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Sammandrag 

I stort behandlar uppsatsen plagiat på gymnasiet. Tidigare forskning visar att plagiat ökat och 

att internet gjort det enklare för elever att fuska och plagiera. Även nya studenter tycks sakna 

tillräcklig kunskap om referat- och citatteknik. Syftet är att är att få en inblick i hur lärare 

reflekterar kring och arbetar med plagiat på ett studieförberedande program på gymnasiet 

samt se om det råder några skiljaktigheter mellan lärarna. Jag har gjort en kvalitativ metod 

och använt mig av semistrukturerade intervjuer. Materialet består av fyra gymnasielärares 

svar i form av sammanfattande reflektioner och citat från samtliga respondenter.  

Studien visar att lärare på gymnasiet jobbar aktivt med citat- och referatteknik, främst i form 

av ren undervisning. Eleverna tycks dock inte alltid förstå helheten och framför allt inte i 

vilka sammanhang de ska använda det. Beträffande elevers tidigare erfarenhet av forskning 

verkar de heller inte bry sig så mycket om ursprunget. Utifrån resultatet verkar problemet 

ligga i att eleverna har få eller ingen kunskap om det sedan tidigare. Slutsatsen är att lärare 

även i lägre klasser dels bör informera eleverna om källhänvisning men också ge dem 

möjlighet att skapa en djupare förståelse för källor på internet samt information om olika 

sökmotorer. Lärarna har olika sätta att hantera plagiat på, dock verkar de inte ha någon större 

betydelse eftersom att det i slutändan handlar om att eleverna ska lära sig att källhänvisa. God 

relation till eleverna framstås istället som väsentligt.   

Nyckelord: Plagiat, referat- och citatteknik, uppsatskontrollerande program, ”copy and paste- 

generation”.  
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1. Inledning 

Att medieteknologin explosionsartat ökar går knappast att undgå, 2000-talet har präglats av en 

enorm IT-revolution. Idag är det inte på något vis konstigt att vara aktiv eller online via datorn 

och telefonen. För många är det kanske till och med en nödvändighet. Inom en snar framtid 

kommer troligtvis alla elever i dagens skolor att ha tillgång till var sin dator. En oro tycks 

dock existera kring användningen av digitala medier skriver Ask (2012:89) i Språkämnet 

svensks – ämnesdidaktik för svensklärare. Internet är ett utav de orosmomenten, vuxna litar 

inte alltid på ungdomars ”etiska kompass” och därför införs regler för datoranvändningen i 

skolan. Det verkar också vara svårt för lärare att kontrollera om datorn och dess tillgångar 

används på rätt sätt. När det gäller frågan om att skriva texter på datorn har plagiat i elevtexter 

till exempel blivit ett allt större problem (Ask 2012:89). Tekniken gör det enklare för elever 

att fuska och plagiera arbeten. 

Att plagiering förekommer är egentligen ingen nyhet, böcker och olika texter har troligtvis 

blivit plagierade sedan skriftens tillkomst. Vår tids utveckling när det gäller medieteknologin 

har emellertid medfört att texter och annan information endast är ett knapptryck bort. Plagiera 

har blivit betydligt enklare. Å andra sidan har teknologin inneburit att det blivit lättare att 

upptäcka fusk (Skolverket 2012). Det skulle därmed vara intressant se hur lärare upplever och 

arbetar med plagiat.  

Ask (2007) diskuterar i studien Vägar till ett akademiskt skriftspråk hur pass förberedande 

den gymnasiala utbildningen är inför studier på högre nivå. Många nya studenter erfar att de 

inte är tillräkligt förberedda och att de till en början ha svårt att hantera de skriftspråkliga 

kompetenser som krävs inom högre utbildning. De flesta av de intervjuade studenterna menar 

på att de inte fått tillräcklig kunskap om det på gymnasiet. Ask (2007) tar även upp betydelsen 

av att kunna hantera ett vetenskapligt skriftspråk i universitetsvärlden, den som inte förstår 

hamnar snabbt efter och får det jobbigt. Att ha kunskap om samt kunna referera och ange 

källor bör vara en angelägen del inom den gymnasiala utbildningen, särskilt inom 

studieförberedande program. Därav utför jag min undersökning med lärare på ett 

studieförberedande program på gymnasiet för att se hur mycket plagiat som förekommer 

bland elevtexter, samt hur lärare arbetar med det i syfte att förbereda eleverna inför högre 

studier. Att läsa vidare på högskolor och universitet blir allt vanligare i dagens samhälle och 

grunden för fortsatta studier skapas som sagt på gymnasiet.  
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I avhandlingen Skriv med egna ord beskriver Nilsson (2002) vidare att elever på grundskolan 

i sin forskning endast skriver av från faktabaserade böcker. Uppkomsten av Internet har 

medfört att verksamheten övergått till en ”svårkontrollerad datorbaserad 

klistringsverksamhet” (Nilsson 2002:11). Elever kan på ett enkelt sätt hämta färdiga texter 

från Internet och göra dem till sina egna. Ask (2012) betonar likaså elevers sätt att ”låna” 

saker och ting, musik, film, loggor, bilder etc. Hon menar att ”’copy and paste-generation’” är 

sorglösa plagierare […]” (Ask 2012:89). Nilsson skriver dock att det givetvis är orimligt att 

lärarnas mål skulle vara att eleverna använder sig av någon form av avskrivningsverksamhet 

(Nilsson 2002:12). Frågan är hur lärare tänker kring undervisning om citat- och referatteknik.   

1.1 Syfte  

Syftet med studien är att få en inblick i hur lärare reflekterar kring och arbetar med plagiat på 

ett studieförberedande program på gymnasiet samt se om det råder några skiljaktigheter 

mellan lärarna.  

1.2 Frågeställningar  

För att uppnå syftet kommer jag att utgå från följande frågeställningar: 

 Vad är lärarnas reflektioner kring plagiat på gymnasiet? 

 Vad anser lärarna är orsaken/orsakerna till att eleverna plagierar?  

 Hur kontrollerar lärarna elevernas texter? 

 Hur arbetar de mot citat- och referatteknik på studieförberedande program? 

2. Teori  

I detta avsnitt beskriver jag etiska teorier och tidigare forskning. Inledningsvis redogör jag 

även för olika definitioner som är relevanta för studien.  

2.1 Definitioner 

2.1.1 Plagiat 

Enligt Nationalencyklopedin beskrivs plagiat som ”(av senlatin pla´gio ’stjäla människor’, 

’kidnappa’, av latin pla´gium ’människorov’), efterapning eller stöld av litterära eller 

konstnärliga verk, t.ex. avskrivningar av annans verk utan att uppge upphovsmannen eller 

markera citat” (Nationalencyklopedin 2012).  



3 
 

Bell (2007) förklarar i Introduktion till forskningsmetodik att ”plagiat är detsamma som att 

använda någon annans ord som om de vore ens egna” (Bell 2007:68). Det gäller såväl idéer, 

parafraser och omformuleringar av det som tidigare skrivits. Om källor ej återges anses det 

som plagiat eller rättare sagt rent fusk (Bell 2007:69). Bell framför vidare att plagiat ökar i 

takt med Internets utveckling samt att konsekvenser med att låna och stjäla material från 

andra inte tas på allvar. (Bell 2007). 

2.1.2 Uppsatskontrollerande program 

Urkund är ett exempel på ett dokumentkontrollerande program som främst användas på 

universitet och högskolor. Enligt Urkunds plagiathandbok (Urkund 2012) är Urkund uppbyggt 

av ett system som kontrollerar källor i dokument emot tre centrala aspekter: internet, 

förlagsmaterial och tidigare inskickat studentmaterial (t.ex. PM, case studies och 

examensarbeten). Genom att skicka in arbeten till Urkund erhålls en procentuell del av hur 

mycket plagiat som förekommer i en text. Viktigt att observera är att Urkund inte avgör vad 

som är plagiat utan verkar snarare som en textjämförelse (Urkund 2012). Markeringar av 

liknade källor är det som synliggörs i det inskickade dokumentet. Även om synonymer skulle 

användas vid en omformulering av en källa finns det möjligheter att plagiat urskiljs. Det är 

emellertid viktigt att läraren noggrant kontrollerar arbetena för att säkerställa att den 

procentuella delen för plagiat stämmer samt om eventuella misstankar föreligger eller ej. 

Urkund presenterar att dålig tidsplanering oftast är den vanligaste orsaken till plagiering. 

(Urkund 2012). 

2.2 Etiska teorier 

Enligt Skolverket (2012) har fusk alltid varit ett allmänt problem i 

undervisningssammanhang, fusklappar är ett sådant typexempel. Dock är det tämligen svårt 

att undkomma att bli upptäckt i ett sådant sammanhang eftersom att läraren oftast finns 

närvarnade. När det däremot handlar om arbeten som eleverna får skriva på valfri plats är det 

betydligt lättare att fuska och risken för att bli upptäckt minskar (Skolverket 2012). 

Skolverket redogör för att fusk därför är vanligare i ett sådant sammanhang. De anser även att 

Internet ökat möjligheten till att fuska men också att den digitala tekniken medfört olika 

verktyg som gjort att det är lättare att upptäcka och misstänka plagiat. Lättillgängligheten att 

kopiera texter från nätet försvinner dock inte, snarare ökar frestelsen att vilja ”låna” andras 

texter på grund av till exempel tidsbrist (Skolverket 2012). 
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Många gånger kan det handla om omedvetet fusk från elevernas sida där misstänkta fall 

orsakats av okunskap om att citera och referera till andra källor. Skolverket framhäver därför 

betydelsen av att läraren har noggranna genomgångar om referat- och citatteknik innan ett 

uppsatsskrivande sätts igång (Skolverket 2012).   

2.3 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som behandlar plagiat. Delar av nämnd forskning 

använder jag mig av i min studie. 

2.3.1 Ökning av plagiat  

Park (2003) framhåller att tidigare forskning och litteratur visar att plagiat i studenttexter har 

ökat och att det är ett stort problem i samband med den teknologiska utvecklingen samt att det 

finns en rad olika anledningar till att studenter väljer att plagiera. (Park 2003). 

2.3.2 ”Skriv med egna ord” 

Nilssons (2002) studie Skriv med egna ord behandlar grundskoleelevers skrivande ur olika 

aspekter i ett forskningssammanhang. Undersökningens i huvudsakliga syfte är att utveckla 

kunskap kring det skrivande som eleverna är ingripna i. Nilsson har förhållit sig till fyra 

mindre frågor som på olika sätt illustrerar huvudfrågan. En utav dessa frågor är vad 

uppmaningen ”skriv med egna ord” betyder för eleverna. Han vill se hur de bearbetar källor 

och hur de omvandlar faktatexter till sina egna ord.  I delar av studien berörs plagiering, eller i 

detta fall omskrivning, som ett ledande problem. Trots att eleverna tydligt informeras av 

lärare om att alltid ange källor i sina arbeten var det många som inte angav var ifrån de hämtat 

sitt material (Nilsson 2002:163). Nilsson kommer fram till att en viss osäkerhet kring att 

återge källor samt att skriva med egna ord verkar föreligga hos eleverna. De flesta verkar 

förstå att de inte ska skriva av, men de har ändå inte riktigt förstått varför de inte ska göra det 

(Nilsson 2002:91).  

Ur studien framgår också att elever inte förhåller sig lika till olika typer av källor. I vissa 

moment är skribenten väldigt bunden till de tidigare formuleringarna medan de i andra klarar 

av att avskilja sig helt. Som framställningsform har Nilsson valt att titta närmre på vilken eller 

vilka roller som eleven intar när det gäller att skriva med egna ord. Han gör dels en indelning i 

reproducerande texter och egenproducerande texter, vad han finner som ”två kvalitativt 

skilda förhållningssätt och tillvägagångssätt när eleverna språkligt ska realisera innehållet i sin 

redovisning” (Nilsson 2002:69). Att reproducera ska enligt Nilsson förstås som en process där 

eleven aktivt försöker återskapa någon annans text, med andra ord undersöks vilka roller 
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eleven intar i ett sådant skeende (Nilsson 2002:69). Fem olika kategorier används för att dela 

in elevernas sätt att hantera källor när det gäller den reproducerande texten. Dessa är kopisten, 

samplaren, omskaparen, referenten och intervjureferenten. Vidare har två kategorier, 

berättaren och utredaren användas för den egenproducerande texten. Nilsson beskriver 

egenproducerad med att eleven visserligen åstadkommer egna textstycken men att deras 

röster framträder i olika grader (Nilsson 2002:84). Han menar på att även den 

egenproducerande texten kan innehålla reproducerande delar, ett exempel skulle kunna vara 

stora mänger referat (Nilsson 2002:84).  

