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INLEDNING 
 

Jag började skriva på mitt examensarbete år 2004 men slutade tvärt av personliga skäl. 

Jag påbörjade då en studie om gymnasielevers attityder till fusk, och genomförde fem 

fokusgruppintervjuer. Jag var då och är fortfarande väldigt intresserad av elevernas 

förhållningssätt till fusk. Många gånger säger eleverna att de inte hade någon annan utväg 

än att fuska, andra elever tycker att det är roligt att fuska och för att se hur långt man kan 

komma med ”korkade” lärare. Fokusgruppintervjun var mycket svår att höra då 

informanterna ofta pratade i mun på varandra men också då ofta en av eleverna var 

”ordförande” och de andra stämde med in. När jag sedan återupptog examensarbetet 

valde jag istället att göra enskilda intervjuer. Här får varje elev komma till tals och 

beskriva både uppfattningar om, eventuella erfarenheter av samt förhållningssätt till fusk 

i skolan.  

Mycket har hänt sedan år 2004. Det har kommit nya skollagar vad gäller 

gymnasiet. I ”Den nya Skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet” från 2010 kan 

även gymnasieelever bli avstängda från skolan vad gäller bl.a. fusk (Skollagen, 

20121120). Enligt en rapport från Högskoleverket (20121018) har antalet studenter vars 

fusk lett till disciplinära åtgärder på högskolor/universitet i Sverige ökat markant från år 

2001 till år 2011, med cirka 522 procent, i antal från 127 till 790. Dock har också 

studenterna ökat under denna tid vilket gör att jämförelsen inte är helt tillförlitlig (ibid.). 

Det är svårt att få kunskap om huruvida disciplinära åtgärder på gymnasiet gällande fusk 

går att jämföra med högskolorna eftersom gymnasieskolorna inte kontrollerar fusk på 

samma sätt. I Skollagen som refererades till ovan kan även fusk i gymnasiet leda till 

disciplinära åtgärder, i form av exempelvis avstängning.  

Om detta görs och i vilken utsträckning är svårt att bedöma då jag inte funnit 

någon dokumentation kring detta. Jag kontaktade istället en rektor på en gymnasieskola 

(personlig kontakt den 25 okt 2012) för att få en idé om hur man på gymnasiet hanterar 

situationer när en elev blir påkommen med att fuska. Jag frågade honom om de har 

tillämpat regeln om avstängning på någon elev, vilket de inte hade gjort. Rektorn kände 

heller inte till något fall där en elev hade blivit avstängd pga. fusk. För övrigt menade han 

att det nog är mycket sällsynt att disciplinära åtgärder som avstängning på grund av fusk i 

gymnasiet skulle äga rum.  

 Det finns med andra ord en större osäkerhet kring fusk i gymnasieskolorna 

vilket också borde återspegla sig i elevernas uppfattningar och förhållningssätt till fusk. 
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Det kan tänkas innebära att fusk och fuskande på gymnasiet har en mindre tydlig etisk 

och moralisk dimension. Bristen på tydligt hanterande av fusk i skolorna kan skapa en 

större möjlighet för eleverna att fundera på att fuska, samt att reflektera över individuellt 

ansvar och moral kring eget och andras fuskande.  

 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur gymnasielever uppfattar och förhåller sig 

till fusk i skolan. Ett ytterligare syfte är att utforska hur eleverna berättar om eventuella 

erfarenheter gällande eget och/eller andras fusk och hur deras upplevelser av 

gymnasietiden kan tänkas inverka på dessa. För att uppnå syftet med uppsatsen ställs 

följande frågor: 

  

1. Vilka är elevernas generella uppfattningar/åsikter om fusk i skolan? 

 

2. Vad är innebörden av att fuska för eleverna (gränser/definition av fusk)? Finns det 

speciella omständigheter/situationer där fusk är mer förståeligt/eller mer berättigat än 

annars? Vilka? 

 

3. Vad berättar eleverna om eventuella erfarenheter av eget och andra elevers fusk? Hur 

beskriver de sig själva/situationer i relation till fusk och fuskande? Hur beskriver de andra 

elevers fuskande?  

 

4. Hur upplever de sin gymnasietid och de krav som ställs på dem? Hur kan dessa inverka 

på deras uppfattningar och förhållningssätt till fusk? 

 

AVGRÄNSNINGAR 
 

Uppsatsen kommer i första i hand att handla om gymnasieelever. Det är svårt att finna 

forskning och material om fusk på gymnasienivå. Det finns betydligt mycket mer 

forskning om fusk på högskolenivå.  
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DISPOSITION 
 

I kapitel ett beskriver jag ämnesvalet och information kring ämnet fusk. Jag börjar med 

inledning och sedan följer: 

Syfte och frågeställningar – här presenteras syftet med uppsatsen och frågeställningarna 

som ska besvara syftet. 

Avgränsningar – i den här delen avgränsas studien till att i första hand handla om 

gymnasieelever.  

 

I andra kapitlet kommer bakgrundsavsnittet. Här sammanställs definition om fusk, och 

högskoleverkets granskning. ”Den nya Skollagen” presenteras i det här avsnittet. Kapitlet 

avslutas med en sammanfattning. 

 

I tredje kapitlet presenteras tidigare forskning om fusk. Här tar jag upp tidigare uppsatser, 

rapporter och studier om fusk av både svensk forskning och utländsk forskning. 

 

I kapitel fyra presenteras det teoretiska avsnittet. Här beskrivs utvalda teorier i 

förhållande till ämnet, vilka är Classical Decision Theory, etik teorier och social 

inlärningsteori. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

 

Det femte kapitlet utgörs av metod avsnittet. Här beskrivs val av metoden, insamling av 

data, informanterna, genomförandet – det vill säga hur jag har gått tillväga, etiska 

principer och meningskoncentrering samt transkribering och dataanalys. 

 

I sjätte kapitlet ryms resultatavsnittet. Här presenteras resultaten av vad 

intervjupersonerna beskriver om ämnet. Rubrikerna i avsnittet är ställda i förhållande till 

vad intervjupersonerna beskriver som ett resultat. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning.  

 

I kapitel sju diskuterar jag vald metod. Här diskuteras om valet av metoden besvarat 

uppsatsens syfte och frågeställningar.   
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I det åttonde kapitlet diskuterar jag resultatet. Här analyseras och diskuteras resultaten av 

vad intervjupersonerna beskriver och här kopplas även in resultat till tidigare forskning 

och teorier.  
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BAKGRUND 

 

I bakgrundskapitlet redovisas olika definitioner av fusk enligt Nationalencyklopedin och 

Högskoleförordningen. Här skall presenteras vad den nya Skollagen säger om fusk på 

gymnasienivå och också presentera rapporter och fakta utgivna av högskoleverket. 

 

Definition av fusk 

Substantivet fusk är enligt National Encyklopedin ”utnyttjande av otillåtna metoder eller 

hjälpmedel i syfte att vinna fördel; vid prov, tävling e.d.” Nedan redovisas vad Skollagen 

säger om fusk i gymnasieskolan (20120912). 

 

Skollagen  

 

År 2006 fick statsrådet Jan Björklund tillsammans med en arbetsgrupp uppdraget att ta 

fram en ny skollag, Skollagsberedningen (20121025). År 2009 blev arbetet klart och det 

som kan utläsas gällande hur fusk ska hanteras i gymnasiet är:  

 

16§ Huvudmannen får besluta att helt eller delvis stänga av en elev i gymnasieskolan  […] 

1. eleven med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid bedömningen 

av elevens måluppfyllelse och kunskaper, […] (Ds 2009:25)  

 

Med detta avses att eleven i fråga inte får använda otillåtna hjälpmedel såsom mobil 

uppkoppling mot internet eller andra hjälpmedel under ett prov och därmed försöka 

vilseleda bedömningen av sin kunskap som eleven faktiskt inte har. De allmänna 

bestämmelserna för gymnasiet handlar till största delen om utbildningens syfte. 

Gymnasieskolan ska i första hand ge en god grund för yrkesverksamhet, självförsörjning 

och förberedelse för fortsatta studier vid högskolor. Den ska också ge eleven en personlig 

utveckling och ett aktivt deltagande i samhället så att den främjar social gemenskap. 

(20121025). 

 

I ”Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet” som trädde i kraft år 2010 

beslutades vad gäller fusk att: 
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Det ska finnas möjlighet till tidsbegränsad avstängning i fall då eleven gjort sig skyldig till 

fusk, stört eller hindrat utbildningens bedrivande, […] sådan avstängning ska normalt inte 

avse längre tid än två veckor. (Hämtat från regeringens proposition 2009/2010:165) 

 

Beslutet innebär att eleven får stängas av i två veckor under ett kalenderhalvår . 

Avstängningen får omfatta en längre period om syftet inte har uppnåtts. Innan en 

eventuell avstängning får eleven och elevens vårdnadshavare tillfälle att yttra sig 

(20121120).  

 

Disciplinnämndens definition av fusk på högskolenivå 

 

Den definitionen av fusk som disciplinnämnden gör, är den som finns i Svensk 

författningssamling, Högskoleförordningen (10 kap. 1§): 

 

1§ Disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter som 1. med otillåtna hjälpmedel eller på 

annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars skall bedömas 

 

De disciplinära åtgärderna innebär att studenten riskerar att varnas eller stängas av. Om 

det gäller avstängning kan studenten i fråga bli avstängd i upp till sex månader under en 

eller flera perioder. Avstängningen betyder att studenten inte får delta i undervisning, 

tentamen eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen samt begränsad tillgång 

till vissa lokaler inom högskolan (20121008). 

 

Högskoleverkets granskning 

Fusket som pågår på högskolorna är ett ständigt aktuellt ämne (20121008). Egentligen 

går det inte att riktigt svara på om fler fuskar, dock går det att konstatera att allt fler 

studenter har blivit avslöjade, visar rapporten ”Årets genomgång av disciplinärenden” 

utgiven av Högskoleverket (2011). Det som framförallt har ökat är plagiatet av texter, 

examinationer, uppsatser och dylikt från Internet (ibid.). 

Sedan år 2001 för Högskoleverket statistik över och redovisar ärenden gällande 

fusk vid de svenska universiteten/högskolorna som leder till disciplinärenden genom 

Högskoleförordning 10 kap. (1993:100). Det som går att utläsa av denna statistik 

gällande fusk, är att antalet avstängda och/eller varnade har ökat markant på grund av 
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fusk. År 2001 var det 118 studenter i Sveriges högskolor som fick en varning eller blev 

avstängda från sina studier under längre eller kortare period på grund av fusk (ibid.).  

Av Högskoleverkets rapport (2011) går det att utläsa mellan åren 2002-2005 

toppar plagiering i antalet fall för disciplinnämnden, medan fusklappar och otillåtet 

samarbete ligger relativt lika, men fusklappar har något högre värde än otillåtet 

samarbete.  Generellt är det främst en ökning av plagiat mellan åren 2005-2011. Trots att 

antalet heltidsstudenter minskade så ökade antalet fall för disciplinåtgärder. År 2011, blev 

517 studenter påkomna med att plagiera och av dem blev avstängdes 436 studenter 

(Högskoleverket, 20121008). 

 

Högskoleverkets rapport från 2012 

Den senaste undersökningen från Högskoleverket (2012), visar att plagiering fortfarande 

ligger i topp när det gäller fusk, samt att fusket har ökat med fem procent. År 2010 var 

det i antal 750 studenter som blivit fällda för fusk och år 2011 hade det ökat till i antal till 

790 studenter (Högskoleverket, 20121018).  

 Pravitz, (121030) skriver i Liu-Tryck, att totalt ger det en siffra på 0,16 procent.  

Vid Linköpings universitet var det 51 studenter som anklagades för fusk men, 48 

studenter av dem fälldes och blev avstängda för en kortare period och tre studenter 

varnades. Den vanligaste fusktypen var plagiering av texter och andras arbeten.  

Det andra vanligaste fusket är att ta med sig små lappar till salsskrivningar  

(Pravitz, 20121030).  

 

Sammanfattning av bakgrund 

Fusk betyder enligt NE ”utnyttjande av otillåtna metoder eller hjälpmedel i syfte att vinna 

fördel; vid prov, tävling e.d.” (20120912). Enligt ”Den nya skollagen” för 

gymnasieskolan kan även gymnasieelever bli avstängda om de fuskar, under en period på 

två veckor (20121120). Högskoleverkets granskningar sedan 2001 och fram till 2012 

visar att plagiat av andras verk ökar ständigt. (20121008, 20121018). 
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TIDIGARE FORSKNING OM FUSK   

I det här kapitlet tas upp relevant forskning och studier angående fusk. Här ska 

presenteras svensk forskning och utländsk forskning av akademiska databaser angående 

fusk. Här ska också presenteras studentuppsatser som är kopplade till ämnet fusk, hur 

gymnasieelever och studenter definierar fusk och hur de upplever att fusk är. I anslutning 

till det så ska olika orsaksförklaringar och motiv till diverse fuskhandlingar presenteras. 

Avslutningsvis sammanfattas kapitlet.   

 

Gymnasieelever fortsätter att fuska på högskolenivå 

 

I en artikel från tidningen, ”Skolvärlden”, (20030911) intervjuas Pontus Kyrk som är 

jurist på Högskoleverket. Kyrk påstår att de studenter som fuskar vid universiteten och 

högskolorna redan har en vana att fuska då de förmodligen fuskat redan på gymnasiet. 

