliseringen af teorien vender vi tilbage til. 

Formningsanalyse 

I opgavens anden analysedel undersøges, hvordan styring til kvalitet opstår i kommunikationen. 

Dertil anvender vi Luhmanns formningsanalyse, hvor udgangspunktet er ledeforskellen 

form/medie (Andersen:1999:138). Her arbejder Luhmann med begrebet medier, hvilke skal 

forstås som løst koblede elementer, der er kendetegnet ved en høj opløsningsgrad 

(Luhmann:1997:100-102). Medierne skal altid kobles til en særlig form, og kan dermed ikke 

fungere som kommunikation i sig selv. Med denne analyse undersøges, hvordan en form opstår, 

når den indpræges i et medie (Andersen:1999:139). Kvalitetens form kan fx i kommunikationen 

kobles til mediet penge, hvilket medfører, at kommunikationen præsenterer sig som én, der 

angiver vejen til kvalitet som værende et økonomisk spørgsmål. Mediet penge er også i sig selv 

en generaliseret form, der beror på forskellen betale/ikke betale - medier er altså altid selv 

former, der på en eller anden måde generaliseres i kommunikationen og derved kan tillægge 

andre former betydning (Andersen:1999:138). Hvilke medier der er betydningsgivende i 

kommunikationen, er empirisk funderet. 

Hvordan medie og form fastfryses påvirker kommunikationen og definerer måden, hvorpå der 

tillægges mening til begrebet kvalitet. Herunder hvad der forstås som værende kvalitet, hvordan 

dette opnås, og hvordan universiteterne og den studerende kan forstås som kvalitetsfordrende. 

Ved hjælp af formningsanalysen er det hensigten at analysere, hvordan de studerende og 

universiteterne formes i kommunikation ved at indpræges som medier i kvalitetens form. 

Således arbejder vi her med politikerne, erhvervslivet, universiteterne og de studerende som 

organisationssystemer, der danner beslutningspræmisser for styring til kvalitet ved at låne et 

medie fra et funktionssystem. 
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Operationalisering af Luhmann 

Ved hjælp af Luhmanns formanalyse vil vi iagttage, hvordan kvalitet opstår i kommunikationen 

om reformering af universitetsuddannelserne.  

Formanalysen gør os i stand til at dekonstruere kommunikationen og iagttage, hvilken 

grundlæggende form, der kommunikeres om kvalitet ud fra. I analysen iagttager vi 

kommunikation fra forskellige positioner i den offentlige debat om kvalitet på universiteterne. 

Det er således både debattens skriftlige og mundtlige kommunikation, som vi iagttager og 

benytter som grundlag for analysen6. Efter at have undersøgt hvordan kvalitetens 

grundlæggende form kan anskues, gør formanalysen os yderligere i stand til at undersøge 

kommunikationens paradoks, som hos Luhmann altid er gældende. Det er dette paradoks, som 

genererer mere kommunikation, hvorved formen genindføres i kvalitetskommunikationen. 

Formens grundlæggende paradoksale fundering tvinger således til yderligere refleksion ved at 

polyfiseres; at overkomme sit eget paradoks og undgå at kommunikation bryder sammen 

(Andersen:2001:14). Det er denne afparadoksering, som vi ser i form af genindtrædelser (re-

entrys): ”Paradoksets indbyggede forskel suppleres, erstattes eller overlejres med sæt af nye 

forskelle, der på en måde gemmer den basale form af vejen” (Andersen:2001:14). Ved 

iagttagelse af genindtrædelserne kan vi kortlægge de forskellige logikker, som gør sig gældende i 

kommunikationen om kvalitet på universiteterne. Kommunikationen uddyber således sig selv 

ved at specificere meningstilknytningen til kvalitet. Når det er kortlagt, hvordan 

kvalitetskommunikationen er refleksiv om sig selv, og hvilke paradokser der heri gør sig 

gældende, går vi videre til formningsanalysen.  

Formningsanalysen tager analysen et skridt videre ved at gøre os i stand til at undersøge, hvilke 

medier der fremtræder i kommunikationen som midlet til at opnå den (fra formanalysen) 

identificerede kvalitet på universiteterne. Altså hvordan formes universiteterne og de 

studerende som medier i kommunikationen, som via bestemte styringsredskaber søges styret til 

                                                           
6
 Afsluttende i dette kapitel indgår et empirisk afsnit (s. 33), hvori der vil blive redegjort for udvælgelsen af empiri, fra hvilken 

periode vi iagttager kommunikationen, samt hvordan vi forholder os til det empiriske materiale. 
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øget kvalitet. I formningsanalysen kigger vi derfor efter, hvordan forudsætningerne for, at 

universitetet og de studerende formår at blive kvalificeret, beskrives i kommunikationen. Og 

derved hvordan styring til kvalitet konstitueres som meningsfuld gennem indprægningen af et 

givent medie i kvalitetens form. 

Kommunikation som styring 

Luhmann gør os gennem formningsanalysen i stand til at undersøge, hvordan kommunikationen 

om kvalitet indebærer et styringselement. Forstået på den måde, at vi, i tråd med Luhmann, 

anskuer styring som en særlig form for kommunikation, og herunder styring som en særlig måde 

at iagttage formen på (Andersen & Thygesen:2004:12). Når kvalitetens primære form via re-

entry bliver refleksiv om sig selv, og iagttager sig selv på ny, oversættes dette til et 

styringsperspektiv, hvor den nye iagttagelse af formen udgør styring i en særlig retning. 

Iagttagelser, og hermed kommunikation, er langtfra uskyldig, men producerer derimod 

betingelserne for, hvordan noget kan træde frem, herunder hvordan der kan udøves modstand 

mod styringen. Niels Åkerstrøm Andersen og Niels Thyge Thygesen har beskæftiget sig med, 

hvordan kommunikation bliver til styring i artiklen Styringsteknologier i den selvudsatte 

organisation (2004), hvor det bl.a. understreges, at kommunikation i økonomiens navn; 

”forvandler organisationer til økonomiske transaktioner, muliggør rollen som økonomichef, 

udpeger medarbejderen som udgift og skaber dermed mulige modstandspunkter (...)”(Andersen 

og Thygesen:2004:10). 

Vi definerer styring i tråd med Andersen og Thygesens forslag, hvor forudsætningen for styring 

altid er, at der først indsættes en forskel (en retning), som dernæst kan minimeres (Andersen og 

Thygesen:2004:12).  

Taler vi økonomistyring vil forskellen eksempelvis kløve budget/forbrug, hvor styringen består i 

at få forbruget til at passe sammen med budgettet - altså gøre forskellen mellem de to ting så 

lille som mulig (Andersen og Thygesen: 2004:12). Sammenholder vi eksemplet med styring til 

kvalitet, kan man forestille sig, at styringen betegner den proces, der understøtter, at dét man 
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ønsker opnået (dét der forstås ved kvalitet) i højeste grad bliver opnået. Således at forskellen 

mellem dét, der ønskes, og det der reelt implementeres bliver så lille som muligt. Dette er 

netop, hvad styring indbefatter i denne terminologi. Det kunne eksempelvis være, at politikerne 

ønsker, at 25 pct. af en ungdomsårgang tager en videregående uddannelse. Styring består i at 

styre til dette mål gennem forskellige styringsteknologier. Hvis ønsket indfris og 25 pct. af en 

ungdomsårgang kommer i videregående uddannelse, har man totalt elimineret forskellen 

mellem ønske og kalkule. Vi stiller i afhandlingen skarpt på, hvordan kommunikationen sætter 

forskellige styringsteknologier som metoden til indfrielse af de kommunikerede mål og 

kvalitetsforståelser, når det gælder kvalitet på universitetsuddannelserne.  

Med styringsteknologi forstår vi etableringen af den kalkule, hvormed der kan styres (Andersen 

og Thygesen:2004:13). Det vil sige, hvilken kausalitet, der regnes for værende givtig for at nå 

målet; hvis vi gør A, så opnår vi B. I regi af kvalitet kan det oversættes til; hvis vi strammer 

vilkårene for at opnå taxameterpenge, så vil universiteterne stramme sig an og producere højere 

kvalitet. Her vil selve teknologien eksempelvis benævnes incitament- eller økonomistyring. I 

afhandlingen fokuserer vi således på, hvilke teknologier der tilbyder sig som relevante måder at 

opnå kvalitet på. 

Kommunikationen skaber nogle styringsmæssige rammer, som universiteterne og de studerende 

må navigere indenfor. Forskellig kommunikation skaber forskellige rammer for styring og måder 

hvorpå fx de studerende og universiteterne kan genkendes som kvalitetsfordrende. Midlerne til, 

hvordan denne genkendelse opnås er ligeledes forskellige. 

Efter formningsanalysen inddrages Laclaus diskursanalyse som teoretisk ramme. Vi vil her 

medtage de erkendelser, vi har gjort os i de to systemteoretiske analyser. Dette sker ved, at en 

række af de fund vi har gjort os videreføres i Laclaus diskursteoretiske ramme og bliver 

undersøgt i et mere konfliktorienteret perspektiv. Laclaus teori præsenteres i det følgende, 

hvorefter der redegøres for, hvordan de to teorier kombineres i afhandlingens samlede 

analysestrategi. 
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Ernesto Laclau 

I dette afsnit redegøres der for Ernesto Laclaus diskursteori. Vi lægger ud med at tegne den 

overordnede baggrund for Laclaus diskursteori op, for derefter at dykke ned i de af Laclaus 

begreber, der operationaliseres i afhandlingens kontekst. 

Diskursteorien som grundlag 

Laclau og Mouffe benytter sig af begrebet om hegemoni og bruger idéen herom til at udarbejde 

en diskursteori. Selve hegemonibegrebet har forskellige rødder, og Laclau og Mouffe foretog, 

som udgangspunkt for deres teoretiske arbejde, en genealogisk analyse af begrebet, hvorefter 

de sammen udgav bogen Hegemony and Socialist Strategy (1985). 

Her kredses der om, at hegemoni grundlæggende er fremkommet som et resultat af den 

marxistiske tradition, hvor begrebet blev anvendt til at begrebsliggøre, hvordan arbejderklassen i 

marxistiske samfund havde en ledende rolle i opgøret mod det gamle samfund (Laclau & 

Mouffe:2002:18). Laclau og Mouffes teorietiske tilgang bunder således i en marxistisk forståelse 

af umuligheden i én klasses (eller gruppes) repræsentation af alle, hvor teorien har blik for 

konflikten i enhver form for repræsentation. 

Hegemoniforståelsen  

Laclau og Mouffe videreudviklede en hegemoniforståelse, der beror på kontingens og en samlet 

logik for det sociale i samfundet - frem for at være direkte klassebundet; ”en politisk 

konstruktion, hvorved en social aktørs projekt kommer til at 'repræsentere mere end sig selv', 

typisk en politisk bevægelse, der hævder at repræsentere hele nationens interesser i kamp med 

andre alternative bud på en sådan repræsentation” (Laclau & Mouffe:2002:18). Hegemoniske 

processer er dermed processer, der artikulerer diskurser vedrørende modsætninger, der ikke kun 

henviser til klassemodsætninger, men også til alle mulige andre forhold såsom race, køn, 

etnicitet m.fl.. Laclau formulerer selve udgangspunktet om kontingens som, at ”det universelle 

ikke er andet end en partikularitet, der på et tidspunkt er blevet dominerende” (Laclau in Laclau 

& Mouffe:2002:128). Selve forståelsen af hegemoni beror på et forhold, hvorved et specielt 
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indhold bliver udtryk for en fraværende kommunitær fuldkommenhed, og her arbejder Laclau 

med begrebet om tomme udtryk, der udgør selve muligheden for hegemoniske kampe og 

hegemoni; nemlig at der knyttes bestemte indhold til udtryk, hvor relationen mellem dem ikke 

er determineret på forhånd (Laclau in Laclau & Mouffe:2002:143). 

Arven fra marxismen i Laclau og Mouffes diskursteoretiske arbejde kommer tydeligst til udtryk 

gennem teoriens fokus på magt og konflikt, herunder ambitionen om at stille skarpt på disse 

forhold. 

Relationismen fra den strukturelle lingvistik 

I takt med Laclau og Mouffes fokus på meningstilskrivelse følger en stigende interesse for den 

strukturelle lingvistik. De låner således, i udviklingen af diskursteorien, en række forestillinger fra 

den poststrukturelle sprogforståelse (Laclau & Mouffe:2002:21). Herunder inspireres de af 

forestillingen om adskillelsen mellem udtryk og indhold; at sammenknytningen af et udtryk med 

et bestemt indhold ikke er fastlagt på forhånd, men er resultatet af en proces, hvor et bestemt 

betydningsindhold fikseres til et udtryk. I afhandlingens tilfælde kan det sammenholdes med, 

hvordan kvalitet indholdsfyldes i den offentlige debat. 

Derudover trækker Laclau og Mouffe også på den strukturelle lingvistik i kraft af, at relationer 

mellem forskellige størrelser bliver centralt. Overføres det til det politiske tema, som Laclau og 

Mouffe interesserer sig for, betyder det, at politiske projekter kan opdeles i forskellige kategorier 

i forhold til, hvordan de relationelt søger at give mening til projektet (Laclau & Mouffe:2002:22). 

Diskursteorien trækker i høj grad på elementers relation til hinanden og forstår således 

meningstilskrivelse som en relationel proces. 

Idet vi nu overordnet har beskrevet det teoretiske grundlag for Laclau og Mouffes revitalisering 

af hegemonianalysen som en diskursteori, vil vi i det følgende gå i dybden med de begreber, der 

anvendes som ramme for afhandlingens diskursanalyse af kvalitet på universitetsuddannelserne. 

Det skal siges, at efter udgivelsen af Laclau og Mouffes fælles hovedværk Hegemony and 

Socialist Strategy, har deres veje delt sig i forskellige retninger, hvoraf Laclau har arbejdet videre 
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med det politisk teoretiske arbejde, og Mouffe i højere grad har været normativt fokuseret i det 

politisk filosofiske, herunder arbejdet med revitalisering af venstrefløjens politiske projekt 

(Laclau & Mouffe:2002:30). Derfor er resten af dette teoretiske afsnit er hovedsageligt funderet 

på Laclaus videreudvikling, herunder begreber under den politiske teori. 

Dislokation 

Laclau knytter forestillingen om en hegemonisk kamp til begrebet dislokation. Dislokation 

betegner, at noget ”rystes” eller bringes ud af led, hvorved muligheden for nye hegemoniske 

kampe kan opstå (Esmark, Laustsen, Andersen:2005:180). Dislokation betegner dermed et brud i 

en særlig struktur, der åbner op for re-artikulationsforsøg og skabelsen af nye projekter. 

Dislokationen opløser den diskursive orden ved at løsrive indhold fra udtryk jf. inspirationen fra 

den strukturelle lingvistik om relationer mellem udtryk og indhold. Dislokation anvendes som 

udgangspunktet for selve diskursanalysen af kvalitet på universitetsuddannelserne, idet vi 

iagttager, at kvalitet løsrives fra dets hidtidige mening og indhold ved at blive sat til debat og 

dermed re-artikulation. Begrebet bliver derved en tom betegner, hvilket vi vil uddybe senere. 

Det modsatte af dislokation betegner Laclau som sedimentering, hvilket betegner perioder, hvor 

en form for strukturel orden stabiliseres og fastfryses. Der vil aldrig kunne foregå en endelig 

sedimentering, idet diskursanalysens grundlag er ufuldstændighed og åbenhed. Derimod 

betegner sedimentering en delvist stabiliseret orden. Sedimentering betegner den 

ordensdannende proces og hænger derfor sammen med begrebet om hegemoni, som betegner 

den tilstand, der til sidst opnås i kraft af den nye ordens indstiftelse. Sedimentering er altså et 

udtryk for perioder, hvor en given strukturel orden stabiliseres (Esmark, Lausten, 

Andersen:2005:180). 

Artikulation 

Artikulationsbegrebet er helt centralt i Laclaus diskursanalyse. Dette skyldes, at sedimentering 

nødvendiggør artikulation for, at de sociale forhold kan stabiliseres efter en dislokation. 

Artikulation betyder, at elementer, der ikke har noget nødvendigt forhold til hinanden, knyttes 
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sammen og danner midlertidig mening (Esmark, Laustsen, Andersen:2005:180). Heri opstår 

politiske kampe om artikulation, hvilket er centralt i denne afhandling, da vi søger at analysere 

artikulationsprocesser. Til dette bruger Laclau en række bestemte begreber, som beskrives 

nedenfor. Det skal nævnes, at nogle af begreberne er udviklet i samarbejde med Mouffe. 

Nodalpunkter 

Artikulationsprocesser for reetablering af mening efter en dislokation kredser om nodalpunkter. 

Nodalpunkter indebærer ”(…) the notion of a particular element assuming a universal 

structuring function within a certain discoursive field” (Laclau & Mouffe:2001:xi). ”Discoursive 

field” oversættes typisk som diskursivitet på dansk og betegner det samlede diskursive felt i 

samfundet, hvoraf diskurser her forsøger at ”ordne” feltet ved at fiksere diskurser omkring 

særlige nodalpunkter i den hegemoniske kamp om mening. I deres fælles arbejde kredser Laclau 

og Mouffe om henholdsvis elementer og momenter. Med artikulation forstår de den proces, 

hvor der etableres en relation mellem elementer, hvilket skaber en særlig identitet som følge af 

artikulationen. Når disse differentielle position opstår i relation under en diskurs kaldes de 

momenter (Laclau & Mouffe:2002:52). 

Målet for selve artikulationen i den politiske kamp er således at binde elementer sammen, så de 

danner momenter af mening og stabiliserer strukturerne. Muligheden for dette åbnes, når 

udtryk og indhold, som resultat af en dislokation, ikke er entydigt bundne til hinanden, og der 

opstår mulighed for, at elementer knyttes sammen på nye måder og fastfryses som momenter 

under et nodalpunkt. 

Tomme betegnere 

At noget tømmes for mening er selve udgangspunktet for, at en ny hegemonisk kamp kan opstå. 

Som beskrevet foregår den hegemoniske kamp mellem forskellige diskurser, der konstituerer sig 

ved at kredse om forskellige nodalpunkter, der i særlig grad giver dem mening og gør dem til 

momenter. Nodalpunktet er i sig selv også tomt, og er derfor også et element, der skal 
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meningstilskrives. Man kan sige, at nodalpunkter også er tomme betegnere, men de bruges som 

begreb for den strukturerende mening, der knyttes an til under hver diskurs. 

Tomme betegnere defineres som selve muligheden for hegemoni (Laclau in Laclau & 

Mouffe:2002:143). Deraf ses kvalitet i denne afhandling som en tom betegner. En tom betegner 

symboliserer intet i sig selv, og kan derfor betyde hvad som helst, hvilket betegnes som ”den 

rene ophævelse af enhver forskel” (Laclau in Laclau & Mouffe:2002:138). Når et udtryk kan 

tilpasses så mange forskellige fortolkninger som begrebet kvalitet kan, forstår vi det som tomt, 

fordi det, uanset dets betydning, altid vil være udfordret. Og der vil til enhver tid være en 

dominerende diskurs, som kontrollerer og afgrænser dets mening (Esmark, Laustsen, 

Andersen:2005:188). 

I sammenhæng med tomme betegnere bruger Laclau begrebet ækvivalens. Den ækvivalente 

logik hører sammen med inspirationen fra den strukturelle lingvistik, som vi tidligere beskrev, 

fordi der er fokus på relationer mellem momenter. Begrebet ækvivalens knytter sig direkte til 

idéen om tomme betegnere, da fremkomsten af tomme betegnere er betinget af 

ækvivalensrelationer. Ækvivalens indebærer muligheden for udskiftelighed mellem forskellige 

momenter under et hegemonisk projekt (Laclau & Mouffe:2002:22), hvormed elementer trods 

intern differentiering kan samles om en hegemonisk konstruktion. Ækvivalenskæder knytter 

således forskellige identiteter, som kan skabe en tværgående identitet eller hegemonisk 

konstruktion, sammen ved at stå i samlet opposition til noget andet. Det er selve 

ækvivalenskæderne af mening, der samles om nodalpunkter, fordi de alle henviser til en 

overordnet ”logik”, som de knytter an til, hvorfor de to begreber skal forstås sammenhængende 

og analytisk anvendes i kombination med hinanden. 

Det er selve processen vedrørende konstruktionen af hegemoniske projekter, herunder 

ækvivalensdannelsen under nodalpunkter, i forhold til kvalitet på universitetsuddannelserne, 

som vi med diskursanalysen ønsker at undersøge.  
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Antagonisme 

Antagonisme betegner en diskursiv konstruktion af konkurrerende identiteter indenfor 

forskellige diskursive konstruktioner. Forstået på den måde at en diskurs ikke kan blive 

fuldbyrdet før den anden er forsvundet. Antagonistiske forhold betegner i forhold til 

ækvivalenskæder den rene negativitet, fordi ækvivalenskæden kun består som samlet i kraft af, 

hvad den ikke er. Den antagonistiske relation opstår som resultat af diskursteoriens 

udgangspunkt om umuligheden af en objektiv konstituering af noget, hvorved identitet kun 

bliver mulig at konstituere gennem ”den anden” (Laclau & Mouffe:2002:78). Man kan sige, at 

begrebet antagonisme dækker over en diskursiv modsigelsesrelation mellem to hegemoniske 

projekter. Det ene projekts overlevelse vil være årsagen til det andet projekts undergang, hvilket 

understreger antagonismens alvor. 

Subjektpositioner 

I Laclaus diskursteori har selve idéen om et subjekt en relativ lille rolle; Laclau bruger i stedet 

begrebet subjektpositioner, som betegner de prædikater, som forskellige diskurser tildeler, 

såsom arbejdsløs, far, intellektuel etc. (Esmark, Laustsen, Andersen:2005:181). Der arbejdes i 

teorien med, at diskursen tildeler subjektpositioner, hvilke tilskrives karakteristika gennem den 

pågældende diskurs. Diskursen kan beskrive forskellige aktører gennem subjektpositioner og 

dermed medvirker de som betydningsgivende inden for diskursen. Subjektpositioner betinges 

dermed som relationelt betingede artikulationer (Sarauw:2011:42). Identitet er altså ikke en 

essens, som kommer indefra en bestemt kerne i individet, men er konstitueret af de omgivende 

diskurser (Sarauw:2011:42). 

Operationalisering af Laclau 

Laclau er interessant for os at benytte, da han interesserer sig for et konfliktuelt perspektiv på 

fiksering af mening, hvor forskellige projekter forsøger at vinde sammenkædningen mellem 

udtryk og indhold i en given periode.  
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Med Laclau bliver vi derfor i stand til at analysere den relationelle kamp om at definere begrebet 

kvalitet i kontekst af reformering af universitetsuddannelserne i Danmark. Det forudsættes af, at 

vi har iagttaget en dislokation i forståelsen af kvalitet på universitetsuddannelserne, hvormed 

idéen om, hvad kvalitet indebærer, lige nu diskuteres på ny. Dette giver begrebet kvalitet rollen 

som tom betegner, der kan redefineres i den konkrete kontekst, hvori artikulationerne udfolder 

sig. Samtidig kan den tomme betegner komme til at spille en stabiliserende rolle, hvis et stort 

arsenal af momenter tilknyttes denne betegner, som dermed virker sedimenterende for 

dislokationen. Sidstnævnte forhold kan netop bevirke, at det er vanskeligt at omdefinere 

diskurser, fordi de ofte er ret stabile, og der skal meget til at ”ryste dem tomme” igen. Netop 

defineringen og redefineringen af tomme betegnere kan medføre en fare for, at den bliver for 

specifik og hegemoniet omkring dem bryder sammen.   

Det er et analysestrategisk præmis, at begrebet kvalitet principielt konstant er åbent for 

fortolkning samt genfiksering i nye meningskonstruktioner. Genstandsfeltet for denne del af 

afhandlingen er heraf artikulationer om kvalitet på universitetsuddannelserne, hvormed vi 

ønsker at undersøge, hvordan forskellige projekter forsøger at stabilisere diskurser, der kan vinde 

den hegemoniske kamp. Vi vil heri undersøge, hvordan diskurserne står i forhold til hinanden 

med konfliktperspektivet som den primære ramme. 

Kombination af Luhmann og Laclau 

Som det fremgår af problemformuleringen, interesserer vi os i denne afhandling for det første 

for hvilke forskellige logikker, der kendetegner den mening, der tillægges kvalitet, og således på 

hvilke præmisser (eller argumentationer) kvalitet på universitetsuddannelserne ligger til grund 

for, samt hvilke styringsteknologier dette implicerer. Derudover stiller vi skarpt på hvilke 

hegemoniske kampe, der udspiller sig med henblik på at repræsentere begrebet kvalitet i 

forbindelse med den kommende reformering af universitetsuddannelserne. Vi vil først kort 

opsummere vores analysestrategi. 

Vores ærinde går på tre ben, hvorfra det teoretiske grundlag for analysen afspejles; i de første to 

analysedele anvendes Luhmanns systemteori som ramme. Ved brug af formanalysen analyseres 
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kvalitetens grundlæggende form, samt hvilke logikker (systemer), der tillægger begrebet kvalitet 

mening. Luhmann gør os i stand til at undersøge, hvordan de to begreber kvalitet og 

universitetsuddannelser kobles sammen og konkret formes i kommunikationen af de 

iagttagelser, der former debatten. Første del af opgavens problemformulering tager således 

udgangspunkt i Luhmanns teoriapparat med spørgsmålet: Hvilke logikker gør sig gældende i 

kommunikationen om kvalitet på universitetsuddannelserne? 

I anden del bliver vi i det luhmannianske univers; denne gang med formningsanalysen. Her vil vi 

analysere, hvordan medier opstår i kommunikationen som midler til at øge kvaliteten på 

universitetsuddannelserne. Fokus er, hvordan de i formanalyseren identificerede logikker søger 

at styre til kvalitet ved at indpræge medierne, universiteterne og de studerende i formen. 

Hermed besvares anden del af problemformuleringen: Hvordan opstiller kommunikationen 

mulighedsbetingelser for styring til kvalitet? 

I den sidste del benyttes Laclaus diskursteori som led i at undersøge den hegemoniske 

kampplads, hvorfra diskussionen om kvalitet udspiller sig. Laclau gør os i stand til at analysere de 

politiske kampe om, hvordan kvalitetsbegrebet artikuleres. Herunder hvordan forskellige 

projekter forsøger at gøre kvalitetsbegrebet til deres eget og hvilke nodalpunkter, der fungerer 

som meningskonstruerende, og som derfor former og giver mening til elementer i 

diskursiviteten. Heraf besvares sidste del af afhandlingens problemformulering: Hvordan 

udkæmpes den diskursive kamp om fiksering af begrebet kvalitet på universitetsuddannelserne? 

Med kombinationen af Laclau og Luhmann er det på sin plads at redegøre for, hvordan de to 

teoretikere kan forstås i forhold til hinanden, fordi de rent epistemologisk har en række 

lighedspunkter, og således kan ses som dele af en forståelsesmæssig helhed som ramme for 

besvarelsen af problemformuleringen. 

Både Luhmann og Laclau arbejder med forskelle som et grundlæggende præmis for deres 

teoretiske positioner, men deres idéer herom differentierer sig fra hinanden. Luhmann kigger 

gennem forskelle i kraft af hans forståelse af, at forskelssættende systemer iagttager 

omverdenen gennem en primær binær forskel. Herunder at alle iagttagelser beror på en 
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forskelssættende handling. Systemet opretholder således udelukkende sin identitet ved at 

fastholde en forskel, der adskiller systemet selv fra dets omverden. 

Laclau ser i højere grad efter forskelle i sin revitalisering af den klassiske hegemonianalyse som 

en politisk diskursanalyse. Laclaus udgangspunkt er at undersøge, hvordan forskellige politiske 

projekter forsøger at tilkæmpe sig mening bag tomme betegnere, der er opstået som resultat af 

dislokation i samfundet, og dermed dominere og etablere nyt hegemoni på projektets 

præmisser. Hos Laclau kigges der mere relationelt på, hvordan forskelle står i forhold til 

hinanden, når meningen bag et begreb skal defineres. Med diskursanalysen er det centrale at 

undersøge, hvilken mening der er konstituerende for kæder af forskelle, og dermed hvilken logik 

den pågældende diskurs samler forskelle om.  

De to teoretikere byder sig altså til med forskellige positioner, hvorfra man kan undersøge 

forskelle og dermed meningstilskrivelse til genstandsfeltet. Luhmanns forskelstænkning bidrager 

til at gøre os i stand til at iagttage uddifferentieringer af logikker i debatten om kvalitet på 

universitetsuddannelserne, mens Laclau gør os i stand til at analysere det konfliktuelle gennem 

kampe mellem forskellige diskurser, der beror på ækvivalente mønstre af forskelle omkring 

nodalpunkter. Idéen om forskelle som grundlag for meningsdannelse er således et afgørende 

element i afhandlingens analysestrategi. 

Udover at både Laclau og Luhmann arbejder med forskelle, har de også en form for 

umulighedsprincip til fælles. De tager begge udgangspunkt i kontingensens princip om, at alt 

potentielt kan være anderledes, end det er. Hos Luhmann kommer det til udtryk ved, at den 

forskel et system kløver sin omverden med er ”tilfældig” og potentielt kunne have været 

anderledes. Dette er grundlaget for systemets paradoksale fundering, hvilket systemet konstant 

forsøger at overkomme. Paradokset er, at systemet ikke kan se, at det ikke kan se dét, det ikke 

kan se. Hos Laclau er en lignende situation gældende, da ækvivalente samlinger af momenter 

omkring nodalpunkter konstant er under pres grundet de interne forskelligheder punkterne 

imellem. Igen er det kontingent, hvilke diskurser, der kommer til at dominere. Laclaus teori 

bygger på en ontologisk forståelse af, at det endelige hegemoni er umuligt, hvorfor det konstant 
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er truet af et potentielt sammenbrud - en såkaldt dislokation. Det er begrebets udtømte 

karakter, der sikrer, at ækvivalenskæden i en periode består. Men jo mere begrebet specificeres, 

desto mere vil positionerne i kæden tage sin individuelle form på bekostning af den tidligere 

tværgående identitet, hvilket potentielt kan bryde ækvivalenskæden.  

Alle i den aktuelle debat kan blive enige om, at ”bedre kvalitet” er formålet med 

Kvalitetsreformen. Men i takt med specifikationen af hvad denne kvalitet indebærer, vil de 

interne uenigheder træde frem.  

Med andre ord er den grundlæggende paradoksale form, der er kendetegnende for 

kommunikation, Luhmanns umulighedsbetingelse, hvor umulighedspræmissen hos Laclau er, at 

indhold og udtryk aldrig kan sammenkædes endeligt til hinanden, men altid vil være ustabile 

sammenkoblinger. Disse grundlæggende umulighedsbetingelser skaber hos både Luhmann og 

Laclau selve muligheden for, at henholdsvis nye former og artikulationer produceres og vinder 

frem. Således producerer umulighedsbetingelsen også dynamik og drift.  

I nedenstående figur har vi søgt at illustrere afhandlingens analysestrategi med 

iagttagelsespunkt, de tre analysedele og det primære spørgsmål for hver af disse. For deraf til 

sidste at kunne besvare problemformuleringen. 

 

 

 

 

 

 

  

Iagttagelsespunkt: 
Kvalitet på universitetsuddannelserne 

Hvilke logikker gør sig gældende i kommunikationen om kvalitet på 
universitetsuddannelserne? Hvordan opstiller kommunikationen mulighedsbetingelser for 
styring til kvalitet? Og hvordan udkæmpes den diskursive kamp om fiksering af begrebet 
kvalitet? 