Nedan följer Nilssons tolkning av de olika roller som elever på grundskolan intar under en 

skrivprocess: 

Kopisten: En elev som ordagrant skriver av lägre sammanhängande textpartier. Eleven 

använder i det egna arbetet inte några egna ord utan kopierar allt (Nilsson 2002:73). 

Samplaren: Även här skriver eleven ordagrant av men till skillnad från kopisten så gör de ett 

eget urval. Eleven väljer själv ut vilka textpartier de vill ska vara med och inte (Nilsson 

2002:74). 

Omskaparen: Eleven väljer inte bara ut textpartier från en källa utan ändrar också om ord 

och fraser i texten. De kan till exempel handla om att kasta om orden i meningen eller att i 

själva verket lägga till och ta bort enstaka ord. Dock återfinns ofta tydliga spår av 

originaltexten (Nilsson 2002:76).  

Referenten: Att i sin text referera och använda sig av referatmarkeringar som mena, påstå, 

hävda etc. Eleven visar att han eller hon kan hantera källor samt återge dessa med hjälp av 

referentmarkörer (Nilsson 2002:78).  

Intervjureferenten: När eleven refererar till tal genom att relatera till intervjuer. Att de alltså 

på ett korrekt sätt återger vad som har sagts under intervjun (Nilsson 2002:80). 

Berättaren: När hela texten genomsyras av skribentens intentioner och när eleven omvandlar 

faktaböckernas sakframställning till en fiktiv berättelse (Nilsson 2002:85).  

Utredaren: ”I utredande texter hämtas vanligtvis fakta från olika källor för att underbygga de 

egna synpunkterna” (Nilsson 2002:86). Även här dominerar elevens perspektiv och baseras på 

olika refererande partier. Här förväntas eleven kunna behärska källhänvisningar och 

referatmarkeringar.  
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Angående plagiering kommer Nilsson fram till att alla elever han pratat med är medvetna om 

att de inte ska skriva av någon annans text. Ur resultatet framgår dock att 41 av 60 texter 

betraktas som avskrifter. Det framgår klart att eleverna inte alls klara av att skriva med egna 

ord på ett bra sätt, utan en hel del är avskrift eller sådant som ligger den ursprungliga 

källtexten väldigt nära (Nilsson 2002:89). Studien pekar på att de flesta elever omskapar eller 

samplar sina texter, de väljer ut olika textpartier och sätter ihop dessa till en egen text. 

Eleverna verkar emellertid inte uppfatta att de samplar, de menar på att de i ett sådant 

sammanhang skriver självständigt (Nilsson 2002:164). Ur studien framkommer även att 

många av eleverna tycker det är svårt att skriva med egna ord när det rör sig om ämnen de inte 

har någon tidigare kunskap om (Nilsson 2002:163). Som tidigare nämnts hävdar Nilsson att 

grundskoleeleverna i en forskningsprocess intar flera olika roller, de kopierar inte originalet 

rakt av utan de bearbetar den på olika sätt samt i olika hög grad. ”De skriver av bitar ur 

originalet men de ändrar på ordningen på textdelarna och de ändrar en del av orden” (Nilsson 

2002:164). Vidare tänker Nilsson att samplingen ändå är en del av en utvecklingsprocess 

emot ett självständigt skrivande, därför anser han att det inte är särskilt oroväckande. Orsaken 

till att så många elever plagierar tänker Nilsson hänger ihop med att: ”de inte är inriktade mot 

att kommunicera det innehåll deras texter tematiserar” (Nilsson 2002:166).  

2.3.3 Anledningar till att eleverna plagierar  

Ask (2012) diskuterar i Språkämnet svenska ämnesdidaktik för svensklärare system som 

hanterar plagiat och kommer fram till att det många gånger tar tid och är tråkigt. Hon menar 

att lärare i första hand behöver diskutera plagiat med eleverna samt framhäva varför de ska 

undvika det (Ask 2012:89 f.). Vidare presenterar Ask tre system möjliga anledningar till 

varför eleverna plagierar, nämligen ”vanmakt (förmåga att lösa uppgiften), lättja (varför göra 

själv när det finns rakt under näsan) eller oförstånd (kopierar texten men sätter ändå inte ut en 

referens)” (Ask 2012:89). ”Att kopiering skulle vara intellektuell stöld bekommer dem inte” 

(Ask 2012:89).  

2.3.4 ”Plagiat - en pedagogisk utmaning”.  

Lars-Erik Nilsson (2007) undersöker i projektet Plagiat - en pedagogisk utmaning bland annat 

vad studenter har med sig från den gymnasiala skolan när de kommer i kontakt med högre 

utbildningar. Han analyserar problematiken kring plagiering i samband med examination 

inom högre utbildning. Grundtanken med projektet är att skapa en trygghet i att skriva 

akademiskt (Nilsson 2007). De frågeställningar som projektet utgår ifrån är bland annat:  
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 ”Hur kan lärare och handledare vid högskolan kompetensutvecklas för att involveras i 

utbildningsinsatser utsedda att stärka studenters vetenskapliga kompetens och förmåga 

att skriva enligt god vetenskaplig sed?” (Nilsson 2007:5) 

 ”Hur kan man mot denna bakgrund utforma utbildningsmodeller som stärker 

studenternas ansvar för arbete enligt god vetenskaplig sed och därmed stärka deras 

vetenskapsanknytning och minska försök till vilseledande och plagiering i samband 

med examination?” (Nilsson 2007:5 f.)  

En enkätundersökning om attityder till plagiering och fusk har genomförts med både personal 

och studenter samt en analys av studenters arbeten med hjälp av ett textjämförelseverktyg. 

Gymnasieelevers resonemang kring skrivande och plagiering var således relevant att 

undersöka för att se vilken kunskap studenter erhåller när de intar studier på högre nivå 

(Nilsson 2007). I sin diskussion konstaterar Nilsson att plagiering vid examinationer ökar. Det 

framgår vidare att det till stor del handlar om ett pedagogiskt problem om studenternas 

förståelse för olika regler kring plagiat (Nilsson 2007:23). Förståelsen hos studenten är inte 

tillräklig när det gäller akademiska regelsystem och examinationsformer. Förmågan att kunna 

hantera andras texter på ett korrekt sätt efterlyses (Nilsson 2007:24). Nilsson menar att ett 

helhetsperspektiv behövs för att kunna lösa problematiken kring plagiering. Projektet visar på 

okunnighet bland såväl personal som studenter trots att information faktiskt finns i både 

tryckt- och elektronisk form. Dess slutsats är att information och undervisning är ett utav 

många nödvändiga behov för att kunna hantera plagiat (Nilsson 2007:24).   

När det gäller frågan om att hantera problematiken om plagiat framgår det ur studien att det 

råder en oenighet bland den akademiska personalen (Nilsson 2007:24). Inställning till 

textjämförelsetjänster präglas också av oenigheter. Nilsson anser att det inte är omöjligt att en 

ökad noggrannhet bland eleverna infinner sig när de är medvetna om att deras texter kommer 

att jämföras (Nilsson 2007:26). En annan tanke är dock att studenterna inte längre vågar 

använda sig av texter på internet och istället väljer att använda sådana källor som inte går att 

upptäcka genom textjämförelsetjänsten, vilket medför att plagiat ändå kvarstår i texterna. 

Ytterligare en nackdel som Nilsson tar upp är att studenterna kan bli rädda för att anklagas för 

fusk och istället börjar ”övercitera”, vilket inte anges som ett ”fel” med hjälp 

textjämförelsetjänsten (Nilsson 2007:26).  

Nilsson anser att de flesta är medvetna om vad plagiat står för och vad som förväntas av dem, 

problemet, skriver han, ligger i att studenterna inte vet hur de ska gå tillväga (Nilsson 2007). 
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Av projektet framgår att flertalet studenter inte är medvetna om hur de får använda andras 

texter. En del tror att det utan vidare går att formulera om meningar och byta ut ord utan att 

referera till källan. Studenterna säger att de saknar kunskap om akademiskt skrivande (Nilsson 

2007:25).  

Bland de medverkade gymnasieeleverna har det således framkommit att eleverna i en 

skrivprocess inte tar hjälp av läraren med anledning av att han/hon är betygssättande. 

Eleverna vill inte visa sig osjälvständiga och väljer därför hellre att använda sig av nätet för 

att ta reda på information om saker och ting (Nilsson 2007:9). Nilsson framföra att ”eleverna 

tvingas lägga mycket tid på att skapa mening i genrebundna begrepp som introduktion, 

analys, resultat, diskussion men också kring hur man får använda källmaterial (Nilsson 

2007:10). Frågan är vad elevernas budskap är, Nilsson skriver att det kan handla om ett 

misslyckande i sättet att skriva såväl som ett sätt att fuska. Vidare bedömer han det som ett 

etiskt problem då studenten bör förberedas för akademisk verksamhet samt dess regler och 

påföljder (Nilsson 2007:23).  

2.3.5 Medvetenhet om plagiat 

Åsa och Håkan Hult (2003:27 ff.) har i sin rapport Att fuska och plagiera – ett sätt att fuska 

eller ett sätt att överleva bland annat undersökt studenters och lärares uppfattning när det 

gäller fusk/plagiat. 25 lärare och 40 studenter vid Linköpings universitet har fått besvara 

samma typ av enkät innehållande 13 beskrivna fusksituationer. De har kommit fram till att det 

råder stora tveksamheter om vad som anses vara fusk både när det gäller lärare och elever 

(Hult 2003:33 f.). Det föreligger dock inga tveksamheter, varken från lärare eller från elever, 

om att det är fusk när en elev låtit någon annan göra uppgiften. Däremot skiljer sig svaren åt 

på vissa ställen. Studenter tycker tillexempel att det de själva producerat inte behöver 

refereras till vid återanvändning. Att lämna in samma typ av arbete i olika kurser menar 

studenter inte räknas till fusk, här är lärarna emellertid mer tveksamma. 4 av 13 situationerna 

ser i princip alla som fusk, resterande är respondenterna oense om (Hult 2003:34). Hult 

påvisar även andra orsaker till fusk och plagiat, de bedömer att det bland annat kan handla 

om:  

 ”svårigheten bland studenterna att se och förstå skillnaden på information och 

kunskap” 

 ”internet och dess tillgång till material som kan användas både korrekt och akademiskt 

inkorrekt har ökat” 
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 ”att studenten kommer i trångmål och har det svårt på ett eller annat sätt i sin 

studiesituation”  

 ”hur accepterat det är med fusk”  

(Hult 2003:39) 

2.3.6 Förberedande för högre studier? 

En av Asks (2007) utgångspunkter i Vägar till ett akademiskt skriftspråk är att utreda 

huruvida studenternas tidigare erfarenheter i svenskundervisning har anknytning till deras 

aktuella skrivförmåga vid en studieövergång till högre studier. Hon utgår dels ifrån att 

”akademiskt skrivande är en bärande del av den högre utbildningens kunskapsbyggande 

praktiker” (Ask 2007:7). Det framgår även att hantering av referat och citathantering och att 

kunna omskapa nya texter utifrån innehållet i andra källor är väsentligt för ett akademiskt 

skrivande. När Ask resonerar kring problemet med elevers okunskap vid studieövergången 

framför hon att förhållanden i Sverige är tämligen outforskade. Hon ser det som ett nationellt 

dilemma. 