Främst handlar fusket om det som finns tillgängligt på nätet.  Kyrk menar att eleverna 

som fuskat på gymnasiet och inte har fått någon direkt påföljd gör då fortsättningsvis 

samma sak på högskolenivå. När studenterna ertappas på högskolan/universitetet blir det 

en rejäl chock för dem. Det blir en domstolsliknande situation med ordförande och 

ledningsråd och studenterna riskerar att bli avstängda från studierna i upp till sex månader 

(Skolvärlden, 030911). 

 

Studiesituationen kan leda till fusk 

Arnell, Bergström och Kyndel (2009) skriver i en uppsats att 85,2 procent av de 

gymnasieelever som fuskar gör det på grund av sin studiesituation som en form av 

nödlösning. Denna nödlösning menar de är relaterad till den stress som eleverna 

upplever. De kvinnliga eleverna kände sig mer stressade än de manliga eleverna, men i 

uppsatsen nämns inte om de kvinnliga eleverna fuskar mer. Av de elever som fuskat 

svarade 92,4 procent att de hade gjort det mer än en gång. Författarnas förklaring av 

resultatet är att eleverna på något sätt vinner något på att fuska. Arnell et al. kom också 

fram till att manliga elever tenderar att fuska mera än kvinnliga elever och att manliga 

elever med låg självkänsla fuskar mer än manliga elever med hög självkänsla. En av de 

främsta orsakerna till fusk förklaras vidare vara en strävan att få högre betyg (Arnell, 

Bergström & Kyndel, 2009). 



11 

 

Fusk är en medveten handling 

 

Hult & Hult (2003) skriver att fusk är en medveten handling som bygger på ett uppsåt 

nämligen, försök att vilseleda. Det finns inga bestämda kriterier för vad som är fusk utan 

det är sammanhanget som avgör om det ska räknas som fusk eller inte, allt beroende på 

vad läraren har gett för instruktioner. Enligt författarna kan fusk förklaras vara 

situationsbundet och en medveten handling att försöka vilseleda. Ibland är det mycket 

svårt att bedöma vad som är fusk, och teoretiskt kan det som anses vara fusk i ett fall 

dömas som icke fusk i annat fall, beroende på vad läraren gett för anvisningar. 

Disciplinnämnden är mycket sällan oeniga i sitt beslut om vad som är fusk, och en av de 

intervjuade i disciplinnämnden menar att de flesta studenter vet genom sunt förnuft vad 

man får göra och vad man inte får göra. Studenterna som blivit fällda av 

disciplinnämnden har varit medvetna om sina försök att vilseleda på tentamen (Hult & 

Hult, 2003) 

 

Plagiat är den vanligaste fuskhandlingen 

Hur beskriver studenterna fusk? 

Hult & Hult (2003) beskriver i rapporten studenternas inställning till och upplevelser av 

vad fusk är. De har svarat att fusk är: 

 Att använda otillåtna hjälpmedel.  

 Fusklappar, att fuska då man använder kunskap man själv inte har i huvudet.  

 Att ta hjälp av någon annan under examinationstillfället. 

 Skriva något som inte är sant. 

 Använda andras citat. 

 

För studenterna innebär fusk en medveten handling men också att en omedveten 

fuskhandling eller slarv inte är fusk (ibid.). Det kan handla om att vara osäker på 

citatanvändning eller uppge fel källhänvisning, eller att inte nämna att man har läst andras 

uppsatser. Många studenter som nämns i rapporten menar att det är svårt att veta vad som 

är fusk. Vissa orsaker/motiv till fusk är att studenterna kan vara i olika trångmål. 

Trångmålen kan vara tidspress, många omtentor, risken att inte få studiemedel eller att 

studenter läser flera parallella kurser. För vissa enskilda studenter kan lösningen vara att 

fuska. På nätet finns mycket färdigskrivet, och då bland annat ett enormt rikt material av 
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uppsatser. Jakten på att få ett godkänt betyg eller viljan att uppnå ett högt betyg har också 

nämnts som en orsak till att fuska (Hult & Hult, 2003).  

 

Vanligt med fusk i skolan   

”To steal ideas from one person is plagiarism; to steal from many is research.”   Felsons 

law i Cizek (1999). I sin textstudie hävdar Cizek att det fuskas hejdlöst mycket i skolan, 

det vill säga redan från motsvarande svenskt lågstadium och upp till universitetsnivå. Var 

tredje elev i skolan fuskar. Antagandet baserar Cizek på de rapporter han läst och 

refererar till. Cizek refererar till det klassiska citatet ”Everybody does it” av Levine 

(1995) som sagts av en elev i USA, på motsvarande svensk gymnasienivå (Cizek, 1999).  

Voelkl Finn, och Frones (2004) refererar till McCabe (2001) artikel som visade i 

en surveyundersökning i USA, att bland elever på högstadiet/gymnasiet fuskar cirka 74 

procent av eleverna på salsskrivningar och cirka 72 procent fuskar på hemläxor, 

hemtentamina (Voelkl Finn och Frones, 2004).  

I Wilkinsons studie (2009) angående förekomsten om fusk tror studenterna som 

går sitt andra och tredje år att fusk inte förekommer bland dem i lika stor utsträckning 

som det fuskas bland första-års-studenter. Personal som jobbat längst tid på universitet 

ansåg att fusk är mer vanligt förekommande än personal som jobbat kortare tid. Nästan 

all personal vid universitet, i artikeln, hade varnat för fusk men endast nio procent av de 

tillfrågade studenterna hade erkänt att de fått en varning (Wilkinson, 2009).   

 

Diverse förklaringar till fuskhandlingar i skolan 

På frågan varför eleverna fuskar, skriver Cizek (1999), att de svarar, att en orsak är en 

stor önskan om att få ett högt betyg. Tillvägagångssätten är många men det är strävan att 

uppnå ett högt betyg. Sammantaget skriver Cizek att elever som har låg självkänsla 

fuskar i större utsträckning än elever som har högre självkänsla (Cizek, 1999).  

I Voelkl Finn, och Frones (2004) artikel, är huvudorsaken till fusk bland 

eleverna i USA motsvarande gymnasiet i Sverige, att få bra betyg. Elevernas motiv till 

fusk är att de känner att de har krav att klara uppgifterna i skolan och att rädslan att 

misslyckas är stor. Voelkl Finn och Frone gjorde en undersökning som inbegrep 315 

gymnasieelever och högskolestudenter. Av dem var 66 procent gymnasieelever och 34 

procent högskolestudenter. I undersökningen hade författarna även tagit med kön och 
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ålder som delaspekter. Resultaten visar att studenter med låg självkänsla fuskar i större 

utsträckning än elever med högre självkänsla. Studenter som fuskar önskar behålla sina 

höga betyg och tror inte på sin egen förmåga. Andra resultat visade att 12 procent av 

respondenterna inte hade fuskat alls det sista året. 11 procent hade fuskat frekvent, och 77 

procent hade fuskat i måttlig, lägre utsträckning. Fusket har sin topp på gymnasienivå och 

minskar sedan på universitetsnivå. I samma studie visades också att manliga elever 

tenderar att fuska mer än kvinnliga elever (ibid.). Författarna refererar också till att 

tidigare forskare har fått samma resultat, det vill säga, att manliga elever fuskar i högre 

utsträckning än kvinnliga elever.  Resultaten visade också att ålder och kön påverkar 

handlingen att fuska. Yngre och manliga elever fuskar i större utsträckning än äldre 

studenter och kvinnliga studenter. Voelkl Finn, och Frone (2004) refererar också till 

Whitley & Keith-Spiegel (2002) artikel som skriver att flera orsaker och motiv till fusk är 

stress att upprätthålla bra betyg, undvika misslyckanden, bristen på tid att hinna med 

skolarbeten. Eleverna tycker också att skolan har orättvisa krav, samt att elever har 

toleranta attityder till fusk (Voelkl Finn och Frone, 2004).  

Även i Murdock et al. studie (2008) visas att eleverna tycker att lärarna är 

orättvisa och därför förtjänar lärarna att eleverna fuskar. Artikeln fokuserar 

huvudsakligen på att fuskbeteendet främst härstammar från att eleverna tycker att lärarna 

är orättvisa. Eleverna anser också att lärarna ger för många skoluppgifter eller att läraren 

är inkompetent. Somliga av de tillfrågade eleverna känner en frustration över att de inte 

lär sig något. Många av eleverna menar att lärare inte tar sitt jobb på allvar, vilket därmed 

ökade elevernas fuskbeteende. Lärarens relation till eleven är också en avgörande faktor. 

Elever som respekterar sin lärare fuskar i mindre utsträckning (Murdock et al., 2008). 

Gemensamt för samtliga orsaker är att eleverna är rädda för att misslyckas och att inte 

passa in i skolans normer. 

Liknande resultat finns i Wilkinsons studie (2009). Rädslan att misslyckas, brist 

på tid, för många uppgifter, önskan om högre betyg och brist på förståelse angående 

regler vad gäller referering leder till fusk. I Wilkinsons studie om fusk på universitetsnivå 

visar huvudresultaten att de flesta första-års-studenter fuskar på ett omedvetet sätt, det vill 

säga att studenterna har gjort fel vad gäller referering och citatanvändning.  Andra 

resultat på fuskhandlingar är att studenterna har samarbetat vid individuella uppgifter 

eller att studenterna inte trodde att de skulle bli påkomna (Wilkinson, 2009). Dessa 

resultat överensstämmer med andra författare som Wilkinson refererar till, (Dordy, 2002¡ 

och Sheard et al., 2003, i Wilkinson, 2009).  
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Fler orsaksförklaringar och motiv bland högskolestudenter  

 

Högskoleverkets chefsjurist Christian Sjöstrand betonar att de flesta av landets lärosäten 

är överens om att förebyggande arbete är viktigast för att förhindra fusk (20121212).  

 I rapporten från Högskoleverkets Konferens och seminarier om disciplinära åtgärder 

(2012) skrivs om hur en lärare från Mälardalens högskola och en annan lärare från 

Södertörns högskola arbetar med hur de ska komma åt fuskande studenter. I 

textsammanhanget skrivs om det Kruse tar upp.  

Det studenterna tar upp som orsaker till deras fuskhandlingar är bland annat: 

 sjukdomar  

 situationen i relationer/familjen  

 utlånad dator  

 att de hämtar inspiration från andra studenter 

 pressas av lärare att lämna in  

 att de har diskuterat med andra studenter men har skrivit allt själv (20121212). 

Listan kan göras lång men det som nämns är det mest intressanta för den här uppsatsen.  

 

Plagiat och källvärdering 

I ”Forskningens gråzoner” av Agrell (2007) finns exklusiva rapporter av flera författare 

om fusk och slarv inom forskningen. En av dem, Olof Hallonsten (2007) skriver om 

plagiat bland högskolestudenter. Hallonsten menar att plagiat är inte enbart att betrakta 

som ”fusk, utan även stöld eller ohederlig handling i någon annan bemärkelse” (s. 69). 

Vidare, skriver Hallonsten (2007) också om det Pontus Kyrk (2003) sagt i intervjun i 

tidningen ”Skolvärlden” (2003), där både Kyrk och Hallonsten menar, att de elever som 

är vana att fuska i gymnasiet fortsätter att göra det vid högskolan. Hallonsten har gjort en 

studie där han har undersökt studenter och lärare vid Lunds universitet angående fusk. 

Författaren kommer fram till flera intressanta resultat vad gäller lärarnas svar gällande de 

yngre studenterna. Lärarna uppger att studenterna som börjar på högskolan förbereds 

dåligt i grundskolan och i gymnasiet. När eleverna skriver uppsatser i skolan har de 

vanligtvis hämtat fakta från internet och klippt och klistrat ihop till en text med eventuellt 

egna tillägg och vissa ändringar av formuleringar. Fortsättningsvis gör de likadant när de 

kommer till högskolan. Studenterna verkar vara tämligen omedvetna om att detta 

betraktas som fusk. En del av studenterna blir förvånade när lärarna ger information om 
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hur källhänvisningar skall användas i texten, säger en av de intervjuade lärarna på 

högskolan. I takt med att studentantalet har ökat så har även fusket ökat. Hallonsten visar 

bland annat i sina resultat att lärarna upplever det som svårt att få kontakt med sina 

studenter eftersom grupperna är stora då vissa av grupperna ligger på över 100 studenter, 

vilket i sin tur leder till en större anonymitet. Detta har i förlängningen ökat fusket. 

Hallonsten menar också att grundskolan och gymnasieskolan bör ge bättre undervisning i 

hur eleverna skall använda källor när de författar en text (Hallonsten, (i Agrell, 2007)). 

 

Forskning om fusk – en sammanfattning  

Fusk är sammantaget att betrakta som en medveten handling dock kan det ibland uppstå 

diverse problem med de vanligaste misstagen med att referera och källhänvisa rätt (Hult 

& Hult, 2003). Plagiat toppar listan när det gäller fuskhandlingar (Högskoleverket, 2012). 

Elever och studenter plagierar texter, klipper och klistrar, skriver om vissa delar med 

egna ord för att texten skall framstå som sin egen (Hallonsten, 2007). Särskilt yngre 

studenter har inte klart för sig hur man skriver en regelrätt uppsats eller rapport. menar att 

i grundskolan och på gymnasiet måste lärarna lära ut hur det ska skrivas rätt referenser, 

källhänvisningar med mera. Hallonsten (2007).  