Formningsanalyse 
Luhmann 

Diskursanalyse 
Laclau 

Hvilken form skelnes der med 
i kvalitets-kommunikationen? 

Hvordan søges universiteterne 
og de studerende styret? 

Hvilke projekter kæmper om at 
definere kvalitet? 

Formanalyse 
Luhmann 
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Empirisk tilgang 

I afhandlingen har vi udvalgt empiri, der danner grundlag for at undersøge, hvordan 

kommunikationen om kvalitet på universitetsuddannelserne udspiller sig - det vil sige, hvordan 

kvalitetsbegrebet tillægges mening.  

Da vi arbejder med en åben ontologi, foreligger der ikke nogen form for ”virkelighed” uden for 

kommunikationen i det empiriske materiale. Det empirisk analyserede felt er således også en 

konstruktion, som hverken har en defineret begyndelse eller afslutning, men som i stedet har sin 

begrundelse på baggrund af en række valg vi har foretaget, hvilket har skabt et bestemt empirisk 

snit.  

Vi har taget udgangspunkt i, hvornår behovet for den kommende reform af kvalitet på 

universitetsuddannelserne første gang blev offentliggjort og dermed satte kvalitetsbegrebet på 

den politiske dagsorden. Vi så, at debatten tog fart efter Østergaards lancering af reformen, som 

fandt sted d. 21. maj 2013 (Østergaard in Berlingske:2). Da dette er startskuddet på den 

offentlige debat, vi ønsker at undersøge, har vi sat dette som startdatoen for indsamling af 

empiri. For at afgrænse indsamlingen af empirisk materiale har vi undersøgt kommunikationen 

om kvalitet i kølvandet på Østergaards lancering af reformen, i perioden d. 21. maj - 30. oktober 

2013. Denne afgrænsning på indsamlingen af empirisk materiale, med udgangspunkt i en 

fastlagt slutdato, begrundes med, at regeringen d. 30. oktober nedsatte Udvalg for kvalitet og 

relevans i de videregående uddannelser som forberedende arbejde til Kvalitetsreformen. Således 

påbegyndtes den offentlige debat med Morten Østergaards lancering af reformen d. 21. maj 

2013, hvilket resulterede i en bred offentlig debat, hvorefter et formelt udvalg derom blev 

nedsat ca. fem måneder senere. Med nedsættelsen af udvalget udliciteres spørgsmålet om 

kvalitet til et eksternt organ, hvorfor vi ser dette som en hensigtsmæssig afgrænsning for 

afhandlingens empiri, som ligeledes har passet med afhandlingens begrænsede tidsmæssige 

omfang. Det har været nødvendigt at sætte en slutdato for den empiriske indsamling, således at 

vi kunne gå i dybden med det analytiske arbejde. 
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Når vi anvender Luhmann og Laclau som teoretikere, hvilke arbejder ud fra det ontologiske 

præmis om kontingens, er der ikke forskel på empiriens status eller validitet. Vi analyserer derfor 

kommunikation, hvad end det er i skriftlig eller talt form. Al kommunikation vægtes på lige fod, 

og bidrager som en helhed til meningskonstruktionen af begrebet kvalitet. Dette giver mulighed 

for at inddrage forskellige typer af empiri. Det betyder dog ikke, at der ikke er forskel på 

empirien, og derfor har vi eftersøgt empiri, hvor den semantiske plejning er forskellig. Der er 

således forskel på, hvad udsagn tilbyder, da kompleksitetsgraden kan være forskellig. Fx ved 

kommunikationen i forbindelse med et interview er der tale om en dialog, hvilket stiller ringere 

mulighed for en højere grad af velovervejede og velargumenterede udsagn, hvorimod rapporter 

fx har en mere kondenseret semantik, bl.a. i form af videnskabelige referencer og veldefinerede 

begreber.  

Da vi ønsker at analysere de forskellige meningskonstruktioner af begrebet kvalitet og kampen 

om at definere kvalitetsforståelsen, har vi i det empiriske materiale være på udkig efter 

forstyrrelser i kommunikationen. Med dette skal forstås steder, hvor meningstilknytningen til 

udtrykket er forskelligt eller sættes til diskussion, og hvor der dermed knyttes forskellige 

holdninger og værdier til kvalitetsbegrebet.  

Med henblik på at kunne afdække hvordan kommunikationen overordnet udspiller sig inden for 

området, har vi anvendt et bredt udsnit af debatten, der kunne give et bredt billede af de 

forskellige logikker og fikseringer, der var til stede. Nedenfor præsenteres det empiriske 

grundlag, samt baggrunden for dets udvælgelse: 

Rapporter 

I afhandlingen benyttes en konferencerapport fra Uddannelsesmødet 2013. Denne er 

udfærdiget på baggrund af uddannelsesmødet, som blev afholdt d. 6-7. juni 2013, med Morten 

Østergaard som vært for konferencen. Rapporten indeholder resultater, pointer og konklusioner 

fra dagen, samt fra de oplæg som blev afholdt på dagen af forskellige interessenter. Denne 

rapport er relevant for os at benytte, da netop Kvalitetsreformen stod øverst på dagsorden, og et 
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stort udsnit af interessenter på området var inviteret og repræsenteret både indenfor det 

offentlige, universiteterne, erhvervslivet, interesseorganisationer m.fl.. 

Vi anvender ligeledes et kommissorium udgivet af Ministeriet for Forskning, Innovation og 

Videregående Uddannelser (FIVU:2013b) som resultat af, at der i oktober 2013 blev nedsat et 

udvalg for kvalitet og relevans på de videregående uddannelser. I kommissoriet stilles udvalgets 

konkrete opgave, hvorfor vi finder det vigtigt at medtage som empiri i kraft af, at præmisserne 

for den politiske forståelse af kvalitet i høj grad kommer til udtryk. 

Artikler og kronikker 

Artikler og kronikker udgør en central del af afhandlingens empiriske felt. Her blev det empiriske 

materiale udvalgt ved søgning på Infomedia på ordene ”kvalitet” og ”universitet”, som begge 

skulle indgå i artiklerne blandt landsdækkende dagblade. Denne søgning er valgt på baggrund af, 

at vi udelukkende ønsker at afdække kvalitetsbegrebet i forbindelse med universiteterne. 

Søgeperioden er, som tidligere nævnt, afgrænset til perioden d. 21. maj - 30. oktober 2013. 

Søgningen gav 654 resultater, som er blevet gennemgået, og heraf har vi udvalgt artikler og 

citater, som har repræsenteret meningstilknytninger til kvalitet på universiteterne. 

De uddrag og citater vi har udvalgt og benytter i analysen indeholder ikke nødvendigvis ordet 

kvalitet direkte, men det inddragne citat indgår i en kontekst hvori kvalitet på 

universitetsuddannelserne behandles. Vi har derfor kigget efter steder, hvor universiteterne 

tillægges henholdsvis positive og negative egenskaber. Dette finder vi begrundet da citaterne er 

uddragede i en kontekst, hvori kvalitet behandles. 

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (FIVU):  

Uddannelsesminister Morten Østergaard har afholdt en lang række taler, skrevet indlæg til 

aviser og tidsskrifter som omhandler Kvalitetsreformen, herunder kvalitet på universiteterne. 

Disse er tilgængelige på fivu.dk, hvorfor vi her igen har søgt på ”kvalitet” og ”universitet”. Dette 

bidrager til at afdække den politiske position i debatten. 
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Interviews 

Til den empiriske indsamling har vi endvidere foretaget seks interviews. Interviewpersonerne er 

udvalgt ud fra ønsket om at inddrage forskellige positioner, som er gældende i debatten, i form 

af deres erhverv og stillingsposition. På denne måde gøres vi i stand til mere dybdegående at 

inddrage interessepositioner i debatten. Det skal dog her understreges, at vi ikke beskæftiger os 

med, hvorvidt de interviewede repræsenterer en generel forståelse eller er repræsentative for fx 

erhvervslivet, det politiske eller de studerendes kvalitetsforståelse. I stedet betragter vi deres 

udsagn som artikulationer, der alle er relationelt betingede (Sarauw:2011:42). Vi arbejder 

samtidig med interviewet som et form for meningssystem, hvis iagttagelser lader sig iagttage og 

dermed kritisk vurdere (La Cour, Knudsen, Thygesen:2005:5). Igen er der altså tale om et blik på 

interviewet som meningskonstruktion og ikke som direkte repræsentation af interesser eller 

aktører. 

Vi har gennem interviewene været bevidste om, at vores aktive deltagelse i form af rollen som 

interviewer har haft en direkte og styrende indflydelse på interviewets forløb og retning. Det har 

således været klart forinden hvert interview, hvad vi ønskede at tale om, samt hvad hensigten 

med interviewet har været over for den interviewede. Dermed har vi selv indtrådt som en 

position i kommunikationen, der har været determinerende for hvad og hvordan vi har 

kommunikeret i forbindelse med de afholdte interviews. Vi betragter derfor, i forlængelse af 

vores konstruktivistiske tilgang, al kommunikation som relationel og kontekstuel. Med 

udgangspunkt i vores iagttagelsesbaserede epistemologi, må vi altså fastslå, at det vi iagttager, 

altid ”peger tilbage på egne distinktioner og kategorier (...)” (La Cour, Knudsen, 

Thygesen:2005:5) og videnskabelige kommunikation er derfor altid en selvrefererende proces. I 

interviewene har vi forsøgt at stille åbne spørgsmål, der havde til hensigt at åbne op for alsidige 

iagttagelser af kvalitet7. 

 

                                                           
7
 Se interviewguides i bilag 3-8. 
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Der er blevet foretaget interviews med følgende personer: 

- Mette Reissmann, medlem af Folketinget og ordfører på området for forskning og 

videregående uddannelser for Socialdemokratiet, som i form af sin position som 

ordfører på området for ét af regeringspartierne kan bidrage til at belyse et politisk 

perspektiv på debatten. 

- Christian Thune, næstformand for Akkrediteringsrådet, har efter en hel karriere inden 

for det videregående uddannelsesområde har en stor erfaring med akkreditering på 

området. 

- Per Holten-Andersen, rektor for CBS, kan i kraft af sin stilling bidrage til at belyse et 

universitets position i debatten.  

- Ove Kaj Pedersen, professor ved CBS, har i en årrække beskæftiget sig med 

uddannelsesområdet. Han inddrages for at give et fagligt og forskningsmæssigt 

perspektiv på kvalitetsdebatten.    

- Jakob L. Ruggaard, formand for Danske Studerendes Fællesråd (DSF), kan bidrage med et 

blik for de studerendes perspektiv på debatten. 

- Lars Enevoldsen, Group Vice President i Grundfos, kan give et indblik i erhvervslivets 

kvalitetsforståelse, og hvad han som en aktør i erhvervslivet finder vigtigt i debatten om 

kvalitet. 

  



38 

 

Kapitel 2 

Analysedel 1: Formanalysen  

Formålet med denne analysedel at åbne op for begrebet kvalitet. Vi vil undersøge, hvordan der 

grundlæggende kommunikeres om kvalitet, herunder hvilke logikker kommunikationen 

repræsenterer. I analysen vil de paradokser, der opstår i kvalitetskommunikationen blive 

udfoldet, med det sigte senere at kunne undersøge hvilke muligheder for styring, der opstår i 

kraft af de logikker kommunikationen om kvalitet stiller til rådighed.  

Hvilken forskel stiller kvalitet til rådighed 

For at analysere kvalitetskommunikationen og heraf hvordan kvalitet på 

universitetsuddannelserne optræder som sin egen særegne form, vil vi starte med at kigge på, 

om det er muligt at definere en primær forskel, der kommunikeres gennem, når kvalitet 

iagttages.  

Rent operationelt går vi frem på den måde, at vi leder efter steder i afhandlingens empiriske 

materiale, der kan fortælle os noget om, hvordan begrebet kvalitet opstår som 

betydningsgivende i kommunikationen. Hensigten er at identificere kvalitetens form.  

En reform om kvalitet 

Den reform af universitetsuddannelserne, som Morten Østergaard har varslet, er døbt 

Kvalitetsreformen, hvormed reformens fokus, formål og hovedærinde næppe kan misforstås: 

Der kommer en reform, hvis formål er at hæve kvaliteten på bl.a. universitetsuddannelserne.  

Hvori kvalitet skal forstås er dog langt mindre entydigt, og på Uddannelsesmødet 2013 fremførte 

Østergaard netop, at nu var tidspunktet kommet for grundlæggende diskussioner om, hvad der 

er kvalitet og hvorfor.  

Dette blev taget bogstaveligt, idet vi kan iagttage, hvordan begrebet om kvalitet er drysset med 

løs hånd ud over debatten om universitetsuddannelserne. Empirien skildrer, hvordan kvalitet 

tilskrives på en lang række forskellige måder, og vi kan se, at kommunikationen hele tiden 
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forsøger at forankre begrebet. Et sigende eksempel er, da Socialdemokratiets 

uddannelsesordfører, Mette Reissmann, bliver spurgt til hendes definition af kvalitet. I første 

omgang udtaler hun, at begrebet endnu ikke er defineret i forbindelse med reformarbejdet: ”Det 

med hvad kvalitet er, det har vi ikke defineret” (Interview:MR). For kort efter at uddybe: ”Det er 

ikke mit indtryk, at universiteterne er presset helt i bund. Jeg mener bestemt, at der et potentiale 

for, at de kan yde noget mere ift. at sikre, at der er et fagligt indhold, som matcher en 

gennemsnitlig danskers forventning til, hvad kvalitet er” (Interview:MR). Reissmann, der som en 

del af regeringen skal sidde med om bordet ved forhandlingerne om den kommende reform, 

udtaler altså indledningsvis, at det bærende begreb for hele reformen og debatten herom, ikke 

er defineret. I tillæg hertil lægger hun sig op ad en forståelse af kvalitet som værende noget, der 

bør defineres af ”en gennemsnitlig danskers forventning”. Om end der ikke er skabt konsensus 

om, hvad kvalitet indeholder (eller om det for så vidt overhovedet er defineret), kan vi iagttage, 

hvordan begrebet kvalitet forsøges forankret. 

Uddannelsesminister Morten Østergaard er, i modsætning til Reissmann, ikke bange for at koble 

mening til kvalitetsbegrebet. I hans tale Relevans er Kvalitet under Uddannelsesmødet 2013 

fremgik det, hvad han bl.a. ser som kvalitet: ”Jeg tror, at der er en tendens til inden for 

uddannelsessektoren at skelne mellem kvalitet og relevans. Men det gør man altså ikke ude på 

virksomhederne. Her er relevans kvalitet. Og den kvalitet, der efterspørges, er en stærk 

kernefaglighed. Det er tværfagligt samarbejde og det er omstillingsparathed. Og jeg mener, at vi 

skal passe på med, at uddannelserne ikke lukker sig om sig selv og fokuserer på deres eget 

kvalitetsbegreb. De studerende skal have undervisning af høj kvalitet. Høj kvalitet indebærer, at 

undervisningen varetages af de undervisere, der er bedst egnet til at undervise i de pågældende 

fag” (Østergaard in FIVU:2).  

Østergaard skaber en direkte parallel mellem relevans og kvalitet, og understreger endvidere, at 

kvalitet produceres af undervisere, som er bedst egnede til at undervise. Samtidig kan vi 

iagttage, hvordan kvalitet tillægges en oplevelsesdimension, der indebærer, at kvalitet defineres 

ud fra, hvad nogle oplever som kvalitet - i denne henseende taler Østergaard om erhvervslivets 

præferencer. Dette kan vi genkende fra Mette Reissmanns kommentar til, at kvalitet skal svare til 



40 

 

en gennemsnitlig danskers forventning hertil. Hvor oplevelsesdimensionen ligeledes gør sig 

gældende; at nogle oplever noget som kvalitetsfyldt eller som ”godt”. 

De elementer Østergaard fremhæver som positive (fx kernefaglighed, omstillingsparathed og 

god undervisning) sættes altså i relation til kvalitet. Elementerne fylder idéen om kvalitet ved at 

iagttage ”det bedre” over for et uartikuleret nuværende udgangspunkt. Vi kan altså i empirien 

identificere en gennemgående kausalitet, der indebærer, at kvalitet har noget at gøre med, hvad 

der opleves som ”kvalitetsfyldt”. 

Kigger vi på universiteternes brug af ordet kvalitet, gør samme tendens sig gældende. Rektor for 

CBS, Per Holten-Andersen, udtaler, at: ”Selve uddannelsen skal hæves i kvalitet; de studerende 

skal synes, det er kanon spændende, og det skal være drevet af lyst, og erhvervet skal sige, at vi 

får det vi vil have. Og vi skal også kunne konkurrere i det internationale samfund, sådan at vores 

kandidater får arbejde på de udenlandske universiteter” (Interview:PHA). Her sættes dét, at de 

studerende oplever uddannelsen som ”kanon spændende” i relation til kvalitet. Samtidig skal 

erhvervslivet opleve, at de får de kandidater, de mangler. Til sidst skal Danmarks 

konkurrenceevne opleve, at universitetsuddannelserne gør nytte i et internationalt perspektiv. 

Alt sammen elementer som tillægger kvalitet betydning på en særlig måde og opstiller bestemte 

løsninger på ”opleverens” udfordringer. 

Vi kan altså se, at kvalitetens grundlæggende logik tager udgangspunkt i iagttagelser, der 

markerer det kvalitetsfyldte. Kvalitet kan dermed siges at antage en form, der indbefatter 

forskellen mellem noget som værende fyldt eller tømt for kvalitet. Denne skelnen er forholdsvis 

banal, men er ikke desto mindre netop dén kløvning, kommunikationen om kvalitet i bredeste 

omfang hviler på. 

Den markerede side af forskellen kan iagttages som det kvalitetsfyldte; dét der stræbes efter. 

Mens ydersiden markeres som kvalitetstomt - det der ikke er kvalitet og derfor ønskes undgået 

og lægges distance til. 
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Dette ses bl.a. i en pressemeddelelse fra FIVU i forbindelse med Uddannelsesmødet 2013, hvor 

kvalitet markeres i positive termer over for et negativt scenarie og dermed som løsningen på 

potentielle udfordringer: ”Kvaliteten skal være så høj, at alle studerende får det størst mulige 

udbytte af deres uddannelse. Uddannelsesinstitutionerne har et ansvar for, at Danmark ikke 

mister arbejdspladser, fordi vores arbejdsstyrke ikke holder et højt nok niveau eller savner 

kompetencer” (FIVU:1). Ministeren har tidligere udtalt, at som det er nu, mister Danmark 

arbejdspladser, fordi vi ikke kan konkurrere på viden (Østergaard in Politiken:3). 

Det kvalitetsfyldte består i at tilsikre størst muligt udbytte af uddannelserne. Samtidig defineres 

modpolen som tabte arbejdspladser grundet lavt niveau og manglende kompetencer. Kvalitet 

bliver her præsenteret som løsningen og redningen, mens manglende kvalitet bliver 

kommunikeret som havende en negativ og utilsigtet effekt.  

Denne negative konsekvens af manglende kvalitet sætter formanden for Danske Studerendes 

Fællesråd (DSF) Jakob Ruggaard på spidsen for os: ”Det er klart, at kvaliteten falder. Vi kan se 

det, ved at mange ikke har nok undervisningstimer, og at nogle undervisere læser 50 tætskrevne 

sider op i stedet for at holde reel undervisning. Omkring studiestart sidder de nye studerende på 

gulvet, på radiatorer eller i telte udenfor og føler sig ikke ligefrem velkomne. Den mest 

dramatiske konsekvens af besparelserne er, at mange falder fra, fordi kvaliteten bliver udhulet så 

massivt” (Ruggaard in Politiken:1).  

Manglende undervisningstimer, dårlige pædagogiske færdigheder, ringe fysiske rammer og 

manglende økonomisk råderum listes her som barrierer for kvaliteten. Disse blandt flere andre 

bliver i kommunikationen italesat som hindringer for udfoldelse af kvalitet og kvalificeringen af 

de studerende - altså en form for negativitet. Ruggaard og Østergaard oplever således det 

negative ved det kvalitetstømte forskelligt; Østergaard anskuer udfordringen i et erhvervspolitisk 

og konkurrencemæssigt perspektiv, mens Ruggaard i højere grad inddrager ulemperne ved 

rammerne for uddannelserne. Meningstilskrivelse til begrebet kvalitet ud fra det oplevede 

kvalitetsfyldte skifter således. Den markerede side af forskellen forstås og defineres forskelligt alt 

efter, hvor man kigger hen i kommunikationen.  
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Denne distinktion kan fremstå som en helt banal distinktion, der læner sig op ad, hvad der 

opleves som henholdsvis godt eller dårligt, når diskussionen falder på kvalitet. Omverdenen 

bliver konstant kløvet mellem dét, der opleves som godt over for dét, der opleves som dårligt 

(det der er fyldt med kvalitet over for det, der er tømt for kvalitet). Vi har således også arbejdet 

med kvalitetens form som værende god/dårlig. Dog er vores vurdering, at en skelnen mellem 

god/dårlig som værende kvalitetskommunikation i højere grad implicerer, at der rent moralsk 

kan tales om ”det gode” over for ”det dårlige”. Det er deraf vores vurdering, at formen 

kvalitetsfyldt/kvalitetstomt tilbyder sig som mere uskyldig i kraft af at udelukke det moralske 

aspekt og i stedet at vægte, hvad der forstås som kvalitet, over for hvad der ikke forstås som 

kvalitet i kommunikationen. 

Kvalitetens forskel 

Vi kan således se, at kommunikationen om kvalitet lægger sig op ad formen 

kvalitetsfyldt/kvalitetstomt, hvilket illustreres i nedestående figur: 

 

 

 

Denne forskel arbejder med en meningsgrænse, som skaber en spænding imellem det 

markerede på indersiden i form af kvalitetsfyldt, mens kvalitetstomt befinder sig på den 

umarkerede side. Dette er ud fra Luhmanns terminologi et paradoksalt forhold.  

For hvordan kan kommunikationen sikre sig, at forståelsen af det kvalitetsfyldte, vil føre til et 

reelt kvalitetsløft, frem for det der defineres som det kvalitetstømte? Den markerede side 

orienterer sig således hele tiden mod den umarkerede, og er derved kun gældende i kraft af sin 

opposition til omverdenen. Det umarkerede er altså en forudsætning for det markerede 

(Luhmann:1994:26). I kontekst til denne afhandling vil det sige, at det kvalitetsfyldte hele tiden 

definerer sig selv i forhold til, hvad der iagttages som tømt for kvalitet. I orienteringen mod det 

Kvalitetsfyldt Kvalitetstomt 

Kvalitet 
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kvalitetsfyldte må systemet altså hele tiden forholde sig til det kvalitetstømte. Dette er hos 

Luhmann et grundlæggende paradoks, som gør sig gældende (om end i forskellig form) i enhver 

forskel. Således vil forskellen og dens meningsgrænse konstant være udsat for pres. Dette pres 

truer systemet, da det kan paralysere kommunikationen og den kan bryde sammen. For at 

kommunikationen kan fortsætte, må den søge at forskyde sit paradoks. Paradokset afskaffes 

således ikke, men gøres mindre truende ved at forskydes ud i nye former, for derved at kunne 

opretholde kommunikationen. Dette kalder Luhmann for afparadoksering (Andersen:2001). 

Som nævnt i den teoretiske gennemgang defineres denne bevægelse mod afparadoksering som 

re-entry. Kvalitetskommunikationen må således hele tiden søge at definere og re-artikulere det 

kvalitetsfyldte over for det kvalitetstømte. 

I problemfeltet beskrev vi, hvordan der er sket en forskydning af kvalitetsforståelsen i 

forbindelse med universitetsuddannelserne. I forbindelse med Bologna-aftalen fra 1999 blev 

formålet med de videregående uddannelser i de deltagende lande beskrevet i henhold til 

arbejdsmarkedsrelevans, personlig-, demokratisk- og vidensudvikling. Ud af disse fire var et nyt 

element, at der indtrådte et kompetencebegreb som implicerede en forventning om, at de 

studerende skulle kunne indgå på arbejdsmarkedet som resultatet af bl.a. en 

universitetsuddannelse. I forbindelse med Kvalifikationsnøglen i 2003 kom der således i 

Danmark et øget fokus på kandidaternes relevans for arbejdsmarkedet, hvorved de øvrige mål 

for universiteterne blev suppleret med et erhvervsmæssigt fokus (Sarauw in Hum:1). På den 

måde er iagttagelserne af det kvalitetsfyldte tidligere blevet forstyrret og udfordret, hvorved der 

er opstået nye distinktioner, som bidrager med nye begreber og måder, hvorpå der knyttes 

mening til kvalitet. I takt med at kvalitet nu igen sættes på dagsorden, ser vi altså, at 

forstyrrelser igen opstår; forskellen mellem hvad der iagttages som henholdsvis kvalitetsfyldt og 

kvalitetstomt bliver usikker, hvilket resulterer i, at forskellen genindtræder i sig selv som en 

forskydning. Dette er søgt illustreret i følgende figur: 
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Forståelsen af, hvad der defineres som kvalitetsfyldt over for kvalitetstomt, har således forskudt 

sig. I forbindelse med kvalitetsbegrebet, hvori kommunikationen centrerer sig om, hvad der er 

kvalitetsskabende, har nogle af de idéer om, hvad kvalitet er og ikke er, som man tidligere har 

set i forhold til universitetsuddannelserne, forandret sig; de mistænkes eller betragtes nu i nogle 

tilfælde som henholdsvis hindrende eller fordrende for kvaliteten. Dermed forsøger 

kommunikationen at reformulere paradokset i en ny og mindre truende distinktion via re-entry. 

Der er heraf opstået fire nye former på kvalitetens inderside, som søger at re-artikulere 

kvalitetens primære form, ved at stille nye former til rådighed for, hvordan kvalitet kan forstås. 

Re-entry: En re-artikulation af kvalitetens form 

I kommunikationen om kvalitet på universitetsuddannelserne finder vi det vanskeligt at danne 

sig et indtryk af, hvad det betyder, når ordet kvalitet tages i brug. Kommunikationen foreskriver 

en generel enighed om, at kvaliteten af universitetsuddannelserne skal højnes. De kandidater 

universiteterne udklækker, skal være dygtigere. ”De bedste universitetsuddannelser” bliver i 

kommunikationen hele tiden italesat som et ideal, der skal arbejdes i retning af. Både af de 

studerende såvel som universiteterne og politikerne.  

Men kommunikationen om kvalitet danner samtidig en lettere uspecificeret ramme for, hvad der 

egentligt menes med kvalitet på universitetsuddannelserne. Sagt på en anden måde: Hvori 

består det kvalitetsfyldte? Vi bliver ikke meget klogere af at understrege behovet for et 

kvalitetsløft uden mere dybdegående at bore ned i, hvordan kvalitet iagttages i 

kommunikationen. 

Kvalitetsfyldt Kvalitetstomt 

Kvalitet 

Kvalitetsfyldt Kvalitetstomt 
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Kommunikationen bekender sig til en række forskellige og til dels modstridende idéer om, hvad 

det kvalitetsfyldte kvalitet indebærer.  Dette kan kort illustreres gennem kommunikationen i to 

forskellige artikler, hvor kvalitet på universitetsuddannelserne diskuteres. I én artikel iagttages 

kvalitet som muligheden for fordybelse, tid og faglig støtte: ”Krav om ’hurtigere fremdrift’ i 

uddannelserne synes at være altafgørende. Som undervisere ved vi, at dygtige kandidater ikke er 

det samme som hurtige kandidater. Kvalitet udspringer af mulighederne for fordybelse, faglig 

støtte og relevante faglige krav” (Dansk Magisterforening in Universitetsavisen:1). 

I kontrast hertil iagttages kvalitet i en kronik af Morten Østergaard i højere grad som værende 

forbundet med en høj studieintensitet - og deraf kortere gennemførselstid: ”En langtrukken 

studietid giver generelt ikke højere uddannelseskvalitet. Tværtimod mener jeg, at 

uddannelsesforløb, som gennemføres med høj studieintensitet, i mange tilfælde kan give de 

studerende et bedre udbytte” (Østergaard in DM:2013). Kvalitet iagttages således på forskellige 

måder og meningstilskrives dermed forskelligt. Netop dette krydsfelt af logikker er det centrale 

iagttagelsespunkt i denne analysedel, hvor vi undersøger, hvilke re-entrys der opstår i kvalitetens 

primære form. Vi kigger på, hvordan kvalitetens primære form kvalitetsfyldt/kvalitetstomt 

forskydes og re-artikuleres, hvorved nye former opstår på kvalitetens markerede side.  

Kapitlet er opdelt i fire temaer, som repræsenterer de fire overordnede re-entrys, vi kan iagttage 

i kommunikationen: Relevans, Dannelse, Undervisning og Globalisering. 

De fire temaer danner, hvad der kan beskrives som et ekko af kvalitetens primære form, idet det 

reelt er forskellen kvalitetsfyldt/kvalitetstomt, der igen opstår omend forandret til nye måder at 

anskue, hvad der besidder kvalitet, og hvad der er tømt for kvalitet, som led i en 

afparadoksering. 

Under hver af disse fire primære re-entrys gør der sig yderligere re-entrys gældende, som vil 

blive præsenteret og udfoldet under de respektive logikker. De fire overordnede re-entrys kløver 

således kvalitetens primære form, og virker for analysen strukturerende for de fortællinger, der i 

kommunikationen prøver at indkredse, hvad kvalitet på universitetsuddannelserne består i. 
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Relevansens logik 

Tidligere i kapitlet inddrog vi et citat fra Morten Østergaards tale Relevans er Kvalitet, hvori han 

slår fast, at man ikke kan tale kvalitet uden at tale om, hvorvidt universitetsuddannelserne og 

kandidaternes kompetencer matcher de behov som arbejdsmarkedet efterspørger (jf. s. 39) 

(Østergaard in FIVU:2). Østergaard forstår således kvalitet som betinget af at have en relevans 

for en potentiel modtager eller ”køber”. Arbejdsmarkedet iagttages som aftager af de 

nyuddannede, hvorfor en økonomisk udbud/efterspørgselsorienteret forståelse af hvad kvalitet 

er, kan iagttages.  

Denne forståelse af relevans som værende lig med kvalitet synes at fungere som en helt central 

måde, hvorpå der kommunikeres om kvalitet i afhandlingens empiriske materiale. Der kan 

således iagttages et skift, hvilket implicerer, at universitetsuddannelsernes udbud i dag skal følge 

efterspørgslen frem for, at der tidligere blot var det udbud gældende, som universiteterne 

producerede.  

Det tilbagevendende fokus lyder på, at vi skal uddanne de studerende til at være brugbare og 

matche de behov, som deres kommende arbejdsgiver efterspørger: ”Det, der ikke må ske, som vi 

har set det over det seneste årti, er, at vi mister arbejdspladser i den private sektor, fordi vores 

arbejdsstyrke ikke holder et højt nok niveau eller savner kompetencer. Det handler ikke enøjet 

om at tilpasse sig en efterspørgsel. Det handler om et behov for dygtige, innovative unge, der 

kan være med til at genskabe fremdriften og væksten i Danmark (…),” skrev Østergaard i et 

indlæg til Politiken (Østergaard in Politiken:3). Kommunikationen beror flere steder på 

undersøgelser og analyser af eksempelvis Danmarks konkurrenceevne. Kommunikationen 

trækker således ofte på mere kondenseret viden, hvor etablerede institutioners undersøgelser, 

såsom fx OECD’s årlige rapport Education at Glance, som arbejder med statistik og analyser af 

uddannelsesområdet i EU-landene, også bliver lånt og brugt som argumentation for at anskue 

uddannelse i samfundsøkonomiske perspektiver. Vi ser endvidere, at den Kvalifikationsnøgle der 

blev vedtaget med Universitetsloven i 2003, hvormed universiteterne i højere grad end tidligere 

skulle orientere sig mod ”videnssamfundets brede kompetencebehov” samt skulle have klare 
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”kompetenceprofiler, der retter sig mod forskellige job inden for såvel den private som den 

offentlige sektor” (Sarauw:2001), trækker på selvsamme logikker, som vi ser Østergaard 

fremfører i hans kommunikation om behovet for reformering af universitetsuddannelserne. 

