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Abstrakt 
 
Sara Magnusson, Kristina Salomonsson (2007) Plagiering – ett nödvändigt ont? Examensarbete. Luleå. Sverige: 
Institutionen för Pedagogik och Lärande, Luleå Tekniska Universitet 
 
Syftet med detta arbete är att undersöka, tolka och förstå hur lärare verksamma vid gymnasie-
skolor och i den kommunala vuxenutbildningen i Luleå kommun arbetar för att komma till 
rätta med elevers plagiering. Vi har undersökt detta genom att studera tidigare forskning på 
området samt utfört dels en enkätundersökning och dels kvalitativa intervjuer med lärare. 
Resultaten visade bland annat att en majoritet av informanterna anser att plagiering är ett 
växande problem, att de använder flera olika sätt för att stävja plagieringen samt att aktivt 
arbete med källkritik möjligen kan ha en avskräckande effekt på elever som kan tänka sig att 
plagiera. I slutet av uppsatsen lämnas förslag på fortsatt forskning inom ämnet, som bland 
annat skulle kunna belysa hur elevers arbetsuppgifter kan konstrueras för att minska risken för 
plagiering.  
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1. Bakgrund 
 

1.1 Inledning 
Som blivande gymnasielärare har vi uppmärksammat att plagiering är ett växande problem i 
skolan. Detta bekräftas bland annat av Urkund, ett Internetbaserat företag vilket 
tillhandahåller tjänster som skolor kan använda för att komma tillrätta med plagiering. Av 
företagets utredning framgår att 37 % av de högstadie- och gymnasielärare som hade 
tillfrågats hade kommit i kontakt med elevers plagiering. I det här examensarbetet utgår vi 
från tesen att plagiering förekommer på gymnasieskolor och i den kommunala 
vuxenutbildningen i Luleå. Syftet med vår studie är att undersöka, tolka och förstå hur lärare 
verksamma vid gymnasieskolor och i den kommunala vuxenutbildningen i Luleå kommun 
arbetar för att komma till rätta med elevers plagiering. Ambition är att belägga vår tes med 
stöd av tidigare forskning samt enkäter och intervjuer av lärare verksamma i de nämnda 
skolformerna. Då detta är en kvalitativ studie har vi inte som ambition att göra en jämförande 
studie mellan de båda skolformerna. Anledningen till att vi har valt att studera dessa är att 
båda lyder under samma läroplan, 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, 
men ändå är skolformer som berör olika elevgrupper. En av skolans huvuduppgifter är att 
träna eleverna i att kunna ”… orientera sig i en komplex verklighet med stort 
informationsflöde och snabb förändringstakt” (Lpf 94 s. 5). Vi ställer oss frågan om skolan i 
det här fallet uppfyller sin huvuduppgift. Erfarenheter från tidigare verksamhetsförlagda 
utbildningar säger oss att detta inte alltid är fallet. Fokus i undervisningen ligger inte alltid på 
att kritiskt granskande, utan snarare på att eleverna själva ska söka relevanta källor till sina 
projektarbeten. Detta leder i många fall till kunskapsbyggande för eleverna, men tyvärr inte 
alltid. I dessa fall kan det handla om plagiat eller andra typer av fusk.  
 
 

1.2 Förankring i styrdokument 
1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna, i fortsättningen kallad Lpf 94, tar liksom 
kursplanerna för bland annat historia, samhällskunskap, svenska och engelska på flera ställen 
upp vikten av att elever tillägnar sig ett källkritiskt förhållningssätt. I kapitel 1.2 i Lpf 94 
nämns skolans huvuduppgifter. Den som åsyftas i det här fallet är att eleverna ska lära sig att 
tänka kritiskt och granska olika fakta samt kunna se konsekvenserna av olika alternativ. Om 
denna uppgift tas på allvar måste följden bli att all form av plagiat motarbetas, samt att det 
förs en levande diskussion med eleverna kring kunskap och lärande.  
 
Skolans uppdrag att förmedla kunskap förutsätter en aktiv diskussion om kunskapsbegreppet i 
den enskilda skolan. Vad som är viktig kunskap idag, vad som är viktig kunskap i framtiden 
och hur kunskapsutvecklingen sker är sådant som bör tas upp till diskussion (Lpf 94, 1.2. 
Kunskap och lärande, s. 6). Skolan skall i undervisningen ge eleverna ett historiskt perspektiv, 
”som bl.a. låter eleverna utveckla beredskapen inför framtiden, förståelse för kunskapers 
relativitet och förmåga till dynamiskt tänkande” (ibid.).  I detta avseende är det viktigt att inse 
att skolan inte ensam kan ge eleverna de kunskaper som eleverna kommer att ha användning 
av i framtiden (ibid.).  Informationssamhället, eller kunskapssamhället som en del vill kalla 
det, har medfört att skolan måste hjälpa eleverna att sovra i den enorma mängd information 
som finns att tillgå. Viktigt är att lära eleverna att hantera informationsflödet och detta 
framgår tydligt i Lpf 94. I dagens informationssamhälle har skolan inte längre kunskaps-
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monopol och läroböckerna är inte längre den enda källan till information. Denna förändring 
måste också genomsyra skolans verksamhet. I Lpf 94 står att ”skolans verksamhet måste 
utvecklas så att den svarar mot uppställda mål. För att en skola skall utvecklas måste den 
fortlöpande ifrågasätta sina undervisningsmål och arbetsformer, utvärdera sina resultat och 
pröva nya metoder (Lpf 94 1.2. Den enskilda skolans utveckling, s. 6). 
  
I kursplanen för kärnämnena på gymnasieskolan specificeras ämnets syfte, mål att sträva mot 
samt ämnets karaktär och uppbyggnad. Här följer ett urval av exempel ur kursplanerna. 
Urvalet är gjort med avseende för uppsatsens syfte. Ett av målen att sträva mot i kärnämnet 
svenska är att eleven ”utvecklar sin förmåga att söka, sovra och bearbeta information från 
såväl muntliga som tryckta och digitala källor” (Kursplan svenska). Kärnämnet engelska har 
som ett mål att sträva mot att eleven ”förbättrar sin förmåga att läsa, förstå och kritiskt 
reflektera över texter på sakprosa och facktexter inom egna intresse- och kompetensområden 
eller inom studieinriktning” (Kursplan engelska). I mål att sträva mot står för naturkunskap 
bland annat. att eleven ”utvecklar sin förmåga och sitt intresse att söka, kritiskt granska och 
tillgodogöra sig kunskap om aktuell forskning i naturvetenskap från olika informationskällor” 
(Kursplan naturkunskap). Samhällskunskap har som ett mål att sträva mot att eleven 
”utvecklar sin förmåga att använda olika metoder vid arbetet med samhällsfrågor och övas i 
ett alltmer vetenskapligt förhållningssätt” (Kursplan samhällskunskap). 
 
 

1.3 Tidigare forskning 
Om ämnet fusk i skolan har det skrivits åtskilligt. Inom forskningen har ämnet hittills mest 
gällt fusket inom universitet och högskolor. Då Internet sett ur ett längre perspektiv är en 
relativt ny företeelse i grund- och gymnasieskolan och inom vuxenutbildningen är inte 
kopplingen mellan fusk/plagiering och Internet vidare utforskat. Eftersom både det material 
som finns på Internet och i skolan är föränderligt till sin karaktär finns behov av ytterligare 
fördjupning. Det som vi har upplevt som luckor i den tidigare forskning som vi har tagit del 
av är främst detta: Många studier fokuserar på plagiering inom högre utbildning. Vi vill 
undersöka hur situationen ser ut på gymnasiet och i den kommunala vuxenutbildningen. 
Studenter i högre utbildning som ertappas med att plagiera har tidigare skolgång bakom sig. 
Vi anser att det är viktigt att undersöka på vilket sätt problemet behandlas även innan elever 
går vidare till högre utbildning. Vidare menar vi att frågan om gemensamma riktlinjer kan 
vara ett hjälpmedel för att stävja plagiering är alltför outforskad. Vårt sista påpekande är att 
forskningen omkring relationen mellan undervisning om källkritik och plagieringsprevention 
inte har utvecklats tillräckligt. Förhoppningen är att vår uppsats kan vara ett bidrag till denna 
forskning. Den tidigare forskning som kommer att användas i uppsatsen sammanfattas och 
motiveras nedan.  
 
Vi har hämtat viss inspiration för vår uppsats i tidigare skrivna examensarbeten. Viklund 
(2005) behandlar i ett examensarbete sambandet mellan Internet och källkritik bland elever i 
år fyra till sex i grundskolan. Även om vår uppsats behandlar gymnasieskolan och den 
kommunala vuxenutbildningen kan Viklunds uppsats fungera som tidigare forskning och 
källa. Eleverna i gymnasiet befinner sig inte i någon isolerad värld. De har tidigare skol-
erfarenheter, där deras syn på källkritik och plagiering ofta redan har grundlagts.  
 
