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”Det är nästan som lite ansvar  
att fuska”
En kritisk analys av hur normer kring 
skolfuskpraktik i gymnasieskolan villkoras av en 
tilltagande marknadisering av utbildning

Lars Fonseca

As a consequence of an emerging marketisation, the Swedish upper se-
condary school is increasingly governed through standard-based reforms 
along with a view on students as customers. This development also 
changes the conditions for everyday school activities. With fixed minima 
standards for approved performances of individual students, as well as for 
single school units, negotiation arises on how the expected results are al-
lowed to be reached. Students in difficulties of passing the fixed limits 
for acceptable grades become hard currency in the struggle for schools 
to fulfill the set standards. Framed by this context, norm-negotiations 
among school actors in the form of students and teachers, shows nota-
ble tolerance for test-cheating by students in difficulties of performing. The 
cheating is legitimized within interacting discourses of mercy and norms 
of performance. Explicit prohibitions of cheating are thereby outcompe-
ted by negotiated social norms that implicitly encourages cheating if it 
is considered necessary for fulfilling minimum standards.

Keywords: Upper secondary school, cheating, norms, marketisation, 
critical discourse analysis.

En inramning
Fusk vid kunskapskontroller i gymnasieskolan är ett tämligen utbrett 
fenomen. I de undersökningar jag gjort bland tredjeårselever på det 
samhällsvetenskapliga programmet (SP) erkänner mellan 75–86 % 
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eget skolfusk under gymnasiestudierna. Frekvensen av elever som 
medger eget skolfusk får stöd i flera studier, bl a i en internationell 
litteraturgenomgång (Hult och Hult 2003). 

Rättvisa(nde) betyg är centrala både för statens möjligheter att pla-
nera utbildningssatsningar och för skolsystemets legitimitet att fördela 
livschanser på meritokratisk grund. ”(A)tt bli rättvist bedömd är avgö-
rande för en elevs framtid.” (Skolverket 2004, s 8). Skolfusk äventyrar 
distributionen av rättvisa(nde) betyg. Ur ett samhällsperspektiv kan 
skolfusk betraktas som kontraproduktivt även ur andra aspekter, dels 
gentemot skolans kunskapsuppdrag, dels emot värdegrundens officiellt 
uttalade normsystem med demokratins fortlevnad som främsta mål. Ur 
ett lärandeperspektiv försvårar skolfusk dessutom formativ bedömning 
av elevers förmågor, med svårigheter att planera för fortsatt lärande.

Det framväxande kunskapssamhället kännetecknas av att kun-
skap, på både samhällelig och på individuell nivå allt oftare betraktas 
som kapital, möjligt att växla in emot andra förmåner. Med kun-
skapskapital som grund konkurrerar stater om marknadsandelar och 
individer om åtråvärda samhällspositioner. Kunskap förknippas med 
förmåga att uppvisa prestationer samtidigt som resultatet av utförda 
prestationer behöver kunna mätas på effektiva sätt. I förlängningen av 
ett marknadiserat samhälle har också en mål- och resultatuppföljande 
kultur slagit rot i västliga demokratiers offentliga sektorer. New Pu-
blic Management (NPM) innebär i stort att offentliga verksamheter 
delvis marknadsanpassats i syfte att effektivisera användningen av ett 
gemensamt skatteunderlag. Centrala inslag i NPM är decentralisering 
av beslutanderätt, interndebiteringssystem, målstyrning, resultatupp-
följning och ansvarsutkrävande. 

I denna anda fokuserar utvärderingar av utbildningskvalitet i det 
offentliga skolsystemet alltmera resultatuppfyllelse som andelen upp-
nådda betyg på minst Godkänd (G) -nivå 1. Utvecklingen innefattar 
också att allt flera positivt laddade värden relateras till elevers mätbara 
studieresultat, bl a finner Tomas Englund och Ann Quennerstedt (2006) 
att: ”en likvärdig utbildning är en utbildning där eleverna når målen. 
Likvärdigheten kan kontrolleras genom uppföljning och utvärdering 
av utbildningsresultaten.” (Englund & Quennerstedt, s 53). 

Hur effekterna av denna form för kvalitetsmätning faller ut i aktörs-
ledet på konkreta skol-och klassrumsarenor är idag tämligen outforskat. 
I denna artikel uppmärksammas hur elever, respektive lärare förhandlar 
om normer kring skolfusk i förhållande till uppfattade villkor i form av 
fixerade och mätbara kriterier för godkända kunskaper. Syftet med före-
liggande artikel är att identifiera normer och diskurser verksamma kring 
skolfuskpraktik, samt att förklara hur dessa normer och diskurser kan 
förstås i relation till en tilltagande marknadisering av gymnasieskolan.
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Definitioner, empiri och datainsamling
”Skolfuskpraktik” betraktas i artikeln uppbyggd som en komplex väv 
av kunskap och värderingar kring kunskapssyn, kunskapskontroller, 
bedömning, betyg och skolfusk. I skolfuskpraktik innefattas möjlig-
heten att i både tanke, tal och handling bejaka såväl som förkasta 
skolfusk. Begreppet skolfuskpraktik används i artikeln såväl för att 
hantera faktiskt/potentiellt skolfuskhandlande som talet om dessa 
handlingars möjligheter och villkor. Vid empiriinsamlingarna har 
skolfusk genomgående definierats som när elever medvetet bryter 
mot normer 2 eller regler för att skaffa sig fördelar i skolarbetet. 
Studieobjektet skolfusk knyter därmed an till tidigare forskning där 

/…/ the term cheating, as used in classrooms, tends to be reserved 
for instances of dishonesty during the taking of a test of some 
kind (Jackson, Boostrom och Hansen 1993, s 20). 

