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Abstrakt 
Elever får allt fler hjälpmedel som kan användas till fusk och det är enklare att 

plagiera arbeten i det allt mer tekniska samhället. När man skrev med papper och 

penna fick man lov att förbereda sig genom att skriva en fusklapp, idag kan man 

komma åt internet med sin dator eller mobiltelefon direkt man märker att en uppgift 

är för svår. Den nya tekniken har även inneburit att det blivit lättare att upptäcka 

vissa typer av fusk. Den underlättar samtidigt på många andra sätt som att det går att 

se klockslag när en elev lämnat in sin uppgift eller att uppgifter sparas i digital form 

vilket gör att de går snabbt och enkelt att söka reda på vid ett senare tillfälle. 

Metoden som använts var kvalitativa intervjuer med fem gymnasielärare på en skola 

som ligger i framkant inom tekniken. Det som efterfrågats i intervjuerna var i 

huvudsak på vilket sätt internet, mobiltelefoner, bärbara datorer och annan IT 

påverkat hur eleverna fuskar och hur lärarna hanterar detta. Som forskningsmetod är 

det ett hermeneutiskt synsätt som använts i uppsatsen.  

Slutsatserna är att informanterna sett en förändring i hur elever fuskar, mycket på 

grund av att det blivit en digitalisering och man gått bort mer och mer från papper 

och penna. En till stor bidragande faktor är att mycket information är så pass 

lättillgänglig idag. Dessa två faktorer gör att det är lättare nu än tidigare att plagiera 

andras arbeten. Detta har motverkats till viss del genom att lärare gör mer unika 

uppgifter och använder datorer eller program för att hitta fusk i större utsträckning.  
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1. Inledning 
I detta kapitel beskrivs bakgrunden till problemformuleringarna, syftet med studien samt 

studiens avgränsningar. 

1.1 Problembakgrund 
Plagiering är ingenting nytt. Att böcker och verk blivit plagierade går troligen så långt 

tillbaka som när människan började skriva. Det syntes bara inte så tydligt förrän det började 

massproduceras texter och böcker (Park, 2003). Nu när alla elever har tillgång till internet 

och lätt kommer åt andras arbeten har vi kommit in i en ny period. Det var en enorm 

förändring då böcker kunde tryckas och fler fick tillgång till dem. Nu finns väldigt mycket 

bara ett knapptryck bort vilket har förändrat förutsättningarna till fusk och plagiering. 

Att läsa gymnasiet samt högre studier på högskola och universitet blir allt vanligare. Inom 

gymnasieskolan skapas grunden för fortsatta studier. Det är då viktigt att lärare informerar 

elever om fusk så att eleverna vet om vad fusk innebär och att de får reda på varför de inte 

ska fuska. Det är även viktigt att lärarna själva förstår hur samhällets förändring inom den 

tekniska biten påverkar utsikten för fusk.  

Andelen disciplinärenden på högskola har inte förändrats nämnvärt under de senaste fem åren 

och har legat på omkring 0,17% av studenterna i Sverige (Högskoleverket, 2010). Ändå har 

det tillkommit nya medel för att fuska och plagiera. Betyder det att den nya tekniken inte haft 

någon inverkar på hur mycket studenter fuskar, eller har sätten de fuskar på förändrats?  

Att använda sig av andras material är en väldigt bra idé då hjulet inte behöver uppfinnas en 

gång till, utan man kan istället lära sig av detta material och utveckla det. Används detta 

material rakt av i allt för stor grad räknas det som plagiat, och då har man inte bearbetat 

informationen i nog stor omfattning och då inte heller lärt sig så mycket. Nu när mycket 

information blivit enormt lättillgängligt på internet är det viktigt att avgöra var gränsen går 

mellan plagiering och lärdom. 

Något att fundera på är även hur mycket lärare ska arbeta för att hitta de som fuskar? I den 

bästa av världar skulle ingen elev vilja fuska. Nu är inte situationen på det sättet och fusk 

samt plagering förekommer i stor grad (Winroth, 2009; Walsh, 2002) och har gjort det 

åtminstone under de senaste sextio åren. (Dyas, 2002) Ska man förbjuda mobiltelefoner, 

användning av datorer, internet och andra digitala medier i större grad under prov eller finns 

det något annat sätt att motverka andelen elever som fuskar? 

Det har utförts mycket forskning inom området fusk och plagiering.
1
 Jag har undersökt 

närmare vad som är skrivet inom fusk hos gymnasieelever och sett att det finns luckor inom 

fusk med hjälp av nya medier. 

                                                 
1
 Över 1000 träffar då man söker efter "internet cheating school plagiarism secondary" på google schoolar 
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1.2 Syfte 
Syftet är att beskriva om, och i så fall hur, det allt mera tekniska samhället påverkat fusk på 

den svenska gymnasieskolan Liljeholmen (fingerat namn) enligt lärare som arbetar där. Det 

är även att fråga lärarna där om deras uppfattning av vilka arbetsmetoder som används för att 

motverka fusk. 

1.3 Frågeställningar 
I studien ska jag ta reda på följande frågeställningar: 

 Anser lärare på Liljeholmen att internet, mobiltelefoner eller andra digitala medier 

påverkat på vilket sätt elever fuskar, och i så fall hur? 

 Anser lärare på Liljeholmen att internet, mobiltelefoner eller andra digitala medier 

påverkat hur mycket elever fuskar, och vilka argument har de för sina åsikter om 

detta? 

 Hur anser lärarna på Liljeholmen att de arbetar med problematiken kring fusk med 

stöd av IT? 
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2. Teori 
I det här kapitlet står det om tidigare forskning som är relevant för studien. 

2.1 Definitioner 

Fusk 

Med fusk menas här det som normalt räknas som fusk inom gymnasieskolan. Det är alltså 

alla, enligt de regler som finns, otillåtna saker elever kan göra under examinerande uppgifter. 

Digitala medier 

Det är ett brett begrepp som jag tror de flesta idag bildat sig en uppfattning om vad det 

betyder. Med digitala medier menas alla digitala medier, men i uppsatsen handlar det om fusk 

i gymnasieskolan och då syftar jag främst på digitala medier som är användbara där som 

mobiltelefoner, bärbara datorer osv. 

Uppsatskontrollerande program 

I den här uppsatsen menas med uppsatskontrollerande program (till exempel urkund
2
) att 

lärare kan använda dessa för att automatiskt generera en sannolikhet att en inlämnad uppgift 

är plagierad. 

2.2 Tidigare forskning 
Läroplanen för Sveriges frivilliga skolformer ser på bedömningen av arbetet där elever fuskat 

som så att provet eller arbetet inte bör räknas in i bedömningsunderlaget. Då ska läraren 

istället låta eleven visa de kunskaper som testades på ett annat sätt. Det kan vara så enkelt 

som ett nytt liknande prov eller arbete. Då ska eleven fortfarande kunna nå alla betygssteg 

(Skolverket, 2003).  

Tidigare har det gjorts forskning som pekat på att antalet fuskande studenter ökar i och med 

det allt mer digitala samhället (Park, 2003). Andelen som fuskar har förändrats under en 

längre tid och då ökat samt att inställningen till fusk förändrats och fler tycker att det är okej 

att vara oärlig ibland (Schab, 1991). Då det gäller fusk på uppgifter som inte har någon stor 

inverkan på vilket betyg eleven kommer att få i kursen är det accepterat av många utav 

eleverna (Ashworth, 1997). 