Larsson och Håkansson (2005) behandlar också elever i den obligatoriska skolan. I 
examensarbetet ligger fokus på fusk i vid mening. Fusk och Internet tas upp i ett avsnitt i 
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uppsatsen. Här undersöks bristen i kunskapsbyggandet när elever ”klipper och klistrar” i 
stället för att själva skriva sina texter.  
 
År 2002 publicerade Holmqvist, en artikel om sin syn på etik och källkritik på Internet.  
Författaren är projektledare för Kolla källan, en Internettjänst under Myndigheten för 
Skolutveckling. Holmqvist framhåller att det ökade informationsflödet medför att föräldrar, 
lärare och andra ansvarskännande vuxna måste agera tillsammans för att lära barn och 
ungdomar att sovra bland information och desinformation på Internet. Detta kan, precis som 
den fortsatta tidigare forskningen som beskrivs, vara en metod för att komma tillrätta med 
plagiering. Artikeln skrevs, liksom annan tidigare forskning som vi har tagit del av i början av 
2000-talet, men är ändå relevant att använda i uppsatsen eftersom den ger råd för hur arbetet 
med källkritik kan utföras.  
 
McLafferty och Foust (2004) behandlar den ökade plagieringen som Internet medfört. 
Artikeln skrevs 2004 och tar upp hur pedagoger bör arbeta för att komma tillrätta med 
problemet. Författarna, som är verksamma vid University of Alabama respektive Tulane 
University i New Orleans, beskriver bland annat hur plagiering kan definieras och hur 
arbetsuppgifter kan formuleras för att minska risken för plagiering. I artikeln beskrivs att 
plagiering har ökat i och med Internetanvändandet i skolan, men också att upptäckandet av 
plagiering har underlättats med hjälp av Internet. I vår uppsats ställer vi frågan om vilka 
metoder lärare använder för att komma till rätta med plagiering.  
 
År 2004 skrev Bugeja, som är avdelningschef på Iowa State University, att plagiering i och 
med Internets intåg har vuxit lavinartat i flera skolformer. Som tidigare nämnts hävdar andra 
forskare detsamma. Då vår uppsats bygger på antagandet att plagiering förekommer i 
gymnasieskolan används den här artikeln som bevis för att antagandet är riktigt. Enligt Bugeja 
är lösningen på problemet med plagiering att arbeta förebyggande mycket tidigare än vad som 
görs idag. Vidare berör författaren de etiska och i viss mån juridiska aspekterna av plagiering 
samt den attityd till plagiering som Internetanvändande skapar. Författaren beskriver också på 
vilka sätt som lärare kan upptäcka och förhindra plagiering.  
 
I Willens (2004) artikel står de kulturella mekanismer som möjliggör plagiering i fokus. 
Författaren, som är assisterande professor i engelska vid Elizabethtown college i 
Pennsylvania, menar att plagiering måste ses ur en vidare synvinkel än enbart rätt eller fel. 
Enligt honom är det största hotet med plagiering att det förhindrar inlärning. Författaren tar 
upp plagiering ur ett annorlunda perspektiv jämfört med övriga forskare. Detta förhindrar inte 
att artikeln är lämplig som källa för vår uppsats.  
 
I artikeln som Sterngold, assisterande professorn i affärsadministration vid Lycoming 
College, Pennsylvania, skrev 2004 beskrivs hur den digitala revolutionen har underlättat för 
elever att plagiera. Författaren gör därmed en åtskillnad som övriga forskare inte gör. Han 
söker orsaker till varför plagieringen ökar och nöjer sig inte med att konstatera att Internet 
medför ökad plagiering. Sterngold beskriver också hur lärare kan göra för att genom att 
förhindra plagiering skapa goda lärandesituationer för eleverna.  
 
I den amerikanske gymnasieläraren Johnsons (2004) artikel beskrivs också hur arbets-
uppgifter kan konstrueras för att minimerar risken för plagiering. Författaren, verksam vid 
Mankato Area Public Schools i Minn, utreder vidare vad som kännetecknar uppgifter med låg 
grad av plagiering, vilket bland annat är att uppgiften har ett tydligt angivet mål och att den 
erbjuder viss valfrihet för eleven. I vår uppsats kommer vi att undersöka hur gymnasielärare 
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och vuxenutbildningslärare arbetar för att stävja plagiering. Ett sätt kan naturligtvis vara hur 
elevernas arbetsuppgifter utformas.  
 

 

1.4 Definition av begrepp 
Vissa nyckelbegrepp förekommer i studien, och här kommer vi att redogöra för de defini-
tioner som vi använder. Det första begreppet är plagiering. Enligt Nationalencyklopedin är 
plagiering ”direkt upprepning eller efterbildning av eller lån ur (konstnärligt eller veten-
skapligt) verk utan angivande av förlagan eller källan” (Nationalencyklopedin 1). McLafferty 
och Foust (2004) ger ytterligare en definition som vi har valt att använda oss av. De menar att 
det finns två olika typer av plagiering, varav den ena typen innebär att texterna inte är 
tillräckligt omarbetade. Den andra typen av plagiering innebär den som skriver ett arbete inte 
tillskriver upphovsmannen de i arbetet dragna slutsatserna. Nästa begrepp är källkritik, vilken 
har sitt ursprung i historievetenskapen, men har vidgats till att beröra flera 
vetenskapsområden. Målet med källkritiken är att fastställa olika informationskällors 
tillförlitlighet (ibid.).  
 
 

1.5 Plagiering 
I det här stycket behandlas plagieringens historik, hur plagiering sker, varför denna är ett 
problem och hur den kan undvikas. Dessutom redogörs för synen på kunskap och lärande och 
på kopplingen mellan källkritik och plagiering.  
 

1.5.1 Historik 

I Sterngolds artikel från 2004 framkommer det att Internets framväxt har gjort det mycket 
lättare för elever att plagiera. Skribenten återger i artikeln siffror som visar att plagiering ökat 
kraftigt mellan åren 1998 till 2001. Påståendet att plagiering är ett växande problem betonas 
även i Näslunds (2002), chefredaktör på Datorn i utbildningen, artikel (Datorn i utbildningen). 
McLafferty och Foust (2004) beskriver att Internet medfört att plagiering blivit lättare och 
effektivare samt att det används rutinmässigt av mindre grupp studerande. För vår uppsats är 
det intressant att se om dessa påståenden har någon relevans för situationen på gymnasie-
skolorna och i den kommunala vuxenutbildningen i Luleå. På Internetsidan www.urkund.se 
kan man läsa att i akademiska sammanhang har plagiering förmodligen alltid förekommit, 
men att detta problem har ökat på senare tid. Urkund fungerar så att elever skickar in sina 
skolarbeten till sina lärare via e-post. Innan läraren får arbetet granskas det mot olika källor. 
Om plagiering förekommer får läraren ett meddelande om detta (Urkund).  
 

1.5.2 Hur sker plagiering? 

Genom att använda sig av Internet kan elever få information om nästan alla aktuella frågor 
och genom att klippa och klistra in kan de föra in informationen i sina egna arbeten. Elever 
kan också plagiera kamrater. Om kamraten bor i huset bredvid eller på andra sidan jorden 
spelar ingen roll, då informationstekniken inte känner några gränser (Sterngold 2004 s. 16). 
När elever plagierar kan det ske på olika sätt. Ett kan vara att plagiera teorier från olika 
författare och sedan blanda ihop dem så att teorierna motsäger varandra. Ett annat kan vara att 

http://www.urkund.se
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eleven skriver inledningen till arbetet själv och därefter plagierar resterande delar av arbetet. 
Kännetecknande för båda metoderna är att stilen i arbetet inte är konsekvent (McLafferty & 
Foust, 2004, s. 187).  
 
Plagiering kan förekomma för att elever inte vet hur de ska använda sig av källor på ett 
korrekt sätt. Vissa lärare är medvetna om hur plagiering kan undvikas, men vill inte använda 
sig av de tillgängliga metoderna, eftersom de anser att eleverna redan ska ha kunskap om hur 
man arbetar på ett korrekt sätt med källor. De anser inte att utvecklandet av dessa kunskaper 
ligger på deras ansvar (Sterngold 2006 s. 21). Fokus för vår uppsats är hur plagieringen visar 
sig i det område vi har valt att studera.   
 

