
Högskolepedagogiska texter, Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL), 

Göteborgs universitet, juni 2022 www.pil.gu.se/publicerat/texter  

Om plagiering och plagieringsförebyggande arbete i högre 

utbildning: en enkätstudie 

Malin Nilsen 

Sammanfattning: Denna studie fokuserar på plagiering samt hur universitetslärare kan utforma 

pedagogiska strukturer i syfte att stävja plagiering genom att stödja studenter i utveckling av miljöer 

som karakteriseras av akademisk integritet. Studien utgår från en enkätundersökning med 76 

studenter vid Göteborgs universitet. I enkätsvaren framkom att de flesta studenter anser sig vara 

väl medvetna om vad som räknas som plagiering men att de efterfrågar mer information och 

undervisning om plagiering och akademiskt skrivande. 
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Bakgrund 
Denna text handlar om plagiering, närmare bestämt hur lärare inom högre utbildning kan arbeta 

förebyggande mot plagiering genom att bidra till en kultur som präglas av akademisk integritet – 

ett begrepp som används för att beskriva ett vetenskapligt förhållningssätt som kännetecknas av 

ärlighet, tillit, rättvisa, respekt och ansvar (International Center for Academic Integrity, 2014). 

Plagiering bland studenter är en problematisk fråga eftersom det, liksom andra typer av fusk, 

undergräver ett system som bygger på att enskilda individer ska bedömas enligt rättssäkra principer. 

Klart är att i Sverige har antalet avstängda och varnade studenter ökat kraftigt under det senaste 

decenniet och är den vanligaste anledningen till att studenter blir föremål för en disciplinåtgärd 

(UKÄ, 2015, 2021). Även internationellt har denna utveckling kunnat skönjas under en längre tid. 

Emellertid tycks många universitet fortfarande hantera många av upptäckta plagieringsfall via 

informella kanaler (Pecorari, 2013). En anledning till detta kan vara att utredning av misstänkta 

plagieringsfall kan upplevas som emotionellt pressande av alla inblandade och därför sköts utanför 

de formella kanalerna. För flera år sedan, innan Göteborgs universitet utfärdade dokumenten 

”Policy för förebyggande av plagiering” (2015:492) och ”Handlingsplan för förebyggande av 

plagiering” (2015:493), stötte jag i egenskap av kursledare på ett flertal fall av misstänkta plagiat 
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som har upptäckts genom kontroll i textjämförelseverktyget Urkund. I mina samtal med 

studenterna erkände de oftast omedelbart att de hade plagierat och de flesta uttryckte stor ånger 

och led av samvetskval. Dessa erfarenheter har lett till att jag har blivit engagerad i denna fråga. 

Syftet med studien har varit att undersöka hur lärare kan stödja studenter att bidra till en kultur där 

akademisk integritet står i centrum för att förebygga plagiering. Detta har gjorts genom en 

undersökning av studenters attityder och erfarenheter av plagiering. 

Vad är plagiering och varför plagierar studenter? 
I Göteborgs universitets ”Policy för förebyggande av plagiering” definieras plagiering som följande: 

”Att plagiera innebär att presentera någon annans arbete som om det vore ens eget, eller att 

presentera ett tidigare eget arbete som om det vore nytt” (Göteborgs universitet, 2015:492, s. 2). 

Plagiering kan givetvis definieras på många olika sätt men Pecorari (2013) framhåller följande fyra 

kriterier som vanliga element i definitioner: i) det måste finnas en intertextuell överensstämmelse 

mellan text A och B, ii) denna överensstämmelse beror på att text B bygger på text A, iii) 

överensstämmelsen mellan text A och B är inte tillbörlig, det vill säga tillräcklig källhänvisning till 

text A saknas i text B, och iv) handlingen har varit uppsåtlig, att författaren till text B medvetet har 

använt sig av text A på ett otillbörligt sätt och att syftet har varit att vilseleda läsaren att tro att text 

B är egenförfattad. (Pecorari, 2013, s. 12–14). Det sista kriteriet, om studenten har haft avsikt att 

plagiera, är det som har visat sig vara svårast att utvärdera och avgöra för lärare (Pecorari, 2013). 