En anledningen till att fler plagierar idag kan vara eftersom det är så mycket lättare. Tidigare 

behövde man använda mycket tid för att skriva om eller skriva av någon annans arbete medan 

det med den teknik som finns idag går både enkelt och snabbt att kopiera. (Evans, 2000) Nya 

metoder, som t.ex. att man kan använda internet nästan när som helst, vilka blivit tillgängliga 

via ny teknologi har påverkat fuskandet då fler elever får möjligheten att fuska. (Hongyan, 

2008) 

När verktygen för att fuska utvecklats har även utvecklingen av verktyg för att hitta de som 

fuskar fortgått. Det finns program utvecklade enbart för att lättare kunna hitta de elever som 

plagierar och ett vanligt sådant program i Sverige är Urkund. Även sökmotorer som 

www.google.com utvecklas vilket gör det både enklare för eleverna och lärarna att hitta 

källorna. Ett problem med den här typen av program är att om det ska kunna bygga upp en 

                                                 
2
 http://www.urkund.se/SE/funktion.asp 

http://www.urkund.se/SE/funktion.asp
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databas över studenters arbeten att kolla mot så måste den lärare som ska lägga in arbetet få 

elevens tillåtelse då han eller hon har copyright på sitt eget arbete. Används program av den 

här typen går man även lite mot att studenterna är skyldiga tills man visat motsatsen det 

genom programmet.  
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3. Metod 
I denna del går jag igenom vilka teoretiska modeller jag utgått från samt hur jag praktiskt 

gått tillväga i min studie. 

3.1 Ämnesval 
Att lärare agerar på olika sätt om fusk eller plagiat förekommer är självklart då vi alla är olika 

individer och det är en så pass komplex situation att det inte är lätt att sätta upp några enkla 

raka regler eller riktlinjer som alla lärare kan följa. Jag tycker det skulle vara intressant att få 

en inblick i hur lärare anser att man kan göra i sådana situationer. 

Det har forskats mycket om fusk och plagiering på olika nivåer. Jag har hittat flera personer 

som gjort liknande undersökningar eller forskningsprojekt som mitt. Det har till exempel 

gjorts undersökningar om vad plagiat är för något (Marshall, 2005) och hur elever reagerar 

om de upptäcker fusk (Walsh, 2002). Jag har uppmärksammat att det finns en kunskapslucka 

gällande fusk med hjälp av nya medier i den svenska gymnasieskolan, vilket min studie 

kommer att inrikta sig på. 

Tekniska hjälpmedel möjliggör fler sätt att fuska på. (Walsh, 2002) Ska vissa tekniska 

hjälpmedel förbjudas för att förhindra fusk eller finns det andra lösningar på problemen? Det 

bästa skulle enligt mig vara om man kan ändra elevernas inställning till detta så att väldigt få 

vill fuska eller plagiera. Även från andra aspekter av utlärning skulle det vara bra då en elev 

som vill lära sig kommer göra det medan en elev som är på lektionen av anledningar som att 

slippa frånvaro och att få ett komplett gymnasiebetyg enligt mig inte kommer lära sig lika 

mycket. 

3.2 Förförståelse 
Förförståelse är en bit av en studie som inte alltid ses som en viktig del, men den kan i stor 

grad påverka hur studien utförs samt vilka frågor som ställs vid intervjuer. Utan förförståelse 

kan man inte bedriva forskning (Bjereld, 2002). 

Jag har viss erfarenhet från undervisning i gymnasieskolan då jag praktiserat totalt i drygt en 

termin. Jag har även från och till under mina studier arbetat som lärare på distans vilket totalt 

sett blir cirka tre terminer heltid och därigenom kommit i kontakt med fusk samt plagiering 

vid många tillfällen. Jag hanterar cirka 150 elever i taget jämför med en gymnasielärare på 

plats som hanterar cirka 12-13 elever i taget (Skolverket, 2003; Stridsman, 2010) så jag bör 

påträffa fler elever som fuskar. Siffrorna är antalet elever per lärare man har hand om i taget.
3
 

På grund av detta vet jag genom egna erfarenheter att fusk förekommer ofta inom 

distansundervisning och tror även att det gör det i relativt stor grad i klassrumsundervisning. 

Jag vet om att detta kan påverka studien genom vilka frågor och motfrågor jag ställer på mina 

intervjuer. Jag har tänkt på detta och arbetat mot att hålla mig neutral så jag inte påverkar de 

lärare jag intervjuar genom att jag läst in mig på området. På så sätt har jag fått tips på hur 

detta problem kan undvikas, till exempel att inte ställa ledande frågor.  

                                                 
3
 Tempot är väldigt mycket snabbare på distansstudier då elever ofta läser en kurs i taget vilket gör att de ofta är 

färdiga med en kurs efter 5-10 veckor. Jag sätter då cirka två betyg per dag i snitt medan en gymnasielärare 

sätter väldigt många färre betyg per termin. 
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Jag har tidigare varit på VFU på Liljeholmen och har träffat alla respondenter tidigare. Detta 

medförde att det var relativt lätt att få personer att ställa upp på intervjuer och det var endast 

två lärare av de sju tillfrågade som inte ställde upp, båda på grund av tidsbrist. Det blev även 

en avslappnad stämning under intervjuerna då de redan träffat mig tidigare. Alla lärare jag 

intervjuade har jobbat flera år som lärare och är kunniga inom sitt område. 

3.3 Perspektiv och angreppssätt 
Det skulle vara möjligt att utföra denna studie med olika perspektiv och angreppssätt. Jag har 

använt ett hermeneutiskt synsätt. De frågor jag ställer har inget enkelt eller exakt svar samt att 

jag måste göra en undersökning och tolkning av de svar jag får på mina intervjuer. 

Ett problem med undersökningar om plagiering är att de ofta är motsägelsefulla. Vissa studier 

säger till exempel att det beteende som leder till plagiering är detsamma för de flesta elever 

(Sutton, 1995) medan andra studier pekar på att det är tvärtom (Overbey, 1999) och vissa 

studier menar att det är vanligare att elever med låga betyg fuskar oftare (Straw, 2002) medan 

andra säger att det inte finns några sådana samband (Lemin, 1980). Skulle jag t.ex. utgått från 

ett antal premisser och använt ett deduktivt förfaringssätt skulle jag behöva väldigt stora 

förkunskaper inom ämnet och då lägga upp en teori som jag testar i studien. Jag har använt 

mig utav ett hermeneutiskt synsätt. Det passar in på min studie då jag inte utgår från att det är 

på ett visst sätt och det är komplexa frågor att det inte går att ge något enkelt svar på dem. Då 

svaren från intervjuerna är långa och vid intressanta områden även djupgående har jag 

analyserat dem genom att dela in dem i grupper. Det kan till exempel vara hur lärare arbetat 

förebyggande mot fusk, där de antingen jobbat mot unika uppgifter eller använt tekniska 

hjälpmedel i större utsträckning. Dessa grupper av empirin har jag analyserat.  

Jag har använt en kvalitativ intervjuform som undersökningsmetod och exemplifierat hur det 

kan se ut inom mina frågeställningar. Det är svårt att försöka svara på stora och komplicerade 

frågor med hjälp av kvantitativa undersökningssätt som t.ex. en enkätundersökning. Med 

enkätundersökningar får man istället bred men ytlig information. (Svedner, 2010) Det finns 

två typer av intervjumetoder som skulle passa att använda till den här typen av uppsats. 

