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Abstract 

Syftet med studien är att undersöka hur gymnasielever resonerar kring fusk och plagiering. 

Frågorna vi söker svar på är: vad blir föremål för övervägande när elever resonerar kring 

vad som är tillåtet respektive otillåtet vid examinationer; vilka moraliska resonemang för 

elever och hur motiverar de dessa? Detta görs genom fokusgruppsdiskussioner där 

eleverna får diskutera två olika case där det ena caset berör fusk och det andra plagiering. 

Casen är framtagna och omarbetade för att lyfta fram fusk- och plagieringsrelaterade 

problem som passar in i elevernas sociala kontext. Resultaten visar att eleverna har 

svårigheter att avgöra vad som är fusk i alla situationer. Istället blir det så att eleverna 

skapar olika mening kring fusk beroende på den sociala kontext eleverna befinner sig i. 

Därefter för de moraliska resonemang främst baserade på hur fusket påverkar dem själva 

och deras närmsta omgivning. Få elever resonerar utifrån en absolut moral.  

 

Ämnesord: 

Fusk, plagiering, situerat lärande, meningsskapande, moral, etik, neutraliseringstekniker  
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1 Inledning 

Dagens samhälle kallas i många sammanhang för ett informationssamhälle eller ett 

kunskapssamhälle (se t.ex. Hargreaves, 2004). Bakom den benämningen finns föreställningar 

om att den viktigaste varan är information/kunskap. Utbildningsväsendet tillskrivs en viktig 

roll i ett sådant samhälle. Skolan skall ge kunskap, forma bilden av vad som är kunskap och 

vilken kunskap som har störst värde. Mot tidigare idéer om att lärande handlar om att imitera 

kan man säga att dagens skola skall ställa krav på originalitet och kritiskt tänkande. I ett 

sådant utbildningssystem kan det verka rimligt att det finns ett särskilt intresse att garantera 

att studenter inte plagierar eller fuskar.  

 

Fusk ses som ett hot. Det är en vanlig uppfattning att examination och bedömning behövs för 

att kontrollera studenters kunskaper och färdigheter. Detta är till exempel en vanlig 

uppfattning bland högskolelärare (Trowald, 1997) som framför synpunkten att kunskapen i 

skolan måste kunna mätas. Hutton (2006) drar slutsatsen att det krävs klara riktlinjer i skolan 

och att all form av fusk ska beivras. Risken blir annars att studenterna tillsammans skapar en 

atmosfär där fusk inte tas på allvar och där social acceptans både inom studentkulturen (se 

t.ex. McCabe & Bowers, 2009) och som påstås råda i samhället i övrigt (Sjöstrand, 2005) kan 

underminera utbildningens kvalitet.  

 

Plagiering och fusk bland studenter beskrivs som ett ökande problem i akademiskt skrivande 

(Park, 2003). Trots att det gjorts mycket för att stävja och förhindra att studenter och elever 

fuskar, exempelvis införande av hederskoder, etiskt och moraliskt reflekterande och ett ökat 

intresse för elevernas livsvärld (Hutton, 2006) så kvarstår en del av problematiken. Det finns 

också siffror som visar att antalet disciplinärenden ökar vilket kan medföra en minskad tilltro 

till utbildningsväsendet. Högskoleverkets rapport Disciplinärenden 2008 vid högskolor och 

universitet visar på en ökning av antalet disciplinärenden 2008 med 19,5% jämfört med 2007 

(543 fall mot 437). Men även om antalet ärenden ökar så innebär det inte att fusket i sig ökar. 

Enligt ett pressmeddelande från Högskoleverket (2008, s. 1) kan det istället förklaras genom 

att kontrollerna har blivit effektivare och på så sätt upptäcks fusk lättare.  

 

Fusk ses som ett hot mot moralen. Enligt Ashworth m.fl. (1997, s. 4) anses fusk vara en 

moralisk angelägenhet. I deras studie anser en student att beteenden som direkt eller indirekt 

påverkar andra studenter är särskilt allvarligt och förkastligt. Colnerud & Rosander (2009) 
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menar att fusk är ett moraliskt dilemma eftersom det går emot de dygder som finns i samhället 

såsom ärlighet, rättvisa och självförbättring (s. 17). Utifrån sådana resonemang kan det vara 

rimligt att anta att fusk sänker moralen och på så vis riskerar att undergräva utbildningens 

integritet. En liknande slutsats framförs också i högskoleverkets pressmeddelande där det 

framgår att om man motverkar fusk inom utbildningen är det ett sätt att garantera 

utbildningskvalitén och stärka förtroendet för högskoleväsendet (s.1).  

 

Carrol & Zetterling (2009) hävdar att det finns ett samband mellan plagiering och 

studenternas färdigheter och lärande. De menar att ”om studenten … har kopierat eller lånat 

andra personers arbete kan den inte påvisa sin egen förståelse av ämnet. Eftersom arbetet inte 

är deras eget kan inte heller förståelsen vara deras egen” (s. 8). Fransson (2008) drar 

slutsatsen att fusk och plagiering gör att studenter inte får en möjlighet till inlärning och på så 

sätt försämras chanserna efter studierna. Colnerud & Rosander (2009) antyder också att det 

finns ett samband mellan fusk och inlärning. De menar att konsekvensen av ett utbrett 

fuskande leder till att studenter inte lär sig samt att det är en förlust för studenten och 

hans/hennes framtida yrke (s.17). Ingen av studierna redovisar empiriskt stöd för påståendena. 

 

Ashworth m.fl. (2003) är kritiska till enkätundersökningar som bygger på redan preciserade 

definitioner av fusk och plagiering. Författarna argumenterar för att forskningen måste 

kartlägga hur studenter upplever plagiering och fusk. En definition måste utgå från 

studenternas livsvärld. Endast utifrån en sådan förståelse går det att undvika att elever fuskar 

och använder sig av metoder som potentiellt kan minska deras förberedelse inför framtidens 

krav. Ytterligare belägg för ett sådant synsätt ger Park (2003) som påpekar att vad som kan 

anses vara fusk eller plagiering vid ett givet tillfälle utifrån en kultur i förhållande till en 

annan inte nödvändigtvis är densamma. Det finns också en diskrepans mellan vad institutioner 

och studenter anser vara fusk (se t.ex. Burrus m.fl., 2007). Därför finns det ett behov av att 

tydligare klargöra vad elever och studenter själva lägger för värderingar i begrepp som fusk 

och plagiering. Säljö (2000) framhåller att situationer är beroende på den sociokulturella 

bakgrund som en person har vilket innebär att innebörden av fusk och plagiering kommer att 

variera beroende på vilken kultur du anammar.  
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1.1 Syfte 

Är det så att studenter medvetet utför handlingar som systemet betraktar som fusk samtidigt 

som de själva inte anser så vara fallet eller anser studenten att handlingen är fusk men väljer 

att utföra den i alla fall? För att kunna besvara frågan behöver forskare och lärare veta hur 

studenter skapar mening kring fusk och plagiering och vilka värderingar som råder hos 

studenterna själva. Syftet med studien är att undersöka hur elever resonerar kring fenomen 

som fusk och plagiering i samband med examinationer och bedömda uppgifter.  

 

1.2 Frågeställningar 

1. Vad blir föremål för övervägande när elever resonerar om vad som är tillåtet respektive 

otillåtet vid examinationer?   

2. Vilka moraliska resonemang för elever angående fusk och plagiering och hur motiverar de 

dessa?  
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2 Forskningsbakgrund 

Under följande avsnitt diskuteras fusk och plagiering utifrån vad tidigare forskning säger med 

avseende på definitionsproblematik, vem som fuskar och varför samt hur moral och etik 

uppträder vid fusk. I slutet av kapitlet presenteras även studiens teoretiska utgångspunkter 

vilka ligger till grund för analysen av undersökningens resultat. 

 

2.1 Fusk – ett problematiskt område 

Forskning inom området fusk och plagiering har i huvudsak tagit för givet vad som bör 

klassas som fusk och plagiering (se t.ex. Roig, 1997; Holm, 1998; Whitley, 1998). 

Forskningen har bland annat fokuserat på vad man kan göra för att motverka och upptäcka 

fusk (se t.ex. McCabe & Trevino, 1997; Hutton, 2006), vem som fuskar och varför (se t.ex. 

Whitley, 1998; Park, 2003) och hur studenter upplever fusk (se t.ex. Newstead m.fl., 1996; 

Ashworth m.fl., 1997; 2003; Hult & Hult, 2003). De sistnämnda studierna lägger vikt vid att 

det är studenterna som lägger en mening i vad som är fusk. Fusk får inte en entydig innebörd. 

Istället är det möjligt att hävda, utifrån ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2000), att fusk är, 

situerat och att innebörden i begreppet förändras beroende på vilken kultur man befinner sig 

inom. Väljer man istället att inta en essentialistisk hållning kan fusk beskrivas enligt Norstedts 

Plusordboks (2007) definition, att fusk är när man utnyttjar otillåtna metoder eller hjälpmedel 

i syfte att vinna fördel vid till exempel prov, tävling eller liknande. Detta innebär att fusk 

alltid är fusk oavsett omständigheter. Däremot finns det inget i definitionen som påvisar vilka 

metoder eller vad dessa otillåtna medel är. Det kan därför bli problematiskt att tillämpa denna 

definition av fusk. Om vad som är tillåtet förändras i varje individuell situation eller ges ett 

nytt innehåll vid varje tillämpning kan det vara svårt att avgöra vad som räknas som fusk vid 

ett givet tillfälle.  

 

Newstead m.fl. (1996) menar att studenters uppfattningar om fusk skiljer sig. Exempelvis 

anses det vara mindre allvarligt att ändra data i en studie för att få ett signifikant resultat. I 

deras studie får beteendet 4,5 på en skala mellan 1-7 där 1 betyder att beteendet definitivt inte 

anses vara fusk och 7 att beteendet definitivt anses vara fusk. Alltså är det en stor del av 

respondenterna som inte anser att manipulation av data är fusk. Däremot är alla tillfrågade 

överens om att det är fusk att låta någon annan student göra ett prov i ens eget namn. Hult och 

Hult (2003) drar slutsatsen att fusk är situationsbundet. De vidhåller att ”rent teoretiskt kan 

det som anses vara fusk i ett fall bedömas som att det inte är fusk i ett annat beroende på vad 
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läraren gett för instruktioner” (s. 11). De menar att ett sådant resonemang kan leda till 

oklarheter för studenterna.   

 

I en studie av Burrus m.fl. (2007) visar författarna att det har betydelse för studenters 

uppfattning om vad som är fusk om man försett dem med en definition innan studenterna 

rapporterade om de fuskat eller inte. Först var studenter ombedda att ange om de fuskat och 

innan de blivit tilldelade en definition av fusk angav 39 % att de fuskat vid minst ett tillfälle. 

Siffran blev 53 % efter att studenterna blivit tilldelade en definition av fusk. Studiens resultat 

antyder att studenter kanske lägger en helt annan mening i begreppet fusk.  

 

Roig (1997) har gjort en studie där han låtit studenter titta på texter som blivit omskrivna från 

ett original. En del av texterna var, enligt experter, korrekt parafraserade med citattecken och 

källhänvisningar medan andra texter var inkorrekt parafraserade. Resultatet av studien visar 

att så mycket som upp till 50 % av studenterna inte korrekt kan återge om textavsnitt blivit 

plagierade eller inte (s. 3) trots att de påstod sig veta vad plagiat var. I en annan studie i 

samma rapport visar det sig att en del studenter tror att så länge man tillkännager författaren 

är det godtagbart att ta delar av en text utan att modifiera den nämnvärt. Dessutom är det inte 

fel att appropriera den texten till sin egen. Studenternas problem med att korrekt känna igen 

ett plagiat visar på svårigheterna med att skapa mening i vad som är fusk och plagiering.  