Att kunna erkänna skolfusk innebär att man är medveten om vilka 
förväntningar som finns kring olika roller i samband med kunskaps-
kontroller. Medvetenheten ger också utrymme för reflektioner kring 
de faktiskt genomförda fuskhandlingarna. 

Samtlig empiri är insamlad på gymnasieskolans SP, ett treårigt 
studieförberedande program där eleverna kan förväntas ha faktisk 
framtida nytta av såväl betyg som av de högskoleförberedande kun-
skaper betygen förväntas representera. Huvudparten av empirin är 
insamlad på N-skolan, ett gammalt läroverk, som läsåret 2010/11 
hade ca 1000 elever, varav ca 70 % studerade på SP. 

I artikeln presenteras empiri ifrån tre olika datainsamlingar. 
Empirin i en första delstudie är insamlad ”back-stage”, där 15 årskurs-
tre elever från N-skolans SP anonymt webb-chattade om skolfusk i 
tre olika fokusgrupper. Utsagor från fokusgruppsdiskussionerna är 
autentiskt kopierade från chat-loggarna, vilket innebär att ev. stavfel 
är bevarade. Utsagor anges med elev och bokstav; (elev-U).

Samtliga N-skolans lärare med huvudsaklig undervisning på SP 
erbjöds att diskutera de preliminära forskningsresultaten. Efter en 
sådan diskussion efterfrågade ett arbetslag ett fortsatt utbyte med 
syfte att gemensamt kunna öka förståelsen för fenomenet skolfusk. 
Två timslånga arbetslagssamtal om skolfusk spelades in och transkri-
berades. I utskrifterna är lärarnas namn fingerade. 

I artikeln understöds vissa resonemang också av utsagor från en 
datainsamling där 42 SP-elever enskilt besvarade öppna enkätfrågor 
om eget skolfusk. Utsagor anges med elev och siffra; (elev-7).
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Diskurser och normer  
– teoretiskt ramverk och arbetsgång
I artikeln centreras texten kring skolaktörers förhandlingar om nor-
mer kring skolfusk som handling. Skolfusk är officiellt en regelvidrig 
handling på de gymnasieskolor jag studerat. Inom rättssociologisk 
normforskning anses dock att människors handlande inte främst 
regleras av regler eller lagar utan av (sociala) normer (Hydén 2002). 
Normer innebär ”socialt reproducerade imperativ, uppfattade som 
förväntningar av individen” 3 (Baier och Svensson 2009, s 115) och en 
norm pekar således ut en (socialt) önskvärd handlingsväg. Normers 
sociala reproduktion sker via språk där normers och diskursers inbör-
des relation kan förstås som att ”normer är handlandets motsvarighet 
till diskursens reglering av vad som är giltigt att uttrycka, genom att 
beskriva hur det är passande att handla” (Persson 2010, s 70). 

Med en kritisk ansats ses diskurser som gränssättande för norm-
bildningars förhandlingsutrymme. Samtidigt utgör diskurser en del av 
den sociala praktiken och kan därmed inte fungera ”hur som helst”. 
En diskursiv praktik kan därmed sägas handla om att producera 
och konsumera möjlighetsrum inom ramen för redan befintliga icke 
diskursiva sociala villkor och möjligheter.

Discourse may be an important part of this reality, but it is 
necessary to look at how it interacts with non-discursive social 
structures and causal mechanisms. (Fairclough, Jessop & Sayer 
2004, s 3). 

Sociala normer är språkburna. Ett förespråkat tillvägagångssätt vid en 
kritisk diskursanalys (CDA) är att inledningsvis identifiera språkliga 
uttryck för ett socialt problem för att därefter, i tur och ordning, först 
tolka diskursiva praktiker och avslutningsvis förklara sociala/samhäl-
leliga praktikers växelverkan med diskursiva praktiker (Fairclough 
1992). Det är också den arbetsgång som inspirerat föreliggande stu-
die. Även om sociala villkor sällan är möjliga att iaktta i sig själva, 
blottläggs de via de spår av effekter som de orsakar (Persson 2008). 
Diskurser och normer kring skolfuskpraktik ses i föreliggande artikel 
som två sådana iakttagbara effekter eller uttryck av social praktik. 
Även om normer endast kan synliggöras indirekt, så hjälper normers 
socialt delade etiska imperativ till att ”leave an extensive trail of 
communication among actors that we can study.” (Finnemore och 
Sikkink, 1998, s 892). Sådana spår utgör artikelns empiri.
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Skolkamraters förhandlingar kring skolfusk
När det gäller skolfuskpraktik är de normbildande arenorna för 
centralt verksamma skolaktörer av naturliga skäl ofta åtskilda: ”jag 
hade inte ställt upp om jag inte varit anonym när en lärare finns med” 
(elev-L). Empirin presenteras också i artikeln uppdelad och lärarnas 
normbildande skolfuskpraktik behandlas längre fram i texten.

Bland skolkamraterna är det accepterat att tala öppet om eget 
skolfusk: ”det kan man. inga elever bryr sig ” (elev-L) och ”ja dte kan 
man, det är ingen ”skam” bland elever känns det som ” (elev-O). Inom 
klassisk moralsociologi hävdas att normer kan identifieras genom de 
effekter av social upprördhet som normbrott leder till (Durkheim, 2002). 
Eleverna upprörs generellt sett dock inte av skolkamraters skolfusk:

(elev-U): 
om det händer nån enstaka gång och personen egentligen är 
en reko typ har jag inga problem alls.

/…/

(elev-Å): 
samma här,men en som gör det hela tiden och kommer udna 
med det kan man kanske störa sig en del på. 