Således må kommunikationen anskues i en sammenhæng, hvorved der fx i Østergaards taler 

trækkes på en mere kondenseret kommunikation i form af resultater fra forskellige analyser. 

Uddannelsesordfører for Socialdemokratiet, Mette Reissmann, tillægger sig holdningen om, at 

uddannelserne skal styrke erhvervsrelevansen for deres kandidater: ”De (universiteterne red.) 

har jo en rammelovbekendtgørelse, hvor de selv er herre over, hvor mange pladser de udbyder 

undtagen de studier, hvor der er en begrænsning på, men ellers er det op til dem, hvor mange 

midler de vil allokere til hvilke uddannelser. Men der er det krav, at de ikke uddanner til 

arbejdsløshed” (Interview:MR). Der kommunikeres en forventning om, at uddannelserne har et 

ansvar for ikke at uddanne til ledighed, men tilsikre de rette arbejdsmarkedsorienterede 

kompetencer hos de studerende.  Især det private arbejdsmarked iagttages som den vigtigste 

aftager: ”Uanset om vi uddanner eskimologer eller DJØF'ere, skal de i fremtiden rettes mod det 

private arbejdsmarked. Det er her, jobbene kommer,” har Østergaard udtalt (Østergaard in 

Berlingske:2). Dette bakkes op af Erik Jylling, formand for fagforeningen Akademikerne (AC): 

”Der bliver tilført 10.000 akademikere netto til arbejdsmarkedet hvert år. Og den opbremsning, 

der har været i den offentlige sektor under krisen, betyder, at det offentlige slet ikke kan 

absorbere dem. Så der er helt tydeligt behov for at ændre mindsettet og for at tone 

uddannelserne mere mod det private” (Jylling in Berlinske:3). 

Ifølge regeringens vækstplan skal der frem mod 2020 skabes 150.000 nye private jobs, mens der 

kun vil komme 10.000 nye i det offentlige. Det vil altså sige, at der for hver gang der oprettes ét 

nyt job i den offentlige sektor, skal komme 15 nye jobs i det private erhvervsliv. Samtidig er det i 

dag kun hver anden statsborger med en videregående uddannelse, der i slutningen af hver 

måned modtager en lønseddel fra en privat arbejdsgiver (Weekendavisen:1). 

Det er således tilbagevendende i kommunikationen, at universiteterne tillægges en kausalitet af 

forventninger, i form af at tage en aktiv rolle som ansvarlig for at sikre de rette kompetencer og 
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kvaliteter hos de studerende med henblik på relevans for arbejdsmarkedet. Selve 

uddannelsespolitikken sættes dermed i tæt forbindelse med beskæftigelsesorienterede 

perspektiver: ”Uddannelserne skal ikke kun tænke på, hvordan det går på deres egen institution 

med at få flere studerende og dermed større omsætning. De skal løfte deres ansvar i forhold til 

samfundet og levere den kvalificerede arbejdskraft, der kan holde på de job, der ellers vil 

forsvinde” (Østergaard in Berlingske:4). Manglende delagtighed i dette fælles ansvar bliver sat i 

forbindelse med ukvalificeret arbejdskraft, hvilket resulterer i arbejdsløshed. Alt sammen noget 

der iagttages som universiteternes skyld, hvis ikke de sikrer samfundet arbejdsmarkedsrelevante 

kandidater.  

Kommunikationen re-artikulerer uddannelsernes relevans som forståelsen af det kvalitetsfyldte 

ved at orientere sig mod udbud og efterspørgsel. Det udbud, som universiteterne udbyder i form 

af faglighed og kvalifikationer, skal have en relevans, der matcher arbejdsmarkedets 

efterspørgsel; dét er kvalitetsfyldt. I kommunikationen fremsættes flere forslag og løsninger til, 

hvordan relevans kan blive en del af universiteternes fokus. Fx foreslog daværende 

uddannelsesordfører for de Radikale, Uffe Elbæk, at studiemiljøet og erhvervslivet i højere grad 

bør kombineres: ”Vi skal have en langt mere strategisk kobling mellem studiemiljøerne og det 

samfund, de studerende skal ud i efterfølgende. Eksempelvis ved at projekterne på studierne 

tager udgangspunkt i konkrete problemstillinger, eller ved at uddannelserne trækker flere 

undervisere ind, som har deres dagligdag uden for studiemiljøerne” (Elbæk in Politiken:2).  

Derudover optræder eksempelvis frit optag på færre uddannelser og beskæftigelsestaxameter 

eller efterspørgselsorienterede taxametersystemer, som styringsteknologier rettet mod at skabe 

incitament for universiteterne til at få de studerende i arbejde (Politiken:2).  

Efterspørgslens usikre element 

I debatten stilles der imidlertid spørgsmålstegn ved den rolle som efterspørgsel bør spille for 

indholdet i universitetsuddannelserne. I forlængelse af det tidligere citat af Mette Reissmann, 

hvori hun understreger universiteternes ansvar for ikke at uddanne til ledighed, pointerer hun 

dog et lille - men ikke desto mindre betydeligt ”men”, i kontekst af uddannelsernes orientering 
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mod arbejdsgivernes efterspørgsel: ”Men det er der jo noget usikkerhed på, ift. hvad der vil være 

af efterspørgsel” (Interview:MR). Hun markerer hermed, at den efterspørgsel, som 

universiteterne og de studerende skal orienteres mod, indeholder en bemærkelsesværdig 

usikkerhed, i og med, at det kan være vanskeligt at definere, hvad denne efterspørgsel består i - 

selv for arbejdsgiverne: ” Jeg tror, at det er enormt vigtigt, at det ikke er erhvervslivet, der skal 

bestemme, hvad universiteterne de skal forske i, og hvordan universiteterne de skal uddanne 

unge mennesker. Det tror jeg, at universiteterne er klart bedre til, end erhvervslivet er” udtalte 

Group Vice President i Grundfos, Lars Enevoldsen, under vores interview, for lidt senere at 

tilføje: ”Det ligger også hos os hele tiden at fortælle, hvad vi mener, vi har brug for. Men 

virkeligheden er bare, at det vi ser, vi har brug for, ikke nødvendigvis er det vi har brug for om 5 

og 10 år” (Interview:LE). 

Også filosof, Malene Trock Hempler, forholder sig i et debatindlæg i Berlingske kritisk over for 

universitetsuddannelsernes orientering mod erhvervslivet: ”(…) når der tales om målretning 

mod erhvervslivet, så er det i blinde, for vi aner intet om, hvad det nye erhvervsliv bliver til og 

hvordan det vil ske. For erhvervslivet er ikke et stationært fænomen, men i skabelse, og rummer 

mange forskellige interesser” (Hempler in Berlingske:5). 

Relevans fremgår som den nok mest centrale kvalitetsforståelse i debatten, som flugter 

lanceringen af den nye reform. Med dette in mente er de ovenstående citater fra henholdsvis 

Mette Reissmann, Lars Enevoldsen og Malene Trock Hempler særligt interessante. De skildrer 

nemlig, at erhvervslivet ikke selv er i stand til at definere, hvad denne relevans indebærer. Lars 

Enevoldsen, som i kraft af sin position som Group Vice President i Grundfos, besidder en central 

position i dansk erhvervsliv, fortæller direkte i citatet, at erhvervslivet ikke selv er i stand til at 

beskrive, hvad de efterspørger hos de studerende. Udbuddet (universiteterne) forventes altså i 

praksis at orientere sig mod en efterspørgsel (arbejdsmarkedet), som ikke selv ved hvilket 

udbud, de ønsker. Dette må betragtes som paradoksalt, og det stiller universiteterne over for 

nogle vanskelige forventninger.  



50 

 

Ud fra ovenstående observationer har vi udledt relevansens form som efterspørgsel/udbud, 

hvilket følgende figur illustrerer: 

 

 

 

Relevans tillægger konkretiseret mening til kvalitet, og opstår altså som en re-artikulering af 

kvalitetens primære form. Efterspørgsel optræder på formens inderside, da vi kan iagttage, 

hvordan arbejdsmarkedsrelevante kandidater betragtes som kvalitet og herunder, at måden 

hvorpå der uddannes i dag ikke står til måls med, hvad erhvervslivet efterspørger. 

Under relevans kan vi yderligere iagttage genindtrædelser, idet relevansens form i sig selv kan 

anskues som paradoksal. Det kommer sig af, at der sås tvivl om, hvad det egentlig er, 

arbejdsmarkedet efterspørger. Kommunikationen indeholder et paradoks, da den forstår 

relevans som en orientering mod efterspørgsel, men denne efterspørgsel er ikke i stand til at 

definere det ønskede udbud. Dette producerer to underliggende logikker som søger at 

specificere relevanslogikken; Faglighed og nytænkning. Disse præsenteres i det følgende. 

Relevans som et spørgsmål om faglighed 

Det iagttages, at særlige fagligheder menes at producere relevans for arbejdsmarkedet. Der 

produceres heraf et vidensperspektiv, der stiller spørgsmålstegn ved, hvilken type af faglighed, 

der er synonym med relevans for arbejdsmarkedet: ”(…) den kvalitet der efterspørges er en 

stærk kernefaglighed. Det er tværfagligt samarbejde og det er omstillingsparathed” har 

Østergaard defineret det (Østergaard in FIVU:2). En ”stærk kernefaglighed” optræder som vejen 

og midlet til, at de studerende kan indløses som relevante for arbejdsmarkedet. Men det er ikke 

enhver form for faglighed, der opstår som kvalificeret i kommunikationen: ”(…) Her er der nogen, 

der må hanke op i sig selv og se på, om der bliver undervist i de kompetencer, som dimittenderne 

skal bruge, når de kommer ud, eller er det i virkeligheden bare en ballast i forhold til det, de 

beskæftiger sig med?” er Østergaard citeret for at spørge i en artikel i Berlingske Tidende 

Efterspørgsel Udbud 

Relevans 
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(Østergaard in Berlingske:6). Altså er det ikke faglighed i bred forstand der forstås som kvalitet, 

men netop den faglighed der kan bruges i erhvervslivet, som findes ønskværdig. Men hvorledes 

denne faglighed skal orientere sig mod en specifik faglighed, over for en mere generel metodisk 

faglighed, hersker der uenighed om.  Vi kan således identificere to videnskategorier, som 

uddyber relevansens form; den generelle og den specifikke faglighed. 

Den generelle faglighed 

Den første går på en form for ”generel” viden hos den enkelte studerende som vejen til relevans 

som kvalitet, hvilken bl.a. professor ved CBS, Ove Kaj Pedersen, er fortaler for: ”Den samlede 

konklusion er, at vi får mere og mere specialiserede og begrænsede uddannelser. (…) De er så 

specialiserede, at de er uigennemskuelige. Og dét er i dag en udfordring, fordi arbejdsmarkedet i 

stigende grad går væk fra denne specialisering og går i retning af, at den enkelte kandidat har en 

høj grad af faglig mobilitet. Altså skal kunne skifte kompetence mange gange i løbet af et 

arbejdsliv” (Interview:OKP).  

Pedersen nævner i forlængelse af dette, at han oplever en langt højere grad af evne til mobilitet 

hos de kandidater, der kommer fra de angelsaksiske universiteter, hvor der lægges vægt på, at 

alle får de samme grundfærdigheder, som i hovedsagen er metodiske; ikke problemorienterede, 

men dannelsesorienterede. Og som er bygget op om en teoretisk eller etisk dimension 

(Interview:OKP). Kvalitet iagttages som en række grundfærdigheder hos den studerende, der 

beror på metodiske og etiske principper frem for en konkret specialisering udi et snævert 

arbejdsfelt. Samtidig tages arbejdsmarkedet med som en faktor. Forstået på den måde at 

arbejdsmarkedets egentlige behov iagttages som værende lig med generelle grundfærdigheder 

hos den studerende frem for en mere specifik faglighed. 

Formanden for Danske Studerendes Fællesråd (DSF), Jakob Ruggaard, argumenterer ligeledes 

for, at kvalitet på en universitetsuddannelse indebærer, at kandidaterne får en række brede 

akademiske kompetencer udover det specialiserede, men in mente at disse netop kan anvendes 

overalt på arbejdsmarkedet, hvorfor aftager-perspektivet igen får en central rolle: ”Jeg tror her, 

at det er vigtigt, at man på samfundsvidenskab og humaniora får en forståelse for, at i og med, 
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at man bliver meget specialiseret på sit kandidatniveau, så får man også en række akademiske 

kompetencer, som man kan overføre på arbejdsmarkedet. For at indgå i en masse brede 

jobfunktioner behøver det ikke betyde, at du skal have uddannelse i at indgå i en masse 

jobfunktioner” (Interview:JR). Ruggaard forholder sig her både til en generel og specifik 

faglighed, da han mener at den akademiske faglighed, sideløbende med den specifikke, er vigtig 

for at indgå fleksibelt på arbejdsmarkedet. 

Den specifikke faglighed 

I kontrast til iagttagelsen af at en generel metodisk viden hos den studerende skaber 

efterspørgsel, hersker der altså samtidig et perspektiv om, at erhvervslivet savner kandidater, 

der besidder en meget stærk, snæver (hovedsagelig teknisk) faglighed, hvormed uddannelse til 

en mere specifik viden her anses som kvalitetsfyldt. 

”De kvaliteter, erhvervslivet vil efterspørge, og som uddannelsessektoren skal dække, vil i høj 

grad være specifik, teknisk viden inden for klart definerede områder. (…) Hvis ministerens 

udfordring skal løftes, må vi genrejse og anerkende teknisk faglighed og detaljeret forståelse 

som attraktive kompetencer i hele samfundet. Det skal ske på en måde, der matcher den globale 

arbejdsdeling og den fremtidige udvikling i erhvervsliv og samfund,” forklarer Anne Mette 

Zachariassen, direktør for VIA University College Højskolen for Kreative Erhverv, i en artikel i 

Jyllands Posten (Jyllands Posten:1). Hermed kobler hun direkte erhvervslivets efterspørgsel med 

et behov for specialiseret teknisk faglighed. Og igen sættes den specifikke faglighed som redning 

og løsning på en forholdsvis udefineret fremtidig udvikling. 

Denne måde at kommunikere om faglighed på optræder ligeledes hos Group Vice President i 

Grundfos, Lars Enevoldsen, i forbindelse med Grundfos' efterspørgsel på egenskaber hos 

kandidaterne: ”En af de ting vi har lidt svært ved at finde, er nogen som er rigtig dygtige teknisk, 

men som også formår at sætte bro over til forretningen og se forretningsperspektivet, men som 

stadig er fagligt rigtig dygtige. (…) Men vi har virkelig brug for dybden også” (Interview:LE).  
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De studerende skal altså være fagligt dygtige inden for specifikke tekniske områder for at kunne 

genkendes som relevante for arbejdsmarkedet. Den manglende specialisering gøres, ifølge 

Østergaard, til en del af problemet som hindrer løsningen af de udfordringer, som Danmark som 

samfund står overfor: ”Produktivitetskommissionen har netop påpeget, at en af grundene til, at 

produktiviteten halter kraftigt i flere sektorer i dansk erhvervsliv er, at der ikke er den 

specialiseringsgrad og den kvalifikationshøjde i medarbejderstaben, der gør, at man har kunnet 

omstille sig lige så hurtigt som i andre lande” (Østergaard in Jyllands Posten:2). Østergaard 

sætter netop omstillingsevner som kvalitet, ligesom både Ove Kaj Pedersen og Jakob Ruggaard 

gjorde det, men her i stedet i kontekst af en specifik faglighed. Både under den generelle og den 

specifikke viden defineres kvalitet altså som evnen til at omstille sig til arbejdsmarkedets behov, 

men de betragter to forskellige fagligheder som fordrende for beskæftigelsen og deraf det 

kvalitetsfyldte.  

I forståelsen af faglighed, som vejen til øget relevans, iagttages det ønskede slutstadie i 

kommunikationen om kvalitet altså både som den studerendes faglige egenskaber i form af en 

generel metodisk indsigt samt, i kontrast hertil, som en specifik teknisk faglighed. Både den 

generelle såvel som den specifikke faglige faglighed betragtes af de oppositionelle positioner 

som værende til bedst nytte for arbejdsmarkedet efterfølgende. Arbejdsmarkedets behov sættes 

således forskelligt afhængigt af, hvilket system der kommunikerer om det, hvorved 

efterspørgslen opstår forskelligt. I kommunikationen opstår arbejdsmarkedet som en aktør, der 

personliggøres ved at blive tillagt forskellige egenskaber og følelser; det kan noget, vil noget og 

kan skuffes. Kommunikationen opstiller arbejdsmarkedet som et, der skal tilfredsstilles, og søger 

at skabe et form for fast holdepunkt ved at forsøge at fiksere, hvad der vil tilfredsstille 

arbejdsmarkedet. Til trods for at arbejdsmarkedet selv giver udtryk for, at efterspørgslen ikke 

kan defineres, søger kommunikationen at fiksere denne som henholdsvis generel eller specifik 

faglighed.  
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Deraf kan vi illustrere faglighedens form i følgende figur: 

 

 

 

I kommunikationen stilles både det generelle og det specifikke på henholdsvis inder- og 

ydersiden af forskellen alt efter, hvordan der kommunikeres om faglighed som kvalitetsfyldt. 

Begge iagttagelser i debatten er således enige om kvalitet som relevans, men betragter vejen til 

relevans for arbejdsmarkedet som opnået gennem to forskellige former for faglighed.  

Relevans som egenskaben til nytænkning 

Den sidste form vi ser genindtræde under relevansens form er en logik, der går på ”nytænkning”. 

Logikken favner bredt, idet den rummer, hvordan relevans sættes i forbindelse med 

kandidaternes evne til at være nytænkende, og netop i kraft af denne evne genkendes som 

relevante for arbejdsmarkedet; ved at bringe noget nyt til bordet. Hvor vi tidligere så, at en 

specialiseret faglighed blev lig med relevans for arbejdsmarkedet, ser vi her, at evnen til at kunne 

tænke i ”nye baner” også iagttages som relevant. Hvad dette ”nye” indebærer, fremstår 

forholdsvis udefineret, og bliver omtalt som, at de nyuddannede skal være både innovative, 

kreative, sågar provokerende og ja; nytænkende: ”(…) vores uddannelsesinstitutioner er nødt til 

at tage et hovedansvar for at skabe det udbud af dygtige, innovative unge, der evner at skabe et 

nyt arbejdsmarked. Når jeg hører eksempelvis Novozymes, Lego eller Grundfos efterspørge 

relevante, kvalificerede medarbejdere, er det heller ikke bare fagligt dygtige og hårdtarbejdende 

medarbejdere, men kritiske, selvstændige, provokerende og kreative personligheder” forklarer 

Østergaard i en kronik i Politiken (Østergaard in Politiken:3). En holdning som han får opbakning 

til fra det private erhvervsliv via Mads Krogsgaard Thomsen, der er koncerndirektør for forskning 

og udvikling i Novo Nordisk. I en artikel, hvor han taler for udviklingen og fremme af talenter på 

de danske universiteter, og nødvendigheden heraf for at konkurrere med niveauet på de 

internationale universiteter, definerer han talenter på følgende vis: ”Uanset om det er en forsker, 

Specifik Generel 

Faglighed 
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læge eller laborant, har talentet et helt særligt drive og motivation, som betyder, at de ofte 

opfatter arbejdet som en konkurrencebetonet hobby, hvor de arbejder intenst, kreativt og 

konstant nytænkende” (Thomsen in Politiken:4). Intenst, kreativt og konstant nytænkende 

omtales her som positive og ønskværdige egenskaber blandt kandidater på universiteterne. At 

tænke nyt skal således ikke ses som en enkeltstående handling, men som en kontinuitet der 

gøres til en del af den kvalificerede kandidats personlighed.  

Det er ikke kun de studerende, der skal være nytænkende. Uddannelserne skal også udformes til 

at være ”fleksible og innovative” (Information:1): ”Rapporterne fra EU understreger, at de 

videregående uddannelser skal udvikle innovative studieordninger og nye undervisningsmetoder 

for at sikre, at de europæiske studerende kan klare sig i den globale konkurrence. Europa skal 

ikke bare satse på at udvikle fremragende forskning, men også udbyde uddannelser, som 

anvender nytænkende pædagogik og teknologi” (Information:1). 

Lektor Ole Witt-Hansen er ikke enig i udviklingen mod nytænkningen og 

virksomhedsorienteringen på universiteterne: ”Vi skal have virksomhedskulturen ud af 

undervisningssektoren. Der er nogle former for kultur, der ikke nødvendigvis behøves at 

”moderniseres”, selv om samfundet ændrer sig. (…) Vi har ikke brug for nytænkning, men 

gammeltænkning, som kunne bringe gymnasiet og universiteterne tilbage til den høje 

internationale akademiske status, som de havde indtil slutningen af firserne” (Witt-Hansen in 

Weekendavisen:2).  

Her stiller Witt-Hansen sig således i opposition til nytænkningen, og ønsker i stedet at 

frembringe ”gammeltænkning” på universiteterne, og sætter endvidere dette i kontekst til en 

demokratisk kultur, der iagttages som afgørende for universiteternes status (Witt-Hansen in 

Weekendavisen:2).   

Vi kan se, at der kommunikeres om nytænkning ud fra en forståelse af at denne evne bidrager til 

kandidaternes relevans for arbejdsmarkedet. I kommunikationen, der berører ”nytænkning”, 

skelnes der mellem det nye og det samme, hvor Østergaard kommunikerer om dette ”nye” som 

vejen til øget relevans for arbejdsmarkedet. De studerende skal således evne hele tiden at 

orientere sig mod det nye for at blive genkendt som relevante for arbejdsmarkedet. Heri ligger 
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dog et vist paradoks, da den studerende for at orientere sig mod det nye må tage afsæt i, at 

dette ikke skal være det samme. På den måde gøres det nye til en norm, der netop bygger på 

dét, der ønskes undgået; det samme. 

Heraf kan vi iagttage nytænkningens form som værende nyt/det samme, hvorved nyt markeres 

på indersiden af forskellen, og det der betragtes som kvalitetsfyldt. Dette illustreres ved følgende 

figur: 

 

 

 

Opsamling 

Relevansens form genindtræder på kvalitetens markerede side af formen, da der i 

kommunikationen hersker en logik om det kvalitetsfyldte som værende lig med relevans for 

arbejdsmarkedet. Dette skaber en forventning til universiteterne om, at de skal sikre, at deres 

studerende favner de egenskaber, som arbejdsmarkedet efterspørger. En sådan opfattelse af, at 

”kunden har altid ret” (læs: kunden som arbejdsmarkedet), vidner om en tiltagende forståelse af 

universiteternes rolle8. Det kan iagttages, hvordan uddannelse og forskning ikke længere er 

uddannelse og forskning for egen skyld, men bør bidrage til at producere en bæredygtig 

samfundsøkonomi og mindske ledigheden. 

Kvalitet sættes her lig med relevans for arbejdsmarkedet, hvorved der skabes en 

kvalitetsforståelse defineret af de behov, som arbejdsgivere skaber i kraft af deres valg af nye 

medarbejdere. Ingen efterspørgsel, ingen kvalitet. Egenskaberne skal således være brugbare for 

nogle for at blive genkendt som kvalitet. Et fokus på efterspørgsel er ikke nok i sig selv, men 

tvinger kommunikationen til at fortsætte; for hvad forstås ved denne efterspørgsel? Vi ser, at 

                                                           
8
 I afsnittet Udvikling i kvalitetsbegrebet (s. 8), præsenterede vi hvordan at uddannelse igennem et historisk perspektiv har 

gennemgået forskellige faser, med henblik på uddannelsernes rolle i samfundet og for den enkelte. I forlængelse heraf, kan det 
argumenteres for at med det fremanalyserede fokus på universiteternes ansvar for sikring af relevans for arbejdsmarkedet, at 
uddannelserne nu igen bevæger sig mod en ny rolle og funktion for samfundet generelt. Denne gang rettet mod er 
erhvervsorienteret perspektiv. 

Nyt Det samme 

Nytænkning 
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kommunikationen bliver refleksiv og skaber to nye genindtrædelser; faglighedens form og 

nytænkningens form. Disse søger at afparadoksere relevansens basale form ved at gøre 

paradokset mindre påtrængende i kraft af at konkretisere relevansens form. Dog kunne vi se 

hvordan disse genindtrædelser ligeledes er paradoksalt funderet.  

Følgende figur illustrerer relevansens form, herunder de to genindtrædelser som er blevet 

præsenteret.  

 

 

 

 

 

Dannelsens logik 

Idéen om at en universitetsstuderende bliver lært noget, udviklet, og at der med en 

universitetsuddannelse frembringes noget i den enkelte, kobles i kommunikationen til det 

kvalitetsfyldte. Som led i kvalitetskommunikationens forsøg på at afparadoksere sin egen forskel 

opstår en re-artikulation af kvalitetens form, som vi vil omtale dannelse af den studerende. 

Næstformand for Akkrediteringsrådet, Christian Thune, forklarer i forbindelse med sin forståelse 

af kvalitet, at: ”Kvalitet har en absolut og relativ dimension. Kvalitet i absolut forstand er jo det, 

politikere er så glade for at kunne sige; det der universitet er bedre end andre (…), og så er der 

den mere relative, hvor vi må forstå kvaliteten i forhold til målopfyldelse (fitness of purpose) og 

som værditilvækst. Jeg vil til enhver tid foretrække et universitet, der giver de studerende, der 

bliver optaget, en form for læringsmæssig værditilvækst” (Interview:CT). Kvalitet iagttages her 

relativt i forhold til, at der skal være en ”værditilvækst” hos den studerende, som altså bør gå fra 

noget til noget andet gennem en udvikling. 

Dekan fra Aalborg Universitet, Lone Dirckinck-Holmfeld, trækker ligeledes på logikken om, at 

universiteternes formål er at tildele og frembringe en udvikling blandt befolkningen: ”I dag er 

Efterspørgsel Udbud 

Relevans 

Specifik Generel Nyt Det samme 

Nytænkning Faglighed 
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målet at højne uddannelsesniveauet bredt i befolkningen - det er nødvendigt for at kunne svare 

på globaliseringen” (Dirckinck-Holmfeld in Politiken:5). 

Frembringelsen af et højere uddannelsesniveau begrundes her ud fra en samfundsmæssig 

nødvendighed i form af at kunne ”svare på globaliseringen”. Den samlede Elev- og 

Studenterbevægelse finder ligeledes denne optik om dannelse som en investering i samfundet: 

”Danske unge er ikke en udgift for den danske arbejds-og samfundsfabrik, men derimod en 

investering i fremtiden og en investering i vores demokratiske samfunds udvikling” (Bohlbro m. 

fl. in Politiken:6). Her stilles de studerendes uddannelse bl.a. som forudsætningen for vores 

demokratiske samfunds udvikling, hvoraf dét at der frembringes noget i de studerende, der kan 

styrke demokratiet, markeres som kvalitetsfyldt. 

Optikken om dannelse gør sig ligeledes gældende ud fra erhvervslivets perspektiv, hvor det 

betragtes som universiteternes opgave at dække behovet for ”specifik, teknisk viden inden for 

klart definerede områder”(Zachariassen in Jyllands Posten:1) og dermed at frembringe noget 

særligt hos de studerende på universiteterne.  

Ovenstående eksempler viser, at kommunikationen centreres ud fra en forståelse af det 

kvalitetsfyldte som en udvikling i den forstand, at noget skal frembringes hos de studerende, 

hvilket kan sættes i opposition til stilstand og manglende udvikling. Kommunikationen opsætter 

denne frembringelse som et presserende behov og manglende frembringelse som et problem - 

ikke kun for den studerende selv, men samfundet generelt. Dannelse indebærer således en 

dynamisk dimension, som er kendetegnende for den måde, hvorpå kvalitetskommunikationen 

opstår: Kvalitet på universiteterne indebærer, at der skal ske en udvikling hos den studerende fra 

ét stadie til et andet.  

 

 Frembringelse Stilstand 

Dannelse 
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I kommunikationen om dannelse skelnes der således mellem forskellen frembringelse/stilstand, 

hvilket foregående figur illustrerer. Kommunikationen vidner dog om, at der ikke er enighed om 

hvilken form for frembringelser, der betragtes som kvalificerende.  

Der opstår deraf tre genindtrædelser på den markerede side i dannelseskommunikationen, som 

forsøg på at re-artikulere dannelsens primære form frembringelse/stilstand. De tre nye former 

repræsenterer således forskellige forestillinger om, hvilken type af frembringelse der skal ske hos 

den studerende gennem universitetsuddannelsen for at blive genkendt som kvalificeret. Disse vil 

i det følgende blive præsenteret.  

Kvalitet i et differentieringsperspektiv 

Som den første af de tre genindtrædelser under dannelse kan vi se en differentieringslogik. 

Herunder sættes det til diskussion, hvem universiteterne skal rumme, og hvortil ressourcerne 

skal allokeres. Det kvalitetsfyldte bliver her iagttaget som havende et demokratisk element i 

form af en diskussion om universitetsuddannelsernes ansvar for at facilitere muligheden for 

social mobilitet klasser imellem i samfundet. Formand for DSF, Jakob Ruggaard, lægger stor vægt 

på, at universitetet har en dannende funktion i forhold til at favne en bred befolkningsgruppe; 

”kvalitet er nogle meget konkrete mål for, hvordan den studerende vil opleve mødet med 

universitetet. Det er vigtigt, at universitetet er i øjenhøjde med alle de studerende. Også alle de 

nye og mere diverse studentergrupper. (…) Vi er oppe i 25 pct. af en ungdomsårgang nu, det er 

en af Danmarks største masseinstitutioner” (Interview:JR). 

Kvalitet sidesættes med, at universitetet skal være relevant, tilgængeligt og imødekommende for 

alle. Et demokratisk perspektiv i af det kvalitetsfyldte indtræder og re-artikulerer dannelsens 

markerede side som frembringelse. Universiteterne skal sikre, at den brede befolkning udvikles 

fagligt i demokratiets ånd om alles lige rettigheder.  

I stedet for at universiteterne iagttages i kraft af de studerendes fremtid, opstår universitet her 

som en institution, der skal kunne rumme de studerendes fortid i kraft af, at de mennesker, der i 

dag begynder på universitetet favner langt flere sociale klasser end tidligere. 
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Vi ser i kontrast til dette en position, der indebærer, at universitetsuddannelserne bør være 

mere elitære. Således at de bedste studerende får bedre muligheder for en uddannelse af 

højere kvalitet. Kvalitet sidestilles på den måde med et elitært udgangspunkt, hvor det ikke er 

givet, at ”universitetet er for alle”.  

Peter Lauritsen, forsker ved Aarhus Universitet, er kritisk over for brugen af ressourcer på 

uddannelse af netop ”massen”, idet han mener, at midlerne kunne målrettes langt bedre: ”For 

hvad får vi egentlig samfundsmæssigt ud af at investere så mange penge i uddannelse til nogen, 

der alligevel ikke får noget ud af det? De ville være brugt bedre på at gøre færre dygtigere” 

(Lauritsen in Berlingske:7).  

