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Syften för denna studie har varit: ”att beskriva en variation av uppfattningar hos 
gymnasieelever på teoretiska gymnasieprogram vad gäller hur de uppfattar och resonerar 
omkring sitt eget skolfusk i förhållande till fenomen som eleverna själva uppfattar som 
betydelsefulla för det egna skolfusket”, och ”att belysa elevers uppfattningar om sitt eget 
skolfusk genom fyra allmänt kända teoretiska perspektiv som kan antas tangera den 
förförståelse av elevers skolfusk som antas vanligt förekommande hos lärare på motsvarande 
gymnasieprogram.” 
Begreppet ”skolfusk” har definierats och data har därefter samlats in genom kvalitativt 
utformade enkäter som besvarats av 36 gymnasielever från det studieförberedande 
samhällsvetenskapsprogrammet. Forskningsansatsen har varit fenomengrafisk och 
analysmetoden kontextuell analys. 
Huvudresultatet utgörs av fem kategorier som på kvalitativt skilda sätt beskriver elevernas 
uppfattningar kring skolfusk. Kategorierna har rubricerats efter det totala materialets mest 
meningsbärande aspekt, nämligen elevernas uppsåt/avsikt/intention med sitt skolfusk som 
utgörs av variationerna ”att klara av en tillfälligt besvärlig situation”, ”att 
utmana/provocera/protestera emot (skol)systemet”, ”att överleva i en skolsituation som upplevs 
för svår”, ”att höja betyg” och ”att slippa anstränga sig”. 
Empirin har också tolkats genom fyra teoretiska perspektiv som i studien ansetts representativa 
för lärares förförståelse kring elevers skolfusk. Av resultatet framgår att ett flertal elever i sina 
uppfattningar om eget skolfusk ensidigt orienterar sig åt prestationspsykologiska, sociologiska 
eller mikroekonomiska perspektiv. 
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___________________________________________________________________________ 
 
The aims of this study have been: “to describe a variation of conceptions among upper 
secondary pupils in theoretical education programs concerning how they apprehend and 
reason about their own school cheating in relations to phenomena that the pupils themselves 
judge as meaningful for their own school cheating”, and “to illustrate pupils conceptions of 
their own school cheating through four common known theoretical perspectives which can be 
considered  to touch upon the precomprehension of pupils school cheating that is considered as 
frequent among teachers in corresponding education.” 
The conception “school cheating” has been defined  and data have been collected through 
qualitatively designed questionnaires which have been answered by 36 upper secondary pupils 
in social science education preparing for further studies. The research approach has been 
phenomenographical and the method of analyzing contextual analysis.  
The main result is constituted by five categories which in qualitative different ways describe 
the pupils conceptions of school cheating. The categories have been classified on the basis of 
the most meaningful aspect of the total data, “the pupils intentions of their school cheating” 
which is constituted by the variations “to manage a temporary troublesome situation”, “to 
challenge/provoke/or protest against the (school)system”, “to survive in a school situation 
which is experienced as to difficult”, “to raise grades” and “to avoid effort”. 
Empirical data have also been interpreted through four theoretical perspectives which in the 
study have been considered representative for teachers precomprehension of pupils school 
cheating. The result shows that a majority of pupils is one-sided orientated in their conceptions 
of their own school cheating towards perspectives of either achievement-psychology, sociology 
or micro-economics.  
___________________________________________________________________________ 
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1. Inledning 
När C. mitt i en klassrumsdiskussion om barns kognitiva utveckling i allmänhet och deras 
moralutveckling i synnerhet plötsligt utbrast att ”det är helt rätt att fuska när läraren är så kass 
att han bara stjäl din tid med sina meningslösa prov” väcktes min nyfikenhet omedelbart. 
C. fick medhåll av några klasskamrater som ivrigt ”skannade” av mig för att se tecken på om 
jag skulle känna mig provocerad och om jag i så fall skulle bjuda klassen på att visa det. I 
stället för att bli upprörd blev jag uppriktigt sorgsen över den öppna kritik emot sin 
skolsituation som dessa elever gav uttryck för. 
 
Vi diskuterade vidare i klassen och frågan kom snart in på vem som förlorar och vem som 
vinner på att fuska i skolan. Några elever menade att alla som fuskar förlorar på det eftersom 
man inte lär sig något om man fuskar. Andra i sin tur framförde att skolkunskapen ändå inte är 
värd något, det är bara betyg som räknas. C. som hade öppnat debatten såg också till att avsluta 
den genom följande: ”Det kanske är så att jag förlorar på att fuska, men det känns i alla fall 
bättre än att lärarna får vinna över mig”. 
 
I ljuset av många meningslösa timmar i min egen gymnasieskola förstod jag på sätt och vis C. 
och beundrade nog också hans mod och kraft att aktivt bevara sin integritet. Samtidigt tyckte 
jag synd om honom att det enda vapen han hade att sätta emot var att offra sin egen potential 
och att han faktiskt sa sig vara beredd att göra just det.  
 
Under den dryga kvart som diskussionen pågått förstod jag att det var mycket jag inte förstått. 
Denna studie är ett försök att förstå åtminstone något mera. Ämnet för studien är skolfusk och 
huvudintresset riktas emot att förstå hur gymnasieelever uppfattar sitt eget skolfusk. 
 
Disposition 
I bakgrundskapitlet redovisar jag tidigare gjord forskning kring skolfusk i ett tämligen brett 
sammanhang för att mot slutet av kapitlet problematisera fram två syften med tillhörande 
frågeställningar. 
 
I studiens teoridel presenterar jag fyra sinsemellan olika teoriska perspektiv som 
förhoppningsvis kan erbjuda hjälp att belysa gymnasieelevers skolfusk. Perspektiven är 
härledda ur den förförståelse om elevers skolfusk som jag i diskussioner uppfattat att 
gymnasielärare har. 
 
I metodkapitlet redogörs för hur data har samlats in och bearbetats. Två parallella 
analysmetoder har använts för att tolka empirin. En induktiv ansats för att låta empirins 
meningsinnehåll få växa fram förutsättningslöst och en mera deduktiv ansats där jag letat efter 
spår av de teoretiska perspektiven i datamaterialet. 
 
I resultatkapitlet redovisas resultaten av de båda bearbetningarna var för sig. 
 
Och i diskussionskapitlet försöker jag att tolka studiens resultat och giltighet. 

 
Målgrupp 
Studien genomförs inom ramen för utbildningsnivån Pedagogik 41-60 vid Växjö Universitet. 
Utbildningssammanhanget utgör också studiens huvudsakliga målgrupp, men förhoppningsvis 
skulle även praktiserande lärare, lärarkandidater och lärarutbildare kunna finna rapporten 
läsvärd. 
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2. Bakgrund 
I detta bakgrundskapitel försöker jag att ge en övergripande bild av fenomenet skolfusk såsom 
det presenteras i tidigare forskning och litteratur. Avsikten är att i kapitlets avslutning kunna 
problematisera fram ett syfte och en forskningsinriktning att arbeta vidare med. 
 
Denna bakgrundsdel är tämligen omfattande utifrån att studiens huvuddel till sin natur är 
induktiv och resultatet därmed bör vara öppet för olika infallsvinklar och perspektiv. Av 
samma anledning presenteras studiens syften först när bakgrundsinformationen har givits chans 
att skapa en ämnesmässig ram för skolfuskets kontext. 
 
2.1 Tidigare forskning 
Området svenska elevers skolfusk är antingen relativt outforskat eller relativt  odokumenterad. 
Sökning i universitetsbibliotekens databaser ger också ringa utdelning. ELIN (Växjö) -sökning 
på kombinationen ”fusk OCH skola” ger inga resultat. Samma bristfälliga resultat uppnås på 
motsvarande sökning via databasen ”Artikelsök”.  
 
En Libris sökning på kombinationen ”fusk OCH skola” ger ett enda  resultat. Jörgel-Löfströms 
bok ”Elevens röst i lärande och fördjupning” (2005) som huvudsakligen betonar utvecklingen 
av elevens lärande utifrån utmanande uppgifter och en processorienterad dialog elev/lärare 
emellan. Jörgel-Löfström menar att skolfusk får svårt att förekomma i en undervisning som 
präglas av förtroendefulla relationer i lärandet. 
 
Ett likaledes begränsat sökresultat kommer Hultén & Wiberg (2003) fram till i ett 
examensarbete om skolfusk ifrån grundskollärarutbildningen.  
 
Bristen på (svensk) forskning om skolfusk tillsammans med en ökad rapportering om 
skolfuskets ökande omfattning anges vara några av drivkrafterna bakom ett nystartat 
forskningsprojekt (Lånta fjädrar) vid Linköpings universitet. I ”Aktuella forskningsprojekt 
2004-2005” anges det övergripande syftet vara att: 

”förstå hur ungdomar och unga vuxna hanterar spänningen mellan arbets-
former och de krav som ställs och etablerade normsystem inom utbildnings-
väsendet och samhället i stort. Vidare studeras hur ungdomar och unga 
vuxna ser på övertramp mot dessa normer mot bakgrund av sina tidstypiska 
erfarenheter och egna normsystem.” (a.a., s.11). 

 
Projektet, som leds av professor Håkan Hult, kommer att bedrivas utifrån fyra spår: ”ett som 
fokuserar etiska frågeställningar, ett som har ungdomskultur i centrum, ett som ser till 
akademin/skolan och dess traditioner, mönster och inre pedagogiska liv och ett som fokuserar 
teknikens betydelse och dess dubbla natur.” (a.a., s. 11). 
 
Databassökningar (ERIC, Academic Elite Search och Google schoolar) på begreppen”cheating 
AND school” ger resultat (huvudsakligen amerikanska) som behandlar en stor variation inom 
området. Alltifrån rent kvantitativa studier av skolfuskets omfattningar till en mångfald av 
förslag på hur skolfusket bör hanteras. En variant är de rapporter där forskare, exempelvis 
Whitley (1998) genom sambandsanalyser har funnit samband mellan eget rapporterat skolfusk 
och andra faktorer som eleverna själva angivit. 
 
En stor del av den litteratur som ändå finns omkring skolfusk behandlar framförallt den form 
av fusk som handlar om att kopiera andras texter; plagiarism, ett sätt att fuska som anses har  
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ökat kraftigt i och med den tekniska framväxten av Internet. Denna studie fokuserar elevers 
uppfattning om sitt eget skolfusk och forskningsresultat kring detta fokus är sällsynta. 
 
2.1.1 Att definiera skolfusk 
I en studie som denna, vars huvudsakliga fokus utgörs av ”skolfusk” blir det nödvändigt att 
definiera just begreppet skolfusk. Denna definition kan antingen skapas genom analyser av 
insamlad empiri eller genom litteraturstudier som föregår insamlandet av empiri. Jag har valt 
det senare alternativet. Insamlandet av empiri i denna studie utgår ifrån en i förväg given 
definition. 
 
Begreppet skolfusk är tvådelat. I denna studie anses det inte relevant att fördjupa sig i 
alternativa definitioner av begreppet ”skola”, utan ansträngningarna ägnas istället åt att ringa in 
begreppet ”fusk”.  
 
Diskussioner kring fusk har det senaste årtiondet förts på en rad områden inom samhället. 
Avslöjanden om ”affärer” och ”fallskärmar” har avlöst varandra liksom rapporter om missbruk 
av olika bidrags- och skattesystem. 
 
Hunt (2002) redovisar i en modell en bred variation av fusk inom utbildning: 

 

 

Figur 2:1.  Hunts (2002) modell över olika sorters fusk. 

 

Hunts studie är uttryckligen inriktad på fenomenet plagiering. I modellen pekar han dock också 
ut gråzoner i anslutning till plagiering och annat fusk genom de överlappande areorna i figuren 
ovan. 

I min studie görs inte skillnad mellan fusk och plagiarism utan båda behandlas som skolfusk. 
Flera undersökningar inom området skolfusk fokuserar på hur lärare, respektive elever har 
olika syn på vad som bör ses som fusk. I dessa studier ex vis Hultén & Wiberg (2003) 
definieras därför inte fusk på ett gemensamt sätt, utan respondenternas åsikter redovisas och 
diskuteras. I denna (min) studie ansågs det nödvändigt att definiera fusk för att uppnå studiens 
syften. 
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Organisationers definitioner av fusk 
Kainelainen & Lindblad (2005) har i en rapport skriven för LO definierat (en betydelse av) 
fusk som: ”att människor medvetet bryter mot reglerna för att tillskansa sig ersättningar de inte 
har rätt till.” (a.a., s. 4).  
 
Riksförsäkringsverket definierar fusk som: 
”Medvetna försök att för personlig vinning kringgå gällande regler”. (Web-dokument, 
Riksförsäkringsverket, [2006-01-30]). 
 
Högskoleverket gör en indirekt definition av begreppet skolfusk genom en text i Högskoleför- 
ordningen (kap. 10 §1) där det sägs att disciplinära åtgärder skall vidtas emot den som: ”med 
otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation 
annars skall bedömas.” (Web-dokument, Högskoleverket, [2006-01-30]). 
 
Gymnasieskolors definitioner av fusk 
Flera gymnasieskolor har gjort egna definitioner av vad de anser vara skolfusk: 
 
På Täby Mediagymnasium beskriver man att man  

”med fusk menar (vi) att elever lämnar in andras arbeten i eget namn eller på 
andra otillåtna sätt (fusklappar, mm) skaffar sig fördelar gentemot andra 
elever”. (Web-dokument, Täby Mediagymnasium, [2005-12-05]). 

 
Linköpings gymnasieskolor utvecklar fuskdefinitionen:  

”Med fusk menas att eleven under pågående skrivning eller redovisning 
skriver av en annan elev, använder otillåtna hjälpmedel eller kommunicerar 
med annan. Fusk är det även om elev lämnar in ett arbete i eget namn, där 
arbetet är ett plagiat eller på annat sätt kopierat från annat ställe. Denna form 
av fusk är urkundsförfalskning, vilket är ett brott mot lagen.” (Web-
dokument, Linköpings gymnasieskolor, [2005-12-05]). 

 
Och Öresundsgymnasiet i Malmö anser att skolfusk är fallet då något av följande förekommer: 

”otillåtna hjälpmedel under skrivning, otillåtet samarbete under skrivning, 
någon annan än eleven skriver en hemtentamen, texter kopieras i större eller 
mindre omfattning från äldre elevers arbeten, texter kopieras från Internet 
utan angivande av källa, eleven använder samma text (ibland något 
modifierad) i flera kurser, eleven återkommer efter någon dag till läraren med 
sin  återlämnade skrivning och hävdar att den rättats felaktigt. I 
mellanperioden har texten ändrats, två elever i olika undervisningsgrupper 
lämnar samma text i eget namn till var sin lärare”. (Web-dokument, 
Öresundsgymnasiet, [2006-01-30]). 

 
Skilda uppfattningar om skolfusk 
LO och Riksförsäkringsverket, som har en mera övergripande samhällsfunktion, än enstaka 
gymnasieskolor pekar i sina definitioner av begreppet ”fusk” ut att fusket bör ske medvetet för 
att kunna räknas som just fusk. Denna markering gör varken Högskoleverket eller någon av 
gymnasieskolorna i exemplen ovan. 

Just frågan om medvetenhetens betydelse problematiseras i flera rapporter på området.  
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Bl.a. ställer sig två lärarstudenter, Hultén & Wiberg (2003), i titeln till sitt examensarbete vid 
lärarhögskolan i Kristiansstad frågan ”Är det förresten fusk om det inte är medvetet?”.  

Den ovan refererade LO-utredningen av Kainelainen & Lindblad (2005) ger uttryck för 
liknande tankar: ”Om det sker en förskjutning av normerna i samhället och individerna följer 
de nya normerna men inte de formella reglerna; är det då fusk?” (a.a., s. 4).  

Hultén & Wiberg (2003) menar sig, efter en litteraturgenomgång) se tre olika förhållningssätt 
till fusk: 

”De som har en regelstyrd syn anser att det finns tydliga regler som skall 
följas…Bryter man mot dessa regler, skall man straffas med lämplig åtgärd 
oavsett om man är medveten om reglerna eller ej. De som har en 
ändamålsstyrd syn anser att man skall se olika handlingar som en del i en 
utvecklingsprocess. Vad har skolan för mål, och vad är det eleverna skall 
förberedas för? De som har en verksamhetsstyrd syn anser att det är 
verksamheten som styr resultatet. Det innebär att resultatet (fusk) påverkas av 
uppgiftens utformning.” (a.a., s.51, förf. parentes).  
 

Hultén & Wiberg (2003) redovisar som ett resultat att en majoritet av eleverna är regelstyrda i 
sin syn på fusk och alltså anser att det finns tydliga regler för vad som skall räknas som fusk. 
Att fuska skulle således ofta vara ett medvetet val, men Hultén & Wiberg visar också att 
elevernas åsikter om vad de anser vara fusk skiljer sig sinsemellan.  
 
Hult & Hult (2003) har intervjuat högskolestudenter som anser att  

”fusk är att använda otillåtna hjälpmedel, använda kunskaper som man själv 
inte har utan tar hjälp av fusklappar eller någon annan person under exami-
nationen, säger något som inte är sant som att man förstått eller producerat 
något fast man inte har det. För studenterna handlar fusk om en medveten 
handling. Intentionen är viktig, menar de intervjuade, för att det ska kallas 
för fusk. Några påpekar också att det är de uppställda premisserna för just 
den examinationen som avgör om något kan kallas för fusk eller ej.” (a.a., s. 
26).  

 
Hultén & Wiberg (2003) jämför bl.a. i sin studie hur elever och lärare ser (olika) på fenomenet 
skolfusk och klarlägger också att lärares, respektive studenters uppfattning om vilka olika sorts 
handlingar som bör anses vara fusk ser tämligen olika ut.  
 
Samma problematik anges också av Högskolan i Kristiansstad (2006) vara en viktig del av 
forskningsprojektet ”Lånta fjädrar”:  

”Lånta Fjädrar” har endast pågått i drygt ett år men det finns redan 
intressanta resultat, som bland annat visar att såväl lärare som studenter 
sinsemellan är oense om vad som egentligen är fusk. Forskningen visar 
också att det är svårt för studenter att avgöra var gränserna går. Detta gäller 
särskilt gränserna för tillåtet samarbete och gränsen mellan när det är 
studentens text eller någon annans, säger Lars-Erik.” (Nilsson – förf. 
parentes).  (Web-dokument, Högskolan i Kristiansstad[2006-05-27]). 

 
Det vissa ser som fusk kan av andra ses som ett sätt att lära 
I ett paper ställer sig samme Lars-Erik Nilsson m.fl. (2004) den kanske provocerande frågan 
om allt som idag räknas som fusk i skolan skall anses vara fel och frågar sig bl. a om inte  
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kunskapskontroller som mäter elevens förmåga att memorera så exakt som möjligt egentligen 
uppmanar till en form av plagiarism. 
 
Nilsson m.fl. menar också att det kanske inte alls är skadligt för elevers lärande att de plagierar. 
Författarna jämför utvecklandet av förmågan att skapa kunskaper med andra förmågor där man 
ofta inleder med att imitera för att därefter skapa sig egna allt starkare grunder. Kanske är det 
en bra början att klippa och klistra samman plagierade delar till nya helheter? 
 
Samma åsikt delar delvis Jörgel-Löfström (2005):  

”Det hela går ju inte ut på att avslöja fusk. Målet är att eleven förstår det hon 
sysslar med så att hon verkligen utvecklar sina kunskaper. Kanske har hon 
hittat en bra källa alldeles mot slutet av arbetet och inte hunnit smälta in den 
ordentligt i sammanhanget. Kan hon visa att hon förstått det nya hon hittat 
och passa in det i sin framställning, måste det accepteras (även om det inte 
helt är med egna ord).” (a.a., s.157-158. förf. parentes). 

 
2.1.2 Varför fuskar elever? 
Högskolestudenterna som intervjuats av Hult & Hult (2003) tror att följande faktorer har 
betydelse för uppkomsten av fusk: 

- ”Synen på hur accepterat det är med fusk”, dvs hur normerna ser ut i det sammanhang 
där man studerar. 

- ”Examinationsformen” där studenterna, liksom även lärarna, antar att fusk sker mera 
frekvent om examinationen är av ”sätta-dit-på detalj-frågor-karaktär”. Studenterna tror 
dessutom att fusk är ovanligare på studieområden man upplever som motiverande. 

- ”Omständigheterna” som stress, ekonomi, yttre press kan öka benägenheten att fuska 
varemot en personlig relationen mellan lärare och student anses minska benägenheten 
att fuska. 

- ”Personlig moral och kalkylerad risk” där olika individer anses ha en moral som styr 
beteenden även utanför studierna. Upptäcktsrisken antas också påverka beteendet att 
fuska. (a.a., s.20-22). 

 
Evans (1990) redovisar i en studie att eleverna uppfattar att skolfusk är vanligare i skolkulturer 
där lärarna är tråkiga eller ovänliga, liksom där lärarna har höga förväntningar på elevernas 
prestationer. Eleverna ansåg också att skolfusk var vanligare i skolkulturer där läraren var 
oorganiserad och inte arbetade för att förhindra fusk. Skolfusket ansågs också öka, enligt 
elevernas uppfattningar, om syftet med lärandet var oklart, om betygssättningen grundades på 
ett fåtal examinationer och där straffen för fusk var oklara. En majoritet av eleverna ansåg 
också att elever som skolfuskar ofta har dålig studieteknik, undviker ansträngning, är rädda för 
att misslyckas, upplever studiepress ifrån sina föräldrar och har vänner som skolfuskar. 
 
I en litteraturgenomgång av 107 redovisade studier av skolfusk bland amerikanska college-
studenter mellan 1970 och 1996 redovisar Whitley (1998) att elever avgivit svar som efter en 
kvantitativ dataanalys resulterade i funna samband mellan elevers skolfusk och bl. a följande 
faktorer: en medelmåttig förväntan på framgång, tidigare skolfusk, dålig studieteknik, en 
positiv inställning till skolfusk och uppfattningen att sociala normer accepterar fusk. 
 
McCabe (1999) intresserar sig i en studie för amerikanska highschool elevers egna 
uppfattningar av skolfusk utifrån hur de själva definierar fenomenet:  

”Most of the research, (om skolfusk) however, has utilized survey 
techniques, which define the topics that respondents are to adress. As a  
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result, it is not clear that the most relevant questions have been asked, and 
that we truly understand how students themselves frame this issue of 
cheating.” (a.a., s. 68).  

 
McCabe använde sig av 32 elever som fördelades i fyra fokusgrupper där gruppmedlemmarna 
fritt fick framföra och uttrycka de åsikter de ansåg mest relevanta. De äldre eleverna i studien 
(motsvarande det svenska gymnasiet) uppfattade att den viktigaste faktor för skolfusk/icke 
skolfusk var lärarens inställning till att upptäcka och avstyra skolfusk. 
 
2.1.4 Skolfuskets omfattning 
Hultén & Wiberg (2003) frågade, via enkät, ett litet antal grundskoleelever (18 st.) om de 
fuskat med hjälp av Internet eller på annat vis. Drygt 15% angav att de Internetfuskat och 52 % 
att de fuskat på annat sätt. Dock utgick inte elevernas svar i denna studie ifrån en gemensam 
definition av begreppet fusk. Intressant är att lärarna som tillfrågades i studien antog att 
Internet-fusk utgjorde den vanligaste formen av skolfusk. 
 
Hult & Hult (2003) refererar till amerikanska och polska undersökningar där mellan 60 och 80 
procent av tillfrågade (högskole)studenter anger sig ha fuskat någon gång. 
 
Urkund ställde i november/ december 2004 följande frågor i en web-enkät via sin 
hemsida:”Har du under din studietid vid universitet/högskola lämnat in PM, hemtentamen eller 
uppsats som du helt eller i vissa delar skrivit av från en annan student, Internet eller 
tidskrift/bok utan att citera och referera på ett ärligt sätt?”.  
9,8% svarade ja, och uppgav att de gjort detta flera gånger. 15,9% svarade ja, och uppgav att de 
gjort så en gång.” (Web-dokument, Urkund.se, [2006-02-22]). 
 