1.5.3 Varför är det ett problem? 

De flesta eleverna skriver förmodligen sina arbeten utan att plagiera. Eleverna vet att 
plagiering är fel eller så är de kanske rädda för att bli avslöjade. Rädslan för att bli avslöjade 
kan bero på att skolan eller en enskild lärare arbetar aktivt mot plagiering. Det finns även 
elever som anser att de inte behöver plagiera eftersom de känner sig trygga med att forska och 
skriva. (Sterngold, 2004, s. 18). Det finns dock många elever som inte vet skillnaden mellan 
att plagiera och göra omskrivningar av texter som de ämnar använda sig av. Detta problem 
kan lösas genom att sprida information och kunskap om hur källor ska användas. (McLafferty 
& Foust, 2004, s. 188) Uppenbarligen sker inte alltid detta då alla elever inte har lärt sig hur 
man ska citera källor på ett korrekt sätt (Wilhoit 1994 s. 161).  
 
Det finns flera problem med plagiering. Willen (2004 s. 57) menar att det största problemet är 
att den förhindrar lärande och kunskapsutveckling. Som lärare är det möjligt att stödja elever 
genom att visa att det inte är det färdiga arbetet som är mest betydelsefullt, utan likaväl 
kunskapsutvecklingen på vägen mot målet, är ett sätt som kan användas för att motverka 
denna attityd. Ett annat problem, som McLafferty och Foust (2004 s.186) påvisar handlar om 
den akademiska integriteten riskerar att gå förlorad. Om jag som författare inte kan räkna med 
att mitt arbete enbart tillskrivs mig själv är risken stor att lusten att skriva går förlorad.   
 
Det finns undersökningar som tyder på att attityder till plagiering håller på att ändras så att 
många elever inte anser det vara fel att plagiera (McLafferty & Foust 2004 s. 186). En del 
elever förstår inte att de måste använda sig av egna ord, istället anser de att själva klippandet 
och klistrandet är det viktigaste. Detta medför att lärare måste arbeta mer med eleverna om 
hur de ska bearbeta den information de skall använda sig av (Datorn i utbildningen). Frågan 
som vi ställer oss är hur lärare går tillväga för att eleverna ska besitta dessa kunskaper och 
förmågor, det vill säga, inte se det som ett alternativ att plagiera. 
 

1.5.4 Hur kan plagiering undvikas? 

Det finns flera olika metoder som lärare kan använda sig av för att undvika att elever ska 
plagiera. Vissa forskare menar att arbetet med att förebygga plagiering måste starta mycket 
tidigare än vad som sker idag (Bugeja 2004 s. 37). När arbetet än startar finns det vissa 
metoder som går att använda. En av de viktigaste är att skaffa sig kunskaper om hur eleverna 
arbetar och skriver. För att göra detta kan lärare låta eleverna skriva en kortare text i samband 
med att kursen startar (McLafferty & Foust, 2004, s. 187). Något som är viktigt att tänka på 
när arbetsuppgifter konstrueras är att målet för uppgiften ska vara tydligt formulerat och att 
eleverna upplever att uppgiften har relevans för deras egna liv (Johnson 2004 s. 550). En 
annan metod är att dela upp en stor inlämningsuppgift i mindre delar. Fördelen med den 
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metoden är att den tillåter läraren att följa processerna i flera steg och att eleverna inte frestas 
att plagiera när tiden närmar sig att lämna in den stora uppgiften. En tredje metod som lämpar 
sig väl för att undvika plagiering är att låta eleverna göra uppgifter som inte är alltför 
generella. Om uppgiften är konstruerad så att den bygger på specificerade frågor, är risken 
mindre att det finns färdigt material på exempelvis Internet, eller i andra källor. Ytterligare en 
metod är att inkorporera elevernas inlämningsuppgifter i undervisningen. I stället för att låta 
eleverna göra inlämningsuppgiften enbart utanför klassrummet och lektionstiden kan lärare 
leda diskussioner, där elevernas forskning kan inlemmas. Genom att på det sättet följa 
arbetsprocessen minskar risken för plagiering (Sterngold 2004 s. 18-20). Den sista metoden 
som vi vill nämna handlar om att exkludera skrivuppgifter i en kurs för att på det sättet 
undvika att elever plagierar (ibid s. 21). Vi ämnar i vår uppsats att studera om dessa eller 
andra metoder används av lärare verksamma vid gymnasieskolor och i den kommunala 
vuxenutbildningen i Luleå kommun för att undvika och komma till rätta med elevers 
plagiering.  
 

1.5.5 Synen på lärande och kunskap 

Den djupinriktade kunskapen som bygger på en holistisk syn har under de senare vuxit sig allt 
starkare. Denna kunskapssyn innebär att eleven bygger upp en verklighetsbild där lärande-
processen hamnar i fokus. Eleven ska själv sätta sig in i det nya, reflektera och pröva ny 
kunskap mot sina gamla uppfattningar och mot verkligheten. Denna syn på kunskap innebär 
att lärandet blir en aktiv process eftersom läraren ska skapa förutsättningar för eleven att lära 
in. Läraren skall ge eleverna redskap och metoder för att själva kunna producera kunskap och 
att lära sig att lära blir viktigt (Hedin & Svensson. Red., 1997, s. 15). Som tidigare nämnts är 
ett problem med plagiering att den förhindrar lärande. Oavsett om läraren ger eleven metoder 
och verktyg gör dessa ingen nytta om eleven genom att plagiera väljer att ta en genväg till det 
eftersträvade betyget förbi den högre kunskapsutvecklingen(Willen 2004 s. 57).   
 
I dagens informationssamhälle har den ökade mängden information medfört att frågan om vad 
som är kunskap och vad som är information blivit alltmer relevant. Som tidigare nämnts i 
uppsatsen, är skolans uppgifter att lära eleverna att sovra och välja i den stora mängd 
information som med dagens informationsteknologi väller in över eleverna (Gustavsson 2002 
s. 41). I vår uppsats belyser vi hur lärare arbetar med källkritik för att utveckla dessa förmågor 
hos eleverna. Skolan har som en av sina huvuduppgifter att lära eleverna att tänka kritiskt och 
denna kritiska förmåga blir i dagens informationssamhälle allt mer central. Att kunna skilja 
mellan saklig upplysning och reklam, trovärdig information eller vad som kan vara i en parts 
intresse att förmedla, innebär inte bara att sovra bland information utan också hur man skall 
förhålla sig till denna (ibid. s. 76). 
 

1.5.6 Koppling mellan källkritik och plagiering 
Det är viktigt att arbetet med att förebygga plagiering sker på olika sätt. Vissa metoder kan 
med fördel bedrivas parallellt. Några sådana kan vara att ge elever undervisning i källkritiskt 
tänkande samt hur de ska hantera källor på ett korrekt sätt. Genomförs dessa metoder i 
anknytning till varandra minskar risken för att eleverna ska plagiera (Willen 2004 s. 55). Det 
är varje lärares ansvar att arbeta med detta, eftersom det inte går att förutsätta att eleverna 
redan besitter dessa färdigheter eller utvecklar dem i andra ämnen (Lipson & Reindl 2003 s. 
8). Vi kommer i uppsatsen att undersöka hur detta arbete går till genom att genomföra enkäter 
och intervjuer på utvalda skolor i Luleå.  
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2. Syfte och kartläggande frågor 
Syftet med studien är att undersöka, tolka och förstå hur lärare verksamma vid 
gymnasieskolor och i den kommunala vuxenutbildningen i Luleå kommun arbetar för att 
komma till rätta med elevers plagiering. För att uppnå syftet ämnar vi besvara följande kart-
läggande frågor: 
 
- På vilket sätt visar sig problemet med plagiering på gymnasieskolorna och i den 

kommunala vuxenutbildningen i Luleå kommun? 
- Har problemet med plagiering sedan Internets tillkomst förändrats i fråga om omfattning? 
- Vilka metoder, tekniska och övriga, använder lärare för att upptäcka elevers plagiering? 
- Hur arbetar lärarna med källkritik i relation till plagiering gentemot eleverna? 
 
 

3. Metod 
Metoden som används i uppsatsen är kvalitativ. Den kvalitativa metoden kännetecknas av att 
den har det skrivna eller talade ordet i fokus, istället för, vilket är fallet i den kvantitativa 
metoden, siffror och tal (Backman 1998 s. 31). Genom att anlägga ett kvalitativt perspektiv på 
uppsatsen är det möjligt att studera hur ”människan uppfattar och tolkar den omgivande 
verkligheten” (ibid s. 47). Den kvalitativa metoden är användbar när forskaren vill undersöka 
hur något är, istället för hur ofta förekommande et cetera något är. Om det senare är aktuellt 
lämpar sig den kvantitativa metoden bättre (Trost 2001 s. 22). Syftet med vårt metodval är att 
kunna synliggöra förhållanden och omständigheter som inte låter sig mätas med kvantitativa 
metoder. Den kvalitativa metoden är synnerligen lämpad för flertalet forskningsområden som 
spänner över både teori och praktik (Wallén 1993 s. 68-69), vilket är fallet med 
lärarprofessionen.    
 