Vissa definitioner inkluderar därför ett tillägg som säger att plagiering är att presentera en annans 

text som sin egen vare sig det har varit avsiktligt eller inte. I Göteborgs universitets ”Handlingsplan 

för förebyggande av plagiering” anges två nivåer av plagiering: Nivå 1 innebär att lärare finner 

brister i studentens akademiska skrivande, exempelvis i form av brister i källhänvisning, citering 

och parafrasering, som beror på okunskap. Okunskap om akademiskt skrivande ska 

uppmärksammas med riktade utbildande pedagogiska åtgärder från institutionens sida (Göteborgs 

universitet, 2015:493, s. 2). Plagiering enligt nivå 2 innebär att institutionen efter utredning och 

bedömning finner att det inte är uteslutet att studenten gjort sig skyldig till plagiat med avsikt att 

vilseleda. I detta fall ska studentens agerande anmälas som ett disciplinärt ärende till rektor 

(Göteborgs universitet, 2015:493, s. 2). 

Intention är alltså avgörande för vilka åtgärder som ska vidtas vid misstanke om plagiering 

men det är som tidigare nämnts inte alltid en enkel sak att bedöma. Den typ av plagiering som 

innehåller alla de fyra ovanstående kriterier kallas prototypisk plagiering och inbegriper alltså 

medvetenhet och avsikt från studentens sida (Pecorari, 2013). En annan vanligt förekommande typ 

av plagiering kallas patchwriting (Howard, 1995; Pecorari, 2013) och innebär att studenter utgår ifrån 
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en annans text och byter ut ord, exempelvis genom att byta ut vissa ord mot synonymer eller ändra 

verbformer från aktiv till passiv form. När studenter använder sig av patchwriting är det dock inte 

alltid en avsiktlig plagiering utan ibland en brist på erfarenhet inom akademiskt skrivande. Det kan 

alltså vara svårt att avgöra om en text är ett avsiktligt plagiat, även om det finns definitioner att utgå 

ifrån som lärare. För att komplicera det ytterligare kan det även finnas delvis olika syner på vad 

som räknas som plagiat inom olika kulturella och akademiska kontexter (Pecorari, 2013). Det finns 

dessutom vetenskapligt stöd för att det finns ett stort mörkertal när det gäller oupptäckta plagiat. 

Tidigare studier har visat att de flesta fallen av fusk (såsom plagiering) aldrig upptäcks (Park, 2003; 

Pecorari, 2013). Mycket tyder även på att digitaliseringen av samhället i stort och 

utbildningsväsendet i synnerhet har gjort det enklare att få tag på och manipulera texter. I en 

enkätundersökning bestående av 1222 brittiska universitetsstudenter uttryckte drygt 60 procent av 

dessa (n = 757) att de hade plagierat med hjälp av internet minst en gång under det senaste året 

(Selwyn, 2008). Om denna siffra är tillförlitlig är dock svårt att bedöma. Självrapportering är ett 

opålitligt instrument och människor tenderar ofta att underskatta egna tillkortakommanden och 

överskatta andras (Walker, 2009).  

Men, varför plagierar då studenter inom högre utbildning? Vanliga skäl som brukar anges är 

okunskap om korrekt akademiskt skrivande (Devlin & Gray, 2007; Iyer & Eastman, 2006; Park, 

2003) samt svårigheter att planera sina studier och tidsbrist (Bennett, 2005; Bernardi, Baca, Landers 

& Witek, 2008; Yardley, Rodriguez, Bates & Nelson, 2009). Det kan konstateras att dessa studier 

främst förlägger problematiken hos de individuella studenterna som på olika sätt ses som ägare av 

problemet. Det finns emellertid även studier där forskare belyser att problemen kan ligga på en 

mer strukturell nivå och förklaras genom hur utbildning organiseras. I en amerikansk enkätstudie 

med 240 sociologistudenter (Heckler & Forde, 2014) svarade nästan hälften av respondenterna att 

det är lärarkollektivet som är främst ansvariga för studenters plagiering på grund av skäl som att 

examinationsuppgifter inte förklaras ordentligt, att lärare har för höga krav på studenternas 

prestationer och att de inte kommer att upptäcka plagiering på grund av hög arbetsbörda. Det kan 

sålunda konstateras att detta är en komplex fråga och att det kan finnas många olika skäl till att 

studenter plagierar. 

De amerikanska forskarna Heckler och Forde (2014) gör gällande att studenters syn på 

plagiering till stor del är kulturellt och kontextuellt betingad. Alltså, om studenter uppfattar att 

plagiering är vanligt förekommande i den kontext de befinner sig är det större risk att de själva 

plagierar (se även Rettinger & Kramer, 2009). Enligt ett sådant resonemang blir det intressant att 

undersöka hur vanligt studenter tror att plagiering är på det program de är antagna och det är ett 

område som kommer att undersökas i denna studie. 
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Plagiering – en akademisk dödssynd eller universitetens eget fel? 
Plagiering är givetvis inte ett nytt problem men det utgör likväl en pågående nationell och 

internationell utmaning inom högre utbildning. Det är också ett område som kan väcka starka 

känslor och reaktioner, i synnerhet inom akademin (Pecorari, 2013). Elbow (1999) och Rosamond 