2.1.5 Märks skolfusket i mottagarledet? 
Självklart är detta en fråga som det är svårt att besvara, men ett litet nedslag kan kanske 
komplettera bilden av sammanhang där gymnasieelevers kunskaper och färdigheter kontra 
deras betygsmässiga resultat studerats.  
 
 
Betygsresultaten i gymnasieskolan har det senaste årtiondet ökat så pass kraftigt att flera 
forskare i diskussioner använder sig av begreppet betygsinflation och med detta menar att 
betygens värde inte motsvarar deras ursprungliga innehåll. Cliffordson (2004): 

”…betygsmedelvärdet har ökat sedan införandet av det nya målrelaterade 
betygssystemet (1994)…Hela den genomsnittliga betygsökningen…utgörs 
av >>tomma>> betygsenheter som inte svarar mot bättre resultat inom 
högskoleutbildningarna.” (a.a., s. 1, förf. parentes).  

 
Och Wikström (2005):  

”The results show that grades have increased every year since the new 
grading system was introduced (1994), which cannot be explained by 
improved performances, selection effects or strategic course choices. The 
conclusion is that the increasing pressure for high grading has led to grade 
inflation over time.” (a.a., abstract, förf. parentes). 

 
Skolverket publicerade 2005 en rapport med titeln ”Väl förberedd? – En utvärdering av 
gymnasieskolan utifrån mottagarnas perspektiv.” I rapporten anger lärare vid högskolor och 
universitet bl. a hur de anser att högskolestudenters förkunskaper och färdigheter har förändrats  
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de senaste 5-10 åren. De akademiska discipliner som är de vanligaste mottagarna av elever från 
det samhällsvetenskapliga gymnasieprogrammet kategoriseras i skolverkets studie i tre delar; 
”humaniora och teologi”, ”juridik och samhällsvetenskap” och ”undervisning”. Av de 
tillfrågade lärarna inom dessa discipliner angav mellan 37 % (undervisning) och 64 % 
(humaniora och teologi) att studenternas förkunskaper och färdigheter hade försämrats de 
senaste 5-10 åren. För samtliga högskole-, universitetslärare var andelen lärare med denna åsikt 
53%. Åsikten att studenternas förkunskaper och färdigheter förbättrats de senaste 5-10 åren 
angavs av 11% av samtliga lärare. 
 
Med denna samtidiga presentation av universitetslärares åsikter om studenters förmågor och 
forskarens synpunkter på gymnasiebetygens värde avser jag inte att hävda att orsaken till 
betygsinflationen är att söka i denna studies fokus, dvs. skolfusk. Lika tänkbara förklaringar 
skulle kunna tänkas vara att betygssättande lärare hanterar betygssystemet annorlunda när de 
blivit mera vana vid det eller att detsamma gäller för elever. Däremot anser jag att den rådande 
situationen bidrar med skäl att försöka sig på att förstå fenomenet fusk utifrån gymnasieelevers 
uppfattningar, eftersom tecken verkar finnas att relationen mellan betyg och deras motsvarande 
kunskap har förändrats. 
 
2.1.6 Hur komma åt problemet skolfusk? 
En hel del av litteraturen kring fusk i skolan behandlar också hur skolan och lärarna skall 
komma åt problemet. Det oftast förekommande rådet i den svenska litteraturen handlar om att 
läraren behöver följa elevens lärandeprocess för att på så vis (bl.a.) försvåra fusk. Colnerud 
(2001), Jörgel-Löfström (2005) och Liedman (2000) ser samtliga skolfusk som ett problem 
främst ur perspektivet att eleven genom att fuska missar möjligheterna till att utveckla sitt 
tänkande.  
 
Ett annat synsätt på fusk som ett problem betonar sanktioner som ett sätt att fostra till ett 
korrekt etiskt beteende. I en studie redovisad av Hutton (2006) argumenteras för att elever kan 
avskräckas ifrån att skolfuska genom att göras medvetna om konsekvenserna:  

”Theoretical analysis, combined with empiracal studies, suggests that those 
factors (som är viktiga för skolfusk / icke skolfusk) include (a) the payoff to 
the activity, (b) enforcement, (c) severity of punishment, and (d) degree of 
certainty surrounding punishment.” (a.a., s. 172, förf. parentes). 

Överhuvudtaget kan diskussioner om hur problemet med skolfusk bör hanteras generaliserande 
delas upp i kategorierna ”vägledning” eller ”straff”. 

 
2.1.7 Etisk träning i styrdokumenten 
Ett sätt att ”komma åt” problemet skolfusk är kanske att träna sig i bli mera medveten om vad 
som bör anses som fusk. I ”Skola för bildning”, (SOU 1992:94), ett av de grundläggande 
betänkanden som bildar underlag för skolans styrdokument betonas också betydelsen av att öva 
upp medvetenheten kring etiska och moraliska frågor. I ett särskilt avsnitt av 
läroplanskommitténs betänkande behandlas ”de etiska frågornas aktualitet”. I avsnittet betonas 
tydligt att etiska frågor i sig är eviga, men att samhällsförändringen innebär att svaren på 
frågorna kan förändras. En tanke som tidigare refererats i LO-rapporten ”Krav för tillit”. 
 
Som grundläggande värden anges i betänkandet: ”respekt för människans egenvärde och 
integritet, individens frihet, livets okränkbarhet, omsorgen om den som har det svårt och det 
personliga ansvaret” (Skola för bildning s. 111). 
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Utifrån detta betonas också att skolan skall ge elever möjligheter att pröva sina etiska 
ställningstaganden:  

”Frågor om etik och moral hör hemma i skolans vardagsarbete. Det är frågor 
som bör tas upp i sitt naturliga sammanhang i alla de situationer som uppstår 
i skolans vardag. På så sätt kan skapas en etisk grund, som är en förutsätt-
ning för medvetna personliga ställningstaganden också på områden som går 
utanför de mer nära frågorna och vardagssituationerna. Målet för skolans 
arbete på detta område måste vara att utveckla elevernas förmåga att göra 
etiska överväganden som har sin grund både i kunskaper och värderingar.” 
(a.a., s. 111). 

 
Elevers uppfattningar om skolfusk ur just ett etiskt/moralfilosofiskt perspektiv utgör en del av 
denna studies resultat. (s. 43-44). 
 
 
2.2 Syfte och frågeställningar 
Den företeelse som utgör utgångspunkt för studien är en kunskapsprövande situationer inom 
skolans verksamhet där en tredjeårselev på gymnasieskolans samhällsvetenskapliga program 
anger sig ha fuskat någon gång under sin gymnasietid. 
 
Som presenterats i kapitlet är elevers medvetenhet om ifall olika handlingar bör ses som fusk 
av betydelse. I denna studie definieras ”skolfusk” därför som:  
”Skolfusk är när elever medvetet bryter mot normer eller regler för att skaffa sig fördelar i 
skolarbetet”. Detta innebär att den empiri som ligger till grund för denna studies slutsatser inte 
belastas av osäkerhet kring om man är medveten eller inte om att man faktiskt skolfuskar när 
man utför de handlingar som räknas som fusk. 
 
Utifrån dessa ramar är huvudsyftet med föreliggande studie:  
Att beskriva en variation av uppfattningar hos gymnasieelever på teoretiska gymnasieprogram 
vad gäller hur de uppfattar och resonerar omkring sitt eget skolfusk i förhållande till fenomen 
som eleverna själva uppfattar som betydelse-fulla för det egna skolfusket. 
 
Empirin kommer också att tolkas utifrån ett bisyfte, nämligen:  
Att belysa elevers uppfattningar om sitt eget skolfusk genom fyra allmänt kända teoretiska 
perspektiv som kan antas tangera den förförståelse av elevers skolfusk som antas vanligt 
förekommande hos lärare på motsvarande gymnasieprogram. 
 
Studiens båda syften formulerades före insamlandet av empirin, varemot de följande mera 
preciserade frågeställningarna, här nedan, formulerades i analysarbetets slutskede. 
 
- Vilka avsikter har gymnasieelever med sitt skolfusk? 
- Hur (om) legitimerar gymnasieelever sitt eget skolfusk? 
- Vilka relationer har betydelse för gymnasieelevers skolfusk? 
- Vill gymnasieelever att möjligheten att skolfuska skall finnas? 
- Hur ”mångsidigt” resonerar gymnasieelever kring skolfusk? 
 
Som författare vill jag poängtera att jag, i studien, har bemödat mig om att inte ta ställning för 
eller emot skolfusk som fenomen.  
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2.3 Marknadsföring av skolfusk 
Med genomslaget av Internet ökade också elevers möjligheter att ta del av andra elevers 
prestationer. En stor del av skolfuskdiskussioner såväl i lärarrum som i andra forum gäller just 
Internet och plagiarism. En sökning på Google schoolar för en kombination av dessa begrepp 
ger 9550 träffar (2006-05-15). Motsvarande sökning på ERIC ger 75 träffar. På hemsidan 
”Svenska skolarbeten – din guide till en rikare fritid” görs reklam för de produkter som bjuds 
ut:  

”På den här sidan hittar du färdiga skolarbeten som du antingen kan använda 
som de är eller hämta stoff och idéer ifrån. Själv föredrar jag det sistnämda, 
men givetvis finns det tillfällen när det kan vara praktiskt att bara rippa ett 
färdigt arbete, även om det som sagt inte är något jag rekommenderar. Tänk 
på du kan behöva ändra namn och rätta till eventuella stavfel i sådana fall.”  
(Web-dokument, Svenska skolarbeten, [2006-05-09]). 

 
En annan populär hemsida där färdiga elevarbeten kan hämtas är Mimers Brunn som 
presenterar sig så här:  

”Välkommen till kunskapskällan Mimers Brunn, en sajt som tar skolarbeten 
på allvar. Alla som vill får publicera sina arbeten, gratis, och söka inspira-
tion till egna skolarbeten. Mimers Brunn vänder sig lika mycket till lärare 
som till elever och tar starkt avstånd från fusk och plagiering. På sajten 
hittar du också egna reportage och andra resurser som hjälper dig i skolar-
betet. Välkommen!” (Web-dokument, Mimers Brunn, [2006-02-26]). 

 
Mimers Brunn erbjuder också lärare utbildning i hur plagiering kan förhindras:  

”Stoppa Internetfusket! Vi lär dig ligga steget före med hjälp av rätt pedago-
giska metoder. Har du haft en elev som lämnat in en uppsats direkt hämtad 
från Internet? I så fall är du inte ensam. Mer än hälften av alla lärare har 
själva drabbats av Internetfusk. Men misströsta inte. Mimers Brunn lär dig 
göra det omöjligt för dina elever att fuska. Under seminariet berättar vi hur 
och varför elever fuskar, vilket är nödvändig kunskap för att kunna stoppa 
fusket. Målet är att du redan dagen därpå ska kunna använda våra tips i 
undervisningen.” (Web-dokument, Mimers Brunn, [2006-02-26]). 

Kontaktpersoner bakom Mimers Brunn tillfrågades via mejl om skriftlig information kring 
dessa ”hur och varför”, men tyvärr utan resultat. 

Och ytterligare marknadsföring direkt riktad till lärare:  
”På ett konkret sätt visar vi hur pedagogiska metoder (och inte tekniska 
spärrar) helt kan eliminera internetfusket. Seminariet innehåller många 
verklighetsbaserade exempel du kan använda på dina elever. Målgruppen 
för seminariet är främst lärare på gymnasiet och grundskolans senare del.” 
(Web-dokument, Mimers Brunn, [2006-02-26]). 

Mimers Brunn ger därmed uttryck för att ansluta sig till de som ser en medveten 
problematisering av undervisning som en framgångsrik metod att stävja skolfusk. 

De tekniska spärrar som omtalas på Mimers Brunn är dock ett idag välanvänt medel i kampen 
emot skolfusk: Betaltjänsten  

”Urkund erbjuder ett helt automatiserat system för hantering av problemet 
med plagiering. I korthet fungerar det så att studenterna skickar sina dokument 
med e-post till lärarna. På den elektroniska vägen mellan studenter och lärare 
kontrolleras dokumenten mot tre centrala källområden: Internet, förlags- 
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material och studentmaterial. Om något dokument uppvisar likheter med 
innehållet i källorna så flaggar systemet för eventuellt plagiat. En analys-
översikt genereras och skickas med epost till berörd lärare. Analysöversikten 
presenterar på ett enkelt sätt den information som läraren behöver för att 
avgöra om plagiering förekommit.” (Web-dokument, Urkund.se, [2006-02-
22]). 
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3. Undersökningens teoretiska utgångspunkter 
De fyra teoretiska perspektiven har valts ut utifrån den förförståelse av gymnasieelevers 
skolfusk som jag i återkommande diskussioner med gymnasielärare uppfattat som rådande. Det 
handlar alltså dels om min egen förförståelse av elevers skolfusk, men också om kollegors 
uppfattningar och förförståelse såsom jag har uppfattat dem i olika samtal under de senaste tio 
åren. De olika uppfattningarna har i diskussionerna tolkats som tankemässigt näraliggande 
olika teoretiska perspektiv. Dessa fyra perspektiv presenteras i detta teorikapitel och utgör på så 
sätt ett enkelt försök att teoretisera och tydliggöra olika gymnasielärares förförståelse.  
 
De här presenterade teoretiska perspektiven är dels så välkända inom sina respektive 
akademiska discipliner, dels (i denna studie) använda på ett så generaliserande sätt att jag har 
nöjt mig med att redovisa teorierna utifrån sekundärkällor. 
 
För tydlighetens skull vill jag påpeka att ambitionen med denna del av studien inte är att ge en 
fullständig bild av perspektiven, utan att tydliggöra dem på ett sätt som gör dem möjliga att 
använda för att tolka de utsagor som eleverna givit uttryck för i empirin. Jag försöker inte 
heller att ”bevisa” att min tolkning av egna eller kollegors uppfattningar är valid. Jag accepterar 
helt enkelt dessa reflektioner och uppfattningar som inslag av ”allmän kunskap” bland 
yrkesverksamma lärare, dock med förbehållet att jag sällsynt upplevt jämbördigt balanserade 
uppfattningar ur samtliga fyra perspektiv hos någon speciell lärare. Jag har oftare uppfattat att 
ett eller två perspektiv har präglat den enskilde lärarens tankar kring elevers uppfattningar av 
skolfusk. Jag antar således att varianter av dessa uppfattningar om elevers skolfusk finns bland 
gymnasielärare och vill med studien tolka elevers utsagor kring eget skolfusk i syfte att hitta 
spår därav. 
 
Exempel ifrån elevernas utsagor återförs i analysen till de teoretiska perspektiven för att på så 
vis tydliggöra både perspektivens användning i studiet av fenomenet skolfusk och elevernas 
uppfattningar av sitt eget skolfusk. Denna växelvisa fokus på å ena sidan empiri och å andra 
sidan teori kallas, av Alvesson och Sköldberg (1994), för abduktion.  
 
För att möjliggöra analysen på ett enkelt sätt kommer jag inledningsvis att försöka tydliggöra 
varje teoretiskt perspektiv. Detta görs dels utifrån att låta varje perspektivs grundelement träda 
fram och bli synliga i sig själva, dels genom att beskriva varje perspektiv i förhållande till de 
övriga perspektiven. Både grundelement och särdrag kommer att ligga till grund för tolkningen 
av elevernas utsagor.  
 
 
3.1 Ett prestations-psykologiskt perspektiv 
En prestationssituation utlöser två samtidiga impulser. För det första en lust att påbörja 
uppgiften och för det andra en rädsla att misslyckas. Imsen (1992) som utgår ifrån Atkinsons 
studie ifrån 1964 menar att denna ambivalens alltid finns i någon form när individer ställs inför 
en situation som kräver prestation. 
 
Om ångestimpulsen överväger impulsen att lyckas kommer individen att söka strategier för att 
slippa att ta itu med uppgiften. Om individen, trots sin rädsla att misslyckas, tar itu med 
uppgiften kan rädslan eventuellt komma att hämma individens prestation. 
 
Tre faktorer anges, enligt Atkinson (1964) i Imsen (1992) avgöra vilken av dessa impulser som 
tar överhanden: 

- ”ett grundläggande framgångsmotiv – en latent benägenhet att förvänta   
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-  
sig positiva eller negativa känslor i en viss typ av situationer, 

- Individens subjektiva värdering vad gäller sannolikheten att nå  
framgång, 

- Individens subjektiva värdering när det gäller värdet av att nå  
framgång.” (Imsen, 1992, s. 113).  

 
Vanligast är att rädslan för ett misslyckande  

”aktiveras maximalt vid medelsvåra uppgiftssituationer, men mindre vid 
riktigt enkla eller riktigt svåra uppgifts-situationer…..Det är mest 
förödmjukande att misslyckas med något som man för skam skull borde 
klara av, alltså medelsvåra uppgifter”. (a.a., s. 116). 

 
Imsen (1992, s. 125-126) utgår ifrån en studie utförd av Rohwer m.fl. (1980) när hon resonerar 
kring hur elever som oroas över ett kommande misslyckande, i förväg kan försöka att hantera 
situationen. Eleven kan: 

1. Dra sig undan arbetet, gömma sig eller göra sig osynlig. 
2. Inge läraren ett falskt intryck av att man är flitig. 
3. Sätta upp orealistiskt höga krav för sig själv. Krav som gör det acceptabelt att 

misslyckas. 
4. Låta bli att satsa något på att genomföra arbetet. 
 

I stället för att försöka minska nederlaget kan man, enligt Imsen (1992) förstås också försöka 
att maximera sina chanser att nå framgång. Detta kan ske genom att: 
1. Se till att sätta målet för lågt. 
2. ”Fusk(a) är ett annat sätt att ’lyckas’”.  
3. Lägga ned mera arbete på uppgifterna än vad som krävs. (Imsen, 1992, s. 126). 
 
Det prestationspsykologiska perspektivet är individualistiskt på så vis att individens 
förväntningar om olika utfall bygger på hur individen uppfattar situationen, vilka motiv och 
mål den har och vilka strategier den är beredd att använda för att nå målet – allt detta på ett 
individuellt plan. En betydande del av den prestationsinriktade psykologin fokuserar individens 
rädsla att misslyckas. Denna infallsvinkel används även i denna studie. 
 
3.2 Ett mikroekonomisk perspektiv 
Begreppet ”mikro” anger att perspektivet behandlar ekonomiska frågor på ett individuellt plan i 
jämförelse med makroekonomi som fokuserar ekonomi på samhällsnivå. Grunderna inom 
mikroekonomiska tankesätt innebär att: 

” aktörernas beslutsproblem kan åskådliggöras som en strävan att uppnå så 
stor nytta (jfr nyttoteori) som möjligt under vissa givna restriktioner. Detta 
antagande om individuell rationalitet gör det möjligt att härleda ett logiskt 
sammanhängande beteende hos enskilda beslutsfattare.” (Web-dokument, 
Nationalencyklopedin , [2006-01-31]). 

 
”I den mikroekonomiska modellen antas individen på ett rationellt sätt välja vad som är bäst för 
henne under de förutsättningar – de mer eller mindre begränsade valmöjligheter – som finns” 
(Hultkrantz & Nilsson, 2004, s. 22). 
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Man räknar också med att individen ständigt försöker att vinstmaximera, dvs. att uppnå så stor 
nytta som möjligt utifrån de resurser som står till buds. En avgörande faktor är dessutom att de 
resurser man förfogar över är begränsade och alltså inte räcker till för allt man vill. 
Viktigt att poängtera är också att ekonomi i teoretisk mening inte handlar om pengar utan om 
resurser i allmänhet. Tid, kunskap, betyg, socialt umgänge, avsaknad av stress är exempel på 
resurser som nämns i elevernas utsagor.  
 
Ett exempel på mikroekonomiskt orienterade tankemönster kring skolfusk uttrycks i Hult & 
Hult (2003) som refererar till forskning utförd av Auer och Krupar där det framförs att:  

”Det torde vara tämligen meningslöst att bluffa för en person som har som 
mål att förstå, att nå kunskap för dess egen skull. Det vore att bedra sig 
själv. Om däremot målet är att få intyg på uppnådda kunskaper, då innebär 
ett fuskande främst att man lurar systemet och inte sig själv. Det kan t.o.m. 
ses som smart, åtminstone av de fuskande själv, att lyckas lura 
systemet/universitetet.” (a.a., s.17).  

 
Ytterligare värt att notera (kanske) är att den mikroekonomiska teorin inte behöver vara den 
egoistiska teori som den vid en snabb anblick kan antas vara. Individens beslutsunderlag kan 
mycket väl räkna in nyttor som inkluderar andra individers lycka eller nytta. 
 
Rationalitetsantagandet inom mikroekonomisk teori utgår ifrån att individen måste förstå 
byteskvoten som finns mellan olika alternativ. Hur många enheter av en viss vara behöver jag 
avstå för att komma över en viss mängd enheter av en annan vara? Detta rationalitetsantagande 
bygger enligt Hultkrantz & Nilsson (2004) på tre axiom: 

- Individen kommer alltid att tycka att det är bättre med mera av en nyttighet än mindre 
av samma nyttighet. (Många MVG-betyg är bättre än några MVG-betyg). 

- Individen kan alltid besluta sig för att han/hon tycker att ett visst alternativ är 
bättre/sämre eller lika bra som något annat. Alternativen kan således rangordnas och 
värderas. (Höga betyg och mera fritid är bättre än låga betyg och ingen fritid…). 

- Individens val är konsistenta. (Om individen föredrar ett MVG-betyg före ett VG-betyg 
och likaledes föredrar ett VG-betyg före ett G-betyg så säger transivitetsaxiomet att 
individen därmed också föredrar ett MVG-betyg före ett G-betyg). 

 
Ytterligare ett begrepp som krävs för att förstå mikroekonomi på det sätt som behövs för att 
kunna tillämpa perspektivet som en ”ram” för att kunna studera skolfusk är alternativkostnad. 
”Alternativkostnaden (…) för en resurs som behövs för att genomföra en åtgärd är värdet av 
denna resurs i sin bästa alternativa användning.” (Hultkrantz & Nilsson, 2004, s.311).  
 
Titeln på en av flera sajter för elevarbeten på Internet ”Svenska skolarbeten” har som undertitel 
”din guide till en rikare fritid” som i sig är ett gott exempel på begreppet alternativkostnad. En 
rik fritid kan vara alternativkostnaden för den tid som också skulle kunna användas till 
inlärning inför en kunskapskontroll och dessa värden avgörs, som redovisats ovan, genom 
individens rationella beslut utifrån individens individuella preferenser. (Web-dokument, 
Svenska skolarbeten, [2006-05-09]). 
 
En studie redovisad av Hutton (2006) problematiseras fenomenet skolfusk bl. a just utifrån 
detta mikroekonomiska delperspektiv: ”The payoff for succesful cheating is avoiding work, 
achieving higher grades and/or realizing less stress.” (a.a., s. 172). 
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Även det mikroekonomiska perspektivet är tydligt individuellt inriktat. Det utgår ifrån 
rationella överväganden av individuella preferenser.  
 
Likheterna med prestationspsykologi kan förefalla stora men åtskillnaden i denna studie görs 
genom att prestationspsykologi i denna tappning utgår ifrån en oro att inte uppnå sina mål, dvs 
att misslyckas varemot det ekonomiska perspektivet snarare fokuserar på att maximera nyttan i 
form av yttre faktorer som att nå framgång genom bättre skolresultat eller en bättre fritid. 
Utgångspunkterna i de båda perspektiven skiljer sig avsevärt åt, även om resultatet kan tänkas 
bli detsamma. 
 
 
3.3 Sociologiska perspektiv 
Sociologi ”ämnets utgångspunkt är att mänskligt handlande och tänkande inte bara kan förstås 
som naturgivet, eller som resultatet av individuellt självbestämmande, utan att människan 
också är en socialt bestämd varelse.” (Web-dokument, NE, [2006-01-31]). 
 
I boken ”FiffelSverige” presenteras några sociologiska perspektiv som kanske kan hjälpa oss 
med ett förstå hur gymnasieelever handlar och resonerar kring eget skolfusk. Sjöstrand (2005) 
beskriver i bokens introduktionskapitel tre generella teorier som förhoppningsvis kan förse oss 
med användbara sociologiskt färgade glasögon. 
 
Det första sociologiska bidraget innebär ”att kriminellt beteende är inlärt och där inlärningens 
innehåll i hög grad styrs utifrån den sociala omgivningen och de värderingar som särskilt 
signifikanta andra i omgivningen har.” (Sjöstrand,  2005, s. 14).  
 