Antingen en strukturerad intervjuform eller en kvalitativ. (Svedner, 2010) En kvalitativ 

intervju låter intervjupersonen ge breda och djupa svar beroende på vad han eller hon kan 

inom ämnet. Nackdelen är att personen kan komma in på sidospår eller helt andra ämnen än 

studiens ändamål, vilket förlänger intervjutiden något. Jag har då valt att använda denna 

flexibla men tidskrävande intervjuform (Nilsson, 2000) eftersom studien syftar till en djupare 

förståelse för ämnet, med fördelen att den ger djupa svar, vilket överväger att det kan ta mera 

tid i anspråk samt risken att komma in på sidospår. Då det kan vara svårt att överblicka svar 

på frågeområden har jag delat in svaren i olika grupper jag ansett vara relevanta för studien. 

På så sätt kan jag då jämföra respondenternas svar och dra slutsatser av dessa mot den 

litteratur jag använt. 

3.4 Källkritik 
Det finns fyra kriterier man bör tänka kritiskt kring mot sina källor, äkthet, tidssamband, 

oberoende samt tendensfrihet. (Thurén, 2005) Då det är viktigt för äktheten av uppsatsen 

vilka källor som används har jag skrivit hur jag hanterat dessa fyra kriterier. 
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I denna uppsats är ett stort spann av källor motiverat då jag inte hittat vissa saker med 

säkerställda källor. Det är enligt min mening bättre att ha en källa som inte är kontrollerad av 

forskare än ingen alls. Jag har varit noggrann och kritisk till ej granskade källor. Det kan t.ex. 

vara något som står på skolverkets hemsida som jag använt som källa.  

När man skriver en uppsats om något som har med IT att göra tror jag det viktigt att använda 

uppdaterade källor då mycket på där förändras snabbt. Därför har jag exkluderat vissa källor 

jag hittat som varit gamla och fokuserat på nytt material. Internet växer ständigt och är idag 

vanligt att använda till uppgifter i skolan samt att teknologi i form av t.ex. mobiltelefoner till 

stor del spridit sig bland gymnasieeleverna. Många av de källor jag använt mig utav är högst 

fem år gamla, vilket gör att jag har ett kort tidsspann så tidssambandet är bra. En källa blir 

dessutom mera trovärdig om den är nutida och alltså inte gammal (Thurén, 2005). 

Ursprungskälla är alltid att föredra då resultatet inte har tolkats av fler än en person. Trots att 

vi idag lever i ett informationssamhälle med artikelbanker (artikelsök) går det inte alltid att 

hitta originalkällan. Jag har i så stor utsträckning som möjligt sökt originalkällan och i de fall 

där den inte har gått att hitta har jag valt att förlita mig på sekundärkällan. 

3.5 Intervjuprocedur 
Jag har utfört en testintervju med en person jag känner innan jag gjorde intervjuerna med 

lärarna. Det kan även vara svårt att genomföra en informell intervju där man tar hänsyn till 

respondentens svar inför sina motfrågor om man inte är van att genomföra intervjuer. 

(Nilsson, 2000) Jag har läst mycket för att bilda mig en uppfattning om hur kvalitativa 

intervjuer bör utföras. Att man som författare läst på mycket inom området hjälper mot dessa 

svårigheter (Trost, 2010). 

Jag har genomfört kvalitativa intervjuer och då utfört intervjuer med fem lärare. Jag ska då ge 

en bild av hur lärare kan se på frågorna. Jag har koncentrerat mina intervjuer till lärare på en 

skola för att snäva av undersökningen så mycket som möjligt då det kan skilja mycket mellan 

olika skolor. Det har jag gjort delvis för att det inte finns tid för en större undersökning på så 

kort tid samt för att jag i första hand ska kunna få en bild av vad lärare inom på den skolan 

tycker på de frågor jag har i mina frågeställningar. Det blir för stort projekt tidsmässigt att ta 

reda på vad lärare i hela Sverige tycker.  

Då jag valt en kvalitativ intervjuform så har jag även spelat in samtalen då tonfall och 

avbrutna meningar kan vara viktigt för betydelsen av det som sägs. (Svedner, 2010) Jag har 

använt olika infallsvinklar på varje frågeställning under intervjuerna för att öka 

tillförlitligheten. (Svenning, 2000) De lärare jag utfört intervjuer med har spridda ämnen de 

undervisar i. På så sätt får jag inte bara en bild av hur det ser ut inom en inriktning eller en 

linje på skolan. 

Kontakten med informanterna började med att jag kontaktade en lärare jag kände till sedan 

tidigare som kort berättade om mitt examensarbete under ett personalmöte på Liljeholmen. 

Därefter tog jag kontakt med sju av lärarna på skolan och utförde sedan intervjuer med fem 

lärare på plats på deras skola. Jag hade då i förväg berättat kortfattat vad jag skulle undersöka 

och hur intervjuerna skulle gå till.  
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Jag började varje intervju med att berätta om de forskningsetiska principerna jag använder 

mig utav och frågade därefter om det skulle gå bra om jag spelade in intervjuerna. Under 

själva intervjuerna ställde jag enkla konkreta frågor inom det område jag valt att undersöka 

och lät informanterna prata mycket själva medan jag styrde in dem på rätt spår med mina 

frågor när det behövdes. Jag lät dem även själva lägga till något valfritt i slutet av intervjun 

samt frågade några bakgrundsfrågor. Ljud spelades in under alla intervjuer. 

De forskningsetiska principer jag använde mig utav var i enighet med vetenskapsrådet; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

(Vetenskapsrådet, 2009) 

3.6 Hur det fungerar på Liljeholmen 
Liljeholmen är och har alltid varit en tekniskt framstående gymnasieskola vilket var den 

största anledningen till att jag ville utföra mina intervjuer där. På skolan har alla elever 

bärbara datorer och har haft det sedan cirka år 2000. Nu idag är det väldigt vanligt att elever 

får en egen bärbar dator när de börjar gymnasiet, men tidigare har det inte varit så. De har 

mycket tekniska ämnen och många intresserade och kunniga lärare. De har en projektor i 

varje klassrum, trådlöst nätverk i hela skolan och använder en virtuell lärmiljö som heter 

Moodle för att sköta mycket elektroniskt. Där skickar de t.ex. ut SMS till föräldrar till elever 

som är under arton om de är frånvarande, sköter närvaro, skriver in betygsunderlag på 

uppgifter och kan då välja om eleverna ska kunna se det själva. Många prov och uppgifter 

läggs ut på Moodle och lämnas då även in där av eleverna. På så sätt är det väldigt lätt att få 

en överblick av vad man missat och går lätt att ta igen hemma. Eftersom Liljeholmen har ett 

sådant teknikintensivt arbetssätt passade skolan perfekt för min undersökning och jag valde 

att göra intervjuerna där. 

3.7 Metoddiskussion 
Att jag valt en kvalitativ intervjuform på en kort undersökning gör att det kan vara svårt att 

analysera och dra slutsatser från svaren. (Nilsson, 2000) Jag har genomfört alla intervjuer 

själv. Har man flera olika personer som utför intervjuer är det större risk att det blir en ökad 

skevhet i resultatet (Nilsson, 2000). 

Jag har valt att använda riktiga namn (fingerade) för de personer jag intervjuade i empirin. 

Det ger ett personligare intryck och det blir lättare att hålla reda på vem som sagt vad än om 

jag kallat personerna för A-E. Att informanternas riktiga namn inte finns med gör att de inte 

bör känna sig så uthängda, vilket gör att de lättare vågar säga precis vad de tycker. De 

behöver inte tänka på om det som de pratar om är okej att säga. De kan vara ärliga och 

utförliga i sina svar. 