Av diskussionerna framgår dock samtidigt att olika normer kring 
skolfusk gäller för olika ”elevtyper”. Uppdelningen blir tydlig när 
frågan gäller vem man som skolkamrat förväntas hjälpa med skolfusk:

(elev-T): 
De elerver som inte kan de hjälper andra som itne kan det

/…/

(elev-V): 
vänner hjälper man ju för att visa att man vill va hjälpsam 
och snäll även om man nu inte ens vill va delaktig i deras 
fuskande egentligen. Man hjälper såklart inte folk man inte 
känner eller inte gillar

(elev-T): 
De som verkligen kan de vill ju inte att de som inte kan de 
ska få samma betyg utan att ha kämpat för det.

/…/

(elev-U): 
… att hjälpa nån inför ett prov att fuska kan föra dej till en 
närmare vännen 
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Det framstår som tolererat och förväntat att hjälpa vänner med skol-
fusk. Av förhandlingarna framgår också att skolduktiga elever inte 
tillskrivs samma ”rätt” att skolfuska som andra elever: ”tror inte att 
man väljer att berätta fuskknep för dom smartaste i klassen.. eller?” 
(elev-C) och ”de som ligger på högre betyg iaf mvg har det mesta i 
sig och behöver inte fuska” (elev-A).

Utöver vänner och skolduktiga elever utkristalliseras i elevchat-
tarna ytterligare en tydlig elevroll, som tillskrivs en utökad ”rätt” 
att skolfuska:

(elev-D): 
  men de med dyselexi mm. de orkar kanske inte i slutändan.

(elev-A) säger: 
nej men det ger de inte rätt till att fuska

/…/

(elev-B): 
ja men samtidigt är dte inte så lätt, det finns vissa lärare som 
man inte har något förtroende för, man måste trots allt öppna 
sig när man går fram och säger att man inte kan7förstår

(elev-C): 
det är nog många som tycker det är pinsamt

Eleverna uppvisar som synes en tolerans för att skolkamrater i svårig-
heter att prestera tillgriper skolfusk för att uppfylla skolans formella 
prestationskrav. Toleransen utgår framförallt ifrån en stark uppfattad 
förväntan på att gymnasiestudier skall vara resultatmässigt effektiva, 
men också ifrån att skolans verksamhet inte uppfattas tillmötesgå 
dessa elevers särskilda behov av stöd. Elever i svårigheter att prestera 
tillskrivs behov av ”fuskhjälp” att klara de fixerade betygskraven, en 
hjälp som skolkamraterna själva kan vara beredda att ställa upp med:

(elev-R) säger: 
många som har svårt för svenska kan man ha medlidande 
för och hjälpa /.../ fast man gör dom ju egentligen en otjänst

(elev-L) säger: 
man hjälper dom för att dom skulle gjort samma för en själv 
om man var i deras situation
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Elever i svårigheter försöker att överleva sin skoltillvaro 

Rollkategorin som utgörs av elever med tillskrivna svårigheter att 
prestera kallas i den fortsatta texten för överlevare utifrån att deras 
skolfuskande uppfattas och omtalas som ett nödvändigt instrument för 
att klara av/överleva gymnasieskolans uppfattade huvudnorm, d.v.s. 
att alla elever bör prestera minst godkända betyg. I Överlevarrollen 
tillskrivs elever handlingsförväntningar att (behöva) skolfuska sig till 
en betydande del av de kursbetyg som krävs för att få ett slutbetyg 
från gymnasieskolan 4. Det är kring överlevares skoltillvaro som den 
fortsatta texten centreras. 

Rollkategorin överlevare framträder tydligt också ur det datama-
terial där SP-elevers svar på öppna enkätfrågor kring eget skolfusk 
kategoriserades kontextuellt utifrån empirins tydligast meningsbä-
rande aspekt, som föll ut att vara elevernas motiv till eget skolfusk. 
Ur analysen framgår att överlevarna själva förstår sin skolgång på 
SP som en rad av sammanhängande besvärligheter att klara skolans 
kunskapskrav, antingen i ett speciellt ämne eller i skolsituationen som 
helhet. Överlevarna uppfattar sina tillkortakommanden i skolan som 
permanenta och beroende av sin egen oförmåga. Motiven bakom 
överlevarnas skolfusk och deras kunskap om den egna förmågan i 
förhållande till skolans prestationskrav är tätt sammanvävda:

/…/ jag gjorde det för att jag verkligen inte förstod uppgiften 
och kände att det kunde hänga på 5 om jag fick godkänt eller 
inte. (elev-5)

Man känner på sig redan från början vad man klarar av/
kommer att klara av. Man stressar sig själv. Och helt enkelt 
fuskar. Och använder vilken metod som helst att hjälpa sig 
själv. (elev-7)

Överlevarna själva uppfattar således, i likhet med utfallet av skolkam-
raternas normförhandlingar, att skolfusk generellt sett är ett tolererat 
handlande för elever som har svårt att prestera enligt skolans formella 
minimikrav för betygsnivån godkänd. 