 I frågan om hur förberedande nya studenter är för akademiska studier undersöks fem nya 

lärarstudenter. Det framkommer att endast en av fem studenter har fått en del introduktion till 

det akademiska skrivandet på gymnasienivå (Ask 2007:58). Intervjuerna visar att 

gymnasieskolan inte skapar förberedelser och skriftspråklig kompetens som behövs för vidare 

studier. Genom en analys av elevernas texter kan Ask likaså sammanfatta det med att fyra av 

fem studenter använder sig av avskrift (sampling) i olika grader. Möjliga bakgrundsfaktorer 

till avskriften menar hon kan vara elevernas tidigare erfarenheter av att ”forska”. (Ask 

2007:87).   

3. Metod 

I detta avsnitt presenteras hur jag gått tillväga för att besvara nämnda frågeställningar och för 

att på såsätt uppnå syftet med studien. Även etiska principer, metodkritik och tillförlitlighet 

kommer att beröras.   

3.1 Val av metod   

Syftet med studien är i huvudsak att få inblick i hur lärare reflekterar och arbetar med plagiat. 

Eftersom att studien handlar om att tolka och förstå lärarna och deras arbetssätt föll valet 

naturligt på en kvalitativ inriktning (Patel & Davidsson 2011:14). Jag har använt mig av en 

kvalitativ intervjuform som metod, vilket enligt Patel & Davidsson (2011) i 
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Forskningsmetodikens grunder ger en mer djupare förståelse tillskillnad från den kvantitativa 

studien som ger ett betydligt bredare perspektiv. De framför att en kvalitativ intervju ger 

respondenter större möjlighet att uttrycka sig med egna ord (Patel & Davidsson 2011:81). Bell 

(2002:158) menar att flexibiliteten är en stor fördel med intervju som metodval. Hon skriver 

att en annan typ av känsla kan skapas i intervjusammanhang samt att idéer och frågor lättare 

kan följas upp vilket inte är möjligt i en enkät.  

Jag har valt en semistrukturerad intervju. Enligt Patel och Davidson (2011) innebär det en låg 

grad av standardisering. Med det menas att forskaren väljer att förhålla sig till specifika teman 

som skall beröras i intervjun samt att respondenten ges stor möjlighet att utforma svaren med 

egna ord (Patel & Davidsson 2011:82). Sammanfattningsvis ger en semistrukturerad intervju 

möjligheten att ställa samma frågor till alla respondenter, använda sig av frågor med öppna 

svarsalternativ samt ge intervjupersonerna chans till att framföra sin åsikt om samma fråga.
1
  

Jag har även valt att spela in intervjuerna, vilket bidrar till att jag kan lägga all min 

uppmärksamhet på respondenterna (Bell 2002). Det är betydelsefullt eftersom inspelade 

intervjuer ger möjlighet till att ”koda, sammanfatta och notera vissa kommentarer som är av 

speciellt intresse […]” (Bell 2002:165). Tiden, menar Bell också på, ligger till grund för hur 

pass omfattande informationssamlingen blir (Bell 2002:115).    

3.2 Urval 

Jag har valt att intervjua fyra svensklärare på gymnasiet som är verksamma inom 

studieförberedande program. Min tanke med att välja respondenter med erfarenhet inom 

studieförberedande program var för att se hur lärare tänker kring elever som skall vidare mot 

högre studier, där plagiat ses som ett allvarligt brott och där referat- och citatteknik är väldigt 

viktigt. Jag har också inriktat mig på lärare som varit verksamma i minst fem år för att 

försäkra mig om att de har erfarenhet av hantering kring plagiat i skolsammanhang. Förfrågan 

om intervju gjordes på samtliga svensklärare på en och samma skola, därmed är inte skolan 

slumpmässigt utvald.  

3.3 Genomförande  

Med tanke på att intervjuer är tämligen tidskrävande önskade jag genomföra intervjuerna så 

snart som möjligt. Två av intervjuerna gjordes två veckor efter påbörjad forskning och 

resterande efter tre. Innan intervjutillfällena skaffade jag mig kunskap om den valda metoden 

                                                           
1Går att läsa om på sidan: http://kvalitativmetod.webs.com/ 
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och om ämnet som sådant. För att skapa gynnsamma förutsättningar gjorde jag även ett så 

kallat pilottest på en lärarstudent.    

Jag valde att ta kontakt med två av intervjupersonerna i samband med ett annat besök på 

skolan. Återstående informanter träffade jag vid ett senare tillfälle. En av dem fick jag 

däremot inte kontakt med under det senare besöket vilket resulterade i att det sista mötet 

beslutades över mejl. Alla respondenter fick intervjufrågorna via mejl en eller två dagar innan 

intervjun för att de skulle ha chans att läsa igenom frågorna innan intervjutillfället.   

För att får svar på föregående fyra frågeställningar utformade jag 15 huvudfrågor som  (se 

bilaga 1).  Jag intervjuade respondenterna utifrån 15 huvudfrågor. Utöver dessa tillkom även 

ett antal följdfrågor. Samtliga intervjuer spelades in och tog cirka 20-25 minuter. Vidare finns 

det ingen bestämd metod för hur kvalitativ bearbetningen skall gå till, det är upp till var och 

en (Patel & Davidsson 2011:120). Dock är det viktigt att författaren noggrant beskriver hur 

han/hon gått tillväga beskriver Patel & Davidsson (2011:122).  

Jag har valt att delvis förhålla mig till det Patel och Davidsson kallar empirinära kvalitativ 

bearbetning. ”Arbetsgången liknar den som tillämpas inom Grounded Theory eller 

fenomenografi” (Patel & Davidsson 2011:123). Materialet har först och främst behandlats 

genom ingående avlyssningar, därefter sorterade jag svaren utefter olika kategorier som liknar 

de intervjufrågor jag använt mig av. Jag konstruerade sedan en så kallad resultatöversikt för 

att göra det så tydligt som möjligt (se bilaga 2). Resultatet har vidare presenterats genom 

respondenternas olika svar under varje slags kategori. Med ett sådant upplägg kan läsaren 

lättare se en relation mellan intervjupersonernas svar samt bedöma kategoriernas 

homogenitet; ”är variationen i kategorin stor eller liten” (Patel & Davidsson 2011:123). För 

att lärarnas egna röster ska komma fram har jag även valt att använda mig av blockcitat. 

Citaten är ren avskrift vilket gör att de är helt tolknings- och värderingsfria. I övrigt består 

resultatet av en sammanfattande analys av det som sagt under intervjuerna. Dock har jag valt 

att omskriva respondenternas svar i minsta mån för att bibehålla en så sann bild som möjligt 

av det som sagt. 

3.4 Forskningsetik  

Som forskare/undersökare har man ett etiskt ansvar gentemot undersökningsdeltagarna. Patel 

och Davidsson (2011:73 f.) nämner konfidentialitet och anonymitet som två viktiga etiska 

riktlinjer. Konfidentialitet betyder att personen inte skall kunna identifieras. Det handlar om 

att skydda respondenternas integritet samt att information och uppgifter som tas emot och 
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lämnas ut måste hanteras på ett förtroligt sätt. Det ska med andra ord inte gå att identifiera 

undersökningsdeltagarna i det presenterade resultatet. Anonymitet råder när inte ens forskaren 

själv vet vilka svar som angivits från respektive respondent (Patel & Davidsson 2011:74). 

Dock kommer detta inte vara möjligt med tanke på att jag som forskare i detta fall skall ska 

träffa personerna samt använda mig av inspelade intervjuer. Jag som intervjuare vet vem som 

säger vad, däremot kommer jag av forskningsetiska skäl inte presentera medverkades 

identiteter i uppsatsen. De som intervjuas måste även ges möjlighet att ta ställning till att en 

inspelning sker. Respondenterna har rätt till att få reda på vad som ska göras med 

inspelningen, vem/vilka som har tillgång till den och hur länge de kommer finnas tillgängliga 

(Bell 2002:117 f.).    

Jag har tagit ställning till nämnda principer på följande sätt. Jag har gett respondenterna 

fiktiva namn samt avstått från att publicera namn på skola och stad. Samtliga intervjuer 

inleddes kort med att informera respondenterna om att informationen de lämnar ut inte 

kommer att användas i annat syfte än till denna uppsats. Intervjuerna är frivilliga och 

respondenterna kunde när som helst välja att avböja. Jag talade om för informanterna att ingen 

annan än jag har tillgång till inspelningarna.  

3.5 Metodkritik 

Syftet med en kvalitativ intervju menar Patel och Davidsson (2011:82) är att granska 

någonting utifrån dess kvaliteter eller strukturer. Det kan till exempel handla om den 

intervjuades syn eller uppfattning om någonting. En sådan metod medför emellertid att 

svarsalternativen aldrig i förväg är givna. Det går heller inte att avgöra hur pass 

sanningsenliga svaren från respondenten är (Patel & Davisson 2001). Andra nackdelar med en 

kvalitativ intervju är att processen är väldigt tidskrävande samt att det ibland kan vara svårt att 

analysera de svar man får (Bell, 2002:158).  Bell menar också på att intervjuer kan ge sken av 

en viss enkelhet men att det kan vara betydligt svårare än vad man tror. Intervjuer kräver 

noggrann planering, stort tålamod och tämligen stor erfarenhet (Bell 2002:158).   

3.6 Vetenskapsteoretisk anknytning 

Reliabilitet och validitet hör ihop med frågan om hur pass tillförlitlig och giltig det som 

undersökts är. Reliabilitet är ett annat ord för tillförlitlighet och handlar om hur pass 

trovärdigt det är att den valda metoden ger samma resultat under liknande förutsättningar 

(Bell 2002:117). Det kan bland annat handla om att personens åsikter påverkats av yttre 

faktorer, ett exempel är TV-program som respondenten nyligen kan ha sett på. Under en utav 



13 
 

mina intervjuer uppstod en sådan situation, respondenten hänvisade till nyheten om skribenten 

på Nerikes Allehanda som nyligen blivit avstängd för plagiering. Å ena sidan kan hon ha 

blivit påverkad med tanke på svaret om hur viktigt plagiat är men å andra sidan var hon en av 

de första som började med textjämförelseverktyg vilket visar på att hon knappast påverkats av 

nyheten i det avseendet.  

Patel och Davidsson (2011:103) beskriver reliabilitet med ”hur väl instrumentet motstår 

slumpinflytanden av olika slag”. De talar såväl om sanna värden och om felvärden, när det till 

exempel rör sig om en intervju kan det hända att respondentens svar inte är helt 

sanningsenliga på grund av att de svarar så som de förväntas svara. Hur sanningsenliga mina 

informanter är går naturligtvis inte att säga. Däremot har jag i flertalet frågor fått olika svar 

från respondenterna vilket skulle kunna tyda på att de inte svarar det de tror att jag vill höra. 

Bell (2002:117 f.) menar att det går att mäta reliabiliteten på olika sätt, dock är det inte alltid 

nödvändigt eller ens möjligt. Om inte ett mått på reliabilitet går att fastställa skriver Patel och 

Davidsson att tillförlitligheten på undersökningen bör försäkras på andra sätt. En förutsättning 

är att intervjuaren vid registrering och sammanfattning gör korrekta bedömningar och inte 

själv gör egna analyser av det som sagts. En annan är att intervjuaren är tränad inför detta. På 

detta sätt kan en förhållandevis god reliabilitet uppnås (Patel & Davidsson 2011:104). Ett 

ytterligare sätt att mäta reliabiliteten är att med hjälp av inspelningar ”lagra verkligheten” så 

att svaren kan studeras och problematiseras vid ett senare tillfälle (Patel & Davidsson 2011). 

Mina inspelningar kan ses som ett exempel på detta. I min sammanställning har jag även valt 

att sammanfatta respondenternas svar så likt och exakt som möjligt för att inte egna 

bedömningar av det som sagt skall ske. Detta har gjorts med hjälp av återkommande 

blockcitat.  