 

2.2 Plagiering och fusk 

I Newstead m.fl. studie från 1996 anser inte de tillfrågade studenterna att plagiering är ett 

allvarligt övertramp. Hela 54 % har parafraserat en text utan att ange varifrån de fått 

informationen och dessutom har 42 % kopierat material från en bok eller annan publikation 

utan att ange källan. Denna handling kan leda till anmälan till disciplinnämnden vid 

akademiskt skrivande då högskolor ofta likställer plagiat med vilseledande (Nilsson, 2008). 

Det är således straffbart om studenten med otillåtna medel försökt vilseleda vid en 

examination. (Högskoleförordningen, 10 kap. 1§). Nilsson (2008) anser att det inte utan 

vidare går att jämställa plagiering med vilseledande. Medan i stort sett all forskning betraktar 

köp av examensarbeten eller stöld av andras hela arbeten som fusk så skiljer sig tolkningarna 

åt redan vid vad Howard (1995) kallar lapptäckesskrivande. Howard ser detta sätt att sätta 

ihop texter av andras texter som ett led i att lära sig skriva. Ett motsvarande resonemang för 

Nilsson (2002) som dessutom argumenterar för att avskrift ofta är ett resultat av 
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uppgiftsformuleringen. Elever leds till att kopiera och sampla. Problemet med att jämställa 

fusk och plagiering är att anklagelser kan drabba studenter som inte har för avsikt att plagiera. 

I och med att studenter har tillgång till mycket information från olika håll är risken att en 

textrad eller bara några ord kan dyka upp i huvudet när studenter skriver en uppsats och på så 

vis kan resultatet bli att man plagierar oavsiktligt (Ashworth m.fl. 1997, s. 15). Plagiering är 

också problematiskt eftersom det är mångfacetterat; det innehåller många olika sorters 

handlingar som var för sig kan leda till att texten betraktas som plagierad. Exempelvis 

sammanställer Park (2003, s. 475) plagiering utifrån fyra huvudkategorier: 

 

1. Att stjäla material från en annan källa och låta det figurera som sitt eget. 

2. Att lämna in en uppsats som är skriven av någon annan i sitt namn. 

3. Att kopiera delar av en eller flera texter och utelämna citattecken vilket ger illusionen att                                                                                                                                      

    studenten parafraserat texten trots att det är ett direkt citat. 

4. Att parafrasera utan att ge tillräcklig information om varifrån materialet kommer. 

 

Dessa kategorier visar att det är mer än en handling som kan klassificeras som plagiering.  

 

2.3 Vem som fuskar och varför  

Många studier försöker påvisa samband mellan olika faktorer och fusk. Det är ett känsligt 

ämne och definitiva samband är svåra att påvisa. Whitley (1998) summerar denna forskning i 

en extensiv forskningsöversikt. Det som har betydelse för om man fuskar är bland annat om 

studenten har fuskat förut; har knappa studiefärdigheter; presterar mindre bra på uppgifter; har 

en låg moral vad gäller fusk; upplever att sociala normer anser att fusk är tillåtet; inte har 

blivit introducerade till hederskoder; ser att fördelen med att fuska är större an risken att åka 

fast; anser att betyg är viktigt; har lågt medelbetyg; är medlem i en studentförening; förhalar 

ofta; känner ångest inför test och prov; känner en press att få högre betyg (för komplett lista, 

se Whitley s. 257). Hult och Hult (2003, s. 6), för resonemanget om pressen att få högre betyg 

längre och menar att studenter fuskar eftersom samhället blir alltmer konkurrensinriktat och 

för att ha en chans att hävda sig i denna konkurrens krävs det bra betyg för studenterna. 

 

Med andra ord är det mycket som spelar in om en student kommer att fuska eller inte. En 

faktor av intresse är studentkulturen. 
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2.3.1 Social kontakt 

Bowers och McCabe (2009) har gjort en undersökning om förekomsten av fusk vid 

amerikanska universitet. Resultatet visar att det fuskas betydligt mer bland dem som är aktiva 

inom någon studentförening än bland icke-aktiva. En slutsats som dras är att förekomsten av 

fusk påverkas av hur accepterat det anses vara av ens vänner och andra personer i ens närhet 

(s. 582-584). Liknande resultat har påvisats av Hult & Hult (2003) samt Hutton (2006) som 

beskriver hur starka band mellan studiekamrater kan generera ett gemensamt beteende där det 

blir socialt acceptabelt att fuska inom den kulturen.  

 

Hult & Hult (2003, s. 5-6) beskriver hur de senaste årens stora studenttillströmning vid 

landets högskolor och universitet har lett till att den personliga kontakten mellan lärare och 

student minskar. Detta gör i sin tur att studenterna kan känna mindre ansvar gentemot lärarna 

samt sin högskola/universitet. Om detta skriver även Ashworth m.fl. (1997, s. 9) som menar 

att studenter är mer benägna att fuska om offret inte är mänskligt utan mer av abstrakt 

karaktär vilket högskolor och universitet kan betecknas som. De hävdar även att närheten till 

fuskandets offer påverkar ifall studenter fuskar eller ej.  

 

2.3.2 Att fuska för framtiden 

Ashworth m.fl. (1997) har intervjuat studenter angående fusk. En av respondenterna sade 

följande angående att fuska för att få bra betyg: 

 

I think the majority of people that cheat just do to help them on a particular subject 

or particular problem, you know, why ruin somebody’s whole career just because 

they couldn’t get through say the computing side of it, when they were getting in the 

seventies or eighties in every other subject: there’s no point is there? (s.8) 

 

Studenten ovan säger att fusk kan vara godtagbart om det endast sker vid enskilda uppgifter 

och om det är en student som har bra betyg i övrigt. Studenten säger också att inte fuska för 

att klara enskilda uppgifter skulle vara att äventyra hela sin framtida karriär enbart på grund 

av ett litet hinder. Nilsson (2003, s. 26-27) ställer sig däremot frågande till sådana 

resonemang. Han antyder att även om uppfattningar av den typen skulle kunna vara ett hot 

mot utbildningens kvalitet så finns det inte några klara empiriska bevis för att så skulle vara 

fallet. Carrol och Zetterling (2009) hävdar att det finns ett samband mellan lärande och 

bristande förståelse för det man presterat med hjälp av fusk. En liknande slutsats gör Fransson 
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(2008). Han menar att ”genom att fuska eller plagiera undanhåller studenterna sig själv en 

reell chans att lära, och försämrar chanserna efter studierna” (s. 4). Colnerud och Rosander 

(2009) lägger fram följande antagande angående frågan: de skriver att fuskande studenter som 

blir godkända på saker som de egentligen har för dålig kunskap om inte besitter den kunskap 

som kan förväntas av dem senare i arbetslivet utifrån deras betyg (s.17). Dock presenterar 

ingen av författarna någon empiri för sina antaganden. Därför är det osäkert om fusk 

verkligen påverkar inlärningen hos studenterna.  

 

2.3.3 Fördelaktigt att fuska 

Studenter ställer sig ofta frågan om det är fördelaktigt att fuska när möjligheten ges (Hutton, 

2006). Just möjligheten att fuska är enligt Hult och Hult (2003) en bidragande faktor till 

varför man fuskar. De menar att ”tillfället gör tjuven” (s.16). Hutton (2006) hänvisar till 

Center for Academic Integrity (CAI) som gjort en undersökning där det framgår att risken att 

bli upptäckt för det mesta är liten. Går det att komma undan med fusket så är det mer troligt 

att studenter väljer att fuska. Hälften av de intervjuade ser inte något fel i att fuska om de inte 

blir upptäckta. Detta skulle rättfärdiga förseelsen. Studenter brukar använda en sorts 

riskanalys när de ställs inför en situation där de ges möjlighet att fuska (a.a. s. 171). Ser de att 

vinsten av att fuska är större än risken att bli upptäckt och avstängd väljer de att fuska.  

 

2.3.4 Lärares och studenters inställning till ämnet 

Lärare tillskrivs en viktig roll när det gäller att förebygga fusk. Är läraren likgiltig och 

ointresserad av studenterna och undervisningens innehåll ser studenterna inte lika allvarligt på 

fusk (Hutton 2006, s. 175). Dåligt ledarskap används av studenterna för att motivera varför de 

fuskar. Skulle studenterna bli upptäckta är det sällan som det leder till avstängning då lärarna 

på institutionerna är motvilligt inställda till att rapportera fusk som upptäcks. Hult & Hult 

(2003, s. 23) påpekar att lärare som upptäcker fusk i första hand försöker lösa problemet på 

egen hand med studenten för att inte förstöra för honom/henne. Högberg (2009) visar i sin 

studie, gjord på gymnasiet, hur elevernas motivation till ämnet också kan var en orsak till 

fusk. Anser eleverna att det är ett ämne som är viktigt för dem och som de har nytta av i 

framtiden tenderar de att fuska mindre. Kunskaper som upplevs som onödiga ger däremot en 

ökad förekomst av fusk.  
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2.3.5 Examinationer 

Hult och Hult (2003, s. 18) redovisar intervjuade lärares syn på varför studenter fuskar. 

Lärarna svarar till exempel att en pressad studiesituation för studenterna kan fungera som en 

orsak. Är det många examinationer och inlämningsuppgifter som ska hinnas med på kort tid 

ses fusk som en utväg för att klara kraven och i förlängningen inte riskera att bli utan 

studiemedel (se även McCabe, 1992). Vidare säger lärarna (s.19) att de olika 

examinationsformerna kan leda till både medvetet och omedvetet fusk bland studenterna. 

Hemtentor och rapporter/uppsatser blir allt vanligare. Samtidigt är det, enligt lärarna, också 

lättare att fuska på den typen av examinationer eftersom de inte övervakas på samma sätt som 

en salstentamen. I dessa fall är det frågan om ett medvetet fusk. Men eftersom rapporter och 

uppsatser kräver ett vetenskapligt förhållningssätt, vilket många studenter kan känna sig 

osäkra på, kan examinationsformerna även leda till ett omedvetet fusk. Lärarna nämner också 

att uppmaningar till mer grupparbeten blir vanligare och detta riskerar att slå över och influera 

studenterna till otillåtet samarbete även vid individuella uppgifter. Även i detta fall blir det 

fråga om omedvetet fusk då studenterna har svårigheter att veta var gränsen för idéutbyte och 

otillåtet samarbete går (Hult & Hult, 2003, s. 19).  

 

En annan aspekt som framkommer gällande examinationsformer är från de intervjuade 

studenterna i Hult och Hults studie som säger att salstentor där rena memoreringskunskaper 

premieras är lättare att fuska på medan tentor av mer övergripande karaktär som efterfrågar 

förståelse och djupkunskaper är svårare. Ashworth m.fl. (1997) visar i sin studie att även 

vikten av examinationen kan avgöra ifall man fuskar eller ej. Några av de tillfrågade 

studenterna uttrycker att fusk under vanligt kursarbete inte är lika allvarligt som att fuska på 

en examination eller ett prov. 