Formand for Akademikernes Centralorganisation (AC), Erik Jylling, er ligeledes bange for, at 

universiteterne ender med at producere et masseprodukt, hvor ”pyramiden bliver meget bred i 

stedet for meget høj” (Jylling in Berlingske:8). Han frygter, at med 25 pct. målsætningen (om at 

25 pct. af en ungdomsårgang skal tage en universitetsuddannelse) bliver kvaliteten lavere, og 

uddannelserne devalueres i udlandet som konsekvens heraf (Jylling in Berlingske:8). 

Både professor Ove Kaj Pedersen og næstformand for Akkrediteringsrådet, Christian Thune, ser i 

den forbindelse et behov for at ændre den grundlæggende opbygning af universitetssystemet i 

retning af at lade sig inspirere af USA og England, hvor en bachelorgrad i bredt omfang kan 

bruges som direkte adgangsgivende til arbejdsmarkedet. Pedersen uddyber det på følgende 

måde: ”Jeg synes, der er behov for, at vi udnytter forskellen mellem bachelor og master. I 

Storbritannien og USA går den helt overvejende del af de studerende fra universitet ud på 

arbejdsmarkedet på grundlag af deres bachelorgrad. Deres videre faglige kompetenceudvikling 

finder så sted gennem efteruddannelse, som ofte er arbejdsgiverfinansieret. Hvis 

bachelorniveauet fungerer og dermed tager højde for masseuddannelsesperspektivet, så kan der 

fastholdes et mere elitært uddannelsessystem for det mindretal, der går videre til kandidatniveau 

og forskeruddannelse” (Interview:OKP). 
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I kommunikationens forsøg på at re-artikulere hvori frembringelse består over for, hvad der 

betragtes som stilstand, gøres en differentieringslogik sig altså gældende. Herunder opstår 

dannelse som en skelnen mellem eliten og massen. Både frembringelse hos eliten og massen 

opstår i kommunikationen som hensigtsmæssige allokeringer af ressourcer. Hvem der skal 

dannes, er der således ikke konsensus om, hvorfor vi både ser massen og eliten på henholdsvis 

inder- og ydersiden af forskellen betinget af, hvorhen i kommunikationen der kigges. Figuren 

illustrerer differentieringens form. 

 

 

 

Erhvervserfaring som dannelse 

I afsnittet om relevans fremgik det, at generel over for specifik faglighed tillagde kvalitet mening. 

Samtidig kan vi se, at et fokus på langt højere grad af praktisk viden indtræder som afgørende for 

uddannelsernes relevans. Dette går hånd i hånd med Østergaards idé om, at kvalitet er lig med 

relevans for arbejdsmarkedet, hvormed en arbejdsmarkedsorienteret viden bliver vigtig. 

Kommunikationen kløver her frembringelse i forholdet mellem manglende praksis og praktisk 

erfaring. Dannelse forstået som en udviklingsproces ses i lyset af udvikling til at kunne indgå på 

arbejdsmarkedet gennem praktiske fag og kurser: ”Vi skal have noget mere virkelighed ind i 

vores uddannelser. Rigtige virksomheder og rigtige problemer skal ind og være en del af den 

måde, man lærer på,” har Østergaard udtalt (Østergaard in Jyllands Posten:6), hvoraf kvalitet 

bliver farvet af en realitetspræget dimension. 

Per Holten-Andersen, rektor for CBS, er ligeledes tilhænger af en langt større praktisk dimension 

i universitetsuddannelserne: ”Jeg synes, man skulle have indbygget studierelevante erhvervsjobs 

i en hel del uddannelser” (Interview:PHA). 

Holten-Andersen mener, at erhvervsrelevans skal indgå sammen med uddannelserne, som skal 

designes i samarbejde med aftagerne både inden for det private og offentlige arbejdsmarked. 

Elite Masse 

Differentiering 
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Iagttagelsen kan sidestilles med dét fokus, vi tidligere har beskrevet om vigtigheden af 

uddannelsernes relevans for erhvervslivet, men med en vinkel der i højere grad medtager den 

enkelte studerendes praktiske læring som vigtigt. Iagttagelsen hører netop under 

dannelsesperspektivet, hvor det vurderes som positivt, at en praktisk dannelse til et stadie af 

højere forståelse for ”rigtige problemer” og arbejdsmarkedet, i større grad bliver et 

kvalitetsstempel på universitetsuddannelserne.  

Venstres uddannelsesordfører, Esben Lunde Larsen, mener ligeledes, at: ”Universiteterne skal 

ikke være erhvervsskoler, men universiteterne skal i højere grad anvende deres aftagerpaneler og 

sikre, at praksisforståelse i højere grad kommer til at præge de danske uddannelsesinstitutioner” 

(Larsen in Jyllands Posten:3). 

Vi kan altså se, at den studerendes evne til at kunne agere i et virkeligt erhvervsliv, og heraf 

tilegnelsen af kompetencer dertil, iagttages som relevant for en god universitetsuddannelse.  

 

 

 

Figuren illustrerer erhvervserfaringens form. Praktisk erfaring markeres her som en måde, 

hvorpå den studerendes kan opstå som kvalificeret. Denne kombinerer dannelsens og 

relevansens logik, i og med at praktisk erfaring er noget, der skal frembringes hos den 

studerende, for at denne derigennem lettere kan indgå på arbejdsmarkedet og fremstå som 

kvalificeret for en kommende arbejdsgiver.  

Dannelse til livet 

Omend en kvalitetsforståelse af universitetsuddannelserne som en slags dannelse til livet og 

selvstændig tænkning generelt, ikke er én vi i kommunikationen ser ofte, kan vi dog iagttage, at 

den er til stede. I det historiske afsnit tidligere i afhandlingen blev der redegjort for, hvordan det 

generelle dannelsesfokus tidligere har været primært i forståelsen af universiteternes rolle, 

Praksis Manglende praksis 

Erhvervserfaring 
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hvilket løbende er blevet gjort mindre centralt til fordel for et mere beskæftigelsesorienteret 

aspekt. Vi ser dog stadig, at der er en opposition til det erhvervsrettede fokus i 

kommunikationen. 

Perspektivet ses eksempelvis i et debatindlæg i Berlingske Tidende, hvor filosoffen Malene Trock 

Hempler er uforstående over for det, hun mener, er et snævert kvalitetsfokus i, hvad 

universitetsuddannelserne skal kunne: ”Det burde være indlysende, at både samfundet som 

helhed, det menneskelige liv, erhvervslivet og det demokratiske liv har brug for kandidater og 

borgere (...), der som hele mennesker og myndige borgere ikke blot underlægger sig autoriteter, 

men har modet til at tænke selv! Mere oplysningsfilosofi. Mere dannelse. Mere frihed til kritisk 

tænkning” (Hempler in Berlingske:5). Evnen til kritisk tænkning, der kan medvirke til at udfordre 

samfundets dominerende logikker sættes her som en kvalitetsfaktor i 

universitetsuddannelserne, og både ”det menneskelige liv, erhvervslivet samt det demokratiske 

liv” nævnes som aftagere af denne evne til kritisk tænkning. 

Ove Kaj Pedersen er enig, og anskuer ikke kun arbejdsmarkedet som aftager for kandidaterne, 

men ser ”alle livets sammenhænge” som vigtige brikker i anskuelsen af 

universitetsuddannelsernes rolle: ”I USA er de fantastiske til metode. Det der er så godt ved de 

to ting (red. metode og logisk tænkning) er, at de kan anvendes i alle livets sammenhænge” 

(Interview:OKP). 

Under dannelse til livet er det interessant at iagttage, hvordan en omvendt logik af hvad vi så 

under relevansens form, gør sig gældende. Her er det udbuddet frem for efterspørgslen, der 

sættes på formens inderside, da fokus her er på, at universitetsuddannelserne (udbuddet) skal 

danne og udvikle den studerende til at indgå i en samfundsmæssig kontekst, som selvstændigt 

og kritisk tænkende samt demokratisk ansvarlige. Her bliver det således ikke efterspørgslen, der 

ses som kvalitet, men i stedet det udbud og deraf de egenskaber som universiteterne tildeler de 

studerende uanfægtet arbejdsmarkedets behov. 
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Følgende figur illustrerer, hvordan relevansens form efterspørgsel/udbud, er vendt om til fordel 

for en udbudsorienteret kvalitetsforståelse, som udgør den form vi ser under dannelse til livet 

som kvalitet. 

 

 

 

Opsamling 

Dannelse opstår i kommunikationen som et ekko af kvalitetskommunikationens forståelse af det 

kvalitetsfyldte. Logikken manifesterer sig i forståelsen af dannelse gennem en differentierings- 

og erhvervserfaringslogik, samt en forståelse om dannelse til livet generelt. Idet dannelsens 

markerede side frembringelse trues af, at der er forskellige måder, hvorpå denne frembringelse 

iagttages, forsøger kommunikationen at forskyde den primære forskel og fjerne fokus fra det 

grundlæggende paradoksale i, at iagttagelsen ikke kan se gennem hvilke betingelser, den 

markerer frembringelse ud fra.  

I kommunikationen opstår et krydsfelt i forståelsen af, hvad den kvalitetsfyldte udvikling er - vi 

ser både, at en frembringelse af erhvervsrettede kompetencer hos den studerende og - i 

kontrast dertil - en dannelse til livet og demokratiet generelt er på spil. 

Udover at iagttage, hvordan og til hvad universitetsuddannelserne skal danne, kredser 

kommunikationen også om, hvem der skal dannes. Der opstår her to retninger, som henholdsvis 

indebærer en sympati for eliteuddannelser og en norm om, at universiteterne bør favne alle i et 

langt mere demokratisk perspektiv. 

 

 

 

Udbud Efterspørgsel 

Dannelse til livet 
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Ovenstående figur illustrerer dannelsens form, inklusiv de genindtrædelser som analysen viste 

gjorde sig gældende på den markerede side af forskellen.  

Undervisningens logik 

I de to foregående afsnit har iagttagelserne af kvalitet på universitetsuddannelserne været 

præget af et fokus på indhold i uddannelserne; hvilken form for viden skal de studerende opnå, 

hvorfor skal de tilegne sig den, og hvem er hvilken viden relevant for? 

Dette afsnit stiller skarpt på iagttagelser, der i stedet knytter an til et formperspektiv af 

universitetsuddannelserne; kvalitet iagttages her især som noget, der defineres af, hvordan 

undervisningen foregår på universitetsuddannelserne. Der er her tale om en logik, der knytter 

an til pædagogik og læringsformer. Samtidig kan vi se en række iagttagelser, der også beror på en 

kvantitativ forståelse af kvalitet - eksempelvis i form af gennemførselsprocent og 

gennemførselstid for en universitetsuddannelse. I dette afsnit flyttes blikket altså til iagttagelser, 

der favner et kvalitetsbegreb, der indebærer fokus på, hvordan læring foregår.  

Således finder vi, at der i kommunikationen om kvalitet optræder en forskydning af kvalitetens 

primære form, som re-artikulerer kvalitet som et spørgsmål om undervisning, hvori der lægges 

vægt på særlige læringsformer og kvantitative succesmål som værende kvalitet.  

Formand for DSF, Jakob Ruggaard, forklarer, hvordan hans kvalitetsforståelse i høj grad beror på, 

hvordan undervisningen foregår i praksis ude på universiteterne: ”Grundlæggende har jeg en 

meget mere basal kvalitetsforståelse end mange andre har (…). De ting, jeg vil slå på som 

Udbud 

Frembringelse Stilstans 

Dannelse 

Elite Masse Praksis Manglende  
Praksis 

Erhvervserfaring 

Efterspørgsel 

Dannelse til livet Differentiering 
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vigtige, er helt basale ting som timetal - har du timer nok - hvor tit møder du din underviser, 

under hvilke former møder du din underviser” (Interview:JR). 

Det vil sige, at selve midlet til viden; hvordan den studerende lærer noget bedst, bliver sidestillet 

med kvalitet, hvori der opstår et krydsfelt mellem mål og middel. ”Gode” læringsformer bliver i 

sig selv kvalitet og sættes ikke i kontekst af, hvilken viden det er, den studerende opnår.  

Vi definerer formen på undervisningen som forskellen mellem læringsform og læringsindhold, 

idet undervisningen iagttages gennem disse to elementer; det har både noget at gøre med et 

budskab, der videregives (læringsindhold), og måden hvorpå dette budskab videregives 

(læringsform). I følgende figur illustreres undervisningens form: 

 

 

 

Under dannelsens form fremgik det, at kommunikationen orienterer sig om viden som kvalitet 

ud fra forskellen specifik/generel faglighed. Her blev der skelnet imellem, hvilken form for viden 

den studerende tilføres. Andre steder i kommunikationen kan vi dog se den direkte modsatte 

tendens, som afspejles i ovenstående forskel. Nemlig hvordan læringsindholdet tilsidesættes for, 

at kommunikationen i stedet kan betragte kvalitet som et spørgsmål om den måde, hvorpå de 

studerende modtager undervisning. I kommunikationen kan vi se, at spørgsmålet om 

læringsindholdet betragtes som både central og decentral i spørgsmålet om vejen til øget 

kvalitet. Hvorvidt viden og læringsindhold dømmes inde eller ude i skabelsen af kvalitet 

afhænger således af, hvor i kommunikationen vi orienterer os og deraf, hvem der sætter 

forskellen. Men hvordan kan man kommunikere om læringens form uden også at forhold sig til 

indholdet? Dette bliver paradoksalt, da det netop må betragtes som læringsformens formål at 

formidle indholdet. Det er derfor paradoksalt, at kommunikationen her forholder sig til formen 

og ikke indholdet. Vi kan iagttage, hvordan der i forbindelse med undervisningens form, 

Læringsform Læringsindhold 

Undervisning 



67 

 

orienteres mod to forskellige temaer i kommunikationen, som søger at skjule dette paradoks ved 

at reformulere, hvad der betragtes som kvalificeret læringsform; nemlig formidling og kvantitet.  

Den gode formidling som kvalitet 

Under undervisningens form kommunikeres der om kvalitet gennem en form, der går på 

formidling. Det indebærer, hvorvidt underviseren på universitetet er kompetent nok til at 

undervise. Således ser vi et re-entry inden for læringsformen, der understreger et behov for 

kompetent formidling til de studerende. 

I en artikel i Berlingske Tidende fortæller Executive MBA, Jørgen Bo Madsen, om sine 

studieerfaringer, hvor han bl.a. kommer ind på undervisernes evne til at lære fra sig: ”Det må 

være rimeligt, at der måles på lærerstabens evne til at formidle lærestoffet fagligt dygtigt og på 

en inspirerende og motiverende måde, og at de lærere, der er pædagogisk svage, skiftes ud med 

lærere, som brænder for at dygtiggøre de studerende” (Madsen in Berlingske:9). Der skal altså, 

ifølge ham, være måleindikatorer på, hvorvidt den enkelte underviser evner at formidle sit stof 

videre på en ”inspirerende og motiverende måde”, hvormed en pædagogisk logik sidestilles med 

kvalitet. 

Jakob Ruggaard, formand for DSF, er ligeledes kritisk over for måden, hvorpå undervisning 

foregår i dag: ”Det er fuldstændig absurd, at der ikke findes nogen krav om pædagogisk 

opkvalificering på universiteterne. (…) Og det er jo godnat, når man kan høre, at rigtig mange 

studerende har oplevelser med professorer, der står og taler ind i en overhead med ryggen til 

holdet til en forelæsning eller sidder ned og læser op af 25 maskinskrevne A4 ark” (Interview:JR). 

Uddannelsesordfører for Socialdemokratiet, Mette Reissmann, ser i den forbindelse en 

udfordring i, at manglende pædagogiske kompetencer hos underviseren resulterer i et højt 

frafald blandt de studerende: ”(…) kvalitet på universiteterne kan ikke ses uden for de rammer, 

som de studerende tilbydes. Der er rigtig mange unge studerende der kommer ind (…). Og hvis 

de så står over for undervisere, som ikke er pædagogisk uddannede, og som står overfor en 
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række studerende, som er snothamrende forvirrede over det liv, de nu er begyndt på. Så er det 

vanskelig at optimere kvaliteten” (Interview:MR) 9.  

Næstformand for Akkrediteringsrådet, Christian Thune, deler denne bekymring og er 

uforstående over for, at de studerende ikke kræver bedre undervisere. I dag er der ingen krav 

om, at underviserne på universiteterne skal have pædagogisk opkvalificering, som der fx er på 

gymnasierne, hvilket Thune anser som problematisk (Interview:CT). 

Kommunikationen fokuserer altså her på, hvordan der skal undervises. I kommunikationen om 

formidling er der et fravær af indholdsdiskussioner, som vidner om en mere strukturel måde at 

iagttage kvalitet på, da det er rammerne for formidlingen, der kritiseres frem for indholdet af 

den viden, der formidles. Christian Tune tager dog indholdet af undervisningen op, ved at sætte 

spørgsmålstegn ved kravet om forskningsbaseret undervisning på bacheloruddannelserne: 

”Kravet her hjemme om at både bachelor og kandidatuddannelsen skal være forskningsbaseret, 

og det er jo der, at kæden hopper helt af. For jeg mener ikke, at bacheloruddannelser behøver at 

være synderligt forskningsbaserede. Lad os koncentrere forskningsniveauet på 

kandidatuddannelsen” (Interview:CT). 

Han understreger her, hvordan bachelorniveau med fordel kan være mindre forskningsbaseret 

end kandidatniveau, da han finder undervisernes kompetencer i formidling afgørende 

(Interview:CT).  

I spørgsmålet om den rette læringsform forholder kommunikationen sig altså hele tiden til sin 

egen yderside; læringsindholdet, da det netop er den rette formidling af indholdet, der er 

centrum for kommunikationen. Ikke desto mindre omtales det ikke i denne kontekst, hvad det 

rette indhold indebærer, kun formen hvormed det skal formidles. Dette fremstår paradoksalt, 

idet de to sider ikke kan undvære hinanden for at danne mening. Igen forsøger 

kommunikationen således at afparadoksere ved at genindføre forskellen på formens inderside, 

som danner en logik om formidling og konkretiserer undervisningsformen gennem et fokus på 

forholdet mellem kompetence og inkompetence hos underviserne.  
                                                           
9 Efterfølgende pointerer hun dog også elevernes modtagelighed for undervisning som afgørende, hvilket vi kommer nærmere 
ind på under formningsanalysen (Interview:MR). 
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Når kommunikationen vægter formen frem for indholdet, stilles der spørgsmålstegn ved, 

hvorvidt det overhovedet bør være forskere og professorer, der underviser, men i stedet folk 

med bedre pædagogiske færdigheder. Dette til trods for at kommunikationen flere andre steder, 

definerer netop mødet med den forskningsbaserede underviser som kvalitet. Kommunikationen 

om rammerne for undervisning tømmes i en vis forstand for substans til fordel for en orientering 

mod kompetent formidling som kvalitetsfyldt. 

 

 

 

På baggrund af den foregående analyse ser vi derfor, at en formidlingsform gør sig gældende 

under undervisningens form, som kløver verden ud fra undervisernes kompetence og 

inkompetence i pædagogiske formidlingsfærdigheder. Dette er illustreret i ovenstående figur. 

Kvantitet som kvalitet 

Et gennemgående element i kommunikationen om rammerne for den studerendes læring er, 

hvorvidt timeantallet på studiet er tilfredsstillende i forhold til at kunne opnå god kvalitet. Ofte 

forklares det ikke, hvad kvalitetsfyldt i den henseende er, men timetallet bliver i sig selv en vigtig 

del af kommunikationen. 

Mange timer anses altså overvejende som positivt. Steen Hildebrandt, professor ved Aarhus 

Universitet, har bl.a. udtalt: ”Jeg ved fra samtaler, at der er for mange studerende, som får for 

lidt undervisning og vejledning, og resultatet er, at vi uddanner mennesker med så dårlige 

kompetencer, at de ikke vil få et job” (Hildebrandt in Jyllands Posten:4). 

For lidt undervisning og vejledning sidestilles i sig selv med årsagen til, at der uddannes 

mennesker med få kompetencer, som deraf ikke kan komme i job. Igen er Jakob Ruggaard enig, 

idet han også bl.a. sidestiller få undervisningstimer med kvalitetstomt: ”Hver dag oplever jeg og 

mine medstuderende nemlig massive kvalitetsproblemer på vores uddannelser med (…) alt for få 

Kompetence Inkompetence 

Formidling 
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undervisningstimer (…). Det stigende optag øger kvalitetspresset endnu mere og kræver seriøs 

opmærksomhed fra både ledere og politikere, hvis vi skal kunne tilbyde anstændige, udfordrende 

og inspirerende uddannelser til alle” (Ruggaard in Politiken:7). En tilgang til kvalitet, der beror på 

kvantitet, opstår altså; jo flere timer, dets bedre uddannelser 

Samme kvantitative indgangsvinkel ser vi, når det gælder Morten Østergaards politik for de 

videregående uddannelser. Her er det erklærede mål, at 60 pct. af en ungdomsårgang skal tage 

en videregående uddannelse, og at 25 pct. af en ungdomsårgang skal tage en lang videregående 

uddannelse (Østergaard in FIVU:2). I forlængelse heraf forklarer Østergaard i et svar på 

henvendelse fra Dansk Magisterforening, at han anser gennemførsel af studiet på normeret tid 

som noget, der i mange tilfælde er en fordel for de studerende (Østergaard in DM:2013). 

Per Holten-Andersen, rektor ved CBS, forholder sig dog kritisk over for det kvantitative fokus på 

antallet af undervisningstimer, hvortil han finder diskussionen ”alt for endimensionel” 

(Interview:PHA). Dertil forklarer han i forbindelse med studietid, at Finansministeriet har 

udarbejdet en model ved navn Studiereduktionsmodellen, der fokuserer på, hvordan det er 

muligt at reducere studietiden hos de studerende. Altså et kvantitativt fokus på tid som en vigtig 

faktor. Denne holdning til kort gennemførselstid, stiller Holten-Andersen sig kritisk overfor: ”(…) i 

dag er der stort fokus på gennemførselstid, men jeg tror faktisk mange af dem, der læser på 

deltid, hvis de har job ved siden af, får en bedre uddannelse. Men det tager dobbelt så lang tid. 

Så det regnestykke er ikke helt så simpelt, som jeg tror, at nogle af Finansministeriets 

regnedrenge har lavet det” (Interview:PHA). 

Dette kan betragtes som stående i direkte opposition til den tidligere logik om kvalitet under 

dannelsens form. Her talte både Per Holten-Andersen og Morten Østergaard for vigtigheden af 

praktisk erfaring og indsigten i ”rigtige problemer”, som Østergaard formulerede det (Østergaard 

in Jyllands Posten:6). Hertil fremstår Østergaards ønske om normeret gennemførselstid blandt 

de studerende som paradoksalt, da det ifølge bl.a. Holten-Andersen ikke hænger sammen med 

den praktiske erfaring, som, på lige fod med kort gennemførselstid, blev markeret som kvalitet.  
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Omend der hersker uenighed om hensigtsmæssigheden i det kvantitative fokus på 

uddannelserne, så kan der iagttages et fokus på kvalitet ud fra denne logik. Her orienterer 

kommunikationen sig hele tiden ud fra en logik om flere eller færre som vejen til kvalitet; flere 

undervisningstimer, færre studieår, flere studerende på uddannelserne mv.. Alt efter hvilket 

element under det kvantitative fokus der kommunikeres om, markeres enten flere eller færre på 

indersiden af kvantitetens form som kvalitet. Formen er illustreret i figuren nedenfor: 

 

 

 

Opsamling 

I ovenstående afsnit har vi analyseret undervisningens form i kommunikationen om kvalitet på 

universiteterne. Her har vi kunnet iagttage et fokus i kommunikationen om kvalitet, som ikke 

blot beskæftiger sig med indholdet af undervisningen, men også selve rammerne for læring som 

vigtige for kvalitet. Herunder undervisernes pædagogiske egenskaber, antallet af 

undervisningstimer, antal af studerende på universiteterne, samt de studerendes 

gennemførselstid. I følgende figur fremgår en illustration af undervisningens form, samt de re-

entrys som konkretiserer kommunikationen. 
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Globaliseringens logik 

Den fjerde form og sidste form, der gør sig gældende i kvalitetskommunikationen, er 

Globalisering. Her kan det iagttages, hvordan universiteternes og de studerendes evne til at 

orientere sig mod globaliseringen kommunikeres som kvalitet. Begrebet indgår i debatten om, 

hvordan vi sikrer kvaliteten af de danske universiteter, og de kandidater der avles heraf. 

Gennemgående iagttages evnen til at indgå i den globale konkurrence som et område, hvortil 

kvaliteten bør hæves, da universiteternes manglende kvalitet ses som årsagen til Danmarks 

ringe konkurrenceevne i en global setting: ”Vi er hverken dygtige, ambitiøse, motiverede eller 

disciplinerede nok til at klare os i den globale konkurrence. Så langt er både studerende, 

uddannelser, erhvervsliv og politikere enige” (Lauritsen in Berlingske:7), hvilket er forsker og 

underviser ved Aarhus Universitet, Peter Lauritsens, holdning til kvaliteten (eller mangel på 

samme) på universitetsuddannelserne. Han mener således at kunne etablere en bred enighed 

om manglende konkurrenceevne på globalt plan som et problem.  

Flere steder i kommunikationen om kvalitet på universitetsuddannelserne opstår manglende 

global konkurrenceevne som et problem. I en kronik i Politiken forklarer Østergaard sit syn på 

Danmarks udfordringer i forbindelse med konkurrencedygtighed, og dermed uddannelsernes 

rolle i løsningen på dette: ”Jeg tror ikke, jeg er den eneste, der har hvilet lidt i en forestilling om 

Danmark som en nation i vidensoverskud - med danske kandidater, bachelorer og faglærte, der i 

bund og grund nok var lidt dygtigere end i andre lande. Men andre må som jeg erkende, at det 

store paradoks under denne krise er, at mens vi alle - som vi skal være - er optaget af de 

danskere, der har mistet deres job, har danske virksomheder i et ikke ubetydeligt omfang måttet 

opgive at besætte stillinger eller tilmed været tvunget til at flytte arbejdspladser ud af landet, 

fordi der mangler kvalificerede danskere” (Østergaard in Politiken:3). Østergaard vurderer i 

forlængelse af dette, at positionen som videnssamfund på den globale scene som tabt, hvis der 

ikke handles ved at sikre kvaliteten af medarbejdere til det private arbejdsmarked. Samtidig 

definerer han den nuværende situation i termer om tabte arbejdspladser til udlandet, grundet 

manglende kompetencer blandt de kandidater, som virksomhederne får stillet til rådighed i 
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Danmark. Yderligere stiller han kvalitet som vejen til at genvinde terræn i et globalt samfund og 

deraf som midlet til at sikre den danske økonomis bæredygtighed (Østergaard in Politiken:3). 

Der kommunikeres tilmed om et presserende behov for at forholde os til den internationale 

konkurrence for derigennem at måle, vurdere og ikke mindst højne kvaliteten af de danske 

kandidaters kompetencer. Samtidig sidestilles kandidaters kompetencer til at indgå på det 

private arbejdsmarked med evnen til at indgå i den globale konkurrence. De studerendes 

kvalifikationer skal altså være rettet mere mod det private for, at samfundet kan konkurrere 

internationalt. Østergaards udmelding er forholdsvis klar; ingen styrket kvalitet = ingen styrket 

global konkurrenceevne (Østergaard in Politiken:3). 

I vores interview af rektor for CBS, Per Holten-Andersen, opstiller han fire komponenter til at øge 

kvaliteten på universiteterne. Som den tredje heraf nævner han, at et internationalt element bør 

indgå i uddannelserne i form af obligatorisk udveksling for de studerende. Han mener, at man 

som studerende får meget mere med sig hjem: ”Hvis du gør det (studerer red.) i udlandet, og det 

er i øvrigt samme kvalitet, så får du en masse mere: En anden kultur, et andet internationalt 

netværk, livsvarige netværk globalt og du får nogle udfordringer, som er lidt større, fordi det er 

en lille smule vanskeligere og være produktiv studiemæssigt, når du er i udlandet. (…) Og det er 

jo sådan set den begyndende opdragelse til, hvad arbejdsmarkedet er” (Interview:PHA). 

Holten-Andersen opstiller ligeledes det internationale perspektiv som et positivt element for 

højnelse af kvalitetsniveauet hos den studerende, og mener bl.a. at dette internationale 

element kan bidrage til ”livsvarige netværk globalt” (Interview:PHA). 

Globalisering opstår altså som en måde, hvorpå kvalitet tillægges mening og konkretiseres som 

kvalitetsfyldt. Kommunikationen vægter her Danmarks globale konkurrenceevne inden for viden 

og uddannelse, som værende kvalitet i sig selv. I kommunikationen sættes det internationale 

over for det nationale, hvormed kvalitet ses i relation til, at de danske studerende må være i 

stand til at konkurrere på viden internationalt for at blive genkendt som kvalificerede. 

Globaliseringens form optræder derfor på følgende vis:  
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Opsamling 

Globaliseringens form markerer hele tiden et internationalt perspektiv som betydningsgivende i 

kvalitetskommunikationen. Samtidig iagttages det, at universitetsuddannelserne lige nu er 

nationalt fokuserede til det danske offentlige arbejdsmarked, hvormed der ikke produceres nok 

kandidater, der kan fungere på det private arbejdsmarked og dermed understøtte den 

internationale konkurrence.  Kommunikationen orienterer sig mod, at vi i Danmark må skabe 

bedre uddannelser for at opnå den internationale konkurrenceevne. Dermed bliver det 

nationale et afgørende præmis for at opnå de internationale kompetencer. Hermed ses 

Luhmanns paradoks igen, hvormed det markerede betinges af det umarkerede i formens forskel.  

Der defineres et behov for de rette kompetencer, for at Danmark kan fremstå som internationalt 

konkurrencedygtigt. Men det defineres ikke i mere specifikke termer, hvori et højt nationalt 

uddannelsesniveau består. Blot at det skal være orienteret mod det private arbejdsmarked for 

derved at kunne konkurrere på det internationale marked. Et internationalt udsyn, og hermed 

den danske konkurrenceevne, stilles altså som en ønsket kvalitet i debatten om den kommende 

reform. Der iagttages et behov for at højne konkurrenceevnen, hvor øget kvalitet på 

universiteterne ses som et middel hertil.  

Diskussion 

Til trods for at det kvalitetsfyldte antager fire forskellige former, kan vi iagttage, at nogle af 

logikkerne fylder mere end andre. Det er således en klar tendens, at det kvalitetsfyldte som 

relevans for arbejdsmarkedet er særlig betydningsfuld i måden, hvorpå kvalitet tillægges 

mening.  

International National 

Globalisering 
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Relevansens logik strukturerer, hvordan en lang række aspekter af universitetsuddannelserne 

tillægges mening; eksempelvis bliver relevans betydningsgivende til idéen om dannelse i form af 

at definere, at den erhvervsorienterede udvikling hos den enkelte studerende betragtes som 

afgørende. Relevans bliver ligeledes en frontløber for idéen om kvalitet som konkurrenceevne, 

idet relevans for det private arbejdsmarked i Danmark ses som fordrende et stærkere 

erhvervsliv, hvilket styrker den globale konkurrenceevne. Relevansens logik bevæger sig også ind 

over undervisning som kvalitet, idet den foreskriver, at undervisningen skal være mere 

praksisorienteret og klæde den studerende på til at kunne orientere og klare sig i erhvervslivet 

efter endt uddannelse. Omend vi kan se, at der findes fire logikker, hvis paradokser vi gennem 

analysen har illustreret, kan vi altså se, at relevansen i høj grad vinder indpas på tværs af de fire 

kvalitetsforståelser. De forskellige logikker bygger oven på hinanden, og her bliver relevansens 

logik den mest dominerende i måden, hvorpå kvalitet iagttages. Figuren illustrerer vægtningen 

af de fire kvalitetsforståelser, som det fremstår i kommunikationen.  