Skolfusk är socialt villkorat – får inte äventyra betygshierarkier

Skolkamrater förhandlar kontinuerligt om möjlighetsrum i skoltillva-
ron. I en diskussion med fem andra elever argumenterar eleven A att: 
”Jag stör mig mkt på de som jag vet fuskar … Man blir förbannad 
när de ska få samma betyg som en fast på fel sätt, … men de flesta 
som fuskar når nog ändå bara till en g nivå”. Eleven A får medhåll i 
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diskussionen. Eleverna verkar således dels uppfatta skolfusk upp till 
ett godkänt betyg (G) annorlunda än skolfusk för högre betygsnivåer, 
dels uppfatta överlevarnas skolsituation som speciell. Sympatin för 
överlevarnas utsatta situation är tydlig, men inte självklar: ”samtidgt 
förstår jag att de som fuskar har det tufft och då klandrar jag dem 
inte lika mycket trots att jag borde” (elev-D)

När eleven L hävdar att: ”alla vet att fusk är fel men alla gör det 
i alla fall” så innebär detta inte att alla elever tillskrivs samma ”rätt” 
att fuska. Den officiella regeln emot att skolfuska uppfattas tydligt av 
de allra flesta elever, men förväntningarna på att förbudet konsekvent 
efterlevs skiljer sig åt mellan olika socialt tillskrivna elevroller. For-
mella regler emot skolfusk har, för överlevarrollens del, svagt stöd i 
elevernas normer där inställningen till överlevares skolfusk närmast är 
uppmuntrande. Normen för överlevarnas skolfuskpraktik synes vara 
att överlevare bör skolfuska vid kunskapskontroller om det verkligen 
behövs för att uppfylla kravnivån för ett godkänt betyg. 

Skolkamraterna tillskriver olika elevroller olika handlingsförvänt-
ningar i förhållande till skolfusk. Utifrån Emile Durkheims (2002) teori 
om social upprördhet vid normbrott kan vi tolka att skolkamrater tole-
rerar skolfusk ifrån överlevare och vänner. Social tolerans för vänners 
skolfusk utgår ifrån att systemet inte överutnyttjas och att toleransen 
återgäldas vid behov. Överlevares skolfusk tolereras utifrån att de anses 
behöva skolfusk för att uppfylla betygskriteriernas minimikrav. 

Skolfusk inom ramen för andra elevroller är samtidigt socialt 
oacceptabelt, nämligen skolduktiga elevers systematiska fusk för höga 
betyg och skol-lata elevers skolfusk för att helt slippa anstränga sig i 
skolarbetet. Denna paradox utgör en viktig komponent i skolelevernas 
normbildning kring skolfusk. Samtidigt som elevernas normer kring 
fuskpraktik generellt regleras via normer om att man bör prestera 
betyg, så förväntas det parallellt att skolfuskets avkastning inte bör 
tolereras att resultera i allt för stora omkastningar i den rangordning 
som skolans kunskapskontroller formellt är avsedda att resultera i:

Han som jag lånade arbetet av är lite smått sur på sin lärare 
att han bara fick VG när jag fick MVG (elev-18)

Men ibland kan jag själv känna att om jag gjort ett arbete (utan 
fusk) och en kompis fuskat och han får högre betyg. Det är 
inte så kul. (elev-5)

Även vänners och överlevares tolererade skolfusk är således villkorat 
av hur det distributiva resultatet i form av faktiska betyg faller ut. 
Den distributivt meritokratiska balansen bör bibehållas även med 
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ett utbrett skolfusk, vilket även överlevare är väl medvetna om, när 
det egna skolfusket rationellt legitimeras i sitt sociala sammanhang:

Tror inte att det (det egna skolfusket) påverkat någon annan efter-
som jag bara gjorde så jag fick Godkännt (elev-21, min. parentes)

Prestationsnormen växelverkar med två samverkande 
diskurser kring överlevares skolfuskpraktik

Gymnasieelevernas språkliga uttryck för överlevares skolfuskpraktik 
kan så här långt sammanfattas i en diskursiv tillskrivning av elever 
som ”har det tufft”, som ”orkar kanske inte i slutändan”, för vilka ett 
godkänt betyg kan ”hänga på” skolfusk, som tar ”det säkra före det 
osäkra”. Kring elevkategorin överlevares skolfuskpraktik identifieras 
här, ur skolkamraternas förhandlingar, en barmhärtighetsdiskurs 
där man uttalar tolerans för att överlevare behöver ta till skolfusk 
i syfte att uppfylla gymnasieskolans G-orienterade krav på mätbar 
effektivitet i studierna. En elevtillvaro i gymnasieskolan handlar näm-
ligen, för alla elever, ytterst om att leverera mätbar avkastning, dvs. 
att prestera. I elevernas normbildande skolfuskpraktik samexisterar 
barmhärtighetsdiskursen således med en överordnad prestationsdis-
kurs, varigenom överlevarrollens skoltillvaro diskursivt avgränsas.

Lärares normbildande förhandlingar kring 
skoltillvaron för överlevare
De diskursiva rolltillskrivningar som skolkamrater gör överlevare, och 
som överlevare gör sig själva, är väl synliga också när deras lärare 
förhandlar om normer kring överlevares skolfusk. Med utgångspunkt 
i en viss skepsis till alla elevers förmåga att prestera i förhållande till 
betygskraven synes även lärarna ha en viss barmhärtighetsgrundad 
tolerans för överlevares skolfusk:

Jörgen (lärare): 
Jag kan känna att jag blir mycket mera sur och när dom för-
söker fuska sig till ett MVG /…/ än liksom en desperat elev 
som försöker fuska sig till ett G då va… ... det är skillnad på 
fusk och fusk … lite grann där

/…/
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Gunilla (lärare): 
Jag kan ju tänka mig att det är mycket (skolfusk på) G-nivå 
och då kan man ju ibland tycka att … jaa, det är ju en bra 
lösning, då har den här eleven räddat sig upp på ett G… ... så 
… ... det borde dom ju också tycka eleverna själva att det är 
mycket allvarligare att fuska på MVG-nivå. (min parentes).