 

2.4 Teoretisk utgångspunkt - det sociokulturella perspektivet 

Forskningsbakgrunden tecknar en bild av fusk och plagiering som omtvistade och 

svårdefinierade begrepp. Detta gäller särskilt de studier som intresserar sig för vad 

fusk/plagiering är för de inblandade och de som betonar situationella aspekter. Även de 

studier som intresserar sig för orsaker till fusk betonar meningsskapande i den enskilda 

situationen. Vi tar med oss dessa utgångspunkter i vår studie. Som analytisk utgångspunkt för 

studien används det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2000). Det är genom språket som 

människan kan ta till sig nya sätt att tänka och därigenom få nya kunskaper. Det är också tack 
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vare social interaktion som människan lär sig att läsa av vad som förväntas av den i en viss 

situation för att omgivningen ska se ens beteende som socialt acceptabelt. Med hjälp av denna 

interaktion tillskansar sig människan en rad kunskaper vilka blir resurser för övervägande när 

hon ställs inför framtida situationer. Säljö menar vidare att hur en person agerar därmed kan 

skilja sig beroende på vilken omgivning man befinner sig i och vad som anses vara normen 

för acceptabelt beteende i just den specifika miljön. Föregående resonemang kan förklaras 

genom att olika saker uppfattas olika beroende på vilken kultur man befinner sig i.  

Med ovanstående i åtanke är det inte en essentialistisk hållning som vi menar att till exempel 

McCabe och Trevino (1996) ger uttryck för som är utgångspunkten för studien, det vill säga, 

att aktiviteter alltid kan kategoriseras som fusk oberoende av situationen. Istället handlar det 

om ett situerat lärande där innebörden av fusk och plagiering kan variera från en situation till 

en annan som till exempel hos Ashworth m.fl. (2003).  

 

2.4.1 Moral och etik ur ett sociokulturellt perspektiv 

Sjöstrand (2005) skriver om hur fusk i samhället, som exempelvis socialbidragsfusk, 

arbetslöshetskassefusk och skattefusk, är förekommande bland folk i allmänhet. Han skriver 

vidare om hur denna typ av fiffel ställer krav på ”en moralisk upprustning” (s.10) i samhället. 

Det blir därför angeläget att fråga sig hur utbildningsväsendet ska kunna ”främja elevernas 

utveckling till ansvarskännande människor” (Lpf 94, s. 5) när den samhälleliga moralen ser ut 

enligt Sjöstrands exempel. 

 

För att ytterligare kunna belysa och kategorisera våra resultat behövs analysverktyg för att 

studera etik och moral. Vi väljer bland annat att använda oss av Kohlbergs tre moraliska 

utvecklingsstadier som Bergling (1982) presenterar i sin bok Moralutveckling. Det ska dock 

poängteras att vi inte avser att sortera in eleverna på en viss nivå eftersom nivåerna är 

kopplade till en kronologisk utvecklingskurva. Istället används de moraliska stadiernas 

utmärkande drag som en vägledning för vilka moraliska resonemang eleverna väljer att föra. 

Dessa stadier ska inte heller ses som absoluta utan skall kopplas till hur eleverna situerar fusk 

i en social kontext. Varje stadium karaktäriseras av ett specifikt förhållningssätt till mening 

och ser ut enligt följande: 
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1. Premoralisk moral. Ett egocentriskt perspektiv där moraliska handlingar bedöms som bra 

eller dåliga utifrån belöning eller straff. Alla handlingar görs med avseende på vilka effekter 

det får för en själv. 

 

2. Konventionell moral. Ett sociocentriskt perspektiv där moralen i en handling avgörs av 

både den enskilde individen och övriga medlemmar i gruppen man tillhör (t.ex. familjen eller 

nationen). De moraliska värderingar som råder inom gruppen är också de man försöker 

efterleva. Däremot tas ingen hänsyn till personer som inte tillhör gruppen. 

 

3. Principiell moral. I detta stadium ses moraliska handlingar som rätt eller fel oberoende av 

vem som betraktar de som rätt eller fel. Individen väljer själv vilka etiska principer som ligger 

till grund för hennes handlingar. Moraliska handlingar, baserade på exempelvis alla 

människors lika värde och demokratiska värderingar, tillämpas av individen oavsett vad 

omgivningen tycker om dem. Samvetet grundat på universella principer styr bedömningar om 

vad som anses vara rätt och fel. 

 

Vi väljer även att använda Sykes och Matzas neutraliseringsteori (tolkad av Sjöstrand, 2005) 

som en förklaringsmodell för hur personer som begår en handling försöker rättfärdiga denna. 

De fem teknikerna bygger på omständigheter som råder i personens omgivning och ses i vår 

studie ur ett sociokulturellt perspektiv. Detta innebär att en moraliskt felaktig handling kan 

försvaras olika beroende på vilka omständigheter som råder i den specifika situationen som 

eleven befinner sig i. Neutraliseringsteknikerna ser ut enligt följande: 

 

 Förnekande genom att skylla på yttre omständigheter som står utanför ens kontroll. 

 Förnekande av att handlingen skulle ha skadat andra eftersom offret har råd med 

fusket eller att offret inte lidit av fusket. 

 Förnekande av att det finns ett offer eller säga att offret får skylla sig själv 

eftersom han/hon förtjänade att bli lurad. 

 Fördöma fördömarna. Menar att anklagarna är hycklare och beskyller en för 

omoraliskt handlande för deras egen vinnings skull. 

 Hänvisning till viktigare lojaliteter. Menar att ens position i förhållande till andra 

tvingade en att utföra fusket. Exempelvis kan vänskapsrelationer värderas högre än 

samhällets normer.  
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Dessa fem neutraliseringsteorier kan kopplas till situationsetiken (Norris & Dodder, 1979; 

McCabe, 1992). De menar att det finns socialt accepterade undantag till sociala normer och 

lagar. Ett exempel som är hämtat ur Norris och Dodders studie är att studenter kan anse att 

mord är fel samtidigt som de anser att mord är försvarbart som självförsvar (s. 555). Ett 

sådant resonemang påvisar att etik är situationsbundet och således kan det vara etiskt 

försvarbart att fuska vid ett tillfälle men inte vid ett annat. McCabe utvecklar resonemanget 

och menar att fusk är konstant och att studenterna vet vad fusk är men beroende på situationen 

väljer de att kringgå reglerna med hjälp av exempelvis neutraliseringstekniker och att använda 

en etik som gagnar dem själva. Vi utgår istället från att studenterna är osäkra på vad som är 

fusk i alla situationer och att de därmed ur ett sociokulturellt perspektiv måste skapa mening i 

reglerna i varje ny situation. Först när studenterna gett reglerna en innebörd kan de applicera 

en situationsetik som ger dem möjlighet att välja den etik som tjänar deras egna intressen. 
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3 Empirisk undersökning 
Vår teoretiska utgångspunkt samt våra analysverktyg ställer krav på valet av metod. För att 

kunna undersöka elevernas resonemang så har vi valt att arrangera situationer där studenterna 

ges goda möjligheter att skapa mening och dra gränser kring vad som är tillåtet och otillåtet 

vid examinationer.  

 

3.1 Metodval 

För att arrangera en situation som uppmuntrar till diskussioner väljer vi 

fokusgruppsdiskussioner som metod. Esiasson m.fl. (2007) definierar fokusgrupper utifrån tre 

aspekter där ” (i) gruppen är sammansatt för ett särskilt syfte; (ii) att samtalet är fokuserat 

kring ett givet tema; och (iii) att det finns en särskilt utsedd samtalsledare som intar en 

styrande roll” (s. 361). Vidare påpekar Esiasson m.fl. (s. 362) att fokusgruppsintervjuer ger 

möjlighet att studera och identifiera deltagarnas åsikter och ställningstaganden i samspel med 

de andra deltagarna. Styrkan ligger i att deltagarna genom diskussion kan komma djupare in 

på ämnet varpå nya idéer och resonemang kan uppstå (Wibeck, 2000, s. 127). Dock är det, 

enligt Esiasson m.fl. (s. 363), även viktigt att poängtera vad fokusgrupper inte kan ge svar på. 

Till exempel blir det problematiskt att dra generella slutsatser om olika grupper utifrån det 

resultat som fokusgrupper genererar. Däremot är tillvägagångssättet att rekommendera då det 

handlar om att studera olika personers förhållningssätt och hur de resonerar kring olika frågor. 

 

Andra metoder såsom enkäter och enskilda intervjuer (se Newstead m.fl., 1996; Ashworth 

m.fl. 1997) ger endast en beskrivning av hur den enskilde individen ser på ett visst ämne. 

Ytterligare tillvägagångssätt är experimentella studier där elever undersöks före och efter att 

åtgärder satts in gällande ett visst ämne (se Burrus m.fl., 2007). Men med avseende på 

forskningsfrågorna är det inte av intresse att undersöka hur elever påverkas av att bli tilldelade 

en ny definition av fusk och plagiering.  

 

Ett annat alternativ är direktobservationer där eleverna följs i deras naturliga miljö vilket ger 

möjlighet att se hur de agerar i en autentisk situation (Esiasson m.fl., 2007, s. 343). Metoden 

bedömer vi inte som möjlig att använda. Problemet med en sådan metod är att det krävs en 

stor tidsåtgång om vi skall räkna med att få tillräckligt med data för att kunna svara på våra 

forskningsfrågor. Denna tid finns inte inom denna studies ramar. Med hjälp av fokusgrupper 
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är det däremot möjligt att styra undersökningen så att frågorna med säkerhet tas upp för 

diskussion.  

 

Fokusgruppsdiskussionerna är av semistrukturerad karaktär vilket innebär att deltagarna 

diskuterar fritt, dock inom det fokus som tillförs gruppen i form av cases och dess utsagor. 

Till skillnad från strukturerade fokusgruppsdiskussioner är moderatorns roll mer 

tillbakadragen och uppgiften är i första hand att aktivt lyssna till deltagarnas åsikter men 

också att styra diskussionen de gånger deltagarna glider ifrån ämnet (Morgan i Wibeck, 2000, 

s. 45). Dessutom måste moderatorn vara opartisk och inte lägga någon värdering i det som 

sägs eftersom det riskerar att påverka resultatet (a.a.). 

 

Med hänsyn till Esiasson m.fl. (2007, s.370) riktlinjer gällande fokusgrupper videofilmades 

undersökningen för att på så sätt underlätta analysering och transkribering av materialet. Det 

är även ett sätt att säkerställa att relevant information inte går förlorad då vi med största 

sannolikhet inte hinner anteckna allt som diskuteras. 

 

3.2 Etik 

Vi har tagit hänsyn till forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Det handlar om individers medverkan. Deras svar kan innehålla känslig 

information som de inte vill ska spridas till andra individer eller instanser utöver de som deltar 

i gruppen (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Deltagarna har upplysts om informationskravet; att 

de har rätt att när de vill, lämna diskussionen och avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 

2002, s. 7). Deltagarna har också blivit informerade om studiens syfte och varför de deltar. 

Vidare har deltagarna blivit informerade om samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). 

Deltagarna har godkänt att medverka. Vid behov (minderåriga elever) har samtycke inhämtats 

från deltagarens vårdnadshavare (se bilaga 1). Vi har bedömt detta som särskilt viktigt då 

fokusgruppsdiskussionerna videofilmats.  

 

Deltagarna är väl införstådda med att alla uppgifter om deltagarnas person är konfidentiella. 

Vid resultatredovisning är alla deltagarna avidentifierade för att inte synas vid namn. 