(2002) kallar det den största akademiska synden som kan begås och Billings (2004) hävdar att 

plagiering kan betraktas som en dödssynd inom universitetsvärlden. I början av 2000-talet skapade 

ämnet hetsig debatt bland akademiker eftersom studentfusket sades vara på uppgång (Clegg & 

Flint, 2004). Plagiering kopplades till företeelser som New Public Management (Füredi, 2004), 

inkludering och breddad rekrytering (Clegg & Flint, 2006) och internet (Sterngold, 2004). Scanlon 

(2003) argumenterar exempelvis för att internet har bidragit till att studenter fuskar i större 

utsträckning eftersom det är så enkelt att det blir nästintill oemotståndligt.  

Denna debatt utgjorde startskottet till att universitet över hela världen började försöka 

förebygga och förhindra fusk, bland annat genom implementering av olika typer av mjukvara för 

att upptäcka (och avskräcka ifrån) plagiat, såsom Ouriginal/Urkund, Turnitin, GenuineText och 

BILDA (Carroll & Zetterling, 2009). Dessa satsningar har dock inte sällan utmärkts av teknologisk 

determinism när det gäller de förhoppningar som åtföljer dem, det vill säga att det är vanligt att det 

finns en övertro på mjukvarans effektivitet. Antiplagiatmjukvaror måste dock alltid kombineras 

med andra insatser för att vara effektiva (Devlin & Gray, 2007). För att lärare inte enbart ska förlita 

sig på antiplagieringsmjukvara, förordas ofta kompletterande förebyggande arbete genom olika 

typer av insatser på såväl fakultetsnivå som lärarnivå (Jereb, Urh, Jerebic & Sprajc, 2017). Emellertid 

har det visat sig vara svårt att empiriskt säkerställa tillförlitliga data som visar hur mycket plagiering 

har ökat, vilket enligt Walker (2010) har bidragit till att plagiering har blivit ett kontroversiellt ämne 

i akademin. Vissa forskare menar dock att oron för fusk är överdriven och att debatten kring ämnet 

liknar moralpanik (Clegg & Flint, 2006). Andra forskare, som den ungersk-kanadensiske sociologen 

Frank Füredi (2004, 2017), kritiserar universitetsvärlden för att normalisera plagiering genom att 

fokusera på (bort)förklaringar om varför studenter plagierar. Han exemplifierar detta genom att 

lyfta några av de faktorer som under det senaste decenniet har angetts som skäl till att studenter 

plagierar: att universitetsutbildning har blivit dyrare vilket gör att studenter måste ta ”genvägar” för 

att kunna studera och arbeta samtidigt, att studenter inte har tillräcklig kunskap om vad som räknas 

som plagiering, att studenter från andra kulturer (än den brittiska) har andra attityder till vad som 

räknas som plagiat, att internet har gjort att studenter har approprierat ”copy and paste”-strategier 

under sin skolgång som de fortsätter att använda på universitetet samt att den växande 

medelklassens studenter har råd att köpa färdiga uppsatser. Füredi (2004, 2017) opponerar sig mot 

dessa förklaringsmodeller och framhåller att universiteten kort och gott skyller ifrån sig. Han gör i 
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stället gällande att det är universitetens eget fel att studenterna plagierar eftersom plagiering har 

blivit en normaliserad praktik. I takt med att universitetsutbildning har genomgått en 

kommodifiering, det vill säga att i takt med att universitetsutbildningar har omvandlats till varor, så 

har grundläggande akademiska ideal gått förlorade och förlorat sin inre mening.  

 

Akademisk integritet och plagieringsförebyggande arbete 
Hur man än vänder och vrider på denna fråga är det tydligt att plagiering är tätt kopplad till 

värderingar, etik och normer och därmed till det som brukas kallas akademisk integritet. Akademisk 

integritet som begrepp förknippas vanligtvis med honnörsord som ärlighet, tillit, rättvisa, respekt 

och ansvar (International Center for Academic Integrity, 2014). Begreppet har med tiden utvecklats 

från att associeras med informativa insatser där studenter informeras om vad de inte får göra (inte 

plagiera, fuska eller samarbeta på otillåtna sätt) till att numera mer diskuteras utifrån mer holistiska, 

kollaborativa och framför allt förebyggande åtgärder som inkluderar alla grupper som är inblandade 

i utbildningen, det vill säga såväl studenter som lärare, forskare, administratörer och ledning 

(Bjelobaba, 2018; Bretag, Mahmud, Wallace, Walker, McGowan, East, Green, Partridge & James, 