Validitet beskriver Bell som ett betydligt mer komplicerat begrepp (Bell 2002:117). Det är ett 

annat ord för giltighet och handlar om varje specifik fråga i en kvalitativ studie egentligen 

redogör för det som den förväntas framställa. Bell refererar vidare till Sapsford & Judd 

(1996:1) som hon menar utformat en mer exakt beskrivning av validitet: ”utformning av en 

forskningsinsats i syfte att kunna ge trovärdiga slutsatser och att de resultat och belägg som en 

undersökning leder fram till ska utgöra starkt stöd för de tolkningar som görs” (Bell 2002:117 

f.). Patel och Davidsson (2011) beskriver vidare god validitet med att studien mäter det som 

den avser mäta. De visar på två sätt att försäkra sig om validiteten i ett instrument utifrån två 

aspekter, nämligen ”innehållsvaliditet” och ”samtidiga validitet” (Patel & Davidson 2011:102 

f.). Innehållsvaliditet menar de är en analys av innehållet, processen från teori till enskilda 
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frågor. Att därför ha en god överblick över den teoretiska delen menar de är av central 

betydelse. Den samtidiga validiteten beskriver de är att ”jämföra utfallet på vårt instrument 

med någon annans tecken, s.k. kriterium, på det vi vill mäta” (Patel & Davidsson 2011:103). 

Det skulle till exempel kunna vara att testa metoden på någon likande grupp som testet är 

avsett för. Jag kan delvis koppla det till denna studie då jag valde att göra en pilotstudie på en 

lärarstudent. 

4. Resultat  

I resultatet framförs respondenternas svart i följd utefter varje specifik fråga. Blockcitat 

används för att förtydliga det som sagts och för att framhäva intervjupersonernas egna röster. I 

nedanstående resultat har jag även använt mig av fiktiva namn. 

4.1 Bakgrundsinformation 

 Anna Karin Lars Helena 

Antal år som 

lärare: 

11 år 12 år 39 år 5 år  

 

4.2 Lärarnas definition av plagiat 

Anna: På frågan om hur hon definierar plagiat talar hon om följande: 

 

Det beror ju på hur du menar plagiat för mig som svensk- eller historielärare handlar ju om att man 

knycker en annans text och använder den som sin egen så tänker jag om plagiat   

Hon uttrycker att det i ett sådant sammanhang är viktigt att tala om att det är någon annans 

text genom att källhänvisa och visa vems text det är som diskuteras.  

Karin: Hon svarar nedanstående och hänvisar till journalisten på tidningen Nerikes Allehanda 

som nyligen anklagats för plagiat.  

Jag vet att plagiat är när man ta någonting och sätter sitt namn på det och säger att det är mitt 

ungefär som hon på Nerikes Allehanda gjorde och fick sparken då  

Hon talar också om att plagiat inte alltid behöver handla om text utan att det även kan röra sig 

om annat.  

Lars: Han menar att plagiat är när man använder någon annans text. Han stötte på det redan 

1967-68 när det inte fanns några digitala medier, en doktorand kände igen en mening ur en 

doktorsavhandling som han letade upp och fann ett plagiat. 
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Det var då jag började fundera över det där hur många det är som fuskar egentligen och då var det 

mycket lättare för idag kan du ju göra på ett annat sätt  

Helena: Hennes definition av plagiat är att man lånar någon annans text utan att hänvisa till 

källan.  

Till exempel från internet eller att man tar någonting ur en bok eller så att man tar någonting rakt 

av utan att hänvisa till att det här är hämtat någonstans ifrån   

Hon påpekar också att det finns vissa gråzoner, nämligen att låta någon annan skriva texten. 

Vid ett sådant tillfälle tänker hon dock att det kanske inte är ett plagiat eftersom att texten inte 

finns sedan tidigare. Däremot anser hon det som fusk i den bemärkelse att eleven själv inte 

har skrivit den.  

4.3.  I vilka sammanhang och former kommer lärare i kontakt med 

plagiat?  

Anna: Hon förklarar att hon i varje klass kommer i kontakt med plagiat i samband med 

skriftliga inlämningsarbeten. 

Plagiat i skriftlig form så finns det hittills ingen klass där jag inte har hittat texter där de har knyckt 

från andra utan att ange det  

Anna nämner också att hon vid enstaka tillfällen anat att elever vid muntlig presentation tagit 

någon annans tal. Dock klassificerar hon det som en annan sak med att eleven visserligen har 

tagit en annans text men att han eller hon ändå tränat in det och framfört det som sitt eget. 

Karin: Hon kommer som lärare oftast i kontakt med plagiat i inlämningsuppgifter, när 

eleverna har jobbat själva och där hon inte har varit med under hela processen. Det kan handla 

om att eleverna till exempel har jobbat hemma eller på egen hand och där hon som lärare inte 

har tillgång till det de skriver. Då kan de ju eventuellt ta, och sätta sitt namn på det, berättar 

hon. 

Lars: På frågan om i vilka situationer som han oftast kommer i kontakt med plagiat svarar 

han att det helt klart är i elevernas skriftliga inlämningar.  

Den vanligaste formen det är när eleverna skriver arbeten det är ju då dom plagierar för dom fattar 

inte att de plagierar  

Med det menar Lars att eleverna oftast inte själva uppfattar att de plagierar. Han framför 

också att eleverna i vissa avseenden vet om att de inte får plagiera men att de räknar med att 

läraren inte ska upptäcka det, de väljer hellre att chansa.  
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Helena: Helena kommer i kontakt med plagiat i sin undervisning och i arbeten som eleverna 

lämnar in. Hon påstår att det förekommer plagiat i form av både hela arbeten samt delar av 

det.  

4.4. Hur kontrolleras elevernas texter, med vilka verktyg?  

Anna: I frågan om tillvägagångssätt framför Anna att det viktigaste sättet för henne är att 

snabbt lära känna eleverna hon har. Hon beskriver följande:  

Jag har ganska lätt för att lära känna hur de skriver det är väl en yrkesskada som svensklärare 

vilket gör att redan vid andra eller tredje arbetet så ser jag jag vet hur eleven formulerar sig  

Om hon i elevarbeten inte kan urskilja ett ”vanligt språk” ringer oftast en varningsklocka. 

Anna väljer då att googla upp de formuleringar hon tycker verkar plagierade och ser om hon 

finner några reslutat. Hon kan även bli misstänksam om det språkmässigt skiljer sig åt mellan 

olika stycken i en text. Vid de första tillfällena vet hon givetvis inte vilket språk eleverna 

behärskar, vilket gör att hon använder sig av slumpartade stickprov i varje text för att 

kontrollera om de plagierat. Det finns inget arbete som hon inte gjort ett rejält antal 

stickprovet på. Anna tar också upp andraspråkselever och berättar följande: 

Svenska som andraspråkselever är alltid enklare också för att det blir så himla uppenbart vilka 

delar i texten som om de har stora andraspråksdrag som syns alltså om det syns väldigt mycket 

också har vi ett stycke som det inte syns så ser man det  

Hon berättar också att hon försöker Undvika uppgifter som uppenbart är lätt att hitta på nätet, 

ett exempel är att skriva bokrecensioner utifrån egna valda citat ur boken istället för att be 

eleverna skriva en recension om boken.  

Det senaste jag har gjort nu och det är första gången jag har gjort det nu det är att använda Urkund 

vilket blir extremt konkret det kommer jag nu i och med att vi har den läroplattformen med det 

tillägget så kommer jag att använda det på alla större uppgifter framöver  

Tidigare har hon som sagt alltid använt sig av Google och magkänslan, vilket hon menar att 

man kommer väldigt långt med. Hon påpekar dock att man kommer ännu längre med Urkund, 

Det underlättar och sparar henne arbete genom att det inte tar lika lång tid som att använda sig 

av Google.  

Sen tror jag fortfarande att man får vara observant för säkerhetsskull googlade jag hur fuskar jag 

via Urkund och fick 200 träffar på det också på hur man kan göra  

Magkänslan tror hon därför aldrig går att kopplas bort helt. Att Urkund skulle påverka 

eleverna har hon inte märkt av rent textmässigt, hittills, eftersom att hon inte har använt det 

mer än ett par gånger. Som det ser ut nu ligger de flesta eleverna mellan noll och tre procent i 
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text som liknar annan. Många gånger är det också sådan text som ska vara lika vilket visar på 

att eleverna inte plagierar i den mening.      

Karin: När det handlar om att kontrollera elevtexter har Karin använt sig av Urkund sedan sju 

år tillbaka. Sedan hon började använda det tycker hon att arbetet med plagiat blivit mycket 

enklare. Hon berättar att det till en början endast kontrollerades emot vissa källor på nätet men 

att det nu har utvidgats till ännu fler.   

Man måste ju alltid vara uppmärksam på elevernas texter för de kan ju lika gärna ha tagit det från 

syrrans uppsats för femton år sedan plagiat handlar ju i slutändan om att man måste känna eleven 

och elevens sätt att skriva   

Vidare talar hon om att det därför inte till 100 procent går att förlita sig på Urkund. Hon 

menar att det säkert finns sidor som inte Urkund har tillgång till, dock tänker hon att eleverna 

således inte heller har tillgång till det. Det är ytters betydelsefullt att lära känna eleven och 

dennes sätt att skriva, det gäller att känna av. Hon berättar att det är en kombination mellan 

dessa.  

Vidare väljer Karin även att alltid presentera Urkund för eleverna och visa på exempel samt 

tydligt beskriva att det inte handlar om en föraning till fusk utan att det snarare rör sig om en 

säkerhet för båda parter. Hon brukar också berätta att det är väldigt få elever som hon haffar 

och att hon genom Urkund tvingar dem att skriva korrekt.   

Lars: Urkund, berättar han, fångar endast 50 procent av texterna på internet. Hans grej är 

istället att försöka se det i språket.  

Det syns ganska tydligt om det är ett annat språk i olika typer av delar 

Han ser också när eleven använder sig av formuleringar som inte är vanliga och som är 

typiska för fakta- och läroböcker. Han berättar om ett exempel han nyligen stött på, elevens 

inledande stycke var i stort sett ett plagiat ifrån en annan uppsats medan resterande text skiljde 

sig helt. I ett sådant fall ser och förstår man att de konstruerat ihop något berättar Lars.  

Det är egentligen det enklaste för om man litar för mycket på Urkund då litar du inte på dig själv 

sen 

Det händer att Lars använder Urkund ibland men med anledning av att eleverna tror att 

Urkund ställs mot allt. Dock nämner han att en del av klassen är väl insatta i det och vet om 

att Urkund inte är hundraprocentigt. Dessutom ser han inte det som en bra metod eftersom att 

det i själva verket handlar om att göra eleverna medvetna. Han vill stäva mot att eleverna får 



18 
 

en förståelse för det, inte för att de ska undvika att fuska. Han jämför det med att skolan inte 

handlar om att få betyg utan för att eleverna ska lära sig någonting.  

Helena: Hennes frästa verktyg är googlesökning.  

Urkund finns ju fast jag tycker att det blir lite trubbigt och det blir ibland såhär att eleverna missar 

att skicka in på den adressen de lämnar in i handen det är lite så   

Helena kontrollerar elevernas texter genom att använda sig av Google, misstänker hon plagiat 

kollar hon upp det. Hon tycker att det blir mycket smidigare med hjälp av googlesökning. Hon 

menar att hon väldigt snabbt lär sig hur eleverna skriver, hon får direkt en känsla för 

individens språk och därför vet hon också på ett ungefär vart eleven språkmässigt ligger. 

Kommunikation och en god relation med eleven tror hon är det allra bästa och det lättaste 

sättet att kontrollera plagiat på. Hon tänker att tekniken kanske inte alltid är den bästa 

lösningen utan snarare sättet att vara på gentemot eleverna. En kompis kan tillexempel ha 

skrivit arbetet vilket inte alls upptäcks genom Urkund. Hon märker oftast av plagiering genom 

att nivån på språket inte är sig likt. Är det så att hon misstänker någon tar hon alltid upp det 

med eleven och ställer frågor kring texten. Hon beskriver att det faktiskt kan vara så att någon 

annan vuxen person har korrekturläst texten vilket givetvis resulterar i att språket inte blir sig 

likt. 

