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Abstrakt: Som led i projektet Pathways to Improve Quality in Higher Education 
(PIQUED) – der overordnet set undersøger, hvordan 
uddannelseskvalitet konceptualiseres, og hvordan det adresseres gennem 
kvalitetsfremmende tiltag – vil denne præsentation tage afsæt i det 
empiriske materiale fra fire forskellige fokusgruppeinterviews på danske 
professionshøjskoler med henblik på at analysere og diskutere, hvordan 
kvalitet diskursiveres: Når det handler om uddannelseskvalitet, hvad 
udtrykkes så som (1) selvfølgeligt og indlysende; (2) hvad kalder på 
uddybninger, forklaringer og legitimeringer, og (3) hvad marginaliseres 
eller udstødes. Disse spørgsmål adresseres gennem en analyse af 
‘sætningsadverbier’, der er den klasse af adverbier, som angiver med 
hvilken grad af forpligtelse en ytring er afleveret (Gregersen & 
Kristiansen 2009). Det, der udtrykkes som selvfølgeligt og indlysende, 
analyseres med afsæt i de tektsteder i det empiriske materiale, hvor 
sætningsadverbiet “jo” optræder; det, der kalder på uddybninger, 
forklaringer og legitimeringer, analyseres med afsæt i de tektsteder, hvor 
sætningsadverbierne “vist”, “nok”, “vel” og “måske” optræder; mens det, 
der marginaliseres eller udstødes analyseres med afsæt de tektsteder i det 
empiriske materiale, hvor sætningsadverbiet “ikke” optræder. I 
præsentation gives der eksempler fra de foreløbige analyser, som peger i 
retningen af, at uddannelseskvalitet diskursiveres som et heterogent 
fænomen, men at der samtidig homogeniseres, når det knyttes til 
henholdvis studerende, kollegaer, ledere og aftagerfeltet. 
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