Dessutom förvaras alla personuppgifter på sådant sätt att otillbörlig personal inte har tillgång 

till dem (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Det finns enligt Wibeck (2000, s. 115-116) ett 

potentiellt etiskt dilemma vad gäller konfidentialitetskravet. Vi kan sträva efter att ingen 
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otillbörlig får reda på den information som framkommer vid diskussionerna men vi kan dock 

inte garantera att deltagarna inte sprider informationen vidare på egen väg. Detta kan vara en 

faktor som påverkar hur pass öppna och ärliga deltagarna vågar vara vid undersökningen.  

Slutligen har deltagarna även blivit informerade om nyttjandekravet, vilket innebär att 

materialet som undersökningen genererar endast kommer att brukas för forskningsändamål 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). 

 

3.3 Urval och material 

Gällande urvalet för undersökningens deltagare presenterar Wibeck (2000, s. 51) två sätt att 

välja ut fokusgrupper. Heterogena grupper sätts samman av deltagare som skiljer sig åt på ett 

eller flera sätt. Exempel på en heterogen grupp kan vara att deltagarnas socioekonomiska och 

kulturella bakgrund skiljer sig. Homogena grupper sätts samman av deltagare som lever i en 

likartad social miljö, med likartade egenskaper. Exempel på homogena grupper kan vara 

personer inom samma yrkeskår, personer i samma ålder eller elever i en klass.  

 

Wibeck (2000, s. 53) menar dock att det finns nackdelar med att använda homogena grupper 

där deltagarna känner varandra sedan tidigare. Den främsta risken är att deltagarna kan falla in 

i sina vanliga roller och att det i så fall kan påverka hur de resonerar i undersökningen. I 

förlängningen kan det leda till att ämnen som är känsliga inom gruppen utelämnas för att 

deltagarna vill undvika konflikter. En annan risk är att vi som observatörer kan utelämnas och 

missar elementära delar ur diskussionen eftersom gruppen kan använda ett internt språk som 

vi som utomstående inte förstår. Ytterligare problem som kan uppstå med denna typ av 

fokusgrupp är att vissa ämnen aldrig tas upp för diskussion då saker lätt kan tas för givna. 

Men Wibeck (2000, s. 51) poängterar samtidigt att homogena grupper ändå är att föredra om 

målet är att få till stånd en diskussion som går på djupet och där deltagarna vågar framföra 

personliga åsikter. Med avseende på studiens forskningsfrågor bedömde vi, efter att tagit 

ovanstående i beaktning, att en homogen grupp är det bästa ur urvalssynpunkt. Detta eftersom 

deltagarna befinner sig i samma sociala miljö och det är av intresse att undersöka vilka 

föreställningar som råder inom denna specifika sfär. 

 

För att enkelt och tidseffektivt rekrytera deltagare till studien gjordes ett bekvämlighetsurval 

där vi kontaktade redan existerande grupper i form av två klasser (årskurs ett och årskurs två) 

på en lokal gymnasieskola. Skolan och eleverna är sedan tidigare kända för en av oss vilket 
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underlättade rekryteringen och sparade tid för studien. Det ska dock poängteras att det finns 

nackdelar med denna typ av rekrytering. Som Wibeck (2000) betonar har moderatorn 

(samtalsledaren) en viktig roll vid fokusgruppsdiskussioner. Är moderatorn och deltagarna 

sedan tidigare bekanta med varandra kan deltagarna tendera att endast ge uttryck för åsikter 

som de tror att moderatorn ser som acceptabla. För att försöka komma ifrån detta problem 

valde vi att låta den av oss som var okänd för deltagarna agera moderator under 

fokusgruppsdiskussionerna.  

 

Båda klasserna informerades om studien varpå deltagarna fick anmäla sitt intresse till oss. 

Därefter valde vi slumpmässigt genom lottdragning vilka fyra elever i varje klass som fick 

delta i fokusgrupperna. Detta gjorde vi för att ingen hänsyn skulle tas till genusperspektiv och 

därför spelade det heller ingen roll hur fördelningen mellan kvinnor/män såg ut. Deltagarnas 

ålder är mellan 16-19 år beroende på vilken årskurs de går i.  

 

Materialet som deltagarna tog del av i fokusgruppsdiskussionerna var påhittade situationer (se 

bilaga 2) som rör fusk och plagiering. Dessa har omarbetats, utifrån ett NSHU-projekt 

(Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning), till att passa in på gymnasiet 

så att deltagarna lättare skulle kunna relatera till materialet. Casen har sin utgångspunkt i 

specifika situationer där det ena caset rör fusk och det andra plagiering. För att deltagarna i 

undersökningen skulle få resonera utifrån minst två olika perspektiv i casen fick de först 

lärarnas utsagor presenterade för sig och därefter elevernas. På så sätt gavs de möjlighet att få 

olika infallsvinklar till casen. 

 

Det första caset handlar om hur en elev försöker hjälpa en klasskamrat på ett nationellt prov i 

matematik genom att skriva ner svaren på frågorna på en lapp och lämna den på toaletten 

under provet. Klasskamraten som lappen var avsedd för använder den dock inte utan klarar 

provet på egen hand. Eleven som skrev lappen blir däremot påkommen men han är en av de 

duktigaste eleverna i matematik så det är tydligt att lappen inte var ämnad för honom själv 

utan någon annan.  

 

Det andra caset beskriver hur en klass blir tilldelad en individuell hemuppgift. En av eleverna 

skriver till en början ingenting utan lyssnar istället på klasskamraterna när de diskuterar vilka 

källor de hämtat sin information ifrån och vilka idéer de har till uppgiften. I sista stund sätter 

sig eleven vid datorn och går in på de Internetsidor som han hört nämnas av klasskamraterna 
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och klipper ut och klistrar ihop ett arbete och ändrar lite ord här och där. Han får VG i betyg 

och känner sig nöjd över att metoden fungerar och att han slipper lägga ner mer tid på skolan. 

Övriga klasskamrater säger ingenting till läraren fastän de vet hur han gick tillväga.  

 

Vi har valt casen eftersom de belyser en rad, för våra frågeställningar, intressanta problem. 

Exempelvis: vad i elevernas sociala kontext påverkar deras meningsskapande kring fusk och 

plagiering; vilka moraliska resonemang för eleverna utifrån omständigheterna; vilka tekniker 

använder de för att rättfärdiga handlingar eller kategorisera dem som fusk.  

 

3.4 Genomförande av fokusgruppsdiskussioner 

Deltagarna fick först läsa igenom caset enskilt för att sedan diskutera det gemensamt. När 

moderatorn ansåg att diskussionen stagnerat fick deltagarna en utsaga ifrån caset att läsa 

igenom enskilt för att sedan diskutera den inom gruppen. När moderatorn återigen bedömde 

att diskussionen avstannat fick deltagarna nästa utsaga och på detta sätt fortsatte det till 

samtliga utsagor diskuterats. Efter att första caset och dess utsagor diskuterats fick deltagarna 

ta en kort paus för att hämta energi inför det andra caset. Efter att båda casen och samtliga 

utsagor diskuterats fick deltagarna slutligen en stund att tillägga något övrigt kring casen eller 

om fusk och plagiering i allmänhet. 

 

Tilläggas bör även att en av deltagarna var sjuk den dagen fokusgruppsdiskussionerna 

genomfördes. På grund av tidsramen för uppsatsen valde vi ändå att genomföra 

undersökningen med endast sju deltagare.  

 

3.5 Avgränsning 

Studien avgränsas till att endast gälla gymnasieelevers resonemang och meningsskapande 

kring fusk och plagiering. Som Wibeck (2000, s. 123) framhåller angående fokusgrupper ger 

dessa resultat inte en generaliserbarhet som kan appliceras i andra sammanhang utöver de som 

gäller för denna studie.  

 

 

 



22 

 

4 Resultat och analys 

Resultaten av undersökningen kommer här att presenteras och analyseras med stöd av våra 

analysverktyg. Deltagarnas svar har rubricerats utifrån ett antal övergripande områden vilka 

presenteras nedan. 

 

4.1 Definitionsproblem 

I exempel 1 nedan illustreras elevernas svårigheter att definiera och komma överens om vad 

som är fusk i olika situationer (understruken text betyder att eleverna pratar samtidigt): 

 

(1)           A:  – Det är svårt att avgöra vad som är fusk, egentligen. Okej, har du prov och 

 har en fusklapp, då är det klart, då fuskar du. 

D:  – Ja . 

A:  – På många andra uppgifter är det svårt att veta vart gränsen går.   

 Som ibland sitter man och diskuterar, är det fusk eller är det  bara. 

D:  – Egentligen inte. Det är bara, liksom att reflektera vad andra tycker.  

 

Exemplet illustrerar att elev A säger att det finns en svårighet med att veta vad som är fusk 

och resonerar kring olika tekniker som är fusk men också sådana som den anser är i 

gränslandet mellan vad som är otillåtet och tillåtet. Det som blir föremål för övervägande är 

vad som kan kallas fusk. A pekar på att det finns klara fall men också sådana där det är svårt 

att avgöra. Elev D har en absolut ståndpunkt. Denna antyder att det inte är fusk att diskutera 

med en kompis, vilket innebär att elev D inte ser något fel i att diskutera med en kompis trots 

att eventuella riktlinjer kring uppgiftens utformning uttryckligen säger annorlunda. Han 

neutraliserar inte. Han tycker helt enkelt att det är tillåtet.  

 

Tidigare i diskussionen om case 1 säger elev A att det inte är fusk att diskutera åsikter med 

varandra. Längre fram i diskussionen ändrar eleven perception angående vad som är tillåtet 

vid en tidpunkt utifrån de förutsättningarna som presenteras där. I nästa situation är elev A 

inte längre säker på att det inte är fusk att diskutera med en kompis (som exempel 1 visar).  

 

I exempel 2 visas ett utdrag ur en diskussion där det framgår att en del elever utrycker att det 

är fusk att klippa och klistra ihop en text (som diskuteras i case 2) medan en elev säger att det 

beror på hur mycket man omarbetar en text. Vad som blir föremål för övervägande är var 

gränsen går. 
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(2)             G:  – Om man fått ett arbete där man ska skriva en massa fakta så pallar man inte, 

 så tar man kopiera och klistra in (…) men sen får man skriva om det skitmycket 

 med egna ord bara för att det liksom ska, asså, ska det se bra ut men 

 då, det tar nästan lika lång tid som att skriva…  

E:  – Lika bra att skriva om det från början.  

G: – … det från början. Plus att man ändå fuskat fast man har lagt ner mycket tid.  

E: – Men det beror på hur mycket man kopierat, tänk om han tatt en hel sida och 

 sen bara lagt, ändrat lite meningsuppbyggnader, bytt ord. 

F:  – Men då är det lärarens fel om hon inte märker det egentligen. 

E:  – Det är bara att högerklicka, gå ner på synonymer och ändra lite, hur enkelt 

 som helst (paus) Och jag tycker också det ifall det inte är upptäckt att det är 

 lärarens fel, och såklart Isaks. 

 

Diskussionen inleds med att konstatera att det är fusk att klippa och klistra även om man 

skrivit om texten mycket efteråt.  Elev E invänder och påpekar att det kan bero på hur mycket 

man skriver om en text samtidigt som eleven sen resonerar om hur mycket en text ska ändras. 