4.5. Den vanligaste formen av plagiat 

Anna: Angående frågan om vilka former av plagiat som oftast förekommer benämns plagiat 

av hela texter som ett ovanligt förekommande. 

Det har jag varit med om några gånger men det är inte det vanligaste de är också extremt lätta att 

hitta så jag tror att eleverna drar sig för det när de kommer upp på gymnasiet är de oftast så smarta 

så att de skriver om lite granna  

Helt rakt av plagiat har under Annas år endast inträffat fem eller sex gånger. Delvis handlar 

det om att eleverna tar ett citat utan att ange vem de har tagit det ifrån, vilket ofta går att utläsa 

ganska så tydligt. Hon beskriver även att det är gränslandet ibland och att det snarare rör sig 

om misstag. Men den vanligaste formen är helt klart att eleven tar annan text, klipper in ett 

citat, ändrar några ord och uppger det som sina egna ord (omskaparen).  

Karin: Hon talar om att hon aldrig varit med om att ett helt arbete har plagierats. I arbeten 

som uppsatser, pm och rapporter är det för det mesta rena faktadelar i undersökningsdelen 

som de plagierar.  
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Det som de plagierar det är ju bitar av andras material ett stycke här och ett stycke där det är sällan 

det är längre saker 

Den vanligaste formen enligt Karin är med andra ord att eleverna samplar, de skriver av men 

väljer själva ut vilka stycken som ska vara med och inte. Vidare framför hon att eleverna 

oftast har svårt att skriva om fakta just för att det redan är så pass bra skrivet. Det förekommer 

dock plagiat även i resultatdelen, eleverna har då tagit någon annans åsikt och framställt den 

som sin egen. Men det vanligaste är absolut ren fakta som de tar berättar hon. 

Lars: Plagiat i elevtexter beskriver han som ett väldigt vanligt förekommande, däremot har 

han endast ett par gånger varit med om att ett helt arbete plagierats.  

Vidare redogör han för att omskrivningsformen är det absolut vanligaste fusket. Han anser att 

eleverna har svårt för att skriva om det med egna ord och använder sig därför mycket av det 

som redan står (omskaparen). Han exemplifierar även ”kopiera/klistra in funktionen” som ett 

typiskt förekommande på grund av enkelheten att kunna göra det (kopisten).  

Inte citerar för då har de ju i alla fall gjort ett försök då är det nästan aldrig några fel då är det 

egentligen bara lappsus fel att de har skrivit av fel eller något sådant då har de ändå fattat vad de 

handlar om om de gör så    

Helena: Hon berättar att det beror på elevkategori, vissa menar hon tar hela arbeten från 

internet och tror att läraren inte märker det samtidigt som en del lånar hela stycken och 

klipper och klistrar in från olika ställen. Vidare konstaterar hon följande:  

Klipp och klistra från internet skulle jag säga är det vanligaste  

Enligt Helena intar eleverna på gymnasiet med andra ord oftast rollen som ”kopist”.  

4.6.  Okunskap?  

Anna: Gällande frågan ifall plagiat många gånger grundar sig i okunskap meddelar 

Anna att:  

Jag tror att det i ettan på gymnasiet i första arbeten faktiskt ganska ofta handlar om okunskap  

Hon anser att det troligtvis har att göra med att de under grundskolan ägnat sig åt 

forskningsverksamhet. Hon tänker att, det kanske inte i alla lägen, varit lika noga med 

källhänvisningen där och att många elever, i början på gymnasiet, därför inte bryr sig så 

mycket om just ursprunget.  

För dem eleverna så går det också väldigt fort att lära sig att hantera det där räcker det med att jag 

oftast vid första tillfället kommer på det 
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Anna beskriver det som lätthanterligt eftersom att det oftast visas väldigt fort i vilka fall som 

det rör sig om bristande referenshantering. Hon förklarar att det för tvåor och treor således 

inte är okunskap utan snarare väldigt dålig planering. Det kan exempelvis röra sig om 

tidsbrist, stress, eller frustration över att eleven är ute efter ett betyg som inte riktigt nås med 

hjälp av sina egna ord.  

Karin: Att bristande referenshantering skulle handla om okunskap när eleverna går på 

gymnasiet anser inte Karin. 

Ibland är det ju oskyldigt kan jag tänka mig att det liksom är för att de skriver ju så mycket bättre 

också ska jag skriva om det då blir det ju sämre  

Hon menar att de förlitar sig för mycket på det som redan står. Eleverna i det här stadiet ska 

veta hur källor hanteras, vilket hon menar att även lärarna på gymnasiet går igenom. De 

informeras om hur viktigt det är att bearbeta texter och skriva med sina egna ord, även om det 

blir sämre svenska. I de flesta fall tror hon därför inte att det rör sig om okunskap.  

Lars: Han framför att det inte alls handlar om okunskap, inte ett dugg, utan snarare om att de 

inte klarar av att ta ett stycke text, urskilja det viktigaste och skriva ner det med egna ord.  

Då använder man sig väldigt mycket av det som redan står  

Han anser att de innerst inne vet hur de ska gå tillväga. Beträffande elevers kunskap om att 

referera, att ange vart de har tagit saker och ting ifrån, menar han beror på vilken typ av arbete 

det rör sig om.  

Det där är ju en progressiv träning de borde ju kunna det när de kommer efter nio år i skolan borde 

de veta att de måste kunna tala om vart de har hittat saker 

Lars tror att eleverna många gånger väljer att chansa. Han tänker också att der kan vara en 

utav de främsta anledningarna till att även studenter stängs av. Även om det egentligen inte 

tar så mycket längre tid att läsa igenom, förstå vad det handlar om och sedan skriva ner det 

med egna ord så väljer de hellre den lätta vägen beskriver han.  

Elever som språkässigt är sämre får det också svårare, han påpekar att det inte bara handlar 

om elever med invandrarbakgrund utan även andra. Har eleverna inte någon språkkänsla får 

de svårt att både förstå och göra om texten berättar han, vilket givetvis kan vara en utav 

anledningarna till att de plagierar.  
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Lars tar också upp elevernas okunskap och omedvetenhet kring tillförlitligheten på Internet. 

När eleverna skall tala om vilka källor de använt sig av vet de inte om källan är tillförlitlig. 

Han exemplifierar Wikipedia som eleverna ofta använder sig av.  

Då är frågan handlar det om att de ska lära sig det här eller ska det handla om hantverket hur gör 

man när man relaterar till källor  

Lars betraktar det som en avvägningsfråga i själva progressionen. Han önskar först lära ut om 

hantverket samt vidare skapa en uppstramning i vilka källor som de använder. Han antyder att 

enkelheten att hitta fakta på Internet har gjort att eleverna inte inser riskerna med det. 

Helena: Hon beskriver att det många gånger kan bero på en sorts kunskapsbrist. Hon framför 

att: 

Jag tror att det till viss del i ganska hög grad beror på okunskap framför allt att hänvisa till källa 

man vet inte riktigt hur man gör det  

Helena uttrycker att även om hon har gått igenom det med dem flera gånger så finns det 

elever som inte förstått när de ska använda det. Hon tror också att det handlar om en 

okunskap om vad eleven får och inte får göra. De förstår inte skillnaden mellan att kopiera 

något och ange källa samt att kopiera något och inte ange källa berättar hon. I de flesta fallen 

tänker Helena att det har sin grund i att eleverna känner sig stressade och att ”kopiera/klistra 

in funktionen” då är en väldigt enkel väg för dem. De ser det som en enkel utväg hellre än att 

lämna in saker och ting sent. Dock tror hon inte att eleverna reflekterar över att de just fuskar, 

de vet om att det inte är tillåtet men gör det ändå. Hon sammanfattar det hela med att när 

eleverna tar hela arbeten handlar det om oförstånd medan kopiera och klistra in snarare beror 

på okunskap.  

4.7. Hantering kring plagiat    

Anna: Beträffande hantering om plagiat nämner Anna följande:  

I ettan kan jag säga att när jag får nya klasser så pratar jag mycket om det i början hur viktigt det är 

att man använder egna ord och hur svårt det ibland kan vara  

Anna ger också eleverna träning i att referera, då de tydligt måste skilja på vad som är ens 

egna och någon annans ord. Hon beskriver att det helt enkelt handlar om att göra dem 

medvetna om vad plagiat är.  

Mycket faktiskt ren gammal undervisning om det 

När Anna avslöjar elever, vilket hon regelbundet gör, oftast i början av kurser, brukar hon 

skriva ut texten från internet och markera de plagierade delarna med överstyckningspenna för 



22 
 

att göra det så tydligt som möjligt för både henne och för eleverna. Det händer som sagt i både 

ettan, tvåan och trean, dock godtar hon det endast som misstag i ettan. Om det rör sig om 

större delar samtalar hon alltid enskilt med eleven samt ger denne chans att förklara sig. I nio 

fall av tio erkänner eleven och berättar bakomliggande orsaker. Anna väljer att inte bedöma 

sådana arbeten eftersom att de i stort redan är skrivna av någon annan. Uppgiften blir därav en 

parantes, de får inga betyg på just det området men går sedan vidare. 

Karin: Hon brukar försöka lägga sig ett snäpp allvarligare än vad det egentligen är så att 

eleverna förstår allvaret i det, även om det bara handlar om ett litet stycke. Vidare talar hon 

om följande: 

Nu är inte jag jättevan vid att upptäcka plagiat eftersom att inte har den erfarenheten av att 

eleverna plagierar särskilt mycket men de gånger de har hänt får man ju helt enkelt samtala med 

eleven och fråga vad som har hänt  

Skulle det röra sig om större delar, berättar hon att eleverna skulle få skriva om eller så skulle 

hon påpeka att det nästa gång inte är acceptabelt. Hon ger alltid eleverna en chans till 

förbättring, oftast handlar det om att eleverna haft bråttom. Det har hänt att hon fått fram en 

ganska hög procentuell andel plagiat genom Urkund men då har det till exempel rört sig om 

att eleven har missat att sätta ut citattecken. På grund av Urkund poängterar Karin att hon inte 

upplever att plagiat i elevtexter förekommer särskilt ofta 

Lars: Arbetet kring plagiat beskriver han som ett tjat för jämnan, det gäller att städigt 

diskutera och påminna dem om det vid varje skrivuppgift. Dock verkar eleverna inte alltid ta 

åt sig av det. Han poängterar återigen att när eleverna är stressade väljer de istället att skriva 

nästan exakt som det står eftersom att det sparar dem tid. Funktionen kopiera/klistra in tror 

han dessutom förekommer på grund av enkelheten att kunna göra det. Han talar också om att 

det handlar om en progressiv träning. På frågan om vilka åtgärder Lars tar vid svarar han att 

det inte är något att hymla med, han talar direkt om det för eleverna och berättar att de får 

skriva om. Lars anser vidare att elevernas språkkänsla är viktig, har de inte någon språkkänsla 

får de det svårt att förstå innehållet och de ser inte hur de ska plocka ut det centrala. 

Helena: Helena brukar alltid ha någon form av föreläsning om plagiat, om fusk och om vad 

som är tillåtet och inte. Gärna så tidigt som möjligt.  

Jag brukar säga att det är ju att dumförklara både sig själv och sin lärare att fuska på det sättet för 

att om jag sitter och rättar en text som jag senare kommer på att det här har inte eleven skrivit då är 

det ju jätte bortkastad tid för man lägger ju ganska mycket tid på att rätta och jag kan ju inte 

utveckla eleven och det inte är eleven själv som har skrivit det   
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Helena tycker att det blivit ett allt större problem med tanke på internet. Att undvika plagiat 

menar hon kan göras genom att till exempel låta eleverna skriva i skolan under lektionstid. Å 

andra sidan tycker hon inte att det är helt optimalt, eleverna får ingen chans till att bearbeta 

texten vilket leder till att eleverna bara ”slänger ihop” något.  

4.8. Att motverka och förhindra plagiat  

Anna: På frågan om vad som kan göras för att motverka plagiat i skolan belyser Anna 

följande:  

Det är ju att jobba aktivt med det verkligen jobba aktivt med det och också inte dra sig för att ta 

diskussionen så fort du kommer på det  

Anna framför vidare att eleverna tillexempel vid nationella prov får använda datorn som ett 

skrivhjälpmedel men att internet slås av. Eleverna får då behålla allt som är bra med datorn. 