Viss forskning och studier visar att yngre och manliga elever studenter fuskar i 

större utsträckning än äldre och kvinnliga elever studenter (Arnell Bergström och Kyndel 

2009, Voelkl Finn och Frone, 2004), 

Orsakerna till fusk är många, till exempel önskan om att erhålla eller behålla ett högt 

betyg, elevernas motiv till fusk är att de känner att de har krav att klara uppgifterna i 

skolan och att rädslan att misslyckas är stor, olika trångmål såsom stress, sjukdom eller 

hämta tips och inspiration från andras uppsatser. Det kan också bero på flera omtentor, 

eller att studenterna läser flera parallella kurser, men även vissa ekonomiska problem har 

angetts som orsak (Skolvärlden, 2003; Hult & Hult, 2003; Arnell et al., 2009; Cizek, 

1999; Voelkl Finn och Frone, 2004; Wilkinson 2009; & Murdock et al., 2008).        
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TEORETISK REFERENSRAM 

I den teoretiska referensramen presenteras vissa utvalda teorier som kan tänkas kopplas 

till ämnet i fråga. Innehållsmässigt blir det etiska teorier och sociala normteorier. 

 

Classical Decision Theory 

Classical Decision Theory är en teori som handlar om att välja, att bestämma sig för 

antingen det ena eller det andra, till exempel att välja mellan två universitet eller som i 

denna studie, att en elev överväger att fuska eller inte.  

Enligt Herbert Simon, 1957 i Sternberg (2009) innebär teorin att vi tänker och 

väljer rationellt vilket vi mest tjänar på att göra. I teorin innebär det att människor inte 

alltid gör genialiska beslut och blandar in subjektiva överväganden som stämmer in med 

sig själv i sina egna beslut. Teorin menar att människan inte är fullständig i sina val att 

bestämma sig. Grunden i teorin är att människan inte alltid gör rationella beslut. Simon 

menar att människan lägger in subjektiva omdömen i besluten och utgår från sig själva. 

Människan är rationell, dock med begränsningar. Om vi har ett behov att tillfredsställa så 

beräknar vi inte alla möjligheter som finns för att de ska överensstämma med universum. 

Istället reflekterar vi över val en och en åt gången och sedan gör vi våra val utifrån vad vi 

har mest att vinna på eller som passar oss bäst i situationen (Sternberg, 2009).  

 

Konsekvensetisk egoism 

Enligt den konsekvensetiska teorin utgår människan från sig själv (Collste, 2010).  

Människan handlar utifrån sitt största möjliga välbefinnande, nämligen det som gynnar 

individen. Enligt etisk egoism är det handlingsalternativ som leder till den bästa 

konsekvensen för individen det moraliskt rätta alternativet. Redan på 1700-talet sa Joseph 

Butler, filosof och biskop, att det är motivet bakom en handling som utgör det som den 

enskilda människan gynnas bäst av, dvs. vad handlingen kan ge för resultat. Resultatet är 

avgörande för vårt handlingsalternativ (Collste, 2010).  

För att sätta denna teori i relation till uppsatsen skulle det kunna tänka innebära 

att elever funderar och reflekterar över sina betyg och kanske då väljer att fuska i olika 

skolsammanhang för att det skulle gynna dem att få ett högt betyg.   
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Pliktetik 

Collste (2010) tar upp ”Pliktetik” av Immanuel Kant, filosof i 1700-talets Tyskland. 

Enligt Kant styrs människans handlande av känslor och förnuft. För att människan ska 

handla moraliskt rätt måste han/hon frigöra sig från sina känslor. Moraliskt rätt innebär 

vad Kant kallar för ”den moraliska lagen” (Collste, 2010 s.55). Den moraliska lagen 

betyder att välja att följa moraliska plikter som har ett egenvärde. Det allmänna tänkandet 

i lagen är att vilja göra gott och upphöja det till en universal lag, att göra mot andra som 

man önskar att de ska göra mot en själv. Plikter och regler har sin grund i förnuftet. 

Känslorna får inte vägleda vårt moraliska handlande. Enligt Collste menar Kant att vid en 

nöd situation ska den enskilde fråga sig vilken handling som eftersträvas att se upphöjd 

till allmän lag och handla därefter. Känslorna har självfallet betydelse för moraliska 

ställningstagande, exempelvis motiverar den nödställde oss att handla enligt plikten 

(Collste, 2010).  

För att sätta denna teori i relation till uppsatsen skulle det kunnas tänka innebära 

att elever egentligen tycker att det är fel och oetiskt att fuska och gör inte det eftersom 

individen enligt teorin måste frigöra sig från sina känslor. 

 

Social inlärningsteori 

Sociala inlärningsteorier har sitt ursprung i behavioristisk inlärningsteori och i kognitiv 

psykologi (Angelöw & Jonsson, 2000).  Social inlärningsteori undersöker vad människor 

lär sig genom att studera och observera andra människor och hur beteendet styrs av 

sociala konsekvenser och händelser.  

Albert Bandura (1977) menar att vi blir påverkade av olika faktorer såsom 

belöningar och bestraffningar, inre faktorer som förväntningar och åsikter, samt 

beteendet. Detta kallar Bandura för reciprok determinism. Bandura menar att vårt 

inneboende beteende är en effekt av vår uppfostran. Dock kan det beteendet varieras av 

vår egen miljö som vi skapar oss, såsom av olika förväntningar och åsikter (Bandura, 

1977). Om till exempel en individ ser upp till en annan individ så försöker den individen 

att nå samma mål som den andre har genom olika vägar. Om en elev ser att en annan elev 

får det högsta betyget i en kurs men kanske inte riktigt klarar av det via vanlig inläsning 

så kan den eleven försöka nå målet via olika sätt att fuska.  
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I Banduras observations- och modellinlärningsteori är ställföreträdande 

förstärkning en viktig aspekt (Bandura, 1977). Teorin innebär att en individ imiterar olika 

modellers beteende. Om ett beteende först belönar sig och om belöningen sedan 

försvinner är det troligt att beteendet också försvinner. Likadant, om ett beteende 

bestraffas är det sannolikt att individen upphör eller minskar sitt beteende (Bandura, 

1977).  

I enlighet med Banduras teori kan skolelever fungera som ställföreträdande 

förstärkning. Om en elev ser att andra elever fuskar på olika sätt vid prov eller 

hemtentamen och kommer undan med det innebär det att skoleleven då blir mer benägen 

att efterlikna dessa elevers beteende.  

Enligt Bandura (1970) anammar de flesta individer det beteende som är 

lämpligast för dem eller det som har utilitaristiskt värde. I vissa fall förstår individen att 

modellens beteende anses vara fusk och är därför socialt oacceptabelt. Det socialt 

oacceptabla beteendet, fusket, kan dock övervinnas när individen ser den positiva 

förstärkningen som modellen får, att eleven kommer undan med fusket och därmed 

erhåller ett högre betyg. Bandura menar att individer upptar det beteende som anses vara 

lämpligast eller har mest utilitaristiskt värde (Bandura, 1970).  

Angelöw & Jonsson, (2000) skriver om Banduras förstärknings- kognitiv- och 

stimuluskontroll, vilka innebär att dessa är faktorer som påverkar vårt beteende.  

Det är faktorer som påverkar vårt beteende som styr och reglerar vad vi gör och inte gör 

är. Förstärkningskontroll innebär att våra erfarenheter av både direkt inlärning och 

modellinlärning gällande belöningar och bestraffningar påverkar vårt sätt att bete oss. 

Självförstärkningen är en viktig faktor då beteendet kan styras med hjälp av belöning och 

bestraffning. Till exempel blir vi stolta över oss själva när vi gjort något utöver vad vi 

trodde var möjligt och tvärtom blir vi arga på oss själva när vi presterat under vår 

förmåga. Enligt Bandura beror vårt beteende och handlande till stor del på en 

växelverkan mellan förstärknings- stimulus- och den kognitiva kontrollen (Angelöw & 

Jonsson, 2000). 

 

Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

Classical Decision Theory (2009) handlar om att människan inte är fullständig i sina val 

att bestämma sig. Grunden i teorin är att människan inte alltid gör rationella beslut. Vi 

gör våra val utifrån vad vi har mest att vinna på eller det som passar oss bäst i situationen. 
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Liknande detta säger konsekvensetiska teorin (Collste, 2010) nämligen att, vi handlar 

utifrån vårt största möjliga välbefinnande, det vill säga det som gynnar individen. 

Resultatet är avgörande för vårt handlingsalternativ (Collste, 2010). 

Enligt Bandura (1970) anammar de flesta individer det beteende som är 

lämpligast för dem eller det som har utilitaristiskt värde (Bandura, 1970). 

Utifrån Banduras teori (1977) om ställföreträdande förstärkning som innebär i 

stora huvuddrag att en individ imiterar olika modellers beteende, kan det innebära att om 

en elev ser att andra elever fuskar på olika sätt vid prov eller hemtentamen och kommer 

undan med det så kan det få till följd att skoleleven då är mer benägen att efterlikna dessa 

elevers beteende. Imitationen av dessa beteenden förstärks om fuskarna kommer undan 

med det. Reciprok determinism, också av Bandura (1977) innebär att vårt inneboende 

beteende som styrts av vår uppfostran kan varieras av den miljö eller de åsikter vi har 

skapat oss (Bandura, 1977).  

Den moraliska lagen av Kant i (Collste, 2010) innebär att individen själv bör 

välja att följa moraliska plikter som har sin grund i förnuftet. Känslorna ska inte vägleda 

vårt beslut att följa den moraliska vägen. 
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METOD 

I metodavsnittet redovisas den metodologiska utgångspunkten som ligger till grund för 

studien. Här redovisas hur forskningsmetoden bestämts, metodbeskrivning av 

semistrukturerad intervju, beskrivning av informanterna, genomförande och urval samt 

forskningsetiska överväganden.  

 

Intervjustudie 

Denna uppsats genomfördes utifrån en kvalitativ ansats, där informanternas upplevelser 

och erfarenheter utgör utgångspunkten. Enligt Kvale (1997) är samtalet grundläggande 

för mänskligt samspel. Samtalet i en forskningsintervju utgörs av mellanmänskligt 

samspel men forskningsintervjun ingår i en professionell kontext. Forskningsintervjun 

skiljer sig från det vanliga samtalet då intervjun har en struktur och ett syfte samt att det 

är forskaren som kontrollerar situationen  

Kvalitativa studier ger oftast ett rikt material och ambitionen är att fånga djup 

snarare än bredd, det som Geertz (1973) i Schwandt, (2001) kallar för thick descriptions.   

Kvale (1997) anser att kvalitativa studier ger ett rikt material som kan tolkas och 

analyseras djupare. Intervjun är ett samtal som har en struktur och ett syfte. Intervjuaren 

erhåller genom omsorgsfullt ställda frågor grundligt prövade kunskaper angående sin 

forskningsfråga. Forskningsintervjuns syfte är att få ta del av respondentens uppfattning 

om ett visst tema som sedan forskaren har för avsikt att tolka. Styrkan med den 

kvalitativa intervjun är att den kan fånga personers olika uppfattningar om ett ämne och 

samtidigt ge en mångsidig bild av temat som berörs (Kvale, 1997).  

Bryman (2001) skriver att den kvalitativa forskningsintervjun används till att ta 

reda på respondenternas egna uppfattningar om och synsätt på sin omvärld. Att ställa 

öppna och semistrukturerade intervjufrågor ger forskaren en helhetsbild av ämnet som 

berörs. I följande uppsats valdes att utforska gymnasieelevers uppfattningar och 

förhållningssätt till fusk med hjälp av semistrukturerade intervjuer just för att få möjlighet 

att fånga variationer och få en mer nyanserad och mångfacetterad bild av fusk, än vad 

som skulle vara möjligt i exempelvis en undersökning av elevernas attityder. Dessutom 

finns möjligheten genom att göra kvalitativa intervjuer att ge beskrivningar och analysera 

eventuella motstridiga uppfattningar i elevernas syn och förhållningssätt till fusk, som 



21 

 

kan inbegripa både egna och andras erfarenheter utöver de mer generella 

uppfattningarna/åsikterna.  

Både Bryman (2001) och Kvale (1997) skriver att semistrukturerade intervjuer 

innebär att forskaren utgår från specifika teman i sin studie. Bryman (2001) anser att 

kvalitativa intervjuer är mindre strukturerade än kvantitativa intervjuer, då informanterna 

erbjuds möjligheten till flera svarsalternativ. De är friare att under intervjuns gång röra 

sig i olika riktningar, vilket ger forskaren en uppfattning om vad respondenterna upplever 

vara viktigt att ta upp. I den semistrukturerade intervjun har forskaren en lista över de 

specifika teman som ska undersökas. I en kvalitativ intervju har forskaren en möjlighet 

att ändra frågeföljden samt ställa följdfrågor under intervjuns gång. Detta tillåts inte i 

kvantitativa intervjuer då det uppfattas som en störning eftersom det äventyrar de 

standardiserade elementen i intervjuprocessen, vilket kan leda till att reliabiliteten och 

validiteten kan hamna i farozonen (Bryman, 2001). 

 

Datainsamlingsmetod  

Datainsamlingsmetoden utgörs av semistrukturerade intervjuer. Öppna frågor av 

karaktären ”vill du berätta… kan du beskriva…”, formulerades på samma sätt till 

samtliga elever. En intervju-guide med fyra övergripande huvudfrågor utformades (se 

bilaga). 

Det är av stor fördel att inte ha för långa och komplicerade frågor (Kvale, 1997). 

Jan Trost (2010) skriver att helst bör det inte finnas i förväg formulerade frågeformulär 

utan det räcker med att skriva upp de olika frågeområdena och att som intervjuare kunna 

sitt material. Ovana intervjuare har en rädsla för att inte ta med allt och gör hellre för 

mycket än tvärtom, och i anslutning till detta kan materialet bli för svårhanterligt (Trost, 

2010).  