Diskussionen leder sen in på vems fel det är för att sen återgå till hur man kan ändra en text så 

att den inte ska likna ursprungstexten. Diskussionen visar på att det är mer än vilka moraliska 

resonemang som avgör om man fuskar eller ej. Elev G tar in praktiska implikationer som 

tyder på att det också ska vara praktiskt att fuska annars kan man lika bra skriva om det från 

början som nästa elev tillägger. Dessutom neutraliserar studenterna det moraliska värdet av 

handlingen. Elev F påpekar att det är lärarens fel om fusket inte upptäcks och på så sätt blir 

fusket legitimt hos eleverna. Sykes och Mazda (tolkad i Sjöstrand, 2005) kallar detta att 

fördöma fördömaren.  

 

I slutändan åskådliggör både exempel 1 och 2 att det finns en problematik angående vad som 

kan anses vara fusk och plagiering och att eleverna måste skapa mening i den enskilda 

situationen. Det vill säga att fusk kan anses vara situerat och inte absolut.  

 

4.2 Anledningar till fusk 

När eleverna diskuterar anledningar till varför man fuskar framkommer åsikter som tidsbrist, 

prestationsångest eller att få högre betyg. Detta är faktorer som tidigare forskning också 

nämnt (se t.ex. Ashworth m.fl., 1997; Hult & Hult, 2003). Men i vår studie visar sig också en 

annan inställning till varför någon fuskar. En elev säger:  
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” – Fast sen fuskar man så kan det ju vara ett bevis på att man behöver mer hjälp”. Fusk kan 

således även ses som ett rop på hjälp. Eleven kan anses neutralisera fusket genom att det 

skulle vara någon annans fel att han inte fått hjälp, en orsak som står utanför hans egen 

kontroll. 

 

Vidare visar diskussionerna att både elevers och lärares inställning till uppgifter och ämnen 

påverkar ifall man fuskar. Eller som följande samtal uttrycker: 

 

(3) A:  – Ja just att en lärare ger en uppgift. Sen bara, jamen jag har så mycket att 

 göra att. 

D:  – Ja fan, vi går ju i skolan och får, vi får liksom läxor och sånt för en massa 

 lärare. 

A:  – Ja. 

D:  – Sen kan dom fan inte ens sitta själva och rätta grejerna ordentligt och sen, 

 det är bara. 

A:  – Mm det känner jag verkligen är synd. Att man har lagt ner jättemycket tid på 

 ett arbete, alltså en inlämning och sen så får man tillbaka den och ja, jag skrev 

 en liten kommentar för ja, jag hann inte göra någonting just nu. 

D: – Då känns det som man lika gärna kunde skitit i. 

 

Eleverna säger att om en lärare inte visar intresse för deras arbete känner de heller ingen 

anledning till att lägga ner energi på uppgifterna. Elevens resonemang kan ses som en 

neutraliseringsteknik där de i detta fall säger att offret (läraren), förtjänar att bli lurad. Det kan 

även vara ett exempel på hur eleven försöker fördöma fördömaren (läraren som inte rättar 

arbeten) och att detta skulle göra fusket mer legitimt. Men också elevens egen motivation till 

ett ämne och en utbildning kan avgöra om man fuskar. En elev säger: ” – Asså, om man har 

ett område man är mer intresserad av (…) då fuskar man inte lika mycket. En annan elev ger 

en liknande kommentar:  

 

(4)  – Sen så här på gymnasiet kanske någon som, du kanske inte gillar SO, nu gör 

 du ju det men tänk om du inte hade gjort det (tittar mot en av de andra 

 eleverna). Då bryr du dig kanske inte så mycket och bara gör som honom här 

 (pekar mot caset om plagieringsfusket). På universitet vill du ju, då tycker du 

 ju om, du tycker ju om det du gör där liksom. 
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Exemplen visar hur intresset till ett ämne kan styra benägenheten att fuska. Högberg (2009) 

för ett liknande resonemang om att elever som är motiverade till ämnet fuskar mindre. Att 

sådana omständigheter styr är ett tecken på en situationsetisk hållning hos eleverna som 

resonerar om att fusk skulle vara mer etiskt försvarbart om ämnet är ointressant. 

 

4.3 Examinationsformer 

En tredje kategori som blir föremål för övervägande är examinationsformer och vilken 

betydelse de har för förekomsten av fusk och plagiering. Eleverna uttrycker att vissa sorters 

examinationer är lättare att fuska på än andra. Exempelvis säger en elev: ” – Egentligen är det 

ju inte så lätt att se vem som fuskat eller inte, så det är ju svårt att sätta rätt betyg” (angående 

hemtentor). En annan elev ger en liknande bild: ” – Det är ju mycket lättare att se fusk i en 

sal. Gör du en hemtenta är det ju relativt lätt att gömma fusk”. Eleverna resonerar om att 

hemtentor är mer inbjudande att fuska på. Men i vår undersökning framkommer också en 

motsatt åsikt bland eleverna. Några säger att det skulle vara svårare att fuska på hemtentor 

eftersom det finns anti-plagieringsprogram för att upptäcka denna typ av fusk. Vidare säger 

samma elever att hemtentor ofta ställer krav på en analytisk förmåga vilket inte går att fuska 

sig till i jämförelse med att lära sig memorera kunskaper till ett salsprov. Dessa åsikter visar 

på en ny sorts uppfattning angående examinationsformerna (jmf. Hult & Hult, 2003). 

 

Vidare diskuterar deltagarna huruvida examinationernas utformning påverkar förekomsten av 

fusk. Flertalet elever säger att examinationer som efterfrågar enklare faktakunskaper är lättare 

att fuska på. De berättar hur vissa lärare utformar prov med en faktadel och en analytisk del. 

Följande samtal utspelar sig kring denna typ av prov:  

 

(5) C: – Faktadelen är ju mycket lättare att fuska på än delen där man ska analysera  

  och dra slutsatser och samband och så.  

 A: – Men det är ju egentligen på den analysera och sånt man visar att man 

 verkligen har förstått (…) 

 D: – Den analysera, det finns ju inget facit egentligen till det. 

 A: – Men just att, skriver man en faktadel, då kan man i princip skriva av det man 

 läste i boken (…) men när man sen ska börja analysera och göra jämförelser 

 då måste man verkligen ha förstått det man läste (…) och som sagt, 

 det är mycket svårare att fuska på det. 
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Elevernas åsikter liknar det studenterna i Hult och Hult (2003) säger om att examinationer 

som kräver förståelse är svårare att fuska på än examinationer som efterfrågar rena 

memoreringskunskaper i form av faktafrågor. 

 

Deltagarna säger också att examinationens betydelse avgör ifall man fuskar eller inte. Under 

diskussionen av case 1 där fusk förekommit på ett nationellt prov säger en av eleverna”- Det 

är ju typ inte en, ett glosförhör på 15 glosor typ, det är ju ett nationellt prov.” En annan elev 

säger: ” – Men det kan vara okej att göra det (fuska) på såhär glosprov men inte på såna här 

riktiga, stora prov.” En tredje elev säger: ”– Att fuska på nationella är en dödssynd”. Efter en 

fråga från moderatorn om varför de utrycker att det är mer acceptabelt att fuska på glosprov 

motiverar eleverna detta med att det är något ständigt återkommande samt att det är mindre 

och inte lika mycket värt. Elevernas åsikter går att känna igen från studien av Ashworth m.fl. 

(1997) där studenterna säger att fusk under det ordinarie kursarbetet inte är lika grovt som att 

fuska på ett prov eller annan typ av examination. 

 

4.4 Fusk och lärande 

Det framgår i vår studie att eleverna anser att om man fuskar så minskar man sina chanser att 

internalisera sin kunskap. Eleverna förmodar bland annat att om man plagierar så har man inte 

förstått det som ska läras in, exempelvis säger en elev att: ” – På hemtentor och sånt, att om 

man inte kan det så tar man någon annans och bara omformulerar det lite, det är ju inte 

heller rätt. För då har man inte förstått det”. En annan elev säger att fusk inte är en genväg: 

”– Fusk är ingen genväg precis, det är mest en omväg om man tänker efter egentligen”. 

Eleverna säger också att fusket drabbar en senare i livet. Bland annat kan det bli problematiskt 

senare i utbildningssystemet om man inte lärt sig att källhänvisa utan bara plagierar, en elev 

säger angående Isak (eleven som plagierat):”– När han väl kommer upp på universitetet så 

kommer han få ett helvete sen när han inte gjort ett enda arbete om han bara (…) jag antar 

att på universitetet är det väl extremt svårt att fuska?”. Utifrån citaten kan vi urskilja att 

eleverna för vissa resonemang om fusk som tyder på att de anser att det i teorin är felaktigt 

eftersom det kan påverka dem i framtiden, men samtidigt visar tidigare åsikter inom 

diskussionerna att fusk är accepterat i praktiken (exempelvis att fuska på glosprov). Fusk kan 

vara socialt accepterat i en viss kontext men ur ett framtidsperspektiv är det inte accepterat. 

Elevernas slutsatser tangerar den diskussion som finns inom området. Bland annat för 

Colnerud och Rosander (2009) fram åsikten att studenter som fuskar inte får den nödvändiga 
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kunskap som kan komma att efterfrågas av dem senare i livet. Eleverna ser inte fusk som rätt 

eller fel utan de resonerar om hur fusket eventuellt kommer att påverka deras framtid och om 

de själva kommer att tjäna på det i slutändan.  

 

4.5 Elevers moraliska resonemang 

Deltagarna i undersökningen visar olika inställningar och åsikter om fusk. Vissa av eleverna 

för moralrelativistiska resonemang. Deras åsikter om vad som kan anses vara fusk utgår från 

situationen och deras resonemang om när det är acceptabelt att fuska tar också hänsyn till 

situationen. Ibland är det godtagbart att fuska medan det samtidigt är helt otänkbart i en annan 

situation. Exempelvis är det inte så farligt att fuska på ett glosförhör men på ett nationellt prov 

är det en dödssynd. Elevernas resonemang visar att de inte anser att det är så farligt att fuska. 

En elev säger att: ”– Hela grejen är ju inte så jävlig ändå, att man hjälper någon att fuska” 

och ett utdrag ur en diskussion (exempel 6) befäster det ytterligare: 

 

(6) E:  – Nu är det inte lika lätt, nu framstår Nicke (eleven i caset som 

 fusklappen var avsedd för) som en snäll person  

G:  – Åh, ja.  

F:  – Men då tycker jag… 

G:  – Jag kan allt när jag läser ihop men blir så nervös inför proven (läser från 

 utsagan).  

E:     –  Det är mycket lättare när allt är svart eller vit. 

F:  – Men då tycker jag verkligen att en gång är ingen gång, det är verkligen så ju. 

 

Eleverna i exempel 6 visar på att elevernas etiska praktik är situationsanpassad. Det är nu 

godtagbart att fuska för Niklas eftersom det finns förmildrande omständigheter: Niklas kan ju 

det innan när de läser läxorna ihop men blir nervös inför proven. Det stämmer också in på en 

annan elevs åsikt i en annan diskussion där elev G säger att om det är en duktig elev som 

fuskar bryr han sig inte men om det är en dålig elev som fuskar, då har han invändningar. 

 

Det finns ytterligare en dimension till elev G:s åsikt, vilket leder in på nästa resonemang om 

etik och moral. Inom detta område kommer elevernas åsikter att delas in i tre kategorier som 

är framtagna utifrån Kohlbergs tre moraliska utvecklingsstadier. De tre kategorierna är: 

premoralisk moral, konventionell moral och principiell moral.   
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4.5.1 Premoralisk moral 

Några av eleverna säger att om fusk drabbar dem själva och det resulterar i att de får ett dåligt 

betyg så blir de sura, men om eleverna själva får bra betyg och någon fuskar så bryr de sig 

inte. Följande diskussion illustrerar detta resonemang:  

 

(7)  G: – Hade jag fått VG eller MVG på det hade jag inte brytt mig, hade jag fått G 

 hade jag blitt kanske, liksom, ja hur har du gjort? Hur kom du fram till det här 

 liksom (frågorna riktade till elev som fuskat sig till ett bra betyg). Det är lite 

 så.  