Hon tänker således att det skulle vara otroligt bra att som lärare kunna slå av och på internet 

när man går in i ett klassrum. Dock framför hon det som ogenomförbart i dagens läge men att 

det hade varit ett bra hjälpmedel. Samtidigt tar hon upp elevernas mobiler och annan teknik 

som de ändå kommer att kunna använda sig av.  

Karin: Att visa på verklighet anser hon är betydelsefullt. 

Jag tror att det är att visa på exempel man får ju nästan tacka hon på Nerikes Allehanda alltså det 

är ju ett lektionsupplägg det här händer du får inte göra det  

Hon talar också om att det även är viktigt tala om för eleverna att de vid fusk på gymnasiet 

givetvis får en chans till, väljer de däremot att fuska på universitet så blir de avstängda. Det 

handlar om att betona allvaret i det och framföra hur viktigt det är att lära sig om det nu. 

Karin upplyser eleverna om följande:  

Det är bättre att lämna in en sämre skriven text och att det är din egen  

Hon nämner att eleverna på nationella prov får skriva på datorn men att internet vid 

provtillfället stängs ned. Hon menar att det skulle kunna vara ett sätt att förhindra plagiat, att 

stänga av internet och samla in mobiler för att vara på den säkra sidan. Karin är också 

övertygad om att det hjälper eleverna om hon informerar dem om att hon använder Urkund.  

Jag tror stenhårt på det att om man ber dem att skicka in via Urkund dom spetsar sig dom skärper 

till sig jag är helt övertygad om det 

Hon berättar att det har visats sig att hon har mycket färre elever som hon tvekar över än vad 

andra lärare har. De andra har hittat betydligt fler som har fuskat än vad hon har haft. Hon 
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tänker också att de blir mer benägna om att fråga om hjälp eftersom att de inte vill bli 

anklagade för fusk. Vidare belyser hon att:  

Det kanske inte är enligt deras egen drivkraft utan det är ett hot om men jag tror att det hjälper dem 

tvinga dem att formulera sig och tänka till 

Lars: När det gäller källhänvisningar tänker Lars i första hand att varje universitet borde enas 

om en strategi om hur det ska se för att underlätta för studenterna. Som det ser ut nu använder 

sig varje akademi av olika metoder vilket skapar förvirring. Om det åtminstone ser 

någorlunda lika ut blir det lättare för lärarna även på gymnasiet att förbereda eleverna mot 

högre studier.  

Vad som i själva verket bör göras för att motverka plagiat är att redan i låg- och mellanstadiet 

tala om för eleverna hur källor hanteras. Lars menar att det de kallar forskning inte alls är att 

forska utan att de snarare plockar texter ur böcker och sammanställer dessa. Det blir således 

en enorm omställning för dem när de kommer till gymnasiet. Lars menar att allt handlar om 

medvetenhet. 

Helena: Ett förebyggande sätt tänker hon är att jobba mycket med elevens självkänsla, många 

elever är redan från början inställda på att de inte kan vilket gör att de hellre tar enkla 

genvägar. Det handlar också om att varje individ måste hitta sin studieteknik, sådana 

företeelser tror hon kan göra att det blir bättre. Det allra bästa vore om lärare redan i yngre 

åldrar började jobba med det. En annan orsak till att plagiat förekommer kan vara att eleverna 

får för lite hjälp, hon tänker främst på att klasserna idag är för stora. Även på gymnasiet finns 

det elever som behöver mer strukturerad hjälp, små studiegrupper tänker hon skulle kunna 

vara ett bra hjälpmedel.  Det optimala tror Helena är att vara oerhört strukturerad redan från 

ettan, successivt bygga på det i tvåan och att det i trean sedan kommer naturligt.  

Sen är det svårt att jobba så alltid jag kan inte säga att jag gör det jag önskar att jag gjorde det men 

ja de funkar inte alltid så som man önskar 

4.9 Elever på studieförberedande program  

Anna: När vi pratar om arbetet kring plagiat med elever på studieförberedande program 

hävdar Anna att det inte är så jätte stor skillnad mellan yrkes- och studieförberedande linjer i 

och med att det ingår i kunskapskraven för vad eleverna skall kunna. Alla lärare ska bedöma 

hur eleven klarar av att sovra, söka och sålla o.s.v.  
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Det jobbar ju vi med varje år man gör det väldigt konkret och mycket enklare i ettan man gör det 

lite mer avancerat i tvåan och i trean så ska man kunna hantera text på ett proffsigt sätt du ska 

kunna hantera det i trean  

Vidare betonar Anna att de skolar in dem i vad universitetet kräver och att de pratar väldigt 

mycket om vad som är min och din text.  

Karin: Karin poängterar att allt de gör är förberedande för högre studier. 

Man tänker ju att allt vi gör det är ju för att de ska ha på fötterna när de går vidare sen det är ju 

därför vi tränar referatteknik  

Hon talar också om att det i de nya betygskriterierna tydligt står att eleverna ska kunna 

hantera referat- och citatteknik, därför tvingas lärare arbeta med det. Till eleverna framför hon 

således betydelsen av att kunna referera. Karin belyser att: 

Det vi gör i trean ska ligga jättenära A-kursen på universitet man tänker hela tiden på att de ska 

vidare 

Lars: När de slutar på gymnasiet ska de kunna hantera och producera en text som skall kunna 

användas vetenskapligt, det ska gå att hitta tillbaka till grundfakta anser Lars. 

Det handlar egentligen om att diskutera det här för jämnan och påminna dem varje gång de ska 

skriva någonting  

Han framför dock problematiken med att eleverna är så vana vid att skolan fixar till det åt 

dem. De har aldrig på riktigt behövt ta några större konsekvenser för saker och ting och ser 

därför inte riktigt allvaret i det. Om de fuskar på universitet blir de avstängda medan det på 

gymnasiet egentligen inte händer någonting, vilket eleverna är väl medvetna om. Därför, 

menar Lars, förlorar de egentligen ingenting på att chansa. Det värsta som kan hända är att de 

får göra om det. Han jämför den svenska skolan med den finska och anser att saker och ting i 

Sverige inte får några konsekvenser.  

Helena: På frågan om eleverna förbereds inför högre studier svarar Helena att man givetvis 

förbereder dem för det.  

Sen känner man ju ganska ofta att man går igenom en sak femton gånger och man tycker att nu 

kan de det här  

Hon berättar att hon ändå vid varje inlämningsuppgift exakt måste beskriva vad som gäller. 

De förstår inte att det avser varje gång, står det inget om att de måste ange källor gör de inte 

det. Hon framför tydlighet som en oerhört viktig del. Helena brukar arbeta med det samtidigt 

som hon upplyser dem om att de går ett studieförberedande program och att de vid sådan typ 
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av fusk kan bli avstängda vid högre studier. Hon brukar därför också poängtera att det är bra 

om eleverna lär sig att källhänvisa redan nu. 

4.10. Elevernas källhantering  

Anna: När det rör sig om skriftlig from finns det ingen klass som fullt ut hanterar citat- och 

referatteknik på ett korrekt sätt menar Anna, de knycker lätt andras texter utan att ange det. 

Hon beskriver däremot att de snabbt blir medveta om det.  

Treorna är ju oftast fantastiska,de har ju oftast språket de har kunskapen de har erfarenheten och de 

kan så mycket mer än det som står på wikipedia  

Ettorna, menar hon, väljer oftast att skriva om, de har det svårare och det kan bli ganska 

taffligt när de försöka skriva om medan treorna anses vara väldigt duktiga på att just reducera 

och skriva om text till sin egen.  

Karin: Hon belyser följande: 

Dom är rätt dåliga på det att referera och hänvisa det verkar svårt jätte svårt för dem och förstå de 

sammanfattar hellre  

Hon tror dock att de är bättre nu när eleverna måste kunna hantera det, då tvingas också alla 

lärare träna det utifrån betygskriterierna redan i ettan. Hon talar också om att det i vissa fall 

till och med bedöms i de nationella proven. Hon belyser än en gång att de är ganska dåliga på 

det och att treorna många gånger inte är bättre än ettorna. Karin beskriver att det i de flesta 

fall beror på sammanhanget, trots att de övar referat- och citatteknik verkar de inte förstå att 

de skall använda det även i andra situationer. Då är det som bortblåst. Just helheten verkar 

vara svårt för dem att få grepp om berättar hon.  

Lars: Angående elevernas källhantering framhåller han att:  

Det varierar en del är lite laidback och tror att det fixar sig det ordnar sig  

I trean tycks han dock kunna se en något allvarligare sida från eleverna när han till exempel 

visar hur en akademisk text kan se ut. Vidare betonar han att de i allmänhet är väldigt 

omedvetna om vad de gör.   

Helena: I fråga om elevers hantering av plagiat menar hon på att det ser väldigt olika ut. Hon 

framför att vissa elever är hyfsat bra på det medan andra knappt skriver sitt eget namn på 

arbetena de lämnar in. I övrigt verkar många elever ha väldigt svår med att ta till sig texter, 

det är ett problem framför hon. De elever som ska läsa vidare kommer att få det svårt 

eftersom att de inte klarar av att läsa och förstå innehållet i längre texter.  
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4.11. Ett problem?  

Anna: I övrigt ser inte Anna arbetet med plagiat som något stort problem, hon tycker att 

eleverna snabbt blir medveten om det samt att de allra flesta raskt anpassar sig efter kraven 

och producerar egna texter.  

Jag upplever det inte som något svårt arbete däremot gäller det att vara medveten om det pågår  

Karin: Arbetet med plagiat tycker hon blivit mycket enklare med hjälp av Urkund. 

Jag personligen upplever ju inte att jag har så många elever som plagierar texter på grund av 

Urkund  

Hon påpekar däremot att de som inte använder sig av Urkund och istället googlar fram texten 

har mycket större problem.  

Lars: På frågan om plagiat i skolsammanhang är ett problem och om det är lätt att upptäcka 

framför Lars att problemet snarare ligger i hur pass mycket tid man bör lägga ner på att agera 

”jagare” när lärare i övrigt har svårt att få tiden att räcka till.  

Det bli de där uppenbara jag hinner inte lägga ner för mycket tid om jag provar på ett par tre sätt 

och inte hittar någonting då får det va om det inte är riktigt riktigt uppenbart 

Helena: En problematisk sida som hon upplever är att hon i svenska har ganska många elever 

som kanske borde läsa svenska som andraspråk men som valt att inte göra det, de har inte 

riktigt orden att uttrycka sig. Dessa elever får det svårt när de ska göra någon form av analys. 

När de hittar någon som uttrycker sig väldigt bra lånar de gärna det utan att förstå att det är en 

otillåten väg.  

Då blir jag lite ledsen på ett sätt tänker jag att då har jag ju misslyckats som lärare om de känner att 

de måste ta till den vägen då måste ju jag hitta ett annat sätt för dem att redovisa detta så att de 

känner att de har samma möjligheter som de andra […] 

Lättillgängligheten framför Helena som ytterligare en problematik. Att eleverna kan klippa 

och klistra medför egentligen att de inte behöver bearbeta och sätta sig in i texten 

överhuvudtaget, därav har internet och datorns funktioner en stor påverkan. Det kan också 

vara så att hon är säker på att en elev plagierat men att det inte går att bevisa. 

4.12. Datorns påverkan   

Anna: När vi pratar om ”kopiera och klistra in funktionen” framför Anna att det absolut 

förekommer men att hon inte kan uttala sig om någon direkt skillnad från en icke datorpräglad 

tid eftersom att det under hela hennes verksamma tid funnits tillgång till datorer. På frågan om 

Internets påverkan på plagiat, nämner hon sidorna Mimersbrunn och Wikipedia som elever 
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ofta väljer att förhålla sig till. Trots att tillgången finns tycker Anna att det är helt hanterbart. 