2014; Sefic, Striepe & Yorke, 2020). Enligt denna inläsning av begreppet blir det betydelsefullt att 

man inom högre utbildning samverkar för att studenter ska kunna förvärva kunskaper om 

akademiska grundvärderingar och etiska frågor på interaktiva sätt och därigenom vara delaktiga att 

utveckla en kultur som karakteriseras av akademisk integritet och där ett vetenskapligt synsätt är 

förhärskande. Studier har nämligen visat att plagieringsförebyggande arbete kan vara effektivt 

förutsatt att det har fokus på att utveckla och understödja akademiska värderingar och inte enbart 

på information om plagiering och referenshantering (Sefcik, Striepe & Yorke, 2020).  

I denna text blir det även betydelsefullt att belysa studenters perspektiv på plagiat eftersom 

tidigare studier har visat att attityder om vad som räknas som plagiat ofta skiljer sig mellan lärare 

och studenter (Ashworth, Bannister & Thorne, 2006; Nilsson, Lönn Svensson & Orlenius, 2009). 

Ur ett högskolepedagogiskt perspektiv är det självfallet viktigt att man som lärare skaffar sig 

kunskap om studenters egna attityder till plagiering för att stötta dem i att undvika plagiat. Som 

tidigare nämnts formas studenters syn på plagiering till stor del av den akademiska och 

utbildningskontextuella miljö de ingår i. Heckler och Forde (2014) föreslår därför att verksamma 

inom högre utbildning kan motverka plagiering genom att utveckla en akademisk lärandekultur där 

akademisk prestation värderas högt och lärandet står i centrum och sträva bort från en 

instrumentell syn på utbildning där resultat räknas högre än bildning. En sådan utveckling bör, 

enligt författarna, innefatta såväl studenter som lärare. Studenter behöver tidigt i sin utbildning få 

stöttning och utbildning kring tidsplanering, få tydlig information om vad en så kallad akademisk 
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lärandekultur innebär och få delta i värdegrundsarbete där sociala normer och värden diskuteras 

och behandlas (Heckler & Forde, 2014). Vidare bör examinationsuppgifter vara tydligt kopplade 

till kursmål och lärande (Heckler & Forde, 2014) vilket går att koppla till principen om constructive 

alignment (Biggs, 1999; Biggs & Tang, 2011), eller vad som på svenska kallas konstruktiv länkning 

(Johansson, Norman, Fogelberg & Petersson, 2012). Denna princip innebär att förväntade 

mål/läranderesultat bör stå i linje med kursinnehåll och bedömningsformer (Biggs & Tang, 2011). 

Plagiering som fenomen bör diskuteras med studenter eftersom samtal kan bidra med nya 

perspektiv som kan hjälpa lärare i det preventiva arbetet (Heckler & Forde, 2014). Lärares 

undervisningsskicklighet borde även värderas minst lika högt som publiceringsskicklighet, en 

inställning som bör delas av fakultets- och institutionsledning. Ett exempel på detta, resonerar jag, 

kan vara satsningar på excellenta lärare (Ryegård, Apelgren & Olsson, 2010).  

För denna studies skull blev det betydelsefullt att starta i studenternas perspektiv på 

plagiering och därefter ge förslag på hur lärare inom högre utbildning kan arbeta förebyggande i 

sin undervisning för att motverka plagiering. Det empiriska material som studien bygger på är 

utförd på förskollärarprogrammet på Göteborgs universitet. På programmets första kurs 

(LÖK10G) ingick ett par workshops om biblioteksinformation och informationssökning på 

biblioteket samt seminarier om akademiskt skrivande, akademiskt läsande och studieteknik. 

Information om plagiering gavs i skriftlig form (i kursguiden) där såväl en definition av begreppet 

samt exempel på plagiering angavs. I den andra kursen på programmet (LÖFÖ30) togs akademiskt 

skrivande upp i en föreläsning av representant för Enheten för akademiskt språk (ASK). Vid denna 

föreläsning togs grunderna i akademiskt skrivande upp, exempelvis hur struktur och samband i 

texten skapas samt referenser. Utöver detta erbjöds studenterna att ta del av den digitala aktiviteten 

”Akademisk integritet” på den dåvarande lärplattformen där studenterna kunde få kunskap om 

akademisk integritet och plagiering samt hur de kan undvika att plagiera genom korrekt 

källhantering och referering. Länkar avgavs även till ASK där studenterna kan hitta tio filmer på 

mellan fyra och tolv minuter som behandlar olika delar som är viktiga i det akademiska skrivandet, 

såsom citat- och referatskrivande. 