Lärarnas förståelse av hur skolsystemet värderar olika handlingar är 
tydligt influerat av att förstå betyg som dominant centrala för verksam-
heten. Huvudmannen för den gymnasieskola där empirin huvudsakligen 
har insamlats har antagit lokala verksamhetsmål mot bakgrund av att 
det ”finns lagkrav i kommunallagen att formulera finansiella mål och 
verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning”. Ett av dessa verk-
samhetsmål innebär att ”andelen elever med slutbetyg ska vara minst 
92%” 6. I den fortsatta diskussionen bland lärarna framgår också att 
just godkända betyg upplevs som en särskilt tydlig förväntan ifrån 
skolans ledning: ”Ja, man måste ju motivera IG, men inte MVG (…) Jag 
har svårt att se att man kan bli inkallad och frågad: nu har du lite väl 
höga betyg” (Tomas-lärare). Lärarna har också en tydlig uppfattning 
om motiven bakom denna förväntan på minst godkända betyg: ”Men 
om man vänder på det (…) Om man helt raderar ut (…) skolfusket och 
betygen sjunker innebär det att lärarna är sämre här än på andra stäl-
len” (Daniel-lärare). Lärarnas kunskap om nyttan av många kursresultat 
på minst G-nivå sammanhänger med uppfattade förväntningar på att 
även lärares yrkeskvalitet anses kunna mätas utifrån de studieresultat 
deras elever presterar. I en diskussion om betygsinflation får läraren 
Elof allmänt medhåll för sina åsikter att höga elevbetyg felaktigt kan 
tas som bevis på hög lärarkvalitet: ”Det genererar högre betyg i klassen, 
å högre lön…jo men fuska så alla får MVG så är du en jättebra lärare 
… …nej, men om man ska skoja lite om det”.

I lärarnas förhandlingar kring hur överlevares skolfusk bör för-
stås och hanteras berörs således implicit även lärarnas egen yrkesroll, 
deras faktiska arbetssituation, de ekonomiska utfallen därav och 
skolans attraktionskraft på en konkurrensutsatt utbildningsmarknad. 
Förhandlingarna villkoras diskursivt av den gemensamma normen att 
såväl elever som lärare främst förväntas att fungera som leverantörer 
av (minst) godkända betyg. 

En dubbel agenda kring skolfusk

N-skolans policyrutiner vid skolfusk stipulerar att lärare som upp-
täcker fusk skall rapportera regelbrottet till såväl elevens mentor, 
rektor samt ev. målsman Under läsåret 2010/2011 anmäldes sam-
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manlagt åtta fall av skolfusk 7 på SP till rektorerna på N-skolan. Att 
normen att skolaktörer bör prestera elevresultat på minst G-nivå och 
normen att lärare regelenligt bör driva skolfuskprocesser kan hamna 
på kollisionskurs framgår tydligt i lärarnas förhandlingar, liksom 
att denna normkonflikt kan innebära en ökad tolerans för skolfusk:

Men sen krockar ju systemen med varann för att vi har ju haft 
det här med ganska grovt fusk och gått den här vägen som 
vi skulle göra, men sen i slutänden så händer det ju bara att 
eleven får göra om det, alltså, å, ja, det att systemet säger att 
vi måste ge eleverna chansen att göra kunskapsprov så länge 
dom går här i skolan, vi får ju liksom inte hindra dom ifrån 
det. Och då tänker ju, nästa gång tänker ju samma lärare, jaja 
nu skall jag dra hela det, dra hela varvet å resultatet är att jag 
måste ge honom ett nytt prov …(Gunilla-lärare).

Diskrepansen mellan vad lärarna uppfattar som en hög förekomst 
av skolfusk och faktiskt genomförda formella sanktioner uppfattas i 
diskussionerna som både välbekant och tolererad av lärarna: 

Fast där tror jag att elever och lärare … dom kör samma sak 
om den offentliga sanningen, det känner ju eleverna också …
att dom har ju också en offentlig sanning och en dold  agenda, 
precis som vi har … och vi vet detta om varann och håller 
nå’n sorts balans … ja terrorbalans för börjar man å släppa 
på den där offentliga sanningen … ... ja då vet man inte alls 
vad, hur mycket som rasar som är till nackdel för båda parter 
… (Gunilla, lärare). 

På frågan om även rektorerna på N-skolan tros känna till den dubbla 
agendan kring överlevares tolererade skolfusk svarar Gunilla (lärare): 
”Ja, jag tror dom uppmuntrar det systemet” 

Att överlevare fuskar upp till ett G är visserligen ett brott emot 
fastställda regler på N-skolan (och numera också emot skollagen 8), 
men verkar likväl tämligen socialt tolererat av både eleverna och lä-
rarna. Överlevares ”nödvändiga” skolfusk är således ett regelbrott, 
men samtidigt ett implicit handlingsimperativ. Lärarnormen för 
överlevares skolfuskpraktik innebär att man bör överväga att tolerera 
skolfusk om det verkligen behövs för att uppnå ett godkänt betyg. 
De tidigare identifierade barmhärtighets- och prestationsdiskurserna 
uppvisar således en inbördes hybridisering i såväl elevernas som i 
lärarnas normförhandlingar. 
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Analyser av villkoren för gymnasieskolans 
förändrade skolfuskpraktiker
I den följande texten riktas anspråken mot att förklarande analysera 
dialektiken mellan den normbildande diskursiva praktiken och den 
sociala praktik där normbildningens villkor kan tydliggöras. Med an-
dra ord kommer jag att visa hur de identifierade normerna är länkade 
till sociala sammanhang vari normer och diskurser är inbäddade. Jag 
kommer att lyfta fram tre strukturella huvudtendenser som, genom 
sina effekter på diskursiv och normbildande skolfuskpraktik, synlig-
gjorts i empirin: (i) Kunskapers ekonomisering, (ii) En tilltagande 
individualisering och (iii) Gymnasieskolans mål- och resultatstyrning.