Jag spelade in intervjuerna digitalt och säkerhetskopierade inspelningarna samt sedan även 

transkriberingarna när de var gjorda. Att vara noggrann med hanteringen av all insamlad data 

är avgörande för ett sanningsenligt resultat. Skulle viktig data försvinna påverkas 

undersökningen negativt. (Kvale, 2009) 
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4. Empiri 
Nedan kommer en redogörelse för vad som sagts, intervju för intervju. Därefter kommer en 
sammanfattande tabell av detta. Alla de personer som blivit intervjuade har fått ett fingerat namn. 

I alla intervjuer nedan är det som presenteras min förståelse av vad informanterna berättat. 

Om ett påstående presenteras som fakta så är det ändå något som den läraren sagt. 

4.1 Intervju med Filip 
Filip är en manlig lärare som jobbat i ungefär åtta år som lärare. Han undervisar i data kurser 

som operativsystem, nätverk och datorkunskap. Intervjun tog drygt tjugo minuter att 

genomföra. 

Den första situation han kom att tänka på inom fusk var vid prov på datorn och fusk via 

webbläsaren, t.ex. från www.google.com. Det var något han sett eller misstänkt flera gånger. 

De har haft en speciell webbläsare som ett test för online prov. Eleverna har då fått använda 

den webbläsaren, vilken fungerar så att den är låst till en enda sida där de ska ha provet uppe. 

För att komma runt detta måste då eleverna öppna en till webbläsare som syns tydligare samt 

att de inte kan säga att de bara råkade, vilket skulle kunna hända om de använde en vanlig 

webbläsare och av misstag öppnade en ny flik eller ett bokmärke. De har även använt ett helt 

annat system där själva provsystemet var skrivet så att om man tabbade ut från själva provet 

så blev hela bakgrunden gul vilket syns väldigt tydligt. Händer det igen blir det röd och 

provet stängs ner. Då var eleven tvungen att säga till läraren och man får prata om vad som 

hänt. Då det hände att någon elev fick en röd skärm så pratade de om det och i något fall var 

det självklart att det var systemet det var fel på eller att eleven råkat göra något, men annars 

var det omprov som gällde. 

Under alla prov så sitter normalt eleverna i en ring med bänkarna med sin lärare i mitten och 

alla skärmare riktade inåt. Detta för att läraren lättare ska se vad som syns på allas skärmar. 

Nackdelen mot tidigare blir då att eleverna hamnar ganska nära varandra i sidled eftersom 

inte hela klassrummets yta utnyttjas på samma sätt som om man sitter med mellanrum åt alla 

håll till sin kompis. 

En möjlighet som även finns på skolan är att hålla prov i datalabben där man kan använda en 

miljö så att läraren övervakar alla elevers skärmar via sin dator. Problemet med det är enligt 

Filip att det blir besvärligare så ingen vill, eller så är de rädda för tekniken och orkar inte lära 

sig den biten. Nu sista året har de bytt sitt IT-system vilket gör det svårare att göra 

speciallösningar då allt går via dem de anlitat och då blir det en kostnadsfråga. Det är Filip 

som ordnat med datorerna i labbet för prov och den även han som ställt in den speciella 

webbläsaren så den fungerar som den ska. Filip har inte hört om någon annan som använder 

sådana system vid prov, men söker man lite på nätet så finns båda dessa lösningar på ett sätt 

att de går förhållandevis lätt att implementera. Att övervaka elevers skärmar finns det många 

enkla lösningar till så det är ingen omöjlighet att det används i flera skolor runt om i landet. 

Problemet med det är att då eleverna brukar ha personliga datorer där de själva är 

administratörer så är det svårt att lägga in det på varje dator. 
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Enligt Filip har det skett en förändrig i hur elever fuskar. Eftersom det har gått mer och mer 

från pappersprov till digitala prov så har vissa fuskredskap som väldigt stora suddgummin 

och fusklappar mer eller mindre försvunnit. Nu är det istället mera så att man sneglar på 

någons skärm eller försöker hitta den information som eftersöks på nätet. Det har blivit både 

lättare och vanligare att titta på varandras skärmar istället för på varandras papper, troligen 

för att det är lättare att se någons skärm då den står upp. Däremot tror han inte det skett någon 

större förändring hur mycket elever fuskar. 

En till förändring är att via digitala medier så går det ofta så snabbt att undanröja bevisen. Om 

man ser att det blinkar till på någon elevs skärm så har eleven ofta hunnit få bort vad det nu 

var han eller hon kollade på innan man som lärare hinner dit. Då kanske man får höra att "jag 

skulle bara kolla vilket datum det var" och då är det svårt att veta om det verkligen var något 

försök till fusk eller inte. 

Något som inte förändrats är saker som att elever sjukanmäler sig då de har prov och på så 

sätt kan fråga sina klasskamrater exakt vad provet handlade om, vilket kan ge fördelar då det 

inte alltid finns tid att göra ett helt nytt prov.  

Ibland får eleverna använda miniräknaren på datorn vilket gör det svårare att märka om de 

bara byter fönster till den eller något annat. 

Filip tror även att det kan kännas mera lockande att fuska då det är så lättillgängligt. Tidigare 

var man mer eller mindre tvungen att i förväg planera att fuska och t.ex. göra en fusklapp 

medan man nu kan se på provet att det är för svårt och man då väljer att försöka fuska med 

hjälp av sin dator man sitter vid och internet. 

Via mobiltelefoner har han inte sett mycket fusk, men det har hänt att det pipit till i någon 

telefon. Då är det bara att beslagta den oavsett. Under proven på skolan får man inte använda 

mobiltelefoner.  

Ett sätt de använt på skolan för att hitta fusk i t.ex. uppsatser var en egen lösning med något 

uppsatskontrollerande program. Det brukar gå bra även utan det då man vet ungefär hur varje 

elev brukar prestera. Avviker det så får man kolla igen uppgiften ännu en gång. 

4.2 Intervju med Sofia 
Sofia undervisar i engelska, svenska, entreprenörsämnen, småföretagande och handelsämnen. 

Hon har jobbat som lärare i sju år och då hela sin tid på Liljeholmen. Intervjun tog femton 

minuter. 

När jag frågade om hon kom att tänka på någon speciell situation när man nämner fusk i 

gymnasiet så tänkte hon mer generellt på plagiat, särskilt i engelskan och med hjälp av 

internet då det är så vanligt. Engelska används i hela världen och därför blir det lättare att 

hitta arbeten att plagiera där. De använder inte något system med uppsatskontrollerande 

program eller liknande men hon har hört att de hade något sådant system tidigare. Men Sofia 

säger att det ändå är väldigt lätt att hitta plagiat i ämnet engelska då språket brukar vara mer 

avancerat än tidigare prestationer. 
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Nu med den teknik som finns är det väldigt lätt att kopiera varandras arbeten även mellan 

kompisar och det är något som händer ibland. Då är det oftast den som lämnat in arbetet först 

som gjort det. Sofia har inte känt av någon skillnad i hur elever fuskar sedan hon startade på 

skolan, men hon säger att skolan redan då låg i framkant inom IT delen så det kanske inte 

hänt lika mycket på Liljeholmen de senaste åren som på en del andra skolor. Alla elever fick 

bärbara datorer redan när hon startade för sju år sedan. 