Enligt detta sociologiska synsätt handlar det alltså inte om att individen har psykologiska 
kvaliteter som gör honom/henne benägen att fuska utan att värderingar som antingen accepterar 
bedrägligt beteende eller motsätter sig det överförs via sociala relationer med andra människor. 
I denna interaktion ”formas” vi genom betydelsefulla relationer att bli de vi blir. En uppfattning 
som bl. a får stöd i resultat kring skolfusk presenterade av Whitley (1998). 
 
Ett annat sociologiskt synsätt som presenteras av Sjöstrand (2005) är stämplings-teorierna. 
Dessa innebär att omgivningens responser snarare än själva hand-lingen som utlöste 
responserna ligger till grund för hur en avvikande handling formar individen som utförde 
handlingen. Det är alltså hur omgivningen definierar handlingen som är avgörande: 

”Genom de reaktioner som omgivningen ger på handlingar, kan en 
människa pekas ut och bli stämplad som avvikare. Personens självupp-
fattning kommer därmed att förändras utifrån reaktionerna…ju fler som 
definierar en handling och de personer som utför den som kriminella eller 
avvikande, desto större sannolikhet att dessa utpekade personer kommer att 
utföra just de handlingar som tillskrivits dem.” (a.a., s. 15). 

 
Ett tredje sociologiskt perspektiv, presenterat av Sjöstrand (2005), utgår ifrån social kontroll. 
Denna teoriinriktning utgår ifrån att människor följer normer och regler så länge de upplever att 
det finns formella och informella instanser och kontrollmekanismer som bestraffar 
överträdelser av reglerna. ”Sociala kontrollmekanismer kan bestå av lagar, konventioner, 
normer, traditioner, moral eller etikett, som alla definierar och kontrollerar våra handlingar.” 
(a.a., s. 15). D.v.s. att om eleven upplever att kontrollen av hur kunskapskontrollen genomförs 
är bristfällig, så ökar detta enligt denna teori sannolikheten för att eleven väljer att fuska. Och 
det gamla talesättet; ”Tillfället gör tjuven” säger också precis samma sak.  
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I denna studie hanteras alltså en bristande kontroll, rent fysiskt sett som en aspekt av bristande 
social kontroll. Att läraren väljer att inte övervaka elever på alla tänkbara vis ses som uttryck 
för normer, konventioner o.s.v.  
 
Ett exempel på sociologiska perspektiv på fenomenet skolfusk presenteras av Hutton (2006) 
som redovisar forskning som menar att starka relationer mellan individer med likartade tankar 
kan leda till beteenden som utmanar andra gruppers etiska övertygelser:  

”The implication of social network theory is that where there are strong 
relationships between students and weak relationships between students and 
faculty and administrators, widespread cheating is more likely to occur.” 
(a.a., s. 173). 

 
3.4 Moralfilosofiska perspektiv 
Nilstun (1991) förklarar innebörden av begreppet moral i en tvådelad definition. För det första 
menar han att moral är det sätt på vilket en individ eller en grupp lever och beter sig på, d.v.s. i 
sitt praktiska handlande. För det andra menar Nilstun att moral kan vara de uppfattningar och 
föreställningar som finns kring vad som anses vara rätt och orätt, gott och ont, rättvist och 
orättvist.” (a.a., s. 185). I denna studie fokuseras på del två av definitionen och i analysen 
eftersöks utsagor om hur dessa fenomen uppfattats. I studien kommer moralfilosofiska tankar 
att användas som ett ”filter” för att kunna förstå om och hur gymnasielever resonerar i 
moralfilosofiska banor kring skolfusk. 
 
Nilstun (1991, 1994) har skapat ett moralfilosofiskt analysinstrument som ämnar hjälpa 
medicinska forskare att fatta moraliskt genomtänkta forskningsetiska beslut. Nilstun utgår i sin 
modell ifrån tre forskningsetiska principer: Autonomiprincipen, omsorgsprincipen och 
rättviseprincipen.  
 
Utgångspunkten för analyssystemet är fyra identifierade villkor för en värdekonflikt. Nilstun 
(1991, s. 27):  
1. Det finns etiska skäl för en person P att utföra en handling A. 
2. Det finns etiska skäl för en person P att också utföra en handling B. 
3. P har förmågan att utföra A för sig och att utföra B för sig. 
4. P kan inte av logiska, faktiska eller etiska skäl utföra både A och B. 
 
Där A och B, i föreliggande studie, innebär att skolfuska eller att inte skolfuska. 
Nilstun (1991) redovisar skillnaden mellan pliktetiska principer ”(som anger skyldigheten att 
utföra vissa handlingar därför att de är rätt – vilket inte utesluter att de också har goda 
konsekvenser, men det är inte därför att de är rätt)” s145 och konsekvensetiska principer som 
säger att man bör utföra vissa handlingar ”därför att de maximerar något gott eller minimerar 
något ont.” (a.a., s.145).  
 
De tre moralfilosofiska principerna bildar tillsammans vad Nilstun (1991) kallar ett 
”pluralistiskt etiskt system”, där både pliktetiska och konsekvensetiska principer ingår och där 
dessa alltså kan komma i konflikt med varandra. I grafisk form åskådliggör Nilstun (1991, s. 
141) systemet på följande sätt: 
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Tabell 3:1. Etiska principer enligt Nilstun (1991) 
 
 
ETISKA PRINCIPER Normativa moment vilka ofta uppfattas som 
 
  Etiska krav  Etiska ideal 
Autonomiprincipen Respektera andras Främja andras 
  rätt till själv-  möjlighet till 
  bestämmande  självbestämmande 
 
Omsorgsprincipen Skada inte, förebygg Främja välbefinnande 
  och minska lidande  
 
Rättviseprincipen Öka inte orättvisorna, Minska orättvisorna 
  förhindra att de ökar. 
 
 
Lika lite som att dessa moralfilosofiska principer här redovisas som heltäckande, lika lite är det 
självklart att i förväg ge exempel på vilka utsagor som kommer att uttalas och placeras inom de 
olika principkategorierna. Exempelvis kan ju både sämre betyg och sämre kunskaper uppfattas 
som en orsak till lidande utifrån omsorgsprincipen.  
 
Ovanstående resonemang skulle förstås även kunna användas för att pröva om föreliggande 
studie kan anses vara etiskt berättigad eller etiskt kontroversiell, vilket kommer att ske i 
diskussionskapitlet (på s. 53). 
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4. Metod 

4.1 Ontologiska utgångspunkter 
Jag tycker att det är god vetenskaplig sed att redovisa de grunder på vilka studier utförs och 
resultaten därav presenteras. Denna studies ontologiska inriktning är uttalad hermeneutisk och 
ser därmed sanning som ett relativt fenomen.  
 
Gilje & Grimen (1992) redogör för vetenskapsfilosofiska svårigheter i ett förståelseinriktat 
förhållningssätt som handlar om grunderna för att kunna förstå vad människor gör och säger.” I 
ett längre kapitel om rationalitet behandlar de i två skilda delar rationalitetens relevans för 
samhällsvetenskaper:  

”För att kunna förstå vad en människa säger eller gör måste vi börja med att 
anta att han är en förnuftig person…när han påstår att något är sant så tror han 
normalt sett själv att det är sant…han (kan) normalt sett försvara det han påstår 
genom att ge skäl som stödjer hans ståndpunkt. Han tror inte på saker som han 
vet är falska. Han försöker att tänka konsistent, dvs att det råder ett visst 
samband mellan de saker han tror på, och han försöker undvika 
självmotsägelser. När han handlar tror han normalt sett att de handlingar som 
han utför verkligen har de verkningar som han avser; om inte så förändrar han 
sitt handlingssätt.” (a.a.,  s. 238). 

 
Dessa ställningstaganden sammanfattas i två punkter och utgör vad som allmänt kallas 
bamhärtighetsprincipen: 

1. ”När vi ska försöka förstå vad en person menar med det han säger eller 
skriver, eller vad han gör när han handlar på ett visst sätt, eller vad som är 
poängen med det han säger, skriver eller gör, ja då måste vi utgå ifrån att han är 
förnuftig. 
2. När vi tolkar en persons handlingar eller yttranden måste vi tolka dem så 
att personen framstår som så förnuftig som möjligt. Endast om detta inte är 
möjligt kan vi dra slutsatsen att han inte tänker och handlar förnuftigt.” (Gilje 
& Grimen, 1992, s. 239). 

 
I studien görs sålunda inga försök att ifrågasätta elevernas utsagor eller att leta underliggande 
omedvetna (försvars)motiv för olika handlingar eller uppfattningar. 
 
4.1.1 Val av perspektiv 
Utgångspunkten för denna studie är just att den empiri som insamlats utgör gymnasieelevers 
uppfattning om sitt eget skolfusk i det sammanhang som de uppfattar skolfusket äga rum i. I 
studien finns inga ambitioner att ge motbilder av elevernas uppfattningar och inte heller att 
försöka utröna hur de sammanhang som eleverna uppfattar som betydelsefulla för sitt skolfusk 
de facto, rent objektivt ser ut. Utgångspunkten är i stället att någon sådan objektiv sanning inte 
existerar utan istället skapas individuellt av erfarenheter och uppfattningar. 
 
Gerrevall (1992) refererar till Martons benämning på dessa olika perspektiv, nämligen: ”Den 
första ordningens perspektiv behandlar företeelser sådana som de faktiskt är i en mer objektiv 
mening, medan den andra ordningens perspektiv behandlar människors subjektiva 
uppfattningar om företeelserna.” (a.a., s. 64, förf. kursivering). Denna studie genomförs således 
enligt andra ordningens perspektiv. 
 
Hartman (2004) diskuterar kunskapers sanningsvärde och tar i sammanhanget upp att 
koherensteorin som hermeneutikerna ansluter sig till ”förnekar att det finns en säker grund (för  
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kunskap), eftersom vi hela tiden betraktar verkligheten genom begreppsliga scheman, vilka inte 
kan betraktas som säkra” (a.a., s. 96, förf. parentes). ”Världen är alltså så som vi formar den 
genom, eller med hjälp av, våra begrepp” (a.a., s. 40). Detta innebär vidare att koherenteorin 
leder till att all sanning i grunden är relativ. ”beroende på att de (som uppfattar) har olika 
system av trosföreställningar” (a.a.,  s. 41, förf. parentes).  
 
Som synes har både ”andra ordningens perspektiv” och ”koherensteorin” klara 
beröringspunkter med bamhärtighetsprincipen som presenterats ovan. Utifrån redovisade 
utgångspunkter är således elevperspektivet det styrande i föreliggande studie.  

 

4.2 Metodiska ansatser 
Studiens båda delar utgår ifrån samma datamaterial, nämligen svaren på de kvalitativa 
enkäterna (Bilaga 1). Materialet tolkades dock, i två skilda analyser, på olika sätt. Vid en första 
bearbetning av empirin användes en empirinära och induktiv ansats, medan den andra 
bearbetningen gjordes genom en mera teorinära och deduktiv ansats. 
 
Angreppssättet i analysdelen handlar inte om en regelrätt triangulering utan är mera ett försök 
att belysa empirin ifrån flera håll. I Svensson & Starrin (1996) använder  P-G Svensson det 
mildare uttrycket ”att applicera”: ”Vanligen är teorier produkter av olika traditioner, vilket gör 
att man kan få en fylligare bild då de kombineras, men icke nödvändigtvis en mera ’objektiv’ 
bild. (a.a., s. 218).  
 

4.3 Undersökningens genomförande och uppläggning 

4.3.1 Undersökningsgruppen 
Som lämplig undersökningsgrupp utvaldes elever som studerade sista året på det treåriga 
samhällsvetenskapliga gymnasieprogrammet, [SP]. Motiven för detta val var flera. Dels är 
ämnet för studien av ett sådant slag att det finns skäl att anta att informanterna behövde känna 
sig trygga i att de inte skulle komma att uppleva negativa konsekvenser av att erkänna eget 
skolfusk. Undersökningsgruppen informerades därför om att studien först skulle färdigställas 
när deras avgångsbetyg var registrerade.  

Ett andra skäl att välja elever på SP var programmets studieförberedande karaktär. 
Elever på programmet bör vara i behov av både goda betyg och goda kunskaper. På så 
vis skulle eleverna i funderingar kring skolfusk kunna resonera både kring betyg i sig, 
men också i termer av behövliga kunskaper.  

” Samhällsvetenskapsprogrammet förbereder främst för vidare studier…Att 
utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt är en viktig del av utbildningen. 
Utmärkande för human- och samhällsvetenskaperna är att deras kunskaps-
område ständigt omprövas och tolkas på nytt mot bakgrund av nya erfaren-
heter. Olika frågeställningar har gett upphov till skilda vetenskapstraditioner 
och forskningsmetoder.” (Web-dokument, Skolverket kursinformation, 
[2006-05-27]). För en fullständig kursinformationen se bil. 2. 

Ytterligare ett skäl för valet av undersökningsgrupp var att jag själv sedan tio år huvudsakligen 
undervisar på det samhällsvetenskapliga programmet. Flera metodiker pekar på nyttan av att 
forskaren är bekant med det forskningsfält som studien behandlar:  
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”En (…) princip för hermeneutisk tolkning av en text säger att man ska ha kunskap om textens 
tema. Vid en kvalitativ forskningsintervju måste intervjuaren ha omfattande kunskap om temat 
för att kunna förnimma nyanserna i de meningar som kommer till uttryck och de olika 
sammanhang som meningarna kan ingå i.” (Kvale,  1997,  s. 52).   
 
Även Gilje & Grimen (1992) betonar värdet av insikt i informanternas verksamhet: 

”En (…) viktig insikt inom hermeneutiken är att meningsfulla fenomen bara 
är förståeliga i det sammanhang eller den kontext som de förekommer i. Det 
är sammanhanget som ger dem en bestämd mening och skaffar fram de 
nycklar man måste ha för att kunna förstå dem.” (a.a.,  s. 188-189). 

 
Min kännedom om informanternas skolmiljö ansågs också viktig med tanke på valet av enkäter 
som datainsamlingsmetod. Eftersom tolkning inte kunde ske i en tvåvägskommunikation ökade 
beroendet av kunskap om kontexten som  texterna är skapade i.  
 
Sammanlagt kom undersökningsgruppen att bestå av 36 elever ifrån tre olika gymnasieskolor i 
två olika kommuner. Skola A. kom att  bidra med 17 elever ur olika klasser, skola B. med sex 
elever ur olika klasser och skola C med 13 elever ur samma klass. Jag undervisar själv på skola 
C., vilket innebär att eleverna  (antagligen) visste om att jag arbetar som lärare. För övriga 
elever presenterade jag mig som forskare. 
 
4.3.2 Pilotstudie 
En pilotstudie genomfördes i en klass på den skola där jag själv undervisar. Dock inte i en av 
”mina” klasser. Informationen inleddes med att klassens lärare ombads att lämna klassrummet 
varefter jag poängterade att ingenting av det som härefter gjordes eller sas i klassrummet skulle 
upprepas utanför rummet. Eleverna informerades muntligt om att jag arbetade med en studie 
kring elevers skolfusk och att medhjälpen var både frivillig och omöjlig att spåra till någon 
enskild elev.  
 
Jag informerade om att olika studier angivit andelen elever som uppgivit sig ha fuskat till 
mellan 67 och 80%. Detta för att förmå så många elever som möjligt att ”erkänna” att de 
fuskat. Därefter redovisades den definition av skolfusk som ligger till grund för studien, liksom 
de definitioner som tre olika svenska gymnasieskolor gjort. Informationen (i detta stycke) gavs 
dels muntligt, dels via OH och dels skriftligt i det informationsblad (bilaga 3) som eleverna 
hade tillgång till vid ifyllandet av enkäten.  
 
Därefter ombads eleverna att flytta isär bänkarna och ge varandra arbetsro i de ca 40 minuter 
som ifyllandet beräknades ta. Eleverna uppmanades att ställa frågor om något var oklart och 
jag fick reda ut skillnaden mellan normer och regler. Eleverna instruerades att när de väl fått ut 
enkäten fick de inte ställa frågor högt i klassrummet, utan istället be mig att komma till dem om 
de behövde fråga något. Först därefter delades enkäten ut. 
 
Några elever räckte efter en stund upp handen och talade tyst om att de inte kunde fylla i 
enkäten eftersom de aldrig skolfuskat. Dessa elever fick diskret en alternativ enkät med frågor 
om andra elevers skolfusk. Att initialt endast dela ut enkäten med frågor om eget skolfusk 
syftade också det till att få så många som möjligt att ”erkänna” skolfusk. Med en valmöjlighet 
mellan de båda olika enkäterna hade risken varit att många valt att inte berätta om eget 
skolfusk. När eleverna efteråt skriftligt och individuellt besvarade frågor om processen kring 
informationen och ifyllandet (bilaga 4) uppgav samtliga att de inte hade upplevt obehag över 
mitt sätt att försöka öka svarsfrekvensen av användbara data. Att ha en alternativ enkät redo  
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syftade att hålla alla elever sysselsatta i klassrummet. Att få lov att gå när man var klar skulle 
kunna ha inneburit onödigt slarviga svar. 
 
Av pilotgruppens 22 elever hade 18 berättat om eget skolfusk, två elever hade bett att få 
enkäten om andras skolfusk och två elever hade besvarat samtliga enkätfrågor på 
”huvudenkäten” med att de ”inte hade fuskat i skolarbetet”.  
 
Pilotgruppens positiva utvärderingar av pilotstudien gav inga skäl för förändringar av 
procedurer inför huvudstudien. En noggrann genomläsning av enkätsvaren för gruppen av 
elever som angivit att de skolfuskat visade på en så pass stor variation i olika typer av 
uppfattningar att inte heller enkäten kom att förändras. Dock prövades empirin ifrån 
pilotstudien inte utifrån någon av de båda analysmetoder som skulle komma att användas vid 
bearbetningen av datamaterialet. 
 
4.3.3 Datainsamlingens praktik och etik 
Ett vanligt sätt att samla in data vid kvalitativ forskning är intervjuer.  

”I ett intervjusamtal lyssnar forskaren till vad människor själva berättar om 
sin livsvärld, hör dem uttrycka åsikter och synpunkter med egna ord…Den 
kvalitativa forskningsintervjun försöker förstå världen ur de intervjuades 
synvinkel, utveckla innebörden av människors erfarenheter, frilägga deras 
livsvärld för de vetenskapliga förklaringarna. I den kvalitativa 
forskningsintervjun byggs kunskap upp: det rör sig om ett samspel, om ett 
utbyte av synpunkter mellan två personer som samtalar om ett ämne av 
gemensamt intresse” (Kvale, 1997, s. 9).  

 
Kvale (1997) och Svensson (1989) poängterar också intervjusituationens möjligheter till 
uppföljande frågor som en stor fördel, forskaren kan fortsätta att fråga tills han/hon menar sig 
förstå vad respondenten uttrycker.  
 
Att den empiriska datainsamlingen i denna studie (ändå) kom att ske via kvalitativa enkäter 
motiveras av följande skäl: respondenterna hinner tänka igenom sina svar i sin egen takt, 
anonymiteten skyddas bättre, datainsamlingen störs inte av det psykologiska brus det skulle 
kunna innebära att samtala om ett eget beteende som kan uppfattas som oetiskt, datainsamling 
kan ske ifrån betydligt flera respondenter, mängden utskrift hålls nere vilket gör datamaterialet 
mera lätthanterligt, min egen dagsform drabbar alla respondenter lika och min egen 
förförståelse (av bl.a. teori) ”stör inte” respondentens svar genom att de eventuellt söker av 
mina reaktioner för ”rätt” svar, vilket bör gynna reliabiliteten. 
 
De nackdelar, som alltså accepterades, med kvalitativa enkäter gentemot kvalitativa intervjuer 
var framförallt den missade möjligheten till uppföljande frågor. Detta sänker möjligen 
kvaliteten på vissa delar av datamaterialet och försämrar eventuellt även validitet och 
reliabilitet. Datainsamlingen sker i en envägs kommunikation vilket inte ger möjligheterna att 
gemensamt ”bygga upp kunskapen”.  
 
Den ansats och de analysmetoder som valts ut för bearbetning av empirin gynnas av att 
informanterna ges möjlighet att på egen hand definiera och presentera det sammanhang och de 
fenomen som de uppfattar som betydelsefulla för sitt eget skolfusk. Därav bör frågorna i 
enkäten utformas för att ge utrymme för så stor variation av olika svar som möjligt. Å andra 
sidan gjorde bedömningen att enkätfrågorna ansågs behöva en viss struktur. Utformandet av 
enkäten präglades således av en balansgång mellan öppenhet och styrning. Kompromissen  
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innebar att enkäten kom att innehålla följande i förväg uttalade frågeområden: eleven själv, 
andra människor, kunskapskontrollen, handlingar och tankar som tillsammans ansågs utgöra 
grunderna för det sammanhang där fusket uppstår, men ändå utan att styra informanternas svar 
i en hämmande utsträckning. ”definieras helheten alltför detaljerat i förväg fråntas den 
intervjuade möjligheten att ge sin version av verkligheten.” (Bendz, 1995, s. 62). Utifrån dessa 
skisserade teman ansågs det viktigt att hålla frågorna så öppna som möjligt. 
 
Enkäten byggdes upp med en första fråga helt inriktad på ett eget, i praktiken genomfört 
skolfusk. Frågorna breddades därefter för att avslutas med en fråga kring skolfusk i allmänhet, 
dvs. inte enbart inriktad emot eget skolfusk. 
 
Varför-frågor undveks helt i enkäten eftersom de, enligt bl. a Nilsson & Waldermarson (1994, 
s. 110 ff.) ofta kan upplevas som moraliserande, anklagande och ifrågasättande. Detta ansågs 
speciellt viktigt med tanke på att studiens tema i sig utgjordes av ett beteende som ofta 
ifrågasätts. Syftet med studien var inte heller i detta skede att söka orsaker till skolfusk. 
 
Med bakgrund av pilotstudiens lyckade genomförande genomfördes vid tre tillfällen 
datainsamlingar enligt samma sätt som vid pilotstudien. Sammanlagt 42 elever svarade på 
enkäter, tre av dessa elever bytte enkät och tre andra svarade på huvudenkäten att de inte hade 
skolfuskat under sin gymnasietid. På 36 enkäter angav således elever att de hade skolfuskat, 
dessa enkäter kom att utgöra studiens empiri. Data samlades in under en tvåveckors period. 
Insamlad data kodades omedelbart med en slumpmässig siffra. En sammanställning av 
siffrorna kopplade till den skola data hämtats ifrån upprättades. Denna lista lades undan och 
plockades fram först när resultaten av studien var färdigformulerade. Datamaterialet lades 
undan till dess att all empiri samlats in. Enkäterna skrevs därefter in som Word-dokument för 
en smidigare bearbetning. 
 
4.4 Bearbetning och analys av empirin 
Svensson (1989) skiljer mellan forskning med mera eller mindre explorativ karaktär och 
förordar att den fenomenografiska forskningsinriktningen styrs av ett uttryckligen explorativt 
syfte:  

”Den explorativa karaktären hos (den fenomenografiska) forskningen visar 
sig i att dessa kategorier (som dataanalysen leder fram till) representerar 
huvudresultatet i forskningen till skillnad från mindre explorativ forskning, 
där kategorier oftast utgör utgångspunkter för undersökningen och är 
definierade på förhand.” (a.a., s. 42, förf. parenteser).  

 
Båda dessa inriktningar användes för att analysera den insamlade empirin. I den inledande 
analysen tolkades data på ett empirinära sätt genom en ambition att låta materialet få ”värka 
fram” de kvalitativt skilda essenser som antogs finnas i de utsagor som enkäterna givit upphov 
till.  
 