Jag skrev ner eventuella följdfrågor till de fyra övergripande frågorna i 

frågeställningen för att kunna förtydliga och följa upp frågorna, och då speciellt om 

eleverna inte visste vad de skulle svara. Men framförallt var dessa en hjälp för mig själv 

som ovan intervjuare. Individuella följdfrågor ställdes dock även under intervjuns gång, 

för att följa upp svar och be respondenterna att utveckla sina svar. Den sista frågan i 

intervjuguiden, som inte är direkt kopplad till fusk, utformades i syfte att få en idé om hur 

eleverna upplever sin gymnasietid eftersom det finns forskning och erfarenhet som visar 

att många gymnasielever upplever att de har stor press på sig i skolan att hinna med och 
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att prestera. Det fanns en tanke att koppla ihop eventuella upplevelser av stress i skolan 

med fusk samt med den näst sista frågan som handlar om hur eleverna uppfattar 

möjligheten att fuska. Det, på grund av att dagens gymnasielever har tillgång till 

kunskapsinhämtning via Smartphones och Internet.  

 

Informanterna 

Informanterna är gymnasieelever mellan 17-18 år. Denna ålderskategori valdes därför att 

jag ville få beskrivningar av elever som är vana vid gymnasiet, det vill säga att de ska 

helst gå sitt tredje år på gymnasiet. Mina informanter studerar på andra respektive tredje 

året. Det är tre manliga elever och två kvinnliga elever med fingerade namn. De kvinnliga 

eleverna studerar på samhällsvetenskapligt program och de manliga eleverna studerar på 

handels- och administrationsprogrammet, naturprogrammet, respektive 

medieprogrammet. 

 

Genomförande 

I ett första steg tog jag kontakt med två rektorer på två olika gymnasieskolor. Jag 

presenterade mig som lärarstudent och sa att jag höll på att skriva på mitt examensarbete 

som handlar om fusk i skolan. Jag frågade om jag fick göra kvalitativa intervjuer på c.a 

30 minuter. Båda rektorerna avböjde på grund av tung belastning på eleverna och att de 

inte behövde ytterligare tidsbelastning. En av rektorerna sa också att eleverna får vara 

med om så många undersökningar, och att de helt enkelt inte har tid för fler 

undersökningar. 

Då tog jag istället kontakt med en gymnasielev vars föräldrar jag känner och 

frågade om jag fick intervjua honom. Jag berättade att jag skriver på mitt examensarbete 

och presenterade frågeställningen och syftet. Han var positiv till undersökningen och 

tyckte det lät intressant.  

Informanterna till studien valdes således ut genom ett så kallat 

bekvämlighetsurval (Bryman, 2001). Som namnet antyder består bekvämlighetsurval av 

sådana personer som för tillfället råkar finnas tillgängliga för forskaren. Resultaten är inte 

möjliga att generalisera eftersom informanterna var de som var tillgängliga för forskaren, 

dock kan data från ett sådant urval ändå utgöra en språngbräda för fortsatt forskning och 

ge data som går att koppla till redan eventuella befintliga resultat (Bryman, 2001). De 
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resterande eleverna valdes via den eleven, en form av bekvämlighetsurval som brukar 

kallas för snöbollsstrategi (Kvale, 1997). Jag frågade min första intervjuperson om han 

kände någon annan gymnasielev som jag kunde intervjua och på det sättet fick jag ihop 

de fem eleverna.  

Antalet intervjuer valdes till fem utifrån vad som tidsmässigt samt för en 

kandidat uppsats kan anses vara tillräckligt. Färre antal intervjupersoner innebär också en 

möjlighet att få mer djup än bredd som Dalen (2004) skriver och liknande som Geertz 

(1973) menar, att ambitionen är att få ett djup. Efter att ha fått informerat samtycke av 

eleverna själva, gick jag vidare för att få muntligt informerat samtycke av en av deras 

föräldrar, detta på grund av att vissa elever fortfarande var omyndiga men jag frågade 

även de elevers föräldrar som var 18 år. 

Ytterligare frågade jag eleverna var de ville att intervjuerna skulle genomföras, 

och samtliga elever valde sina egna hem. Enligt Kvale (1997) är det bäst att genomföra 

intervjuer på en neutral plats, där deltagarna känner sig hemma. Samtliga fem intervjuer 

genomfördes i elevernas hem, i slutna rum och som Kvale skriver, bör man välja rum där 

ingen stör. (Kvale, 1997).  

Jag informerade om studiens syfte samt talade om att deltagandet är frivilligt och 

att de när som helst får avbryta medverkan samt begära att stryka uppgifter om de så 

önskar. Jag informerade även deltagarna om att deras identitet kommer att avidentifieras i 

uppsatsen. Intervjuerna spelades in med samtycke från eleverna. 

Att spela in intervjuer hjälper intervjuaren att fokusera på frågeställningen och 

inte missa viktig information. Intervjuprocessen kan störas om man bara antecknar 

(Nyberg, 2001). Jan Trost (2010) skriver dock när det gäller att spela in intervjuerna, att 

det kan kännas obehagligt för informanterna trots att intervjupersonerna samtycker. Dock 

är fördelen med att spela in intervjuerna att det går att lyssna på bandet flera gånger under 

transkriberingen och höra tonfall och ordval upprepade flera gånger (Trost, 2010). 

Genom att jag inte behövde anteckna kunde jag också vara mer uppmärksam på 

respondenterna och vad de hade att berätta, samt att jag fick möjligheten att ställa mer 

riktade följdfrågor under intervjuns gång. 

 

Etik 

Då uppsatsen omfattar studier av känslig datainsamling finns det forskningsetiska 

överväganden att beakta. Vetenskapsrådet HSFR (1990) menar att det finns fyra allmänna 
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huvudkrav inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning. Dessa fyra huvudkrav 

är: informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Med informationskravet avses att forskaren skall informera 

undersökningsdeltagarna om syftet med forskningen samt vad deras uppgift är i projektet. 

Deltagarna ska även informeras om att deltagandet är frivilligt och att de kan avbryta sin 

medverkan. Forskaren ska också informera hur undersökningen skall genomföras och att 

känslig data kan komma att presenteras. (Se Genomförande i tidigare avsnitt.) 

Med samtyckeskravet avses att de som deltar i studien själva ska bestämma över 

sin medverkan. De får avbryta när som helst och har rätten att begära att stryka sina 

uppgifter om de så önskar. Föräldrar till barn under 15 år som deltar i en studie måste 

informeras och ge sitt samtycke.  

Med konfidentalitetskravet menas att de uppgifter som deltagarna har lämnat 

inte ska gå att spåra. Enskilda människor ska inte kunna identifieras.  

Med nyttjandekravet menas att de insamlade uppgifterna endast får användas för 

forskningsändamål. Uppgifterna får inte användas i eller utlånas för andra 

ickevetenskapliga syften eller i kommersiellt bruk såsom av företag eller myndigheter. 

 

Meningskoncentrering 

Ett begrepp som Kvale (1997) skriver om är meningskoncentrering vilket innebär att 

varje intervjupersons svar/beskrivningar av temat har pressats samman till kortare, 

tydligare och meningsbärande formuleringar. Gymnasieeleverna som jag intervjuade 

använde sig mycket av ord som t.ex. typ, liksom, öh, fan, hmm och vidare, vilka inte 

finns med i resultatdelen. Längre uttalanden kan koncentreras till några få ord där den 

väsentliga informationen lyfts fram (Kvale, 1997).  

Vissa längre svar som var viktiga för frågeställningen redovisas i sin helhet. 

Detta för att undvika att tolkningsskiljaktigheter ska kunna uppstå.  

Vidare tar Kvale upp olika kvalitetskrav som kan användas som bedömning för 

en intervjus kvalitet. Ett av kriterierna handlar om att under intervjun tolka vad som sägs 

för att sedan försöka verifiera tolkningarna under intervjuns gång (Kvale, 1997). Trost 

(2010) men även Kvale (1997) menar att det kan vara svårt att återge exakta citat. I 

anslutning till detta menar Trost att det ibland kan vara opassande att återge exakta citat 

då det ibland kan förkomma svordomar, men detta är en smaksak menar författaren. Dock 
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kan det vara nödvändigt med exakta ordagranna citat om de är nödvändiga för betydelsen 

av och förståelsen för innehållet (Trost, 2010). 

 

Transkribering och dataanalys   

Dalen (2004) skriver att det är av stor fördel att transkribera intervjuerna direkt efter att 

de genomförts. Då kan man som intervjuare göra bästa möjliga återgivning av vad 

informanterna faktiskt har sagt. Även Bryman (2001) tar upp detta och menar att det blir 

enklare att höra vad varje intervjuperson har sagt när intervjun är färsk och kvar i minnet, 

vilket också minskar risken för feltolkningar (Bryman, 2001).  

Fortsättningsvis skriver Dalen (2004) att när intervjuerna ska analyseras är 

kodningen ett mycket viktigt element i analysprocessen. Kodningen innebär att ta ut vad 

informanterna har sagt under intervjutillfällena, dvs. det viktiga som forskaren avser att 

undersöka. Intervjuaren måste gå igenom materialet mycket systematiskt för att kunna 

beskriva sin data. Kodningsprocessen sker på flera nivåer. Nivåerna kan beskrivas som 

olika former av kodningen. Syftet med kodningen är att kategorisera materialet och dela 

upp innehållet i olika nivåer. Det ger intervjuaren en möjlighet att förstå innehållet på en 

mer tolkande och teoretisk nivå (Dalen, 2004).  

I ett första steg transkriberade jag varje intervju ordagrant. I ett andra steg läste 

jag igenom varje intervjutext, som bestod av mellan 5-11 sidor, för att på så sätt få en 

första överblick och uppfattning om varje intervju. Jag lyssnade igenom varje intervju 

flera gånger för att få så exakta beskrivningar som möjligt.  

Därefter gick jag igenom varje intervju och ”kodade” – genom att skriva ner ord, 

ett eller flera vilket blev en första grov beskrivning av innebörden, uppfattningen eller 

erfarenheten av det eleverna beskrev. Jag försökte i möjligaste mån frigöra mig från 

själva intervjufrågorna även om frågan jag ställde kunde vara vägledande för det eleverna 

sa. Dataanalysen bygger främst på själva innehållet av det intervjupersonerna beskrev. 

Samtliga intervjuer kodades på samma sätt.  

Steg tre innebar att jag filtrerade de ursprungliga och grövre koderna. Jag förde 

dessa koder/begrepp eller meningar till mer övergripande kategorier/teman, alltså fördes 

ihop de koder som jag tolkade hade liknande innebörd ihop.  

I det fjärde steget jämförde jag sedan intervjuerna med varandra för att finna 

likheter och skillnader. Kategorierna/temana omskapades under denna process såtillvida 

att det som beskrev samtliga elevers uppfattning eller erfarenhet, utgjorde unika 
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kategorier/teman, dock med vissa variationer. Det fanns främst övergripande och 

påfallande likheter mellan eleverna, men det förekom också vissa variationer som 

antingen skapade underkategorier eller som i något fall där en informant hade en 

alternativ uppfattning som skilde sig åt så pass mycket att den var att betrakta mer som en 

avvikelse än en variation. En sådan avvikelse har då betraktas som en alternativ tolkning 

snarare än något som kom att ändra kategorin/temat i grunden.  

I den slutgiltiga analysfasen arbetade jag med att försöka förstå och analysera 

kategoriernas relation till varandra. Denna relation beskrivs i den slutgiltiga 

sammanfattningen som görs av resultatet. 
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RESULTAT 
 

Jag kommer att presentera mina resultat i form av ett antal teman. 

Innebörden av fusk 

En elevs uttalande sammanfattar på ett belysande sätt själva kärnan i elevernas syn på vad 

fusk är: ”Det som inte finns i ens huvud, det är fusk”. Vad som menas med att fuska enligt 

samtliga elever handlar framförallt om att på något sätt ta hjälp ”utifrån”, vilket för 

eleverna betyder att ta hjälp av diverse hjälpmedel vid prov och uppsatser, som att 

använda Internet och mobiltelefon, men också att fråga sina klasskamrater, som i följande 

exempel:  

 

Jimmy: När man frågar en klasskamrat när det är prov. Man tar med sig små lappar till provet. 

Stor fråga eller liten fråga, det kvittar, fusk är fusk. Jag ser inte att det ena är större än det andra. 

 

Rebecca: Fusk är att ta hjälp utav andra, t.ex. på ett prov. När man håller på med mobilen, sms:ar 

om svar. Man försöker göra allt det här bakom lärarens rygg. Det är ju personen själv som 

bestämmer vart gränsen till fusk går, jag menar för mig är fusk direkt när man frågar någon annan 

vid något förhör. 

 

Robert: Fusk är att fuska. Det är ju fusk om man frågor någon. Eller om man kollar i mobilen, 

sånt som är förbjudet i skolan. Det är något du förbereder. Du fixar lappar, lägger in det i mobilen 

eller mp3.  

 

Både Rebecca och Jimmy påtalar i sina uttalanden ovan samtidigt något mer om fusk och 

vad fusk är. Jimmy betonar att det egentligen inte finns någon gradering av fusk. Han 

menar att det är fusk oavsett om det handlar om en ”stor fråga eller liten fråga”. Vad han 

tydligt menar är att ”fusk är fusk” oavsett. Detta är också något som går igen i de flesta 

av elevernas syn på fusk, det finns inget fuskande som är mindre eller större vad gäller 

uppgifterna i sig. Rebecca nämner också en annan aspekt och det är att ”man försöker 

göra allt det här bakom lärarens rygg”.  Att använda ordet ”man” här kan indikera att hon 

vill ha sagt att det är något som är generellt (det är så elever gör, försöker smyga) och att  

det är något hon utgår ifrån att en blivande lärare förstår. Kontentan är att fusk  
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förekommer bland elever och att det gäller att inte bli påkommen av läraren. Eleverna är 

väl medvetna om att det är förbjudet att fuska, det vill säga att ”fusk är något som inte är 

tillåtet i skolan”.  