Med den kvalitativa metoden är också möjligt att förstå inte bara handlingarna, utan också 
dess innebörder. ”Genom att man med kvalitativa metoder strävar att åstadkomma en helhets-
beskrivning av det undersökta […] tenderar denna typ av studier att omfatta mindre popula-
tioner än vid kvantitativa undersökningar” (Nationalencykolpedin 2).  
 
En skillnad mellan den kvalitativa och den kvantitativa metoden ligger i att den kvalitativa 
söker synliggöra skeenden och förlopp medan den kvantitativa metoden är mer inriktad på 
produkter och resultat. I den kvalitativa metoden står människor och relationer i centrum 
(Backman 1998 s. 48).  
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Arbetsgången som uppsatsskrivandet har följt beskrivs av denna figur: 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Figur 3:1. En översiktlig beskrivning av de huvudsakliga steg som ingick i den undersökning som vi 

utfört. Inspiration har hämtats från Bryman 2002 s. 252.  
 
Nedan presenteras hur vi har gått tillväga med de olika undersökningsmetoderna, nämligen 
enkät och intervju. Vad det gäller uppsatsens formalia har vi använt oss av Backman (1998) 
 
 

3.1 Enkätmetod 
Som angetts är syftet med användandet av enkäten att skapa en översiktlig bild av hur lärare 
verksamma vid gymnasieskolor och den kommunala vuxenutbildningen i Luleå kommun 
arbetar för att komma till rätta med elevers plagiering. De enkäter som har framställts är 
kvalitativa. Vi har valt att tolka svaren på de öppna frågorna (Bryman 2002 s. 157) enligt 
analysmodellen för kvalitativa intervjuer.  Frågorna hade inte fasta svarsalternativ. 
Informanterna hade alltså möjlighet att själva formulera sina svar.  
 
En fördel med enkäten som metod är att ”respondenten kan i lugn och ro begrunda frågorna” 
(Ejlertsson 2005 s. 11). En nackdel är att det inte är möjligt att ställa följdfrågor i enkäten 
(ibid s. 12). Detta problem har lösts på så sätt att vissa informanter har valts ut och blivit 
intervjuade. Se även 3.2. För att kunna välja ut informanter har enkäterna kodats med ett 
nummer. Informanterna fick skriva av numret på ett separat papper tillsammans med sitt 
namn och sin e-postadress. I bilaga 1 presenteras enkätformuläret.  
 
 

 
1. Generella frågeställningar 

↓↓↓↓ 

2. Val av relevanta platser och undersökningspersoner 

↓↓↓↓ 

3. Insamling av data - enkät 

↓↓↓↓ 

4. Tolkning av data 

↓↓↓↓ ↑↑↑↑ 

5. Begreppsligt och teoretiskt arbete 
 

↓↓↓↓ 

6. Rapport om resultat och slutsatser 

5a. Insamling av ytterligare data 

- intervju 
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3.2 Intervjumetod 
För att uppfylla syftet med uppsatsen har vi valt att genomföra kvalitativa intervjuer. Syftet 
med den kvalitativa intervjun är att erhålla beskrivningar av informanternas värld där me-
ningen av den studerade företeelsen står i fokus (Kvale 1996 s. 30). Detta kan även uttryckas 
som så att den kvalitativa intervjun ”syftar till att upptäcka eller identifiera icke kända eller 
otillfredsställande kända företeelser, egenskaper eller innebörder” (Svensson & Starrin 1996 
s. 53). Den kvalitativa intervjun består av en interaktion mellan två människor. Till skillnad 
från den kvantitativa intervjun är intervjuaren inte utbytbar, han eller hon fungerar som något 
mer än enbart ett medium som förmedlar frågorna. De data som uppstår gör det i ett samspel 
mellan intervjuaren och informanten (ibid s. 58).  
 
De intervjuer som vi har genomfört har varit semistrukturerade. I dessa finns ett antal teman 
som ska täckas in under intervjun. Därför är en intervjuguide användbar (Kvale 1996 s. 124). 
Guiden som har använts återfinns under bilaga 2. Vi har valt att spela in intervjuerna med 
hjälp av mp3-spelare. Detta har gjort att vi har kunnat koncentrera oss på vad informanterna 
har svarat och gett oss möjlighet att obehindrat ställa följdfrågor. Trots att ljudinspelningar 
inte ger författare möjlighet att i efterhand kontrollera informantens kroppsspråk valde vi ändå 
att göra ljudinspelning. Anledningen till detta är att en visuell inspelning möjligen kan göra 
informanter obekväma samt att analysen blir allt för tidskrävande (ibid s. 160-161). 
 
När vi utformade frågorna för intervjun hämtade vi inspiration från Kvale (1996) s. 133-135. 
Han menar att ett bra sätt att starta en intervju på är att använda sig av en introducerande fråga 
av typen: ”Kan du berätta om när, eller kommer du ihåg när?” Dessa frågor gör att 
informanten får möjlighet att själv avgöra vad han eller hon tycker står i fokus för fenomenet 
som undersöks. Utifrån den introducerande frågan har intervjuaren också möjlighet att ställa 
följdfrågor eller uppföljande frågor. De sistnämnda kan bestå av en nickning eller ett 
hummande, men också av konkreta frågor, med syftet att få informanten att utveckla det han 
eller hon har berättat om. Det går också att ställa direkta respektive indirekta frågor. Dessa bör 
ställas efter att informanten har fått ge sin bild av fenomenet. Direkta frågor ställs för att 
introducera ämnen som informanten inte självmant har berört. Indirekta frågor kan ställas dels 
för att informanten ska kunna delge vad han eller hon tror om andras åsikter och dels för att 
kunna tala om sina egna åsikter utan att behöva beröra dem direkt. För att ta reda på vilket är 
följdfrågor nödvändiga.  
 
Vi sammanställde en intervjuguide med ämnen och föreslagna frågor. Under intervjun kan 
ordningen för frågorna variera, beroende på hur informanten svarar (Kvale 1996 s. 129).  
 
 

3.3 Urval och undersökningsgrupp 
För att uppfylla syftet med uppsatsen delade vi ut enkäter till 44 gymnasielärare och lärare vid 
den kommunala vuxenutbildningen i Luleå kommun. Vi kodade enkäterna i förväg för att 
senare kunna göra ett urval som fick ligga till grund för intervjuerna. På gymnasieskolan 
tillfrågades både lärare på praktiska och teoretiska program. Vi delade ut enkäterna och 
samlade in dem på plats efter några dagar. Vidare intervjuade vi sju lärare för att få en 
fördjupad bild av problemet som vi ville studera. Anledningen till att inte samtliga lärare 
intervjuades var att uppsatsen då skulle bli alltför omfattande och som framgår av nästa stycke 
att alla enkäter inte var besvarade på ett sådant sätt att svaren var relevanta för vårt syfte.  
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När arbetet med enkäten var genomfört och sammanställningen av insamlade data var färdig 
gjorde vi ett urval av informanterna för att kunna genomföra intervjuer. På frågorna ett, två, 
sex, åtta och nio hade det ingen betydelse för urvalet hur informanterna hade svarat, förutom 
om de hade svarat med ett streck eller ”vet ej” och liknande formuleringar. På fråga tre till 
fem och sju har vi valt ut informanterna som har svarat jakande och kommit med exempel på 
metoder, eftersom dessa svar stämde överens med vårt syfte och våra kartläggande frågor. På 
fråga tio valde vi ut informanterna som hade svarat ja, av samma orsak som för föregående 
frågor. När urvalet var gjort och vi hade kontaktat lärarna hade vi åtta lärare som kunde tänka 
sig att bli intervjuade. En av dessa föll bort av olika skäl så vi har alltså genomfört sju stycken 
intervjuer.  
 
Nedan återfinns två diagram som visar vilka ämnen lärarna som deltog i enkäten undervisar i 
samt hur många år de har arbetat som lärare.  
 

Vilka ämnen undervisar du i?
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Diagram 3:1. Resultatet visar att en majoritet av informanterna undervisar i humanistiska ämnen.  
 