I den andra delen av analysen tolkades (samma) data på ett jämförelsevis mera deduktivt och 
teorinära sätt. Detta förhållningssätt, att acceptera och (deduktivt) bejaka teoretisk förförståelse 
men ändå (induktivt) utgå ifrån empiriska data kallas av Alvesson & Sköldberg (1994) för 
abduktion:  

”Abduktionen utgår från empiriska fakta liksom induktionen, men avvisar 
inte teoretiska föreställningar och ligger i så måtto närmare deduktionen. 
Analysen av empirin kan t ex mycket väl kombineras med, eller föregripas 
av, studier av tidigare teori i litteraturen: inte som mekanisk applicering på  
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enskilda fall, utan som inspirationskälla för upptäckt av mönster som ger 
förståelse…Under forskningsprocessen sker således en alternering mellan 
(tidigare) teori och empiri, varvid båda succesivt omtolkas i skenet av 
varandra.” (a.a., s. 42).  

I analysens andra del skedde analysen genom att jämföra elevernas utsagor med de i förväg 
uppställda teoretiska perspektiven, detta genom att leta spår av de olika teorierna i elevernas 
enkätutsagor. Perspektiven teoretiserades utifrån den förförståelse av elevers skolfusk som jag 
genom flera års diskussioner med lärarkollegor uppfattat pedagoger ha. 

De använda teoriperspektiven är, i min hantering av dem, att se som ”glasögon” eller ”filter” 
som hjälper oss att förstå att världen ser olika ut beroende av ur vilket perspektiv vi väljer att 
studera den. Teoriperspektiven gör således inte anspråk på att vara omfattande eller 
heltäckande representanter för den skola de tillhör, än mindre presenterade med ett deduktivt 
teoriprövande syfte.  
 
Teoriansatserna i teorikapitlet presenteras i en allmän form som inte specifikt är inriktad på 
fenomenet skolfusk. I analysarbetet kom empirin och teoriansatserna att ömsesidigt påverka 
varandra så att teoriansatserna formades emot att tydligare hantera fenomenet skolfusk, 
samtidigt som tolkningen av data präglades av de teoretiska perspektiven. 
 
4.4.1 Hermeneutik 
Denna studie är till sin vetenskapsfilosofiska inriktning hermeneutisk eftersom det 
huvudsakliga syftet är att förstå hur elever uppfattar sitt eget skolfuskande och denna förståelse 
skall försöka uppnås genom tolkning. ”Hermeneutiken är läran om hur man når förståelse för 
människors livsvärld genom tolkning. Fenomenologin, etnografin, etc., är teoretiska perspektiv 
inom hermeneutiken.” (Hartman, 2004, s. 193). Till hermeneutiska ansatser som ryms inom 
hermeneutiken skulle vi också kunna lägga fenomenografin och dess metodiska kusin, 
kontextuell analys, som kom att användas för att genomföra den inledande bearbetningen av 
datamaterialet. 
 
Enligt Gilje & Grimen (1992) är en grundtanke inom hermeneutiken att vi aldrig möter ett 
fenomen neutralt. ”De förutsättningar vi har bestämmer vad som är förståeligt och vad som är 
oförståeligt.”, a.a., s., 183) Gilje och Grimen refererar till Gadamer och hans begrepp 
’förförståelse’ som ses som  

”ett nödvändigt villkor för att förståelse överhuvudtaget skall vara 
möjligt…Skälet till detta är följande: När vi skall tolka en text eller ett annat 
meningsfullt fenomen måste vi börja med vissa idéer om vad vi ska se efter. 
Utan sådana idéer skulle våra undersökningar inte ha någon riktning. Vi 
skulle inte veta vad vi ska rikta vår uppmärksamhet mot.” (a.a., s. 183). 

 
Att söka en mening bortom orden. 
Bendz (1995) tar upp att tolkning söker av datamaterialet ”under ytan” genom att hänvisa till 
Svensson (1978):  

”…det finns något bortom språket som kan fångas, att tänkandet inte enkelt 
kan likställas med ord och meningar och betraktas som jämställt med 
summan av dem…Den innebörd fenomenen har för den tänkande är av 
intresse och måste sökas bortom orden i sig, i deras mening och 
sammanhang.” (Bendz, 1995, s. 60). 
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Den som skall tolka en text behöver således med sin kännedom om informan-ternas 
verksamhet och miljö samt med sin intuitiva förmåga sträva efter att avkoda och förstå 
essensen i det som skall tolkas. ”Uttolkaren går utöver det direkt sagda för att utveckla 
strukturer och relationer som inte omedelbart framträder i en text.” (Kvale, 1997, s. 182). 

 

4.4.2 Fenomenografi 
En sammanfattande förklaring av fenomenografi: 

”Fenomenografi är en kvalitativt inriktad empirisk forskningsinriktning. Med 
kvalitativ menas här att man vill gestalta eller beskriva något meningsinnehåll. 
Det meningsinnehåll man intresserar sig för inom fenomenografi är människors 
uppfattningar av olika aspekter på omvärlden. Det man beskriver, analyserar, 
tolkar och försöker förstå är alltså människors uppfattningar. Bakgrunden till 
detta är att man i fenomenografin utgår ifrån att företeelser i världen kan ha 
olika innebörd för olika människor.” (Uljens, 1989,  s.10). 

 
Fenomenografi studerar vanligen uppfattningen av ett på förhand givet objekt. Man söker 
således efter variationer av uppfattningar om ett och samma objekt. På så vis är det väsentligt 
att de uppfattningar som utgör data faktiskt behandlar samma fenomen. Bl.a. Gerrevall (1992).  
 
I denna studie är avsikten dock inte att belysa elevers kvalitativt skilda uppfattningar om 
fenomenet fusk i objektiv mening eller om ett gemensamt presenterat fall av skolfusk, inte 
heller begränsat till elevernas uppfattningar utifrån andra ordningens perspektiv. Fokus för 
studien är istället elevers uppfattningar kring sitt eget skolfusk, som av naturliga skäl torde vara 
av tämligen olika karaktär. Just denna individuella inriktning på både det som frågas efter och 
uppfattningarna därom förutsätter minimal påverkan av informanternas utsagor: 

”…det (är) avgörande för syftet att intervjuaren inte påverkar vilken 
uppfattning av fenomenen som den intervjuade uttrycker. Datainsamlingen är 
här explorativ genom att intervjuaren låter den intervjuades utsagor styra 
intervjuns innehåll inom ramen för behandlingen av de givna fenomenen för 
att därigenom utforska den intervjuades uppfattning av fenomenen.” 
(Svensson, 1989, s. 42, förf. parentes). 

 
Den etablerade arbetsgången vid analys av kvalitativa data inom fenomenografin är, enligt 
Uljens (1989) att utskrifter av texter analyseras med en strävan att förstå meningsinnehållet.  

”Genom jämförelser av likheter och skillnader i de uttryckta uppfattningarna 
(utsagorna) strävar man efter att kategorisera utsagorna i kvalitativt 
(innebördsmässigt) skilda grupper. De grupper som forskaren kommer fram 
till formuleras så att de, så bra som möjligt, reflekterar eller karakteriserar 
gruppernas meningsinnehåll.” (a.a., s. 12).   

 
Forskarens uppgift blir således att hermeneutiskt tolka och söka mening i utsagor för att 
därigenom kunna formulera och presentera kvalitativt olika variationer av uppfattningar. 
 
4.4.3 Kontextuell analys 
Syftet med föreliggande studie är att beskriva hur gymnasieelever uppfattar sitt eget skolfusk 
utifrån de sammanhang de själva upplever att skolfusket äger rum i och påverkas av. Val av 
metod bör ske på ett sådant sätt att syftet kan leda till ett resultat som uppfyller dessa 
förväntningar.  
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Bendz (1995) hjälper oss att förstå hur den fenomenografin näraliggande metoden kontextuell 
analys fungerar:  

”Kontextuell analys inrymmer…en analytisk och en kontextuell aspekt. 
Den analytiska aspekten innebär att de delar av materialet som behandlar 
samma fenomen eller samma del av ett fenomen avgränsas.”  (a.a., s. 62).  

 
Parallellen med arbetsgången för fenomenografi är uppenbar, men där fenomenografin ”nöjer” 
sig med att beskriva de genererade beskrivningskategorierna fortsätter den kontextuella 
analysen databearbetningen i ännu ett steg:  

”Den kontextuella aspekten innebär att man söker delarnas specifika 
innebörd i det sammanhang de uppfattas tillhöra. Delarna får sin betydelse 
av helheten så som den uppfattas och helheten får i sin tur sin innebörd av 
kontexten och av hur delarna uppfattas och relateras till varandra i 
utsagorna.” (a.a., s. 63). 

 
Den kontextuella analysen genomförs således i två steg varav det första är tydligt inspirerat av 
fenomenografi. Detta första steg som, i Bendz (1995) citat ovan, benämns analytiskt innebär att 
datamaterialet analyseras i en strävan att låta materialet kristallisera fram de aspekter som 
utsagorna ”naturligt” fördelar sig i. 
”Att analysen är kontextuell innebär alltså att inga indelningar och avgränsningar görs på 
förhand eller utifrån generella kriterier utan motiveras utifrån de specifika datas innebörd.” 
(Svensson I: Säljö, 1989, s. 46). 
 
När dessa olika aspekter vaskats fram, vidtar steg två i den kontextuella analysen. Detta steg 
innebär att materialet undersöks på nytt, denna gång med fokus inställt på att belysa 
relationerna mellan de aspekter som analysens första steg resulterade i. Finns mönster mellan 
kategorier av utsagor vad gäller elevers uppfattningar av sitt eget skolfusk? ”Fenomenets delar, 
delarnas innebörd och inbördes relation betraktas i kontextuell analys som avgörande för 
fenomenets karaktär och för hur en uppfattning kan beskrivas.” (Bendz, 1995,  s. 59).  
 
4.4.4 Förhållandet mellan fenomenografi och kontextuell analys 
I ett försök att ytterligare tydliggöra kontextuell analys, den metod som användes vid den första 
(och största) bearbetningen av empirin, redovisas här tankar kring fenomenografins och den 
kontextuella analysens inbördes relationer.  
 
Lennart Svensson, som var den som lanserade kontextuell analys menar att den kontextuella 
analysen har ett större berättigande som metod för bearbetning av kvalitativa data än vad 
fenomenografin har:  

”Fenomenografin är i första hand en forskningsinriktning, den definieras 
genom vad som utgör forskningens objekt och syftet i förhållande till 
objekten. Forskning kännetecknas också av de metoder som används för att 
uppnå syftet. Den fenomenografiska forskningen har vissa sådana metodiska 
kännetecken. Fenomenografin utgör emellertid inte i sig en metodisk ansats 
men en sådan har utvecklats i nära relation till fenomenografin och kallas 
kontextuell analys.” (Svensson I: Säljö, 1989, s. 34). 

 
Inom fenomenografin anser man att oavsett om människors uppfattningar har avgivits på ett 
medvetet reflekterande plan eller inte så ses utsagorna som meningsbärande i sig själva, dvs. 
också utanför det egentliga sammanhang (kontext) där de ursprungligen uttrycktes. Utsagorna 
kan sedan kategoriseras och jämföras utan att utsagans ”referenser” beaktas. 
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Inom kontextuell analys däremot behåller man under hela analysen ständigt utsagornas 
kontext ”i minnet”.  

”Den kontextuella analysen bygger på att uppfattningen ses som en del av och 
i relation till ett vidare resonemang. Men i kontextuell analys lyfts inte 
tankeformen (uppfattningen) ur den kontext i vilken den förekommer. 
Uppfattningen dekontextualiseras således inte i fenomenografisk mening”. 
(Uljens, 1989, s. 29). 

 
Begreppen kontextualisering och dekontextualisering är betydelsefulla för att kunna förstå hur 
de kvalitativa forskningsansatserna fenomenografi och kontextuell analys förhåller sig till 
varandra. I båda dessa hermeneutiskt präglade ansatser står andra ordningens perspektiv i 
centrum. Uljens (1989): 

”Med uppfattningarnas dekontextualisering avses att uppfattningarna 
betraktas som självständiga betydelseinnehåll…Dessa betydelseinnehåll kan 
vara mer eller mindre integrerade med varandra….systematiserandet av en 
helhet förutsätter en dekontextualisering av en helhet.” (a.a., s. 27). 

 
Svensson (1989) poängterar att kontextuell analys mycket väl kan användas metodiskt inom 
andra forskningsinriktningar för att bearbeta olika sorters data, inte endast uppfattningar som är 
fenomenografins fokus. Samtidigt markerar han dock den principiella närheten inriktningarna 
emellan. ”de gemensamma generella dragen grundas i en likartad syn på fenomen och syfte 
inom ett omfattande forskningsområde.” (Svensson I: Säljö, 1989, s. 44). 
 
4.5 Kontextuell analys i denna studie 
Som ovan presenterats syftar den kontextuella analysen till, att i ett första steg, generera 
grupper av utsagor som är av kvalitativt skilda karaktärer. I denna studie innebar detta att 
enkätutskrifterna om skolfusk genomlästes i jakt på gemensamma nämnare som skulle kunna få 
utsagor att bilda ”naturliga” grupper. Hur dessa gemensamma nämnare skulle komma att se ut 
var inte möjligt att i förväg avgöra, även om enkätfrågorna i förväg skisserats i vaga teman.  

Dessa grupper av utsagor med ett likartat meningsbärande innehåll benämns inom kontextuell 
analys som antingen aspekter eller komponenter. Komponenter kännetecknas av att de är 
möjliga att avgränsa i tid och rum och aspekter utgörs av egenskaper eller kvaliteter som inte är 
möjliga att avgränsa på samma sätt. 

Uljens (1989) använder begreppet ”sekundära fenomen” istället för aspekter och nämner som 
exempel på sådana ”utbildning, lärarkunskap, inlärning, socialt klimat, socialisering och 
fostran.” (a.a., s. 31). Uljens fortsätter:  

”Kännetecknande för dessa s.k. sekundära fenomen (läs; aspekter, förf. 
parentes) är att de inte kan avgränsas på förhand av forskaren mer än vad 
gäller själva området för forskningen eller ur vilken aspekt verkligheten skall 
granskas. Själva uppfattningarna som uttrycks i intervjusituationen kommer 
sedan att avgränsa den undersökta frågans innehåll. Det betyder att individens 
sätt att resonera (hur) om ett fenomen avgränsar det som individen uppfattar 
som fenomenets innebörd (vad-aspekten). Hur-aspekten avgränsar alltså vad-
aspekten.” (a.a., s. 32-33). 

När väl komponenter och/eller aspekter genererats ur empirin analyseras materialet på nytt. 
Denna gång genom att man växelvis närmar, respektive distanserar sig ifrån data som nu utgörs  
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dels av de ursprungliga enkäterna i sin helhet, de utsagor som bildat komponenter och/eller 
aspekter och, i detta steg, framförallt de relationer som kan antas finnas mellan olika 
komponenter och aspekter.  

 

4.5.1 Framväxten av aspekter 
Bearbetningen inleddes med att enkäterna skrevs in på Word-dokument. Själva inskrivandet 
gav goda tillfällen att reflektera över vilka uppfattningar som kunde antas ligga latenta i olika 
utsagor. Att skriva ut data är tidskrävande, men just tidsåtgången gav utrymme för att ”lära 
känna” utsagorna.  Materialet lästes därefter igenom ett flertal gånger i syfte att fördjupa 
förståelsen för de olika meningar som uttrycktes däri. 

Enkäten innehöll, utifrån förförståelse, ett antal vagt avgränsade teman. Därmed kunde det 
kanske förväntas att även dessa aspekter skulle framträda tydligt i resultatet. Denna förväntan 
besannades dock inte alltid. 

Eftersom eleverna i sina uttryckta uppfattningar huvudsakligen resonerat utifrån skolfusk som 
de faktiskt utfört är alla situationer av olika karaktär. Det är därför inte heller självklart vilka 
delar och aspekter som olika elever har valt som väsentliga för den kontext där det egna 
skolfusket ägde rum. I den process där aspekter växte fram eftersträvades att finna och beskriva 
de likheter och skillnader som kan sägas vara gemensamma för materialet i sin helhet.  

Aspekterna växte fram ur materialet genom att eleverna i sina utsagor fokuserat olika delar av 
de situationer då de skolfuskat. Inom dessa olika delar (aspekter) finns vidare en variation 
mellan olika uppfattningar, eleverna uppfattar således samma delar men på olika vis. Det är 
naturligtvis också så att olika delar och aspekter inte tillmäts samma värde i de olika situationer 
och uppfattningar som eleverna beskriver. Samtliga aspekter är således inte tydliga på samma 
sätt i alla de uppfattade situationerna. 

 

4.5.2  Skolfusket aspekter – en beskrivning. 
Vid analysen av elevernas utsagor om sitt eget skolfusk utkristalliserades ett antal aspekter som 
var för sig pekade ut avgränsade delar av elevernas uppfattningar. Dessa aspekter visade sig 
vara: 

- Elevens uppsåt/avsikt/intention med skolfusket. Samtliga elever (utom en) har i utsagor 
givit uttryck för vad de önskade uppnå genom att skolfuska.  

 
- Elevens förklaring till/försvar av/legitimering av det egna skolfusket. (Hur) uppfattade 

eleven att det egna skolfusket var berättigat? En övervägande del av eleverna väljer i 
utsagorna att fokusera denna aspekt. 

 
- De betydelsefulla relationer som eleven ser i relation till det egna skolfusket utgör en 

tredje aspekt, (eller kanske snarare komponent eftersom det ju är den kontextuella 
analysmetodens begrepp för grupper av utsagor som är möjliga att avgränsa i tid och 
rum). 

 
- En fjärde avgränsad avdelning av utsagor utgjordes av elevens allmänna inställning till 

skolfusk, dvs. med intresse även övergripande det egna personligt genomförda 
skolfusket. En viktig utgångspunkt i utsagorna har varit om skolfusk ansetts vara ett 
felaktigt beteende eller ej. 
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-  

Inom aspekterna fanns en variation av kvalitativt skilda uppfattningar. Dessa presenteras i olika 
utfallsmönster i rapportens resultatdel, (på s. 34-40). 

4.6  Deduktiv tolkning av empirin 
I analysarbetets andra del tolkades materialet på ett annat sätt. Detta analysförfarande var 
närmare knutet till teoretiska perspektiv och ansatsen mera präglat av att deduktivt söka av 
empirin efter spår av de teoretiska perspektiv som presenterades i rapportens teoridel. Här 
nedan illustreras hur tolkningsarbetet genomfördes i en del av enkät 18. En bearbetning av 
enkäten i sin helhet kan studeras i bilaga 5. 

7. Berätta noggrant och i detalj, hur du uppfattar att ditt skolfusk har 
förändrat din inställning om något….och i så fall vad och hur. 
 
18 ”Jag tror att alla i skolan fuskar någon gång (Sociologiskt perspektiv – 
signifikanta andra). Det trodde jag inte innan men det är bara att inse att 
skolan är tuff och man behöver hjälp för att klara den (Prestations-
psykologiskt perspektiv –oro för misslyckande). Men jag tycker inte det är 
rätt att fuska i tävlingar och sådant för om jag skulle fuska så att jag vann 
skulle andra bli lessnar (Moralfilosofiskt perspektiv – omsorgsprincipen) när 
det egentligen var de som skulle vunnit (Moralfilosofiskt perspektiv – 
rättviseprincipen). Så det är inte rätt.” 18 

 

Elev 18s utsagor har, som synes, tolkats att innehålla uppfattningar präglade av tre teoretiska 
perspektiv.  

I resultatdelen har endast enkäter innehållande utsagor ifrån maximalt två olika perspektiv 
hänförts till de kategorier som perspektiven utgör. I exemplet, enkät 18 ovan, uppfylls således 
inte kraven på tydlighet och stringens utifrån perspektiven och utsagor ifrån informant 18 har 
därför inte heller tolkats som orienterade åt speciella perspektiv. 

I studiens resultatdel presenteras hur denna andra analys av empirin i sin helhet har fallit ut och 
tolkats, (på s. 41-44). 

 

 

4.7 Reliabilitet och validitet 
Inom kvalitativ forskning försöker man ofta att angripa sina data så förutsättningslöst som 
möjligt, vilket leder till att man  

”till vissa delar begrundar av vilken natur forskningsobjektet är efter 
datainsamlingen…..detta betyder att man beträffande frågan om validitet 
inom kvalitativt inriktad forskning ( ) koncentrerar sig på relationen mellan 
datamaterialet och tolkningen dels som process, dels som resultat.” (Uljens, 
1989, s. 53).  

 
Både fenomenografin och den kontextuella analysen har utvecklade metoder för att trygga 
validiteten genom att olika nivåer av kategorier ”säkras” genom att utsagor citeras i anslutning 
till de kategorier de skapat. Angående validitet påpekar bl.a. Gerrevall (1992) att en vanlig 
diskussion inom fenomenografi gäller om intervjupersoner verkligen uttalar sig om samma 
fenomen. Eftersom Gerrevalls studie bygger på studenters upplevelser av sina respektive  
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självständiga arbeten, liksom denna studie bygger på gymnasieelevers  uppfattningar av eget 
(individuellt) skolfusk faller denna aspekt av validitet bort. 
 
Intresset kring giltighet kommer således främst att handla om att de resultat man funnit måste 
kunna ges ett så tydligt stöd av det redovisade materialet att meningsinnehållet kan 
kommuniceras vidare till andra än forskaren själv, s.k. ”kommunikativ validitet”. 
 
Svensson, P-G (1996) anser att reliabilitet i princip är underordnat validitet på så vis att om 
validiteten är tillfredsställande så följer också att reliabiliteten är god. Det motsatta förhållandet 
gäller dock inte. Svensson argumenterar för att reliabiliteten inom kvalitativa ansatser bör ses 
som beroende av situationen eftersom de objekt som undersöks inte är konstanta – människor 
påverkas helt enkelt av så många olika saker att dagsformen och därmed deras svar kan vara 
olika från gång till gång. ”Därför är reliabilitetsbegreppet mer sammanflätat med 
validitetsbegreppet i den kvalitativa studien och kan knappast studeras enskilt såsom görs med 
reliabiliteten i kvantitativa studier.” (a.a., s. 210).  
 
Uljens (1989) jämför kvantitativt, respektive kvalitativt intressefokus gällande validitetsfrågor 
och menar att man i kvantitativ forskning fokuserar på ”mätningens validitet” och att det då är 
naturligt att ha  

”mätinstrumentets förhållande till den verklighet man mäter….i blickfånget. 
I kvalitativ forskning bekymrar man sig däremot ofta för om tolkningen 
(som process och som resultat) av det material som representerar 
verkligheten är valid eller inte.” (a.a., s. 52).  

 
Utifrån Uljens (1989) kan konstateras att kvantitativt inriktad forskning i första hand har sitt 
validitetsproblem i operationaliseringen av de begrepp och utarbetandet av det mätinstrument 
som skall användas för att ge en ”sann” bild av verkligheten. Validitetsproblement är m a o i 
fokus före datainsamlandet.  
 
I denna studie gäller detta förhållande delvis för den procedur i vilken de teoretiska 
perspektiven operationaliserades för att kunna användas som analysram i den andra deduktivt 
inriktade analysen av empirin, även om denna del av analysen inte är utpräglad kvantitativ. 
Abduktiva ansatser innebär således att validitet bör fokuseras både före och efter 
datainsamling. 
 
Även kvalitativa studier bör fokusera reliabilitet i samband med datainsamlandet. I denna 
studie har omsorg lagts på att hålla situationerna då enkäterna fylldes i under så lika rådande 
omständigheter som möjligt.  
 
För den kvalitativa metodansats som antagits i denna studie är det signifikanta 
sanningsbegreppet (Koherensteorin) en rimlig utgångspunkt för en diskussion kring validitet 
och reliabilitet. En studies giltighet bör ju bedömas utifrån det kunskapsteoretiska perspektiv 
inom vilket den genomförts. En målsättning är därför att stärka studiens inre koherens. 
 
4.7.1 Förförståelsens eventuella påverkan 
Att förförståelsen i förväg teoretiserats kan möjligen ha påverkat utfallet av den kontextuella 
analysens resultat i form av aspekter, kategorier och relationer dem emellan. 
 