  E:  – Du är så självisk G. 

  G:  – Men de e, de e, man e sån.  

  F: – Så e man ju. 

 

Diskussionen visar att elev G resonerar utifrån sitt eget intresse och säger att om fusket 

drabbar honom är det fel. Elev E resonerar liknande:  

 

(8)   – Vi säger att du skriver ett MVG på ett naturkunskapsprov och fem 

 andra får MVG men du vet att två av dem har fuskat. Då gör  ju dom ditt MVG, 

 din prestation mycket mindre speciell (…) läraren ser ju ändå att jaja då va det 

 kanske ganska lätt ändå. Det här provet kanske inte väger lika tungt. 

 

Elev E ger uttryck för att det inte är rättvist att fusket eventuellt drabbar eleven i fråga . Andra 

elever säger att om de ser någon klippa och klistra ihop en text (som Isak i case 2) bryr de sig 

inte, så länge det inte drabbar dem själva. Elev G framför också att han gärna delar med sig av 

sina idéer till andra elever om de är lika duktiga eller bättre men inte till elever som är sämre 

än honom själv för då får han inte ut något av idéutbytet. Ett sådant resonemang är 

premoraliskt eftersom elev G endast ser till vilka effekter handlingen har för honom själv. Det 

är således ett egocentriskt tankesätt, vilket i förlängningen kan härledas till rådande 

samhällsklimat där, enligt Korsell i Sjöstrand (2005), fiffel och fusk för egen vinnings skull är 

vanligt förekommande. 

 

4.5.2 Konventionell moral 

Elevernas diskussioner tyder även på åsikter inom den konventionella moralen. Följande 

samtal om plagieringsfallet (case 2) visar på ett sådant resonemang: 
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(9) C: – Det här tycker jag är värre än det första fallet. 

 D: – Mm. 

 A: – Ja.(…) 

 C: – För att (…) alla kämpar för att få ett bra betyg och göra bra ifrån sig 

 medans han sitter och slappar och en timme innan klistrar han ihop lite saker 

 från Internet. 

 

Vidare uttrycker elev C att det är fel att fuska på prov eller att lämna in hemarbeten efter sista 

inlämningstid eftersom det är orättvist mot alla andra som pluggat till provet eller gjort arbetet 

klart i tid. Uttalandet visar hur elev C tar hänsyn dels till sig själv men också till personer i 

hans närmsta omgivning vilket är ett exempel på konventionell moral. Däremot visar eleven 

ingen förståelse för hur fusket drabbar de som befinner sig utanför gruppen, som exempelvis 

lärarna eller skolan. 

 

Samtidigt som eleverna säger att handlingar som fusk drabbar personer i deras närhet visar de 

också på en motsatt ståndpunkt. Lika illa som de tycker det är att fuska för att det är orättvist 

mot klasskamraterna, lika illa, om inte värre, påpekar de att det är att skvallra på en kompis 

som fuskat. I ljuset av vad som tidigare sagts angående att endast skvallra om någon fuskat sig 

till ett högre betyg än en själv framkommer även en annan åsikt som enligt eleverna väger 

tyngre än ett sådant argument. En elev säger till exempel:  

 

(10) – Jag hade i nian, när vi skulle skriva ett svenskaarbete (…) en klasskompis. 

Hans mamma hade skrivit hans arbete för hon var revisor så hon kunde ju 

skriva och han fick ju MVG på det. Jag fick bara VG och det var ju en av mina 

bästa polare så jag sa ju ingenting men jag var ju jävligt förbannad på han. 

 

Eleven säger sig vara väldigt arg på klasskamraten som fuskade sig till ett högre betyg än 

honom själv men att han ändå inte skvallrade. Andra elever uttrycker en liknande åsikt då de 

håller med om att man inte skvallrar på en kompis som fuskat fastän man vet att det är fel. Det 

är fortfarande fråga om en konventionell moral ifrån elevernas sida men de säger också att det 

finns förmildrande omständigheter som gör att man inte skvallrar på en kompis fastän det 

drabbar ens närmsta omgivning. Detta kan ses som ett försök att rättfärdiga sin handling med 

hjälp av den femte neutraliseringstekniken. Det vill säga att eleverna hävdar att deras position 

i förhållande till kompisarna tvingar dem att hålla tyst om fusket fastän de vet att det är fel. 

Situationen visar att elevernas etiska resonemang varierar beroende på vilka omständigheter 

som råder, något som även Norris och Dodder (1979) påpekar. 
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4.5.3 Principiell moral 

Slutligen pekar resultaten på att eleverna överlag har få resonemang som kan kopplas till den 

principiella, absoluta moralen.  Dock säger två elever i slutet av diskussionen om case 1 att 

fusk är fusk, oavsett. Däremot visar diskussionen som helhet att det är rätt att fuska ibland och 

eleverna presenterar inte några implikationer som visar att de är helt emot fusk i alla 

situationer, vilket visar att fusk kan uppfattas som situationsetiskt. 
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5 Diskussion 

I början av studien ställde vi oss frågorna:  

 Vad blir föremål för övervägande när studenter resonerar om vad som är tillåtet 

respektive otillåtet vid examinationer?   

 Vilka moraliska resonemang för eleverna angående fusk och plagiering och hur 

motiverar de dessa?  

 

De generella resultaten i denna studie stämmer överens med tidigare forskning, såtillvida att 

de visar att elever kan tänka sig att fuska men också att de inte alltid uppfattar de handlingar 

som anges i enkätfrågor om fusk som fusk. Det är värt att notera att vår metod, 

fokusgruppsdiskussioner, är relativt oanvänd. Vi argumenterar för att resultaten från vår 

studie kan bidra till förståelse för elevers meningsskapande kring hur elever avgör vad som är 

tillåtet vid examination och under vilka omständigheter de kan bryta mot dessa regler. 

Dessutom kompletterar studien tidigare forskning från USA och Storbritannien genom att den 

ger exempel på svenska elevers meningsskapande och ger ett tillskott genom sitt val av 

metod. 

 

Till de frågor som blir föremål för övervägande hör vad som kan räknas som fusk. Utifrån 

resultaten av fokusgrupperna kan vi se att eleverna skapar mening i vad som är fusk i olika 

situationer. Elevernas åsikter förändras beroende på vilka omständigheter som råder och det 

som är fusk för en elev är inte nödvändigtvis fusk för en annan. Resultatet stämmer överens 

med en del tidigare forskning som också visar på svårigheter för studenter att veta vad som är 

fusk i alla situationer (se t.ex. Newstead m.fl., 1996; Ashworth m.fl. 1997; 2003; Hult och 

Hult, 2003; Burrus m.fl., 2007). Ashworth m.fl. (2003) visar i sin studie att studenternas 

definitioner av plagiering är idiosynkratiska, det vill säga att studenternas meningsskapande 

om plagiering är olika. Det är en fråga om i vilken situation plagiering diskuteras då det enligt 

Ashworth m.fl. finns olika sätt att förklara plagiering till exempel beroende på inom vilken 

disciplin det diskuteras.  

 

I våra resultat presenterar eleverna en rad faktorer som blir föremål för övervägande för om de 

fuskar eller inte. Bland annat uppger de att prestationsångest eller att få högre betyg spelar in. 

Detta resultat är koherent med tidigare forskning. Ashworth m.fl. (1997) och Hult och Hult 

(2003) beskriver i sin forskning att det konkurrensinriktade samhälle som människan lever i, 
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där egenskaper som snabbhet, prestationsförmåga och goda meriter i form av höga betyg är ett 

måste för att kunna hävda sig och dessa krav kan leda till fusk. Elevens inställning till ämnet 

är också en viktig anledning till fusk. Eleverna säger att en elev som utvecklar ett verkligt 

intresse för ämnet och kunskapen i sig löper mindre risk att fuska än en elev som känner låg 

motivation till ett ämne eller en utbildning. Resultaten stämmer överens med Högberg (2009) 

som menar att fusket ”bottnar enligt eleverna (eleverna i hans undersökning, vår anm.) i att de 

varken har tid eller vilja till att ägna sig för mycket åt skolarbetet” (s. 126). Även Hutton 

(2006) lägger fram argument som visar att lärarens och elevens inställning till varandra och 

ämnet inverkar på om en elev kommer fuska eller ej.  

 

Eleverna i vår studie säger också att vilken typ av examinationsformer som tillämpas har en 

inverkan på möjligheten att fuska. En del elever säger att hemtentor är lättare att fuska på 

eftersom lärarna har svårare att upptäcka fusk där än på övervakade salstentor. Även Hult och 

Hults (2003) tillfrågade studenter för samma resonemang. Några av eleverna i vår studie 

uttrycker däremot en annan åsikt och säger att hemtentor tvärtom skulle vara svårare att fuska 

på än salstentor. Detta eftersom det dels finns anti-plagieringsprogram för att upptäcka plagiat 

men också för att hemtentor ställer krav på en analytisk förmåga vilket är svårare att fuska sig 

till än memoreringskunskaper. Resonemanget är inom området något nytt som inte påvisas i 

vår genomgång av tidigare forskning.  

 

En annan fråga som blir föremål för övervägande är hur allvarligt fusk som aktivitet är. Fusk 

under vanligt kursarbete ses inte som lika grovt som fusk på ett större prov. Resonemanget är 

i linje med Ashworths (1997) studie. Dessutom tyder elevernas åsikter på att 

examinationsformen (uppsats eller prov) kan påverka hur eleverna skapar mening kring vad 

som är tillåtet eller inte. I en uppsats så beror det, enligt eleverna, på hur mycket man ändrar 

en text om det är fusk eller inte. Elevernas resonemang visar att eleverna inte klart kan avgöra 

vad som är fusk. För att kunna närma sig en förändring så anser vi att skolor och lärare bör 

göra som Ashworth (1997) föreslår. Skolorna behöver kommunicera klara riktlinjer till 

eleverna som utgår från deras meningsskapande istället för att fördöma eleverna och 

handlingen på förhand. Eleverna behöver klara exempel på vad som anses vara korrekt 

agerande och positiva skäl till att inte fuska.  

 

Deltagarna i vår undersökning diskuterar även fusk och plagiering ur ett större perspektiv då 

de tror att fusk är ett hot mot lärandet. Flera elever säger att fusk inte är fördelaktigt eftersom 
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det i slutändan kan leda till att fuskaren inte lär sig något. Detta kan leda till svårigheter 

senare i livet då den som fuskar inte har den kunskapen som betygen vittnar om och därmed 

riskerar att inte klara sitt framtida yrke eller utbildning. Elevernas uttalanden bekräftar 

Franssons (2008), Colnerud och Rosanders (2009) samt Carrol och Zetterlings (2009) tes om 

att fusk skulle vara ett hot mot lärandet men fortfarande finns det ingen tydlig empiri som 

visar att så skulle vara fallet. För att kunna bekräfta sambandet skulle det krävas en 

longitudinell studie.  