Kunskapers ekonomisering

/…/ när jag fuskar så tänker jag bara på betyg och framtiden 9

Empirins starkast synliga tendens är att elevers tillvaro i gymna-
sieskolan villkoras av en förväntan på mätbar prestation i form av 
minst godkända betyg. Den språkliga innebörden av prestation som 
effektiv avkastning är tydligt präglat av en marknadsekonomisk kon-
text. Bernt Gustavsson (2002) använder begreppet ekonomisering för 
att beskriva hur kunskap och utbildning alltmera reduceras till sin 
ekonomiska funktion. 

Pengar, liksom betyg, är sociala konstruktioner. De båda kon-
struktionerna kännetecknas av att de förväntas ha en ”säkerhet” som 
underlag för sitt tillskrivna värde. Säkerheten förväntas motsvara ett 
reellt värde i form av fysiska tillgångar eller kunskap. Utan legitimi-
tet för denna koppling till det reella förlorar både pengar och betyg 
sin mening och sitt värde. Christina Wikström (2005) har funnit att 
betygsgenomsnittet har ökat varje år sedan det målrelaterade betyg-
systemet infördes i gymnasieskolan 1994 och konstaterar just att: 

The conclusion is that the increasing pressure for high grading has 
led to grade inflation over time (a.a., abstract – ej sidnumrerat). 

(Behoven av) betygens ekonomiska säkerhet ifrågasätts också i elevernas 
chatdiskussioner: 

(elev-V): 
men man måpste ju kunna stå tillsvars för betygen sen och 
visa att man kan matte c om man nu har mvg i det?
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/…/

(elev-U): 
näää: P för många jobb behöver du ju långt ifån all kunskap du 
lärt dej, ändå är betygen grundande på om du du får jobbet 

Olika sociala system för med sig olika specifika koder för hur fram-
gång uppnås. Strukturer villkorar därigenom värdet på olika egen-
skaper som aktörer kan inneha och är således på intet sätt neutrala 
(Lundqvist 1984). Några av marknadsekonomins spelregler är t.ex. 
att man bör köpa billigt och sälja dyrare, att allting kan och bör ses 
som en vara, att framgång ytterst är materiellt mätbar och att den 
enskilda aktören på marknaden ansvarar för de val hon gör. Ekono-
miskt sett är man rik enbart i relation till andras välstånd och det är 
ur denna aspekt man bäst kan förstå elevernas normerade omsorg 
att bibehålla en distributiv rättvisa även när betygen delvis uppfattas 
som underbyggda av skolfusk.

För elever/studenter som genomgår en utbildning för att få mätbar 
avkastning i form av (bra) betyg, snarare än för att uppnå en utvecklad 
förmåga ”behöver inte fusk vara irrationellt – det kan t.o.m. anses för-
nuftigt med tanke på tid och insatser i övrigt.” (Björkman, 2005, s 57). 
Att som eleven J. hävda att: ”fusk märks inte alltid. fusk innebär ju att 
man gör annorlunda, men ändå får ut samma sak av det man ska göra”, 
kan kanske delvis ses som ett uttryck för en kompetent entreprenörsanda 
där den goda eleven är en självständig, ansvarstagande, problemlösande 
och resultatpresterande individ. 

I en ekonomiserad utbildning där betyg instrumentellt uppfattas 
som separerade ifrån sitt avsedda innehåll ökar risken för att peda-
gogisk kommunikation mellan elever och lärare ensidigt orienteras 
emot kunskapskontroller, bedömning och betyg. I en sådan kultur 
riskerar relationer mellan skola, elever och lärare att präglas av ytlig-
het, utbytbarhet och strategispel (Liedman 2010). 

En tilltagande individualisering

/…/det är ju trots allt upp till dom själva i slutändan om man 
ska eller inte ska fuska! 10

Ekonomiseringen av kunskap är tätt förknippad med en allmän för-
skjutning emot individualisering. En individorienterad människosyn 
är starkt förankrad i en liberalistisk syn på medborgarskap baserad i 
individuella rättigheter, vilket i en marknadiserad utbildningskontext 
tenderar att falla ut i att elever och deras föräldrar betraktas som 
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kunder (Fredriksson 2010). I N-skolans policy står under rubriken 
värderingar att läsa att ”(Kundernas) uttalade och underförstådda 
behov, krav, önskemål och förväntningar skall vara vägledande i (---) 
hela vår verksamhet.” 11

Den empiriskt identifierade prestationsnormen kan förstås i 
linje med Maria Olson (2008) som hävdar att de nu dominerande 
individualiserade medborgarskapsvärdena har sitt ursprung i en ar-
betsmarknadsdiskurs där individen har eget ansvar för att: ”ständigt 
raffinera – och omraffinera – förmågor som ska kunna omsättas till 
konkurrensfördelar på arbetsmarknaden.” (s 116). Minst godkända 
betyg kan uppfattas som en viktig aspekt av både kundtillfredsställelse 
och anställningsbarhet. Att ha genomgått en gymnasieutbildning med 
slutbetyg har i sig inget starkt konkurrensvärde, när så många som 
tre fjärdedelar av en årskull har gjort det samma. Däremot blir det i 
motsvarande grad besvärligt att vara utan slutbetyg från gymnasiet. 
Ungdomar utan slutbetyg från gymnasiet är också särskilt utsatta 
på arbetsmarknaden (Arbetsförmedlingen 2011). Inom ramen för ett 
individuellt ansvar och en stark prestationsnorm tillskrivs gymnasie-
elever ansvaret att på egen hand fatta beslut om att skolfuska eller inte: 
”det är individen som fuskar som får välja själv tycker jag” (elev-L). 