 

Metod 

Jag undersökte detta område genom en anonym webbenkät som riktade sig till alla studenter som 

gick sin femte termin1 på förskollärarprogrammet under våren 2018. Enkäter kan utgöra ett steg i 

en intervention för att skapa ett underlag för att arbeta pedagogiskt med att förebygga plagiat 

(Nilsson, Lönn Svensson & Orlenius, 2009). Självrapportering är som tidigare nämnts i denna text 

 
1 Utbildningen omfattar sju terminer. 
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ett något opålitligt instrument, vilket kan påverka att studenternas svar inte är helt tillförlitliga 

(Walker, 2009). Det kan delvis uppvägas av att enkäten var anonym och studenterna har därför 

inget att ”förlora” på att svara så ärligt som de kan. De har heller inte en lärarrelation till mig då jag 

inte var involverad i någon av deras kurser under den aktuella vårterminen. Enkäten bestod av 14 

frågor och skickades ut till alla 152 studenter på kursen, se bilaga 1. Jag presenterade enkäten på en 

kursintroduktion för kursen LÖFÖ25 (Matematikdidaktik 2 för förskollärare) där ca 80 studenter 

närvarade. Därefter skickade jag ut information via meddelandefunktionen i lärplattformen och e-

post med information om enkäten, samt en länk och QR-kod till enkäten till alla registrerade 

studenter på kursen, se bilaga 2. Två påminnelser sändes ut, efter sex respektive 14 dagar efter 

kursintroduktionen. 

Resultat och analys 
Svarsfrekvensen var 50 procent (n = 76) vilket får konstateras vara ett tillräckligt stort underlag för 

analys2. Respondenternas genomsnittliga ålder var 27,7 år, för mer utförlig åldersfördelning se bild 

1. Av dessa studenter svarade 72 procent (n = 55) att de arbetar samtidigt som de deltar i

utbildningen. En majoritet av studenterna uttryckte att de var nöjda med programmet i sin helhet

– 17 procent ansåg att det stämmer mycket bra (n = 13) och 63 procent (n = 48) att det stämde

ganska bra.

Bild 1. Åldersfördelning respondenter. 

2 Procentenheter har avrundats till halvtal i denna redovisning. 
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Övergripande beskrivning av studenternas kunskap om och erfarenhet av plagiering 

Ett förväntat resultat för denna studie var att de flesta studenter skulle ange att de har god 

kännedom om vad som räknas som plagiering på universitetsnivå, vilket också bekräftades av deras 

svar. Studenterna fick ta ställning till påståendet ”Jag vet vad som räknas som plagiering” och 

sammanlagt 96 procent svarade att påståendet ”stämmer mycket bra” (n = 36) eller ganska bra (n 

= 37). Dessa siffror stämmer väl med tidigare forskning som visar att studenter har god kunskap 

om vad som utgör plagiering (Heckler & Forde, 2014). Endast tre respondenter angav att 

påståendet ”stämmer varken bra eller dåligt” (n = 2) respektive att det ”stämmer dåligt” (n = 1). 

Ingen av studenterna angav alternativet ”stämmer inte alls”, se bild 2. Det kan sålunda konstateras 

att de flesta studenterna ansåg sig ha god kunskap om vad plagiering innebär. Det är betydelsefullt 

att undersöka hur studenternas fem terminer på programmet har bidragit till deras kännedom om 

plagiering. När studenterna fick ta ställning till om lärare på programmet har talat med dem om 

plagiering svarade 76 procent (n = 58) att det stämmer mycket eller ganska bra. Det kan alltså 

konstateras att tre fjärdedelar av studenterna ansåg att de hade tagit del av undervisning om 

plagiering under sin utbildningstid, se bild 3. På frågan om studenterna hade tagit del av aktiviteten 

”Akademisk integritet” på den lokala IT- plattformen svarar 33 procent (n = 25) att de hade det, 

29 procent (n = 22) att det inte hade det och hela 38 procent (n = 29) att de inte visste om de hade 

det. Sammanfattningsvis kan det alltså konstateras att de flesta av respondenterna är säkra på vad 

som räknas som plagiering och att en majoritet av dem angav har fått information och undervisning 

under programmets gång. 

 

Bild 2. Respondenternas svar på påståendet ”Jag vet vad som räknas som plagiering”. 
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Bild 3. Respondenternas svar på påståendet ”Lärare på förskollärarprogrammet har pratat med oss studenter om 

plagiering på förskollärarprogrammet”. 