Sammanfattningsvis vilket Rebecca betonar i sista meningen, är det i slutändan eleven 

själv som ”bestämmer var gränsen går” för fusk och fuskande. Även om de vet om och 

håller med om att ”det är läraren som bestämmer vad som är fusk” som Rebecca 

uttryckligen säger, och fortsätter med att säga ”det är alltid fel att fuska” så menar 

Rebecca och de flesta eleverna – att den moraliska gränsen för fusk är något som i 

slutändan bestäms av individen själv.    

 

Fusk är alltid fusk 

 

En av elevernas syn på fusk skiljer sig delvis från de andra, vad gäller den moraliska 

aspekten att fusk alltid är fel.  

 

Gustav: Fusk är något som inte är tillåtet i skolan. Jag har haft papper på mig. Kollat på vänner 

vad de har skrivit och så har jag bett om att gå på toa men tittat i böckerna istället. Fusk är alltid 

fusk. Stort fusk eller litet fusk kvittar, det är ju ändå fusk för mig. Det skulle bli pinsamt om 

föräldrarna skulle bli informerade om jag blir påkommen med fusk. 

 

Att fuska är uppenbart en moralisk handling som eleverna tar ställning till och som märks 

tydligt i deras svar. Det innebär ett individuellt ställningstagande. Eleverna reflekterar 

över de olika situationerna som de befinner sig i men hänvisar också till att det är 

förbjudet att fuska i förhållande till bestämmelser i skolan och lärare. Enligt Skollagen 

(2010) för gymnasiet kan elever bli avstängda under en viss period vid uppsåt att försöka 

vilseleda lärare genom att fuska. Eleverna har inte diskuterat om man kan bli avstängd 

från skolan, vilket kan tolkas som att de inte känner till det.   

 

Fusk som kan förklaras utifrån en situationsbunden moral  

Rebecca: Det är alltid fel att fuska. Om man har det svårt och jobbigt, jag skulle kunna förstå 

situationen då. Det får inte bli en vana. Tycker det är okej att fuska om man haft det tufft hemma. 
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Nellie: Jag kan ha förståelse för folk som fuskar som kanske har svåra familjeförhållanden. Jag 

skulle nog säga att det alltid är fel att fuska, men det finns väl undantag. 

 

Jimmy: Det är lite ok att fuska om man har det jobbigt. Men det är inte ok att fuska oavsett. Man 

kan inte fuska sig igenom allt. Vissa som inte pluggar till prov och sådant. De typ gör nåt annat 

på fritiden. De kanske typ festar eller något och då är det ju standard för dem att fuska. Så är det 

ju, då förbereder ju de för fusk varje gång så de vet ju hur de ska göra typ.  

 

Det som eleverna förhåller sig till gällande diverse fuskhandlingar är att det är fel att 

fuska men det handlar också om olika omständigheter kring fusk vilket handlar om 

moral. Den ena aspekten handlar om vad som generellt sätt ”bör” göras eller inte göras. 

Detta kan vara kopplat till förbjudet i lag och förordningar, men oftast har det en mer 

generell etik bakom, som i ”det är alltid fel att fuska”. Den andra aspekten är det 

individuella ansvaret och fusk som handling, d.v.s. huruvida eleverna tycker om det är 

lite mer tillåtet att fuska eller inte är dock mer situationsbundet när eleverna resonerar 

kring fusk och fuskande gällande olika situationer. Det kan handla om att de kan tänka 

sig göra det eller har fuskat någon gång själva vilket skulle betyda att de då gått emot sin 

uppfattning om att det alltid är fel att fuska. I elevernas moraliska uppfattningar finns en 

dubbelhet som egentligen är en motsägelse då flera också antyder följande: ”tycker det är 

ok att fuska om man haft det tufft hemma”.  

Det är oftast så att eleverna relaterar mer till det generella ifråga om sig själva 

och sin situation om att det alltid är fel att fuska oavsett, och mer till det att det finns 

situationer och omständigheter där fusk blir mer tillåtande som då i större uträckning 

gäller andra. Dessa andra är generella andra och de hänvisar till sådana elever som på 

olika sätt har det svårt hemma. ”Det finns väl undantag” som Nellie säger. 

 

Rebecca antyder dock att även om någon har det svårt och att det kan vara mer 

acceptabelt då, så menar hon ”det inte får bli en vana”. Det finns alltså begräsningar i 

hennes förståelse för svåra situationer. Nellies uppfattning är densamma och även hon 

säger att det alltid är fel att fuska (i princip) men att det finns undantag. Jimmy är något 

mer ambivalent i sitt sätt att uttrycka sig. Detta ”man” som förmodligen syftar till honom 

själv är att han har en viss förförståelse till diverse fuskbeteende om man har det lite 

kämpigt. Det han uttrycker är, att göra undantag innebär något annat i sin förlängning, 

nämligen att det kan få konsekvens, att undantaget leder till en fortsatt fuskande handling 
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” man kan inte fuska sig genom allt”. Jimmy menar att om en elev fuskar sig igenom allt 

så kan det slå tillbaka på en och det kanske skulle bli svårare att förstå vissa teoretiska 

förhållanden för övrigt. Han avslutar sitt uttalande med att poängtera att vissa elever 

fuskar hela tiden och menar troligtvis att det är dem det kan gå illa för.  

 

Robert: Fusk skadar ingen. Det kvittar om de fuskar. Det är onödigt att kunna allt. Andra som 

har det jobbigt kan få hjälp av skolan. Men jag menar bara när det gäller sådana där tråkiga och 

onödiga kurser. F-n va skönt det ska bli och slippa det här och söka sig till en riktigt bra 

universitets utbildning.  

 

Gustav: Det är jobbigt ibland, men jag själv vill inte fuska, kanske lite då. Jag har ju ganska 

mycket ljud hemma, småsyskonen och sådana saker. Jag brukar stänga in mig i rummet och 

försöka plugga innan jag lägger mig och då fuskar jag ändå lite. Jag kanske förbereder lite grejer 

till provet, om jag ska använda det eller inte. Det beror på. Man vet inte vad det är för frågor som 

kan komma. Det är ju jätte många som fuskar på små prov, stora prov och läxor. Men andra som 

fuskar… Jag vet inte, jag bryr mig inte. Det kan bli problem i framtiden tror jag.  

 

Två av eleverna har en aningen alternativ uppfattning även om de också har samma 

koppling som de tre ovan. Robert menar att ”fusk skadar ingen” vilket är en dimension 

som ingen förutom han tar upp. Att de fuskar gör detsamma för honom (och borde kvitta 

för andra eftersom det inte skadar någon) och varför det kvittar är för att det inte är 

nödvändigt att kunna allt som man lär sig i skolan. Han distanserar sig till denna 

uppfattning genom att använda ”de” istället för det som generellt kan uppfattas som 

kopplat till honom själv. Det är lätt att förstå detta distanserande från sin egen person, då 

det är möjligt att han kan kritiseras för denna ståndpunkt.  När det gäller andra som har 

det jobbigt, är det inte helt tydligt vad han menar. Vilka är de som det kvittar för, och 

vilka är de andra som kan få hjälp av skolan?  

Gustav har en mycket individuell synvinkel på fusket och är den enda elev som 

inte har en tydlig situationsbunden moralsyn på fusket. Han säger visserligen att det är 

jobbigt ibland men hänvisar till sig själv och skolarbetet (inte till svåra hemförhållanden) 

men att det samtidigt först och främst är ens ”eget fel att man inte har pluggat”. Han 

uttrycker en ambivalens också inför att vilja eller inte vilja fuska. Det skulle för övrigt bli 

pinsamt för honom om föräldrarna skulle bli informerade av skolan om fusket. 
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Vad/Vilka är elevernas erfarenheter om eget fusk eller andras? 

Rebecca: Jag personligen har aldrig själv fuskat. Nej det har jag faktiskt inte. För jag tycker inte 

att det är rätt att fuska. Jag känner till en elev som får ha musik får att lugna ner sig på proven och 

han spelar in information om provet som han lyssnar på. Lärarna går på det.  

  

Jimmy: Jag har kanske frågat någon kompis åtminstone någon gång. Det händer alltså inte ofta. 

Man förbereder ju till proven när det känns svårt. Vi hade en konstig lärare, hon hjälpte typ oss att 

fuska en gång. 

 

Robert: Alltså jo, jag har fuskat och kanske några fler i min klass. Jag och en annan polare 

viskade lite men det var inget allvarligt. De andra gjorde ju f-n värre. Alltså fusk är fusk oavsett. 

Du fuskar ju ändå men jag menar bara de här onödiga grejerna som är svåra att komma ihåg, t.ex. 

varför ska jag kunna vad hinduismens student Gud heter? 

 

Nellie: Nej jag har väl inte fuskat direkt, men kanske någon enstaka gång. Det var inte så att jag 

satt med en telefon. De andra tjejerna hade tagit kort på svaren och zoomade lite så de kunde se 

svaren. En av mina lärare körde inte min uppsats i scanningen för att söka efter fusk, han hann 

inte och bad mig skriva ut den åt honom.  

 

Eget fusk handlar om en förförståelse för sig själva, där eleverna avdramatiserar sitt fusk. 

Eleverna har övervägande svarat att de inte har fuskat på något anmärkningsvärt sätt. De 

är varit toleranta mot sitt eget fusk eftersom det inte varit så omfattande. Det kan handla 

om något ”så litet som att bara viska lite” som Robert säger. Nellie svarade att hon 

aldrig fuskat, men kanske en gång och då var det något som inte var så viktigt ”Det var 

inte så att jag satt med en telefon”. Med det citatet försvarar Nellie sin mindre allvarliga 

fuskhandling gentemot andra elever som fuskar mer omfattande. Nellie berättade också 

om en annan kvinnlig elev som brukar ha på sig lårhöga stövlar som hon stoppar in små 

fusklappar i, och menar att den eleven vet att ingen lärare skulle våga titta där, vilket den 

kvinnliga eleven utnyttjar väl. En variation i fuskhandlingar är det som Jimmy nämnde, 

att en lärare hade hjälpt honom att fuska genom att ge en bokstav av ordet som begreppet 

började på. Jimmy menade att det bara var ett begrepp och kan därmed betraktas som att 

det var bara en liten fuskhandling, vilket också kan försvaras ur etisk ståndpunkt. ”Vi 

hade en konstig lärare, hon hjälpte typ oss att fuska” Det i sig kändes inte lika mycket 

som fusk tyckte Jimmy eftersom ”jag har ju sett kompisar som frågar varandra mitt 

under provet typ när läraren går ut under provet”.  
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I Rebeccas förlängda citat beskriver hur hon endast kan tänka sig att fuska då en 

nära anhörig dött men har aldrig gjort det. ”Man kanske endast får fuska om någon 

plötsligt skulle gå bort”. Rebecca är den elev som har starkast åsikt bland informanterna 

gällande fusk. Övrigt fusk är för henne inte försvarbart på något sätt. Hon tycker att man 

ska göra sitt yttersta för att förtjäna sina betyg. Dock har hon har även uttryckt att hon 

kan ha en viss förståelse för lite fusk om man som elev har haft det riktigt jobbigt och 

försöker ta sig igenom en viss period, vilket troligtvis handlar om henne själv.  

 De manliga eleverna har i större utsträckning berättat om sitt fusk jämfört med 

att det bara är en av de kvinnliga eleverna som fuskat. Det indikerar att de manliga 

eleverna är mer toleranta mot eget fusk och berättar mera öppet om det, i jämförelse mot 

de kvinnliga eleverna som är mer omskrivande i sitt förhållningssätt till eget fusk. Det 

upplevs som mera obehagligt och därför säger de det inte rakt ut. Nellie börjar svara på 

frågan om egna funderingar om fusk genom att direkt säga nej, för att senare försvara sin 

åsikt och eventuell fuskhandling genom att påpeka att det var stor belastning då. Hon 

rättfärdigade sin åsikt genom att det var stor belastning i skolan just den perioden. Det var 

också mycket stress och press att leverera från lärarna och hon menar att lärarna bör prata 

ihop sig mycket mer så att det inte blir så stressigt. Nellie berättar om en enstaka situation 

då läraren inte hade tid att scanna uppsatsen på grund av tidsbrist och hade bett henne att 

skriva ut den och lämna den i hans fack. Vad Nellie egentligen menar i sin mening och 

säger klart, är att det hade varit hur enkelt som helst för henne att bara ta en hel uppsats 

från nätet och ge ut den i sitt namn. Då hade hon kunnat fokusera på de andra ämnena. 

Två av de manliga eleverna uttryckte tydligt att vissa av ämnena de läser i 

gymnasiet känns som onödiga och att det var i förhållande till det som de hade småfuskat. 

”Det vara bara ett begrepp” som Jimmy menar och ”Varför ska man kunna vad 

hinduismens student Gud heter? som Robert berättar om och menar är onödig kunskap. 

 

Vanligt att det förkommer fusk i skolan 

Jimmy: Alla fuskar i princip. Man kan inte bara fuska sig fram igenom livet. Har du fuskat inom 

någonting så kanske det kommer sen i livet inom yrket som du kanske väljer och då kanske du 

inte kommer kunna det. 