 

 

 

Relevans som tømt for indhold 

Dét, at universitetsuddannelsens relevans for arbejdsmarkedet i så overskyggende omfang 

opstår som kvalitet på universitetsuddannelserne, bliver problematisk, fordi vi samtidig ser, at 

efterspørgslen fra selvsamme arbejdsmarked sjældent er i stand til at definere og konkretisere, 

hvad den efterspørger. Relevansens logik kløver blot kvalitet i forskellen mellem udbud og 

efterspørgsel. Kommunikationen forsøger at konkretisere sig selv ved at indkredse, at 

efterspørgslen bl.a. leder efter kandidater, der besidder særlige faglige kompetencer. Hvori disse 

kompetencer helt konkret består i, siges der midlertidig ikke noget om, fordi kommunikationen 

ikke kender den konkrete efterspørgsel. Iagttagelserne består af en vægtning af både en generel 

og specifik faglighed som relevant for erhvervslivet, hvilket vidner om, at kommunikationen ikke 

Relevans 

Dannelse 

Undervisning 

Globalisering 
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kan fiksere, hvad det egentlig er for en faglighed, erhvervslivet har brug for. Samtidig dømmes 

relevans som lig med, at universitetsuddannelserne producerer innovative kandidater, der kan 

være nyskabende. Hvori nyskabelsen ligger i forbindelse med at blive genkendt som relevant for 

arbejdsmarkedet, markeres ej heller - blot at kandidaterne skal besidde denne egenskab. Selvom 

idéen om relevans forsøger at afparadoksere sig selv, fremstår forsøgene uholdbare, fordi den 

helt grundlæggende præmis for efterspørgslen er, at kommunikationen ikke kan kalkulere eller 

definere den (Interview:LE). 

Dannelse som logik fylder ligeledes meget. Som udgangspunkt kredser kommunikationen på 

tværs af de fire logikker om, at der må foregå en frembringelse af det kvalitetsfyldte, hvordan 

dette så end defineres. Dannelsens grundlæggende form frembringelse/stilstand kendetegner 

deraf i høj grad den øvrige kommunikation om kvalitet. Forskellen er, hvordan det iagttages 

hvilken ”aftager” der skal frembringes ”noget” til, og hvem det skal frembringes i. Dette er der 

ikke enighed om, hvilket vi ser som en af de primære udfordringer for en fælles forståelse for 

kvalitet som led i arbejdet med Kvalitetsreformen. Vi vender tilbage til denne pointe i 

formningsanalysen. 

Den vaklende form 

Kvalitet kan ses som et af de mest omdiskuterede begreber, der er at finde i moderne politisk 

kommunikation, og der er gennem tiden lavet op til flere kvalitetsreformer af en lang række 

velfærdsområder10.  En opfattelse kunne heraf være, at det er let at forstå og definere, hvad 

kvalitet er og ikke er, idet kvalitet i bredt omfang kommunikeres gennem overordnede generelle 

termer og ofte med stor selvfølgelighed. 

Ikke desto mindre har ovenstående analyse vist, hvor løst defineret og vanskeligt 

kommunikationen har ved at fastsætte, hvad der forstås som kvalitet, og hvad der falder 

udenfor. Jævnfør den selvfølgelighed hvorom der kommunikeres om begrebet, kunne det i første 

                                                           
10

 Daværende Regerings Kvalitetsreform Bedre velfærd og større arbejdsglæde - Regeringens strategi for høj kvalitet i den 
offentlige service (2007) indfattede eksempelvis kvalitetsløft af både børnepasning, ældrepleje og sygehuse (STM:2007). 
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omgang tyde på, at der foreligger en klar og veldefineret forskel, der trækkes på, når kvalitet 

iagttages. Men analysen har netop vist, hvordan kvalitet på ingen måde er entydigt defineret.  

Som indledning til dette kapitel fremanalyserede vi kvalitetens form som 

kvalitetsfyldt/kvalitetstomt ud fra en begrundelse om, at kommunikationen hele tiden orienterer 

sig mod, hvorvidt noget udgør kvalitet eller ej. Den videre formanalyse, hvor de fire primære re-

entrys kom i spil, vidner dog om begrebet kvalitet som yderst tomt og ubestemt, da der hele 

tiden knyttes forskellige forståelser til begrebet. Forsøges begrebet videre bestemt og 

konkretiseret i kommunikationen, ekspanderer kommunikationen over i nye og andre former for 

derved at kunne knytte mening til begrebet. For at forholde sig til sin egen kompleksitet, der 

indebærer en paradoksal bestemmelse af, hvad der udgør kvalitet, trækker kommunikationen 

hele tiden på andre systemer. Kvaliteten forfalder til andre former, der bidrager til konkretisering 

af begrebets indhold.  

Formen er således i vid udstrækning ikke i stand til at distancere imellem sig selv og sin 

omverden, og lader sig hele tiden låne ud til andre systemer. I tråd med den klassiske måde, 

hvorpå en formanalyse gribes an, har vi som udgangspunkt søgt at identificere kvalitetens 

forskel og arbejde videre med denne. Den fortsatte analyse har dog vist os netop, hvor tomt og 

ubestemmelig formen er, da den viser sig som afhængig af andre systemer for at konkretisere 

kvalitetsbegrebet. Den er ikke i stand til at opretholde sin egen form, da den hele tiden trækker 

på, og låner fra, andre systemer. Deraf kan vi ikke betragte kvalitet som et særskilt system, der er 

i stand til at lukke sig om sig selv. Ej heller er der tale om en bestemt kvalitetssemantik, da 

kommunikationen ligeledes trækker på forskellige semantikker. Kvaliteten bliver aldrig fuldt ud 

sin egen.  

Kvalitet som tema for kommunikation 

I stedet må kvalitet reduceres til at opstå som et tema kommunikationen trækker på, da det ikke 

er selvreferentielt nok til at forholde sig til sin egen forskel og dermed udgøre et system. Den 

foregående analyse har illustreret, hvordan der blot skal stilles et spørgsmål eller to i 

kommunikationen om kvalitet, før kommunikationen må referere til andre systemer i forsøget på 
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at slå meningen fast; kommunikationen bliver således produceret på andre systemers 

præmisser. Forskellen kvalitetsfyldt/kvalitetstomt kan betragtes som det generelle tema, hvorom 

kvalitetskommunikationen centrerer sig; nemlig hvorvidt noget er kvalitet eller ikke er kvalitet. 

Men forskellen på hvad der er kvalitetsfyldt og hvad der er kvalitetstomt sættes forskelligt alt 

efter hvilken systemreference, der sætter forskellen - det være sig udbud/efterspørgsel, 

frembringelse/stilstand, læringsform/læringsindhold eller international/national. De forskellige 

systemer, som benytter kvalitet som tema for deres kommunikation, søger alle at legitimere 

deres forståelse af kvalitet11.  

I oktober 2013 nedsatte Regeringen Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående 

uddannelse, der ifølge kommissoriet, har til opgave at udarbejde konkrete anbefalinger til 

forbedringer af kvalitet og relevans inden for en række overordnede temaer som forarbejde til 

ministerens proklamerede Kvalitetsreform (FIVU:2013b). Arbejdet skal være færdigt ultimo 

2014. Kommissoriet viser samme tendens, som vi har set i den øvrige kommunikation om 

kvalitet, idet selve begrebet om kvalitet aldrig fastholdes eller defineres som sit eget. Udvalget 

skal bl.a. ”definere kvalitet og relevans i de videregående uddannelser med afsæt i national og 

international viden på uddannelsesområdet” (FIVU:2013b), og således forskydes 

kvalitetsdefinitionen igen væk og over i andre kommunikative referencer, der her indebærer 

perspektiver om viden, det nationale og det internationale.  

At kunne dømme hvad kvalitet er og ikke er, må betragtes som noget nær en umulighed -- selv i 

et udvalgskommissorie, der skal udstikke retningslinjer for reformens kvalitetsarbejde. Det 

kvalitetsfyldte defineres i stedet af det system, hvorfra kvalitet kommunikeres. I ph.d. 

afhandlingen Evaluative Technologies - Quality and the Multiplicity of Performance (2007) 

beskrives kvalitet bl.a. på følgende måde: ”Quality can be a compelling value in its own right. It is 

robust enough to pertain to products, innovations, service standards, and calibre of people” 

(Wilkonson and Willmott (1995) in Lindeberg:2007:149). Hvor kvalitet her beskrives som robust 

nok til at kunne overføres i forskellige kontekster, vil vi i stedet betragte det som tomt nok. Netop 

                                                           
11

 Dette forsøg på at ”vinde” meningstilknytningen til begrebet kvalitet vil blive behandlet i kapitel 4. 
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begrebets tomhed medfører, at forskellige systemer kan benytte sig af kvalitet som et tema for 

kommunikationen, der sætter en selektiv ramme for kommunikationen, hvortil der så kan 

knyttes forskellige former for mening.  

Til trods for begrebets tømte karakter, gør den forskel, som vi i starten af analysen 

identificerede, sig stadig gældende som retningsskabende for kommunikationen, der benytter 

sig af kvalitet som tema. Kommunikationen henvender sig nemlig mod en forståelse af om noget 

opleves som kvalitetsskabende eller ej - altså kvalitetsfyldt eller kvalitetstomt. Dermed gøres 

kvalitet til et spørgsmål om brugbarhed og ydeevne: Hvorvidt noget i kommunikationen opfattes 

som brugbart eller ej (Lindeberg:2007:151). Dette perspektiv kan identificeres i samtlige af de 

former, som vi kunne iagttage trak på kvalitetens form. Alle fire former iagttager kvalitet som 

noget ønskværdigt, noget der findes brugbart til at løfte og håndtere forskellige udfordringer. 

Tobias Lindeberg argumenterer endvidere for, at kvalitet knyttes til, hvordan nogle eller noget 

kan gøres i stand til at performe på en bestemt måde. Aktøren eller objektet kan ud fra dette 

argument ikke være kvalitet eller kvalificeret, hvis ikke denne kan bruges eller yde noget i en 

kontekst. Diskussionen bør således gå på kriterierne for, hvad der er kvalitet, nærmere end 

hvorvidt det overhoved er brugbart, da en grundlæggende betingelse for kvalitet er, at det er 

brugbart (Lindeberg:2007:152). Der er derfor ikke grund til at dvæle ved hvorvidt noget er 

brugbart eller ej, da dette er en betingelse for at noget kan betragtes som kvalitet, men i stedet 

hvori denne brugbarhed består. Dette kan vi bl.a. genkende i diskussionen af, hvorvidt kvalitet er 

det udbud af kandidater, universiteterne udbyder eller er dét, som erhvervslivet efterspørger, og 

om hvorvidt denne efterspørgsel går på generel eller specifik faglighed. Trods uenigheder er der 

fælles fodfæste om, at universitetsuddannelserne skal være til gavn for nogen: de studerende 

skal have arbejde, og samfundet skal klare sig ved, at erhvervslivet undgår at måtte ty til 

udlandet for at finde kvalificerede kandidater. Kvalitet opstår altså som led i en brugbarhed, men 

kriterierne for, hvad der betragtes som brugbart, er forskellige. På denne måde genererer 

kvalitet et blik for performance, da kommunikationen kommer til at orienteres om brugbarhed 

og graden af denne fra en aktør eller objekts handlinger (Lindeberg:2007:152).  
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Delkonklusion 

Indledningsvis undersøgte vi kvalitetens grundlæggende form, og sammenfattede forskellen som 

værende kvalitetsfyldt/kvalitetstomt. Herunder beskrev vi, hvordan kvalitetens form opstår som 

paradoksal, og dermed giver anledning til, at kommunikationen producerer nye forskelle for at 

fjerne fokus fra paradokset. I kommunikationens forsøg på at tillægge mening til iagttagelserne 

af kvalitet, opstod fire nye former, der som et ekko af kvalitetens primære form, søger at re-

artikulere begrebet. Disse re-artikulationer blev identificeret som; Relevans, Dannelse, 

Undervisning og Globalisering. Netop diversiteten imellem disse fire logikker skildrer 

kvalitetsdebattens forskellige og til dels konflikterende positioner.  

Ikke blot så vi, at formerne er udtryk for forskellige forsøg på re-artikulering af kvalitet. Vi så 

også, at de nye former i sig selv indebærer paradokser, vi kunne iagttage i kraft af vores anden 

ordens iagttagelsesposition. 

For det første så vi et paradoks i relevansens form, der kløver efterspørgsel og udbud. Her er 

forudsætningen for at uddanne til en særlig efterspørgsel naturligvis at have kendskab til, hvori 

denne efterspørgsel består. Vi så i kommunikationen, at der stilles spørgsmålstegn ved visheden 

om dette, hvorfor det bliver paradoksalt, at kommunikationen kredser om at skulle uddanne til 

efterspørgsel. Udfordringen er, at der knyttes forskellige forståelser til, hvad det er 

arbejdsmarkedet efterspørger. Arbejdsmarkedet opstår altså som et emne, forskellige systemer 

kløver i deres egen systemreference. Ydermere fremgik det, at erhvervslivet ikke selv kan 

definere, hvordan efterspørgslen vil se ud blot en kort årrække ud i fremtiden. Således blev 

relevansens form igen spaltet, og to yderligere former opstod, der prøvede at indkredse, hvad 

denne efterspørgsel går på; faglighed og nytænkning. 

Fokus på udvikling af den studerende blev også iagttaget som kvalitetsfyldt, hvilket kom til 

udtryk ved at forskellen frembringelse/stilstand tillagde kommunikationen mening. Vi 

identificerede her, at der var en logik om dannelse som kvalitet på spil. Paradokset udgjorde her, 

hvordan der i kommunikationen ikke var konsensus om, hvad frembringelse indebærer. 

Dannelse blev deraf yderligere specificeret gennem tre forskellige re-entrys, der iagttog udvikling 
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af den studerende på kontrastfyldte måder. Bl.a. så vi, at dannelse gennem iagttagelserne både 

tager form af en praktisk, virkelighedsnær dimension samt en mere alment dannende funktion.  

Den tredje form, vi identificerede som meningsgivende til kommunikationen om kvalitet, 

indebærer måden, hvorpå de studerende bliver undervist; altså en logik der beror på form og 

rammer for læring. Logikken antog en langt mere kvantitativ dimension end de tre øvrige former, 

og repræsenterer således en lidt anderledes måde at anskue kvalitet på. Heri kunne vi se et 

primært fokus på formen for undervisning frem for indholdet. Form og indhold er vanskeligt at 

adskille, hvorfor formen læringsform/læringsindhold under undervisning som logik, opstod som 

paradoksal. 

Til sidst så vi en logik om globalisering som kvalitetsfyldt; dét at universiteterne producerer 

kandidater, der kan indgå på det private arbejdsmarked og dermed understøtte den globale 

konkurrenceevne, blev iagttaget som værende lig kvalitet. Vi identificerede globaliseringens 

form som internationalt/national, og fandt et paradoks i, at der lægges afstand til det nationale 

fokus, som dog samtidig gøres til præmissen og ressourcen for, at den internationale 

konkurrenceevne kan opnås. Yderligere blev det ikke specificeret i kommunikationen, hvori det 

kvalitetsfyldte nationale uddannelsesniveau skal bestå - blot at det skal være til stede. 

Disse fire logikker og paradokser er i den ovenstående analyse blevet udfoldet. Det er hertil 

interessant, at der kommunikeres parallelt gennem logikkerne, når de vægter grundlæggende 

forskellige forståelser af, hvad der er kvalitetsfyldt i forhold til universitetsuddannelserne. 

Kommunikationen om kvalitet afslører sig selv som paradoksal. Heriblandt kan nævnes, hvordan 

der under relevansens logik er et klart fokus på kvalitet som uddannelsernes relevans for 

arbejdsmarkedets efterspørgsel, mens der i forbindelse med dannelse som kvalitet eksempelvis 

er fokus på, om universitetets rolle er at favne og danne den brede befolkning i demokratisk 

øjemed eller at fordre potentialet blandt en elite.  

Eksemplet viser, at kommunikationen om kvalitet i et vist omfang har forskellige præmisser for at 

forstå kvalitet; præmisser der ikke umiddelbart lader sig forene.  
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Samtidig så vi, at relevansens logik i bredeste omfang gennemsyrer kommunikationen og bliver 

dominerende i iagttagelserne af det kvalitetsfyldte til trods for, at efterspørgslen samtidig 

afslørede sig selv som uvidende over for, hvad den efterspørger.  

I den afsluttende diskussion så vi, hvordan kvalitetens form hele tiden må låne sig selv ud til 

andre systemer for at specificere, hvad kvalitet indebærer. Dermed mener vi ikke, at man kan 

tale om kvalitet som et selvstændigt system, men nærmere som et tema, der byder sig til for 

kommunikationen i andre systemer. Kvalitet opstår dermed som tema, der låner sig ud til 

forskellige former, og gør kommunikationen til en kommunikation om kvalitet - men altid i et 

andet systems navn og med en anden systemreference; det kvalitetsfyldte bliver det relevante, 

det dannende, det konkurrencedygtige eller dét der stiller gode rammer for undervisningen på 

universiteterne.  
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Kapitel 3 

Analysedel 2: Formningsanalysen 

Formålet med denne analysedel er at undersøge, hvordan kommunikationen opstiller 

mulighedsbetingelser for styring til kvalitet på universitetsuddannelserne. Via formanalysen 

kunne vi identificere fire overordnede logikker, hvorom der kommunikeres om kvalitet. Vi så i 

den forbindelse, hvordan der hele tiden vendes tilbage til to midler, hvorigennem kvaliteten 

ønskes og forventes opnået: 1) Universiteterne og, 2) De studerende. De ses på forskellige 

måder og forskellige steder som midlet til at skabe kvalitet på universitetsuddannelserne. 

I den følgende analyse iagttages, hvordan både universiteterne og de studerende opstår som 

medieækvivalente til det pædagogiske funktionssystems medie barnet, når styring til kvalitet er i 

fokus. I kommunikationen kan vi iagttage fire primære organisationssystemer; 1) universiteterne, 

herunder rektorer, professorer, dekaner m.fl.. 2) det politiske, hvilket rummer politikere og 

Akkrediteringsrådet, 3) erhvervslivet og 4) de studerende.  

Disse fire systemer indgår i kommunikationen om kvalitet på universitetsuddannelserne, og 

udgør en del af hinandens omverden. Når vi iagttager, hvordan henholdsvis universiteterne og 

de studerende opstår som midler til kvalitet, iagttager vi således, hvordan de selv samt deres 

omverden definerer vejen til kvalitet på universiteterne.  

Analysen rundes af med en diskussion af, hvordan universiteterne og de studerende opstår i 

forbindelse med styring til kvalitet. 

Det pædagogiske funktionssystem 

Luhmann arbejder ud fra en forståelse af samfundet som differentieret i forskellige 

funktionssystemer, der hvert har tilknyttet et symbolsk generaliseret medie 

(Andersen:2004:259). Et eksempel på et funktionssystem kunne være det politiske 

funktionssystem, som kløver sin omverden ud fra koden styrer/styret med det symbolsk 

generaliserede medie magt. Mediet er generelt forstået på den måde, at det kan kommunikeres 

om det forskelligt. Er det politiske funktionssystem gældende i kommunikationen opstår der en 
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særlig rationalitet, der orienterer sig mod magt i form af eksempelvis kampe, alliancer og 

dominansrelationer. Den binære kode kløver verden ud fra sin forskel, hvormed alt forstås 

gennem denne kode (Andersen:2004:259). 

Strukturelle koblinger 

Luhmann skelner mellem tre forskellige typer systemer, hvoraf organisationssystemer ikke 

besidder deres egne medier. De er i stedet beslutningssystemer, og kan kun kommunikere om 

beslutninger ved at forme beslutningen i et medie, de låner fra et funktionssystem, hvortil der er 

knyttet en bestemt kode (Andersen:2004:259). Hermed opstår der en strukturel kobling mellem 

et organisationssystem og et funktionssystem, som fx det politiske funktionssystem. Ved at 

forme et medie i kommunikationen gøres noget kommunikation meningsfuldt, mens resten 

reduceres til støj. Når der i kommunikationen knyttes an til et medie, kan den kun kommunikere 

ud fra den kode, som er knyttet til mediet. Det har den konsekvens, at der kun kan knyttes an til 

ét medie ad gangen. Knyttes der an til fx økonomiens kode, vil alt blive forstået som økonomisk. 

Skiftes koden, ændrer dette kommunikationens vilkår og mulighedsbetingelser 

(Andersen:2002:28). En organisation kan godt benytte sig af flere forskellige funktionssystemer, 

men kun ét funktionssystem ad gangen (Andersen:2002:31). At forme kommunikationen i et 

medie har altså klare konsekvenser for, hvordan kommunikationen kan udfolde sig 

(Andersen:2004:260-261). 

I formanalysen så vi, at der er fire overordnede logikker på spil, når kvalitet sættes til debat. 

Relevans som kvalitet trækker fx på en økonomisk logik, mens dannelse som kvalitet trækker på 

en mere pædagogisk logik. Fælles for de fire logikker er dog, at de i kommunikationen om, 

hvordan kvalitet skal opnås, trækker på en pædagogisk kodet kommunikation. Med dette 

forstås, at kommunikationen orienteres mod udvikling af kvaliteten på 

universitetsuddannelserne ved at gå fra ét stadie til et andet i jagten på kvalitet. Med en 

pædagogisk kodet kommunikation er mediet barnet. Barnet forstås her som formeligt fra en ting 

eller stadie til et andet. Hvilken type formning, der er tale om, betinges af kommunikationen 

(Andersen:2004:261). Barnet som medie står således til rådighed for at blive benyttet i 
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kommunikationen, og er symbolsk i den forstand, at universitetet eller den studerende kan opstå 

som barnet. En pædagogisk kodet kommunikation medfører specifikke spilleregler for, hvordan 

kommunikationen kan udfoldes, og hvordan både universiteterne og de studerende gøres til 

styringsgenstande. 

Vi vil i analysen udfolde, hvordan kommunikationen vægter, at universiteterne og de studerende 

skal tillægges en række kompetencer for at kunne øge kvaliteten, og deraf blive betragtet som 

”fuldkomne voksne” (Andersen:2004:262). I nærværende kontekst opstår universiteterne og de 

studerende således som medieækvivalente (Andersen:2004:263) til mediet barnet. Det 

pædagogiske funktionssystem udgør en funktion gennem sortering af kommunikationen, der 

indebærer, at det centrale bliver, hvilke kvalifikationer samt læringskompetencer barnet skal 

tilegnes. Der orienteres hele tiden mod at gøre barnet bedre gennem forskellige metoder. Det er 

også heri, at det pædagogiske funktionssystems paradoks ligger indlejret. For hvordan kan 

systemet vide om forskellen bedre/dårligere, som der arbejdes ud fra i kommunikationen, selv er 

enten dårligere eller bedre til at sikre læring? (Andersen:2004:262). 

Ikke overraskende åbnes der altså i debatten op for en pædagogisk kommunikation, hvor 

universiteterne og de studerende ikke ses som formfuldendte, men i stedet betragtes som 

havende et udviklingspotentiale. Det kan måske fremstå som en pudsig iagttagelse at sidestille 

universitetet og den studerende med det symbolsk generaliserede medie barnet, men vi vil i 

afsnittet argumentere for, at denne måde at anskue styringen på bliver frugtbar, og fungerer 

som en brugbar analytik til at undersøge hvilke styringsredskaber, der markeres som de rigtige til 

at sikre pågældende udvikling. 

Universitetet som midlet til kvalitet 

Som illustreret i indledningen opstår universitetet i styringskommunikationen som barnet, der 

skal formes og udvikles for at blive genkendt som kvalitetsfyldt. Dette kan illustreres på følgende 

vis: 
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(Egen figur efter Åkerstrøm:2002:30) 

Figuren illustrerer, hvordan kvalitetens form præges i mediet universitetet, som deraf fremgår i 

midten af figuren. For at illustrere at universitetet er medieækvivalent til barnet, fremgår det i 

bunden af figuren, at kommunikationen trækker på det pædagogiske funktionssystem. 

Universiteterne fremgår her som den primære læringsgenstand i kommunikationen, og gøres til 

genstand for forskellige iagttagelser fra sig selv og dets omverden, som søger at forme 

universiteterne til at øge kvaliteten på universitetsuddannelserne. Universiteterne er således 

det, der ønskes formet til at være kvalitetsfyldt frem for kvalitetstomt. Hvilke styringsteknologier 

der er på spil, altså hvilke metoder, der iagttages som brugbare til at forme universiteterne til at 

skabe kvalitet, bliver dermed afsnittets analysegenstand. 

I empirien kan vi iagttage to grundlæggende styringsformer, der gør sig gældende; styring til 

selvstyring og direkte styring. 

Styring af universiteterne 

Som den første af de to overordnede styringsteknologier betragtes kvalitet som noget, der skal 

fordres og opstå inden for organisationen selv. Det er tydeligt, at kommunikationen opstiller 

forventninger om, at universiteterne selv bør være i stand til at øge kvaliteten. Når pegefingeren 
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for den manglende kvalitet og ansvaret herfor skal placeres, havner den således oftest på 

universiteterne. 

Uddannelsesordfører for Socialdemokratiet, Mette Reissmann, er forholdsvis klar i sin opfattelse 

af, at universitetet bærer ansvaret for sikring af kvaliteten i undervisningen: ”(…) det må de deale 

med. Det må de jo sikre, at deres undervisere og forskere er på det niveau, at de også kan 

håndtere de udfordringer (at kvaliteten daler red.). Så må de jo efteruddanne dem. Det er ikke 

mit indtryk, at universiteterne er presset helt i bund. Jeg mener bestemt, at der et potentiale for, 

at de kan yde noget mere” (Interview:MR). Universiteterne bærer altså, ifølge Reissmann, 

hovedansvaret for den manglende kvalitet, og det må de så ”deale med”. Udtalelsen ligger ikke 

op til en fælles ansvarsforståelse for kvalitetssikringen af universitetsuddannelserne. Det 

betragtes som universiteternes eget ansvar at forholde sig til de udfordringer, der italesættes. 

Med den afsluttende sætning kan ligeledes iagttages en optik om bedre prioritering af gældende 

ressourcer, fra universiteternes side, som en farbar vej til øget kvalitet. 

I forhold til at sikre god undervisning med kompetente undervisere som vi så opstod i 

kvalitetskommunikationen, mener Jakob Ruggaard, formand for Danske Studerendes Fællesråd 

(DSF), ligeledes, at universiteterne bærer ansvaret: ”I et auditorie er der jo overhovedet ingen 

interaktion mellem underviser og studerende. Jeg tror, det er sådan nogle steder, at man skal 

udvikle sig og tilbyde nogle andre undervisningsformer. Altså langt mindre hold, mere 

diskussions- og udviklingsorienteret, mere i dialog. Altså variation i undervisningsformerne” 

(Interview:JR). I spørgsmålet om de pædagogiske færdigheder mener Ruggaard, at der er behov 

for mere direkte styring: ”Vores politik hos DSF er, at der skal være obligatorisk årlig pædagogisk 

opkvalificering som en del af undervisningsåret. (…) Det synes jeg er den eneste måde, 

universiteterne kan tage den nye studenterbefolkning seriøst på” (Interview:JR). I forlængelse af 

den undervisningsbaserede kvalitetslogik, vi fandt i formanalysen, fremgår det her, hvordan det 

forventes, at universiteterne selv har ansvar for at styre til denne ved at skulle ”udvikle sig og 

tilbyde andre undervisningsformer.” Universiteterne opstår selv som garanterne for kvalitet og 

som årsagen til, at kvaliteten halter. Samtidig defineres en mere direkte form for styring som en 



88 

 

måde at sikre udvikling af barnet (universitetet) på, idet Ruggaard mener, at der bør være 

obligatorisk pædagogisk opkvalificering som et pålagt krav til universiteterne. Med fokus på 

pædagogiske obligatoriske færdigheder udpeges universiteternes undervisere som børnene, der 

på nuværende tidspunkt mangler pædagogiske kompetencer og bør gennemgå en formning for 

at blive genkendt som ”fuldkomne voksne”, der i denne kontekst besidder de rette kompetencer 

til at undervise. I Ruggaards citat veksles altså imellem to forskellige styringsteknologier; 

henholdsvis selvstyring og en mere direkte styring. To ganske forskellige styringsformer, der 

defineres og artikuleres i samme kontekst, hvilket implicerer, at universitetet på én og samme tid 

henholdsvis betragtes som ude af stand til selv at sikre, at den pædagogiske opkvalificering sker 

og henholdsvis som værende ansvarlig for, at det sker.  

Næstformand for Akkrediteringsrådet, Christian Thune, giver også udtryk for, at universiteternes 

selvstyring er en hensigtsmæssig styringstilgang, men mangler tillid til universiteternes evne til 

at organisere denne: ”Universiteter skal sætte sig nogle mål, og ikke mindst mål for kvalitet på 

deres uddannelser. Det vil sige, at kvaliteten hænger sammen i det omfang, de kan leve op til 

deres egne målsætninger. Til syvende og sidst er det universiteterne selv, som bærer ansvaret for 

deres kvalitet og kvalitetsarbejde. Fokus på kvalitet i uddannelserne har længe ikke været stærkt 

nok. Universiteterne vil ofte sige, at det har de ikke tilstrækkelige økonomiske ressourcer til, men 

danske universiteter er jo finansieringsmæssige særdeles velkørende. (…) Når der alligevel er så 

mange klagesange fra universiteterne, er det efter min mening i høj grad prioriteringer og 

dermed ressourceudnyttelse, der burde være langt klarere og langt bedre,” fortæller han 

(Interview:CT), for lidt senere at understrege problemet, som han ser det: ”Alle danske 

universiteter kan lægge et dokument frem, hvor deres kvalitetssikring er beskrevet på det 

smukkeste. Problemet er, i hvilket omfang det overhovedet er implementeret” (Interview:CT). 

Universiteterne har, ifølge Thune, de rette ressourcer til at kunne sikre kvaliteten af 

uddannelserne, men prioriteringerne betragtes som dårlig ressourceudnyttelse, hvorfor 

kvaliteten lider aflast. Udmeldingen om, at universiteterne bør definere nogle mål, som de siden 

efterlever, kunne vidne om, at det mest hensigtsmæssige iagttages som, at universiteterne selv 

definerer og efterlever et kvalitetssikringssystem inden for Kvalifikationsrammerne, som vi 
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introducerede i afhandlingens historiske afsnit. Hertil er institutionsakkreditering i 2013 blevet 

indført, hvormed der gives ”frihed til institutionen til selv at fastlægge kvalitetssikringsarbejdet, 

så længe institutionen kan vise, at den lever op til de fem kriterier for kvalitet og relevans, som er 

fastsat i bekendtgørelsen” (AKKR12:1). Universiteterne er således blevet inviteret til at betragte 

sig selv som en kompetence ved at skulle opstille værdier, målsætninger og strategi for 

udviklingen af deres egen kvalitetssikring. Dog inden for allerede klart definerede rammer i form 

af de fem kriterier for kvalitet og relevans, der fremgår af bekendtgørelsen (AKKR:2013). Altså 

frihed med restriktioner. Hermed gøres institutionsakkreditering til en styringsteknologi, der 

styrer til selvstyring. Denne form for selvstyring betragter Thune dog som dysfunktionel. Han 

mener ikke, at universiteterne har været i stand til at implementere de kvalitetssikringsmodeller, 

de selv har været med til at definere. Han vender således atter tilbage til taxameterstyring som 

den mest hensigtsmæssige styringsform: ”Taxametersystemet kom på et tidspunkt, hvor 

universiteterne ikke kunne interessere sig mindre for, om de studerende blev færdige. (…) Jeg har 

stadig ikke noget bedre alternativ” (Interview:CT). 