Vidare benämner hon nedanstående:  

Och sen kommer det säkert vara så att jag i några fall precis som man tidigare i några fall blir 

grymt lurad av några elever jag kan fortfarande inte kontrollera om det är storasyrran eller 

pojkvännen som gör arbetena  

Hon påpekar än en gång betydelsen av att känna och vara nära eleven samt att undvika 

situationer där eleven kan fuska genom att aktivt jobba på lektionerna.   

För om man har en elev som har tre lektioner på sig till en skrivuppgift och efter tredje lektionen 

fortfarande inte har skrivit men säger jag skriver färdigt den hemma då kan man ju verkligen starta 

varningsflaggan 

Karin: Att eleverna skulle kopiera och klistra in från andras texter tror hon inte att de törs 

med tanke på Urkunds funktioner. Hon talar som sagt om för eleverna att alla texter på 

internet söks igenom och ställs emot deras texter, då vet eleverna att de måste skriva om.  

Det var ett problem innan jag började använda Urkund men nu tycker jag inte att det är det 

Hon är övertygad om att de skärper till sig eftersom att de inte vill bli anklagade för fusk. Det 

kanske resulterar i att det inte är utav deras egen drivkraft utan snarare av ett hot om, dock tror 

hon att det hjälper eleverna i längden. Eftersom att hon har en sådan liten del elever som 

plagierar verkar det fungera bra och hon vet att andra lärare har större problem med det. 

Kopiera/klistra in funktionen var ett problem innan hon började använda Urkund, men inte nu. 

I frågan om internets påverkan framför hon att eleverna självklart kan gå in på till exempel 

Mimersbrun och använda sig av andras tankar, däremot behöver dessa tankar inte vara 

korrekta i förhållande till texten vilket man som lärare måste prata med dem om menar hon. 

Det handlar återigen om att lära känna eleven för att kunna utläsa om det är någon annans 

text. Efter ett tag så känner man igen elevens stil berättar Karin.  

Lars: Att eleverna tar texter från internet beskriver Lars som ett tämligen stort problem, han 

menar att eleverna egentligen inte riktigt vet vad de gör. När eleverna väjer att plagiera liknar 

det snarare ett hantverk än en text där eleven satt sig in i och förstått det de skriver om.  

Helena: Hon anser att det blir vanligare på det sättet att det är så väldigt lättillgängligt.  

Men tidigare när man använde böcker då var man ju tvungen att använda och skriva om det för att 

jag skulle ju lämna in det såhär så att där har det ju klart påverkat att eleverna behöver inte alltid 

ens ha sätts sig in i texten för att kunna använda den  
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Helena nämner även att eleverna har svårt att förstå skillnaden mellan källa och sökmotor, det 

händer att eleverna till exempel källhänvisar till Google. Detsamma gäller tillförlitligheten på 

internet, något som eleverna inte alls tänker på. Hon förklarar att de saknar ett kritiskt 

tänkande. 

5. Diskussion  

Av de fyra intervjuerna framgår det att gymnasieelever vid skriftliga inlämningsuppgifter av 

och till kopierar och klistrar in bitar av annan text. Det kan röra sig om både hela stycken och 

delvis omformulerade stycken. Det likar de roller som Nilsson (2002:73 ff.) beskriver att 

elever på grundskolan intar när de forskar. Likt Nilssons resultat intar elever även på 

gymnasiet flera av dessa roller. Kopisten, samplaren och omskaparen är de tre främsta sätten. 

Samtliga roller tyder på någon form av plagiat. Detta visar på att det egentligen inte skett 

någon större kunskapsutveckling gällande källhantering, från grundskolan till gymnasiet. 

Problemet verkar ligga i att dessa roller på grundskolan ses som en utvecklingsprocess enligt 

Nilsson (2002:164) medan gymnasielärarna menar att elevernas okunskap beror på 

grundskolans sätt att acceptera dessa i forskningssammanhang. Elevernas källhänvisning 

borde tas på större allvar även i yngre åldrar. Flertalet respondenter menar på att de redan på 

låg- och mellanstadiet bör öva eleverna i att källhantera och att alla elever borde kunna 

referera när de kommer till gymnasiet. Det påstås handla om en tydlig progresson. Lars anser 

till exempel att eleverna inte alls forskar på grundskolan utan att de snarare plockar texter ur 

böcker och sammanställer dessa, han menar att de går miste om kunskap och medvetenhet. 

Vad gäller gymnasieelevers källhantering talar respondenterna om följande: alla klara inte av 

det, de är rätt dåliga på det, det varierar och många har svårt för det. Svenska som 

andraspråks elever beskrivs även ha problem med det på grund av att de har svårt att skriva 

om ett redan bra formulerat språk. Frågan är hur mycket tidigare forskning tagit ställning till 

elever som läser svenska som andraspråk i sin undersökning. Vidare berättar Anna att det blir 

väldigt uppenbart om dessa elever i sin text kopierar bitar av fakta. En av respondenterna 

anser att treorna i övrigt är väldigt duktiga på att källhänvisa och en annan att eleverna vid 

sista året ser något allvarligare på det. Det stämmer inte alls överens med det som Ask 

(2007:57) meddelar, att nya studenter känner sig oförberedda när de tar vid högre studier. Att 

studenter vid högre studier känner sig otillräckliga kanske i själva verket handlar om att 

högskolor och universitets inte informerar nya studenter tillräckligt. Att Asks studie inte 
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stämmer överens med svaren ifrån mina respondenter kan också givetvis ha att göra med att 

både min och Asks studie förhåller sig till en relativt liten grupp människor. 

Nilssons (2002:163) forskning visar på att många elever i grundskolan tycket att det är svårt 

att skriva med egna ord. Gymnasieelever verkar vara något bättre, dock tycks även de ha svårt 

att ta till sig och förstå texter. Precis som Nilsson (2002:89) hävdar kopierar elever även på 

gymnasiet texten på olika sätt och i olika hög grad. Karin framför till exempel att de har svårt 

att skriva om faktatexter eftersom att de redan är så pass bra skrivna. Datorns ”kopiera/klistra 

in funktion” resulterar i att eleverna idag inte alls behöver bearbeta texter på samma sätt som 

förut. Likt Nilssons (2007:23) resonemang, verkar det röra sig om ett pedagogiskt problem 

både när det gäller grundskolan samt vid högre studier. Nilssons (2007:25) slutsats är att 

information och undervisning är ett utav många nödvändigheter för att kunna hantera plagiat. 

Vad som framgår av intervjuerna är emellertid att detta inte är tillräckligt. Eleverna behöver 

en djupare kunskap om plagiat, källhänvisningar och framför allt om källor i allmänhet. 

Källor och dess tillförlitlighet är något som starkt betonas. Lars talar för en uppstramning i 

vilka källor som eleverna bör använda. Wikipedia omnämnas exempelvis som en utav de 

vanligaste sidorna eleverna väljer att hämta fakta ifrån men hur pass tillförlitlig sidan är har de 

ingen aning om. Eleverna saknar ett kritiskt tänkande. Ett annat sätt som nämns är att försöka 

undvika uppgifter som uppenbart är lätt att hitta på nätet, då tvingas eleven skapa en text med 

egna ord. Sammanfattningsvis bör lärare tidigt ge eleverna tid till att träna referat- och 

citatteknik samt kritiskt granska källor.   

Fokus verkar inte ligger i att öva upp referat- och citatteknik, utan snarare om att lära eleverna 

att skriva med egna ord. Ett samband mellan dessa tycks lysa med sin frånvaro. När eleverna 

väljer att omformulera sådant som tidigare skrivits måste de likväl referera, om källor inte 

återges är det ett plagiat och anses som fusk (Bell 2007:68 f.). Flera lärare tar upp att plagiat 

numera är ett kunskapskrav vilket tvingar lärare att jobba med det. Dock verkar arbetet med 

plagiat ligga som en separat del, flera lärare beskriver att de undervisar om det, vilket kan 

vara en anledning till att eleverna inte förstår helheten. Eleverna källhänvisar inte om inte 

läraren påpekar att de måste göra det samt tydligt beskriver hur de ska gå tillväga. Nilsson 

(2002:206) skriver att skolan bör inrikta sig på att förstå, inte emot att memorera. Han 

framhäver också betydelsen av att kommunicera istället för att öva in saker och ting för att 

”[…] utveckla elevernas tänkande liksom deras språkliga behärskning” (Nilsson 2002:207). 

Precis som samtliga respondenter hävdar handlar det om medvetenhet. Frågan är dock hur 

ofta eleverna på gymnasiet arbetar med just faktabaserade uppgifter, det kanske i själva verket 
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är så att de inte jobbar tillräckligt mycket med det för att göra eleverna fullt medvetna. Likt 

Nilssons (2002:164) studie har det nämligen visat sig att elever även på gymnasiet inte alltid 

själva uppfattar att de fuskar. Resultatet pekar också på att gymnasieelever är osäkra på hur de 

ska gå tillväga och i vilka situationer de ska källhänvisa. Det påminner om det Nilsson (2007) 

tar upp då han skriver att även studenter vet vad som förväntas av dem men att de inte vet hur 

de ska bära sig åt. Elever har svårt att förstå i vilka sammanhang de ska källhantera och verkar 

inte vara tillräckligt säkra på det på gymnasiet. Följaktligen upplever nya studenter, enligt Ask 

(2007:58), att de inte är tillräckligt förberedda.    

Ask (2007) studie visar på att gymnasieskolan inte skapar sådana förberedelser och 

kompetenser som behövs för högre studier. Likt gymnasieelever väljer även studenter att 

skriva av i olika grader vilket tyder på att avskriften inte upphör. Både respondenterna och 

Ask (2007:87) är överens om att möjliga bakgrundsfaktorer till detta kan vara tidigare 

erfarenheter av forskning. På frågan om elever på studieförberedande program förebreds för 

högre studier svarar samtliga respondenter att de jobbar med det. Tre av fyra lärare menar 

dock på att eleverna inte alltid förstår när de ska använda det, trots att de har gått igenom och 

övat på det fler gånger. En anledning till att studenter inte klarar av att hantera källor vid 

högre studier skulle kunna bero på att eleverna i allmänhet har svårt att hantera texter samt att 

de inte vet i vilka sammanhang de ska använda det på grund av enstaka lektionstillfällen om 

det. Nilsson (2002:163) kommer även han fram till att grundskolelever helst väljer att inte 

källhänvisa trots information och påvisningar från lärare. Ett skäl till detta kan vara att elever 

är ganska omedvetna, en annan skulle kunna vara att de inte riktigt förstår allvaret i att 

plagiera. Bell (2007:69) skriver att plagiat ökar i takt med internetutveckling och 

konsekvenserna med att låna eller rättare sagt stjäla material från andra tas inte på allavar. 

Precis detta talar Lars om, att eleverna inte förlorar något på att försöka fuska i och med 

skolans sätt att hantera fusk på, nämligen att saker och ting inte får några större konsekvenser. 

Eleverna väljer hellre och chansa, vilket Ask (2012:89) benämner som lättja (varför göra det 

själv när det finns rakt under näsan). Samtliga respondenter framför att elever som plagierar 

oftast får skriva om. Anledningen till att även studenter plagierar kanske är för att de inte ser 

allvaret i det förrän de börjar läsa på högskolor och universitet. Karin påstår emellertid att hon 

alltid brukar lägga sig ett snäpp allvarligare än vad det egentligen är så att eleverna verkligen 

ska förstå allvaret i det. Hon menar även på att hon igenom Urkund tvingar eleverna att 

hantera plagiat. Precis som Nilsson (2007:26) tar upp är det inte omöjligt att elevernas 

noggrannhet då ökar. Samtliga respondenter betonar likaså allvaret i att eleverna ska kunna 
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källhantera på gymnasiet. Därav skulle plagiat kunna bero på just lättillgängligheten att 

kopiera och klistra in som Skolverket (2012) skriver om.  