Gymnasieskolans mål- och resultatstyrning

(A)ndelen elever med slutbetyg ska vara minst 92 % 12. 

I ett utbildningssystem som allt tydligare styrs av marknadsekonomiska 
spelregler med företagande och näringsliv som förebilder blir det socio-
historiskt ”naturligt” att också anamma en mål- och resultatstyrning av 
själva kunskapen och dess prestationsutfall. Elevers individuella förmå-
gor förväntas att kunna mätas och bedömas i förhållande till centralt 
uppställda betygskriterier. På grupp-/skol-/nationell nivå mäts generell 
utbildningskvalitet därmed lämpligen som andelen elever som uppnått de 
formellt fixerade baskraven, dvs. kraven för betygsnivån G. Betyget icke 
godkänt indikerar både diskursivt och reellt en bristande måluppfyllelse. 
Såväl kunskapers ekonomisering som en tilltagande individualisering är 
därigenom konkret inbäddade i gymnasieskolans mål- och resultatstyr-
ning. Effekterna av dessa villkor är tydligt synliga i det empiriska mate-
rialet, där såväl elevernas som lärarnas argumentation kring respektive 
skolfuskpraktiker centreras kring den gemensamma normen att kraven 
för betygsnivån G på något vis bör uppnås för varje elev. 

Elevkategorin överlevare uppfattas, och uppfattar sig, ha svårighe-
ter att av egen förmåga klara dessa krav. Just dessa elevers skolresultat 
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blir därmed särskilt viktiga för såväl den enskilde eleven i svårigheter, 
den enskilde läraren, som för den enskilda konkurrensutsatta skolan 
som alla riskerar att inte uppfylla sina förväntade resultatmål. I en 
marknadiserad utbildningskontext konstitueras mening ytterst genom 
att skolaktörer på alla nivåer effektivt uppfyller uppställda mätbara 
mål. Med denna inramning följer också en diskursordning där barm-
härtighetsdiskursen kring överlevares skolfusk tydligt underordnas 
prestationsdiskursen. Det är synd om överlevarna, men toleransen för 
deras skolfusk grundas helt och hållet i att de inte av egen förmåga 
förväntas kunna klara av att prestera enligt de för hela utbildnings-
systemet så centrala G-kraven.

I en marknadiserad utbildningspraktik finner mätbara värden 
som betyg lättare legitimitet i skolans praktik än mera diffusa värden 
som bildning, etik och moral. Obalansen i skolans båda uppdrag har 
uppmärksammats av Skolinspektionen (2010) som bl. a. ifrågasätter 
att undervisningen i gymnasieskolan under senare år allt mera kom-
mit att förskjutas ifrån en orientering på de mera allmänt formulerade 
kunskapsmålen emot de mera specifika betygskriterierna, vilket även lä-
rarna på N-skolan har uppfattat uttryckt i förväntningar ifrån eleverna:

(Det) /…/ har blivit en oerhörd betygsfixering och att elever 
kräver betyg bara dom har öppnat munnen och sagt en mening 
så ska dom ha betyg, när det egentligen är bedömning det gäller 
(Gunilla-lärare). 

Kunskap förväntas vara omedelbart möjlig att mäta. Att den kun-
skapsreduktionism som därigenom uppstår förstärker kopplingen 
mellan kunskapssyn, prestation, betyg och skolfusk uppmärksammas 
också av lärarna:

Ja, så länge vi har ett betygssystem, alltså att så länge vi har 
betyg /…/ jag har jobbat två år på folkhögskola och gått två år 
själv på folkhögskola /…/ och där fanns inget fusk alltså. /…/ 
tar vi bort betygssystemet så tar vi bort fusket också, så enkelt 
är det ju (Jörgen-lärare)

Just den fasta minimigräns för acceptabel måluppfyllelse som betygsni-
vån G utgör, uppfattas som särskild problematisk i skolfuskpraktiker:

Det kanske skulle minska fusket om man tog bort godkänt 
… … alltså att man inte hade nå ń, ribba att komma över /…/ 
Alltså, en elev behöver ju inte fuska om den får en tvåa exem-
pelvis som på den gamla (relativa betygssystemet) … om du får 
din tvåa så är det bra, du får ändå gå ut och så vidare, söka …
men nu är det liksom, du är inte godkänd du måste klara det, 
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du får inga betyg … och skolan har sina mål också så som vi 
ska få eleven till. (Daniel-lärare, min parentes).

Summering och konklusioner
I en marknadsorienterad skola blir tron på rättsäkra och likvärdiga 
betyg en nödvändig grundbult i att upprätthålla legitimiteten för sko-
lan som social konstruktion. Med ett utbrett tvivel på betygens värde 
och funktion blir utbildning, lärande och kunskap något annat än vad 
de anges vara i den ”officiella konstruktionen” av skolan. Skolfusk 
äventyrar rättsäkerhet samtidigt som en (för) stor andel elever med icke 
godkända betyg äventyrar produktionens måluppfyllelse och, i förläng-
ningen därav, konkurrenskraft. Paradoxen är påtaglig och nödvändiggör 
återkommande förhandlingar i vardaglig skolfuskpraktik.

CDA och (rätts)sociologisk normforskning delar synen på att 
individer gemensamt förhandlar om hur uppfattade villkor bör tol-
kas och formella regler efterlevas. Kulturellt accepterade normer och 
diskurser förstås som inneboende i språket och därmed tillgängliga 
för både observation och argumentation. Inom ramen för diskursiv 
praktik kan (re)produktion och/eller transformering av normer och 
diskurser kring skolfuskpraktik ske. Genom språket sätts gränser för 
det normativt önskvärda. 