Vi ser altså en situation, hvor selvstyring via universiteternes egne målsætninger opfattes som 

mest hensigtsmæssig. Men universiteterne iagttages ikke som værende i stand til at løfte denne 

opgave. Der opstår her et paradoks: Universiteterne iagttages ikke som værende i stand til at 

implementere de rammer for kvalitetssikring, der gør sig gældende. I forlængelse af denne 

erkendelse defineres yderligere direkte styring (taxameterstyring) som den næstbedste løsning. I 

stedet for at forholde sig til hvorfor og hvilke årsager der kan skyldes, at universiteterne ikke 

formår at implementere en intern kvalitetssikring, som den nye institutionsakkreditering 

indebærer, defineres yderligere direkte styring igen som teknologien, der kan sikre kvalitet. 

Universiteternes syn på styring 

Som nævnt indgår fire primære organisationssystemer i debatten om kvalitet, hvoraf de udgør 

hinandens omverden13. Overstående har vi vist, hvordan styring til kvalitet gennem udvikling af 

universiteterne iagttages fra politisk hånd og fra de studerende side i form af Jakob Ruggaard fra 
                                                           
12

 Forkortelse for Akkrediteringsrådet. 
13

 Disse udgør: Universiteterne, De studerende, Det politiske og Erhvervslivet. 
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Danske Studerendes Fællesråd. 

Spørger man universiteterne selv rettes fingeren ligeledes (delvist14) indad, når ansvaret for 

kvaliteten på universiteterne skal placeres. Rektor for CBS, Per Holten-Andersen, mener, at 

universiteterne besidder den centrale del af ansvaret, da han mener, at universiteterne har et 

grundlæggende problem i at fokusere på forskning frem for undervisning, hvilket han finder 

komprimerende for kvaliteten: ”(…) på CBS er det specielt sådan, at over 2/3 af vores indkomst 

kommer fra uddannelse. Så vi er i dag født som uddannelsesinstitutioner, der bedriver forskning. 

Ikke en forskningsinstitution, der tilfældigvis udbyder uddannelse. Og det er ekstremt vigtigt, at 

de to elementer i efterspørgsel efter uddannelse dvs. dem der vil tage uddannelsen (indgangen 

på efterspørgselssiden) og så udgangen (dvs. arbejdsmarkedet) rent faktisk synes, at det er et 

godt produkt. Og det tror jeg ikke alle vil sige i dag,” forklarer han (Interview:PHA). Han mener, 

at uddannelse for mange universiteter er blevet et ”stedbarn” (Interview:PHA); ”(…) hvis vi også 

vil være en del af det der internationale akademiske samfund, skal vi også have et renommé af 

både fremragende forskning og uddannelse. (…) Dels ved at erkende at kvalitet ikke er 

endimensionel. Det er mere komplekst. Og så skal der være en kvalitetskultur på universiteterne, 

som er lige så nådesløs, som den er på forskningsområdet, men ikke er det i dag på 

uddannelsesområdet” (Interview:PHA).  

Holten-Andersen finder, at der skal en kulturændring til på universiteterne for at lykkedes med 

at opprioritere uddannelse, og dermed sikre kvaliteten blandt både de studerende og aftagerne 

for uddannelserne; arbejdsmarkedet. Holten-Andersen betragter altså her styring til kvalitet ud 

fra et opdragelsesperspektiv, hvor universiteterne skal forme sig til orientering mod særlige 

værdier. Samtidig er der tale om en kritik af egne rækker, da Holten-Andersen mener, at 

ændringen bør komme fra universiteterne selv (Interview:PHA). Han giver i interviewet udtryk 

for, at han finder det politiske fokus på den manglende kvalitet både relevant og nødvendig, men 

giver samtidig udtryk for, at det politiske fokus kan medføre overstyring: ”Men der har været for 

lidt internt kvalitetsfokus på uddannelsesområdet. Og derfor synes jeg sådan set, at det delvist er 

                                                           
14

 I universiteternes kommunikation italesættes de studerende ligeledes som havende et centralt ansvar for kvaliteten på 
universiteterne. Dette behandler vi dog først senere i dette afsnit, hvor vi iagttager hvordan de studerende optræder som midlet 
til kvalitet.  



91 

 

berettiget, at politikerne blander sig. Så er der en tendens til overstyring, når man først er 

kommet indenfor” (Interview:PHA). I forbindelse med styring til kvalitet vægter Holten-Andersen 

også, at det ikke alene er universiteterne, der er midlet til kvalitet. Han fokuserer på, hvordan 

erhvervslivet har en vigtig rolle, herunder samarbejdet med dem, idet han mener, at 

uddannelserne bør designes i samarbejde med det private og offentlige erhvervsliv 

(Interview:PHA). Holten-Andersen giver således udtryk for, at han finder universiteternes 

selvstyring som den mest hensigtsmæssige styringsform til at forbedre kvaliteten, samt giver 

udtryk for et samarbejde med erhvervslivet som en konkret måde, hvorpå uddannelserne kan 

indrettes. Hermed indgår altså selvstyring via eksternt samarbejde, som en styringsform der 

knytter an til forståelsen af kvalitet som relevans. Samtidig giver han ikke udtryk for at dele 

universiteternes omverdens bekymring om universiteternes manglende evne til at udfolde 

denne selvstyring.  

Universitetet som både kompetence og strateg 

Med styring til selvstyring genindtræder den pædagogiske form i sig selv, og universiteterne 

bliver således både den, der formes og den formende, idet de styres til at skulle styre sig selv. En 

lignende pointe udfolder Niels Åkerstrøm Andersen i sin analyse af medarbejderudvikling, hvor 

han viser, hvordan medarbejderne ikke kun skal formes i en bestemt retning, men samtidig 

gøres til selvansvarlig for egen læring og udvikling (Andersen:2004). Det er samme pointe, vi her 

kan iagttage, når universitetet og dets ansatte henvises til at gøre sig selv til medium for 

kommunikationen ved at spalte sig selv i henholdsvis form og medium. Universitetet inviteres til 

at betragte sig selv som både en kompetence til kvalitetsskabelse samt strateg for, hvorledes 

dette skal eksekveres. Universitetet opfordres til hele tiden at underligge sig den pædagogiske 

kode, og deraf forbedre og korrigere sig selv mod bedre kvalitet - herunder også iagttage og 

genkende sin egen inkompetence på området. 

Der kan her åbnes op for en hypotetisk forståelse af universiteterne som rangeret efter 

forskellige niveauer af læringsparathed og evnen til konstant at forme og udvikle sig selv - ikke 

blot en enkelt gang, men som en kontinuerlig proces. Man kunne her forestille sig, hvordan der 
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differentieres imellem forskellige universiteters evne til at udvikle sig og være ”læringsparate” 

som succeskriteriet for at blive genkendt som kvalificeret. Morten Østergaard lader til at 

opponere på denne rangering af universiteterne: ” Jeg oplever, at det er en proces (red. at 

uddannelsessektoren erkender, at relevans også er kvalitet), der er i gang overalt - men jeg 

fornemmer også, at det er en kulturkamp, der er pågående, og som kalder på et mere åbent 

opgør (…)” (Østergaard in Politiken:3). 

Kommunikationen trækker her på et sammenligningsgrundlag, hvor ”erkendelsen af”, at kvalitet 

også er relevans vinder indpas mange steder, og at nogle universiteter allerede har ”forstået 

det”. Andre må der tages et mere direkte opgør med, så universiteterne bliver i stand til at forstå 

hvilke værdier, der er korrekte at rette sig mod. Således genkendes universiteterne som midlet til 

kvalitet under forudsætning af, i hvor høj grad de tilslutter sig en den politiske kvalitetsforståelse 

som læringsgrundlag, og er i stand til at udvikle sig i tråd med denne. 

Direkte magt som styringsteknologi 

I forlængelse af universiteternes selvstyring som en styringsteknologi til opnåelsen af kvalitet, 

kan vi iagttage, hvordan de politiske rammer, der defineres fra central hånd, udgør en 

styringsteknologi, som vægter en mere direkte magt. Her sker således et skift i 

kommunikationen fra at være funderet på en pædagogisk præmis med en opdragende funktion 

ved formning af barnet til i stedet at vægte en dominanspræget relation, hvormed politikerne 

søger at underligge universiteterne en direkte magtudøvelse. Her trækker kommunikationen på 

det politiske funktionssystem, som benytter mediet magt og kløver sin omverden gennem 

forskellen styret/styrer. Kommunikationen betinges her af en direkte magtforudsætning i 

forholdet mellem at styre og blive styret. I forbindelse med de politiske rammer som 

styringsteknologi knytter kommunikationen især an til den kvantitative kvalitetsforståelse, som 

blev præsenteret i formanalysen (jf. afsnittet Kvantitet som kvalitet s. 69).  
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(Egen figur efter Åkerstrøm:2002:30) 

Figuren illustrerer her, hvordan universitetet stadig udgør mediet, som indpræges i kvalitetens 

form, men som her i stedet er medieækvivalent til mediet fra det politiske funktionssystem; 

magt. I stedet for at universiteterne gennem rammer for selvstyring formes til at indløse kvalitet 

ved at opnå særlige kompetencer, ser vi her, at universiteterne direkte pålægges styring. 

Taxameterstyring 

I formanalysen fremgik det, at den kvantitative kvalitetslogik havde et primært fokus på 

mængden af undervisningstimer, gennemførselstiden og om, hvorvidt ressourcerne skulle 

allokeres til samtlige studerende eller en mindre elitær gruppe. Dette kvantitative fokus blev 

defineret som kvalitet både fra politisk hånd og studenterbevægelsen. 

”Kan vi først nå dertil, kan vi måske begynde med at diskutere det mest fundamentale og spørge 

os selv, om det videregående uddannelsessystem, som vi kender det i dag, reelt skaber de bedst 

mulige rammer for, at hver enkelt ung dansker kan udleve sit fulde potentiale under uddannelsen 

- men også efterfølgende på arbejdsmarkedet. Men min påstand er, at vi i dag ikke har et 

system, der udfordrer de studerende maksimalt. Rigsrevisionen kritiserede sidste år 

universiteterne for på visse uddannelser at udbyde for få timer, ligesom det var alt for sjældent, 

at de studerende rent faktisk mødte universiteternes topforskere, selvom det jo netop er det 

møde, der gør universitetet til et universitet” skrev Morten Østergaard i en kronik til Politiken 
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(Østergaard in Politiken:3). De politiske rammer og herunder ”uddannelsessystemet” sættes her i 

centrum som et vigtigt element i forbindelse med at øge kvaliteten på uddannelserne. De 

politiske rammer defineres som noget, der skal sikre de studerende det optimale 

udviklingspotentiale via kvantitative parametre som undervisningstimer og mødet med 

topforskere, som pålægges universiteterne. Hermed gøres de politiske målsætninger til en 

styringsteknologi, der bygger på en direkte form for magt ved at forsøge at få universiteterne til 

at agere og indrette uddannelserne på en bestemt måde. Åkerstrøm og Thygesen berører dette 

styringstema i artiklen Styringsteknologier i den selvudsatte organisation (2004), hvor de 

undersøger styringsteknologier i forbindelse med medarbejderroller. Her opstilles ”selvtilpasset 

styring” som en teknologi, der drejer sig om planlægning af den styredes selvtilpasning; at styre 

input af fx ressourcer, mål og prioriteringsmekanismer for den styredes produktion af output 

(Andersen & Thygesen:2004:26). Den selvtilpassede, som vi her vil sammenholde med 

universitetet, ”styrer sig selv på baggrund af en fremmedreference til omverdenen i egenskab af 

eksternt bestemte problemer, der internt skal prioriteres” (Andersen & Thygesen:2004:26). 

Mette Reissmann, uddannelsesordfører for Socialdemokratiet, betragter ligeledes politiske krav 

som et element, der kan styres igennem for at opnå resultater, hvis ikke universiteterne selv er i 

stand til at skabe dem. I forbindelse med globalisering, herunder de studerendes praktikperioder 

i udlandet som en parameter for kvalitet, udtalte hun således: ”Vi skal øge udvekslingen af 

danske studerende, så de i højere grad kommer ud og studerer. Vi får ikke flyttet os ud over 

landets grænser, og det er et kæmpe problem. Og hvis ikke de (universiteterne red.) vil det selv, 

så bliver de tvunget til det. Vi er jo begyndt at pille ved taxametersystemet, så de får penge pr. de 

studerende, de sender ud i stedet for kun dem, de tager ind. Vi ved, at universiteterne fungerer 

mere adræt, når de bliver presset på pengepungen” (Interview:MR). Her opstår 

taxametersystemet som en måde at få universiteterne til at makke ret på. Tvang iagttages som 

en givtig måde at få universiteterne til at sikre kvaliteten på. Samtidig fremgår det klart i citatet, 

at universiteterne opfattes som en institution, der motiveres af økonomiske incitamenter. 
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De politiske præmisser som udfordring 

Kommunikationen om styring til kvalitet afspejler en tendens, der indebærer, at universiteterne 

som system ønsker at træffe beslutninger om kvalitet - og deraf styring til kvalitet - på markant 

anderledes måder end det nuværende politiske system foreskriver. Fra universiteternes side 

opfattes de nuværende målsætninger negativt, og som en hindring for universiteternes 

mulighed for at sikre kvaliteten: ”Politikerne siger: 'Nu må I ikke kræve sådan og sådan, og nu 

skal I uddanne mange flere. Og I får ikke flere penge til det'. Hvad betyder det for kvaliteten? De 

forskellige målsætninger og konfliktende beskeder er en del af vores udfordring” har Jens 

Oddershede, rektor for Syddansk Universitet og formand for rektorkollegiet, udtalt til Berlingske 

Tidende (Oddershede in Berlingske:7). Altså en direkte kritik af den detailregulering som 

forekommer fra central hånd. Peter Lauritsen, forsker ved Aarhus Universitet, argumenterer for, 

at denne form for regulering sænker kvaliteten, da universiteterne tvinges til at optage flere 

studerende. Han finder, at ressourcerne kunne bruges langt bedre på at gøre færre studerende 

dygtigere (Lauritsen in Berlingske:7). Lauritsen kritiserer hermed den politiske dagsorden om 

øget optag på uddannelserne. Universiteterne giver udtryk for, at målsætningerne og 

taxametersystemet går ud over kvaliteten, da de bliver bedt om at optage for mange studerende 

til samtidig at kunne sikre et højt faglig niveau. Universiteterne stiller endvidere spørgsmålstegn 

ved optagelsen af de mange studerende, fordi de ikke mener, at det øgede optag er finansieret: 

”Vi ønsker uddannelser af meget høj kvalitet, men vi har også en finansiel virkelighed, vi må 

forholde os til. Det har blandt andet været en udfordring på humaniora, hvor vi får det laveste 

taxameter og dermed det laveste tilskud pr. studerende, og vi har rigtig mange studerende,” har 

Mette Thunø, dekan for uddannelse på Aarhus Universitet udtalt (Thunø in Jyllands Posten:4). 

Finn Kjærsdamm, rektor ved Aalborg universitet, giver udtryk for, at universiteterne ikke vil 

underligge sig ønsket om øget optag, fordi den indholdsmæssige kvalitet i undervisningen ikke 

kan følge med: ”Vi kan ikke blive ved med at finansiere udvidelsen. Dels fordi pengene først 

kommer året efter, at vi har øget optaget, dels fordi der jo kun følger penge med til undervisning, 

mens vi bliver nødt til også at kunne følge med og gøre undervisningen forskningsbaseret” 

(Kjærsdamm in Jyllands Posten:5). Kjærsdamm vurderer, at disse forhold vil bevirke, at 



96 

 

universitetet ikke vil øge optaget af studerende det kommende år (Kjærsdamm in Jyllands 

Posten:5). Det bliver derfor rent styringsmæssigt påtrængende at stille spørgsmålstegn ved, 

hvorvidt en hårdere incitamentsstyring af universiteterne via taxametersystemet reelt vil føre til 

de resultater, som politikerne ønsker og forventer. Kjærsdamms udtalelse vidner om, at 

universiteterne finder regeringens ønske om øget optag negativt for kvaliteten, hvorfor de 

ganske enkelt fravælger at underligge sig den styring, der søges dem pålagt.  

Universiteternes omverden er dog samtidig splittet i forhold til hvilke kvalitetslogikker, og heraf 

styring, der må anses som den rigtige. At regeringens kvantitative reguleringer for eksempelvis 

optagelsesprocenten går ud over kvaliteten, afvises fra politisk side: ”Ingen har bedt 

institutionerne om at sænke barren. Vi beder dem ikke optage en eneste, der ikke er kvalificeret 

til det. Tværtimod” (Østergaard in Berlingske:7). Her afviser Morten Østergaard, at ønsket om 

øget optag af flere studerende på uddannelserne skulle påvirke kvaliteten. Den Samlede Elev- og 

Studenterbevægelser er som omverden for universiteterne dog, ligesom universiteterne, kritisk 

over for de politiske målsætninger: ”Ja, ansvaret for vores uddannelser ligger i høj grad også hos 

vores institutioner, rektorer, undervisere og os selv. Men vi er alle sammen underlagt de rammer, 

som vores politikere sætter for os. Og når de tørre tal kommer på bordet, så viser regeringens 

flotte ord om større investering i uddannelser sig simpelthen at være forkerte. (…) 

Konsekvenserne kan være, at Henrik, hvis forældre er ufaglærte, aldrig får den 

universitetsuddannelse i historie, som han altid har drømt om. Han har nemlig måttet nøjes med 

seks timers forelæsning om ugen i et lokale med 300 andre studerende, uden at have nogen 

undervisere at gennemgå teksterne med” (Bohlbro m.fl. in Politiken:6). Her knytter 

kommunikationen an til den kvantitative forståelse af kvalitet, gennem eksemplificering af 

Henrik med de ufaglærte forældre, hvormed kvalitet igen gøres til et spørgsmål om 

undervisningstimer, mængde studerende i klassen og mødet med underviseren. 

Den samlede Elev- og Studenterbevægelse knytter altså an til samme kvantitative logik som det 

politiske system, men i negative termer; for mange studerende på holdene iagttages som 

uholdbart for kvaliteten.  
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Dernæst kritiseres det kvantitative fokus da der gives udtryk for, at kvalitetsstyringen gennem 

overordnede kvantitative rammer ”glemmer”, at andre former for kvalitet er vigtige såsom 

”sociale kompetencer” og evnen til at agere med andre mennesker: ”kvalitet kommer til at 

handle om, hvor højt på diverse top-100-lister vores universiteter ligger, eller hvor godt 

folkeskoleeleverne klarer sig i Pisa-test. Kvalitetsdiskussionen bliver til en diskussion af ranglister 

og tørre tal” (Bohlbro m.fl. in Politiken:6). Uddannelsespolitikken iagttages som havende for 

stort fokus på simple tal, der afgør kvaliteten af en student: ”Karakterer bliver mere og mere et 

målepunkt for at få drømmejobbet, og institutionerne skal i højere grad måles på, om de kan 

levere arbejdskraft til erhvervslivet nu og her” (Bohlbro m.fl. in Politiken:6). Der opstår i 

forbindelse med dette et ønske om, at de politiske målsætninger og værdier skal skifte fokus for 

at favne og give muligheden for, at universiteterne kan orientere sig mod en langt mere 

dannelsesorienteret kvalitetsforståelse (Bohlbro m.fl. in Politiken:6). Det implicerer, at styring 

iagttages som afhængig af, hvilke overordnede værdier, der er gældende i forhold til 

universiteterne - herunder at de værdier, der fungerer som retningsgivende for universiteterne 

nu (kvantitet) ikke fungerer, og at den direkte styring bør indrettes anderledes. 

Det kvalitetsfyldte som styringsudfordring 

Analyserne af kommunikationen ud fra henholdsvis universiteterne som system og deres 

omverden viser, at der er alsidige idéer om, hvad det kvalitetsfyldte er. Universiteterne kan ikke 

støtte op om det politiske kvantitative kvalitetsfokus, der lige nu pålægges dem gennem 

eksempelvis ønsket om optagelse af flere studerende. Dette mener universiteterne reducerer 

kvaliteten af uddannelserne. Grundlæggende er der, som vi også viste i formanalysen, altså ikke 

forenelige kvalitetsforståelser, hvilket har implikationer for styringen af området, da der ønskes 

styret i forskellige retninger. 

Kommunikationen giver udtryk for, at universiteterne opfatter at blive pålagt nogle 

målsætninger fra politisk hånd, som er vanskelige at realisere inden for de gældende 

økonomiske forudsætninger. Således gør der sig et styringsparadoks gældende: Universiteterne 

pålægges på nuværende tidspunkt, fra central hånd, rammer som de oplever reducerende frem 
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for at styrke kvaliteten. Mens politikerne ved målsætning om det øgede optag af elever på 

universiteterne skaber nogle specifikke rammer, der indsnævrer kvalitet som en kvantitativ 

størrelse, fraligger de sig samtidig ansvaret i forhold til universiteternes anke om, at ønsket om 

større optag er ufinansieret. Som i en anden dårlig skilsmisse står der således to parter, med 

forskellige kvalitetsforståelser, uden at lytte til hinanden. Universiteterne som den udøvende og 

politikerne i den regulerende og sanktionerende magtposition i denne relation. Imellem dem 

befinder sig de studerende. Det afgørende ved relationen mellem universiteterne og politikerne 

er dog, at politikerne sidder på en afgørende magtposition, hvorfra målsætningerne udstikkes, 

hvilket universiteterne herefter blot kan underkaste sig eller tage konsekvens af ved økonomiske 

sanktioner. Taxametersystemet har således til hensigt at skabe de fra politisk hånd ønskede 

incitamenter, ud fra Mette Reissmanns devise om at pengepungen er vejen til at gøre 

universiteterne mere ”adrætte” (Interview:MR). 

Når de politiske rammer, herunder taxametersystemet, styrer direkte ud fra en kvantitativ 

devise, skabes der en kompleks udfordring, idet vi har to parter med forskellige 

kvalitetsforståelser, der ikke lytter til hinanden. Dette styringsparadoks er særligt interessant og 

relevant at forholde sig til, da universiteterne i sidste ende er den instans, der skal implementere 

uddannelsesindsatsen. Er de ikke ombord i forhold til kvalitetsforståelsen, og herunder styringen 

til den, opstår en central udfordring i forhold til universiteternes implementering af de politiske 

målsætninger. 

Opsamling 

Vi har set, at kommunikationen om kvalitet på universitetsuddannelserne stiller universiteterne 

som muligheden for styring dertil. I forbindelse med styring til selvstyring som styringsteknologi, 

opstår universiteterne som medieækvivalente til mediet barnet, der skal formes til at kunne yde 

en bedre kvalitet. Herunder kunne vi iagttage, hvordan formen genindtræder i sig selv, og 

universitetet dermed får rollen som både den formende, og den der formes.  

I den anden styringsteknologi, nemlig de politiske rammer, kunne vi iagttage, hvordan der sker et 

skift i kommunikationen. Fra at trække på det pædagogiske funktionssystem med mediet barnet, 
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skifter kommunikationen over i det politiske funktionssystem med mediet magt, da der ikke 

længere er tale om at udvikle kompetencer hos universiteterne, men i stedet om direkte styring 

via en magtrelation, hvor universiteterne underligges de rammer som politikerne eksternt 

definerer - der er tale om styring gennem en fremmedreference (jf. s. 94). Samtidig kunne vi 

iagttage, hvordan universiteterne som system og studenterbevægelsen som en del af 

universiteternes omverden forholdt sig kritiske til denne magtpålæggelse. Til trods herfor blev 

den direkte styring opfattet som hensigtsmæssig af både Morten Østergaard, Mette Reissmann 

og Christian Thune. Alle tre aktører der sidder i en politisk magtfunktion.  

Ved den direkte styring tog kommunikationen udgangspunkt i det politiske funktionssystem, der 

gør brug af forskellen styrer/styret i sin iagttagelse af vejen til kvalitet. Vores iagttagelser af visse 

universiteters kommunikation går på, at politikerne gennem magt søger at styre universiteternes 

system, som dog udøver modstand, fordi den kvantitative kvalitetsforståelse ikke flugter deres 

egen kvalitetsforståelse.  

Det er en vigtig pointe, at det her er de grundlæggende divergerende kvalitetsforståelser, der 

producerer den primære styringsudfordring, fordi de ikke flugter hinanden. Dette forhold bør 

ses i lyset af afhandlingens systemteoretiske perspektiv, hvor det netop er vanskeligt at 

gennemføre styring af et eksternt system, da systemet ikke kan påvirkes eller tvinges direkte, 

men i stedet søges ”irriteret” til at ændre sin kommunikation, og vil reagere på påvirkningen 

(Højlund & La Cour:2005).  

Den studerende som midlet til kvalitet 

Ud over at universiteterne, som vi så i forrige afsnit, opstår som midlet, hvorfra styring til kvalitet 

kan indfris, ser vi også, at de studerende iagttages som værende dem, der kan indløse kvalitet. 

Kommunikationen favner således også et mere individuelt perspektiv, hvor den studerende 

sættes i centrum som vejen til kvalitet.  

Spørgsmålet bliver her, hvordan mulighederne for, at den studerende kan skabe kvalitet, 

iagttages og derigennem, hvordan den studerende opstår som et medie, der præges i kvalitetens 

form. Her kan vi igen iagttage, hvordan den pædagogiske kommunikation gør sig gældende, idet 
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den studerende betragtes som barnet, der skal gennemgå en forandring for derigennem at opstå 

som mere kvalificeret. Deraf fremtræder den studerende nu som genstand for iagttagelser i 

kommunikationen, som skal formes til at fremme kvaliteten på universitetsuddannelserne. Den 

studerende gøres medieækvivalent til barnet fra det pædagogiske funktionssystem, hvilket er 

søgt illustreret i følgende figur.  

 

 

 

 

 

 

(Egen figur efter Åkerstrøm:2002:30) 

Valg og dimensionering som styringsteknologi 

Vi har tidligere set, at kvalitet på universitetsuddannelserne sidestilles med kandidater, der kan 

indgå direkte på arbejdsmarkedet, efter de har afsluttet deres uddannelse. De studerende 

opstår som nogle, der skal formes på en særlig måde for at fremstå erhvervsrelevante. Vi vil i 

dette afsnit vise, hvordan de studerende genkendes som værende kvalificerede ved at orientere 

sig mod nogle særlige måder at agere på i forbindelse med deres uddannelsesvalg. I forbindelse 

med kvalitetslogikken, der sympatiserer med uddannelsernes relevans for arbejdsmarkedet, 

bliver den studerendes valg af uddannelse helt central, idet der i kommunikationen er stort 

fokus på, hvordan den studerendes uddannelsesvalg kan formes i særlige retninger: ”DI går ind 

for en øget dimensionering af uddannelserne. Ifølge organisationen er der navnlig et underskud 

af kvalificeret arbejdskraft med teknisk-naturvidenskabelig baggrund. DI mener dog samtidig, at 

det bedste middel til at ændre de unges uddannelsesvalg i retning mod jobbene er at 
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opprioritere fagene allerede i grundskolen” (DI in Weekendavisen:1). Dansk Industri (DI) ønsker, 

at flere unge søger ind på erhvervsakademierne, og understreger, at der er brug for en ny 

uddannelsesfilosofi, hvor man ikke siger til de studerende, at det er fint, hvis de bare tager en 

uddannelse uanset hvilken; ”Den passer ikke længere med virkeligheden” (DI in 

Weekendavisen:1). Her kan vi iagttage, at ansvaret for kvalitet placeres hos individet frem for 

hos universiteterne og det mere strukturelle perspektiv, vi tidligere har set. Således betragtes 

det også som vejen frem at forme de studerende til at orientere sig anderledes; man skal ind og 

pille ved de unges interesser og sørge for, at de ”rigtige” arbejdsmarkedsrelevante 

interesseområder fremelskes - lige fra de første skoleår. DI er især bekymret for manglen på den 

specifikke, tekniske faglighed, hvilken således markeres som kvalitet i beskæftigelsesøjemed. 

Hvis ikke det er muligt, iagttages dimensionering af uddannelsesoptaget som en god måde at 

rette ind til erhvervslivet på. Vi ser altså, at DI fremfører to meget forskellige styringsteknologier 

i én og samme sætning; 1) formning af personligheden og valget som styring, samt 2) direkte 

dimensionering af optag som styring. 

Rektor for Syddansk Universitet, Jens Oddershede, markerer ligeledes den studerendes valg som 

mulighed for påvirkning; ”hvis unge vælger et studie med ringe beskæftigelsesmuligheder, sørger 

vi for at rådgive dem undervejs, så de kan tilføje fag og ændre fagkombinationer og dermed få 

nemmere ved at få et job bagefter” (Oddershede in Berlingske:10). 

Den studerende opstår som genstand for styring gennem en logik om indflydelse på valget som 

styringsteknologi. Der er tale om et langt mere personlighedsorienteret perspektiv end vi 

tidligere har set: Universiteterne opstod som nogle, der skulle formes til bedre at løfte kvaliteten 

på uddannelserne, som de studerende havde valgt sig ind på. Her ser vi bl.a., at dét der går 

forud for, at den studerende begynder på universitetet, altså udviklingen i de tidligere skoleår 

(Weekendavisen:1), bliver genstand for styring i en bestemt retning.  

Kommunikationen kredser således om elementer fra styring gennem en slags biomagt som vejen 

til kvalitet; mentaliteten hos de studerende skal formes i en særlig samfundsrelevant retning, 

som medfører, at de tager ansvar for beskæftigelsen gennem deres uddannelsesvalg. 
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Sideløbende med et fokus på styring gennem ansvarsfølelse og den studerendes valg indtræder 

også en mere direkte styringslogik, der indebærer, at de unges mulighed for uddannelsesvalg 

direkte skal begrænses, så uddannelsesoptaget dimensioneres med henblik på at sikre match 

mellem, hvor mange der uddannes inden for noget, og hvor mange arbejdsmarkedet kan 

absorbere. Man kan stille det skarpt op ved at postulere, at hvis de studerende ikke vil rette ind 

på en måde, så de genkendes som kvalificerede (arbejdsmarkedsrelevante), så sørger centralt 

fastlagte rammer for at gøre det for dem. 

Igen kan vi iagttage, hvordan kommunikationen veksler imellem både det pædagogiske og det 

politiske funktionssystem i kraft af de medier, der knyttes an til. Styringsteknologierne knytter 

således an til henholdsvis en formende og direkte styringslogik, hvilket minder om de tendenser, 

vi så under universiteterne som middel til styring. 

Styring af mentalitet 

Samtidig markerer kommunikationen også, at en hindring for kvalitet på 

universitetsuddannelserne er umotiverede og udisciplinerede (Berlinske:7) studerende, der ikke 

selv kan se, hvor heldige de er overhovedet at få lov til at tage en uddannelse: ”Vi er hverken 

dygtige, ambitiøse, motiverede eller disciplinerede nok til at klare os i den globale konkurrence. 

Så langt er både studerende, uddannelser, erhvervsliv og politikere enige. Men hvem er skyld i 

elendigheden? Det er de unge selv” (Berlingske:7). Udtalelsen stammer fra forsker ved Aarhus 

Universitet, Peter Lauritsen, som påpeger, at der i dag hersker en opfattelse af, at uddannelse er 

noget, man får leveret af systemet - ikke noget, de studerende selv skal have et dybt 

engagement i: ”I stedet protesterer de over, at niveauet er for lavt, og at de får for få 

undervisningstimer” (Lauritsen in Berlingske:7). Han mener, at problemet ligger i de studerendes 

manglende drive, hvilket der ikke kan rettes op på ved at give dem flere undervisningstimer 

(Lauritsen in Berlingske:7). 