Studenternas svar om egen och andras plagiering 

Ett annat förväntat resultat var att det skulle synas en diskrepans i studenternas svar när det gäller 

egen plagiering och ”andras” plagiering. Det skulle sannolikt vara en större andel studenter som 

uttrycker att de tror att deras kurskamrater har plagierat, än studenter som svarar att de själva har 

plagierat. Även detta förväntade utfall visade sig stämma väl. När studenterna fick frågan hur 

vanligt de trodde plagiering var på programmet svarade 38 procent (n = 29) att det är mycket eller 

ganska vanligt, 35,5 procent (n = 27) att det är varken vanligt eller ovanligt och 23,5 procent (n = 

18) att det inte är särskilt vanligt. Endast två studenter trodde att det är mycket ovanligt, se bild 4.

I jämförelse med andra studier är dessa siffror relativt låga (se exempelvis Heckler & Forde, 2014).

Det är ett intressant resultat eftersom tidigare forskning visar att studenters syn på plagiering beror

på den rådande lokala kulturen. Ju vanligare de tror att det är, desto troligare är det att de plagierar

själva.

På frågan om de själva hade plagierat under sin tid på programmet svarade endast fyra 

procent att de hade gjort det någon enstaka gång, vilket motsvarar tre studenter, se bild 5. Det är 

en låg siffra som kan jämföras med den grupp studenter som svarar att de inte har plagierat, vilken 

uppgår till nästan 54 procent (n = 41). Det är dock intressant att notera att nästan 41 procent (n = 

31) angav att de kan ha plagierat utan att veta om det. De tre studenter som svarade att de hade

plagierat någon enstaka gång var alla under 25 år, var ganska eller mycket nöjda med programmet

och ingen av dem hade använt sig av aktiviteten Akademisk integritet på IT-plattformen. Två

svarade att påståendet att ”Jag skulle behöva hjälp att lära mig mer om skrivprocesser” stämde

ganska bra. På frågan hur vanligt de trodde plagiering var svarade de alla olika: en svarade väldigt

vanligt, en ganska vanligt och en mycket ovanligt.
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Bild 4. Respondenternas svar på frågan ”Hur vanligt tror du plagiering bland studenter på förskollärarprogrammet 

är?”. 

 

 
Bild 5. Respondenternas svar på frågan ”Har du själv plagierat på din tid på förskollärarprogrammet?”. 

 

Studenternas svar om varför andra studenter plagierar 

Målet med denna empiriska studie har varit att skapa ett underlag för utveckling av pedagogiska 

strukturer för att förebygga plagiering. För att veta vilka områden som blir viktiga att fokusera på 

blir det betydelsefullt att undersöka skälen till att studenter plagierar. Studenterna fick därför välja 

mellan flera fasta svarsalternativ på frågan om varför de tror att studenter plagierar och de gav i 

genomsnitt fyra svar på denna fråga. De två vanligaste svaren var ”okunskap om källhantering och 

referering” och ”okunskap om vad som räknas som plagiat” som båda valdes av 72 procent (n = 

54). Svarsalternativet ”osäkerhet när det gäller hur man skriver akademisk text” angavs av 56 

procent. Det kan därmed noteras att de tre vanligaste svaren signalerar oavsiktlig plagiering. 

Studenterna fick även förhålla sig till följande påstående: ”Jag vet hur man citerar elektroniskt 

material”. På denna fråga angav 53,5 procent (n = 39) att det stämmer mycket eller ganska bra. 

Emellertid angav 27,5 procent (n = 20) att det stämmer dåligt eller inte alls. Det innebär att mer än 

en fjärdedel av studenterna är osäkra på hur de ska referera till elektroniska källor. Detta resultat 

stöds av Bloch (2012) och Pecorari (2013) som gör gällande att studenter ofta finner det svårt att 

veta hur de ska hantera elektroniska material. Dessvärre inkluderades inte en fråga om hur 

studenterna ställer sig till källhantering och referering av andra typer av källor än elektroniska i 

enkäten, men många studenter uttryckte dock i fritextsvar på den sista frågan i enkäten att de 
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önskade lära sig mer om referenshantering och att de ansåg att refereringssystemet APA är 

komplicerat att använda. Det kan även tilläggas att när studenterna fick ta ställning till om de skulle 

behöva hjälp med att lära sig mer om skrivprocesser kunde ett liknande resultat observeras. Svaren 

kan delas in i tre ungefär lika stora grupper: 34 procent (n = 26) angav att det stämmer mycket eller 

ganska bra, 33 procent (n = 25) att det stämmer varken bra eller dåligt och 33 procent (n = 25) att 

det stämmer dåligt eller inte alls. Detta ger en indikation om att en betydande del av studenterna 

fortfarande, trots att de hade den största delen av sin utbildning bakom sig, kände en osäkerhet 

inför hur de ska referera korrekt och skriva akademisk text, vilket stöds av Pecorari (2013) som 

understryker att studenter ofta har oklara uppfattningar om vad de får och inte får göra med sina 

källor. 