Hults (2003) rapport visar att både elever och lärare är tveksamma till vad som anses vara 

fusk och inte. Även Nilsson (2007:24 f.) konstaterar att en okunnighet råder bland såväl lärare 

och elever. Tre av fyra respondenter framför dock att det inte alls beror på okunskap från 

elevernas sida, möjligtvis i ettan på gymnasiet. De menar på att det snarare handlar om att 

eleverna känner sig stressade och att kopiera/klistra in därför vidtas på grund av 

lättillgängligheten. Även Hult (2003) och Urkund (2012) betraktar stress som en av de 

vanligaste orsakerna. Av intervjuerna framkommer det att eleverna vid vissa tillfällen snarare 

är omedvetna om att de fuskar, de vet om att det inte är helt rätt men de ser det inte som fusk. 

I själva verket rör det sig om det Ask (2012:89) kallar för oförstånd, (de kopierar texten men 

sätter ändå inte ut en referens). Återigen åskådliggörs elevernas omedvetenhet. Precis som 

Lars tar upp liknar elevernas texter snarare ett hantverk än en text där eleven satt sig in i och 

förstått det de skriver om. Både han och Helena framhäver vikten av att sträva efter en 

förståelse för det, inte att de ska undvika att fuska. En problematisk sida med att eleverna 

plagierar är att de inte lär sig någonting om innehållet. En av orsakerna till att eleverna känner 

sig stressade skulle kunna vara en strävan mot högre betyg. Skolans i huvudsakliga syfte att 

förmedla kunskap går således förlorad. Eftersom att lärarna är betygssättande tänker Nilsson 

(2007:9) vidare att eleverna inte väljer att fråga om hjälp och att de i en sådan skrivprocess 

överciterar. Samtliga intervjuer framför dock att det inte är ett vanligt förekommande utan att 

det snarare handlar om frustration.  

Som tidigare nämnts anser flera forskare och författare att plagiat i elevtexter blivit ett allt 

större problem när det rör sig om datorskrivna texter. Två av de intervjuade gymnasielärarna, 

Lars och Helena, tar upp flera problematiska sidor med plagiat på gymnasiet. Resterande två 

respondenter, Anna och Karin, ser dock inte plagiat som något stort problem. De menar på att 

det är tämligen lätt att hitta. Med andra ord skiljer sig uppfattningen åt mellan lärarna på 

skolan. Precis som Nilssons (2007:24) studie väljer även den akademiska personalen att 

hantera problematiken olika samtidigt som inställning till textjämförelsetjänster präglas av 

oenigheter. Lars och Helena kontrollerar elevernas texter igenom att googla upp sådant de 

känner misstänksamhet över medan Anna och Karin använder sig av Urkund, som de själva 

påstår sparar det dem tid. Likt Skolverket syn anser de att den digitala tekniken, Urkund i det 

här fallet, gjort det lättare att upptäcka och misstänka plagiat. Å andra sidan har det visat sig 

att Urkund inte jämförs mot allt och att Urkund heller inte avgör vad som är plagiat. Dock 
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menar Anna och Karin på att de aldrig går att koppla bort magkänslan. Frågan är hur pass bra 

eleverna är på att omskapa texter. Det skulle kunna vara så att kopisten, samplaren och 

omskaparen framstår som de vanligaste formerna på grund av att de är lättast att upptäcka. I 

själva verket kanske det är så att lärarna många gånger blir lurade. Om eleverna intar rollen 

som ”skicklig omskapare” kanske det inte synliggörs på samma sätt. Följaktligen skapar 

eleverna således en ond cirkel genom att lägga fokus på att bli en bättre fuskare istället för att 

ta till sig fakta. Samtliga respondenter framför vidare att magkänslan och att lära känna 

elevernas språk är viktigt. Flera av dem påstår att de ser om eleverna använder ett annat språk 

än sitt eget. Det vanligaste är att stycken i texten språkmässigt skiljer sig åt. Eftersom att 

eleverna nästintill alltid skriver arbeten på datorn skulle det kunna vara så att det är den 

skicklige omskaparens språk som sätter prägel på texten och att det därför blir svårt att 

upptäcka plagiat. Eftersom att eleverna sällan sätter ut referatmarkeringar intar de också sällan 

rollerna som utredaren och referenten. Ur intervjuerna framgår också vissa gråzoner med 

plagiat. Det är om eleven låter någon annan skriva arbetet eller om de till exempel tar syskons 

tidigare arbeten. Flertalet lärare belyser vikten av att jobba aktivt med det och att vara 

strukturerad. Helena poängterar dock att det är svårt att alltid jobba så samtidigt som Lars 

framhäver att tiden inte alltid räcker till. Vad jag förstår har lärare inte tid att ägna hur mycket 

tid som helst åt elever som fuskar. Även om plagiat anas går det heller inte alltid att bevisa.  

Samtliga respondenter anser att de jobbar mot plagiat samt med citat- och referatteknik på 

gymnasiet och att de givetvis förebereder eleverna för högre studier. Flera av lärarena nämner 

också att det numera ingår i kunskapskraven för Gy 11 och att det idag är ett måste. På frågan 

om vad som kan göras för att motverka och förhindra plagiat svarar de att det i det stora hela 

handlar om att jobba aktivt med det. En intressant tanke som Helena nämner är att mer fokus 

bör läggas på att stärka elevernas självkänsla och att hjälpa dem med att hitta sina 

studietekniker. Det påminner om Nilsson (2007) teori om att likaså stärka studenternas 

ansvar. Även det kräver omsorgsfullt arbete redan från grundskolan.   

6. Avslutande reflektion 

Lärarna på gymnasiet verkar jobba med referat- och citatteknik och de tycks ta det på fullaste 

allvar även om det inte alltid är ett enkelt jobb. Problemet verkar ligga i att eleverna har få 

eller inga förkunskaper gällande plagiat när de kommer till gymnasiet och att det kommer 

som en ”chock” för dem. Beträffande elevers tidigare erfarenhet av forskning verkar de heller 

inte bry sig så mycket om ursprunget. Med tanke på att alla elever inom en snar framtid 
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kommer erhålla en egen dator i skolan handlar det om att tidigt göra eleverna medvetna om 

källhänvisning så att de inte fastnar i det Ask kallar för ”copy and paste generationen”. 

Samtidigt måste skolan ge eleverna möjlighet att skapa en djupare förståelse för källor på 

internet samt information om olika sökmotorer. I dagens läge verkar många elever använda 

sig av något som de inte fullt ut behärskar vilket resulterar i att plagiat är tämligen oskyldigt 

från elevernas sida. Datorkunskap eller snarare internetkännedom är väsentligare än någonsin, 

därför måste det redan i grundskolan vara obligatorisk kunskap. Om eleverna tidigt lär sig 

hantera texter från internet kanske de i även i stressade situationer väljer att sätta sig in i 

texten istället för att kopiera och klistra in. I det stora hela tjänar eleverna givetvis på att 

behandla texten på rätt sätt, både kunskapsmässigt och hantermässigt. Även om tydliga 

kunskapskrav för referat- och citatteknik finns måste dessutom arbetet med det innebära mer 

än bara enstaka lektioner. Eleverna borde behandla det vid alla inlämningsuppgifter. Jag tror 

också att det är viktigt att, som både Nilsson (2002:206 f.) och flera av intervjupersonerna 

nämner, inte bara öva in saker och ting utan att göra eleverna medvetna. Likt Nilssons (2002) 

slutsats handlar det vidare om att skapa trygghet och att lära i kommunikativa situationer. Att 

frammana goda relationer till eleverna ses som ytters betydelsefullt.  

Att lärarna har olika sätt att hantera plagiat på tänker jag inte har någon större betydelse. I 

slutändan handlar det ju om att eleverna ska lära sig om det. Många av lärarna verkar 

dessutom ganska tydligt se det i språket. Som Lars tar upp i resultatet kanske det också skulle 

vara enklare om varje universitet enades om en strategi för hur källor ska hanteras. Det skulle 

göra det enklare för elever och lärare på både gymnasieskolor och universitet. Eftersom att 

varje enhet har olika typer av referenshantering idag har de likaså ett ansvar för att tydligt 

informera nya studenter om vad som gäller. Med tanke på att citat- och referatteknik numera 

är ett kunskapskrav i Gy 11 tycks det ändå tas på större allvar än tidigare. Förhoppningsvis 

kommer nya studenter vara mer förberedda för högre studier än tidigare. Avslutningsvis 

hoppas jag ändock att det även på grundskolan blir en betydelsefull del både när det gäller 

källhänvisning och källor i allmänhet.  

7. Fortsatt forskning  

Det skulle vidare vara intressant att undersöka vad det är som gör att vissa elever är så bundna 

till tidigare formuleringar medan andra klarar av att avskilja sig helt. Det skulle också vara 

intressant att dels se hur mycket elever på gymnasiet arbetar med faktabaserade uppgifter men 

även hur mycket det inkluderas under högstadiet. 
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Bilaga 1.  

 

Intervjufrågor 

 

1. Bakgrundsinformation  

2. Vad vet du om plagiat? 

3. I vilka sammanhang och former kommer du som lärare i kontakt med plagiat?  

4. I vilken grad tror du bristande referenshantering beror på okunskap? 

5. Hur hanterar du plagiat i elevtexter? (medvetna och omedvetna)  

6. Hur upplever du arbetet krig plagiat i skolsammanhang?   

7. Vilka tillvägagångssätt använder du dig av för att kontrollera plagiat? 

8. Datorns påverkan på plagiat?  

9. Internets påverkan på plagiat?  

10. Hur agerar du på sådan typ av fusk? Åtgärder?  

11. Hur arbetar du med plagiat gällande elever på studieförberedande program? 

(undervisningsmässigt)  

12. Vad anser du kan göras för att motverka plagiat?  

13. Finns bra tekniska hjälpmedel för att kontrollera plagiat?  

14. Har urkund eller liknande textjämförelseprogram påverkat eleverna? Dig som 

lärare?  

15. Finns det bra tekniska/eller andra hjälpmedel för att förhindra plagiat?   

  

 

 

 
 

 

 

 



 
 

Bilaga 2.  

Resultatöversikt:  

 Anna Karin Lars Helena 

Antal år som 

lärare:  

11 år 12 år 39 år 5 år  

Hur 

kontrolleras 

det, med vilka 

verktyg?  

Kombination 

Google & 

magkänsla. 

Urkund från och 

med nu. 

Kombination 

urkund & känsla 

Kombination 

”se det i 

språket” & 

Google.    

Kombination ”se 

det i språket” & 

Google.    

Vilka 

Situationer:  

Skriftliga 

arbeten 

Skriftliga 

arbeten 

Skriftliga 

arbeten 

Skriftliga 

arbeten 

Vanligaste 

formen: 

Omskrivning av 

faktadelar   

Omskrivning av 

faktadelar 

Omskrivning av 

faktadelar 

Både hela 

arbeten och 

klippa/klistra in. 

Okunskap? I ettan: Ja. I 

tvåan och trean: 

Nej 

På gymnasiet: 

Nej 

Nej Hela arbeten: 

Nej. 

Kopiera/klistra 

in: Ja  

Att motverka 

och förhindra: 

Aktivt jobba 

med det. 

Visa på tydliga 

& verkliga 

exempel, betona 

allvaret.  

Diskutera och 

påminna. Börja 

i tidig ålder. 

Jobba med 

elevernas 

självkänsla & 

studieteknik. 

Börja i tidig 

ålder.  

Rådande 

arbete:  

Undervisning, 

träning i att 

referera, 

skrivuppgifter 

på lektionstid 

Presenterar 

urkund, tränar 

referatteknik, 

”Tjat för 

jämnan”. 

Frågan är hur 

mycket tid som 

bör läggas ner 

på att agera 

”jagare”.   

Föreläsning om 

plagiat, fusk & 

tillåtenhet. 

Mycket tid på 

rättning.   

Elevernas 

källhantering:  

Utmärkt Ganska dålig  Ganska dålig  Ganska dålig 

Elevernas 

anledning:   

Stress Stress Stress och lättja Stress och till 

viss del 

okunskap  

Överciterar:  Nej Nej Nej  Nej (har hänt).  

Handskrivet 

VS 

dataskrivet?  

Dataskrivet Dataskrivet  Dataskrivet Dataskrivet  

 

 