Hur länge har du arbetat som lärare?
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Diagram 3:2. Resultatet visar att det är en relativt jämn åldersfördelning i yrket mellan informanterna.  
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3.4 Forskningsetiska principer 
Vid genomförandet enkäter och intervjuer har vi följt Vetenskapsrådets riktlinjer för 
forskningsetiska principer. Det krav som uttrycks i principerna kallas för individskyddskravet 
och definierar att personer som deltar i studier ska skyddas mot otillbörligt insyn i sina 
livsförhållanden. Detta krav konkretiseras i fyra delkrav; ”… informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet” (Vetenskapsrådet 1990 s. 6). 
Det första delkravet slår fast att forskaren måste informera informanterna om studiens syfte 
och tillvägagångssättet vid genomförandet (ibid s. 7). Det andra stipulerar att informanterna 
själva måste ha möjlighet att bestämma om de vill deltaga i studien (ibid s. 9). Detta har vi 
löst så att vi muntligt eller skriftligt har informerat informanterna om hur enkäten och 
intervjun skulle gå till och inhämtat deras godkännande. Delkrav tre slår fast att 
personuppgifter och övrig känslig information ska behandlas på ett så säkert sätt som möjligt 
(ibid s. 12). Vi har sparat nödvändig information och kommer att förstöra denna när uppsatsen 
är färdig. Slutligen det fjärde delkravet stipulerar att informationen endast får användas för 
forskningsändamål (ibid s. 14). Informationen som vi har inhämtat används enbart i 
uppsatsen.  
  
 

3.5 Genomförande 
Vi har genomfört våra undersökningar i Luleå Kommuns Gymnasieby och på den kommunala 
vuxenutbildningen i Luleå. Gymnasiebyn består av fem kvarter där det bedrivs studier vid 
fyra. I det femte kvarteret finns bibliotek och ett mediecenter. Vi har delat ut enkäter och 
intervjuat lärare verksamma vid tre av de fem kvarteren. Det sammanlagda elevantalet i 
gymnasiebyn är ca 3000 och antalet anställda är ca 350 personer. Verksamheten, som 
invigdes officiellt 28 augusti 2006, bedrivs som tidigare nämnts i olika kvarter. Mellan dessa 
är det gångavstånd (Luleå Kommun 1). I gymnasiebyn finns alla nationella program utom 
Naturbruksprogrammet, samt fyra specialutformade program (Luleå Kommun 2). Elever från 
fyrkantsområdet, dvs. Luleå, Boden, Piteå och Älvsbyn, kan söka till Luleå Gymnasieby 
(Luleå Kommun 3). Miljön i gymnasiebyn påminner i stora drag om ett campusområde 
(Skolutveckling).  
 
På den kommunala vuxenutbildningen studerar mellan 1000 och 1200 elever varje termin. Det 
något osäkra elevantalet beror på att eleverna väljer olika studieformer och olika studietakt. I 
verksamheten är 65 personer anställda (Kommunal Vuxenutbildning, personlig kommunika-
tion 8 maj, 2007). Elever kan välja att studera på både grundskole- och gymnasienivå. Det 
finns olika studieformer där antalet sammankomster på skolan varierar (Luleå Kommun 4).  
 
 

3.6 Undersökningsupplägg 
Vi har läst in oss på litteratur som behandlar vårt problem, för att få en fördjupad bild och 
samtidigt finna nya infallsvinklar för vår uppsats. Efter detta har vi formulerat frågor till 
enkäter och intervjuguider. Dessa har vi testat (Svensson & Starrin 1996 s. 62) på en begrän-
sad grupp pedagoger, med syftet att kunna omformulera frågor som informanterna kunde 
tycka vara oklara. Efter viss justering har vi delat ut enkäter och genomfört intervjuer. 
Slutligen har resultaten från tidigare forskning samt våra enkäter och intervjuer sammanställts 
och analyserats.  
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3.7 Analysmetod 
För att bearbeta det resultat som framkommer av enkäterna och intervjuerna har vi 
kategoriserat svaren för att få fram de strukturer och mönster som finns (Svenning 2000 s. 
151). Genom att kategorisera svaren skapas struktur, vilket gör materialet mer analyserbart 
(Kvale 1996 s. 192). Enligt analysmodellen grounded theory sker kodningen, det vill säga 
kategoriseringen, i nära anslutning till att data har samlats in, till skillnad från kvantitativa 
studier, där koderna redan är färdiga och standardiserade (Bryman 2002 s. 376). Vi har alltså 
valt att utifrån de svar som vi har fått på enkäterna och intervjuerna, där det har varit möjligt, 
skapa kategorier. 
 
 

4. Resultatpresentation  
 

4.1 Resultat av enkäterna 
Enkäten delades ut till lärare på olika kvarter i gymnasiebyn i Luleå kommun och på den 
kommunala vuxenutbildningen i samma kommun. Antalet informanter uppgick till 44 
stycken. Enkäterna redovisas som diagram, för att resultaten ska bli överskådliga och lätt-
förståeliga.  
 
Fråga 3. Förekommer det enligt din mening plagiat i elevarbeten på din skola och i så fall, i 

hur stor omfattning?  
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Diagram 4:1. De flesta informanter menade att plagiering förekommer.  
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Fråga 4. Vilka metoder använder du för att komma till rätta med plagiering?  
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Diagram 4:2. Vissa informanter har gett mer än ett svar på frågan och därför överstiger svars-
frekvensen antalet informanter.  
 
Fråga 5. Vilka metoder uppfattar du att eleverna använder vid plagiering?  
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Diagram 4:3. Vissa informanter har gett mer än ett svar på frågan och därför överstiger svars-
frekvensen antalet informanter.  
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Fråga 6. Känner du till om det finns riktlinjer på din skola för hur arbetet mot plagiering ska 

genomföras?  
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Diagram 4:4. På den här frågan gav all informanter ett svar vardera. Därför överensstämmer svars-
frekvensen med antalet informanter.  
 
Fråga 7. Vilka metoder använder du eller skulle du använda om eleverna ertappades med 

plagiering?  
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Diagram 4:5. Vissa informanter har gett mer än ett svar på frågan och därför överstiger 
svarsfrekvensen antalet informanter.  
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Fråga 8. Anser du att plagieringen är konstant eller att den har ökat/minskat sedan Internet 

började användas i skolan? 
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Diagram 4:6. På den här frågan gav all informanter ett svar vardera. Därför överensstämmer svars-
frekvensen med antalet informanter. Resultatet visar att majoriteten anser att plagieringen har ökat.  
 

Fråga 9. Arbetar dina elever med källkritik och i så fall hur?  
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Diagram 4:7. På den här frågan gav all informanter ett svar vardera. Därför överensstämmer svars-
frekvensen med antalet informanter. Resultatet visar att de flesta arbetar med källkritik, men att meto-
derna skiljer sig åt.  
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4.2 Resultat av intervjuerna 
Intervjuerna genomfördes under två veckors tid på gymnasiebyn och i den kommunala vuxen-
utbildningen i Luleå. Antalet informanter var sju stycken. Samtliga intervjufrågor redovisas 
som löptext, eftersom svaren är alltför varierande och beskrivande för att göras om till 
diagram.  
 
Fråga 1. Berätta om ett tillfälle när du har kommit i kontakt med elevers plagiering. Här har 
informanterna delgett oss sina erfarenheter av plagiering. Olika omständigheter har gjort att 
informanterna särskilt minns dessa händelser. För vissa var det första gången de upptäckte 
plagiering och för andra att det var en särskilt duktig elev som upptäcktes ha plagierat. 
Gemensamt för informanterna är att de uppfattar plagieringen genom att språket som eleverna 
har använt inte är deras eget. Informanterna uttrycker detta på olika sätt, bland annat. genom 
formulera sig på följande sätt: ”det var uppenbart för det var inte ett språk som hon annars 
brukade använda sig av överhuvudtaget inte elever i hennes åldersgrupp” (språklärare) och 
”det såg väldigt utklippt ut från Internet” (musiklärare). En annan sak som är gemensamt för 
informanterna är uppfattningen att eleverna huvudsakligen plagierar från Internet.  
 
Tre informanter redogjorde för hur Internet hade påverkat arbetet med plagiering, genom att 
det hade blivit lättare att söka plagierade arbeten: ”Och då var det ju inte vanligt med Internet, 
vare sig att söka eller att vi letade så vi höll ju på och letade i tidningar, massa olika och så 
småningom så hittade vi ju en artikel” (musiklärare). Den andra informanten uttryckte sig så 
här: ”Och innan datorerna var det ganska svårt att hitta om någon hade plagierat faktiskt” 
(SO-lärare). Den tredje informanten uttryckte det så här: ”Nu när Internet har kommit har det 
ju blivit lättare att upptäcka. Man kan ju skriva in meningar och sökord och då får man ju ofta 
någon träff, där de har tagit stora delar eller vissa delar rakt av”. 
  
Flera informanter menade att eleverna verkade tro att det är svårt för lärarna att upptäcka 
plagiering. En informant uttryckte detta så här:  

”eleverna tror att vi lärare är puckade i huvudet, alltså att vi inte upptäcker att de har 
plagierat. Det tror många elever. I en klass så hade jag eget arbete och så sa jag att jag 
ska bara kolla igenom källorna. Och då var det en kille som sa att jag har inte skrivit 
några källor och då sa jag att det gör ingenting för jag hittar. Och han hade ju plagierat” 
(NO-lärare). 