Det Sofia brukar göra för att skydda sig mot att elever ska plagiera är att utforma uppgifterna 

på ett smart sätt så det blir extremt svårt att hitta något liknande via internet. Det kan till 

exempel vara tre kriterier som måste finnas med i en bokrecension vilket gör att det troligen 

inte finns någon färdig sådan att hitta. En dålig uppgift gör man bara en gång, sedan har man 

lärt sig att det inte ger något betygsunderlag. 

Sofia har inte så många prov i sina ämnen, men då hon har det blir det oftast med papper och 

penna för att slippa vara orolig för att eleverna ska använda dem på fel sätt. Tidigare när 

skolan inte hade trådlöst nätverk var det lättare att kontrollera att de inte var anslutna till 

internet. Nu har de en funktion för att stänga ute elever från det trådlösa nätet, men det känns 

ändå lättare att använda papper och penna tycker Sofia. Numera kan man även skriva de 

nationella proven på en dator, vilket gör att man måste vara noga med vilka program eleverna 

får använda. Microsoft Word har till exempel stavningskontroll och grammatikkontroll vilket 

inte är tillåtet. En stor fördel med det är att man lätt kan bearbeta sin text på provet och flytta 

textstycken eller skriva om delar. Nu är även eleverna så vana att skriva på datorer så det går 

snabbare. 

Små läxförhör och liknande brukar ofta göras via deras system, Moodle, då det är smidigt. 

Det har förekommit fusk med hjälp av mobiltelefoner via SMS, men inte på Sofias prov. Ett 

problem hon haft är att en del elever gör alla inlämningsuppgifter hemma. Det kollar hon av 

med hjälp av ett muntligt test samt de nationella proven. På proven kan eleverna få lägga sina 

mobiler på borden så att de är synliga. 

Sofia känner inte att sättet att fuska på har förändrats eller gränsen för vad som är fusk, men 

däremot sättet att jobba på och lära ut. Nu är det mera fokus på att lära för livet och mindre på 

sakfrågor och prov. Man måste bearbeta mycket information, mera än tidigare då det finns så 

mycket mera tillgängligt. 

4.3 Intervju med Annika 
Annika undervisar i svenska, engelska och IT-kurser som programhantering, webbdesign och 

datorkunskap och har jobbat som lärare i cirka nio år. Intervjun med Annika tog lite drygt 

trettio minuter att genomföra. 

Det första hon kom att tänka på när jag nämnde fusksituationer var en elev i kursen 

programhantering  som skulle redovisa en interaktiv PowerPoint presentation. Han hade tagit 

en färdig presentation som cirkulerat runt på e-posten i väldigt många år vilket gjorde att 

Annika sett den ett flertal gånger tidigare. Han redovisade den som sin egen och dom satte sig 

ner efteråt och diskuterade händelsen. Eleven höll inte alls med om att det var fusk vilket 
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gjorde att det hela blåstes upp till en större sak än det hade behövt bli. Enligt eleven var det 

själva presentationen av datan som var vad uppgiften gick ut på. Han tyckte inte heller att 

man kunde jämföra rakt av mellan IT-ämnen och andra ämnen. Han höll med om att det var 

fel att kopiera en uppsats eller fuska på ett prov, men inte det här och inte heller att kopiera 

källkod från ett program. Hela situationen gick då vidare till rektor och elevens föräldrar 

istället för att lösas på plats direkt efter redovisningen.  

Annika påpekade att det kan bli så här med nya ämnen. Det är så inpräntat sedan tidig ålder 

att det är fel att plagiera eller använda fusklappar, men att kopiera något digitalt är relativt 

nytt. Hon tycker även att det skett en förändring i hur elever fuskar och att det är på ett annat 

sätt idag på grund av att det mesta finns mera lättillgängligt idag.  

Annika har tidigare jobbat på två andra skolor och har sett en skillnad mellan dem. På 

Liljeholmen där alla har sin egen bärbara dator och de flesta har bra kunskaper i hur man 

söker på nätet fuskar elever mindre som tidigare. Det var det några år sedan hon var på de 

skolorna och endast under den tiden har det hänt mycket så idag kanske det inte ser ut på 

samma sätt i de skolorna. 

Tidigare när eleverna oftast skrev för hand då krävs det mycket mera jobb för att plagiera. 

Annika kan tänka sig att eleverna tänker att om dom ska skriva allting själv så kan dom lika 

gärna göra den extra ansträngningen och även söka reda på den fakta som behövs själv. Nu 

när allting lämnas in digitalt är det mycket lättare att bara ta en uppsats och kopiera. Särskilt 

om man känner några äldre personer som gått på skolan tidigare. Då får man tänka på att ofta 

ändra sina uppgifter och prov samt att göra dem svåra att hitta på nätet. Ger man eleverna till 

uppgift att skriva en bokrecension så kan man lägga in kriterier så att det inte finns någon 

sådan att hitta på nätet. 

Annika säger även att de som fuskar oftast gör det på ett osmidigt sätt och ofta till och med 

kopierar ett arbete utan att själv ändra på något. Om några meningar byts ut så skiljer sig ofta 

språket istället så att det lätt upptäcks. 

Tidigare använde de ett program på Liljeholmen med uppsatskontrollerande program för att 

lättare hitta plagierade arbeten men inte nu längre eftersom den som var ägare till 

programvaran har slutat på skolan. De kunde inte heller köpa programmet av den läraren. 

Annika säger även att det i början var bra att använda ett sådant program för att känna att man 

hade kontroll, men nu fungerar det bra utan. Om hon är osäker på en elevs arbete brukar hon 

sätta sig ner och diskutera med eleven med utgångspunkt att det är en bra uppsats och då 

fråga lite om hur eleven tänkte på vissa bitar. Tar man det på ett sådant sätt redan i årskurs ett 

istället för att visa siffror från ett program blir det jobbigare för eleven samt att det är lättare 

att förstå hur det ligger till. Detta är något som Annika tror kan vara lite svårt som 

nyutexaminerad lärare och då kan hjälpmedel som uppsatskontrollerande program vara ett 

bra komplement.  

Hon tror även att elever kommer att lära sig fuska på ett smartare sätt nu när de lär sig 

använda teknik redan från barnsben och tycker sig märkt en sådan tendens redan nu. Det kan 

vara så att i ettan fuskar någon elev genom att kopiera ett arbete. I tvåan försöker dom 
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använda ett par olika källor och blanda och sedan i trean kan det vara gränsfall mellan 

plagiering och ett riktigt gjort arbete på grund av att många källor använts. Om det är där på 

gränsen och många stycken är kopierade brukar hon oftast låta eleven presentera arbetet 

muntligt istället. 

Fusk med hjälp av mobiltelefoner har inte Annika märkt av, men om de ringer eller stör på 

prov så brukar hon ta hand om dem tills provet är slut. Hon påpekar att det är möjligt att 

någon av hennes elever fuskat med hjälp av mobiltelefonen, men det förekommer även fusk 

med hjälp av gamla metoder. 

Annika brukar låta de som vill lyssna på musik under prov. Då finns risken att någon elev 

själv spelat in ljud och fuskar på så sätt. Då brukar Annika sätta sig bredvid den elev som 

använder hörlurar under ett prov och lyssna eftersom det oftast hörs om det är musik som 

spelas eller bara någon som pratar. Det handlar om att göra smarta uppgifter samt att vara 

medveten om hur elever kan fuska. 

När de har prov så brukar Annika oftast göra dem via Moodle och där finns det ett inbyggt 

skydd som gör att provet stängs ner om man försöker starta något annat program som t.ex. en 

webbläsare. Det skyddet går att stänga av om eleverna ska få använda andra program. 