Min egen förförståelse har sitt ursprung i min vardagliga pedagogiska praktik som 
gymnasielärare i teoretiska ämnen och mera specifikt i frågan om varför elever fuskar? Efter  
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diskussioner med andra lärare har jag så småningom kunnat knyta min förförståelse till fyra 
övergripande teoretiska perspektiv, nämligen ett prestationspsykologiskt, ett mikroekonomiskt, 
ett sociologiskt och ett värdefilosofiskt. Utifrån min förförståelse som förtydligats genom de 
fyra presenterade teoretiska perspektiven har den kvalitativa enkäten utformats på så sätt att 
enkätens olika frågeområden har skapats för att kunna ”fånga in” essensen i de fyra teoretiska 
perspektiven samtidigt som enkätfrågorna hållits så öppna som möjligt för att möta 
preferenserna ifrån en hermeneutisk ansats. Enkätens frågeteman utgår alltså ifrån min 
förförståelse, filtrerad genom fyra erkända teoretiska perspektiv där essensen i varje perspektiv 
fått plats i enkäten.  
 
Vid analysarbetet genom kontextuell analys har dock denna förförståelse, så gott det medvetet 
är möjligt, lagts åt sidan. Analysarbetet har i stället styrts av empirin. Den öppet hållna 
tematiseringen av enkäten syftade att skapa möjlighet för eleverna att uttrycka uppfattningar 
om de komponenter och aspekter som utgjorde essensen i de teoretiska perspektiv som i förväg 
rimligen kunde antas. 
 
Svensson, P-G (1996) menar att ett sätt att minska riskerna för att förståelsen tillåts 
påverka resultatet är att låta empirin studeras ifrån olika infallsvinklar:  

”Vanligen är teorier produkter av olika traditioner, vilket gör att man kan få en 
fylligare bild då de kombineras, men icke nödvändigtvis en mera ’objektiv’ 
bild…Vidare säger Denzin (1989) att triangulering eller applicering av flera 
metoder reducerar forskarens personliga påverkan som kan bero på 
användandet av enstaka metoder” (a.a., s. 219, förf. parentes).  
 

I denna studie används inte triangulering i varken traditionell metodiskt eller teoretisk 
bemärkelse, men kombinationen av en huvudsakligen induktiv och en mera deduktiv 
(abduktiv) ansats kan delvis sägas närma sig det angreppssätt som Svensson P-G presenterar. 
 
4.7.2 Medbedömning eller ej? 
Ett vanligt sätt att testa reliabiliteten i en kvalitativ studie är att låta en medbedömare använda 
sig av de kategorier som tolkningarna av data har resulterat i och i dessa sortera in olika 
individers utsagor. Om medbedömaren sorterar utsagorna i samma kategorier som forskaren 
själv föreligger en god reliabilitet. Denna samstämmighet kan diskuteras och redovisas, men 
faktiskt också kvantitativt mätas och beräknas.  
 
I denna studie har möjligheten till medbedömning inte utnyttjats. Huvudsakligen p.g.a. 
tidsbrist, men också på grund av en insikt om att analysarbetet är så pass krävande att det med 
Gerrevalls (1992) ord kan ifrågasättas  

”vilken möjlighet en medbedömare i realiteten har att utifrån samma 
förutsättningar som forskaren komma fram till samma slutsatser. Eftersom 
de kategoriseringar som gjorts bygger på en mycket tidskrävande 
bearbetning av materialet, där fokus ständigt skiftar mellan del och helhet, 
kan man svårligen vänta att en medbedömare efter en tidsmässigt betydligt 
kortare granskning ska komma fram till samma resultat”. (a.a., s. 67-68).  
 

 
4.7.3 Validitet genom återkoppling 
Svensson, P-G (1996) hänvisar till Kvale som gör en åtskillnad mellan kommunikativ och 
pragmatisk validitet. Kommunikativ validitet innebär att de människor som är inblandade i 
undersökningen, oftast som respondenter, accepterar de resultat och de analyser som deras  
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utsagor resulterat i. Svensson, P-G kallar denna kommunikativa validitet för ”validering genom 
feedback från informanterna”. Pragmatisk validitet föreligger om forskaren lyckas att logiskt 
motivera sina resultat och slutsatser på ett sätt som läsaren finner övertygande. Studien 
planerades utifrån möjligheten att, i första hand, återkoppla resultatet till åtminstone en av de 
tre delgrupper som utgjorde undersökningsgruppen och i andra hand till pilotstudiegruppen. 
Samtliga dessa försök misslyckades tyvärr  
p.g.a. de planeringsproblem som ofta drabbar avslutningsklasser i gymnasieskolan under maj 
månad. 
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5. Resultat 
Resultatkapitlet är uppdelat i två avskilda delar utifrån de två olika metoder som har använts 
för att analysera empirin. I ett första avsnitt redovisas resultatet av huvudstudien analyserat 
genom kontextuell analys och i ett andra avsnitt redovisas bistudiens resultat där empirin 
tolkats på ett mera teoriinspirerat deduktivt sätt. 
 
5.1 Resultat av den kontextuella analysen 
Både Svensson, L. (1989) s. 42 och Bendz (1995) påpekar att resultatet av en kontextuell 
analys huvudsakligen består av själva de kategorier som dataanalysen leder fram till:  

”Resultatet av en kontextuell analys presenteras i form av kategorier och 
relationer mellan kategorier. Dessa beskriver kvalitativt skilda sätt att 
uppfatta ett fenomen eller en företeelse. En beskrivningskategori är i sig 
tänkt att vara neutral till sin språkliga form. Den formuleras med hjälp av 
ord, men den är tänkt att stå för en innebörd, som kan uttryckas på olika sätt. 
Utsagor om fenomens eller företeelsers mera specifika eller underordnade 
egenskaper ingår inte i beskrivningen av en uppfattning. En beskrivnings-
kategori överskrider därför de utsagor till vilka den refererar.” Bendz, 
(1995), s. 60. 

 
”Att analysen är kontextuell innebär alltså att inga indelningar och avgränsningar görs på 
förhand eller utifrån generella kriterier utan motiveras utifrån de specifika datas innebörd.” 
Svensson, L. (1989) i Säljö s. 46. De teman som inledningsvis skisserades och fick bilda teman 
i den kvalitativa enkäten kom inte heller att sammanfalla med de aspekter som den kontextuella 
analysen av empirin resulterade i. 
 
Delar av vissa utsagor kan finnas representerade i flera olika (del)aspekter. Detta eftersom 
utsagorna i en analys omväxlande baserad på närhet och distans kan ges delvis olika innebörd 
utifrån vilken kontext utsagorna tolkas i. 

”Vid urvalet av utsagor ur de ursprungliga intervjuerna har den analytiska 
karaktären i viss mån förstärkts i förhållande till den kontextuella. Eftersom 
vissa kategoriseringar som gjorts vid analysen bygger på uttalanden som den 
studerande gjort vid olika tillfällen under intervjun (i enkäten), har dessa 
utsagor i fallbeskrivningarna sammanförts under det innehåll de behandlat.” 
(Gerrevall, 1992, s. 82, förf. parentes).  

 
Samma arbetssätt har använts i denna studie. 
 
5.1.2 Aspekter tolkade ur empirin 
De aspekter som växte fram ur empirin fick, som tidigare redovisats (s. 27), benämningarna: 

- Elevens uppsåt/avsikt/intention med skolfusket. 
- Elevens förklaring till/försvar av/legitimering av det egna skolfusket.  
- De betydelsefulla relationer som eleven ser i relation till det egna skolfusket.  
- Elevens allmänna inställning till skolfusk.  

 
I den kontextuella analysen andra del har relationerna mellan dessa olika aspekter analyserats 
med syftet inställd på att söka mönster som visat sig betydelsefulla för elevernas uppfattningar 
om det egna skolfusket. Dessa kategoriserade mönster av relationer mellan betydelsefulla 
aspekter kallas inom kontextuell analys för utfallsmönster.  
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Utfallsmönstren i denna studie har resulterat i fem kategorier som rubricerats efter den aspekt 
som visat sig ha störst betydelse för innehållet i vardera kategorin och relationerna med övriga 
aspekter. Huvudaspekten ”uppsåt, avsikt, intention” har ”stigit fram” som en sorts planet kring 
vilka de övriga aspekterna svävat som månar, ömsesidigt beroende av varandra för att stanna 
kvar i sina banor. Varje aspekt och relationerna mellan aspekterna är betydelsefulla för att ge 
en rättvisande  kontextuell bild av varje kategori. 
 
Av naturliga skäl har de mönster av utsagor som slutligen hänförts till en viss kategori olika 
stark betoning på de olika kvalitativa aspekter som ingår i kategorierna. Det är ju så att säga 
bl.a. just det som skapar en tydlig åtskillnad i de mönster som framträder ur den kontextuella 
analysens andra steg. 
 
5.2 Utfallsmönster 
Utfallet av den kontextuella analysens andra del resulterade i fem kvalitativt åtskilda 
utfallsmönster eller kategorier. 
 
Dessa kategorier har givits sina namn efter variationer av den aspekt som ansetts vara den 
tydligast meningsbärande för de olika utfallsmönstren. Denna ”huvudaspekt” har ansetts vara 
elevens uppsåt/avsikt/intention med det egna skolfusket. Kategorierna har utfallit enligt 
följande: 
         - att klara av en tillfälligt besvärlig situation.  
 (Tolv situationer; Skola A:9, B:2, C:1). 
         - att utmana/provocera/protestera emot (skol)systemet. 
 (Åtta situationer; A:3, B:1, C:3). 
         - att överleva i en skolsituation som upplevs för svår. 
 (Sex situationer; A:2, B:1, C:3). 
         - att höja betyg. 
 (Sex situationer; B:1, C:5). 
         - att slippa anstränga sig. 
 (Fyra situationer; A:3, B.1, C:1). 
 
Situationer i detta sammanhang avser de uppfattningar som ryms inom en enkäts totala utsagor. 
 
Hur skall de framlyfta kategorierna uttolkas? 

”Kategorierna representerar grupperingar av individers uppfattningar och 
konstrueras genom jämförelser mellan olika individers uppfattningar. 
Kategorierna utgörs av sammanfattningar av de olika uppfattningar man 
funnit av det undersökta fenomenet och av deras inbördes relation. Det är 
korta sammanfattningar av återgivande karaktär som ofta kompletteras 
med jämförelser mellan uppfattningar och med tydliggörande i form av 
t.ex. citat av vad som utmärker olika kategorier.” Bendz, (1995), s. 60-61.  

 
I resultatdelen av en genomförd kontextuell analys är det brukligt att flitigt kommentera 
utsagorna. De flesta sådana studier är uppbyggda kring en empiri insamlad via kvalitativa 
intervjuer ex. vis Gerrevall (1992) och Bendz (1995). I föreliggande studie användes kvalitativa 
enkäter för datainsamlingen. Utsagorna kom därmed att bli kortare än vad som är vanligt vid 
intervjuer. Enkätformen har inte heller givit möjlighet till uppföljande frågor som, under 
datainsamlingen, kunnat stärka validiteten. Utifrån dessa överväganden bedömdes risken för  
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övertolkning som en faktor att beakta. Utsagorna har därav kommenterats något mera sparsamt 
än brukligt är i kontextuellt analytiska sammanhang. 
 
Kategorierna presenteras i den ordning de antalsmässigt innehåller utsagor ifrån elever i den 
mening att varje enkät i sin kontextuella helhet har givits en huvudkategori utifrån 
uppsåtet/avsikten/intentionen med det egna skolfusket. Väl att märka är att utsagor ifrån en och 
samma enkät däremot kan placeras i flera skilda delaspekter inom varje huvudaspekt. Med 
tanke på att studien till sin natur är kvalitativt uppbyggd presenteras antal enkäter inom varje 
kategori mera som ”referensinformation” än som resultat. 
 
5.2.1 Kategori ett: Att klara av en tillfälligt besvärlig situation  
Beskrivningarna av dessa uppfattningar om eget skolfusk utgår ifrån att eleven plötsligt upplevt 
sig ha ”hamnat” i en tillfälligt besvärlig situation. Situationen uppges ha uppkommit av 
glömska, överraskning eller dålig planering. I utsagorna poängteras att situationen inte varit 
planerad utan plötsligt upptäckts och därmed krävt en snabb och möjlig lösning. 
Avsikten/uppsåtet/intentionen med skolfusket har således varit att ”smidigt” klara av den 
uppkomna situationen. Vad som anses vara en besvärlig situation varierar: 

”Jag var väldigt stressad och hade det tungt i skolarbetet just då. Hade inte 
mycket tid över så jag bestämde mig för att hämta ett redan färdigt arbete 
på nätet och ändra det lite. När det gäller fusklapparna gäller samma, jag 
har haft för dålig planering och känt mig tvingad till att fuska.” 17 

 
”En gång hade jag glömt bort att vi hade ett slags glosförhör på 
engelskan. Jag ville inte säga att jag hade glömt att läsa på så jag 
kopierade gloslistan och förminskade den så jag hade den i knäet… 
Engelskaläraren blir så otroligt arg så jag ville inte gå fram till henne och 
säga att jag hade glömt bort det. Dessutom hade jag redan missat någon 
sak på hennes lektioner.” 30 

 
”När jag suttit med ett stort prov och haft svårt med någon fråga, kan ha 
varit en ren och skär minneslucka, då har det hänt att jag smygkollat på 
någon sittande bredvid mig.” 50 

 
I utsagorna inom denna kategori bagatelliseras det egna skolfusket av eleverna med 
argumenten att skolfusket skett på den betygsnivå som eleven upplevt sina vanliga 
skolprestationer vara ”värda” eller upplevt att läraren bedömt att de tidigare prestationerna 
motsvarat. Utsagorna ”andas” uppfattningen att kunskapskontrollen mycket väl hade kunnat 
genomföras ärligt på samma resultatnivå som skolfusket gav. Skolfusket anges på så vis ha 
”säkrat” prestationer på en viss resultatnivå istället för att riskera ett tillfälligt misslyckande. 
Den förväntade slutgiltiga bedömningen av elevens prestationer under kursen i form av ett 
kursbetyg anses inte ha påverkats genom skolfusket. Dessa uppfattningar förklarar/försvarar/ 
legitimerar det genomförda skolfusket: 

”Jag tror inte att mitt betyg i svenskan kommer att bli så mycket bättre 
bara för att jag fuskade o fick bra resultat på ett läxförhör.” 4 
 
”… man vet ju hur det känns när man vet att man egentligen kan svaret 
men det finns där inte, just då när det behövs.” 50 

 
Eleverna ger således, i princip, sig själva mandat att både genomföra och utvärdera en 
bedömningssituation. 
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De betydelsefulla relationer som beskrivs i relation till det egna skolfusket utgörs av systemet i 
form av lärare och skolsituationen i stort eller av andra elever som antingen omtalas i 
sammanhang av solidaritet:  

”Jag och de kompisar jag sitter i grupp med brukar viska och hjälpa 
varandra. Oftast är det jag som låter dem skriva av mig. Denna gång 
behövde jag hjälp och när läraren gick ut var det inga problem… Den 
andra tjejen begick samma brott och det var knappast så att jag tvingade 
någon till något.” 40 

 
eller i olika termer av rättvisa: 

” Det kändes ändå konstigt, kändes fel mot dem andra…Jag fick ju bra 
resultat på läxförhöret genom att jag fuskade. Det fanns kanske dem som 
inte fick lika bra resultat eftersom de inte fuskade. Då fick jag dåligt 
samvete. Varför ska jag fuska till mig bättre resultat, det är taskigt och 
känns konstigt mot alla andra som inte fuskar…Efter mitt fusk fick jag 
mig en tankeställare om att detta var fel både mot mig själv och mot alla 
klasskompisar.” 4 

Ingen av utsagorna fokuserar ”jag” som mest betydelsefulla relation.  
 
Samtliga utsagor inom denna kategori anger, som allmän inställning att skolfusk anses vara ett 
felaktigt beteende och att det egna skolfusket, som ofta varit av engångskaraktär, knappast 
kommer att upprepas. Inställningen kan byggas upp utifrån uppfattningar om rättvisa: 

”Förut fuskade jag oftare, men jag upptäckte att det är bättre att anstränga 
sig själv och istället försöka. Det är roligare att få bra betyg man gjort sig 
förtjänt av och jobbat för…Jag tycker att skolfusk är fel. Det är tråkigt att 
se andra människor som fuskar och får bättre betyg. När man själv 
ansträngt sig och inte får bevis för det.” 19 

 
eller utifrån ett upplevt dåligt samvete: 

Jag fick dock känna på det dåliga samvete och jag tror att det medförde att 
jag aldrig kommer fuska igen. Det känns orättvist och skamligt…Jag 
uppfattar skolfusk som något mycket fult och mycket dumt. Det är 
orättvist mot omgivningen och det ger dig som ’fuskare’ oförtjänta 
fördelar.” 37 
 

Utfallsmönstren inom denna kategori präglas av en betydande homogenitet i relationerna 
mellan aspekternas delar.  
 
5.2.2 Kategori två: att utmana/provocera/protestera emot (skol)systemet 
Avsikten/uppsåtet/intentionen med det egna skolfusket i denna kategori är att 
utmana/provocera/protestera emot (skol)systemet. Inom denna kategori definierar relationerna 
mellan aspekternas olika utfall en grupp av utsagor som uttalar misstro emot skolan som 
system. Utsagorna ger vidare uttryck för en betydande medvetenhet om systemets brister och 
hur dessa kan utnyttjas. Just medveten-heten utgör en betydande skiljelinje emot den förra 
kategorin där skolfusket närmast beskrevs som en påtvingad respons på en plötsligt 
uppkommen situation.  
 
Utmaningen att skolfuska kan genomföras med en något ”överseende” och nonchalant 
nedvärderande inställning till skolan: 
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” De andra eleverna tyckte att det var rätt kul när vi blev påkomna men 
jag tror att de också skärpte sig eftersom att även dem förstod hur lätt det 
är att bli påkommen. Men jag tror inte de slutat fuska på andra sätt för 
det…Jag fuskar fortfarande men som sagt inte på det sättet… Sen kan 
man ju undra om vissa lärare är helt tröga?! En lärare på skolan brukar 
lämna ut frågorna till provet innan alla har gjort det, och ger sen samma 
prov till de som gör det i efterhand. Hon fattar inte ens när den som gjort 
provet senare får full pott på provet, att han/hon har fuskat! ☺ Jag gillar 
fusk.” 43 

 
eller som en kraftmätning där varje åtgärd och motåtgärd noga värderas: 

”Jag vet hur denna läraren fungerar, så därför sa jag att jag skulle till 
tandläkaren, en frånvaro som är giltig, som gör att jag får göra 
provet…men de gånger jag gjort det (skolfuskat), har jag försökt räkna 
med alla eventuella händelser…när man lyckas med att fuska känner man 
sig mer självsäker. Också mer medveten, eftersom man måste ha så 
många saker i åtanke när man fuskar, främst på vilka sätt läraren kan 
komma åt dig.” 49 (Förf. parentes).  

 
De krav som skolan ställer på elever och deras prestationer accepteras inte och anses därför inte 
heller vara viktiga att följa. Skolans förmåga att legitimera och efterleva sina egna regler och 
krav anses också bristfällig. Dessa faktorer lyfts fram som försvar/förklaring/legitimering av 
skolfusket. 
 
Här argumenteras utifrån uppfattningar av privatmoralisk karaktär: 

”Skolfusket har inte ändrat min inställning till något. Skolfusket är 
snarare en produkt av min inställning. För personligen anser jag att det 
inte är att fuska när man klipper ut olika texter och sätter ihop det till ett 
eget arbete. Du har fortfarande lagt ner arbete på det, samt att skriva om 
hela texter fakta till egen fakta, det som läraren vill, förändrar egentligen 
inte själva kärnan i texten, den man vill åt, man bara hittar nya ordföljder, 
vilket tar upp onödigt mer tid än att bara klippa rätt av.” 49 
 

och utifrån att skolans kunskapsfokus inte erkänns: 
”det var sånt ämne jag knappt kunde förstå och att såna saker var 
’onödiga’ att lära mig, för att jag visste att jag ska glömma bort ’konstiga’ 
formler ändå och inte använda de i verkliga livet.” 26 

 
Men det kan också handla om skolans sätt att mäta kunskapen: 

”Jag tycker inte att om jag fuskar några gånger på ett prov som jag vet att 
jag kan egentligen men frågorna är ställda på ett sånt sätt att man måste 
kunna det precis som det står i boken…Om jag kan hela buddhismen och 
min lärare ställer frågor på så sätt att jag måste kunna ordagrant ur boken, 
då tycker jag att man ska få fuska.” 36 

 
Utsagorna präglas av ett fokus på antingen jag eller (skol)systemet som mest betydelsefulla 
relationer, men kontextuellt är det just relationen jag och systemet eller rättare sagt jag emot 
systemet som utmärker utsagorna i denna kategori.  
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Utsagorna uttrycker en betydande medvetenhet om ”motståndarens” möjligheter att agera:  

”Jag anser att jag ligger plus – minus – noll. Under första året på gymnasiet 
åkte jag dit för fusk, och kunde därmed inte få mer än G i det ämnet. Läraren 
blev dock inte arg på mig, då jag sa att det var jobbigt hemma. En ren och 
skär lögn som räddade mig från att hamna i onåd. Efter det har jag inte fuskat 
så extremt mycket, men de gånger jag gjort det, har jag försökt räkna med alla 
eventuella händelser.” 49 
 

Och dessa uppmärksammade brister utnyttjas med stor självklarhet: 
”Det ämnet jag fuskade i har vi haft så många prov (kalla det för 
småprov/läxförhör). Ca 30 st prov under 2 och 3an vilket gör att varje 
prov inte blir så mycket värt (om man inte får IG). Man känner sig 
omotiverad när man har så många prov och har andra viktiga kurser där 
man i regel har 3-4 prov/termin…Varit sjuk och efteråt fått ut provet så 
jag kunnat öva på det. Denna lärare som har gjort provet byter aldrig ut 
prov för sjuka elever… när en lärare lämnar ut prov när alla inte skrivit 
det och sätt 2,3 elever i samma rum utan uppsikt får läraren nästan skylla 
sig själv.” 38 
 

I denna kategori är relationerna mellan aspekterna ”förklara/försvara/legitimera skolfusk” och 
”betydelsefulla relationer” mycket nära och tätt förbundna med varandra genom elevers 
utsagor. Om skolsystemet har brister så bör dessa brister utnyttjas. 
 
Samtliga utsagor inom kategorin beskriver att skolfusk i allmänhet inte ses som ett felaktigt 
beteende, i flera fall tvärtom. I en utsaga hävdas att skolfusk är acceptabelt om den fuskande 
kan legitimera det för sig själv, i övriga utsagor accepteras skolfusk utan denna reservation: 

”Vet inte redigt bryr mig inte så mkt om hur andra gör för att klara sin 
skolgång det är ju bara roligt att dom klarar den.” 15 

 
”Det är upp till var och en. Vågar man riskera att bli påkommen så 
varsågod, fuska på. Så länge det har en chans att påverka ditt liv positivt 
ser jag ingen anledning till att inte göra det. Sen om det är oärligt eller inte 
tycker inte jag spelar någon roll. Jag förstår folk som fuskar därför jag 
låter inte något stå i min väg. Vilket de inte heller gör. Bara kör på och 
skaffa dig ett bra liv säger jag.” 35 

 
Gemensamt för uppfattningarna är att både det egna och andras skolfusk tydligt uppfattas som 
en privat angelägenhet. 
 
Även utfallsmönstren inom denna kategori präglas av betydande homogenitet. 
 
5.2.3 Kategori tre: Att överleva i en skolsituation som upplevs för svår  
Initialt kan utfallsmönstret i denna kategori ses sammanfalla med kategorin ”Att klara av en 
besvärlig tillfällig situation”. Den avgörande skiljelinjen ligger dock i ordet ”tillfällig”. Där 
utsagorna i kategori ett definierar en enskild, plötsligt uppkommen besvärlighet anger 
utsagorna i denna kategori en rad av sammanhängande besvärligheter, antingen i ett speciellt 
ämne eller i skolsituationen som helhet. I utsagorna beskrivs att de krav som 
kunskapskontrollen ställer eleven inför upplevs som övermäktiga för den egna kapaciteten. Det  
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egna skolfusket legitimeras således i utsagorna genom att det anges vara det enda sättet att 
”klara av” kunskapskraven och därmed undvika betyget IG.  
På så vis kan aspekterna uppsåt/avsikt/intention och försvar/förklaring/legitimering sägas 
sammanfalla i denna kategori: 

”Jag tänkte nog inte så mycke utan kännde att det var för mycket till 
provet och att jag behövde hjälp med hur/vad jag skulle öva på… Man 
känner på sig redan från början vad man klarar av/kommer att klara av.” 7 

 
”Det händer inte ofta att jag fuskar men jag gjorde det för att jag verkligen 
inte förstod uppgiften och kände att det kunde hänga på om jag fick 
godkänt eller inte. Därför fuskade jag.” 5 
 

I utsagorna anges den mest betydelsefulla relationen, med avseende på det egna 
skolfusket, vara eleven själv. I utsagorna uttrycks tydligt en personlig oro över att 
misslyckas och skolfusk uppges vara ett sätt att minska risken för detta misslyckande. I 
utsagorna uttrycks en betydande strategisk medvetenhet om det egna skolfusket. 
 