Gustav: Att de kanske fuskar för att dem har det svårt att plugga hemma. Jag typ, förstår dem 

lite. Man kanske har det jobbigt men det blir ju ändå ditt fel om du fuskar. Man kan få problem i 

framtiden. Det är jobbigt att tänka på. Jag bryr mig inte så mycket om de fuskar.  
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Rebecca: Alla fuskar på ett eller annat sätt men det är orättvist mot oss som inte fuskar. Det var 

fel och att hon inte förtjänade det betyget hon fick. Jag menar, det är ju inte rätt att vi andra ska få 

slita medan en annan ska få ett gratis betyg som man inte ens förtjänar. 

 

Samtliga elever berättar om hur vanligt det är med fusk i gymnasiet. De säger att de flesta 

eleverna fuskar åtminstone någon gång under gymnasiet och att vissa fuskar mer 

frekvent. Övervägande har de svarat att de inte bryr sig om att någon annan fuskar, men 

har också kommit in med moraliska värderingar såsom ”man kan ju inte fuska igenom sig 

i livet” och ”det håller inte i längden”. En av eleverna, Jimmy, beskriver några andra 

elever som ”festargänget” som fuskar mer frekvent än andra, att de ofta gör annat än att 

studera. ”De typ gör annat, festar mycket”. Samtidigt menar Jimmy att sådana här elever 

får skylla sig själva om de får problem i livet framöver och distanserar sig därmed från 

diverse handlingar om fusk i större omfattning. 

Gustav beskriver sin empati för dem som inte kan studera hemma, vilket kan 

tänkas hänföras till honom själv. Vissa signaler i intervjun tyder på att han har lite mer 

störande ljud hemma än de övriga informanterna. Dock menar han samtidigt att varje elev 

kan göra mer för att finna studiero, vilket han återigen syftar till sig själv, men att han inte 

gör tillräckligt själv för sin studiesituation.  

Rebecca tar sitt påstående ett steg längre och menar att det egentligen är 

orättvisst att de fuskande eleverna får ett högre betyg, trots att de inte förtjänar det. Hon 

beskriver en situation som tog lite hårt på henne. Det var om en annan elev som hon 

känner, en som hade fuskat och kommit undan med det och som dessutom hade fått ett 

högre betyg. Rebecca gör sitt yttersta för att förtjäna sina betyg och känner sig stolt över 

det. Enda gången hon accepterar fusk är om någon bekant plötsligt skulle gå bort. 

 

Lättare att hämta information och att fuska via nätet  

Gustav: Ja det är lättare att fuska nu. Jag tror att nätet har hjälpt till att fuska och med hjälp av 

mobiler om man räknar med snabbupplösning. Det finns ju många liknande uppsatser om det man 

ska skriva på nätet. Jag tittar ju på dem och kanske tar idéer och sådant, men det vet jag inte om 

det är fusk. Jag skriver ju uppsatsen själv, tar lite idéer från uppsatserna men jag liksom skriver ju 

själv. Jag kopierar den inte. 
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Nellie: Ja det är mycket med teknologin som det här med telefonen det är ett stort hjälpmedel. En 

annan elev gick på toa, han tog fram sin Iphone och läste alla svaren på vägen till toaletten och in 

och sen tillbaka till provet igen, smart för honom. Alltså tänk tillbaka i tiden då man inte ens hade 

mobiltelefoner, vilken möjlighet hade man då liksom ta en bild på svaren och titta under bänken 

när läraren inte ser. 

 

Rebecca: De som fuskar plockar bara fram telefonen. 

 

Alla mina intervjupersoner är övertygade om att Internet har lett till att fusk och plagiat 

har ökat. Nuförtiden är plagiat det mest omfattande sättet att fuska på och lappar till 

salsskrivningar kommer på andra plats (Högskoleverket, 2012).  

Rebecca berättade om att man kan chatta i olika forum om diverse prov och på 

så sätt hjälpa varandra. Jimmy tror att fusket har ökat mycket genom nätet eftersom det 

förr i tiden bara fanns böcker. ”Förr fanns ju inga skolarbeten på nätet som det gör nu 

liksom…” Eleven förklarar vidare att han tittar på nätet när det är uppsatsskrivning bara 

för att få tips och inspiration, men poängterar att han skriver allt själv. Eleven i fråga tror 

inte att det kan klassas som fusk men väljer ändå att inte nämna det för läraren. Här har 

Jimmy en tvetydig förklaring till sin handling. Han vet inte riktigt om det kan klassas som 

fusk eftersom han bara tittar för att få idéer till diverse skolprojekt och menar ”Men är 

det att fuska?”.  Både Gustav och Robert beskriver den här situationen. 

Nellie nämner hon att just dagen då jag intervjuade henne fick hon tillåtelse att 

ha sin mobil framme på bordet vid provet. Hon fick ha den i egenskap av att titta på 

klockan hela tiden. Dock ville hon beskriva händelsen vidare, och menade att det hade 

kunnat vara hur enkelt som helst att fuska, som hon fortsättningsvis säger i citatet ”Men 

jag menar, jag hade telefonen på bordet, låt oss säga att min framsida var fuskbild, det 

kanske hade funkat”.   

 

Pressen och stressen att klara sig kan leda till fusk 

De elever som har det nya betygssystemet A-F, upplever att kraven har höjts avsevärt 

mycket mer än tidigare med det andra betygssystemet från underkänd till mycket väl 

godkänd. Detta påtalar även de informanter som har det gamla betygssystemet. 

Förlängningen i detta påstående gör att eleverna känner en större press att behålla ett högt 

betyg och kämpa mer för att uppnå ett högre betyg, där Rebecca och Robert skildrar 
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denna svårighet. Jimmy känner att han har det stressigt och att det är en press att få höga 

betyg eftersom han har stakat ut framtiden för sig med att läsa vidare ”Får du typ C på 

nåt eller ja typ C A, då är det typ kört för dig!”. Rebecca berättar också om att de kraven 

som hon har nu, med det gamla betygssystemet, är lagom krävande medan det är 

betydligt svårare för de andra eleverna som har det nya bokstavssystemet. Liknande detta 

beskriver Nellie med undantag av att vilja fuska. Nellie menar att de som har det nya 

betygssystemet har fått högre krav för att få det högsta betyget A. Jimmy är väldigt mån 

om att få höga betyg och han tror att det skulle förstöra mycket för hans framtid om 

betygen blir låga. Betygen är en rejäl stressfaktor för de elever som ämnar studera vidare. 

Periodvis blir det mycket prov, projekt och läxor som Nellie, Rebecca, Jimmy och Robert 

pratar mycket om. De tycker att lärarna bör prata ihop sig mer om när klasserna skall ha 

prov.  

 

Jimmy: För att nu om man får dåliga betyg så kanske det förstör ens framtid, för att då, då kanske 

man inte kommer in på det man vill komma in på. Och därmed inte få läsa det man vill. Man 

kanske inte typ presterar så bra och det kanske man blir så stressad att man verkligen börjar fuska, 

ändå om man läst på. 

 

Rebecca: Ja, de har fått ett nytt betygssystem och för dem är det nästan omöjligt att få ett MVG 

medans för oss är det liksom enklare att få det. Jag tycker våra krav är mycket mer rättvisa än vad 

deras är.  

 

Nellie: Eftersom gymnasietiderna hänger på en hel framtid, om man ska plugga vidare så att säga, 

… så har man hela tiden i tanken att jag vill ha bra betyg så att man kan komma in på universitet 

och så, så det blir mycket krav att man ska prestera bra.” 

 

Robert: Lärarna borde göra mindre prov, men kanske flera då. De borde prata ihop sig och säga, 

att nu har matten prov, då kanske svenskan kan vänta till efter två-tre veckor så att man hinner 

plugga, annars blir det ju mer frestande att fuska om de lägger på så mycket prov. Man kämpar ju 

men ibland händer andra grejer också, det är inte bara skolan hela tiden, andra saker kan komma i 

vägen. Betygen stressar på. 

 

Rebecca upplever inte att kraven är så höga så att det leder till tankar på att fuska. Kraven 

är rimliga för gymnasieeleverna men skulle det vara svårare har hon en förförståelse för 
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att vissa elever kanske vill fuska. Hon poängterar dock att det enbart gäller de elever som 

har det svårt av olika anledningar och inte sådana elever som är lata.  

Gustav berättar inte lika om det här som de andra informanterna, men å andra 

sidan har han kanske inga planer på att studera vidare i nuläget. Under intervjuns gång 

upplevde han inte det som att det skulle vara någon vidare betygshets att få höga betyg. 

Däremot vill han gärna att eleverna ska få hjälp med sin studiegång genom att ha en 

alternativ hjälp såsom en kvällsskola. De övriga eleverna har alla nämnt att det finns 

resurstid att ta till hjälp en viss skoldag då alla gymnasieelever slutar tidigare. 

Flera av informanterna har påtalat att proven är svåra och att det blir jobbigt 

eftersom lärarna ger så många sidor som eleverna ska kunna. Vissa av eleverna menar att 

det egentligen saknas studieteknik. De studerar och läser på till proven men upplever det 

som svårt att ta ut det viktiga som kan komma på proven.  

En annan variation som kan utläsas av informanternas beskrivningar av 

betygshetsen är att eleverna upplever det som att lärarna uppfattar att skolan är allt för 

eleverna och att inget annat finns i vägen för eleverna. 

 

Resultatsammanfattning av frågeställningarna 

 

 Vilka är elevernas generella uppfattningar/åsikter om fusk i skolan? 

 Vad är innebörden av att fuska för eleverna (gränser/definition av fusk)? Finns det 

speciella omständigheter/situationer där fusk är mer förståeligt/eller mer berättigat 

än annars? Vilka? 

 Vad berättar eleverna om eventuella erfarenheter av eget och andra elevers fusk? 

Hur beskriver de sig själva/situationer i relation till fusk och fuskande? Hur 

beskriver de andra elevers fuskande?  

 Hur upplever de sin gymnasietid och de krav som ställs på dem? Hur kan dessa 

inverka på deras uppfattningar och förhållningssätt till fusk? 

 

 

Samtliga gymnasieelever har uttryckt att det är fel att fuska och socialt oacceptabelt. Fusk 

är fusk oavsett om det betraktas som ”ett litet fusk”, såsom att bara viska lite – till 

plagiering. Fusk förekommer bland elever och det gäller att inte bli påkommen av läraren. 

Elevernas främsta orsak till att fuska är för att få högre betyg. Metoderna är många och 
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listiga. Ibland kan det tyckas som att det är svårt och onödigt att ”kunna allt” som en av 

intervjupersonerna uttryckte det. 

Det finns också en otydlighet på vad som kan anses som fusk gällande 

uppsatsskrivning och hemtentamen. Eleverna vet inte om det kan anses som fusk att titta 

på andras uppsatser om de ska skriva om samma ämne, eller om de får diskutera vad de 

skriver i sina hemtentamina. En variation i provsammanhang var att en lärare hade hjälpt 

en av eleverna att fuska.  

De flesta av eleverna bryr sig inte om någon annan skulle fuska, dock tycker en 

av eleverna att man måste förtjäna sitt betyg, och anser inte heller att kraven på 

gymnasiet är orimliga. En av intervjupersonerna tycker att ingen ska behöva fundera på 

att fuska om det inte gäller betygshetsen. Betygen stressar dem som ämnar studera vidare 

på högskola/universitet och i samband med införandet av det nya betygssystemet, 

bokstavssystemet A-F, verkar det ha blivit allt svårare att få det högsta betyget A. Det 

räcker inte att bara få ett A på ett prov utan det gäller samtliga delmoment i kursen, som 

en elev beskrev det. Stressen kan leda till att vissa elever förbereder sig för att utföra en 

fuskhandling.  

Det förekommer att prov diskuteras i olika sociala medier, att elever informerar 

varandra om prov, vad som kan dyka upp samt ger tips på uppsatser.  

Intervjupersonerna önskar att lärarna tar ansvar för planering av studierna med 

eleverna så att det inte blir för stor arbetsbelastning och för att undvika krockar med 

andra ämnen. Framförallt är det uppsatser som är svåra att skriva och de flesta av mina 

intervjupersoner säger att de tittar på nätet för att bara få en ide´ och inspiration att 

komma igång själva. Lärarna måste hjälpa till mer med uppsatsskrivningar.  
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METODDISKUSSION 

Intervjuguiden 

Både Kvale (1997) och Bryman (2001) skriver att den semistrukturerade intervjun ger 

intervjupersonerna möjlighet att med egna ord beskriva sina upplevelser angående ett 

visst fenomen. Kvalitativ forskning syftar till att undersöka vissa karaktärsdrag i det som 

ämnet berör (Kvale, 1997) och (Bryman, 2001).  Intervjupersonerna svarar upprepade 

gånger liknande på flera av frågeställningarna. Då, under intervjuns gång, har 

svaren/samtalet gett liknande resultat.  

Semistrukturerade intervjuer består av en färdig mall frågor som också ger 

utrymme till följdfrågor vilket är ett mycket viktigt redskap att använda sig av under 

intervjuns gång (Kvale, 1997) och (Bryman, 2001) eftersom jag som intervjuare då har 

möjlighet att ställa följdfrågor till det som informanterna upplever som viktigt att ta upp. 