Samtidig ser vi en oppositionel position til opfattelsen af de studerende som værende for 

umotiverede og udisciplinerede. Christian Thune, Næstformand for Akkrediteringsrådet, giver 

udtryk for at udbyttet af færdigheder hos de studerende ikke leveres af universiteterne og den 
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undervisning de har modtaget, men af de studerende selv: ”De studerende ser i mange 

uddannelser meget lidt til deres lærere, så når de alligevel når et godt kvalifikationsniveau og 

skriver gode specialer, så skyldes det, at de har taget ansvar for egen læring og i den forstand 

hævet sig selv op ved hårene” (Interview:CT). 

Uddannelsesordfører for Socialdemokratiet, Mette Reissmann, kredser om, at mange unge ikke 

ved, hvad det vil sige at gå på universitetet, og må forberedes dertil. Igen indtræder altså et 

fokus på den enkelte studerendes tilgang til universitetet. Hun ser dog i højere grad ansvaret for, 

at den studerende kan indgå ordentligt på universitetet som placeret hos 

studenterorganisationerne end hos den enkelte studerende: ”Der er mange studerende, som 

kommer ind på første år, som ikke ved hvad det vil sige at studere. Jeg tror, at vi kan vinde meget 

ved at give dem en ordentlig rådgivning på gymnasierne og andre ungdomsuddannelser om, 

hvad det egentlig vil sige at studere. Og så skal man til at stramme balderne som 

studenterorganisation i forhold til at tage sig af de studerende, når de kommer ind. Vi har et 

kæmpe problem med frafald. Så kvalitet på universiteterne kan ikke ses uden de rammer, som de 

studerende tilbydes” (Interview:MR). Her skal særligt gode rammer for studiet altså fremelske 

den gode studerende ved at skabe de rigtige forudsætninger for, at den studerende kan foretage 

et begrundet valg om at gå på universitetet. Der skal siden tages hånd om dem for at sikre deres 

fastholdelse på uddannelsen.  

Opsamling 

Den studerende opstår hovedsagligt som midlet til kvalitet i form af den 

erhvervsrelevansorienterede logik, vi så gennem formanalysen. Her opstår muligheden for mere 

erhvervsrettede kandidater for det første (og mest gennemgående) i relation til 

personlighedstræk ved den enkelte studerende. At træffe beskæftigelsesorienterede 

uddannelsesvalg i kombination med at være flittig og have et ”drive” opstår som vejen til 

kvalitet. Hvordan får man så de studerende til rent faktisk at træffe disse valg frem for andre; 

altså hvordan styres personlighed? Her indtræder et styringsaspekt, der beror på 

grundlæggende formning af mennesket, og dermed bringes personligheden på banen som 
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ledelsesgenstand. I kombination til en sådan styringsteknologi, ser vi også, at dimensionering af 

uddannelsesoptag iagttages som en mulighed, hvormed den studerende på sin vis ”tvinges” i 

særlige retninger gennem direkte styring, hvorved mediet magt optræder. 

Når de studerende genkendes som værende kvalificerede ved at træffe 

beskæftigelsesorienterede uddannelsesvalg, produceres samtidig en idé om, at dét at følge en 

eksternt defineret ”korrekt” uddannelsesvej, er positivt. Dét der ikke er erhvervsorienteret skal 

tæmmes i vejen mod kvalitet. Her opstår, for os at se, et paradoksalt forhold. Det indebærer, at 

når vi kigger på, hvordan der kommunikeres om den gode medarbejder på arbejdsmarkedet, 

altså på den anden side af endt uddannelse, ser vi bl.a. at personen, udover at være fagligt 

dygtig, skal være ”selvstændig, provokerende, kritisk og kreativ” (Østergaard in Politiken:3). Disse 

egenskaber er nogle som de store virksomheder såsom Novozymes, Lego eller Grundfos 

eftersigende efterspørger (Østergaard in Politiken:3). Der opstår her en paradoksalitet i, at 

kommunikationen i første omgang vil forme den universitetsstuderende til at træffe de rette 

centralt definerede uddannelsesorienterede valg for dermed at passe bedre ind i fremtiden. 

Sidenhen markerer kommunikationen en anderledes kvalitetsforståelse, der går på, at den 

nyuddannede skal besidde kreative og provokerende egenskaber for at blive genkendt som en 

god potentiel medarbejder. Den færdige kandidat forventes således at gennemgå et skift fra at 

underligge sig visse forventninger, i kraft af flid og de rette valg, til at orientere sig mod 

arbejdsmarkedsforventninger om en kreativ og provokerende medarbejder. 

Mulighedsbetingelserne for at blive genkendt som den gode studerende af 

uddannelsessystemet opstår altså i kontrast til, hvordan man sidenhen genkendes som den gode 

medarbejder af arbejdsmarkedet til trods for, at man søger at forme den studerende til netop 

dette arbejdsmarked. 

Diskussion 

Dette afsnit har til formål at bringe formningsanalysen videre til yderligere refleksion, da vi ser, 

at kommunikationen producerer en række udfordringer, når det gælder styring til kvalitet på 

universitetsuddannelserne. 
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Vi stiller her skarpt på måden, hvorpå universiteterne og de studerende kan genkendes som 

midlet til kvalitet, og herunder skitseres hvilke centrale paradokser, vi ser i styringsrationalerne. 

Vi sammenholder dels styringsudfordringerne med de paradokser, vi fandt i formanalysen, da 

det viser sig, at de grundlæggende kvalitetsforståelser har implikationer for styringen til kvalitet. 

Da idéen om, hvad kvalitet er, antager fire overordnede forskelle, betyder det, at 

kommunikationen producerer en mangfoldighed af betingelser for universitetsuddannelsernes 

mulighed for at opstå som kvalitative, som smitter af på kommunikationens 

mulighedsbetingelser for styring.  

Med udgangspunkt i analysen besvarer vi gennem denne del af diskussionen endeligt 

problemformuleringens andet spørgsmål: Hvordan opstiller kommunikationen 

mulighedsbetingelser for styring til kvalitet?  

Styring til det uvisse 

Formningsanalysen har vist, hvordan kommunikationen søger at styre til kvalitet uden dog at 

holde sig for øje, hvilken form for kvalitet der specifik søges styret til. De i formanalysen fundne 

fire logikker ”glemmes” eller skydes til tider væk, hvormed styringen antager form af blot at ville 

styre til det kvalitetsfyldte. Dette er en helt central pointe, fordi det producerer et scenarie, hvor 

der søges styret til noget, kommunikationen ikke reelt ved, hvad er. 

Kommunikationen stiller flere steder skarpt på styring af universiteterne, men vedbliver at 

forholde sig på et overfladisk niveau, hvad angår hvilken af de fire former for kvalitet, der knyttes 

an til. I forbindelse med at medierne universiteterne og de studerende indpræges i kvalitetens 

form som styringsgenstande til kvalitet, specificeres det altså ofte ikke, hvilken form for kvalitet 

der henvises til eller ønskes højnet, men blot hvordan der ønskes styret til det kvalitetsfyldte. 

Dette er problematisk i lyset af, at formanalysen netop gjorde os i stand til at iagttage, hvordan 

flere forskellige kvalitetslogikker gør sig gældende, og hvordan de både står i supplement- og 

oppositionsforhold til hinanden. Ved ikke at definere og konkretisere hvilken form for kvalitet, 
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der styres mod, stilles både universiteterne og de studerende over for en svær udfordring; for 

hvordan skal de da vide hvilken kvalitetsforståelse, de skal orientere sig mod? 

Der er ikke er en samlet forståelse for, hvem man henvender sig til, når der skal dømmes kvalitet 

på universitetsuddannelserne. Iagttagelserne skifter mellem at tage udgangspunkt i henholdsvis 

politikerne, universiteterne, erhvervslivet samt de studerende som dem, der kan dømme, hvad 

kvalitet er eller bør være. Vi arbejder i denne afhandling ikke direkte med aktører, men 

kommunikation, hvorfor vi ikke bevæger os yderligere ud i en afdækning af disse som aktører, 

men det er relevant at understrege, at vi kan se, at forskellige positioner får forskellig 

udsigelseskraft i forhold til at dømme kvalitet; og at der igen ikke en samlet forståelse for, 

hvilken position, der har ”ret”. Der er ikke enighed om, hvem der er i stand til at dømme kvalitet, 

hvilket ses når forskellige systemer i debatten på forskellige tidspunkter bliver tilskrevet en form 

for ”sandhedsinstans”, hvormed de bliver tilskrevet en dommerfunktion over, hvad kvalitet på 

universitetsuddannelserne skal indebære.  

I forvejen står både universiteterne og de studerende over for at skulle navigere mellem 

divergerende kvalitetsforståelser for at genkendes som kvalificerede. Denne udfordring bliver 

endnu mere kompleks, når styring til selvstyring opstår som en styringsteknologi, hvormed det 

forventes, at henholdsvis universitetet og de studerende skal betragte sig selv som både en 

ressource og kompetence til at øge kvaliteten, samt ansvarshavende for eksekveringen og 

udfoldelse af dette uden at kende til hvilken kvalitetslogik de forventes at forme sig imod.  

I kommunikationen om kvalitet på universitetsuddannelserne hersker der en generel orientering 

mod det kvalitetsfyldte som relevans for arbejdsmarkedet, hvormed kommunikationen i høj grad 

søger at dømme kvalitet ud fra kommunikationens forventninger til, hvad arbejdsmarkedet 

måtte efterspørge som relevant. Der opstår i den forbindelse et problematisk forhold i, at den 

kvantitative kvalitetslogik, hvor kortere gennemførselstid bl.a. iagttages som kvalitet, også 

hersker. Når den studerende genkendes som kvalificeret, hvis denne opnår erhvervserfaring, 

hvilket med stor sandsynlighed kan forlænge studietiden, og samtidig genkendes som 

kvalificeret ved at gennemføre studiet på normeret tid, bliver det en udfordring som studerende 
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at vide, hvortil man skal orientere sig. Den studerende stilles i en paradoksal situation med 

henblik på at afgøre, hvilken kvalitet der er bedst at lægge sig op ad15. 

Det må betragtes som yderst relevant fra politisk side at klarlægge, hvilke grundlæggende 

præmisser kvalitetskommunikationen skal hvile på, og dermed hvilken kvalitet der dømmes 

henholdsvis inde og ude i en reform af universitetsuddannelserne. Netop for at undgå at 

logikker, der grundlæggende ikke stemmer overens, og vil noget forskelligt, bliver en del af 

selvsamme reform og dermed udstikker divergerende retninger for, hvordan universiteterne og 

de studerende har mulighed for at blive genkendt som midlet til det kvalitetsfyldte. 

Det skal bemærkes, at styringskommunikationen dog ikke udelukkende befinder sig på et 

generelt og mindre konkretiseret plan. Tendensen er i høj grad til stede og vigtig at tage med, 

men visse steder specificeres det samtidig i kommunikationen, hvordan universiteterne og de 

studerende skal styres til at efterleve en bestemt kvalitetslogik. Når kommunikationen gøres 

konkret, produceres der dog andre udfordringer.  

Styring opstår gennem formning af medierne universiteterne og de studerende, men når der 

styres til en specifik kvalitetslogik gør de samme paradokser sig gældende, som vi udfoldede i 

diskussionen af formanalysen; nemlig at der hersker forskellige grundlæggende 

kvalitetsforståelser. Så når der præsenteres styring til de mere specifikke logikker, bliver dette til 

styring af divergerende kvalitetsforståelser på samme tid. 

Styringsstress 

Der søges styret i flere retninger på samme tid. Hvorved der opstår, hvad vi vil betegne som, 

”styringstress”. Dette kan fx iagttages i kommunikationens forsøg på at styre de studerende til at 

træffe de rette beskæftigelsesorienterede uddannelsesvalg og passe ind i definerede rammer, 

men samtidig ønsker at producere kreative, innovative, provokerende og selvstændige 

studerende.  

                                                           
15

 Hertil kan der argumenteres for, at den nye SU reform tager beslutningen for de studerende, om hvilken form for kvalitet de 
skal orientere sig imod, da de studerende her rammes økonomisk ved forlænget studietid (Politiken:8). 
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Som det fremgik af formningsanalysen opstår to overordnede styringsmuligheder for styring af 

universiteterne. Kommunikationen veksler således imellem at betragte den bedste styringsform 

som universiteternes egen selvstyring og en mere direkte form for styring. Styring til selvstyring 

fremgår ved, at kvalitet opfattes som universiteternes eget ansvar, hvorfor de bør sikre bedre 

allokering af ressourcer, samt sikre kvaliteten ved at kunne leve op til målsætningerne for 

institutionsakkreditering. Denne form for styringsteknologi ligger ansvaret over på 

universiteterne selv, og der stilles en forventning om, at de selv må være i stand til at råde over 

egne rækker, og efterleve den opgave, der forventes af dem; at skabe kvalificerede studerende 

som er i stand til at indgå på arbejdsmarkedet. Samtidig gør der sig en styringsteknologi 

gældende, hvor top-down styring iagttages som mest hensigtsmæssig. Universiteterne både 

tildeles og fratages således ansvar. De betragtes som både kompetente og inkompetente til at 

højne kvaliteten. Formuleret på en mere direkte måde; ”universiteter, gør som vi siger; tag 

ansvar! Men vi forventer ikke at I er i stand til at eksekvere på det.” Dette er styringsparadokset, 

som universiteterne og politikerne stilles overfor; hvornår er hvilken type styring den bedste og 

hvorfor? Skiftet i kommunikationen mellem mediet magt og mediet barnet, der på forskellige 

måder knyttes an til bevirker, at universiteterne og de studerende som organisationer bliver 

polyfone. Det betyder, at der knyttes an til mere end ét medie, og deraf flere funktionssystemer 

inden for det samme system. Dette fordrer styringsparadokset og bevirker, at universiteterne og 

de studerende bør være i stand til at skelne imellem, hvornår der knyttes an til hvilket medie, og 

være refleksive om, hvad det betyder for deres rolle i kommunikationen. Formningsanalysen 

viste, hvordan universiteterne som organisation kommunikerer om sig selv, samt hvordan 

universitetet som organisationssystem bliver iagttaget af andre, hvis iagttagelser er anderledes 

end systemets egen. Refleksiviteten om kommunikationens brug af flere forskellige medier bliver 

derfor afgørende for, at universiteterne er i stand til at veksle imellem, hvordan de skal agere for 

at blive genkendt som kvalitetsforøgende af deres omverden på forskellige tidspunkter i 

kommunikationen (Andersen:2002:41). Det samme gælder måden, hvorpå de studerende 

opstod som styring til kvalitet, hvor der også tages forskellige medier i brug, hvilket igen skaber 

krav til refleksivitet om genkendelse. 
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Delkonklusion 

Vi har i formningsanalysen undersøgt, hvordan henholdsvis universiteterne og de studerende 

opstår som medier i kommunikationen, og dermed præger hvordan kvalitetskommunikationen 

udfolder sig med vægt på styringen til kvalitet. Analysen viste, at kommunikationen lånte 

medierne fra det pædagogiske og det politiske funktionssystem, når styring var i centrum. Både 

universitetet og de studerende opstod som barnet, der gennem en udvikling skulle formes til at 

være noget andet. De to medier opstod dermed som medieækvivalente til barnet, som udgør 

det symbolsk generaliserede medie i det pædagogiske funktionssystem. Samtidig blev de 

iagttaget gennem magtens kode, hvorved universitetet og de studerende blev til nogle, der 

skulle styres direkte til at agere på en kvalitetsfyldt måde. 

Den kvalitetsstress, som gør sig gældende i form af divergerende kvalitetsforståelser, skaber en 

styringsmæssig kompleksitet, da kommunikationen hverken har klargjort sig hvilken 

kvalitetsforståelse, den skal orientere sig imod eller hvordan. Ved at der i kommunikationen 

iagttages gennem fire forskellige kvalitetslogikker; Relevans, Dannelse, Undervisning og 

Globalisering, opstår forskellige måder, hvorpå både universitetet og de studerende kan blive 

genkendt som producerende det kvalitetsfyldte. Det indebærer en markant udfordring i at skulle 

navigere imellem de forskellige kvalitetslogikker, hvilket betyder, at universiteterne og de 

studerende kan være nødsaget til at orientere sig mod andres kvalitetsforståelser end deres 

egen for at opnå genkendelse som kvalificerede af deres omverden.  

Det fremgik bl.a. af analysen, at der fra politisk hånd ikke lyttes til de udfordringer, som 

universiteterne oplever; her iblandt for højt optag af studerende på uddannelserne, hvilket 

universiteterne oplever mindsker kvaliteten. Denne mangel på gensidig forståelse og lydhørhed 

kan medføre udfordringer i forbindelse med en kommende reform, fordi universiteternes 

oplevelse af kvalitet - eller mangel på samme- ikke anerkendes fra politisk hånd. Som 

konsekvens heraf kan de styringsteknologier, som der fra politisk hånd søges styret gennem, 

potentielt komme til at fejle i praksis, da implementeringen afhænger af universitetets vilje.  
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Kapitel 4 

Analysedel 3: Diskursanalyse 

Dette kapitel indeholder afhandlingens diskursanalyse med vægt på, hvordan forskellige 

projekter i debatten om kvalitet på universitetsuddannelserne forsøger at vinde 

hegemoniseringen af kvalitet som tom betegner. Vi er interesserede i at undersøge, hvilke 

kampe om hegemonisering der foregår, og hvordan forskellige diskurser søger at fiksere mening 

til begrebet kvalitet. Fra Luhmanns systemtænkning med fokus på hvordan kvalitet opstår som 

binære forskelle, og hvordan kommunikationen opstiller mulighedsbetingelser for styring til 

kvalitet, betones afhandlingens empiriske materiale nu af et konfliktperspektiv med Laclaus 

teoridannelse som ramme for analysen.  

Luhmann og Laclau deler det ontologiske præmis om kontingens, hvormed både Luhmanns 

former og Laclaus diskurser besidder en mangelfuldhed, der gør dem skrøbelige, og som truer 

henholdsvis kommunikationen og hegemoniet for potentielt at bryde sammen. Hos Laclau 

implicerer det, at endeligt hegemoni er umuligt, hvorfor dislokation hele tiden kan opstå. 

Begrebets udtømte karakter medfører netop, at sedimentering opstår, ligesom vi hos Luhmann 

ser, at kommunikationens paradoksale fundering medfører forsøg på afparadoksering, hvilket er 

grundlaget for, at kommunikationen overhovedet kan fortsætte. I denne analyse tager vi 

udgangspunkt i de artikulationsprocesser, dislokationen resulterer i - herunder hvilke 

begrundelser for kvalitet, der ender med at ”vinde” kampen om hegemonisering, og dermed 

blive determinerende for, hvordan kvalitet og vejen hertil forstås. Hvor vi tidligere med Luhmann 

analyserede de former, der opstod i kommunikationen om kvalitet, og hvordan der blev knyttet 

divergerende betydninger til kvalitetsbegrebet ved de forskellige former, iagttager vi nu igen 

meningstilknytningen til begrebet kvalitet, hvor det samme empiriske materiale anvendes. Vi 

arbejder altså i et vist omfang med parallelle tematikker til Luhmann, da både systemteorien og 

diskursteorien ser på meningstilknytning, men via Laclau konditioneres vores blik altså gennem 

et blik for konflikt og kamp, ved fiksering af diskurser på bekostning af andre, hvormed det har 

magtmæssig betydning, hvem der ”vinder” hegemoniseringen af kvalitet. 
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Den økonomiske krise og globalisering som dislokation 

Laclau arbejder med idéen om dislokation, som et forhold der medfører, at udtryk løsrives fra 

deres hidtidige mening og indhold for deraf at blive åbne, sat til debat og producere muligheden 

for nye artikulationer inden for begrebet (Esmark, Laustsen, Andersen:2005:180). Ved 

dislokationen forvandles begrebet til en tom betegner, som derefter søges meningsudfyldt på ny 

gennem artikulation og kamp om hegemonisering ved sammenknytning af særlige problemer 

med særlige løsninger. De diskurser, der vinder kampen om at sedimentere ordenen på ny, 

vinder hegemoniseringen i en periode. 

I dette afsnit åbnes der op for at anskue begrebet kvalitet på universitetsuddannelserne som en 

tom betegner, der er blevet åben for re-artikulering som resultat af en dislokation. 

Som resultat af krisen er vi nødt til at… 

Forud for Morten Østergaards kronik i Berlingske Tidende d. 21. maj 2013, hvor behovet for 

reformering af universitetsuddannelserne blev præsenteret for første gang, kunne man se, at 

den offentlige vækstdebat i høj grad kredsede om, hvad vi som samfund skulle leve af i 

fremtiden; om vi skulle være et produktionssamfund og indrette uddannelserne derefter, eller 

hvorvidt vi skulle satse på at være et videnssamfund med innovation i centrum (Berlingske:11). 

Således har der forud for Kvalitetsreformen pågået en diskussion om uddannelse, hvilken man 

må se ministerens dagsorden i lyset af. Med Østergaards lancering af Kvalitetsreformen ser vi i 

forlængelse af uddannelsesdagsordenen en artikulation, der centrerer sig om styrkede 

videregående uddannelser som svaret på Danmarks udfordringer: ”Uddannelse er det bedste 

svar, vi kan give, både når vi som individer og som samfund leder efter en vej ud af krisen, og 

uddannelse er det bedste svar på, hvordan vi også på længere sigt kan skabe vækst og fremdrift 

og sikre, at vi er klar til morgendagens arbejdsmarked” (Østergaard in Politiken:3). 

Østergaard udtaler endvidere, at vækstproblemet er mere alvorligt end midlertidige 

konjunkturudsving, hvoraf uddannelsesinstitutioner må tage et hovedansvar for at skabe det 

udbud af dygtige og innovative studerende, der evner at skabe et nyt arbejdsmarked 

(Østergaard in Politiken:3). 
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Også i ministerens åbningstale under Uddannelsesmødet 2013, bringes krisen på banen som dét 

forhold, der har medført, at videregående uddannelse ”tvungent” må tænkes på ny: “Vi har et 

fælles ansvar for udviklingen af vores uddannelser. Krisen har ikke alene synliggjort behovet for, 

at vi skal uddanne flere. Den har også tvunget os til at spørge os selv, om vi uddanner rigtigt og 

godt nok?” (FIVU:2013c). 

De videregående uddannelser, herunder universitetsuddannelserne, bliver artikuleret som 

havende den centrale rolle i forhold til 1) at finde en vej ud af krisen, herunder ledigheden, samt 

2) at skabe fremtidens arbejdsmarked, herunder vækst og innovation. 

Krisen fungerer dermed, i artikulationen af udfordringer på de videregående uddannelser, som 

den primære åbning for re-artikulering af universitetets rolle i samfundet; vi må handle nu for at 

kunne klare os i fremtiden. Hegemoniets umulighedsbetingelse, der resulterer i brud og 

dislokation, bliver netop mulighedsbetingelsen for ny sedimentering af mening. Artikulationerne 

søger dermed at fiksere mening til begrebet kvalitet og skabe et nyt hegemonisk projekt. På 

samme måde så vi i den luhmannianske formanalyse, at kommunikationens paradoksale 

karakter bevirkede, at nye former opstod i forsøget på at forskyde paradokset.  

Når Østergaard argumenterer for nødvendigheden af et kvalitetsløft på de videregående 

uddannelser, sker det altså med henvisning til, at krisen har produceret nye udfordringer; dette 

forhold ser vi som afgørende for at forstå, hvorfor der overhovedet kommer en 

kvalitetsdagsorden, som åbner op for debat om universiteternes rolle i samfundet. ”Business as 

usual” på uddannelsesområdet kan ikke fortsætte, og dermed får kvalitet karakter af at være en 

tom betegner.  

Den økonomiske diskurs 

Efter at have defineret bedre kvalitet på universitetsuddannelserne som en måde at håndtere 

dislokationen på, opstår der mulighed for at meningstilskrive, hvad kvalitet på 

universitetsuddannelserne bør - og til dels ikke bør indebære.  
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Dislokationen udsprang af et form for økonomisk ræsonnement begrundet i krisen og de 

økonomiske udfordringer, der er opstået i den forbindelse. Deraf kan det iagttages, at der opstår 

en økonomisk diskurs i empirien, som søger at artikulere årsagen til behovet for øget kvalitet ud 

fra en økonomisk kvalitetsforståelse. Den tomme betegner kvalitet på 

universitetsuddannelserne søges her meningstilskrevet i økonomiens navn. Herunder kan vi se, 

hvordan elementer i diskursiviteten via artikulationer bliver til momenter, der knytter an til især 

relevans og globalisering som nodalpunkterne i diskursen.  

Den økonomiske diskurs beror på sikringen af den danske samfundsøkonomi ud fra en forståelse 

af, at vi på uddannelsesområdet står over for nogle centrale udfordringer i form af at tilsikre, at 

de studerende, der produceres på universiteterne, opstår som relevante for virksomhederne. 

Herunder at virksomhederne ikke er nødsaget til at søge til udlandet for at finde arbejdskraft, og 

at ledigheden dermed kan mindskes. Samtidig beror forståelsen på, at vi skal være i stand til at 

konkurrere på det globale marked, hvorfor kvaliteten på universitetsuddannelserne må hæves. 

Begge nodalpunkter (relevans og globalisering) henviser til en argumentation om at sikre den 

danske økonomi og BNP ved at forbedre kvaliteten på universiteterne. Samfundsøkonomiens 

velbefindende er dermed den centrale bevæggrund for diskursens problemorientering. De to 

nodalpunkter optræder således som de to punkter, hvortil der samler sig ækvivalente kæder af 

momenter. 

Relevans som nodalpunkt 

Nodalpunktet om relevans implicerer idéen om, at universitetsuddannelserne producerer 

kandidater, der ikke er relevante nok for arbejdsmarkedet - her kommunikeres især med 

udgangspunkt i de kompetencer, som danske virksomheder efterspørger. Virksomhederne 

tvinges som konsekvens heraf til at rykke til udlandet for at finde relevante og kvalificerede 

medarbejdere, hvilket betragtes som en central udfordring for dansk økonomi. Morten 

Østergaard vægter, at manglende kompetencer og for lavt uddannelsesniveau betyder tabte 

arbejdspladser, hvilket må ændres for at sikre samfundets økonomiske vækst (Østergaard in 

Politiken:3). Han knytter ligeledes mening til begrebet kvalitet i form af relevans for 
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arbejdsmarkedet: ”Jeg tror, forudsætningen for en vellykket forandring af vores 

uddannelsessektor først og fremmest kræver et opgør med vaneforestillinger og falske 

modsætninger. Måske først og fremmest en fælles erkendelse af, at relevans også er kvalitet. (…) 

Min holdning er klar. Jeg mener, at vi en gang for alle har behov for at nedbryde fortællingen om 

profitjagende industrimagnater og mellemledere med angelsaksiske titler på jagt efter at suge 

fordybelsen, jomfrueligheden og åndeligheden ud gennem eventuelle revner i 

universiteternes tykke mure” (Østergaard in Politiken:3). Virksomhedernes behov skal altså 

dækkes af de danske studerendes kvalifikationer for, at samfundsøkonomien kan blive forbedret. 

Virksomhedernes orientering mod udenlandsk arbejdskraft fremstår i artikulationerne som en af 

udfordringerne i forbindelse med globaliseringen, hvilket betragtes som særligt problematisk og 

udfordrende i forlængelse af de nuværende høje ledighedstal. Den høje ledighed fikseres som et 

problem for både samfundet og den enkelte, hvorfor de studerendes relevans for 

arbejdsmarkedet betragtes som en hensigtsmæssig måde at håndtere de økonomiske 

udfordringer på. 

”Nu hvor vi står i den gode situation, at vi har nået målsætningerne (om flere studerende på 

uddannelserne red.), så skal vi til at se på kvaliteten af uddannelserne, og om der er 

jobmuligheder til de unge efterfølgende. Vi har længe haft et kvantitativt fokus, og det er godt, 

men nu skal vi have fokus på indholdet, og om uddannelserne matcher de krav, der er på 

arbejdsmarkedet,” udtalte SF's uddannelsesordfører, Lisbeth Bech Poulsen, i en artikel i Politiken 

(Poulsen in Politiken:2).  Hun sympatiserer med idéen om behovet for at orientere 

uddannelserne mod arbejdsmarkedet ved at sikre, at udbuddet matcher arbejdsmarkedets 

efterspørgsel. Og Bech Poulsen bakkes op af Erik Jylling, formand for Akademikernes 

Centralorganisation: ”Der bliver tilført 10.000 akademikere netto til arbejdsmarkedet hvert år. Og 

den opbremsning, der har været i den offentlige sektor under krisen, betyder, at det offentlige 

slet ikke kan absorbere dem. Så der er helt tydeligt behov for at ændre mindsettet og for at tone 

uddannelserne mere mod det private” (Jylling in Berlingske:3). Hermed knyttes der an til krisen 

som dislokation, og samtidig knyttes behovet for erhvervsorienteringen sammen med et behov, 

som krisen har skabt. 
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Der kan således iagttages relevans som et nodalpunkt under den økonomiske diskurs, som der 

knyttes an til i artikulationerne om kvalitet på universitetsuddannelserne.  

Globalisering som nodalpunkt 

Som led i at tillægge den økonomiske diskurs mening ser vi endvidere, at nodalpunktet 

globalisering opstår. Danmarks konkurrenceevne på globalt plan artikuleres som en central 

økonomisk udfordring, hvortil styrkede universitetsuddannelser fikseres som svaret herpå: 

”Faktum er, at mens vi har været dygtige til at uddanne kvalificerede medarbejdere til den 

offentlige sektor, har vi på trods af vores massive investeringer i uddannelse en relativt lavt 

uddannet privat sektor efter international målestok. Det er en balance, der hverken er holdbar 

for Danmark eller for danskerne i en globaliseret verden, hvor virksomhederne stort set uden at 

skele til andet kan vælge at slå sig ned, hvor de dygtigste og mest værdiskabende medarbejdere 

findes” (Østergaard in Politiken:3). Her skabes en klar forbindelse mellem virksomhedernes 

udflytning af arbejdspladser og for lav kvalitet på universitetsuddannelserne. Globaliseringen 

skaber et behov for, at kvalitet på universiteterne må prioriteres endnu højere ud fra et 

økonomisk rationale: ”Viden og kompetencer er i stigende grad blevet et globalt 

konkurrenceparameter, hvor der er hård konkurrence fra stadig flere lande om at være dygtigst 

til at omsætte uddannelse og viden til indtjening, vækst og nye jobs” (FIVU:2013c). 

Med globalisering som nodalpunkt søges kvaliteten på universitetsuddannelserne 

problematiseret gennem en artikulation om den globale konkurrence som svækket ud fra en 

betragtning om, at der produceres for dårlige kandidater, der ikke medvirker til at styrke 

konkurrenceevnen. Hermed søges skabt et behov for orientering mod den globale scene og 

virksomhederne tilskrives igen en subjektposition som ”aftagere”, hvis behov de studerende og 

universiteterne skal dække.  

Som beskrevet i teoriafsnittet opstår subjektpositioner ved, at diskursen beskriver forskellige 

aktører på en særlig måde, og at de dermed medvirker som betydningsgivende inden for 

diskursen som relationelt betingede artikulationer (Sarauw:2011:42). Under både relevans og 

globalisering tilskrives universiteterne og de studerende subjektpositioner, der går i retning af at 
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skulle være dem, der tilvejebringer kvaliteten. De opstår som nogle, der skal opfylde den 

økonomiske vækstdagsorden. Universiteterne skal således designe deres uddannelser efter 

arbejdsmarkedets efterspørgsel (Interview:PHA), så de giver de studerende et globalt udsyn 

(Interview:MR) og bliver til nyttige redskaber i beskæftigelsespolitikken. De studerende opstår 

endvidere som nogle, hvis valg skal modificeres til at være økonomisk favorable. Venstre kom 

med et oplæg til et kommissorium (godkendt af folketingsgruppen), hvori der bl.a. skulle kigges 

på brugerbetaling, der blev tænkt som et ”incitament til at ændre de studerendes adfærd i 

retning af valg af uddannelser med bedre jobperspektiv” (Berlingske:12). Hermed tilskrives de 

studerende en subjektposition, der beror på orientering mod økonomisk fornuftige beslutninger, 

og dermed som vejen til relevans for erhvervslivet. 