Skolfusket sker ofta i smyg och mera med en känsla av underläge än av trots 

”… dessutom ser jag nog inte mitt ’fusk’ som fusk. Utan mer som 
hjälp…När det är för mycket att läsas in till prov glömmer i alla fall jag 
bort det jag läst efter proven. För att bara läsa på och läsa på funkar inte 
för mig.” 7 
 

Skolfusket refereras till som något personligt och privat: 
”Jag tror inte att det har påverkat andra människor särskilt mycket 
eftersom ingen vet om det.” 12 
 

I en majoritet av utsagorna uttrycks att skolfusk i allmänhet ses som ett acceptabelt beteende, i 
hälften av fallen med reservationen att det skall kunna legitimeras av skolfuskaren själv: 

”Jag tycker nog att det är okej. Livet är ju inte rättvist och vissa har 
svårare i skolan så då kan man få fuska lite.” 22 
 
”Jag känner att de som fuskar/som jag sätt fuska. Gör det som ett rop på 
hjälp. Eftersom många känner sig osäkra, stressade när prov inlämningar 
osv ska göras.” 7  
 

Legitimiteten skapas, som synes, utifrån en uppfattning om att skolans krav upplevs som 
övermäktiga. 
 
Även relationerna mellan utsagorna inom denna kategori är tämligen homogena. 
 
 
 
 
5.2.4 Kategori fyra: Att höja betyg 
I denna kategori uttalar utsagorna ett tydligt uppsåt/avsikt/intention att skolfuska för att 
försöka att få högre betyg. Antingen allmänt sett: 

” Provet var väldigt viktigt för mitt betyg och jag ville naturligtvis få ett så 
bra betyg som möjligt.” 25 
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Eller utifrån att eleven tycker sig ha identifierat gråzoner i sitt eget kunnande eller i 
skolans förmåga att bedöma det egna kunnandet: 

”Det är svårt att ’tycka’ många saker i exempelvis en bokrecension. Då är 
det smidigt att läsa andras analyser, plocka ut det som låter bra och låtsas 
som man själv kom på det… kan vara avgörande för om man får VG eller 
MVG eftersom egna åsikter är viktigt.” 24 

 
I utsagorna förklaras/försvaras/legitimeras det egna skolfusket som ett ”nödvändigt ont” som 
”måste” göras eftersom det annars skulle leda till ett sämre utfall i betyg relativt andra elever, 
även om kunskapskvaliteten i sig skulle vara densamma. I utsagorna underkänns i stor 
utsträckning skolans förmåga att rättvist och rättvisande kunna bedöma elevers prestationer:  

”det känns som om dagens betygssystem handlar om så små marginaler. 
Har du dem på din sida kan dina betyg och din framtid bli betydligt 
mycket bättre.” 50 

 
I utsagorna uttrycks också en oro över att förlora betygsfördelar relativt sett om andra elever 
lyckas fuska till sig högre betyg. Störst blir den relativa orättvisan i skilda betyg om eleven 
själv inte fuskar: 

”Dessutom kan man tänka: -Vadå alla andra fuskar sig fram o får höga 
betyg…. varför skulle inte jag får göra det ?!... många fuskar ju..o det är 
ingen som tänker redigt på det…Man får ju ibland dåligt samvete för det 
man gör…o egentligen vet att det inte är rätt. Men man gör det ändå så 
därför att man blir påverkad av alla andra som fuskar. (omgivningen) 
…Men det är svårt att få en att sluta fuska…när alla andra gör 
det…(påtryckningar fr. Skolkamrater m.fl.)” 11 

 
Som mest betydelsefulla relationer anges i utsagorna både jag, andra elever och systemet, men 
med en tydlig inriktning emot att eleven personligen måste värna sina intressen i ett system 
som inte uppskattas: 

”Man får ju ibland dåligt samvete för det man gör…o egentligen vet att 
det inte är rätt. Men man gör det ändå så därför att man blir påverkad av 
alla andra som fuskar. (omgivningen)” ”Skolfusk har kanske påverkat 
mina kompisar när de ser att de får lägre betyg än mig….(orättvisa) m.m.” 
Försökt o ändra på det….men är svårt när man är van vid en viss rutin…” 
11 

 
”jag var så upprörd över att provet hade varit så komplicerat, att jag kände 
att jag ändå ville ta emot all den hjälp jag kunde få.” 25 

 
Ingen utsaga i denna kategori anser att skolfusk i allmänhet är acceptabelt, i en av sex utsagor 
accepteras skolfusk om det kan legitimeras av fuskaren själv. Utsagorna inom kategorin anger 
frekvent att de med en bättre kontroll ifrån skolans sida inte skulle ”behöva” skolfuska: 

”Fusk på skrivningar medelst sms, lappar, teckenspråk är vedervärdigt. En 
skrivning ska du klara av själv och inte med hjälp av någon annan. Jag 
tycker att elever i allmänhet har en rätt lugn syn på fusk och att det borde 
bli ändring på det. Fusk ska straffas hårt.” 17 
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”Jag tycker det är fruktansvärt och hemskt hur man kan kopiera någon 
annans text och säga att det är ens egens. Var är moralen i samhället på 
väg!? Alla lärare borde använda ur-kund.” 24 
 
”Jag tycker ju egentligen att det är fel, eftersom man förbjudit det och för 
att andra personer inte ska kunna glida runt på en räkmacka utan 
ansträngning. Det kanske bli en tydligare konsekvens för de som fuskar 
eller så borde man göra om normerna till regler, så att det blir tydligare 
riktlinjer att kunna ställa sig till. Samtidigt måste man lära sig att det inte 
lönar sig med fusk, för det känns som att det gör det idag.” 40 

 
Som synes betonas dock också i utsagorna elevernas ansvar för den önskade förändringen. 
 
 
5.2.5 Kategori fem: Att slippa anstränga sig  
Inom denna kategori anges den viktigaste avsikten/uppsåtet/intentionen med det egna 
skolfusket vara att slippa ansträngningen av att ”plugga”. Uppsåtet kan vara antingen av 
tillfällig natur eller ett mera permanent förhållningssätt: 

”Jag var sjuk den dag det var prov. Alla som skriver provet får med sig 
provfrågorna efteråt. Jag fick frågorna av en kompis och pluggade in 
svaren på dem. Våran lärare gör inte nya frågor till dem eleverna som inte 
gjorde läxförhöret… Jag tänkte att det kunde vara skönt att bara plugga in 
svaren istället för att läsa en massa sidor i boken som ändå inte skulle 
komma på provet.” 4 
 
”Orkade inte plugga dagen innan…Man, en del har ju en slappare 
inställning till skolan eftersom att det går att fuska. Pluggar mindre.” 8 
 
”Jag tyckte uppgifterna var svåra och orkade inte engagera mig. Ren lathet 
alltså.” 59 
 
 

En majoritet av utsagorna anser inte skolfusket vara så graverande eftersom fusket ”bara” sker 
på den betygsnivå där elevens slutbetyg ändå antas hamna när kursen är färdig. På så vis 
legitimeras/förklaras/försvaras skolfusket: 

”Ingen annan vet om det. För jag har lätt för skolan i vanliga fall, ingen tänkte 
på det.” 8 
 

Vad gäller relationer som anges vara betydelsefulla för det egna skolfusket är utfallet inom 
kategorin heterogent och utan tydliga mönster. 
 
En vanlig uppfattning i utsagorna inom kategorin är att inställningen till skolfusk i allmänhet 
är ett felaktigt beteende. 

”Det är fel mot alla andra som kämpar utan att fuska. Jag tror inte att folk i 
slutändan mår bra av att de har fuskat till sig bra betyg. Jag skulle i alla fall 
inte göra det.” 4 
 
”Jag anser det vara omoraliskt att fuska. Betyg ska spegla ens egna och 
verkliga kunskaper. Dessutom är det orättvist mot andra elever som försöker 
själva, om fuskarna får bättre betyg.” 59 
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Relationerna mellan aspekterna inom denna (lilla) kategori utgör de utpräglat mest heterogena 
av kategorierna inom det totala utfallsmönstret.  
 
5.3 Resultat av den teoriinspirerade studien 
I denna andra del av resultatkapitlet redovisas hur elevers uppfattningar om eget skolfusk kan 
hänföras till något av de teoretiska perspektivfilter som arbetades fram ur teorikapitlet. Detta 
innebär att elevernas utsagor har analyserats och tolkats i syfte att undersöka om 
uppfattningarna om det egna skolfusket främst fokuseras utifrån: 
 
- Ett prestations-psykologiskt perspektiv inriktat på prestation. Utsagorna påtalar en oro för 
ett personligt misslyckande där den egna målsättningen riskerar att inte uppfyllas. Skolfusk 
innebär att den personliga oroskänslan minskar. Detta tankemönster tolkades som det enda 
tydliga perspektivet i sex enkäter. (Skola A:1, B:1, C:4). 
 
- Ett sociologiskt perspektiv där utsagorna påtalar att eleven uppfattar sig som en del av ett 
system. Systemets krafter är så starka att individen uppfattar att de kraftigt påverkar ens 
beteende. Detta kan företrädesvis ske antingen genom 1. interaktion med signifikanta andra 
(som skolfuskar), 2. stämpling eller 3. brist på social kontroll. Skolfusk är ”något som systemet 
påverkar” en att göra. Sociologiska förhållningssätt till skolfusk ansågs allenarådande i sex 
enkäter. 
(Skola A:4, B:2). 
 
- Ett mikroekonomiskt perspektiv där utsagorna medvetet värderar för- och nackdelar med 
eget skolfusk och rationellt beslutar sig för att skolfusket innebär största möjliga (yttre) nytta 
utifrån de egna personliga preferenserna. (De eftertraktade nyttorna betraktas vid tolkningen 
som ”yttre” för att skilja dem ifrån ”det personliga lugn” som utgör en viktig del av 
ovanstående psykologiska perspektiv). En mikroekonomisk orientering präglade tydligt 
utsagorna i fyra enkäter. (Skola A:3, C:1).  
 
- Ett moralfilosofiskt perspektiv där elevernas utsagor uttrycker funderingar över rätt och 
orätt, gott och ont, rättvist och orättvist i förhållande till det egna skolfusket. Skolfusket orsakar 
moralfilosofiska funderingar. Detta synsätt utgjorde ett tydligt ensidigt fokus i endast en enkät. 
(Skola C:1). 
 
När utsagorna inom varje enkät i sin en helhet har hänförts till något av de fyra teoretiska 
perspektiven har detta skett utifrån tolkningen av en ”grundton” där utsagorna i relation till sin 
kontext har beaktats. För att kunna hänföras till ett speciellt perspektiv har krav ställts på att 
grundtonen skall vara tydligt framträdande i förhållande till övriga perspektiv.  
 
Detta förfaringssätt har också använts när de samlade utsagorna i en enkät har tolkats som 
samtidigt tillhörande två teoretiska perspektiv på ett jämbördigt sätt. Om fler än två 
”grundtoner” kunnat finnas i utsagorna i en och samma enkät har risken för otydlighet bedömts 
vara för stor och utsagorna i enkäten har inte hänförts till något speciellt perspektiv. 
Enkätutsagor som placerats i de kategorier som de teoretiska perspektiven utgör anses således 
vara tydligt orienterade åt de tankemönster som perspektiven representerar. Resultaten kan 
lämpligen läsas med en återblick i metodkapitlets del av en bearbetning av enkät 18 (s. 28). och 
en utförligare metodredovisning i bilaga 5. 
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5.3.1 Prestationspsykologiskt perspektiv.  
Enligt det prestationspsykologiska perspektivet är individens ambitionsnivå individuell. Ett 
misslyckande kan således innebära olika saker för olika individer. I utsagorna finns elever med 
stora krav på lyckade resultat:  

”Man vet och känner i hela kroppen att detta är FEL, men man gör det ändå 
för stunden för att det känns inte som man har någon annan ut väg. Man vill 
bara glömma det efteråt. …Många undrar säkert varför dagens ungdomar 
fuskar i skolan så mycket. Jag tror själv att alltid har gasats upp i hastighet 
och att man hade inte samma press på sig för. Nu ska elever kunna allt och 
nästan som att bara MVG duger inga andra poäng.” 54 
 

Här finns utsagor som menar att ett misslyckande inte enbart ses som personligt: 
”Jag var ganska rädd att fuska, men ändå visste jag att det var sånt ämne jag 
knappt kunde förstå…Jag fick bättre betyg…Kanske föräldrar var inte så 
mycket besvikna.” 26 
 

Och här återfinns också utsagor som uttrycker personliga olustkänslor över 
prestationskraven i skolsituationer: 

”Just dom gångerna jag fuskat har jag känt mig avspänd. Och har känt att ’-
kanske kommer jag klara provet’. Men det har inte givit mig någon fördel 
direkt. Utan har nog hjälpt mig på ett psykiskt sätt. för ibland kan det bli för 
mycke på en gång. Och att ’fuska’ som jag gjort har endast givit mig mer 
tid/lättare inlärning/ Och osäkerheten när man ska göra ett prov känns 
knappt…Jag känner att de som fuskar/som jag sätt fuska. Gör det som ett 
rop på hjälp. Eftersom många känner sig osäkra, stressade när prov 
inlämningar osv ska göras. …. Man känner på sig redan från början vad 
man klarar av/kommer att klara av. Man stressar up sig själv. Och helt 
enkelt fuskar. Och använder vilken metod som helst för att hjälpa sig själv 
(Nå sitt mål). ” 7 
 
 

5.3.2 Sociologiska perspektiv 
Uppfattningar om skolfusk som tolkats att ensidigt tillhöra de olika sociologiska inriktningarna 
är  återfinns i sex av de 36 enkäterna. 
 
I flera utsagor påtalas påverkan ifrån signifikanta andra som betydelsefullt för skolfusket: 

” I allmänhet finns det nog många som fuskar och då inte bara elever i 
skolan!!” 54 

 
”Jag ser det som majoriteten på ett eller annat sätt alltid få höra någon fråga 
som kommer på ett prov som någon har gjort innan.” 16 
 
”Men det är svårt att få en att sluta fuska…när alla andra gör 
det…(påtryckningar fr. Skolkamrater m.fl.).” 11 
 

Liksom bristande social kontroll poängteras som en väsentlig påverkan på skolfusk i andra 
utsagor: 

”Det finns ju liksom inte en chans att läraren kan hitta fusk när man tar så 
från olika ställen o formulerar lite annorlunda.” 28 
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”…när en lärare lämnar ut prov när alla inte skrivit det och sätt 2,3 elever i 
samma rum utan uppsikt får läraren nästan skylla sig själv.” 38 
 

…och även utsagor inriktade emot stämpling återfinns i enkäterna inom det sociologiska 
perspektivet: 

”Den läraren som tog mig (för skolfusk) trodde nog att jag va trög. Men jag 
brydde mig inte för jag hade IG ändå. Det var typ 5 lärare där när jag fuskade. 
Därav trodde hon nog jag va trög. :)” 42 (Förf. parentes). 

 
 
5.3.3 Mikroekonomiska perspektiv 
Det mikroekonomiska perspektivet präglas av att mena att beslutsfattande grundas på rationella 
överväganden: 

54 ”Det är ju bara mig det går utöver. Det vet man ju. Bara ens egna betyg 
och framtid sätts i spel ingen annan förlorar på det. Bara en själv.” 54 
 

 
Rationella överväganden som bl. a kan gälla alternativkostnaderna för timmar av 
studier: 

”Har nog tänkt att det är den enkla vägen…Jag kunde lika gärna sitta hemma 
o plugga. Så man kan säga att det så kallade skolfusk bara ger en mer fritid att 
va med polare.” ”det är positivt för min del jag hinner att ha mer roligt 
utanför skolan…Den (eget skolfusk) påverkar väll inte andra människor än 
mig själv o mina polare på det sättet att jag hinner med mer utanför 
skolan…Skolan är så onödig nu för tiden går man inte i skolan för att lära sig 
utan för att få betyg.” 15 (Förf. parantes) 
 

5.3.4 Moralfilosofiska perspektiv  
En ensidig inriktning emot att resonera kring skolfusk i moralfilosofiska banor återfanns 
sällsynt i materialet. Däremot finns naturligtvis inslag av moralfilo-sofiska inriktningar 
representerade i materialet i stort. 
 
I några utsagor betonas rättigheten till självbestämmande, enligt autonomiprincipen: 

”Jag bryr mig inte så värst mycket om någon skulle fuska i skolan. Det är upp 
till var och en.” 21 
 
”Alla får göra som de själva vill, det kan jag inte lägga mig i.” 28 

 
Andra moralfilosofiska utsagor lägger fokus på omsorg om andra utifrån omsorgsprincipiellt 
tänkande: 

”Jag tycker inte att man ska se det så strängt. Folk kan olika mycket, lär sig 
olika osv.” 44 
 
”Livet är ju inte rättvist och visa har svårare i skolan så då kan man få fuska 
lite.” 22 

 
…och även rättviseprincipiella resonemang återfinns bland utsagorna: 

”Det är lite orättvist för andra i klassen och skolan för de ansträngde sig och 
förtjänade sina betyg medan jag åkte snålskjuts.” 20 
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”Jag fick ju bra resultat på läxförhöret genom att jag fuskade. Det fanns 
kanske dem som inte fick lika bra resultat eftersom de inte fuskade. Då fick 
jag dåligt samvete. Varför ska jag fuska till mig bättre resultat, det är taskigt 
och känns konstigt mot alla andra som inte fuskar.” 4 

 
5.3.5 Kombinationer av två olika teoretiska perspektiv 
Flera av de utsagor som finns representerade inom en enskild enkät har kunnat tolkas som 
tydligt orienterade emot en kombination av två teoretiska perspektiv. Det innebär samtidigt att 
utsagorna i sin hela kontext (enkätsvaren) har tolkats vara, i stort sett, befriade ifrån 
uppfattningar präglade av de perspektiv som inte ingår i kombinationen. 
 
5.3.5.1 Kombinationen av sociologiska och mikroekonomiska perspektiv.  
I fem (av 36) enkäter (Skola A:4, C:1) återfinns denna kombination utan inslag av andra 
perspektiv: 

”Jag har pluggat för dåligt. Hellre fuska och få bra betyg än att vara ärlig och 
få dåliga betyg…Ofta missar jag de rätta provtillfällena och sedan förbereder 
mig med fusklappar genom att fråga klassmedlemmar vilka frågor som kom 
på provet. Sedan skriver jag det någon vecka senare i ett rum där jag får sitta 
ensam medans de andra har lektion. Då kan man fuska i lugn och ro…Vissa 
blir väl irriterade för att dom lägger ner tid på att plugga och ändå får jag lika 
bra eller bättre betyg. Men jag tycker det är upp till var och en att göra det 
valet. Jag riskerar ju att åka fast, men det är en chansning jag är beredd att 
göra…Det är lättare att lura systemet än jag trodde.” 35 

 
5.3.5.2 Kombinationen moralfilosofiska och sociologiska perspektiv  
återfinns i två enkäter (Skola B:1, C:1). 

” Fast man vet ju innerst inne att det inte är bra att ’fuska’ men ändå så ’råkar’ 
man göra det…(ibland utan man vet om det). ”Man får ju ibland dåligt 
samvete för det man gör…o egentligen vet att det inte är rätt. Men man gör 
det ändå så därför att man blir påverkad av alla andra som fuskar. 
(omgivningen)…Skolfusk har kanske påverkat mina kompisar när de ser att 
de får lägre betyg än mig….(orättvisa) m.m….Jo….det har hänt att man 
ångrat sig ibland (men då för stora saker mest) inte ’småsaker’ tänker man 
inte på så mkt. Försökt o ändra på det….men är svårt när man är van vid en 
viss rutin…Skolfusk är ju egentligen inte bra. Dom som inte gör det (fuskar) 
o är ärliga de är ju de som får ta hela smällen.” 11 
 

5.3.5.3 Kombinationen mikroekonomiska och moralfilosofiska perspektiv Ytterligare en 
kombination av två perspektiv hittades i materialet, nämligen en enkät (Skola A) med tydliga 
inslag av mikroekonomiska och moralfilosofiska resonemang:  

”Jag ville bli av med uppgiften. Tyckte det var lättare än att skriva allt 
själv… Jag tycker nog att det är okej. Men det är inte rättvist för dem som 
lägger ned tid och gör det riktigt. Livet är ju inte rättvist och visa har 
svårare i skolan så då kan man få fuska lite.” 22 
 
 

5.3.6 Övergripande sammanfattning av resultatet  
I resultatet av den kontextuella analysen kan konstateras att en bred variation av uppfattningar 
kring skolfusk fallit ut. Ingen enskild kategori sticker ut som mycket tydligare eller mera  
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frekvent än de övriga. Kategorierna är i de flesta fall (undantag kategori fem) tämligen 
homogena. 
 
En tydlig gemenskap finns mellan kategorierna ”att utmana/protestera/ provocera emot 
(skol)systemet” och ”att överleva i en skolsituation som upplevs för svår”. Dessa kategorier 
förenas till stor del i sina uppfattningar genom att båda dessa kategorier accepterar och oftast 
förordar skolfusk. Dessa kategorier är också de som har en övervägande privat inställning till 
skolfusk, som fungerar enligt en, i förväg, välutvecklad strategi färdig att sättas i funktion vid 
behov. Utsagor inom dessa kategorier utgör en dryg tredjedel av materialet. 
 
Övriga tre kategorier förenas genom att de i grunden ser skolfusk som ett felaktigt och 
destruktivt beteende. I utfallet av övriga aspekter finns inte lika tydliga gemensamma nämnare. 
 
I resultatet av den teoriinspirerade analysen fanns att nästan hälften av utsagorna (17/36) 
tolkade i sin helhet ensidigt använder ett av fyra perspektiv för funderingar kring skolfusk. 
Ytterligare åtta enkäter tolkades som tillhörande kombinationer av två samtidiga perspektiv. 
Markant är att bland dessa 25 enkäter ingår moralfilosofiska funderingar endast i fyra 
situationer. Resterande elva enkäter har således tolkats som orienterade åt minst tre samtidiga 
teoretiska perspektiv och har därför inte ansetts tydliga nog att kategorisera. 
 
Att notera är också den relativa obalansen mellan uppfattningar från elever på olika skolor. 
Denna obalans kommer att diskuteras vidare i diskussionskapitlet. 
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6. Diskussion 
 
6.1 Resultatdiskussion. 
I denna diskussion av studiens resultat kommer jag att försöka tolka och värdera de resultat 
som studien frambringat. 
 
Studiens huvudsyfte var:  
Att beskriva en variation av uppfattningar hos gymnasieelever på teoretiska gymnasieprogram 
vad gäller hur de uppfattar och resonerar omkring sitt eget skolfusk i förhållande till fenomen 
som eleverna själva uppfattar som betydelsefulla för det egna skolfusket. 
 
I anslutning till detta syfte formulerades även ett bisyfte, nämligen: 
Att belysa elevers uppfattningar om sitt eget skolfusk genom fyra allmänt kända teoretiska 
perspektiv som kan antas tangera den förförståelse av elevers skolfusk som antas vanligt 
förekommande hos lärare på motsvarande gymnasieprogram. 
 
Slutsatser 
Utifrån de syften som ställts upp kan inledningsvis konstateras att just variationen av 
uppfattningar kom att prägla resultatet av den kontextuella analysen. De studerade 
uppfattningarna kring skolfusk är väldigt heterogena studerade i sin totala kontext. Däremot 
kan dessa variationer av uppfattningar tämligen tydligt avgränsas i internt homogena 
kategorier. 
 