 
 

Fråga 2. När är det vanligast att elever plagierar? På den här frågan svarade merparten att 
uppgiftens konstruktion är avgörande för när elever plagierar. En informant menade detta: 
”Man får ju komma ihåg att uppgifterna man ger till eleverna, tycker jag är väldigt viktiga hur 
de formuleras, hur de läggs fram och förbereds för att eleven inte skall frestas att plagiera” 
(språklärare). Hur eleven har planerat kan också vara avgörande: ”Och om man då tänker att 
det är någon som inte har kommit igång, vaknat sent, och liksom hjälp nu ska det lämnas in på 
måndag, så en del kanske blir desperata…” (musiklärare). Detta bekräftades av två 
informanter. En SO-lärare uttalade sig så här: ”Men det kan ju vara så att en del elever har 
dålig planering och att jobben då hopar sig. Detta kan ju vara en anledning till att elever 
plagierar ”. Här ser vi ett uttryck för att arbetsbördan kan vara hög för elever av olika 
anledningar. Detta bekräftas av en annan informant, som hävdar att elevernas arbetsbörda kan 
ligga bakom plagieringen: ”Det hade varit så fruktansvärt mycket så det hade varit en ren 
chansning för att man skulle klara av situationen” (SO-lärare).  
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Något mindre än hälften av informanterna ansåg att tid på terminen kunde ha en avgörande 
betydelse för när plagieringen sker. Samtliga gav uttryck för att slutet av terminen är en tid 
när risken för plagiering ökar. Här följer en SO-lärares åsikt i frågan: ” De jag vet är när jag 
jobbade med naturelever i slutet på terminen när de skulle gå ur årskurs tre. Då fick jag in två 
eller tre som hade snott hela arbeten från nätet, eller som det heter plagierat”.  
 
Det självständiga kunskapssökandet trodde en informant kunde påverka risken för plagiering:  
”Redan på mellanstadiet får elever som själva klarar av att knappa sig fram gör det. Det är 
som om vi pedagoger inte har verktygen, eller medvetandet, ännu att klara uppgiften som 
läroplanen tillskriver oss… ”(språklärare). 
 
 

Fråga 3. Tror du att gemensamma riktlinjer, skrivna eller oskrivna, skulle underlätta arbetet 

mot elevers plagiering? Resultatet visar att merparten av informanterna var positiva till 
gemensamma riktlinjer. En informant menade att det var viktigt att riktlinjerna känns till av 
alla berörda:  

Absolut och de ska vara skrivna, skrivna och kända riktlinjer. Inte bara lärarna skall 
känna till riktlinjerna och de borde ligga, ja jag vet inte vart de ligger, på vilket ämne. 
Personligen skulle jag vilja att det låg tydligare på svenskämnet, för alla läser svenska 
och alla läser det i årskurs ett (SO-lärare). 
  

En informant menade att gemensamma riktlinjer kunde öka likvärdigheten och yttrade 
följande: 
 

Dels för att nu göra alla olika och då skulle det kunna bli lite mer samma. Det finns ju 
de som tycker att ett arbete är jättebra men tror att det är plagierat, men de hittar inget, 
men säger ändå att det är plagierat. Men jag tycker att man måste ha bevis, och att vi 
samtalar om det och framförallt samtalar med eleverna om det här (NO-lärare).  

 
De som var tveksamma till gemensamma riktlinjer uttryckte sig bland annat så här: ”Det är ju 
inte alla som har nytta av det, t.ex. på den här skolan är vi inte så många kärnämneslärare och 
det är ju framförallt vi som har problemen” (SO-lärare). Enbart en informant var negativ till 
gemensamma riktlinjer och gjorde gällande följande: ”Jag har svårt att tänka mig gemen-
samma riktlinjer, för jag tror att det är svårt att göra en skollag här, och det har vi ju redan. 
Det står ju att man inte får plagiera, men man skulle kunna skriva det på stora skyltar i korri-
dorerna, men folk skulle ändå försöka göra det” (språklärare).  
 
Slutligen svarade en informant på frågan och vidareutvecklade sina åsikter på följande sätt: 
”Det kan ju faktiskt vara så att en annan generation har en annan uppfattning. Det är inte fult 
att låna, men om man har riktlinjer, antingen skrivna, eller att man pratar om det inför ett 
jobb, att kom ihåg nu att när man använder Internet så gör man så här” (musiklärare).  
 
 
Fråga 4. Beskriv dina erfarenheter av arbetet med källkritik i relation till plagiering? 
Informanterna beskrev olika tillvägagångssätt för att arbeta med källkritik. Bland annat 
uttryckte de sig så här ”jag talar ju om att när man gör ett eget arbete så ska man ju skriva ner 
källorna” (matte- och NO-lärare) och  

”Jag talar om för eleverna att de får söka andra elevarbeten på Internet, men att de ska 
vara uppmärksamma på vilka källor dessa elevarbeten har. Jag försöker arbeta med 
källkritik, men det skulle nog behövas mer tid för detta arbete. Jag betonar dock i stort 



 

 18 

att plagiering medför problem och att eleverna skall dra egna slutsatser. Och att det är 
bra att man skriver någonting om källorna, om de är tvivelaktiga och så” (SO-lärare).  

 
En informant menade att det inte ingick i hennes tjänst att undervisa om källkritik: ”… nej 
källkritik tycker jag ligger mer på historieämnet” (SO-lärare). Denna åsikt delades inte av 
övriga informanter. Vidare hävdade flertalet av informanterna att de inte arbetar 
ämnesintegrerat med källkritik, men många ansåg att detta skulle kunna vara bra: ”Nej, inte 
direkt… Jag tycker dock att det skulle vara spännande om det skulle vara ämnesintegrerat” 
(SO-lärare). Den påverkan som det utbredda bruket av Internet har på eleverna kommenterade 
en informant så här: ”… jag gissar att eftersom de sitter och bläddrar så mycket på Internet så 
att det är som deras lärobok på något sätt, och att de kanske tror att mer saker är sanna än vad 
de är” (musiklärare). En annan informant hävdade följande på samma tema:  

… det är jätte svårt nu när vi har Internet. Men samtidigt borde det vara tacksamt just 
på grund av att vi har Internet för där har vi ju många icke trovärdiga källor som 
florerar. Det borde finnas något enkelt och effektivt läromedel som tydligt visade på hur 
farligt det kan bli om man inte lär sig att kritiskt granska källorna (språklärare).  

 
I relation till detta kan nämnas att en informant menade att det självständiga 
kunskapssökandet inverkade på färdigheterna i källkritik: ”Nu börjar man redan med 
forskning i mellanstadiet. Det är så mycket annat som går förlorat så som läskunnighet, att 
kunna läsa mellan raderna i en text och se ’kan det här tänkas vara sant’. Jag tror att källkritik 
också har att göra med läsförståelse” (språklärare).  
 
Progressionen i arbetet med källkritik beskrev en informant på följande sätt: ”Under kurserna, 
från A till B-nivå, sker det en stegring av kunskaper” (SO-lärare).  
 
 

5. Diskussion 
 

5.1 Trovärdighet 
Trovärdighet är ett begrepp, som i den kvalitativa forskningen söker förklara liknande 
företeelser som de kvantitativa begreppen reliabilitet och validitet. Med reliabilitet menas att 
”en mätning är så att säga stabil och inte utsatt för t.ex. slumpinflytelser” (Trost 2001 s. 59) 
och med validitet menas att metoden som används mäter det den avser att mäta (ibid s. 61). 
Anledningen till att termerna har bytts ut är att vissa forskare menar att andra kriterier, än de 
som används vid kvantitativa studier, måste användas för att bedöma och värdera kvalitativa 
forskningsresultat (Bryman 2002 s. 258). Den huvudsakliga kritiken som dessa forskare riktar 
mot reliabilitets- och validitetsbegreppens användning i kvalitativ forskning är att dessa 
begrepp förutsätter att det är möjligt att få fram endast en bild av verkligheten. I den 
kvalitativa forskningen kan det ”finnas mer än en och möjligen många fler beskrivningar av 
denna verklighet” (ibid). 
 
Begreppet trovärdighet delas upp i tre olika delar; tillförlitlighet, överförbarhet och pålitlighet. 
De två förstnämnda är den kvalitativa forskningens tolkning och användande av begreppet 
validitet.  
 
