
Replik till Franke 
av Lena Adamson  

SIGBRIT FRANKE anklagar mig för osaklighet och historieförfalskning. 
Fakta: Jag har aldrig uttalat mig om hennes utvärderingssystem 2001–2006. Beträffande systemet 2007–2012 har 
jag mest konstaterat att Anders Flodström beslutade lägga ned detta pga den skarpa kritiken från SUHF och 
upprörda svenska universitetsrektorer (DN debatt) hösten 2008. Accep tansen och förtroendet för HSV:s 
utvärderingar var då så lågt att det var en ren omöjlighet att fortsätta på samma linje. Detta är vad jag sagt om 
Frankes system. Hon går nu i försvar för sina egna system som alltså inte använts på många år men var 
ursprunget till den turbulens hon skriver om och som vi tvingades ta hand om.  
Det system jag tror fler av oss är mer intresserade av är det som nu underkänts. Vi är många som undrar varför 
Franke valde att ställa sig på politikens sida istället för akademins i denna fråga.  
Fakta: HSVs system är grundat i den proposition som Franke på sin blogg framhåller "kännetecknas av att såväl 
helheten som dess delar har en inneboende logik, bygger på en konsekvent argumentation och är stringent i sin 
framställning". På samma blogg recenserar hon det förslag som vi utarbetade tillsammans med SUHF, landets 
rektorer och SFS, och överlämnade till regeringen i september 2009. Detta var baserat på ett modernt, Bologna 
anpassat, studentcentrerat lärandemålstänkande, det hade i enlighet med regeringsuppdraget ett klart fokus på 
resultat men innefattade både förutsättningar och resultatnära processer (ffa relationen lärandemål och 
examination). I Frankes recension räknar jag till inte mindre än 12 sakfel/missförstånd bara i delen som rör detta 
förslag.  
Fakta: Frankes blogg innehåller inte mycket annat än denna text och lades ut i samband med riksdagsdebatten av 
propositionen. Den citerades av alliansens riksdagsledamöter och var känd av enskilda medarbetare vid HSVs 
utvärderingsavdelning, men var då inte möjlig att finna genom någon av de kända sökmotorerna.  
Åsikt: Jag betraktar Frankes agerande i denna fråga efter sin avgång som en starkt bidragande faktor till att 
departementet lyckades driva igenom sitt system. Budskapet från Krantz och Honeth var solklart, 
undervisningens planering och genomförande ska inte utvärderas. Att hon nu inte längre står för de åsikter hon 
framfört bla i sin blogg får stå okommenterat.  
Fakta: Beträffande Frankes prognos att 2009 års förslag skulle fått än hårdare kritik av ENQA konstaterar jag att 
det Quality Assurance and Learning Enhancement system jag tagit fram för EIT, vid påsyn hos en rad 
organisationer bl a ENQA fått mycket positiva responser. Systemet har sin grund i septemberförslaget och skulle 
på kort tid kunna anpassas till ett nationellt system.  
Fakta: Sigbrit, vad jag har är koll på alla fakta i denna historia som präglas av okunskap, personliga agendor och 
odemokratiska politiska metoder. Vad jag inte har är tillträde till de svenska maktens boningar som Du har.  
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Sigbrit Franke har erbjudits replik, men avstått. Debatten är härmed avslutad i Universitetsläraren och får 
fortsätta i något annat forum. 
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