Den ovan föreslagna slutsatsen kan troligen förstärkas genom resultatet ifrån den andra mera 
teoriinspirerade analysen. I knappt hälften av enkäterna pekar elevernas utsagor på att de i 
uppfattningar kring eget skolfusk tankemässigt orienterar sig emot ett enda perspektiv, i drygt 
två tredjedelar av enkäterna uttrycks reflektioner orienterade åt ett eller två perspektiv. Även 
dessa resultat tyder således på en betydande homogenitet inom de respektive mönster av 
uppfattningar som en majoritet av eleverna har. 
 
Om studiens resultat är giltiga skulle dessa kunna innebära att praktiserande gymnasielärare i 
undervisning möter grupper av elever som individuellt var för sig har tämligen koherenta 
mönster av uppfattningar till fenomenet skolfusk, men också att dessa mönster tydligt skiljer 
sig åt mellan elevgrupper. Elever med olika uppfattningar kring skolfusk ges vidare goda 
möjligheter att i skolmiljön träffa på grupper av elever med liknande mönster av uppfattningar.  
 
Obalans i uppfattningar mellan skolorna 
I studien har syften inte formulerats om att på något sätt jämföra utsagor eller utfallsmönster de 
tre skolorna emellan. När enkäterna, efter resultatanalysen, avkodades och hänfördes till 
respektive skola visade det sig dock att utfallen var obalanserade till en sådan grad att en 
diskussion kring detta upplevs som viktig för resultatet i sin helhet. Materialet erbjuder tyvärr 
inte möjligheter för statistisk analys. En ytlig matematisk bearbetning visar dock att skola A är 
kraftigt överrepresenterad i kategorin där uppsåtet/avsikten/intentionen med skolfusket upp-
fattas vara ”att klara av en tillfälligt besvärlig situation”. På motsvarande sätt är skola C kraftigt 
överrepresenterad i kategorin ”att höja betyg”. 

En liknande obalans kan skönjas i fördelningen av elevernas uppfattningar kategoriserade 
utifrån teoretiska perspektiv. Skola A är här kraftigt överrepresenterad i både de sociologiska- 
och det mikroekonomiska perspektivet, samt i kombinationen av dem. Skola C är likaledes  
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överrepresenterad i de uppfattningar som hänförts till det prestations-psykologiska 
perspektivet.  

Den upptäckta obalansen innebär att den tidigare skisserade slutsatsen att lärare i sitt klassrum 
troligen möter ett brett spektrum av olika uppfattningar kring skolfusk bör ifrågasättas. En 
parallell slutsats bör således föreslås, nämligen att uppfattningar kring skolfusk på något vis, 
som inte undersökts inom ramarna för denna studie, kan antas vara påverkade av den skolkultur 
man ingår i och att speciella fuskmönster därmed skulle kunna vara koncentrerade till vissa 
skolkulturer. 
 
Svar på frågeställningarna 
De frågeställningar som under arbetets gång kom att uppenbara sig har formulerats enligt 
följande: 
- Vilka avsikter har gymnasieelever med sitt skolfusk? 
- Hur (om) legitimerar gymnasieelever sitt eget skolfusk? 
- Vilka relationer har betydelse för gymnasieelevers skolfusk? 
- Vill gymnasieelever att möjligheten att skolfuska skall finnas? 
- Hur ”mångsidigt” resonerar gymnasieelever kring skolfusk? 
 
De första av dessa tre frågeställningar besvaras nog tydligast i sitt sammanhang, dvs. i de 
kategorier som redovisas i resultatdelen (s. 34-40). Både Svensson (1989) I: Säljö, s42) och 
(Bendz, 1995, s. 60) betonar ju att resultatet av en kontextuell analys är själva de kategorier 
som analysen leder fram till. I de kommentarer och de utsagor som citeras i anslutning till 
kategorierna ingår också delvis en kontinuerlig analys och diskussion. 
 
Även utifrån frågeställningarna kan därför slutsatser som bekräftar de resultat som skisserats 
ovan dras: Gymnasieelever skolfuskar med olika avsikter. De legitimerar sitt skolfusk på olika 
vis och de ser olika relationer som betydelsefulla i förhållande till sitt skolfusk. Men dessa 
olika uppfattningar är möjliga att kategorisera i utfallsmönster där relationerna mellan olika 
aspekter, som alla elever uttrycker sig om, inom varje utfallsmönster för sig är påfallande 
homogena. 
 
Jämförelse mellan resultatet av de båda analysmetoderna 
Det förefaller som om de två analysmetoderna till betydande del ger stöd åt varandras resultat, i 
alla fall motsäger resultaten genererade ur de båda metoderna inte påtagligt varandra. Kan vi 
utifrån elevernas utsagor och de teoretiska perspektiven finna innehållsmässiga likheter mellan 
de resultat som de olika analysmetoderna ger? 
 
Om vi utgår ifrån de teoretiska perspektiven kan vi se samband mellan det prestations-
psykologiska perspektivet som grundas på ”oro för misslyckande” och de båda kategorierna 
”att klara av en tillfälligt besvärlig situation” och ”att överleva i en skolsituation som upplevs 
för svår”. 
 
De sociologiska perspektiven, med grund i det sociala systemet som en egen kraft, har tydliga 
samband med kategorin ”att utmana/provocera/protestera emot (skol)systemet.” 
 
Det mikroekonomiska perspektivet i sin tur har flera beröringspunkter med kategorin ”att höja 
betyg”.  
 
Det moralfilosofiska perspektivet återfinns i resultatet av den kontextuella analysen på en 
annan hierarkisk nivå än kategorierna, nämligen i aspekten innehållande elevers ”allmänna  
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inställning till skolfusk”. En viktig utgångspunkt i utsagorna inom denna aspekt är om 
skolfusket anses vara ett felaktigt beteende eller ej. 
Denna jämförelse mellan utfallen ur de båda analysmetoderna innebär således att de två 
kategorier som enligt den kontextuella analysen hade tydligast gemensamma nämnare ”att 
utmana/provocera/protestera emot (skol)systemet” och ”att överleva i en skolsituation som 
upplevs för svår” enligt den mera teorinära analysen ”hamnar i” skilda perspektiv. Även när 
resultaten skola för skola beaktas visar de två analysmodellen upp kompletterande bilder. 
 
Svar på de avslutande frågeställningarna 
Den fjärde frågeställningen, som gällde om gymnasieelever vill ha möjligheten att skolfuska, 
kan inledningsvis besvaras tämligen kortfattat. Utfallsmönstren i studien visar att en dryg 
tredjedel av eleverna uttrycker att skolfusk är acceptabelt, varemot knappa två tredjedelar av 
elevernas uppfattningar pekar ut skolfusk som ett felaktigt och destruktivt beteende, som man 
önskar skolsystemets hjälp att minska på även för egen del. 
 
Svaret på den siste frågeställningen blir att en majoritet av de undersökta eleverna resonerar 
tämligen ensidigt kring skolfusk. Deras uppfattningar berör på så vis endast en del av de 
möjliga infallsvinklar som har visat sig finnas kring fenomenet skolfusk. 
 
Resultatens praktiska värde 
Att skolfusk förekommer står alldeles klart och också att gymnasieelever har tydligt 
genomtänkta uppfattningar kring fenomenet. Det framgår också, redovisat i bakgrundskapitlet, 
att ett flitigt fokuserat tema i skolfuskdebatten handlar om hur skolfusk kan avstyras. 
Utbildningssystemet i form av praktiker och forskare, betraktar i huvudsak skolfusk som ett 
destruktivt beteende vad gäller möjligheterna för ett högkvalitativt lärande. I sina (eventuella) 
förslag till hur skolfusket kan minskas pendlar åsikterna mellan vägledning, (Colnerud, 2001, 
Jörgel-Löfström, 2005, Liedman, 2000), och kontrasten i form av tydliga negativa sanktioner, 
(Hutton, 2006). Kan resultatet av denna studie erbjuda hjälp i dessa diskussioner?  

Den stora variationen i elevernas uppfattningar kring eget skolfusk gör att försök att minimera 
skolfusk knappast kan angripas på ett enda generaliserande sätt. Olika kategorier av 
uppfattningar pekar ut olika fenomen som mera betydelsefulla än andra i sammanhang av 
skolfusk.  

Vägledning genom ett nära processorienterat lärande är en av de vägar som förslås som medel 
för att avstyra skolfusk. En tänkbar genomgång av hur de olika kategorierna av uppfattningar 
skulle kunna tänkas förhålla sig till detta är att kategorierna ”att klara av en tillfälligt besvärlig 
situation”, ”att överleva i en skolsituation som upplevs för svår” och ”att höja betyg” skulle 
anse att detta förändrade förhållningssätt skulle hjälpa dem att avstå skolfusk, både därför att 
”gråzoner” i bedömningen skulle kunna klargöras och även genom att elevers reella 
möjligheter att genomföra skolfusk borde minska. 

 Lika tänkbart är att uppfattningar inom kategorierna ”att utmana/provocera/ protestera emot 
(skol)systemet” och ”att slippa anstränga sig” skulle se förändringen som ett irriterande inslag i 
vardagen. Dock med förbehållet att uppfattningar inom kategorin som grundar sig på att 
utmana skolsystemet skulle kunna anse att skolsystemet vunnit en legitimitet som accepteras 
och därmed skulle kanske motivationen att utmana skolsystemet minska. 

Flera resultat, redovisade i bakgrundskapitlet, pekar på att oenigheten om vad som bör räknas 
som fusk innebär ett problem för utbildningssystemet. Flera elever pekar också i sina utsagor ut 
en osäkerhet kring kravnivåer i olika kunskapskontroller och för olika betygsnivåer som en  
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påverkande faktor för deras val att skolfuska. 

 

Myndigheten för skolutveckling redovisade i en slutrapport kring ”Kompetensutveckling av 
lärare om bedömning och betygssättning” (2004) just behovet av att förtydliga skolans 
kravnivåer:  

”Ett kvalitativt betygssystem, med uttryckta mål att uppnå och kriterier för 
de olika betygsstegen, förutsätter att de som ska bli bedömda (eleverna) 
förstår vilka kunskapskrav som ställs. Lärarna måste klara av att informera 
elever och föräldrar om vad undervisningen kommer att innehålla och 
varför, vilka kunskaper som eleverna förväntas utveckla, kravnivåer och 
kriterier, samt hur kunskapsbedömningarna kommer att genomföras. Elever 
som får en tidig och tydlig vägledning om vilka kunskaper som krävs och 
hur de kan bedömas, får goda möjligheter till inflytande över sitt eget 
lärande och kan ta ansvar för det egna skolarbetet.” (a.a., s. 10).  

Rapporten bygger på en tämligen självkritisk inställning till hur övergången till ett nytt 
betygssystem genomfördes 1994. 

En extra problematik i detta sammanhang innebär ju det faktum att elever i dagens 
skolsituation faktiskt kan uppleva sig ”tjäna” betygsfördelar genom att dölja sin okunskap eller 
oförmåga inför betygsättande lärare. I flera utsagor omtalar elever betyg som viktigare än 
kunskaper. 

Möjligen kan man tänka sig att en hel del av de uppfattningar som elever uttryckt, i studien 
redovisade via utfall av kategorier och teoretiska perspektiv, skulle vara annorlunda om 
Myndigheten för skolutvecklings målsättningar uppfylldes. 

Eventuella effekter av förslagen om att minska skolfusket genom att införa tydliga negativa 
sanktioner är svårare att spekulera omkring utifrån denna studies resultat. En trolig effekt skulle 
kunna vara att uppfattningar inom kategorin ”att utmana/provocera/protestera emot 
(skol)systemet” skulle se förändringen som en ytterligare utmaning att bemästra, varemot 
elever med uppfattningar huvudsakligen inom kategorin ”att överleva i en skolsituation som 
upplevs för svår” troligen skulle uppleva det ännu svårare att just ”överleva”. 

 
Det som inte uttrycks… 
Intressant är också att fundera över vad som inte sägs i elevernas utsagor. Även här blir min 
egen förförståelse, självklart präglad av min pedagogiska praktik som gymnasielärare, förstås 
väsentlig för mitt sätt att tolka. Utifrån min roll av lärare förvånas jag över att eleverna i så 
ringa utsträckning reflekterar över fenomenet ”kunskap” i förhållande till fenomenet 
”skolfusk”. Betyg betraktas som ett relativt värde utan kopplingar till den bakomliggande 
kunskap som betyget (av samhället) antas validera.  
 
Kunskap verkar sällan ses som det primära utbytet av att genomgå en samhällsvetenskaplig 
gymnasieutbildning även om kunskaper och färdigheter från ett studieförberedande 
gymnasieprogram, nog borde ses som lätta bördor att släpa med sig över tröskeln till 
högskolevärlden. Att så få uppfattningar omtalar skolfusk som kontraproduktivt till 
kunskapande är påfallande. 
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Jag förvånas också över elevernas utsagor gällande rättvisa i betyg relativt sett. Det 
framkommer väldigt sällan  i utsagorna att betyg är urvalsinstrument att användas i konkurrens 
om utbildningsplatser (inter)nationellt sett. En klart övervägande del av utsagorna uttrycker 
uppfattningar om att rättvisa/orättvisa i sammanhang av relativa betyg är en rättvisefråga endast 
inom den undervisningsgrupp man tillhör. 

En annan sak som ”inte sägs” är att eleverna i sina utsagor kring aspekten ”betydelsefulla 
relationer” inte en enda gång spontant omtalar lärare med en antydning av personlig relation. 
Lärarna uppfattas med en tydlig distans, som representanter för ett (skol)system. Elevernas 
uppfattningar om lärare har en klar betoning på lärare som objekt. Endast i något enstaka fall 
omtalas lärare övergående som subjekt: ”Eftersom det (skolfusket) bara rör mig så har ju inte 
heller ingen annan påverkats av det. Mer än då kanske läraren, fast det vet ju inte han om 
heller.” 3 (förf. parentes). En möjlig förklaring är kanske studiens fokus på skolfusk och att 
man inte gärna tänker i termer av nära relationer samtidigt som man resonerar om beteenden 
som i dessa relationer kan uppfattas som oetiska. Förslaget kring en utveckling emot ett 
processorienterat lärande via vägledning skulle definitivt kräva (eller orsaka) förändringar i 
relationerna mellan elever och lärare. 

6.2 Metoddiskussion 
En metoddiskussion bör innehålla reflektioner kring använda metoders förmåga att uppfylla 
syften, men också reflektioner över resultatens trovärdighet. Studiens huvudsyfte har 
analyserats utifrån kontextuell analys, som är nära besläktad med andra tolkande metoder, vars 
syfte är att förstå hur människor uppfattar världen. Utifrån studiens syften har metoden visat sig 
vara väl fungerande. Fördelarna med kontextuell analys har varit dess intresse för 
uppfattningars delar, helheter och relationerna däremellan. Svårigheten i användandet av 
kontextuell analys har varit att det ibland upplevts som besvärligt att bedöma den egna 
förmågan att metodiskt korrekt tolka materialet. ”Metoden har en intuitiv karaktär” (Bendz, 
1995, s. 182), vilket ibland gjort att de aspekter som tidigt upptäcktes i materialet fick svårt att 
betraktas som tillförlitliga. Med vissa smärre justeringar kom de dock att bestå även under den 
senare delen av analysfasen.  
 
Studiens bisyfte har analyserats genom att förförståelse teoretiserats och kategoriserats i olika 
perspektiv. Operationaliserandet av perspektiven har inneburit att väsentliga detaljer och delar 
ur teorier ”offrats” för att på ett enkelt sätt kunna fånga ”essensen” i varje perspektiv. Själva 
användningen av det framtagna analysinstrumentet har fyllt sin funktion på ett välfungerande 
sätt. 
 
6.2.1 Validitet och reliabilitet 
Tolkande ansatser ställs inför speciella problem gällande validitet. Gilje & Grimen (1992) 
menar att tolkningar aldrig kan bli något annat än ”mer eller mindre sannolika eller trovärdiga” 
(a.a., s. 202). Både procedur och resultat präglas inom tolkande ansatser av att vara ömsesidigt 
beroende.  

”När vi därför ska motivera tolkningar av hela texten måste vi basera oss på 
en läsning av detaljerna. För att motivera tolkningar av detaljerna måste vi 
alltid basera oss på en läsning av helheten.” (a.a. s. 202). 

 
Svensson, P-G (1996, s. 210), anser att validiteten i kvalitativa studier är överordnad reliabilitet 
på så vis att om validiteten är tillfredsställande så följer också att reliabiliteten är god. Även i 
denna metoddiskussion fokuseras validitetsaspekten.  
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6.2.1.1  Applicering av olika metoder 
Ett förekommande sätt att skapa förutsättningar för att kunna verifiera resultat är att parallellt 
använda olika metoder eller teorier för att studera ett och samma fenomen. I denna studie har 
triangulering inte använts på ett sätt som rättfärdigar begreppet fullt ut, men två analysmetoder 
har använts för att tolka samma empiri. Svensson & Starrin (1996) refererar till Fielding & 
Fielding (1986) i en redovisning av argument för användandet av flera metoder som menas 
kunna bidra till att uppnå ”en djupare och bredare analys men inte med syfte att nå en ’objektiv 
sanning’” (a.a., s. 219).  
 
Även om varken avgränsningar i aspekter eller kategorier gjorts före datainsamlingen så kan 
ändå tydliga gemensamma nämnare ses emellan förförståelsen, teoretiserad genom 
perspektiven, och utfallet i form av kategorier och aspekter. Ger då dessa likheter stöd åt 
studiens resultat eller innebär de att en varningsflagga bör hissas gällande att författaren inte 
har förmått att distansera sig ifrån sin egen förförståelse? Svensson & Starrin (1996) hänvisar 
till forskning utförd av Denzin (1989): ”Vidare säger Denzin att triangulering eller applicering 
av flera metoder reducerar forskarens personliga påverkan som kan bero på användandet av 
enstaka metoder.” (a.a., s 219). 
 
Användningen av två parallella analysmetoder har förhoppningsvis bidragit till att ge en 
bredare bild av gymnasieelevers uppfattningar kring eget skolfusk. De två metoderna har också 
kunnat ge visst stöd åt varandras resultat bl. a. i upptäckten av obalansen i uppfattningar mellan 
elever på olika skolor som tydligt hittades i studiens båda delresultat.  
 
Å andra sidan leder tidigare redovisade tecken på vissa skillnader i analysmetodernas utfall mig 
vidare emot en mera ödmjuk inställning som säger att ytterligare andra tolkningsmetoder 
mycket möjligt skulle kunna resultera i ytterligare andra resultat. Att ”ha knackat färdigt på 
texten” utifrån de två valda analysmetoderna innebär ju inte att materialet inte innehåller flera 
tolkningsmöjligheter, utan enbart att jag med mina glasögon på näsan för tillfället inte förmår 
få ut mera av materialet.  
 
När fokusera validitet? 
Vid användandet av abduktiva ansatser, som präglas av en växelverkan mellan deduktion och 
induktion, behöver man reflektera över validitet både före och efter datainsamlandet. I den 
teoriinspirerade analysen användes ett abduktivt arbetssätt där analysinstrumentet skapades ur 
teoretiserandet av den förförståelse kring elevers skolfusk som antogs finnas hos 
gymnasielärare på teoretiska program. Dock har validiteten före datainsamlingen inte betonats 
metodiskt sett. I studien har inga försök gjorts att validera gjorda antaganden. Perspektiven har 
också teoretiserats och operationaliserats på ett tämligen styvmoderligt sätt. Avsikten har 
genomgående varit att använda perspektiven som en sorts ”light-filter” med en viss möjlighet 
att få världen att te sig olika vid perspektivbyten. När väl operationaliserandet genomförts har 
det blivit en fråga om intern validitet där utsagornas inre koherens och korrespondens med 
perspektiven kan granskas, dock med förbehållet att resultaten av tolkningarna vilar på en icke-
validerad grund. Mera om detta under rubriken ”6.2.3 Intern validitet”. 
 
6.2.1.2 Extern validitet 
Ett begrepp som ofta används inom samhällsvetenskaper för att verifiera kunskap är 
generaliserbarhet, dvs. den styrka ett forskningsresultat har vad gäller att generalisera resultaten 
att gälla även andra grupper än den undersökta. Olika sätt att maximera denna möjlighet är t ex 
att ha ett stort underlag mängdmässigt sett, vilket är ett vanligt angreppssätt inom kvantitativa  
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forskningsansatser. Inom tolkande kvalitativa ansatser är det vanligare att ställa sig frågan om 
alla variationer av uppfattningar representeras i den insamlade empirin. Generaliserbarhet i 
denna studie är lite knepigt att diskutera, dels på grund av att forskningsområdet tidigare varit 
tämligen outforskat, men också p.g.a. studiens hermeneutiska karaktär: 

”Samhällsvetenskapen hade i sina positivistiska versioner som mål att skapa 
lagar för det mänskliga beteendet som kunde generaliseras universellt. 
Enligt en kontrasterande humanistisk syn är varje situation unik, varje 
fenomen har sin egen inre struktur och logik.” (Kvale, 1997, s. 209). 

 
Inom ansatser som utgår ifrån andra ordningens perspektiv anses det således inte helt enkelt att 
diskutera generaliserbarhet. 
 
Kan man då säga att elever i allmänhet skolfuskar utifrån de redovisade uppfattningarna på ett 
sådant sätt som spekulerades omkring i resultatdiskussionen? Kanske kan en försiktig slutsats 
av sådan sort dras med stöd av att kategorierna är väl sammanhållna utan några ensamma 
uppfattningar som visat sig omöjliga att logiskt placera i utfallsmönster. Visst ytterligare stöd 
för en sådan slutsats finns också i den mättnad av materialet som konstaterats i diskussioner om 
resultatet med både elever och lärare.  
 
Dock bör man vara försiktig med att tolka resultaten på andra sätt an vad det ursprungliga 
syftet och därmed forskningsprocessen ger utrymme för. Resultatet ger inte heller stöd för den 
fråga som ständigt återkommer i diskussioner kring skolfusk, nämligen varför 
(gymnasie)elever skolfuskar. Visserligen tangerar utsagorna som rör aspekten om det egna 
skolfuskets uppsåt/avsikt/intention denna fråga, men resultatet besvarar inte distinkt denna 
varför-fråga. 
  
Möjligheten att trovärdigt generalisera studiens resultat att gälla andra gymnasieelevers 
uppfattningar kring eget skolfusk hämmas vidare kraftigt av den obalans som hittades i 
utfallsmönstren mellan olika gymnasieskolor. 
 
Validitet genom mättnad 
Uljens (1989) menar att fenomenografi och klassisk hermeneutik skiljer sig åt i synen på 
validitet. Där fenomenografin accepterar att tolkningar kan ”mättas” så att inga nya svar 
framkommer när man ”knackar på texten” och att vi då har nått ett slutgiltigt resultat, så menar 
Uljens att hermeneutiken i detta läge alltid kan tänka sig en fortsättning in i ett nytt ”spiralvarv” 
– vi når en godtagbar förståelse, men skulle egentligen ”alltid” kunna välja att fortsätta resan 
enligt detta synsätt. Om tidsramarna tillåtit hade ny empiri kunnat samlats in med ett tydligt 
syfte att studera om gjorda aspekter och kategorier redan mättats med variationer av 
uppfattningar. 
 
En ytterligare insamling av data ifrån olika skolor hade varit befogad för att bättre kunna ta 
ställning till om obalansen i uppfattningar mellan olika skolor varit ett tillfälligt utslag av 
slumpen eller om nya data skulle kunnat förändra resultatet. 
 
6.2.1.3 Intern validitet  
Intern validitet kan styrkas genom citerade utsagor som stöder utkristalliserandet av aspekter 
och skapandet av kategorier. En annan form av intern validitet kan utgöras av en inre koherens 
som kan prägla beskrivningen av forskningsprocessen och de resultat den givit.  
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Den interna validiteten i studien försvaras huvudsakligen genom den koherens som finns i de 
utkristalliserade kategorierna, korrespondensen mellan utsagor och inledningsvis aspekter, 
därefter kategorier samt i resultatets förmåga att tydligt kommuniceras till eventuella läsare. 
”Koherenskriteriet hänför sig till en utsagas motsägelsefrihet och inre logik.” (Kvale, 1997, s. 
215). Koherenskriteriet är det vanligt förekommande i diskussioner kring verifiering i tolkande 
sammanhang. 
 