Med tillförlitlighet menas här att resultaten av forskningen har frambringats enligt vedertagna 
normer men också att informanterna i studien har delgetts resultaten och haft en möjlighet att 
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komma med synpunkter (ibid.). När vi genomförde våra enkäter och intervjuer följde vi de 
riktlinjer som den för uppsatsen använda litteraturen föreskriver. Informanterna som blev 
intervjuade fick dessutom möjlighet att läsa igenom de utskrivna intervjuerna och komma 
med synpunkter. Därmed anser vi det vara fastställt att tillförlitligheten i undersökningen är 
hög.  
 
Med nästa begrepp, överförbarhet, menas möjligheten som ett resultat från en studie har att 
appliceras på andra situationer och miljöer än de som har studerats. Detta begrepp ställer ofta 
till bekymmer inom kvalitativ forskning, då den studerade gruppen ofta är mindre till 
storleken än vad som är fallet i kvantitativa studier. Miljöerna är ”kontextuellt unika” (ibid s. 
260). Lösningen på detta är problem är att förse läsaren med fylliga redogörelser för den 
kontext som studerats. På detta sätt får läsaren möjlighet att ”bedöma hur pass överförbara 
resultaten är till en annan miljö” (ibid.). Under 3.5, genomförande, har vi beskrivit hur de 
studerade verksamheterna ser ut och därmed har läsaren möjlighet att bedöma överför-
barheten. Dock är vi medvetna om att den unika kontexten som vi har studerat troligen inte är 
möjlig att direkt överföra till en annan miljö.  
 
Det sistnämnda begreppet är pålitlighet. För att uppnå hög pålitlighet är det essentiellt att 
redovisa de olika stegen i forskningsprocessen. Därmed får andra forskare och övriga läsare 
inblick i processen och inte enbart det färdiga resultatet. Genom att studera processen kan 
därmed var och en dra sina egna slutsatser om resultatets pålitlighet. Stegen i processen finns 
beskrivna i olika delar av den här uppsatsen. De utskrivna intervjuerna, liksom samtliga 
anonymiserade enkätsvar är av utrymmesskäl inte publicerade i uppsatsen, men de finns 
tillgängliga hos författarna till uppsatsen. Därmed anser vi att kravet på pålitlighet får anses 
vara nått.  
 

5.2 Resultatdiskussion 
Som tidigare angetts var syftet med den här uppsatsen att undersöka, tolka och förstå hur 
lärare verksamma vid gymnasieskolor och i den kommunala vuxenutbildningen i Luleå 
kommun arbetar för att komma till rätta med elevers plagiering. Vår tes var från början att 
plagiering förekommer och vi har med stöd av tidigare forskning och våra egna 
undersökningar arbetat för att belägga denna. För att uppnå syftet sökte vi besvara fyra 
kartläggande frågor. Dessa återfinns som underrubriker i det här kapitlet.  
 
På vilket sätt visar sig problemet med plagiering på gymnasieskolorna och i den kommunala 

vuxenutbildningen i Luleå kommun? Enligt de resultat, som vi fick fram i undersökningen av 
det studerade problemet, är svaret på den här frågan relativt tydligt. Enligt lärarna som har 
deltagit i enkätundersökningen och blivit intervjuade visar sig problemet med plagiering 
genom att eleverna kopierar material från Internet eller genom att de plagierar böcker. 
Fördelningen mellan de uppfattade metoderna visade att eleverna oftast plagierade från 
Internet. När vi har gjort verksamhetsförlagd utbildning under vår studietid har vi uppfattat att 
plagiering från Internet är vanligast. Vi delar åsikten att elever använder Internet som ett slags 
lärobok. Detta är enligt vår, och informanternas, mening på gott och ont. Som tidigare nämnts 
kan detta leda till en negativ godtrohet från elevernas sida, men det kan också vändas till 
något positivt genom att lärare har möjlighet att använda icke tillförlitliga hemsidor som 
exempel i undervisningen. Här har med andra ord lärare ett viktigt val att göra; antingen att se 
Internet som ett hot, eller som en möjlighet och ett verktyg. Vi tror att teknikens omfattning är 
svår att påverka, men att skickliga lärare kan verka för att tekniken kan användas i lärandets 
tjänst.  
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Ibland plagierar eleverna texter rakt av och ibland väljer de ut olika delar och plagierar dessa. 
Detta stöds även av den tidigare forskning som vi har tagit del av, där det anges att eleverna 
kan få information i nästan alla aktuella frågor (Sterngold 2004 s. 16). Viktigt att påpeka i 
sammanhanget är att vissa lärare uttryckte att det fanns ett stort mörkertal och att det är svårt 
att upptäcka alla fall av plagiering.  
 
Det pedagogiska resultatet av plagiering menar den tidigare forskningen är att den hotar 
inlärningen (Willens 2004 s. 57). Som lärare är det säkert lätt att bli upprörd när en elev 
plagierar. Frågan är varför man blir upprörd? Handlar det om en personlig kränkning, eller 
handlar det om att eleven genom att ha plagierat har missat en viktig del i sin kunskaps-
utveckling? Här anser vi att lärare behöver reflektera och utvärdera sina egna ståndpunkter.  
 
 
Har problemet med plagiering, sedan Internet började användas i skolan förändrats i fråga 

om omfattning? Svaret på den här frågan var inte lika entydigt som på den första frågan. En 
majoritet av informanterna menade att plagieringen hade ökat med ökningen av användningen 
av Internet. Dock fanns det ett fåtal lärare som menade att plagieringen var konstant. Det 
tyckte vi var en intressant iakttagelse, som tål att forskas vidare kring. Våra egna 
spekulationer kring detta faktum landade i att vi förmodade att dessa lärare, som hade mer än 
20 års erfarenhet av sitt yrke hade sett så mycket plagiering i sina dagar att de plagiat som är 
hämtade från Internet inte skiljde sig från tidigare plagiat, som hämtats från böcker eller andra 
elevers arbeten. Som sagt var är dock detta spekulationer från vår sida.  
 
Vår undersökning visade att plagiering alltid har förekommit på ett eller annat sätt (Willen 
2004 s. 55). Den tidigare forskning som vi har tagit del av menar att plagieringen har ökat i 
takt med att Internetanvändandet har gjort det. Det är dock viktigt att slå fast att även om 
plagieringen har ökat, har också möjligheterna att upptäcka den gjort det samma. Vid 
intervjuerna som vi gjorde framkom det att möjligheterna att upptäcka plagiering innan 
Internet började användas i skolan var starkt begränsade. Lärare var hänvisade till att läsa 
tidningsurklipp och leta i böcker. Lärare verksamma idag kan lätt skriva in ord eller fraser i 
någon sökmotor och direkt hitta träffar om arbetet är plagierat. Numera finns också 
Internetbaserade hjälpmedel, som exempelvis Urkund, som gör att lärare inte själva behöver 
söka fram det plagierade materialet. Därmed får det anses vara klarlagt att Internets intåg i 
skolan har medfört både goda och onda ting. Dock går det ju att fråga sig om den ökade 
plagieringen som Internetanvändandet tycks ha medfört kan sättas in i något positivt 
perspektiv. Vi ställer oss tveksamma till det. För ytterligare läsning inom detta område, se 
bland andra McLafferty & Foust (2004) och Sterngold (2004).  
 
 
Vilka metoder, tekniska och övriga, använder lärare för att upptäcka elevers plagiering? Det 
resultat vi fick fram tyder på att lärarna använder sig av flera olika metoder. En är att de själva 
söker på Internet, via olika sorters sökmotorer, eller att de använder sig av Internettjänster, 
t.ex. Urkund. En annan är att de söker i böcker, även om detta inte tycktes vara lika vanligt. 
Vi tolkar detta som att lärarna uppfattar att plagieringen från Internet är vanligast före-
kommande, och därför söker de först och främst där. Kanske är det också en fråga om 
resurser. Som i många andra yrken måste läraren använda tiden effektivt. Metoder som verkar 
effektivast används troligen då flitigast. Vi uppfattade det som att lärarna var frustrerade över 
att det inte går att få fram alla fall av plagiering i ljuset. Det går att fråga sig om den 
undervisning som lärare bedriver, och som i många fall inkluderar att läraren talar om för 
eleverna att han eller hon söker på Internet för att upptäcka plagiering kan leda till att eleverna 
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hellre väljer att plagiera från böcker. Detta skulle kunna vara troligt, då många av våra 
informanter enbart sökte efter plagiering på Internet och många också uttryckte att de talade 
om detta för eleverna.  Detta ska inte tolkas som att sökande i böcker inte förekommer bland 
lärare, men bland våra informanter var denna grupp i minoritet.      
 