Av analyserna framgår att normförhandlingspraktiker kring skol-
fusk ger form åt/regleras av dels en prestationsdiskurs dels en barmhär-
tighetsdiskurs. Den sociala ordning som omger dessa diskurser/normer 
bevaras främst genom att mål- och resultatstyrningen och dess effekter 
på den normbildande och diskursiva praktiken inte uppmärksammas 
och problematiseras. I toleransen ligger att skolaktörer på alla nivåer 
förväntas att se mellan fingrarna på paradoxen att formaliserade regler 
och framförhandlade normer hamnar på kollisionskurs med varandra. 
I en marknadiserad mål- och resultatstyrd skola villkoras pedagogiska 
möjlighetsrum av starkt dominerande förväntningar på att leverera 
mätbara resultat i form av (minst) godkända betyg. Den diskursiva 
symboliken kring det textuella uttrycket överlevnad kan sägas gälla 
på såväl elev, lärar- som på enskild skolenhetsnivå. Det explicit så 
självklara förbudet emot allt skolfusk utmanas av normen att alla bör 
leverera prestationer på minst den fastställda miniminivå som framstår 
som dominerande för tillvaron i en konkurrensutsatt gymnasieskola.

Det är dock viktigt att påminna sig om att normer är handlingsim-
perativ och därmed potentiella, inte determinerande, för faktisk hand-
ling. Normer och diskurser som legitimerar att överlevare bör/tolereras 
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att fuska sig till godkända betyg behöver sammanfalla med andra, icke 
diskursiva, villkor för att utfalla i handling med sociala konsekvenser. 
Den genomförda CDA-inspirerade normanalysen pekar på att en hel 
del sådana villkor, i form av marknadisering, individualisering samt 
mål- och resultatstyrning verkar växelverka med normbildningspro-
cesser och diskurser i skolfuskpraktiker. Den spontana korridorskom-
mentaren från en elev att ”det är nästan som lite ansvar att fuska … 
i alla fall ibland” kan, utifrån överlevares skoltillvaro, betraktas som 
en uppfattad norm bland såväl eleverna som lärarna i det empiriska 
materialet. Om/när normen faller ut i faktisk (språk)handling bidrar 
det till att reproducera den rådande sociala ordningen.

Fairclough (2001) förordar att en CDA byggs upp genom att 
först fokusera ett socialt problem med en semiotisk aspekt, därnäst 
identifiera hinder för att åtgärda problemet och sedan i ett tredje steg 
beakta om den sociala ordningen på något vis ”behöver” problemet. 
Genom ett blottläggande av dessa frågor och deras svar bejakas förut-
sättningarna till förändring, vilket är ett signum för kritisk forskning. 
De kritiska frågor som här dröjer sig kvar gäller a) vem som tjänar vad 
på att överlevare fortsätter att nå godkända betyg genom ett socialt 
tolererat skolfusk? b) vilken kunskapsbildning kring relationen mel-
lan individ och samhälle som överlevares skolfuskpraktik genererar 
för de inblandade aktörerna? Och c) på vilka villkor den skenbara 
likvärdigheten består? 

Konklusionerna öppnar upp för mera värdepedagogiskt inriktade 
studier av skolfuskpraktik. Analysen uppvisar en pedagogisk praktik 
inom villkor som försvårar för läraren att upprätthålla en förståel-
sebaserad moralisk relation till sina elever och istället bli byråkrat, 
vilket enligt Eva Forsberg och Erik Wallin (2006) kan betraktas som 
grundläggande oförenligt och kontraproduktivt mot läroplanens 
värdegrund. Med ett värdepedagogiskt perspektiv på överlevares 
skolfuskpraktik är den dolda läroplanen besvärligt närvarande:

To anyone who takes a close look at what goes on in classrooms 
it becomes quickly evident that our schools do much more than 
pass along requisite knowledge to the students attending them. 
/…/ They also influence the way those students look upon them-
selves and others. They affect the way learning is valued and 
sought after and lay the foundations of lifelong habits of thought 
and action”, (Jackson, Boostrom och Hansen, 1993, s xxi).
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Noter

1. Empirin är insamlad 2006-2010 då gymnasieskolans betygssystem innehöll 
graderingarna -, IG, G, VG och MVG.

2. I definitionen av skolfusk används begreppet norm i betydelsen uppfattad 
oskriven (förbuds)regel.

3. Detta normbegrepp skiljer sig således ifrån den innebörd som normer givits 
i definitionen av skolfusk (se s 2 och fotnot 2).

4. För ett slutbetyg från gymnasieskolan krävdes fram t.o.m. intaget 2010/2011 
betyg på kurser motsvarande 2500 poäng. Minst 90 % av kurserna måste 
dessutom ha genomgåtts med minst betyget godkänt som resultat.

5. Fortlöpande understrykningar i empirin är gjorda av författaren i syfte att 
lyfta fram textuella uttryck som illustrerar ”överlevnad”.

6. Referenser har utelämnats för att undvika identifikation av N-skolan.
7. I ett fuskfall var fyra SP-elever inblandade i ”samma” skolfuskincident. 

Ett annat anmält fuskfall inkluderade två elever. Övriga sex fall berörde 
enskilt skolfusk.

8. I skollagen (2010:800) slås sanktionsmöjligheter för skolfusk fast: ”I gymna-
sieskolan, (…) får huvudmannen besluta att helt eller delvis stänga av en elev 
om 1. eleven med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda 
vid bedömningen av elevens måluppfyllelse och kunskaper” (a.a., kap.5, §17).

9. Elev-36.
10. Elev-O.
11. Kuriöst nog återfinns formuleringen ordagrant i policydokument för en rad 

olika offentliga verksamheter. Google-sökning [2012-08-28].
12. Ur lokala verksamhetsmål på N-skolan.
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