 

Bild 6. Varför tror du att förskollärarstudenter plagierar? 

 

Olika typer av plagiering 

I enkäten efterfrågades vilka typer av plagiat som studenterna upplevde vara vanligt förekommande 

på programmet. De fick då skatta hur vanliga de trodde olika typer av plagiering var på en skala 

från ”mycket ovanligt” till ”mycket vanligt förekommande”. Det vanligaste tillvägagångssättet 

enligt studenternas uppfattning var ”att skriva om en författares material genom att ändra vissa 

delar” – så kallad patchwriting (Howard, 1995) – vilket skattades som mycket eller ganska vanligt 

förekommande av 60,5 procent (n = 46) av studenterna. Därefter kom alternativen ”att översätta 

text från ett språk till ett annat och använda detta utan att ange källa” och ”att inkludera delar av 

ett egenskrivet arbete som redan har bedömts på en annan kurs”. Dessa två förfaranden bedömdes 

som mycket eller ganska vanliga av 31,5 procent (n = 24) respektive 29 procent (n = 22) av 

respondenterna. Mindre vanligt anser studenterna det vara ”att inkludera/skriva om mindre delar 

av en annan students arbete och presentera som sitt eget” där 42 procent (n = 32) uttrycker att det 
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är mycket eller ganska ovanligt. Även ”att ordagrant använda en författares material utan att ange 

källa” anses som mycket eller ganska ovanligt av 47,5 procent (n = 36). Minst vanligt ansåg 

respondenterna det vara att lämna in en annans arbete som har laddats ner/köpts på internet, samt 

att lämna in en annan students arbete och presentera som sitt eget. Dessa tillvägagångssätt ansågs 

vara mycket eller ganska ovanligt av 63 procent (n = 48) respektive 71 procent (n = 54) av 

studenterna. 

Studenterna fick även förhålla sig till ett påstående om hur vanligt förekommande det var att 

studenter försöker dölja plagiat genom att exempelvis lura textjämförelseverktyget Urkund, se bild 

7. Drygt hälften av studenterna, 51 procent (n = 39), svarade att de inte visste. Endast åtta studenter 

(10,5 procent) ansåg att påståendet stämmer mycket eller ganska bra och 23 studenter (30 procent) 

trodde att det stämmer dåligt eller varken bra eller dåligt. Av detta kan man antingen sluta sig till 

att strategier som dessa inte är särskilt vanliga bland studenterna på programmet – eller att studenter 

inte pratar med varandra om dessa plagiatstekniker. 

 
Bild 7. Respondenternas svar på påståendet: ”Det är vanligt förekommande att studenter på 

förskollärarprogrammet försöker dölja plagiat genom olika strategier (exempelvis att ”lura” Urkund)?” 

 

Studenternas egna förslag 

I den sista frågan fick studenterna ge förslag på vad lärarna på programmet kan göra för att hjälpa 

studenter så att de inte behöver plagiera. Denna fråga var en fritextfråga och besvarades av 60,5 

procent (n = 46) av studenterna. Deras svar har delats in i tre kategorier: i) Information om 

plagiering, ii) Undervisningsfokus och ii) Ovidkommande problematik. Observera att studenternas 

skriftliga svar alltid är ordagrant återgivna och stavfel har alltså inte rättats till. 

 

Information om plagiering (n = 21) 

En stor andel av studenterna lyfte fram förslag om att utbildningen kan öka sitt fokus på 

information om plagiering och referenshantering. I denna kategori, som är den största, lade 

studenterna fokus på vad lärarna kan göra och främst handlar det om att lärarna bör informera och 

tydliggöra för studenter vad som räknas som plagiering och hur det kan undvikas genom att lärarna 
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ger exempel på korrekt förfarande. Detta ligger delvis i linje med Heckler och Fordes (2014) studie 

där många studenter lägger det yttersta ansvaret på lärarna. Här följer några exempel på 

representativa svar från denna grupp: 

 

Mer information gällande plagiering i början av utbildningen. 

 

Mera information om vad plagiat är för något. Kanske en hel kurs som enbart behandlar 

akademiskt skrivande, referenshantering samt plagiering hade vart bra att få ta del utav för att bättre 

förstår vad som är plagiat. 

 

Ge tydlig information och ge konkreta exempel och inte bara ge oss ett test på GUL3 där vi själva 

får svara utan säga det till oss på en obligatoriskt seminarium/workshop. 