 

Vår studie visar att många faktorer blir föremål för övervägande till varför man fuskar och hur 

man rättfärdigar det. Utifrån våra resultat beror det till stor del på vilket etiskt resonemang 

eleverna väljer att skapa mening kring i en fuskrelaterad situation. Det är dock inte tillräckligt 

med information för att förklara varför de fuskar. Eleverna vet till en viss grad vad som är 

fusk men de väljer att fuska i alla fall. De är medvetna om riskerna med att fuska men ser det 

ändå som en fördel på kort sikt eller att det inte är så allvarligt. För att rättfärdiga sina åsikter 

använder eleverna sig av neutraliseringstekniker, precis som McCabe (1992) kommer fram till 

i sin studie. Vi är dock kritiska till McCabes metod. Han använde ett frågeformulär som listar 

72 handlingar som han definierar som fusk. Problemet är att studenterna inte kan skapa 

mening i redan förutbestämda situationer och därmed anser vi att McCabe drar slutsatser som 

grundar sig på ett felaktigt antagande om fuskandets natur. Vi anser inte att eleverna är fullt 

medvetna om vad som är fusk. Vi menar istället, utifrån våra resultat, att eleverna först skapar 

mening i reglerna för fusk och plagiering i varje ny situation för att därefter föra ett moraliskt 

resonemang.  

 

Resultatet visar också att de flesta eleverna i vår studie har en ambivalent inställning till vad 

som kan anses vara etiskt korrekt (essentialistisk hållning). De säger att det är godtagbart att 

fuska beroende på omständigheterna och därmed blir elevernas meningsskapande 

moralrelativistiskt. En tänkbar anledning är att deras sociala bakgrund och deras känsla av 

samhörighet med sina studiekamrater avgör i vilken situation det är godtagbart att fuska. Det 

är till exempel godtagbart att hjälpa en kamrat men oacceptabelt att fuska för att vinna 

fördelar i förhållande till kamrater. Ashworth (1997) drar slutsatsen att studenter kan 

rättfärdiga fusk genom att om en studiekamrat har problem så är det viktigare att hjälpa 

honom/henne än att följa reglerna. Eleverna i vår undersökning uttrycker samma åsikter.  
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Kategoriserar man resultaten utifrån Kohlbergs teori om moral så visar resultaten att även 

moraliska regler blir föremål för övervägande. En del elever resonerar utifrån en premoralisk 

moral. Det innebär att de i första hand resonerar egoistiskt beroende på hur en handling 

påverkar dem själva. Eleverna uttrycker också åsikter som visar att de resonerar utifrån en 

konventionell moral. Det medför att en handling är moralisk eller omoralisk beroende på hur 

den påverkar gruppen som eleverna verkar inom. Slutligen pekar resultaten på att eleverna i 

sina resonemang nästan uteslutande frångår en principiell moral som innebär att rätt och fel är 

konstant oavsett vem som tycker något. Att eleverna frångår en principiell moral visar på att 

de inte resonerar essentialistiskt vilket styrker vår utgångspunkt. Eleverna applicerar, utifrån 

sitt meningsskapande, en moral som kan rättfärdigas genom neutraliseringstekniker. Exempel 

på dessa tekniker är att eleverna säger att det är lärarens fel i vissa situationer om en elev 

väljer att fuska. Om fusket inte upptäcks av läraren blir det legitimt hos eleverna. Sykes och 

Matza (tolkad av Sjöstrand, 2005) definierar detta beteende som att fördöma fördömaren och 

på så sätt kan en elev rättfärdiga sitt handlande om han/hon anser att offret, i detta fall läraren, 

förtjänar att bli lurad. En annan neutraliseringsteknik som eleverna använder sig av i sina 

resonemang är att skylla på yttre omständigheter för att rättfärdiga fusk. Eleverna uppger 

exempelvis tidsbrist som en faktor till varför man fuskar. Resultatet är överensstämmande 

med McCabes studie (1992) som visar att studenter på universitet använder sig av 

neutraliseringstekniker för att rättfärdiga sitt handlande.  

 

5.1 Metoddiskussion 

Nedan diskuteras hur metodens validitet, reliabilitet och övriga aspekter kan ha påverkat 

resultat och slutsatser. 

 

5.1.1 Validitet 

Wibeck (2000, s.121) hänvisar till Krueger som påpekar att validiteten (trovärdigheten) kan 

hotas om det finns en risk att deltagarna inte säger vad de egentligen tycker beroende på 

grupptryck eller vad som anses som socialt accepterat i fokusgruppen. Eftersom deltagarna 

valdes ut slumpmässigt fanns det en risk att grupperna skulle bestå av deltagare som inte 

kände sig bekväma i sällskapet. Datamaterialet gav däremot en omfattande beskrivning av de 

problem vi undersökt. Dock är det omöjligt att veta ifall de utelämnade något som de ansåg 

var för känsligt för lärare eller de andra deltagarna att ta del av.  
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Vidare kan validiteten påverkas av miljön som fokusgruppsdiskussionerna genomförs i. 

Wibeck (2000, s. 121) menar att det är en fördel om undersökningen görs i en miljö som 

deltagarna känner sig bekväma i. Ur den synpunkten är validiteten i vår undersökning hög 

eftersom fokusgruppsdiskussionerna genomfördes i ett av skolans grupprum som eleverna är 

bekanta med sedan tidigare.  

 

5.1.2 Reliabilitet 

För en hög reliabilitet krävs att andra forskare ska få samma resultat om de genomför samma 

undersökning (Silverman i Wibeck, 2000, s. 119). I det avseendet får reliabiliteten i vår studie 

anses vara hög eftersom resultaten överensstämmer med vad tidigare forskning säger om 

ämnet (t.ex. Ashworth, 1997; 2003; Park, 2003).  

 

Wibeck (s.120) hänvisar till Albrecht som pekar på att även användandet av moderator 

inverkar på reliabiliteten. Eftersom vi använde samma moderator för båda fokusgrupperna 

ökar reliabiliteten då de yttre faktorerna var likvärdiga för grupperna.  

 

5.1.3 Övriga aspekter som kan påverka 

Utgångspunkten var att båda fokusgrupperna skulle ha fyra deltagare var. Utfallet blev dock 

att en deltagare var sjuk vilket innebar att en av grupperna endast bestod av tre deltagare. På 

grund av att en ny fokusgruppsdiskussion inte rymdes inom tidsramen för studien valde vi att 

ändå genomföra undersökningen. Även om Wibeck (2000, s. 50) menar att en 

fokusgruppsdiskussion inte bör innehålla färre än fyra deltagare hänvisar Wibeck (s.49) 

samtidigt till Svedberg som å andra sidan anser att en grupp på tre personer ger varje individ 

en större känsla av inflytande jämfört med större grupper.  

 

En annan aspekt är att undersökningen tog minst en timme per grupp och därför fanns risken 

att deltagarna skulle tröttna och vara mindre aktiva under diskussionen om case 2. Men att 

döma av datainsamlingen går det inte att se en lägre aktivitetsnivå vid det andra caset, vilket 

kan bero på att fokusgrupperna fick en paus mellan casen. 

 

Slutligen bör det tilläggas att deltagarnas egentliga åsikter riskerar att inte komma fram i 

samband med en arrangerad situation som fokusgrupper är. Hur de resonerar om casen kan 

skilja sig från hur de faktiskt agerar om de ställs inför samma situation i verkligheten. För att 

finna resultat som bygger på autentiskt handlande bör en längre direktobservation göras. Detta 
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ser vi som ett steg i den fortsatta forskningsprocessen för att bringa ytterligare klarhet i 

elevers meningsskapande kring fusk och plagiering.  

 

5.2 Slutsatser 

Slutsatsen är att eleverna inte säkert vet vad som klassificeras som fusk i alla situationer för 

att meningen är föränderlig och inte konstant, vilket går emot en essentialistisk hållning till 

fusk. Ett situerat lärande blir att lära sig i situationen och en situerad etik att försöka förstå hur 

reglerna framställs i den enskilda situationen. Beroende på vilken mening elever tillskriver 

reglerna väljer de också ett visst etiskt perspektiv och i vissa fall även neutraliseringstekniker 

som föremål för övervägande. Även om eleverna vet vad som är fusk i en viss situation så 

innebär det inte att de har en essentialistisk hållning till fusk som McCabe (1992) hävdar. 

McCabe menar att studenter vet vad som är fusk men att de använder sig av en situationsetik 

vilket innebär att de beroende på situationens karaktär applicerar en etik som passar 

situationen. Kritiken mot McCabes studie blir att hans slutsatser grundar sig på en 

essentialistisk inställning till fusk. I hans studie har eleverna inte fått skapa egen mening i de 

fusksituationer som använts i hans frågeformulär. Våra resultat visar istället att eleverna 

mycket väl kan ha en uppfattning om vad som är fusk innan de resonerat om det, men 

beroende på omständigheterna så skapar eleverna en ny mening kring vad som är fusk och 

den nyskapade meningen behöver inte stämma överens med tidigare uppfattning.  

 

Ur ett större perspektiv kan elevernas egocentriska och konventionella moraliska resonemang 

ses som ett resultat av det rådande konkurrensinriktade samhällsklimatet som Hult och Hult 

(2003) beskriver och där, enligt Korsell i Sjöstrand (2005), fiffel och fusk är vanligt 

förekommande. Med det som bakgrund blir det angeläget att ställa sig frågan hur skolan ska 

lyckas med sitt uppdrag att fostra framtida ansvarskännande människor (Lpf 94) när det 

uppenbarligen är andra kvaliteter än solidaritet och medmänsklighet som premieras. Eftersom 

resultaten visar att elever har svårigheter att avgöra vad som är fusk i alla situationer bör ett 

första steg vara att lärare öppnar upp för diskussioner om fusk och plagiering inför varje ny 

uppgift och examination. Viktigt där är att inse att det är elevernas meningsskapande som ska 

vara i fokus. Den innebörd som eleverna tillskriver reglerna måste därefter fungera som en 

framtida kompass för att kunna närma sig en lösning av problemet. Ett annat sätt att bearbeta 

problemet med fusk och plagiering kan vara att använda liknande case som de vi använt i 
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denna studie, fast i utbildningssyfte. Genom att lärare i samråd med eleverna resonerar kring 

casen är det möjligt att få till stånd en attitydförändring, om än på längre sikt.  

 

Vi anser att vår metod även kan användas för framtida forskning inom området. Vill man 

undersöka moralutveckling hos elever över tid kan man använda sig av case baserade på 

autentiska situationer. En sådan studie kan göras först vid ett tillfälle för att sedan låta casen 

vila. Efter en tid låter man eleverna diskutera samma case igen för att på så sätt undersöka om 

det skett moraliska förändringar hos eleverna. 
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6 Sammanfattning 

I studien har vi undersökt elevers resonemang kring fusk och plagiering. Vi har besvarat 

följande frågor: 

 Vad blir föremål för övervägande när elever resonerar om vad som är tillåtet 

respektive otillåtet vid examinationer?   

 Vilka moraliska resonemang för eleverna angående fusk och plagiering och hur 

motiverar de dessa?  

 

Som teoretisk utgångspunkt för studien har vi valt ett sociokulturellt perspektiv. 

Forskningsbakgrunden visar på en definitionsproblematik för fusk och plagiering, vem som 

fuskar och varför samt hur elever avgör etiska dilemman. Som metod för att svara på 

frågeställningarna användes fokusgruppsdiskussioner. Gymnasielever placerades i grupper 

där de fick diskutera case om fusk och plagiering under videofilmning. 

 

Resultaten visar att eleverna har svårigheter att avgöra vad som är fusk i alla situationer. 