Jan Trost (2010) skriver att som intervjuare behöver man inte ha en mall med 

färdiga frågor, utan att det ska liksom ”sitta ordentligt”. För mig som är ovan intervjuare 

kan jag inte annat än misstycka till det. Jag faller nog i gropen att hellre ha för mycket 

material/data än för lite, vilket naturligtvis är besvärligare, för då har jag också mycket 

mera data att bearbeta. Att bara ha frågeområdena uppstaplade framför sig passar nog 

intervjuare med mer erfarenhet. Frågeområdena som Trost talar om kan lätt memoreras 

men det skulle bli svårare att komma ihåg följdfrågorna och risken skulle vara stor att 

ställa olika individuellt anpassade följdfrågor till informanterna.  

 

Kodning av resultatet 

Vad gäller kodningen av resultatet och rubrikerna har de valts utifrån det som beskriver 

elevernas svar. Elevernas beskrivningar och svar på de semistrukturerade frågorna gav 

upphov till rubrikerna som beskriver kategorierna. Emellanåt har det varit svårt att göra 

beskrivande rubriker då elevernas svar på samma fråga ibland har gett olika 

uppfattningar, vilket följaktligen lett till att jag grupperade svaren/beskrivningarna som 

föreföll vara kärnan i varje uttryck. Varje uttryck fick skapa en enhet i analysen.  
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Öppna frågor och återkoppling 

Jensen (2002) skriver att vid kvalitativa mätningar är det forskaren själv som är 

mätinstrumentet. Forskaren mäter inte sitt material utan tolkar sin data. Det är i likhet 

med det som Kvale påpekat tidigare, nämligen att forskningsintervjuns giltighet avgörs 

om man klarlägger vad intervjuaren vill ha ut av sina informanter och varför denna 

information önskas (Jensen, 2002).  

I anslutning till min första fråga ”Vad tycker du att fusk är?” är ställd som en 

riktigt öppen fråga. Frågor av typen ”Vad tycker du/anser du om förändringarna?” ger 

intervjupersonen möjlighet att välja de dimensioner som intervjupersonen vill använda 

för att beskriva sin syn på frågan. Att ställa frågor av karaktären ”Hur nöjd är du med 

förändringarna?” är inte en riktigt öppen fråga (Jensen, 2002).  

I min första intervju använde jag inte det som Jensen (2002) kallar 

uppsummerande frågor som innebär att jag som intervjuare återger svaren 

intervjupersonerna ger. Då ges intervjupersonen en chans att korrigera, komplettera eller 

klargöra tankegången. Det ger även intervjupersonen känslan av att intervjuaren har 

lyssnat (Jensen, 2002). Dock gjorde jag det med resterande intervjuer. Jag har under 

intervjuerna ställt frågor om jag har uppfattat rätt och ställt följdfrågor om just det 

aktuella.  

Kvale (1997) skriver om ”öppenhet som ett kvalitetskriterium” och även att ha 

en känsla för vilket område som är viktigt för intervjupersonerna. Genom det sättet har 

jag använt mig av semistrukturerade intervjufrågor så att mina frågor ska ta mindre plats 

och att intervjupersonerna svar ska få ta merparten av tiden i anspråk (Kvale, 1997).  

 

Valet att göra enskilda intervjuer 

Som jag nämnde i inledningen påbörjade jag min studie genom att göra 

fokusgruppintervjuer. Jag gjorde fem fokusgruppintervjuer om vardera fyra till sex elever 

i varje grupp. I efterhand kan jag säga att det var väldigt svårt att höra vad alla sade. Ofta 

var det en i gruppen som utmärkte sig mer och hade högre röst än de andra, vilket bidrog 

till att de andra eleverna ofta instämde med och inte gjorde sin röst hörd. Ämnet var 

intressant och många ville komma till tals men då en av dem var ”ordförande” förblev 

många röster ohörda. Det kanske kändes tabu att ha en annan åsikt än ordföranden. I de 

enskilda intervjuerna fick varje intervjuperson komma till tals.   
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Utlova en rapport 

Jag gjorde misstaget som Trost (2010) talar om – att utlova en rapport. Vid intervjuns slut 

var jag glad för att jag fick ihop mitt material och att informanten tog sig tid och var 

vänlig att besvara och beskriva informationen jag sökte, så i anslutning till det sa jag i 

slutet att han/hon skulle få en rapport. Förmodligen kommer inte det att hända. Två av 

mina intervjupersoner kommer att flytta vad jag vet i dagsläget. En av dem har redan 

flyttat. Dock insåg jag tidigt mitt misstag och sa till övriga informanter att om de var 

intresserade av uppsatsen så kommer den att finnas tillgänglig på nätet när allt är klart.  
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RESULTATDISKUSSION 

Fuskets variation med hjälp av nätet 

Fusket tros ha blivit mer avancerat jämfört mot tidigare då elever kanske bara förde med 

sig enkla fusklappar till att nu omfatta betydligt mer avancerade apparaturer som 

intervjupersonerna berättar och reflekterar om. Internet med dess möjligheter har 

revolutionerat vårt sätt att hantera information. Informationen är nödvändig för alla och är 

lättillgänglig när helst behovet skulle dyka upp, dock kan den missbrukas. Informationen 

kan användas till diverse inlämningsarbeten man har i skolan och eleverna kan ge ut det i 

ett eget namn som ansvarig för den. De som gör så, gör en medveten fuskhandling 

eftersom de faktiskt inte är författare till texten som lämnats in.  

Det går att fuska på många olika sätt såsom till exempel att ta med sig 

mobiltelefon, mp3-spelare, fusklappar osv. in till salsskrivningar eller fuska genom att 

inte nämna att en viss författare citeras och påstå att en själv skrivit det angivna citatet 

och liknande.  

Eleverna jag intervjuade nämnde ofta Iphonens kvalitéer, i syfte att göra 

fuskhandlingar. De menade att det var lätt göra fuskanteckningar i deras telefoner och det 

var också lättillgängligt att plocka fram telefonen när inte läraren såg eller om de behövde 

gå på toaletten. I mp3-spelaren var det lätt att spela upp de svaren som provet handlade 

som eleven ifråga hade spelat in. Då kunde den eleven ”ha det bra” som en av mina 

intervjupersoner berättade om.  

 

Svårt med källhänvisning 

Det finns indikationer på att referenshantering och källhänvisningar är problematiskt 

såsom flera artiklar nämner bland annat Hult & Hult (2003), Wilkinson (2009) och 

Hallonsten (2007). Troligtvis finns det också elever och studenter som gör medvetna 

försök att vilseleda som Hallonsten (2007) också skriver om.  

Både mina intervjupersoner och studenterna i de andra refererade rapporterna svarar att 

det inte är lätt alla gånger att veta vad som är fusk. En av de intervjuade 

universitetslärarna i Hallonstens (2007) rapport beskrev att de yngre studenterna inte 

riktigt förstod hur de skulle referera, använda källor osv. Författarens lösning på det är att 

lärarna i grundskolan och gymnasiet ska lära ut det bättre åt eleverna (Hallonsten, 2007). 

I Wilkinsons (2009) rapport är det också främst de studenter som går första året som har 
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svårt med källhänvisningar, referenser och citatanvändning. Så har även flertalet 

studenter svarat – att det är svårt att referera i uppsatser; de är osäkra på citatanvändning, 

osäkerhet angående att nämna att de har läst andras uppsatser och liknande (Hult & Hult, 

2003).  

En av mina intervjupersoner ställde följande fråga under intervjuns gång: om det 

är att fuska genom att titta på en uppsats på nätet, bara för att få tips och inspiration. Flera 

av mina intervjupersoner sa att de brukar titta på andra uppsatser på nätet för att komma 

igång och få inspiration till sin uppsats. Här finns en stor osäkerhet kring vad som kan 

betraktas vara fusk och lärarna på gymnasiet måste vara tydligare med instruktioner och 

handledning. Jag instämmer med Hallonstens (2007) utlåtande att lärarna måste vara 

bättre till hands att hjälpa eleverna och utbilda dem bättre vad gäller referenshantering i 

syfte att förbereda dem för högskolan.  

Jag anser att det är påtagligt att gymnasieskolorna måste lära ut studieteknik och 

undervisa i hur elever ska skriva uppsatser och liknande. Eleverna diskuterar ofta med 

varandra om vad de tror ska dyka upp på proven och de flesta har sagt att det är svårt att 

studera rätt och menar att det är omöjligt att kunna flera kapitel utantill. Här borde 

gymnasieskolorna hjälpa till och tala om att det väsentliga inte är att kunna boken utantill 

utan snarare hjälpa till med studieteknik, att plocka ut det viktiga för inlärningens skull.  

 

Det är fel att fuska  

Den allmänna åsikten om fusk, är att det är fel och oetiskt att fuska. Det är den generella 

åsikten, men allt är inte svart på vitt. Eleverna som jag intervjuat reflekterar över det 

individuella ansvaret samt det moraliska kring handlingar i anknytning till fusk. Mina 

intervjupersoner har varit toleranta mot sitt eget ”småfusk”. De har varit otydliga vad 

gäller att fuska men flertalet har ändå förberett sig för att fuska. Dessa elever som har 

förberett sig för att fuska har gjort det med grundtanken att ”vad har jag bäst att vinna 

på” liknande teorin Classical Decision Theory (Sternberg, 2009). Eleverna reflekterar 

över sina val och kanske bestämmer sig för vad som skulle gynna dem bäst. Det valet är 

säkerligen inte det bästa för eleven om eleven blir påkommen med att fuska. Dock är 

grundtanken densamma, att göra det som ger störst utdelning för vederbörande. 

En av de kvinnliga eleverna sa att hon aldrig har fuskat, men kanske någon 

enstaka gång och det var inte särskilt viktigt och går därmed inte heller att betrakta som 

en riktig fuskhandling ”Det var inte så att jag satt med en telefon”. I sitt citat försvarar 
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hon det med att det var en oviktig fuskhandling jämförelsevis med de andra eleverna som 

satt med sina Iphones och tittade på svaren de tagit bilder på. En av de manliga eleverna 

nämner att en lärare hade hjälpt honom under ett prov genom att nämna en bokstav som 

begreppet började på. Han menade att det bara var ett begrepp och kan därmed inte anses 

vara en stor fuskhandling. Det finns flera komplicerade orsaker som kan leda till att vissa 

elever väljer att fuska såsom svårigheter hemma, att betygshetsen driver på och andra 

situationer.  

Övervägande har eleverna svarat att det är fel att fuska. Det kan tyckas att ”det 

är fel att fuska” skulle upphöjas till en universal lag – enligt Kants pliktetik (Collste, 

2010), eftersom samtliga intervjupersoner uttryckligen svarar så. De intervjuade menar 

att fuska är i grund och botten fel och egentligen inte rättvist mot någon. En mycket 

tydlig variation i elevernas mönster angående fuskhandlingar är Rebeccas citat där hon är 

den enda som säger att hon aldrig har fuskat. Hon upplever att hon behandlas orättvist 

eftersom hon aldrig har fuskat och att de som fuskar inte förtjänar sina betyg.  

Det märks tydligt att den allmänna inställningen till fusk är att ha åsikten att det är fel, 

dock kan jag många gånger tycka att de har varit ambivalenta i sina svar. Flertalet av 

mina intervjupersoner ger mig exempel på hur de själva har fuskat och samtidigt 

poängterat att det gällde bara något litet fusk som inte var så viktigt. Samtidigt har de 

under intervjuns gång alltid sagt att fusk är fusk oavsett omfattningen på det. ”Att fuska 

är att använda kunskap man själv inte har”, så har mina intervjupersoner svarat.  

 

Manliga elever pratar mer öppet om fusk 

När jag intervjuade gymnasieeleverna upplevde jag att Nellie hade lite svårare att 

diskutera fusk och fuskande handlingar. Hon beskrev sina upplevelser öppet för mig men 

slog ofta stundvis ner blicken i bordet. Det kan uppfattas som att hon tycker att det är 

mera obehagligt att diskutera sin mindre oviktiga fuskhandling, hon tyckte för övrigt att 

sin fuskhandling inte var särskilt stor i jämförelse mot andra som fuskar. Ett exempel hon 

berättade om var när läraren hade bett henne att själv skriva ut sin uppsats och lägga den i 

dennes fack för att läraren själv var stressad och var egentligen inte heller särskilt 

intresserad av hennes uppsats. Då beskrev hon hur enkelt det hade varit att skriva ut 

uppsatsen från nätet och ge ut den i sitt namn, vilket hon aldrig gjorde men det hade 

kunnat fungera som hon sa. Fortsättningsvis, hade hon kunnat spara massor av tid och 

ägnat sig åt de andra uppgifterna och kanske presterat ännu bättre. Rebecca som aldrig 
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fuskat slog inte ner blicken på bordet, tvärtom var hon mycket tydlig i sitt sätt att beskriva 

sina upplevelser och erfarenheter av fusk och fuskande elever. Dock uttryckte hon en 

förståelse för fusk vid mer extrema situationer men då skulle det endast vara befogat att 

fuska om någon närstående/anhörig plötsligt skulle gå bort.  

De manliga eleverna pratade mer öppet om fusk och gav fler exempel på hur de 

själva hade gjort. Dock sa en av mina intervjupersoner att om han var förberedd på ett 

prov och hade bra känsla inför provet så förberedde han inget fusk. Voelkl Finn och 

Frones (2004) undersökning visar att yngre och manliga elever tenderar att fuska i högre 

utsträckning än äldre och kvinnliga elever. Även Hallonstens rapport (2007), och 

Wilkinsons studie (2009) visar att yngre studenter fuskar mer än äldre studenter.  