Annika har varit med om att hon är säker på att en elev fuskar men att eleven inte erkänner 

det samt att det inte gick att påvisa. De hade då två samtal kring detta och hon la fram det 

som att det var intressant och ville fråga lite om arbetet. 

Det händer att någon elev kopierat en uppgift från någon i en annan klass, vilket kan vara 

svårt att upptäcka om man inte är lärare i båda klasserna. När Annika misstänker fusk på det 

sättet så brukar hon skicka ut uppgiften till lärarna i det ämnet och be dem kolla om de känner 

igen den. Risken finns även att de tagit uppgiften från en kompis som går på en annan skola. 

Då är det nästintill omöjligt att veta om det är fusk eller inte. Då kommer man tillbaka till hur 

viktigt det är att göra varje uppgift unik. 

Något att tänka extra på tycker Annika är program som används för att chatta eftersom 

eleverna ofta har något sådant program igång. 

Något som Annika brukar göra första lektionen är att be eleverna skriva ett brev till henne. 

Det är inget som går bra att fuska på och då får hon in en sida text från varje elev att jämföra 

språket med senare. Kommer det in en mycket välskriven uppgift och det första brevet var 

enkelt skrivet så får man kolla extra noga efter fusk. 

När jag tog upp frågan om gränsen för fusk förändrats så tyckte hon inte det.   
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4.4 Intervju med Patrik 
Patrik har jobbat som lärare i ungefär åtta år som lärare varav två år på en annan skola än 

Liljeholmen. Han undervisar i bild och media i ämnen som mediekommunikation, 

medieproduktion, fotografisk bild, rörlig bild, design och multimedia. Intervjun varade endast 

i ungefär tio minuter på grund av att han hade få erfarenheter av fusk inom sina ämnen. 

När jag frågade om Patrik han hade någon speciell fusksituation han tänkte på kom han inte 

på någon direkt, däremot kom han att tänka på att tidigare hade skolan ett väldigt öppet 

nätverk där det fanns en katalog som alla elever kom åt. Där kunde de lätt dela filer mellan 

varandra, vilket möjliggör till fusk. Patrik tror att det finns fler olika möjligheter till fusk idag 

då många av de gamla sätten att fuska fortfarande är möjliga samt att nya sätt uppkommit. 

Tidigare var det t.ex. besvärligt att plagiera då man ändå fick lov att skriva av text från en 

bok. Nu kan man snabbt och enkelt kopiera stora textstycken vilket förmodligen är frestande. 

Patrik säger att det förekommer väldigt lite fusk i hans ämnen. Han har varit med om att 

någon fuskat på en praktisk uppgift. Det var en elev som han starkt misstänker för fusk men 

aldrig kunde påvisa det. Eleven var inte så flitig i skolan men hade gjort en välgjord film. 

Men då eleven kunde redovisa sin arbetsgång och hade någorlunda koll på den så hade han 

ändå lärt sig mycket i slutändan.  

Enligt Patrik är det väldigt lätt att fuska med hjälp av nya medier om man vill. Det gäller då 

att skriva uppgifter på ett smart sätt så att inte eleverna har lika stora möjligheter att fuska 

med hjälp av MSN, mobilen eller t.ex. inspelat ljud på en mp3-spelare och att de som fuskar 

ändå lär sig något. 

Gränsen för vad som räknas till fusk har enligt Patrik förändrats. Han sa att det är vad elev 

lärt sig och kan som är det viktiga. Har en elev tagit delar från andras arbeten så kan man 

fortfarande ha lärt sig det som uppgiften gick ut på. 

4.5 Intervju med Håkan 
Håkan är utbildad lärare i svenska och religion och undervisar lite i ett par andra ämnen inom 

handels och entreprenörsprogrammet med och har jobbat som lärare i fyra år. Intervjun med 

Håkan tog lite drygt femton minuter. 

En situation Håkan kom att tänka på var när en elev satt i ett grupprum och skickade SMS till 

några som gjorde ett prov. Då hade den första eleven redan gjort provet och det var några 

som missat det tidigare som han skickade SMS till. Det var inte Håkans elever, men han har 

hört det berättas av en kollega. Eleverna åkte dit. Det var mycket i skolan för den klassen just 

då och det var några duktiga elever som fuskat. Dom fick skriva ett nytt prov och fick prata 

med den berörda läraren. Normalt har man inte samma prov igen, men om det har gått lång 

tid, kanske om någon elev vill göra en prövning i kursen ett halvår senare, då kan det hända 

att man som lärare lyfter fram ett gammalt prov. 

En situation som Håkan själv råkat ut för var när han höll i en distanskurs. Då hade han 

skickat ut proven till de olika handledarna runt om i Sverige som skulle övervaka eleverna 

när de gjorde sina prov. En handledare skrev inte ut provet utan skickade det till sin elevs 
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dator. Eftersom provet var utformat så att man inte skulle använda några hjälpmedel var det 

enormt mycket lättare att göra om man har tillgång till internet. Eleven visste inte om att det 

inte var tänkta att man skulle använda sin dator till provet så det var inget medvetet fusk. 

Håkan tycker att det är väldigt få vanliga fusklappar om man jämför med hur det sett ut när 

han gjorde praktik. Nu är det istället mer plagiat eller att eleverna lämnar in varandras 

uppgifter. Tidigare hade inte eleverna egna bärbara datorer. De använder ibland datorerna 

som ett verktyg för att fuska. Det har blivit en stor skillnad. 

Nu när alla elever har bärbara datorer får man tänka på att de alltid är uppkopplade och 

utforma uppgifterna därefter.  

Jag frågade Håkan om de använder urkund eller något liknande och fick som svar att dom 

inte gör det. Däremot tar de upp redan från början med eleverna vad plagiering är och vad det 

handlar om samt källkritik. Håkan själv använder ibland sökmotorer som www.google.com 

för att dubbelkolla om han misstänker plagiering. Han säger även att det är klart att vissa 

kommer undan eftersom det används så flitigt. 

Lärarna kan de flesta fuskknepen och Håkan tror inte riktigt att eleverna förstår det. Däremot 

har han sett en skillnad mellan de olika årskurserna. I årskurs ett är det fler uppenbara 

plagieringar där eleverna t.ex. har kopierat rakt av medan de från årskurs tre vet att de åker 

dit om de fuskar på det sättet. 

Vid prov på datorer med tillgång till internet är Håkan noga med att bara det man får använda 

på provet används. Men på samma sätt som innan datorerna fanns så kan man inte skydda sig 

mot allt och troligen är det någon som fuskar då och då utan att bli upptäckt. 

En skillnad mot tidigare är att man ofta blir lite tvingad att göra proven mera mot analys och 

bort från ren faktakunskap vilket inte bara hindrar nya typer av fusk utan det gör även att det 

blir svårt att använda fusklappar och liknande. 

Tekniken kan även användas för att kontrollera att något stämmer. Allt som eleverna lämnar 

in loggas med klockslag samt att man ser vem som lämnat in vad. Har två elever lämnat in 

något likadant är det lätt att upptäcka och väldigt lätt att visa för eleverna att de lämnade in 

väldigt lika uppgifter. 
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4.6 Sammanfattande tabell över empirin 
Jag använt mig utav kvalitativa intervjuer och har inte några fasta frågor som jag ställt till de 

personer jag intervjuat. Däremot hade jag ett fåtal frågeområden som jag tog upp under varje 

intervju och de är presenterade här i tabellen med en kort sammanfattning om vad respektive 

lärare hade att säga inom det området. 