Istället blir det så att eleverna skapar olika mening kring fusk beroende på den sociala kontext 

eleverna befinner sig i. Resultatet visar också att eleverna är moralrelativistiska i sina 

resonemang; utifrån en specifik situation tillämpas en viss moral för att senare kunna vara 

annorlunda vid en annan situation. 

 

Slutsatsen är att eleverna kan ha en uppfattning om vad som är fusk innan det blir situerat, 

men beroende på omständigheterna så skapar eleverna en ny mening kring vad som är fusk. 

Utifrån den nyskapade meningen för eleverna därefter moraliska resonemang där hänsyn 

främst tas till sig själv och personer i ens närmsta omgivning. Få åsikter bygger på att fusk är 

något absolut. 
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Samtycke till deltagande i gruppintervju  Bilaga 1 

Vi är två lärarstudenter som studerar till matematik- och idrottslärare samt engelsk- och 

samhällskunskapslärare på Högskolan Kristianstad. Under vårterminen 2010 skriver vi vårt 

examensarbete vars syfte är att undersöka hur gymnasieelever resonerar kring fusk och 

plagiering. Vi vore därför tacksamma om ni gav ert barn tillåtelse att delta i vår undersökning. 

Själva undersökningen består i att eleverna sitter i grupper á fem elever där de diskuterar 

situationer som behandlar fusk och plagiering. Diskussionerna behöver videofilmas för att 

senare kunna analyseras vilket i sin tur ger undersökningen ett mer tillförlitligt resultat.  

 

Videofilmen kommer endast ses utav undertecknade samt vår handledare för arbetet. 

Eventuellt kan även videofilmen begäras av våra opponenter på examensarbetet vilket i så fall 

innebär att två studenter till tar del av det inspelade materialet. Materialet kommer efter 

arbetets slut att förvaras säkert. Samtliga deltagare kommer att avidentifieras vid 

resultatredovisningen. 

 

Vi hoppas att ni som vårdnadshavare ser värdet av arbetet och därför är villiga att ge ert 

samtycke till att ert barn deltar i undersökningen.  

 

För godkännande, se nästa sida.  
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Samtycke till videofilmning 

 

Barnets namn:………………………  Personnr…………………......... 

 

Enligt HSFR:s (humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet) forskningsetiska 

principer så behöver vi ert samtycke till att låta ert barn medverka på videofilm i 

forskningssammanhang. Denna blankett avser videofilmning som är relevant för förskolans, 

skolbarnomsorgens och skolans verksamheter. Blanketten gäller per elev, för videofilmning, 

vid ett inspelningstillfälle.  

 

Mitt barn får delta i denna videoinspelning 

Ja     Nej  

 

 

 

Vårdnadshavare 1    Vårdnadshavare 2 

Namnteckning    Namnteckning 

………………………………….   ………………………………… 

Namnförtydligande    Namnförtydligande 

………………………………….   …………………………………. 

 

 

Blanketten lämnas till xxxxxxxxx senast fredag 23 april. 
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   Case A     Bilaga 2 

Altruism 

Erik läser kursen Matte B. Vid ett nationellt prov upptäcker vaktande lärare en lapp med 

lösningar till flera matematikuppgifter på toaletten. Eleven som besökt toaletten innan lappen 

hittades är Erik. När vaktande lärare i efterhand konfronterar Erik angående lappen berättar 

han att en kamrat varit orolig för att inte klara provet. Erik hade lovat att hjälpa honom mest 

för att lugna honom. Han hade redan lämnat lappen på toaletten när kamraten signalerade att 

han inte behövde hjälp. Erik vägrar att avslöja kamratens namn. Kamraten har alla 

förutsättningar att kunna klara kursen med lite stöd och Erik tänker inte förstöra för honom. 

Ansvarig matematiklärare intygar att Erik är en extremt begåvad elev i matematik och att det 

är fullständigt otänkbart att fusklappen var avsedd för honom själv. Hur resonerar ni kring det 

som hänt?  

 

Magnus, som var vaktande lärare vid provtillfället, säger: 

Det finns tydliga regler för vilka hjälpmedel som får användas. Hittills har jag inte sett att 

någon listat kamrater på den listan för tillåtna hjälpmedel. Det begriper väl var och en att man 

inte kan få ta emot sådan hjälp vid en salsskrivning. Vad är då vitsen med att ha ett prov i en 

sal med vaktande lärare? Vi har våra instruktioner och självfallet bör Erik straffas och hans 

kamrat också. 

 

Läraren Anna som är högt respekterad av elever och kolleger, samt arbetet på skolan en 

längre tid säger: 

Det här om något visar väl hur idiotiska de här provformerna är. Här har vi en elev som ställer 

upp på att hjälpa en annan elev som uppenbarligen lyckas så väl att han håller på att klara den 

här svåra kursen. Vi behöver ta till vara varenda duktig elev. Sen envisas vi med de här 

salsskrivningarna. Räcker det inte med att kontrollera vad de kan i samband med mattelabbar 

och liknande. 

 

Läraren Bertil säger: 

Erik är en av de bästa studenter vi har haft på länge. Det löjliga med att straffa Erik för 

fusklappen är att det inte kommer ha någon effekt på honom. Det blir värst för alla de 

studiekamrater som han hjälper. 
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Lärare Nils säger: 

Jag tycker det här är en fråga om moral. Vi kan inte ha elever som totalt struntar i våra regler. 

Det spelar egentligen ingen roll om de här eleverna jobbar hårt och kan klara sina studier. Det 

som har betydelse här är att de bryter mot våra regler. 

 

Eriks mattelärare Eva säger: 

Jag skulle definitivt ha avrått Erik om han hade berättat för mig vad han tänkte göra. Jag vet 

att han försöker vara en god kamrat men jag är övertygad om att Niklas bara utnyttjar honom 

för att komma igenom kursen lättare. Man skall inte underlätta för mycket för då blir elever 

bara lata. 

 

Niklas säger: 

Jag har faktiskt klarat alla proven själv hittills. Jag vet att det inte är helt okej att utnyttja Erik 

på det här sättet, men Erik verkar inte tycka att det gör något. Hittills har jag klarat mig utan 

att utnyttja hans hjälp. Jag kan allt när vi läser ihop men jag blir så nervös inför proven. 

 

 

Niklas syster säger: 

Det är väl jättebra att Niklas får hjälp. Det finns ingen här hemma som kan hjälpa honom och 

han vill inget hellre än att bli godkänd. Han har alltid varit ganska duktig. Niklas har bara 

dåligt självförtroende. Det är ju inte så att han inte lär sig det som behövs så ingen skada är 

väl egentligen skedd. 

 

Klasskamrat till Erik och Niklas säger: 

Framförallt tycker jag inte det är rättvist. Alla vi andra måste gå dit och klara oss själva. Visst. 

Niklas har inte behövt använda lappen än men han tar faktiskt emot hjälp ändå. Hjälp som inte 

vi andra har tillgång till. 

 

Ytterligare en klasskamrat till Niklas och Erik säger: 

Jag tycker ändamålet helgar medlet. Det handlar om att klara sig och kan man klara sig med 

så lite fusk så inte bryr jag mig. 

  



46 

 

Case B 

Rättvisa 

Isak går på gymnasiet. Han och hans kompisar har fått ytterligare en skriftlig uppgift på några 

sidor och en deadline på två veckor. När läraren delat ut uppgiften kastar sig kompisgänget 

över den direkt. Varje dag pratar man om problem man har stött på och källor man har hittat 

som går att använda. Man delar med sig friskt. Utom då Isak som säger att det är lugnt. Det är 

fortfarande gott om tid. Efter en vecka har de flesta utkast som man diskuterar på raster och 

vid de arbetspass man har till förfogande för arbetet. Isak har inget. Han lyssnar och tittar på 

vad de andra har gjort, ringer kompisar och lyssnar på sin Ipod medan de andra jobbar. Ibland 

är han inte där. Under middagsrasten på inlämningsdagen sitter studenterna i fiket och 

diskuterar vad man tänker putsa på. Efter ett tag går Isak och sätter sig själv vid en dator. 

Snabbt söker han upp sajter som han hört nämnas. Han klipper och klistrar ihop material från 

de olika sajterna, ändrar lite text här och där och tillfogar några egna kommentarer och 

slutsatser. Han lämnar in sitt arbete i tid precis som de andra. 

En vecka senare sitter gruppen i fiket och diskuterar den feedback de fått på arbetet och vilka 

betyg de fått. Isak tillhör de som har fått VG, men det har inte alla. Ingen säger något om Isak. 

 

Läraren som delade ut uppgiften säger: 

Det är ett stort problem för oss lärare. Det är så många skriftliga uppgifter eleverna skall 

genomföra och vi har begränsad tid till att följa deras arbete. Det är svårt att veta vilka som 

jobbar hårt och vilka som tar genvägar. På nått sätt ligger det ju i de fria arbetssätten. Eleverna 

skall arbeta mer självständigt. Men det är klart att det känns otillfredsställande att inte veta om 

man sätter rättvisa betyg. 

 

En annan lärare på skolan säger: 

Förra veckan hade jag tre klasser som hade inlämningsuppgifter. Det finns inte en chans att 

jag skulle kunna kontrollera arbetena ordentligt. Vi har ju inget sådant där 

antiplagieringsprogram så vi måste kolla allt själv genom att söka manuellt på Internet. Det 

hinner man inte. Frågan är vad man skall göra. Enligt nya skollagen är vi väl skyldiga att 

anmäla eleverna så att de kan stängas av för plagiering. Det vore kanske mest rättvist med 

tanke på att de alla konkurrerar om samma utbildningsplatser efter gymnasiet. Då kanske alla 

förstod allvaret. 
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Isak säger: 

Varför skall jag lägga ner mer arbete än jag behöver. Jag lyssnar på mina kompisar och tar 

emot de tips jag kan få. Sen drar jag nytta av det. Det finns mycket som är kul i livet och jag 

vill inte ägna all min tid åt en massa skoluppgifter. Då är det praktiskt med Internet. Jag läser 

texterna och plockar det jag tycker verkar bra för uppgiften. Varför skulle jag skriva om? Det 

är bara en massa extraarbete. Jag lär mig det jag ska och metoden ger mig goda betyg. Varför 

skulle jag vilja ändra på det? 

 

Klasskamraten Stina säger: 

Jo men det är ju så här det går till. Många jobbar inte. De bara snor det som finns på Internet. 

Och lärarna säger aldrig något. Jo de säger så klart att vi inte får plagiera men de gör inget åt 

det. Egentligen tycker vi väl att det är lite orättvist, men å andra sidan så lär vi oss något och 

det gör ju inte de som kopierar och klistrar. De får väl skylla sig själva. 

 

Klasskamraten Henrik säger: 

Vi fick bara G trots att vi slitit som bara den. Vi vet ju inte hur mycket Isak har jobbat men 

han gjorde i alla fall inget när vi såg och han visade aldrig något för oss andra. Även om han 

faktiskt skulle ha skrivit själv så har han ju åkt snålskjuts på våra idéer. Och det är väl inte 

rätt. 

 

Klasskamraten Olivia säger: 

Jag vet ju att Isak bara klippt och klistrat ihop sin text. Jag såg vad han gjorde för jag satt vid 

samma bord. Egentligen borde jag säga till läraren men det drabbar inte mig. Jag har alltid fått 

VG på allt. Det är i första hand de som får G och som får sämre betyg än honom som borde 

säga ifrån tycker jag. De vet också hur han arbetar. 

 

 