Vad gäller den interna validiteten i den teoriinspirerade delen av studien har omsorg lagts vid 
att undvika övertolkning. Kategorisering av utsagorna har således enbart gjorts om de varit 
tydligt orienterade emot ett eller två perspektiv och samtidigt i rimlig avsaknad av andra 
konkurrerande perspektiv. Denna validitet bleknar dock en aning eftersom den delvis är 
beroende av validitet i det skede då analysinstrumentet skapades, vilket skedde på något lösa 
grunder. 
 
Som författare menar jag härmed att studiens inre logik är koherent. Dessa former för intern 
validering kräver dock i princip att medbedömare tolkar resultatens giltighet. Eftersom 
medbedömare p.g.a. tidsskäl inte kunnat användas lämnar jag med varm och ödmjuk hand över 
avgörandet att bedöma studiens interna validitet åt eventuella läsare. 
 
6.2.2 Reliabilitet 
Användningen av enkäter, jämfört med intervjuer, minskar reliabiliteten vad gäller att anta att 
”rätt saker uppfattas på rätt sätt”. I enkäterna syns ett tydligt missförstånd och ett antagligt 
missförstånd rörande fråga åtta. 
Enkätanvändningen har dock troligen samtidigt minskat risken att forskaren påverkar 
informanten. Just i en studie kring fusk kan det vara lätt att påverkas av temat och hamna i en 
moraliserande anklagelse-/försvarsdiskussion där inte riktigt alla väsentligheter läggs på bordet. 
 
6.3 Etisk diskussion 
Nilstuns (1991, 1994) analysinstrument, ursprungligen avsett att användas vid etiska 
prövningar av medicinska experiment kan förstås även användas för att pröva om föreliggande 
studie kan anses vara etiskt berättigad eller etiskt kontroversiell.  
 
Utifrån rättviseprincipen bör det vara angeläget att skapa ett tydligt underlag över hur 
gymnasieelever resonerar kring skolfusk. Skolfusk riskerar att leda till att orättvisor förstärks, 
både kunskapsmässigt och betygsmässigt. Av rättviseskäl bör det anses positivt att skolfuskets 
mekanismer demaskeras, vilket bör öka möjligheterna för att agera framgångsrikt emot 
skolfusk. 
 
Ur omsorgsaspekten bör man fundera över omsorg på lång sikt såväl som på kort sikt. Om 
studiens resultat leder till ansträngningar att stoppa skolfusket kommer detta att leda till en 
mera pressad situation för vissa grupper som ”behöver” skolfusk för att klara av sin 
skolsituation. Å andra sidan förlorar dessa elever både kunskap och egenmakt om de inte får 
hjälp att avsluta sitt skolfusk. 
 
Det är också möjligt att sättet att samla in data på delvis våldförde sig emot omsorgsprincipen. 
Alla elever gavs initialt en enkät där de ombads att beskriva sitt eget genomförda skolfusk. Att 
fylla i enkäten innebar således ett, inför kamraterna, erkännande av skolfusk. Pilotgruppen 
accepterade dock arbetssättet utan negativa synpunkter. Av omsorg om eleverna, såväl 
individuellt som i grupp, informerades också om att studiens resultat först skulle komma att  
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redovisas när eleverna avslutat sina gymnasiestudier och därmed inte riskerar negativa 
konsekvenser utifrån studiens resultat. 
 
Ur omsorgsaspekten bör också reflekteras kring beslutet att inte redovisa ifrån vilka skolor 
undersökningsgruppen kommer och därmed inte heller den tydliga obalans i utfallsmönster 
som kanske skulle kunna peka ut tydligt orienterade  uppfattningar kring eget skolfusk på två 
av de tre skolor som bidragit med elever i undersökningsgruppen. 
 
Förfaringssättet vid datainsamlandet kan också diskuteras utifrån autonomi-principen. 
Visserligen informerades alla elever ur undersökningsgruppen om att deltagande var frivilligt 
och att anonymiteten både vad gäller person och skola skulle skyddas, men ett visst inslag av 
manipulation kring informationsinhämtningen kan inte förnekas. Detta kan ha upplevts 
kränkande för den enskilda integriteten. 
 
6.4 Vidare forskning  
Utifrån studiens resultat ser jag framförallt två frågor som skulle kunna forskas vidare omkring 
och därigenom låta denna studies resultat ingå i ett större sammanhang. Den första frågan 
härrör ur bakgrundskapitlet och den rådande enigheten om at skolfusk är mera till skada än av 
nytta. Denna negativa inställning till skolfusk delas av ungefär två tredjedelar av eleverna, som 
trots sin negativa inställning till skolfusk faktiskt själva har skolfuskat. Utifrån studiens resultat 
skulle det vara intressant att undersöka vilka uppfattningar elever har om hur skolfusket bäst 
stoppas eller minskas. Denna forskningsfråga skulle lämpligen kunna studeras parallellt med att 
praktiserande lärare ställdes inför samma fråga. Om resultaten av denna studie skulle kunna 
vara till hjälp i det arbetet kan ett kvitto på en pragmatisk validitet så småningom visa sig. 
 
En annan lockande fortsättning skulle vara ett studera effekterna av undervisning och 
diskussioner kring skolfusk i gymnasieklasser. Dels utifrån ett moralfilosofiskt perspektiv, som 
väldigt få elever använder i sina tankar kring skolfusk men också utifrån ett syfte att låta 
eleverna upptäcka varandras uppfattningar kring skolfusk. Skulle sådana diskussioner kunna 
påverka elevers uppfattningar kring skolfusk? 
 
Ytterligare en möjlighet att undersöka vidare rör huruvida gymnasieelevers moraluppfattningar 
kring skolfusk skiljer sig ifrån deras moraluppfattningar kring andra samhällsfenomen.  

Den sent upptäckta obalansen i uppfattningar av skolfusk mellan olika skolor öppnar för andra 
forskningsfrågor. Uppfattar och genomför elever skolfusk i någon sorts sambandsmässig 
relation till det sammanhang de studerar i? Är uppfattningar kring skolfusket möjligen 
(skol)kulturellt betingade? 
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Bilaga 1 

 
1. Beskriv noggrant och i detalj, en speciell situation där du har fuskat i ditt 
skolarbete i gymnasieskolan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Berätta noggrant och i detalj, hur du tänkte när du bestämde dig för att 
skolfuska. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

II 

II 

 
3. Berätta fritt, men noggrant och i detalj, om hur du handlade när du 
skolfuskade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Berätta noggrant och i detalj, hur du uppfattar att ditt skolfusk påverkat din 
skolsituation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

III 

III 

5. Berätta noggrant och i detalj, hur du uppfattar att ditt skolfusk påverkat din 
livssituation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Berätta noggrant och i detalj, hur du uppfattar att ditt skolfusk påverkat andra 
människor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

IV 

IV 

7. Berätta noggrant och i detalj, hur du uppfattar att ditt skolfusk har förändrat din 
inställning om något….och i så fall vad och hur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Berätta fritt, men noggrant och i detalj, hur du uppfattar skolfusk i allmänhet. 
Frågan gäller alltså inte speciellt ditt eget skolfusk. 
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      Bilaga 2 
 
”SP - Samhällsvetenskapsprogrammet 
3 år  
   HEM     KURSER   |    SKOLOR   |    SKRIV UT      
  
Programmet är inriktat mot ett intresse för hur samhället fungerar. Man får lära sig om hur 
olika samhällen har växt fram genom historien, vilket hjälper oss att förstå varför det ser ut som 
det gör idag. Man läser ämnen med inritning mot samhällskunskap, historia, religion och 
ekonomi. 
 
Samhällsvetenskapsprogrammet är i första hand ett studieförberedande program. Efter avslutad 
utbildning har man behörighet till de flesta samhällsvetenskapliga grundutbildningar vid 
universitet eller högskola. Vet man redan nu att man efter gymnasiet vill in på ett särskilt 
utbildningsprogram som kräver en viss behörighet har man möjlighet att läsa de kurser som 
behövs. 
 
Samhällsvetenskapsprogrammet har fyra nationella inriktningar: 
 
- Ekonomi - här fördjupar man sina kunskaper om hur företag och organisationer fungerar. Här 
får man även kunskaper om hur företag styrs av lagar och regler vilket är bra både om man 
arbetar åt ett företag och om man startar ett företag. 
 
- Kultur - här fördjupar man sina kunskaper om hur konsten är knuten till 
samhällsutvecklingen. Här får man lära sig om hur gamla och nya idéer inom 
samhällsplanering och arkitektur har påverkat landskapets och städernas utveckling. 
 
- Samhällsvetenskap - här fördjupar man sig om hur samhället fungerar utifrån ett historiskt, 
socialt och ekonomiskt perspektiv. Här får man lära sig om hur samhället är uppbyggt och vilka 
konflikter som kan uppstå mellan olika intressen. 
 
- Språk - här har man möjlighet att lära dig fler språk, både moderna och klassiska. Här ingår 
även kunskaper om hur språket har utvecklats och hur det hela tiden förändras i takt med tiden. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
  
Programmål 
Syfte 
Samhällsvetenskapsprogrammet syftar till en på humaniora och samhällsvetenskap grundad 
kunskap om människors villkor och verksamhet. Programmet syftar även till att utveckla 
redskap att formulera, analysera och lösa problem inom flera ämnesområden. Ett ytterligare 
syfte är att utveckla förmågan att förstå sambanden mellan ekonomi, humaniora och 
samhällsvetenskap och andra vetenskaper. Samhällsvetenskapsprogrammet förbereder främst 
för vidare studier. 
 
Programmets karaktär och uppbyggnad 
Intresset för människan och hennes verksamhet är central i samhällsvetenskapsprogrammet. 
Människan som individ och samhällsvarelse samt samhällets strukturer, mekanismer och 



 

 

VI 
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konflikter är centrala studieobjekt i utbildningen. I utbildningen övas förmågan att finna och 
analysera samband, att formulera problem och föreslå lösningar. Att tolka, förstå och förklara 
är viktiga aktiviteter i utbildningen. 
 
Samhällsvetenskapsprogrammet erbjuder en bred utbildning som ger kunskaper inom många 
skilda områden och beredskap att inhämta ny kunskap inom det humanistiska, 
språkvetenskapliga och samhällsvetenskapliga området och utgör en grund för studier i 
högskolan. 
 
Att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt är en viktig del av utbildningen. Utmärkande för 
human- och samhällsvetenskaperna är att deras kunskapsområde ständigt omprövas och tolkas 
på nytt mot bakgrund av nya erfarenheter. Olika frågeställningar har gett upphov till skilda 
vetenskapstraditioner och forskningsmetoder. Central är förmågan att anlägga ett historiskt och 
internationellt perspektiv. De historiska kunskaperna ger delaktighet i kulturarvet och bidrar till 
förståelse av nutiden och handlingsberedskap inför framtiden. Genom läsning av litteratur ökar 
kännedomen om människors liv och tänkande från skilda tider och i olika kulturer. Kunskaper i 
matematik är nödvändiga för att studierna i framför allt naturkunskap, ekonomi och 
samhällskunskap skall bli meningsfulla. Ett tvärvetenskapligt förhållningssätt är ofta 
nödvändigt. 
 
Kunskaper i utbildningens karaktärsämnen används ofta i sammanhang där förmågan att 
samarbeta och att uttrycka sig i tal och skrift är av stor vikt. Språk och text intar en särskild 
ställning i utbildningen. Språket är ett redskap för kommunikation men också för reflektion och 
lärande. För human- och samhällsvetenskaperna utgör vanligen texter av olika slag det stoff 
genom vilken människan och hennes verksamhet undersöks, men även andra källor, 
exempelvis undersökningar och intervjuer, används. Att utveckla sitt språk mot allt större 
klarhet underlättar begreppsförståelsen och den analytiska förmågan och är en god förberedelse 
för ett mer vetenskapligt sätt att tänka och arbeta. Förmågan att använda svenska språket 
utvecklas inom utbildningens alla ämnen. 
 
Genom studier i engelska och i andra främmande språk skapas möjligheter för kontakter över 
nationsgränser och en förberedelse för fortsatta studier och deltagande i ett alltmer 
internationaliserat arbetsliv. I utbildningen kan i princip alla språk studeras, moderna såväl som 
klassiska. 
 
Kontakterna med andra länder och kulturer ökar, bland annat som en följd av den snabba 
utvecklingen inom informationstekniken. Inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga 
sektorerna är användningen av informationsteknik mycket utbredd. Utbildningen ger god vana 
att använda informationstekniken som ett verktyg för lärande, kommunikation och 
informationssökning. 
 
Miljö- och resursfrågor är en viktig del i utbildningen. Insikter i sådana frågor utvecklas på ett 
naturligt sätt under studierna. Detta bidrar till att skapa en samlad förståelse av dessa frågor och 
för hur miljöfrågor kan lösas genom samverkan mellan olika discipliner inom naturvetenskap, 
samhällsvetenskap och humaniora. 
 
För att ge insikt i arbetslivets villkor och därmed konkretisera utbildningen finns inom 
programmet möjlighet till arbetsplatsförläggning av delar av utbildningen. 
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Samhällsvetenskapsprogrammet har fyra nationella inriktningar: ekonomi, kultur, 
samhällsvetenskap och språk. 
 
Skolans ansvar 
Skolan skall ansvara för att eleverna vid fullföljd utbildning:  
 
har utvecklat ett intresse för samhällsvetenskapliga frågeställningar och kan söka, tolka och 
analysera information samt formulera och lösa problem med hjälp av samhällsvetenskapliga 
metoder,  
kan tillämpa ett humanistiskt och samhällsvetenskapligt arbetssätt vad avser 
problemlösningsmetodik, modelltänkande, textkritik och teorikonstruktion,  
kan utnyttja begrepp och teoretiska modeller i sitt tänkande och inser betydelsen av successiv 
revidering och utveckling av modeller och begrepp,  
kan anlägga ett historiskt perspektiv på företeelser och skeenden i samhället,  
har kännedom om det mångkulturella samhället och den ökande internationaliseringen i 
världen och följderna av dessa processer för samhällsutvecklingen i olika länder och 
kontinenter,  
kan använda informationsteknik på ett sätt som stärker förståelse, begreppsutveckling och 
kommunikation samt har kunskaper om informationsteknikens möjligheter och problem,  
kan kommunicera sina kunskaper och erfarenheter i tal och skrift samt har tillägnat sig insikter 
om språket som en väg till lärande och begreppsutveckling,  
kan använda engelska och andra främmande språk på ett funktionellt sätt i tal och skrift inom 
det samhällsvetenskapliga området och i andra sammanhang,  
har fördjupade kunskaper om miljö- och resursfrågor och om samspelet mellan miljö, teknik, 
politik, ekonomi och etik i detta sammanhang,  
har förvärvat en ekologisk grundsyn och har insikt i hur samhällsvetenskapliga tillämpningar 
kan användas för att skapa goda levnadsförhållanden och en livskvalitet som är förenlig med en 
hållbar utveckling. ” Utskrift ifrån Skolverkets hemsida 2006-05-27. 
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      Bilaga 3 
 
På enkäten som du snart får finns ett antal frågor som jag skulle vilja ha din hjälp 
att besvara. Frågorna handlar om fusk i gymnasieskolan.  

Som skolfusk räknas  

”när elever medvetet bryter mot normer eller regler för att 
skaffa sig fördelar i skolarbetet.” 

….och det innebär ju att man kan fuska på en mängd olika sätt. Här nedan finns 
tre exempel på vad olika gymnasieskolor räknar som fusk. 

 

1. ”med fusk menar vi att elever lämnar in andras arbeten i eget namn eller 
på andra otillåtna sätt (fusklappar, mm) skaffar sig fördelar gentemot andra 
elever”. (Täby Mediagymnasium). 

 

2. ”Med fusk menas att eleven under pågående skrivning eller redovisning 
skriver av en annan elev, använder otillåtna hjälpmedel eller 
kommunicerar med annan. Fusk är det även om elev lämnar in ett arbete i 
eget namn, där arbetet är ett plagiat eller på annat sätt kopierat från annat 
ställe. Denna form av fusk är urkundsförfalskning, vilket är ett brott mot 
lagen.” (Linköpings gymnasieskolor). 

 

3. ”otillåtna hjälpmedel under skrivning, otillåtet samarbete under skrivning, 
någon annan än eleven skriver en hemtentamen, texter kopieras i större 
eller mindre omfattning från äldre elevers arbeten, texter kopieras från 
Internet utan angivande av källa, eleven använder samma text (ibland 
något modifierad) i flera kurser, eleven återkommer efter någon dag till 
läraren med sin återlämnade skrivning och hävdar att den rättats felaktigt. 
I mellanperioden har texten ändrats, två elever i olika 
undervisningsgrupper lämnar samma text i eget namn till var sin 
lärare”. (Öresundsgymnasiet i Malmö). 
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Och självklart kan man skaffa sig fördelar i skolarbetet på andra sätt än dessa 
också. 

 

 
Hur vanligt är fusk i gymnasieskolan? 
 
Hultén och Wiberg (2003) har i en undersökning frågat svenska elever om de 
fuskat och 67% av eleverna har svarat att Ja, det har jag. 
 
Hult & Hult har läst amerikanska forskningsrapporter där man frågat amerikanska 
elever om de fuskat och även där svarar mellan 60 och 80 % av eleverna att de 
har fuskat. 
 
 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
 
Dina svar kommer, tillsammans med många andra svar, att användas för en 
mindre forskningsstudie som bl. a skall försöka att ge svar på hur elever uppfattar 
att fusk fungerar i gymnasieskolan. Dina svar kommer att behandlas fullständigt 
anonymt och ingen annan än jag kommer att läsa dina svar. Elever på minst tre 
gymnasieskolor ingår i studien. 
 
I rapporten kommer svaren inte att kunna kopplas till någon speciell elev eller 
gymnasieskola. Du är på så sätt helt säker på att få vara anonym i studien. 
 
Längst ned på denna sida finns mitt namn och telefonnummer. Om du har frågor 
som gäller studien är du välkommen att ringa mig. Telefonnumret inleds med 
#31#, vilket gör att nummerpresentation blockeras – det går alltså inte att se ifrån 
vilket nummer du ringer. Också detta för att skydda din anonymitet. 
  
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ett jättetack för hjälpen / Lasse Fonseca – Växjö Universitet, pedagogiska 
institutionen. Telefonnummer för kontakt #31# 0480-451556 
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      Bilaga 4 
 

Var informationen begriplig? 
 
Var frågorna begripliga? 
 
Svarade ni ärligt på frågorna? 
 
Påverkades era svar av att jag berättade  

om olika sorters skolfusk? 
 
Påverkades era svar av att jag berättade  

hur vanligt det är med skolfusk? 
 

Var tiden för ifyllandet lagom långt? 
 
Fanns det ”lagom” med plats i enkäten att 
besvara frågorna på? 
 
Upplevdes det som OK att alla först fick  

fuskenkäten och att man fick be  
om den enkät som handlade om 
andras fusk? 
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      Bilaga 5 
 

Deduktiv analys av enkät 18 

1. Beskriv noggrant och i detalj, en speciell situation där du har fuskat i ditt 
skolarbete i gymnasieskolan. 
18 ”Jag hade varit sjuk och vi hade fått några arbeten som vi skulle göra och ett 
av dem handlade om att vi skulle intervjua en äldre person om hur det var när den 
var liten. Jag hade mycket att tänka på och hade glömt bort uppgiften men dagen 
innan så kom jag på att jag var tvungen att lämna in den och när jag kom på det så 
satt jag i träningslokalen. Jag sa det högt att jag hade glömt bort det. Och då sa en 
av mina vänner att dom hade gjort exakt samma sak på hans skola (Sociologiskt 
perspektiv – signifikanta andra) och att jag kunde få hans intervju så han 
skickade den på mailen och så lämnade jag in den.” 18 
 
2. Berätta noggrant och i detalj, hur du tänkte när du bestämde dig för att 
skolfuska. 
18 ”Jag var väldigt stressad när jag kom på att jag glömt. Jag var rädd att mitt 
betyg skulle sänkas (Prestationspsykologiskt perspektiv –oro för misslyckande) 
+ (Mikroekonomiskt perspektiv – nyttomaximerar resursen bättre betyg) och 
när han sa att jag kunde (ta/få) hans blev jag lättad och tänkte att ingen skulle 
märka att jag fuskade (Sociologiskt perspektiv – brist på social kontroll) och tog 
en annans arbete och lämnade in det eftersom vi inte går på samma skola.” 18 
(min parantes). 
 
 
3. Berätta fritt, men noggrant och i detalj, om hur du handlade när du 
skolfuskade. 
18 ”Jag svarade bara ja, att jag ville låna hans arbete och sen så skrev jag ut 
mailet dagen efter och lämnade in det i mitt namn. Just i den sekund när jag 
lämnade in det så kändes det så skönt att ha vänner som hjälpt mig.” 18 
 
4. Berätta noggrant och i detalj, hur du uppfattar att ditt skolfusk påverkat din 
skolsituation. 
18 ”Jag tycker inte att det har påverkat mig så mycket men jag har ju kvar mitt 
MVG så det är väl följden. Det hade nog påverkat mig mer om de hade kommit 
på att jag fuskat. (Sociologiskt perspektiv – brist på social kontroll) Men jag 
tycker inte att det var så allvarligt, jag lånade ju bara en väns text och jag fick ju 
faktiskt det för han. (Moralfilosofiskt perspektiv – autonomiprincipen).” 18 
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5. Berätta noggrant och i detalj, hur du uppfattar att ditt skolfusk påverkat din 
livssituation. 
18 ”Jag lever precis som förut, men visst om en vän skulle be mig hjälpa honom 
eller henne att skriva något så skulle jag det (Sociologiskt perspektiv – 
signifikanta andra). Jag tror också att man inte bryr sig så mycket om andra 
fuskar i skolan (Moralfilosofiskt perspektiv – autonomiprincipen). Men skulle 
det vara i något annat sammanhang skulle jag bli jättearg och jag skulle aldrig 
fuska om det skulle påverka någon annan (Moralfilosofiskt perspektiv – 
omsorgsprincipen).” 18 
 
 
 
6. Berätta noggrant och i detalj, hur du uppfattar att ditt skolfusk påverkat andra 
människor. 
18 ”Han som jag lånade arbetet av är lite smått sur på sin lärare att han bara fick 
VG när jag fick MVG (Moralfilosofiskt perspektiv – rättviseprincipen)men 
annars tror jag inte att det påverkat någon.” 18 
 
7. Berätta noggrant och i detalj, hur du uppfattar att ditt skolfusk har förändrat 
din inställning om något….och i så fall vad och hur. 
18 ”Jag tror att alla i skolan fuskar någon gång (Sociologiskt perspektiv – 
signifikanta andra). Det trodde jag inte innan men det är bara att inse att skolan 
är tuff och man behöver hjälp för att klara den (Prestations-psykologiskt 
perspektiv –oro för misslyckande). Men jag tycker inte det är rätt att fuska i 
tävlingar och sådant för om jag skulle fuska så att jag vann skulle andra bli 
lessnar (Moralfilosofiskt perspektiv – omsorgsprincipen) när det egentligen var 
de som skulle vunnit (Moralfilosofiskt perspektiv – rättviseprincipen). Så det är 
inte rätt.” 18 
 
 
8. Berätta fritt, men noggrant och i detalj, hur du uppfattar skolfusk i allmänhet. 
Frågan gäller alltså inte speciellt ditt eget skolfusk. 
 
18 ”Det är nog många som fuskar, självklart vissa mycket mer än andra 
(Sociologiskt perspektiv – signifikanta andra). Så länge man inte förstör för 
någon annan så tycker jag inte att det behöver vara/är så stor koll 
(Moralfilosofiskt perspektiv – omsorgsprincipen). Men om det är fler som 
drabbas är det för jävligt (Moralfilosofiskt perspektiv – rättviseprincipen). Av de 
erfarenheter jag har hört när någon blir ertappad med fusk händer inget särskilt 
(Sociologiskt perspektiv – brist på social kontroll). Vilket är dumt för då tycker 
andra att om han inte får straff får inte jag det heller.” 18 
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