 Filip Sofia Annika Patrik Håkan 

Bakgrunds-

information 

Lärare i 8 år. 

Undervisar i 

IT ämnen. 

Lärare i 7 år. 

Undervisar i språk 

samt 

entreprenörsämnen. 

Lärare i 9 år. 

Undervisar i 

språk samt IT 

ämnen. 

Lärare i 8 år. 

Undervisar i 

praktiska media 

ämnen. 

Lärare i 4 

år, 

undervisar i 

svenska och 

religion. 

Första tanken 

på fusk? 

Prov på 

datorn med 

fusk via 

webbläsaren. 

Generellt på 

plagiering i 

engelska med hjälp 

av internet. 

Redovisning i 

PowerPoint 

där en elev 

kopierat en 

befintlig rakt 

av. 

Nätverkskatalog 

som alla elever 

kom åt. 

Fusk med 

SMS under 

prov. 

Fuskar elever 

på andra sätt 

idag? 

Ja, på grund 

av att man 

gått från 

prov på 

papper till 

digitala 

prov.  

Nej, troligen på 

grund av att skolan 

låg i framkanten 

inom IT redan när 

hon startade. 

Ja, på grund 

av att det 

mesta är mera 

lättillgängligt. 

Mera 

självklara 

plagiat. 

Vet ej. 

Förekommer 

lite fusk inom 

hans ämnen. 

Ja, få 

fusklappar 

nu och 

istället fler 

plagieringar. 

Hur har 

tekniken 

påverkat fusk 

och 

plagiering? 

Snabbt att 

undanröja 

bevis samt 

krävs mindre 

förberedelse. 

Lätt att kopiera 

arbeten rakt av. 

Lättare att 

kopiera en hel 

uppsats. 

Lätt att fuska 

med hjälp av 

nya medier. 

Man måste 

tänka på hur 

uppgifter 

utformas då 

eleverna har 

tillgång till 

internet.  

Förebyggande 

mot fusk samt 

motverkan 

Tekniska 

lösningar 

som att 

bakgrunden 

blir röd om 

eleven 

"tabbar" från 

provet. 

Gör unika 

uppgifter. 

Tidigare 

använt ett 

uppsats-

kontrollerande 

program. 

Utforma 

uppgiften på ett 

smart sätt. 

Inbyggt i 

Moodle så 

man ser tid 

när en 

uppgift 

lämnats in. 

Gränsen för 

när något 

räknas som 

fusk? 

Oftare 

osäker på 

om en elev 

fuskat då 

bevisen 

snabbt kan 

undanröjas. 

Nej, däremot sättet 

att lära sig. 

Nej. Ja, vissa 

gränsfall kan gå 

bra om eleven 

lärt sig det 

uppgiften gick 

ut på. 

 

       Tabell 1 
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5. Analys 
Fler fuskar nu än tidigare i och med det digitala samhället (Park, 2003) samt att det framkom 

anknytningar till det i de intervjuer jag utfört. Tre lärare hade åsikten att det idag är lättare att 

fuska. Att fler fuskar beror troligen på flera saker och en faktor är att det blivit lättare att 

fuska med hjälp av internet (Dunkels, 2009) och teknik (Evans, 2000). Jag tror även att 

attityden förändrats gentemot fusk och det syntes tydligt hos en elev som Annika varit lärare 

till. Eleven ansåg inte att han plagierat fast han kopierat stora stycken kod i din 

programmeringskurs. Vänder man på det så anses enligt mig mera information idag som 

självklara fakta då mycket sprids så snabbt idag och behöver då inte refereras till. De flesta 

författare är överrens om att det inte behövs referenser till fakta som är allmänt känt (Park, 

2003), men vad är då allmänt känt? Att lärarna inte sett någon förändring i hur ofta elever 

fuskar kan vara för att det skett gradvis och eftersom de jobbat som lärare i mindre än tio år.  

Informanternas första tanke på fusk tycker jag var spännande. Alla hade en första tanke som 

hade med teknik att göra. Hade man ställt samma fråga till lärare för bara tio år sedan tror jag 

det sett annorlunda ut. Det här pekar på att fusk idag på många sätt hör ihop med tekniken. 

Eftersom eleverna gått över delvis från fusklappar och liknande (enligt intervjuerna) så kan 

det betyda att de fuskar mera och använder både de gamla och nya metoderna. Det kan även 

betyda att eleverna snarare bytt sätt att fuska på för att de nya metoderna enligt dem är bättre 

eller enklare på något sätt. Informanterna hade svårt att avgöra om elever fuskar mer eller 

mindre nu jämfört med tidigare, men att andra metoder används i stor utsträckning var alla 

överrens om. Om elever fuskar på andra sätt än tidigare var de däremot oeniga om. Tre av 

informanterna upplevde det som att eleverna idag fuskar på andra sätt än tidigare och att de 

andra inte upplevde det så tror jag har att göra med att Patrik har ämnen där det är ovanligt att 

fuska och skolan redan använde IT i så stor utsträckning när Sofia började arbeta som lärare 

där. 

Lärarnas åsikter angående hur ett arbete eller prov ska hanteras om eleven fuskat 

överensstämmer med vad läroplanen säger, nämligen att det inte ska räknas in i 

bedömningsunderlaget. (Skolverket, 2003) Det har då lärarna löst genom att på olika sätt ge 

eleverna ett nytt försök, antingen en ny liknande uppgift/prov eller genom att kolla av det 

muntligt. De pratar även med eleverna och pressar dem. Det gör att det blir en jobbig 

situation för den elev som fuskat, vilket bidrar till att inte lika många fuskar. 

Flera tekniska verktyg för att motverka och hitta plagiat eller fusk på prov användes eller 

hade använts av de lärare jag intervjuade. Det har utvecklats uppsatskontrollerande program 

för att hitta plagiat, och för att övervaka prov finns flera lösningar, bland annat det som Filip 

satt upp i skolans datalabb. Nu blev inte det systemet använt nästan alls och jag tror som 

Filip, att det beror på att många lärare är lite rädda för tekniken. Även om det här är på en 

skola som jobbat mot IT och teknik så tar det tid för alla lärare att sätta sig in i alla delar. Det 

blir även lätt mera arbete och omständigare om man istället för ett vanligt prov i klassrummet 

ska använda sig av lösningar som att gå till datalabbet och där i förväg starta igång det här 

systemet. Jag tror att det behövs väldigt lättanvända tekniska hjälpmedel om de ska användas 

i någon större utsträckning. Ett exempel på det var ett program de använde på Liljeholmen 
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som man kan låta kolla igenom uppsatser och uppskatta hur mycket som är kopierat. Det är 

enkelt och kräver inte något salsbyte eller någon extra förberedelse inför uppgifterna. För att 

motverka fusk kan lärarna istället göra unika uppgifter som inte inbjuder till fusk när det är 

något som ska lämnas in. (Dunkels, 2009)  
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6. Slutsatser 
Här presenteras de slutsatser jag kommit fram till. Slutsatserna utgår från mitt syfte och min 

frågeställning och jag börjar med att redogöra för syftet igen och sedan frågeställningarna 

var för sig. 

6.1 Syftet med undersökningen 
Syftet är att beskriva om, och i så fall hur, det allt mera tekniska samhället påverkat fusk på 

den svenska gymnasieskolan Liljeholmen enligt lärare som arbetar där. Det är även att fråga 

lärarna där om deras uppfattning av vilka arbetsmetoder som används för att motverka fusk. 