Ett fåtal lärare svarade på enkäterna att de använde sig av den erfarenhet som de hade fått i 
mötet med eleverna. Intervjuerna visade tydligt att erfarenheten är väldigt viktig för lärarna. 
De fall av plagiering som de berättade om handlade alla om att lärarna uppfattade att språket 
som eleverna använde i sina arbeten inte var deras eget. Den förmåga att avläsa detta hade 
lärarna fått genom sin dagliga profession och genom att läsa flera arbeten som eleverna hade 
producerat. Den tidigare forskningen på området ger flera olika tips på genom vilka 
plagieringen kan stävjas. Ett sätt är just att låta eleverna skriva en kortare text i början av en 
kurs, för att läraren ska få möjlighet att lära känna elevens språk (McLafferty & Foust 2004, s. 
187). Om detta är en metod som våra informanter använde sig av får vi låta vara osagt, då 
informanterna varken har bekräftat eller dementerat detta. En metod som nämndes i den 
tidigare forskningen är att inte låta eleverna arbeta med självständiga skrivuppgifter. Denna 
metod tycktes inte våra informanter ha anammat. I ljuset av läroplanens (Lpf 94 s. 5) krav på 
att elever ska lära sig att sovra bland information är vi glada att så inte är fallet. Denna metod 
uppfattar vi karaktäriseras av verklighetsflykt och ett strutsbeteende. Att sätta sin egen 
bekvämlighet före elevernas kunskapsutveckling har vi svårt att se som något annat än ett 
svek. Våra informanter tycktes ha en god medvetenhet om hur de kunde både förebygga och 
stävja plagiering.  
 
Våra resultat från enkäten och intervjuerna visade att de flesta informanterna inte kände till 
om det fanns gemensamma riktlinjer för arbetet mot plagiering, men att de flesta var positiva 
till utformandet och användandet av dessa. Detta tyder på att riktlinjer kan ses som ett 
hjälpmedel, och troligtvis ett effektivt sådant, då lärarna själva ställer sig på det hela taget 
positiva till gemensamma riktlinjer och att det inte är något som pådyvlas uppifrån. Den 
tidigare forskningen (Sterngold 2004 s. 21) slår fast att gemensamma metoder och riktlinjer är 
ett lyckat sätt för att komma till rätta med plagiering. Vi har erfarit att arbetet mot plagiering 
sker på väldigt olika sätt och enligt olika metoder bland de lärare som vi har tillfrågat. 
Avgränsningen för den här uppsatsen har geografiskt sett varit Luleå kommun. Om det inte 
finns en likvärdighet i arbetet här, hur ska det då kunna finnas i resten av landet frågar vi oss. 
 
Andra forskare menar att arbetet med att stävja plagiering bör starta mycket tidigare än vad 
det gör idag (Bugeja 2004 s. 37). Där kan vi inte annat än hålla med. Vi har som sagt var 
inriktat vår undersökning mot gymnasieskolan och vuxenutbildningen, men vi kan ändå inte 
avstå ifrån att påpeka att elever som påbörjar sin utbildning i dessa skolformer gör det med en 
mängd olika erfarenheter. Om en av dessa åtminstone var en god grund i hur källor ska 
hanteras och varför plagiering ska undvikas tror vi mycket skulle vara vunnet. En informant 
som vi intervjuade menade att vissa elever har svårt att veta vad som är plagiering och vad 
som inte är plagiering. I dessa fall hjälper inte alla hjälpmedel i världen – eleven fortsätter att 
plagiera, mot bättre vetande.  
 
 
Hur arbetar lärarna med källkritik i relation till plagiering gentemot eleverna? På den här 
frågan har vi funnit att arbetet med källkritik tycks vara omfattande. Mer än hälften av de i 
enkätundersökningen tillfrågade lärarna svarade att de arbetade med källkritik i sin 
undervisning. Vissa lärare tryckte extra hårt på att källhänvisningar och källförteckning var en 
nödvändighet. Det går möjligen att tänka sig att detta kan ha en avskräckande effekt på elever 
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som funderar på att plagiera. Detta är dock inte alls säkert, eftersom flera av de intervjuade 
informanterna menade att eleverna många gånger tror att det är svårt för lärarna att upptäcka 
plagiering. En av de intervjuade informanterna menade att arbetet med källkritik borde vara 
historielärarens ansvar. Detta vänder vi oss emot, då vi anser att alla lärare har en skyldighet 
att skapa förutsättningar för eleverna att tränas i ett kritiskt förhållningssätt. Detta stöds också 
av den litteratur som vi har tagit del av. Där framgår det att ansvaret för undervisningen i 
källkritik ligger på samtliga lärare, vilket gör att undervisningen omöjligt kan begränsas till ett 
enda ämne (Lipson & Reindl 2003 s. 8). Som vi har uppfattat det kryper det egna 
informationssökandet allt längre ner i åldrarna. En av våra informanter uttryckte att det 
självständiga kunskapssökandet riskerar att underminera färdigheterna i källkritik. Sker detta 
tror vi att plagieringen riskerar att öka. Vi menar att elever som äger en medvetenhet om vilka 
källor som är tillförlitliga och som dessutom vet hur källorna ska hanteras löper mindre risk 
att frestas att plagiera. Vi anser att större fokus bör läggas vid processen kring kunskaps-
byggandet, och inte enbart kring det på resultatet. Willen (2004 s. 57) stöder denna åsikt.  
 
Utifrån besvarandet av våra kartläggande frågor anser vi att syftet får anses vara uppfyllt. 
Genom att använda sig av de metoder som våra informanter så ambitiöst gör samt genom att 
samverka och öka likvärdigheten hoppas och tror vi att plagiering kan gå från att vara ett 
nödvändigt ont till att bli allt mer sällsynt.  
 
 

5.3 Förslag på fortsatt forskning 
När vi har skrivit den här uppsatsen är det några frågor som vi har funderat på under arbetets 
gång. Den första handlar om vilken kunskap gymnasieelever har om källkritiskt tänkande och 
hur information ska hanteras från tidigare skolgång. Det skulle vara intressant att undersöka 
om arbetet mot plagiering också gör det. Vet t.ex. en elev i år fyra att det inte är tillåtet att 
klippa och klistra med den information som hämtas från Internet eller i olika böcker?  
 
Den andra frågan handlar i slutändan om likvärdighet. Vi menar att det skulle behöva satsas 
mer resurser och fortbildning i frågor kring arbetet med plagiering.  Det räcker inte att ha 
riktlinjer som inte är kända av personalen på en skola – det är dessa frågor alltför angelägna 
för.  
 
Vår sista fråga rör den arbetsbörda som lärare har på grund av plagieringen. Många av våra 
informanter tycktes vara frustrerade över att tiden att upptäcka plagiering är så stor i relation 
till övriga arbetsmoment. Vi tror att det dels behövs ökade resurser, möjligtvis till flera 
tekniska hjälpmedel, till exempel Urkund, men dels att lärarna kan göra en hel del för att 
själva påverka sin arbetssituation. Att konstruera arbetsuppgifter för eleverna som gör det 
svårare att plagiera kanske tar längre tid än att bara ge generella uppgifter, men efterarbetet 
bör då i gengäld ta mindre tid i anspråk. Johnson (2004 s. 549) menar att uppgiftens 
konstruktion är avgörande för huruvida elever kommer att plagiera eller inte. Vi menar att 
detta är ett område som skulle behöva utforskas mycket mer.  
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Bilaga 1 Enkätfrågor 
 

Enkätfrågor om plagiering Nummer: ________ 
 

1. Vilka ämnen undervisar du i? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 

2. Hur länge har du arbetat som lärare? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 

3. Förekommer det enligt din mening plagiat i elevarbeten på din skola och i så fall, i hur 
stor omfattning?  
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 

4. Vilka metoder använder du för att komma till rätta med plagiering? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 

5. Vilka metoder uppfattar du att eleverna använder vid plagiering? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 

6. Känner du till om det finns det riktlinjer på din skola för hur arbetet mot plagiering ska 
genomföras? 
 
_____________________________________________________________________ 



 

 

 
 

7. Vilka metoder använder du eller skulle du använda om eleverna ertappas med 
plagiering? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 

8. Anser du att plagieringen konstant eller att den har ökat/minskat sedan Internet 
började användas i skolan? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 

9. Arbetar dina elever med källkritik och i så fall, i hur?  
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 

10. Kan du tänka dig att bli intervjuad angående de här frågorna? 

□   □ 
Ja   Nej 

 
 
 
 

 

 



 

 

Bilaga 2 Intervjuguide 
 
1. Berätta om ett tillfälle där du har kommit i kontakt med elevers plagiering.  
 
2. När är det vanligast att elever plagierar?  
 
3. Tror du att gemensamma riktlinjer, skrivna eller oskrivna, skulle underlätta arbetet mot 
elevers plagiering? 
 
4. Beskriv dina erfarenheter av arbetet med källkritik i relation till plagiering.  
 
5. Är det något mer du vill tillägga? 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