Uddannelse som investering i human capital 

Når målet om, at den studerende tager en universitetsuddannelse, optræder som evnen til at 

indgå på arbejdsmarkedet efterfølgende, kan vi se, at et særligt syn på individet og økonomien 

opstår. Gary S. Becker, der er professor i økonomi og sociologi ved University of Chicago, udgav i 

1963 bogen Human Capital - A theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to 

Education, hvorfra vi finder det relevant at trække nogle tråde til de fund, vi har gjort os i 

forbindelse med, hvordan kvalitet på universitetsuddannelserne opstår i den økonomiske 

diskurs.  

I bogen behandler Becker det moderne samfunds investeringer i menneskelig kapital, som 

eksempelvis indebærer kompetencer, viden eller sundhed, hvoraf opfostring af disse egenskaber 

hos mennesket forstås som profitskabende for samfundet (Becker:1994:11). I sin bog afgrænser 

Becker sig til udelukkende at fokusere på uddannelse som investering i den menneskelige 

kapital, fordi han mener, at uddannelse og efteruddannelse er de vigtigste investeringer. Således 

bliver det primære spørgsmål: Hvordan kan investeringer i uddannelse af individet omregnes til 

indkomst, beskæftigelse og andre økonomiske variabler på længere sigt? 

Under den økonomiske diskurs vil vi argumentere for, at der trækkes på et human capital 

perspektiv, idet artikulationerne bygger på rationaler om samfundsøkonomisk gevinst. De 
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studerende bliver til en investering, der skal sikre økonomien fremadrettet, og universiteterne 

får ansvaret for at implementere denne investering i form af menneskelig kapital i de 

studerende. Human capital beror på et cost-benefit udgangspunkt, hvor hensigten er at 

determinere, hvor meget marginal nytte (enten for samfundet eller den enkelte) der skabes 

gennem forskellige investeringer i den menneskelige kapital: ”My discussion follows moderne 

economics and assumes that these investements usually are rational responses to a calculus of 

expected costs and benefits” (Becker:1994:17). Når Morten Østergaard melder ud, at ”vi som 

individer og som samfund leder efter en vej ud af krisen, og uddannelse er det bedste svar på, 

hvordan vi også på længere sigt kan skabe vækst og fremdrift” (Østergaard in Politiken:3), ser vi 

altså denne artikulation som led i et rationelt økonomisk perspektiv, der anskuer de studerende 

som investeringer, hvilke på sigt kan give afkast og dermed afhjælpe den økonomiske krise. 

Udgangspunktet for kvalitetsdiskussionen beror især på, hvordan Danmark har tabt titusindvis af 

arbejdspladser, og at for få kandidater bliver ansat i det private erhvervsliv (Jylling in 

Berlinske:3). Der er altså en række helt konkrete udfordringer, som kræver rationelle svar, der 

medfører, at den studerende udgør en investering i denne bestemte form for kapital, der kan 

generere værdi for samfundet som helhed.  

”Universitetet er til for samfundets skyld og ikke omvendt. Universiteternes ledelser, ansatte og 

studerende må finde sig i, at samfundet trænger sig på, interesserer sig, stiller krav og har 

berettigede forventninger om uddannelse og forskning af højeste kvalitet og et ’afkast’ som 

resultat af enorme finansieringer,” udtalte Østergaard i en kronik i Politiken (Østergaard in 

Politiken:9). Cost-benefit dimensionen af universitetsuddannelserne, med afsæt i en økonomisk 

rationale og den studerende som en investering i en større samfundsmæssig kontekst, træder 

således tydeligt frem og sætter sine spor i debatten.  

Opsamling 

I den økonomiske diskurs gøres kvalitet til et økonomisk spørgsmål, og kommunikationen 

forsøger at samle projekter omkring de to nodalpunkter; relevans og globalisering. Til de to 

nodalpunkter knyttes mange forskellige forståelser af kvalitet, når flere momenter forsøger at 
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definere, hvordan noget kan fikseres som kvalitet. Vi finder, at netop den økonomiske diskurs er 

den mest dominerende, fordi den (sammenlignet med dens moddiskurs, som vi behandler i 

følgende afsnit) har formået at sammenkæde en lang række forskellige momenter omkring 

økonomiske argumenter, som succesfuldt kædes sammen. Følgende figur illustrerer den 

økonomiske diskurs med de to nodalpunkter, og de momenter der knyttes til hver af dem, og 

deraf udgør ækvivalenskæder. 

 

 

 

 

 

 

 

Den økonomiske moddiskurs 

Som resultat af den økonomiske diskurs ser vi, at der skabes en moddiskurs, som udfordrer, at 

problematiseringen af universitetsuddannelserne foretages ud fra økonomiske argumenter og 

der opstår dermed en konflikt med udgangspunkt i, hvordan kvalitet søges repræsenteret. Som 

vi vil vise i dette afsnit, godtager den økonomiske moddiskurs ikke de rationaler, den økonomiske 

diskurs fremsætter og tildeler subjektpositioner ud fra andre præmisser. 

Da Morten Østergaard inviterede stakeholderne inden for de videregående uddannelser til at 

diskutere kvalitet på universitetsuddannelserne, var det netop ud fra en problematisering, der 

hviler på økonomiske begrundelser. I kølvandet på den økonomiske problematisering kommer 

den økonomiske moddiskurs dog på banen, som forsøger at problematisere kvalitet ud fra nogle 
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ganske anderledes præmisser; nemlig med udgangspunkt i en problemdiskurs, der i højere grad 

beror på sociale begrundelser som meningsgivende, og i den henseende hviler på et nodalpunkt, 

vi vil betegne som dannelse. Når elementerne forvandles til momenter rundt om nodalpunktet, 

sker det nemlig ved, at momenterne problematiseres via et perspektiv om dannelse. 

  

 

 

 

 

 

 

Figurens hensigt er at skildre de to diskurser, der gør sig gældende i debatten. Herunder de 

nodalpunkter der er strukturerende for udsagnene. X’erne omkring relevans som nodalpunkt 

skal illustrere ækvivalenskæderne, der samles omkring nodalpunkterne. Differens-linjen 

illustrerer adskillelsen mellem de to diskursive positioner i debatten.  

I debatten ser vi, at den økonomiske diskurs, hvor problemet bl.a. opstår som værende mangel 

på relevante kandidater til erhvervslivet, udfordres gennem en problematisering, der sætter 

spørgsmålstegn ved det erhvervsrettede perspektiv: ”Så hvad er det for et universitet vi gerne vil 

have, og ikke mindst hvilket samfund indebærer det? Hvad er det for nogle kandidater, vi vil 

have? Nikkedukker der bare leverer varen og som skal holdes i hånden fra a til z, velproducerede 

videns-maskiner med erhvervsduelig specialisme? Det burde være indlysende, at både 

samfundet som helhed, det menneskelige liv, erhvervslivet og det demokratiske liv har brug for 

kandidater og borgere (universitetsuddannede eller ej), der som hele mennesker og myndige 

borgere ikke blot underlægger sig autoriteter, men har modet til at tænke selv” (Hempler in 
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Berlingske:5). Problemet tager udgangspunkt i, at kandidaterne fra universiteterne skal 

uddannes til at få ”modet til at tænke selv”, hvilket ses som en fordel for både samfundet, det 

menneskelige- og det demokratiske liv. Dette undermineres med et fokus på, at universiteterne 

skal producere ”vidensmaskiner med erhvervsduelige specialisme”, hvorved der refereres til den 

økonomiske problemdiskurs i negative termer, i og med at ”erhvervsduelige specialisme” 

sidesættes med kandidater som ”nikkedukker”. Artikulationen er kritisk over for, at universitetet 

bliver til ét, der producerer ”nikkedukker” til erhvervslivet; der bør i stedet være nogle helt andre 

værdier i centrum. Universiteterne bliver ligeledes tilskrevet andre subjektpositioner, der, i 

modsætning til hvad den økonomiske diskurs efterspørger, bør indebære, at de ved kvalificerede 

uddannelser kan sikre, hvad både samfundet, det menneskelige liv, erhvervslivet og det 

demokratiske liv har brug for; kandidater der har ”modet til at tænke selv”. Denne tilskrivning er 

markant anderledes, end hvad vi så under den økonomiske diskurs, hvor kandidaterne blev 

tilskrevet en subjektposition, der stort set udelukkende handlede om at kunne indfri 

erhvervslivets efterspørgsel. 

Den økonomiske moddiskurs’ opfattelse af en svækkelse af demokratiet og universiteternes 

samfundsansvar som de centrale kvalitetstemaer, bliver tydelig i en kronik af den samlede Elev- 

og Studenterbevægelse: ”Danske unge er ikke en udgift for den danske arbejds-og 

samfundsfabrik, men derimod en investering i fremtiden og en investering i vores demokratiske 

samfunds udvikling” (Bohlbro m.fl. in Politiken:6). Sætter vi dette i perspektiv til human capital 

perspektivet, forvandles investeringsgevinsten altså til det ”demokratiske samfunds udvikling”, 

og ikke økonomiske fordele som teorien kredser om. I kronikken fortsættes det: ”Derfor er vi 

nødt til at gøre op med regeringens økonomiske nødvendighedspolitik og se på den 

demokratiske nødvendighed i uddannelsessystemet. Vi vil have uddannelser, hvor der er tid og 

plads til, at vi alle, uanset økonomisk, social eller uddannelsesmæssig baggrund, kan blive 

udfordret og udvikle vores evner og kompetencer fuldt ud” (Bohlbro m. fl. in Politiken:6). 

Universiteterne og de studerende bliver sammen tillagt mening i relation til den overordnede 

dannelsesforståelse af kvalitetsproblemet: Uddannelsessystemet har en demokratisk 

nødvendighed i og med, at universiteterne skal være i stand til at favne alle ”uanset økonomisk, 
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social ellers uddannelsesmæssig baggrund”. Problemet opstår som kontrast til nodalpunkterne 

om henholdsvis relevans og globalisering, og repræsenterer en konflikt, der indebærer diskursiv 

kamp om problemdefinitionen af kvalitet. Her bliver kandidaterne sidesat med en ”investering i 

vores demokratiske samfunds udvikling” og universitetsuddannelserne bliver nogle, der tilskrives 

et kollektivt ansvar for at sikre, at den brede befolkning kan tage en universitetsuddannelse. 

Formand for Danske Studerendes Fællesråd, Jakob Ruggaard, fokuserer udelukkende på selve 

uddannelsen som værende problemets kerne: ” Det stigende optag øger kvalitetspresset endnu 

mere og kræver seriøs opmærksomhed fra både ledere og politikere, hvis vi skal kunne tilbyde 

anstændige, udfordrende og inspirerende uddannelser til alle” (Ruggaard in Politiken:7). 

Ruggaard mener endvidere, at underviserne besidder for dårlige pædagogiske kompetencer 

(Ruggaard in Politiken:7). Det vigtigste anses som værende, at uddannelserne udfordrer og 

inspirerer de studerende - og dermed opstår dannelse som betydningsgivende og 

strukturerende for den økonomiske moddiskurs. 

Den økonomiens moddiskurs kan således betragtes som en social diskurs, idet det ud fra 

artikulationerne af problemerne med kvaliteten på universitetsuddannelserne, er blevet 

tydeligt, at sociale perspektiver vinder indpas. Problemet kommer til at handle om, hvorvidt 

universitetet bidrager til, at der skabes demokrati, personlige udfordringer for den studerende, 

at hele befolkningen kan favnes af universitetet, og at den enkelte kandidat får modet til at 

tænke selv og udfordre samfundet efter endt uddannelse. Med den økonomiske moddiskurs 

menes altså, at problemet opstår i relation til mellemmenneskelige forhold (herunder 

demokratiet) og et fokus på den enkeltes personlige udvikling og dannelse som central. 

Følgende figur illustrerer den økonomiske moddiskurs, herunder nodalpunktet dannelse, og de 

momenter vi har kunnet iagttage knytter sig hertil.  
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Uddannelse som en samfundsmæssig og individuel gevinst 

Som kontrast til perspektivet på universitetsuddannelser som investering i human capital kan vi 

under den økonomiske moddiskurs iagttage, at universitetsuddannelserne trækker på nogle 

markant andre præmisser for kvalitet.  

Lars Geer Hammershøj interesserer sig i sin Ph.d. ”Selvdannelse og socialitet” (2002) for selve 

dannelsesbegrebet, herunder foretages en historisk gennemgang af, hvordan begrebet har 

ændret sig. Som led i de konkrete historiske analyser af udviklingen i dannelsesbegrebet kredser 

Hammershøj bl.a. om de oprindelige idéer om dannelse, der stammer fra 1700-tallets Tyskland, 

og hvis bevægelse senere er blevet benævnt nyhumanismen (Hammershøj:2003:56). Retningen 

indebærer en række forskellige perspektiver på dannelse, og Hammershøj skriver, at især idéen 

om humanitet og en almen menneskelighed blev central i blikket på dannelse, med 

udgangspunkt i at ethvert menneske i sig selv havde en kraft, det havde pligt til at udleve. Det 

blev hermed et alment ideal, at alle mennesker ”udvikler og forfiner sine evner fuldt ud” 

(Hammershøj:2003:61). Med dannelse forstås ”humanitetens” dannelse: ”Vores fornuftsevne 

skal dannes til fornuft, vores finere sanser til kunst, vores drifter til ægte frihed og skønhed, vores 

indlevelsesevne til menneskekærlighed” (Herder in Hammershøj:2003:61). Til trods for at denne 

forståelse af dannelse sidenhen har antaget nye former og udviklet sig, synes vi at kunne se, at 
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Hammershøjs meget generelle diagnose tilbyder et overordnet perspektiv, hvortil denne 

afhandlings fund (på baggrund af en langt mindre undersøgelse) kan sammenlignes. Den 

økonomiske moddiskurs med nodalpunktet om dannelse trækker nemlig på nogle af de samme 

klassiske elementer af dannelse, som Hammershøj beskriver: 1) Fornuftskategorien, hvor de 

studerende skal dannes til den demokratiske debat. 2) Frihedskategorien, hvilken vi så i 

forbindelse med, at universiteterne får til opgave at skabe frie individer, der kan udfolde sig. 

Samt 3) selve temaet om ”menneskekærlighed”, hvor universitetet som samlende for den brede 

befolkning og medspiller i nedbrydning af social arv i samme tråd kredser om omsorgen for 

mennesker i det omgivende samfund. Vi kan altså se, at den økonomiske moddiskurs trækker på 

nogle af de helt klassiske dyder for dannelse, som Hammershøj kredser om, og at det 

økonomiske orienterede aspekt, som var det centrale i den økonomiske diskurs ud fra human 

capital perspektivet, kritiseres. I stedet vægtes ikke-finansielle gevinster for individets sjæl, liv og 

det almene samfund. 

To perspektiver står dermed i skarp opposition til hinanden, når kvalitet på 

universitetsuddannelserne bliver sat til debat; universiteterne som værende investeringer i 

human capital over for universiteterne som værende samfundets dannende funktion. 

Hammershøj bemærker i sin Ph.d. afslutningsvist, at ”dannelsen har underordnet sig statens eller 

nærmere betegnet nationalstatens ’livsform’ og har som sådan skulle tjene først den nationale 

ånd og sidenhen det nationale bruttoprodukt” (Hammershøj:2003:80). Sidstnævnte kan 

sidestilles med universitetsuddannelserne som investeringer i human capital, og vi har i samme 

tråd set, at den økonomiske diskurs i særlig grad formår at hegemonisere kampen om at 

definere kvalitet.  

  



124 

 

Diskussion 

Med følgende diskussion vil vi besvare tredje og sidste dal af afhandlingens problemformulering: 

Hvordan udkæmpes den diskursive kamp om fiksering af begrebet kvalitet? 

Vi har set, at regeringen og Morten Østergaards ønske om at sætte relevans og 

konkurrencedygtighed på dagorden, har haft stor succes. Debatten fikserer samtidig sociale 

argumenter som meningsgivende til kvaliteten, men det er tydeligt, at den økonomiske diskurs i 

bredeste omfang fungerer sedimenterende for dislokationen. 

Det bemærkelsesværdige i debatten er, at de studerende i sig selv ikke byder ind med den store 

opposition i forhold til den økonomiske dagsorden16. Vi ser, at formand for Danske Studerendes 

Fællesråd, Jakob Ruggaard, ofte optræder i debatten, men ikke, at den almindelige studerende 

er til stede i særlig stort omfang. Produktet af uddannelserne om man vil; den studerende selv, 

udgør således kun via Danske Studerendes Fællesråd en stemme i debatten om, hvordan kvalitet 

forstås. Dette undrer bl.a. Christian Thune sig over, da han ikke forstår, hvorfor de studerende 

ikke gennem tiden har strittet mere imod: ”Det er stadig sådan, at hvis du vil gøre 

universitetskarriere er det ensbetydende med forskerkarriere. For mange kommer det derfor til at 

gælde om at sikre deres forskningsret på bekostning af deres undervisningspligt - og bemærk 

terminologien (...). At de studerende ikke protesterer mere over nedprioritering af 

undervisningen, har i 25 år været mig en gåde” (Interview:CT). 

Under begge diskurser tildeles erhvervslivet en subjektposition. Under den økonomiske diskurs 

bliver erhvervslivet aftager for kandidater, der opleves relevante for dem. Under den 

økonomiske moddiskurs er erhvervslivet ikke den primære aftager, det er i stedet samfundet og 

demokratiet. Dog artikuleres det, at erhvervslivet har brug for kandidater med ”modet til at 

tænke selv”, hvor dannelsesperspektivet er centralt. Dette vidner om, at der er alsidige idéer 

om, hvad erhvervslivet efterspørger, som på forskellig vis søges fikseret. Der produceres altså en 

form for pseudo-diskussion af, hvordan erhvervslivet kan anskues, og hvilke ønsker samt behov 

                                                           
16

 I forbindelse med regeringens ”Studiefremdriftsreform”(vedtaget i foråret 2013), som også har et kvantitativt kvalitetsfokus ift. 
gennemførselstid, har studentergruppen dog i høj grad opponeret mod de politiske tiltag som urimelige. Dette ligger dog uden 
for afhandlingens interesseområde, idet vi udelukkende fokuserer på Kvalitetsreformen. 
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erhvervslivet har. Ikke desto mindre får nodalpunkterne alle held med at knytte erhvervslivet til 

sig på forskellige måder som retningsgivende for, hvordan universitetsuddannelserne 

henholdsvis skal og ikke skal udformes. Der opstår et handlingsimperativ, hvor alle søger med lys 

og lygte om, hvem der skal være dommer, når kvaliteten skal defineres, og under den 

økonomiske diskurs får erhvervslivet status som verifikationsinstansen til trods for, at 

erhvervslivet ikke selv kan definere deres efterspørgsel (Interview:LE). Dette må, som vi også 

tidligere har været inde på, betegnes som et paradoks, der producerer en række 

styringsudfordringer. 

Vi kan se, hvordan den økonomiske diskurs grundlæggende har en mere gennemgribende 

strukturerende magt end den økonomiske moddiskurs. Dette skyldes formentligt, at 

dislokationen var funderet på en økonomisk problemdefinition, hvormed det kan tænkes som 

lettere at knytte an til økonomiske rationaler i forlængelse heraf. Dermed kan en lang række 

momenter som fx ledighed og konkurrenceevne kobles op herpå, som er momenter, der er 

centrale for den nuværende økonomiske situation i Danmark. Hos den økonomiske moddiskurs 

lægges der i højere grad vægt på demokratiet, viden i sig selv, nedbrydning af social arv og 

dannelse til livet generelt som kvalitet. Aspekter der er svære at måle (i modsætning til 

eksempelvis øget BNP), og deraf er mere vanskelige at argumentere for på samme konkrete 

økonomisk rationelle vis, da det ikke på samme måde er tal, målinger og statistikker der vægtes, 

men i stedet mere humanistiske aspekter af kvalitet. 

De to diskurser står i et antagonistisk forhold til hinanden. Den økonomiske moddiskurs kan ikke 

fungere sideløbende med den økonomiske diskurs, da de hviler på markant modsatrettede 

opfattelser af, hvad universitetsuddannelsernes formål er, samt hvad de skal fordre for den 

enkelte og for samfundet. Denne tendens fremstår i debatten ved, at moddiskursen tager 

afstand fra økonomiske rationaler, da disse opfattes som truende og kompromitterende for 

dannelseselementerne i universitetsuddannelserne. Det er ikke muligt for de to diskurser at 

sameksistere; den økonomiske moddiskurs betragter den økonomiske diskurs som en 

faretruende modsætning, der umuliggør den økonomiske moddiskurs fulde identitet. 
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Magtpositioner 

Når vi iagttager kommunikationen i en debat som denne om kvalitet på universiteterne, er det 

oplagt at forholde sig til, hvorfra artikulationerne bliver produceret. Vores analysestrategiske 

tilgang foreskriver, at vi iagttager kommunikation som kommunikation, og der deraf ikke er nogle 

udsagn, der har forrang for andre, samt al kommunikation betragtes som kontingent. Til trods 

for dette er det relevant at forholde sig til, at der i kommunikationen gør sig forskellige 

positioner gældende, som deraf besidder forskellig udsigelseskraft i form af forskellige 

magtpositioner, ressourcer og formidlingskanaler. Regeringen har formået at sætte kvalitet på 

universitetsuddannelserne på den politiske dagsorden som en vej ud af krisen og som vejen til 

styrket konkurrenceevne. Samtidig har ovenstående analyse skildret, hvordan den økonomiske 

diskurs, som bl.a. regeringen kan betragtes som garant for, har vundet det stærkeste indpas i 

debatten. Dette kan ikke betragtes uden at inddrage, hvordan regeringen besidder en stærk 

position med henblik på at knytte projekter til sig. Regeringen besidder en magtposition i form 

af håndteringen af økonomiske ressourcer, og definitionen af de politiske rammer for 

universiteternes virke. Ydermere har regeringen en lettere tilgængelighed til formidlingskanaler i 

form af både konferencer som fx Uddannelsesmødet 2013, samt medierne der i høj udstrækning 

er interesserede i at formidle regeringens synspunkter og holdninger i forbindelse med 

kommende reformer. Positionerne i den økonomiske moddiskurs råder ikke i samme omfang 

over ressourcer og muligheder. 

Delkonklusion 

Vi har fundet, at to centrale diskurser organiserer debatten og kæmper om at repræsentere 

kvalitet på universitetsuddannelserne. For det første så vi en økonomisk diskurs, der blev 

artikuleret gennem nodalpunkterne relevans og globalisering. Som resultat heraf kom en 

moddiskurs til syne, hvor dannelse opstod som nodalpunkt og strukturerende for den mening, 

der blev tillagt kvalitet. 

De to diskurser får på forskellig vis held med at knytte momenter til sig i ækvivalente relationer, 

der alle orienterer sig mod nodalpunktet: Økonomiens diskurs skaber sammenhæng i 
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ækvivalenskæderne ved at forme momenterne i relevansens og globaliseringens navn, hvorimod 

moddiskursen skaber sammenhæng ved at forme momenterne i dannelsens navn. Det 

implicerer, at der tilskrives subjektpositioner på markant forskellige måder.  

Under nodalpunktet dannelse opstår kvalitet eksempelvis gennem, at den studerende bliver 

dannet til selve livet, og at universiteterne tager et demokratisk ansvar, og medvirker som led i 

mindskelse af social ulighed. Under relevans opstår kvalitet eksempelvis ved, at den studerendes 

kompetencer kan genkendes som værende relevante for erhvervslivet og universiteternes 

organisering opstår som én, der skal fremme erhvervsorienteringen hos de studerende.  

Globalisering som nodalpunkt fordrer samme økonomiske logik; universitetet tilskrives 

positionen som dén institution, der skal sikre at uddanne kandidater, der kan indgå på det 

private arbejdsmarked for derved at styrke Danmarks konkurrenceevne globalt. Den økonomiske 

diskurs får, i langt bredere omfang end moddiskursen, held med at vinde fikseringen af mening, 

da der i højere grad knyttes an til nodalpunkterne, og de strukturerer langt flere af udsagnene, 

end vi kan iagttage dannelse gør i afhandlingens empiriske materiale. 

Vi ser samtidig, at artikulationerne argumenterer på forskellige måder, hvoraf de udsagn, der 

binder sig til nodalpunkterne relevans og globalisering i langt højere grad end de udsagn, der 

binder sig til dannelse beror på konkrete, logiske argumentationer. Man kan forestille sig at dette 

forhold underbygger nodalpunkternes styrke, idet disse rationelle målbare størrelser kan 

anskues som lettere at knytte an til end en dannelseslogikken, der beror på komplekse værdier 

såsom demokrati, livet generelt og et socialt samfundsansvar.  Den økonomiske diskurs læner sig 

således op ad et rationelt perspektiv, hvor det bliver muligt at kalkulere sig logisk frem til 

løsninger, mens den sociale diskurs i højere grad beror på et fortolkende perspektiv, som kan 

fremstå mere komplekst og udefinerbart. 

Yderligere har vi iagttaget, at det politiske niveau får held med at problematisere kvalitet ud fra 

økonomiske rationaler, hvilket også må ses i henhold til, at denne position har langt flere 

ressourcer og formidlingskanaler til rådighed.  
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Kapitel 5 

Konklusion 

Vi vil nu samle op på de primære resultater fra afhandlingens analyser og forsøge at besvare 

problemformuleringen: Hvilke logikker gør sig gældende i kommunikationen om kvalitet på 

universitetsuddannelserne? Hvordan opstiller kommunikationen mulighedsbetingelser for styring 

til kvalitet?  Og hvordan udkæmpes den diskursive kamp om fiksering af begrebet kvalitet? 

Som led i besvarelsen af afhandlingens problemformulering var vores første ærinde at 

undersøge, hvordan kvalitetsbegrebet iagttages i kommunikationen, der opstod i kølvandet af 

Morten Østergaards lancering af Kvalitetsreformen. Vi kan konkludere, at kvalitet som 

hovedregel kommunikerer med udgangspunkt i, om noget opfattes som brugbart eller ej - og 

dermed om noget anses som kvalitetsfyldt eller kvalitetstomt. Men længere strækker rammen 

for begrebet sig heller ikke, idet definitionen af, hvad der er kvalitetsfyldt hele tiden låner sig ud 

til andre systemers forskelsdannende operationer, som dermed overtager kommunikationen. 

Det er deraf vanskeligt at danne sig et billede af, hvad kvalitet overhovedet betegner, da 

begrebet lånes og benyttes i en lang række forskellige dagsordener og argumentationer. Kvalitet 

opstår ikke som noget i sig selv, men meningstilskrives i kraft af at det opstår som tema for 

kommunikationen i andre systemer.  

Som led i formanalyseren kunne vi iagttage, hvordan kommunikationen søgte at knytte mening 

til begrebet kvalitet, med genindtrædelser på formens markerede side; det kvalitetsfyldte. Her 

opstod fire logikker, som alle på forskellig vis søgte at konkretisere begrebet kvalitet: Relevans, 

Dannelse, Undervisning og Globalisering. Her nævnt i rækkefølge af deres vægtning i 

kommunikationen. Relevans for arbejdsmarkedet opstod således som den logik, der vandt størst 

indpas i kommunikationen om kvalitet, og som ligeledes gik på tværs af de øvrige logikker, 

hvormed relevans for arbejdsmarkedet blev et gennemgående tema for kommunikationen om 

kvalitet. 
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Formanalysen viste os, at kommunikationen om kvalitet opstiller forskellige 

meningstilknytninger til kvalitet; forståelser der ikke umiddelbart lader sig forene. Yderligere 

skildrede formanalysen, hvordan der i kommunikationen veksles imellem, hvem der er i stand til 

at dømme kvalitet. Det er således ikke klart, hvordan og af hvem det kvalitetsfyldte kan 

specificeres. 

Efter vores erkendelse af, hvor tømt kvalitetens form var for indhold, blev det relevant at 

undersøge, hvordan den konkrete styring til dette tomme begreb kom til udtryk. Vi kan her 

konkludere, at styring til kvalitet såvel som begrebet kvalitet i sig selv producerer en række 

paradokser. 

I styringen af universiteterne og de studerende opstod både selvstyring og direkte styring som 

styringsteknologier i kommunikationen. Universiteterne og de studerende som 

organisationssystemer blev polyfone, da der blev trukket på flere forskellige medier i 

kommunikationen om styring. Resultatet af dette blev divergerende styringsforståelser, hvilket 

stiller universiteterne og de studerende i et styringsparadoks; de skal være i stand til at veksle 

imellem forskellige, og som udgangspunkt modsatrettede styringsteknologier, som trækker på 

flere forskellige og henholdsvis udefinerede eller modsatrettede kvalitetsforståelser, for at blive 

genkendt af deres omverden som kvalitetsfyldte. Der gør sig således konflikterende 

styringsteknologier gældende, som både tildelte og fratog universiteterne og de studerende 

evnen til og ansvaret for at skabe kvalitet. 

Analysen har vist, at en af styringens vigtigste udfordringer hviler på, at der helt grundlæggende 

findes fire meget forskellige kvalitetsforståelser. Styringen forholdt sig ofte slet ikke til, hvilken af 

logikkerne der blev styret imod, men blot til det kvalitetsfyldte på et overordnet niveau. Dermed 

kommer kommunikationens differentierede iagttagelser af begrebet kvalitet til at udgøre en 

styringsmæssig udfordring, idet kommunikationen styrer til kvalitet uden at vide, hvilken form 

for kvalitet, og samtidig forsøger at styre gennem to forskellige styringsteknologier på samme 

tid. Dette skaber, hvad vi har valgt at betegne som ”styringsstress”. 
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Dette styringstress producerer en kompleks udfordring i at veksle imellem, hvilke situationer, der 

kalder på hvilke kvalitetsforståelser. Der opstår heraf en ledelsesmæssig udfordring i at skulle 

lede ud fra denne vekselvirkning og navigere i det styringstress, der gør sig gældende.  

Afsluttende satte vi skarpt på det konfliktuelle perspektiv i debatten om kvalitet. Vi fandt det 

afgørende at have dette perspektiv med, da debatten om kvalitet illustrerede en kamp om 

mening; forskellige projekter forsøger at vinde repræsentationen af begrebet kvalitet. Her fandt 

vi, at der gør sig to primære diskurser gældende i debatten: En økonomisk diskurs hvor relevans 

og globalisering var nodalpunkter, samt en moddiskurs hvor dannelse indgik som nodalpunkt. 

De to diskurser repræsenterede markant forskellige tilgange til kvalitet, som hviler på 

henholdsvis forståelsen af mennesket (den studerende) som en investering, der kan omsættes til 

økonomisk vækst, og henholdsvis mennesket som et der skal dannes til livet og det at indgå i et 

demokratisk samfund. Der kæmpes således ud fra to grundlæggende forskellige aftager-

perspektiver på universitetsuddannelserne, som veksler mellem erhvervslivet på den ene side og 

det demokratiske samfund på den anden side. Den økonomiske diskurs sedimenterede i høj grad 

mening, og kom til at dominere det diskursive felt, hvormed vi mener, at denne har haft størst 

held med at hegemonisere kvalitetsbegrebet. 
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