6.2 Frågeställning ett 
 Anser lärare på Liljeholmen att internet, mobiltelefoner eller andra digitala medier 

påverkat på vilket sätt elever fuskar, och i så fall hur? 

Den största skillnaden i hur elever fuskar nu är att de i större utsträckning kopierar arbeten 

helt eller delvis jämfört med tidigare, anser lärarna på Liljeholmen. De använder även 

mobiltelefoner, MSN, nätverkskataloger, och internet för att fuska. När eleverna inte har prov 

på papper utan på sina datorer tittar de ibland på varandras skärmar, på samma sätt som de 

tidigare gjorde på varandras papper. Skillnad blir här att det är lättare att se på sin 

bordsgrannes skärm eftersom den står upp samtidigt som det är svårare att placera ut eleverna 

i klassrummet då alla måste ha tillgång till varsitt eluttag vilket medför att de sitter närmare 

varandra vid prov där deras datorer används. 

6.3 Frågeställning två 
 Anser lärare på Liljeholmen att internet, mobiltelefoner eller andra digitala medier 

påverkat hur mycket elever fuskar, och vilka argument har de för sina åsikter om 

detta? 

Lärarna hade inte mycket att säga på frågan om de tror att elever fuskar mer eller mindre idag 

jämfört med tidigare då det inte var vanligt med bärbara datorer, mobiltelefoner och annan IT. 

De har t.ex. sett att antalet fusklappar och texter på suddgummin minskat men då har istället 

fler elever plagierat och kopierat varandras uppgifter. De tror att det är ungefär lika många 

som fuskar nu som tidigare.  

6.4 Frågeställningen tre 
 Hur anser lärarna på Liljeholmen att de arbetar med problematiken kring fusk med 

stöd av IT? 

Lärarna anser att de arbetar på ett bra sätt med problematiken kring fusk med nya medier. 

Deras arbetssätt kring betygsgrundande uppgifter och prov har förändrats i vissa avseenden. 

Nu gör de uppgifterna så att de har en liten tvist och skiljer sig på något sätt mot andra 

uppgifter inom samma ämne. På så sätt får eleverna svårt att hitta en uppgift någon annan 

gjort de kan kopiera, både på nätet och från andra elever. Proven där eleverna får använda 

internet är mindre faktabaserade/sakfrågor och fokuserar istället på analys och att lära för 

livet. Lärarna har alltså förändrat sitt arbetssätt kring betygsgrundande delar på grund av att 

det blivit lättare att fuska med hjälp av internet (Dunkels, 2009) och teknik (Evans, 2000). 
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6.5 Slutdiskussion 
I det stora hela sker fusk på samma sätt som det alltid gjort. Man kan ta hjälp av en kompis 

som gör uppgiften istället, kopiera någon annans verk eller kommunicera under provtillfällen 

på otillåtna vis. Skillnaden är vilka medel som eleven använder för att uppnå sitt fusk. Som 

det ser ut nu så kommer det hela tiden fler sätt att fuska på samtidigt som de gamla finns 

kvar. Men att de gamla metoderna att fuska på finns kvar betyder inte att de används i lika 

stor utsträckning som tidigare. Informanterna uttryckte att det blivit lättare att fuska med 

hjälp av nya medier, specifikt att kopiera text och använda i syftet att fuska. Då tekniken går 

framåt tillkommer även hjälpmedel för att hitta fusk. Måste man välja mellan att använda fler 

sådana hjälpmedel mot att utforma de betygsgrundande uppgifterna annorlunda finns det 

olika åsikter. Som jag tagit upp tidigare är Dunkels (2009) uppfattning att det är bättre om 

lärarna utformar uppgifterna på ett smartare sätt. Det medför att uppgifterna blir svårare att 

fuska på och det är då inte lika troligt att en elev fuskar. Om programvara används för att 

hitta inlämnade uppgifter vilka är plagierade har en undersökning av Popyack (2003) visat att 

studenter vill undvika att bli fasttagna och då lär sig mer för att klara uppgifterna. 

Det är spännande att se hur lärarnas sätt att lära ut och lägga upp de betygsgrundande 

momenten påverkas så mycket av elevernas metoder att fuska. Även om de inte sett någon 

förändring i hur ofta eleverna fuskar så har metoderna vid fusk förändrats märkbart. På grund 

av detta jobbade två lärare väldigt mycket mot att utforma uppgifterna på ett smart sätt och 

mot att göra dem unika så att eleverna inte skulle kunna plagiera. Det är väldigt bra att arbeta 

på det sättet då tekniska lösningar på etiska problem ofta är kontraproduktiva. (Dunkels, 

2009) Min egen uppfattning är att en mellanväg är bra att gå där man använder vissa tekniska 

hjälpmedel så att det blir lite svårare för eleverna att fuska samtidigt som man arbetar mot att 

göra uppgifterna på ett smart sätt. Nackdelen om man använder sig utav tekniken i en stor 

utsträckning är att eleverna efter ett tag hittar vägar runt detta och en ny lösning på problemet 

krävs. Som lärare är det ofta en bra idé att i större utsträckning vara med vid själva processen 

istället för att rätta så mycket uppgifter eftersom rättningen då knappt behövs samtidigt som 

risken för fusk minskar. (Dunkels, 2009) 

Flera undersökningar visar på att antalet studerande som fuskar ökar (Park, 2003) men här 

finns många problemområden att ta hänsyn till. Det är inte lätt att dra några generella 

slutsatser om detta då det är svårt att jämföra undersökningar utförda på olika sätt. Hur 

studierna är utförda spelar en stor roll då den procentuella delen av elever som fuskar kan 

variera mellan nästan så lite som 3% (Karlins, 1988) och upp till 87% (Meade, 1992). För de 

verksamma lärarna är det svårt att se en förändring i hur mycket elever fuskar då det är troligt 

att det sker gradvis. Människors synsätt på vad som är fusk kan förändras över tid och då 

spela in i hur många som fuskar enligt undersökningar. Jag kan därför förstå att 

informanterna inte hade så mycket att säga kring den andra forskningsfrågan. 

En intressant åsikt som dök upp när jag intervjuade Sofia var att hon tyckte att sättet att lära 

sig förändrats.  
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 "Det är mindre fokus på prov, mer lära för verkliga livet." 

Det är en intressant tanke som går att jobba vidare med och bygga upp en ny undersökning 

kring, hur sättet att lära ut förändrats på grund av fusk med hjälp av nya medier.  
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Bilaga 1 Frågeområden vid intervjuer 
Detta hade jag med mig som stöd inför mina intervjuer. Eftersom det är en kvalitativ 

intervjuform använde jag mig inte av fasta frågor, utan det är dessa områden jag frågat kring i 

huvudsak. 

Kort om frågeställningarna, kvalitativ intervju 

Tystnadsplikt 

   

 Bakgrundinformation 

 Exempel på fusk 

 Förändring i hur elever fuskar?  

 Tekniska samhället påverkat hur elever fuskar? 

 Hur agerar du/andra lärare på sådan typ av fusk? Åtgärder? 

 Har gränsen för fusk/plagiering förändrats? 

 Mobiltelefoner, datorer osv. påverkat fusk? 

 Internet, MVGplus.se påverkat? 

 Urkund/liknande påverkat? 

 Satsa mera på att motverka fusk? Förebygga? Hårdare regler? 

 Tekniska hjälpmedel för att förebygga fusk?  

 

 