Arnell et al. (2009) kom fram till att manliga elever tenderar att fuska mera än kvinnliga 

elever och att manliga elever med låg självkänsla fuskar mer än manliga elever med hög 

självkänsla. Detta resultat speglas i Jimmys diskussion kring förberedelse inför prov, då 

han beskrev det som att om han var säker på sig själv inför ett prov så förberedde han 

inga lappar och dylikt. Gustav däremot beskrev sina känslor inför prov som att han oftast 

förberedde lappar, mobiluppkoppling, placerade ut böcker lättillgängligt och dylikt.  

 

Vanligt att fuska i gymnasiet 

Mina intervjupersoner har upprepande gånger svarat att fuska är vanligt men menar också 

att det är självklart fel att fuska. Även Cizek (1999) påstår att det fuskas mycket i skolan, 

så gott som var tredje elev gör det. Med detta i bakgrund, att det är vanligt med fusk i 

gymnasiet, är det lätt att förmoda att fusket har ökat. Somliga av mina intervjuelever 

nämner att många andra elever i skolan fuskar och det går bra för dem. Här kan ses 

likheter med Banduras teori (1970) om ställföreträdande förstärkning, att de elever som 

fuskar och kommer undan med det, ger ett förstärkt beteende till övriga som vill fuska. 

Gymnasieeleverna som jag intervjuade beskrev flera erfarenheter av andra elevers 

fuskande, att det är många fler än man kan tyckas tro som fuskar. Eleverna fuskar ofta 

och mycket och många gånger kommer de undan med det; det är sällan som de blir 

påkomna. Flera av mina intervjupersoner berättade om att det inte är allvarligt att bli 

påkommen med fusk, oftast fick eleverna göra om provet vid ett senare tillfälle eller så 

fick de ett nytt prov vid ett annat tillfälle. I de fall som en elev blir påkommen med att 

fuska leder det inte heller till någon särskild reprimand. Kyrk (2003) påstår att de elever 
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som har fuskat på gymnasiet, fortsätter att göra det på högskolorna, i tron att det inte är så 

förfärligt att eventuellt bli påkommen.  

Vad gäller studenter som fuskar på högskolenivå kan det vara som Hult & Hult 

(2003)  skriver, att det kan bero på att anmälningsbenägenheten har ökat, också att 

studenter anmäler varandra. Sedan Högskoleverket började kartlägga fusk vid 

högskolorna, har fusket ökat procentuellt för varje år. Orsakerna kan vara flera, att fler 

blir påkomna, allt fler har börjat studera vilket ökar antalet studenter (Högskoleverket, 

2012).   

Cyberrymden tros vara den största boven till fusk, enligt Hallonsten (2007).  

Gymnasieeleverna berättar att de har ett program som heter, ”Dexter, it´s learning”, som 

scannar elevernas rapporter och uppsatser gällande fusk. Jag kan inte uttrycka mig om det 

finns vid landets samtliga gymnasieskolor, men troligtvis är fallet så. En av mina 

intervjupersoner sa att hon visste att en av lärarna inte hade tid att scanna hennes rapport, 

och det gäller säkerligen fler, men det går bara att spekulera. Nellie menar då att det 

skulle ha varit hur enkelt som helst att bara kopiera en hel uppsats från nätet. Hennes 

visshet om det, var för att läraren bad henne att skriva ut uppsatsen åt läraren och lägga 

den i lärarens fack. Läraren hade ont om tid sa hon.  

 

Varför elever och studenter väljer att fuska 

Flertalet av mina intervjupersoner som beskriver varför de väljer att fuska gör det med 

motiveringarna, ”alla” fuskar, skolan lägger på mycket och omfattande uppgifter, att det 

är brist på tid – svårt att hinna med, och att det nya betygssystemet gör det ännu svårare 

att uppnå högre betyg, samt som en av mina intervjuade uttryckligen menade, att det är 

”onödigt” och ”svårt att kunna allt”.  

Att ”alla” fuskar är något som samtliga gymnasieelever berättar om, och de 

menar att fusk är alltid förhållandevis fel. Dock frikopplar de sig på ett obeskrivligt sätt 

genom att eftersom alla fuskar, så gör det inte så mycket för den enskilda. Den 

inneboende moralen de har tvistar med att det ändå är något alla gör, nämligen att fuska 

sig fram till ett högre betyg, så varför ska inte ”jag” också ha chansen till ett högre betyg?  

En variation i resultatet är att Gustav inte uttryckligen säger något om att studera 

vidare. Dock fuskar han ändå men menar trots allt det att skulle bli obehagligt om hans 

föräldrar skulle få vetskap om fusket. I denna ståndpunkt kan det ses likheter med det 

Bandura (1977) skriver om reciprok determinism, nämligen att i hans uppfostran, det 
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inneboende beteendet, kanske styrs till viss del av den omgivande miljön i skolan. 

Gustavs föräldrar har kanske uppfostrat honom med att det alltid är fel att fuska men då 

Gustav ser att i princip alla fuskar, så gör han det också. Kanske om än av rädsla för att 

stå utanför det kollektiva i skolan, eller kanske för att få någorlunda bra betyg. Han 

verkar imitera de andra eleverna som fuskar, som Bandura (1977) också skriver om. 

Kanske inte i syfte att studera vidare men troligtvis gör han det för att ”alla” andra gör 

det. 

Strävan att nå ett högt betyg är givetvis mycket önskvärt, då flertalet av mina 

intervjupersoner önskar ett högre betyg. De flesta av mina respondenter uttrycker att de 

ska läsa vidare på högskolan och då måste de ha höga betyg för att komma in på önskvärt 

program/utbildning. Detta ses som en anledning till att fuska. 

Arnell et al. (2009) kom fram till att 85,2 procent av gymnasieungdomarna som 

fuskar gör det för de ser fuskhandlingen som en nödlösning i sin studiesituation. Det går i 

linje med det som Jimmy påtalade, nämligen som han sa, ”man” kanske förbereder sig för 

att fuska, fast ”man” ändå har läst på. Detta ”man” ger egentligen klara indikationer på 

honom själv. Det han gör är att distansera sig själv från ståndpunkten att fuska är etiskt 

fel för att han inte har läst på eller för att han är lat. Trots att Jimmys moraliska 

ståndpunkt om att fusk är fel så försvarar han sin fuskhandling för att det är en 

nödlösning för honom, han tänker på sin framtid.  

Enligt McCabe, (2001) och Whitley & Keith-Spiegel (2002) i Voelkl Finn och 

Frone, (2004) nämns flera orsaker till fusk men huvudorsaken är strävan att få ett högt 

betyg. Whitley & Keith-Spiegel (2002) nämner andra faktorer som bidrar till 

fuskhandlingar vilka är; stressen att upprätthålla bra betyg, undvika misslyckanden, brist 

på tid att hinna med skoluppgifter, elever tycker att skolan har orättvisa krav, samt att 

elever inte har fördomsfulla attityder till fusk (ibid.). Även i Murdock et al. (2008) studie 

nämns att lärarna ställer orättvisa krav och i anslutning till det förtjänar lärarna att 

eleverna fuskar. Vissa av eleverna i författarnas studie angav ytterligare orsaker till fusk, 

på grund av att läraren var inkompetent, eller att läraren inte tog sitt jobb på allvar, samt 

hur lärarens ton uppfattas mot eleven ansågs också vara en bidragande faktor till att 

fuska.  
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Stressen och pressen att uppnå höga betyg 

Angående den sista intervjufrågan, är den inte en direkt kopplad fråga om fusk, men 

frågan kan den dock ge en viss förklaring till ämnet. Några av de intervjuade eleverna 

upplever en stress och press att klara sina gymnasiestudier väl och i anslutning till det nya 

betygssystemet beskriver eleverna det som att det är väldigt svårt att erhålla det högsta 

betyget, då de ämnar studera vidare. De kvinnliga eleverna som har det gamla 

betygssystemet menar också att det upplevs vara svårare för de elever som har det nya 

betygssystemet. Flertalet av mina intervjupersoner berättar om att skolan sätter press på 

dem och att tiden inte alltid räcker till och som Robert sa ”det är inte bara skolan hela 

tiden, andra saker kan komma i vägen.” Stressen att prestera bra pressar dem som ämnar 

studera vidare.  

 Studenterna på universitetsnivå har angett orsakerna till fusk är att det är svårt 

att hinna med på grund av flera orsaker såsom att de läser flera parallella kurser, att de 

jobbar, ekonomiska hinder, önskan om att få ett högt betyg (Hult & Hult, 2003).  

I Wilkinsons rapport (2009) uppges att rädslan att misslyckas är stor, brist på tid gör att 

det blir stressigt och för många uppgifter gör att pressen blir stor, då många elever önskar 

att få ett högt betyg (Wilkinson, 2009).  Majoriteten av mina intervjupersoner pratade 

mycket om stressen och pressen att få höga betyg. Om de inte får höga betyg så förstör 

det deras möjlighet, nämligen att komma in på önskvärd högskoleutbildning. Jimmy och 

Nellie är de av mina intervjupersoner som pratar mest om det här. Stressen att få höga 

betyg kan leda till fuskhandlingar de kanske inte önskar göra.  

Enligt den konsekvensetiska egoismen (Collste, 2010) så handlar individen 

enligt det alternativ som gynnas bäst för berörd, vilket kan kopplas till Jimmys och 

Nellies synsätt på att fuska även om de har uppfattningen att det är fel att fuska.  

Robert menar att det är onödigt att kunna och hinna allt som skolans normer 

önskar av eleverna, vilket kan leda till fuskhandlingar bland elever. Han önskar att 

studera vidare efter gymnasiet men menar också att det är fel och omöjligt att kunna 

prestera i topp. Skolan axlar på för mycket menar Robert. Voelkl Finn, och Frone (2004) 

som refererar till Whitley & Keith-Spiegel (2002) skriver att stressen elever upplever för 

att få höga betyg bidrar till att många elever väljer att fuska, och att brist på tid att hinna 

med skolarbeten stressar och pressar eleverna. Eleverna upplever att skolan har orättvisa 

krav (Voelkl Finn och Frone, 2004).  
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Arnell, et al. (2009) menar att de som fuskar gör det på grund av sin 

studiesituation i form av en nödlösning. Denna nödlösning menar de är relaterad till 

stressen som eleverna upplever. Jimmy berättar ofta om liknande situation, att han 

upplever en stress med betygen. Betygen är livsavgörande för framtiden för alla 

intervjupersonerna utom Gustav. Även Hult & Hult (2003) menar att diverse trångmål 

som kan vara tidspress att bli godkända eller önskan om att få högre betyg kan generera 

till att fuska (Hult & Hult, 2003).  

 

FÖRSLAG TILL FORSKNING 
 

Det skulle vara intressant att göra en jämförande studie mellan könen, då mina resultat 

har tydligt visar att det finns könsskillnader när det gäller elevernas syn på fusk och 

fuskhandlingar i skolan. Även övriga rapporter i bakgrundsavsnittet visar att det finns 

skillnader mellan de båda könen.  
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http://www.regeringen.se/content/1/c6/14/23/68/25bd4959.pdf
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/#K15
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/#K15
http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/82/90/b7474c44.pdf
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Bilaga 1 
Intervjuguide 

 

1. Jag skulle vilja att du först berättade för mig vad fusk innebär för dig? 
 

 Vad är, enligt dig, att fuska? (Hur definierar du fusk? Gränser mellan fusk/inte 

fusk, Allvarlig fusk/mindre allvarlig fusk.) 

 Är det alltid fel att fuska? Kan det finnas speciella situationer, omständigheter 

i livet när fusk i skolan kan vara mer förståeligt? 

 Vem bestämmer vad som är fusk eller inte fusk? 

 

 

2. Vilka erfarenheter har du av fusk i skolan gällande antingen dig själv, 

studiekamrater, vänner eller andra? 

 

 Har du exempel på någon situation där du haft tankar på att fuska? Berätta! 

Hur tänkte/kände du?  

 Hur såg omständigheterna ut för dig då? Hur tänkte du om dig själv? 

 Exempel på när någon du känner berättat för dig om att han/hon har fuskat? 

Eller hört om någon har fuskat? Vill du berätta om det? Vad hände? Vad 

kände och tänkte du då? 

 Hur ser du på personer som fuskar? Tror du det finns vissa som fuskar mer än 

en gång? Har du någon erfarenhet av att ha hört talas om det? 

 Har du några erfarenheter av vad skolan gör när någon blir påkommen med att 

fuska? Hur behandlar skolan och andra elever som man vet har fuskat? 

 

3. Hur skulle du beskriva vilka möjligheter som finns idag för att fuska i 

gymnasieskolorna?  

 

 Är det lättare idag? Varför? På grund av exempelvis Internet, mobiltelefoner 

etc.? 

 Anser du att det har lett till att fuskat ökat? 

 Är det mer frestande att fuska idag? 

 

4. Hur upplever du din gymnasietid och de krav som ställs på dig? 

 

 Finns det något med skolan och de krav som ställs som du tänker kan bidra till 

att elever fuskar eller tänker på att fuska? 

 Finns det en förförståelse för er situation som elever i skolan gällande krav, 

stress och press? 

 Finns det något skolorna skulle kunna göra för elever och deras situation som 

du tror skulle leda till att elever inte skulle tänka på att fuska eller att göra det? 
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Bilaga 2 

Information som presenterades vid intervju tillfällena 

 

 Presentation av mig  

 Information om studiens syfte 

 Godkännande av bandinspelning 

 Frivilligt deltagande 

 Avbryta medverkan 

 Resultatets användning – det blir offentliga handlingar 

 Konfidentialitet – Respondenterna blir avidentifierade – citat kommer att 

användas 

 Begära att få stryka uppgifter 

 Känsligt ämne – andra intervjupersoner får inte veta vad någon annan har sagt  

  

 

 