 

Informera mer inför varje tenta. Visa hur det ser ut när texterna kommer in till urkund. 

 

Vara tydligare vid granskning eller rättning av texter att faktiskt poängtera om referenser eller andra 

delar som kan vara otydliga och som kan innebära utslag i urkund behöver ändras. När vi har fått 

läsa varandras texter så har jag nästan varje gång hittat delar som är refererade på fel sätt, rent 

formellt. Även om dessa fel inte ger utslag i urkund kan det vara bra att hjälpa oss med det ”rätta” 

sättet, så vi faktiskt kan utvecklas och kanske undvika plagiat på grund av okunskap. 

 

Undervisningsfokus (n = 18) 

I denna kategori gav studenterna förslag på hur undervisningen kan förändras eller förbättras för 

att stötta studenterna. Det lades dock inte riktigt lika stor tyngdpunkt på vad lärarna bör göra i 

denna kategori utan även studenternas egna lärprocesser inkluderas. Förslagen handlade oftast om 

att tydliggöra kursguider och examinationsuppgifter, variera examinationsuppgifter, utöka skrivtid, 

förlänga kurser, undervisa mer om akademiskt skrivande samt förenkla referenssystemet APA. 

 

Mer annorlunda uppgifter. Väldigt många arbeten handlar om samma sak som man redan skrivit 

om flera gånger innan. 

 

Göra kursguiden och kursuppgifterna tydligare. Gå igenom det vi behöver veta inför tentamen och 

lägga fokus på det som är viktigt och centralt i kursen. 

 

 
3 Namnet på lärplattformen.  
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I början av programmet erbjuda extra läxhjälp/lektioner till de som inte har akademiskt ordförråd. 

Vissa av oss kommer inte direkt från gymnasiet utan kommer direkt från arbetslivet. Ge oss chans 

att öva in det akademiska språket. Och tro att vi kämpar för inte tala om de olika bedömningar som 

kommer på de hemtentor som har lämnats in under programmets gång, inse att vi har andra 

perspektiv än de som är lektorer, professorer etc. Jag är en person som vill lära mig. 

 

Bearbeta kurslitteraturen på seminarium så att så många studenter som möjligt förstår och 

litteraturens innehåll. 

 

Ge oss verktyg i hur man skriver om en text så det blir egna ord och inte författarens när man 

referar till bestämda författare. Jag är en student som har inte lärt mig att skriva om en text så det 

blir egen akademisk text. Jag har inte lika stort ordförråd som en person som har svenska som sitt 

modersmål. Eftersom jag har svenska som andra språk. 

 

Ställa högre krav. Jag tror att de studenter som plagierar gör det av ren slapphet. De tror att 

förskollärare programmet är piece of cake och att professionen i sig innebär ”att ha mysigt med 

barnen”. Jag har tröttnat på slappa elever som Inter förstår allvaret i arbetet med barn! 

 

Ovidkommande problematik (n = 7) 

Ett mindre antal studenter fokuserade på att de inte ansåg att plagiering var, eller borde vara, ett 

problem. Det är intressant att notera att även här diskuteras plagiering som en fråga om 

information. 

 

Upplever att vi fått information och förstår inte varför man är i behov av att plagiera. 

 

Svårt att säga. Jag tycker att informationen nått fram till mig iaf då bi fått bra info anser jag! Tror 

det bara är viktigt att tydliggöra att det är allvarligt att göra det men även att det drabbar en själv, 

man lär sig inte på det och det är väl förmodligen därför man sökt sig till universitetet, att lära sig, 

hoppas jag! 

 

Jag tycker ni gör det som behövs - vi som studenter har fått tillräcklig information om vad som 

gäller för att undvika plagiering. 

 

Ingen aning. Har aldrig hört nån som plagierat eller att man varit nära. Det enda som hade varit bra 

är att visa procenten för eleverna, så man vet om man ens behöver utveckla sig i sitt språk. 
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Diskussion av respondenternas svar 
Genom denna enkät framkom att nästan alla studenter ansåg sig veta på vad som räknas som 

plagiering, men att många upplevde att referenshantering och akademiskt skrivande är svårt och 

problematiskt. Även om endast ett fåtal studenter angav att de har plagierat vid enstaka tillfällen på 

programmet så svarade desto fler att de kan ha plagierat utan att veta om det, vilket kan tolkas som 

en osäkerhet när det gäller referensteknik och källhantering. En betydande del angav att de inte 

kände sig säkra på elektronisk referering och att de skulle behöva stöd i skrivprocessen. 

Studenternas egna svar på hur lärare kan stötta studenter på programmet så att de inte behöver 

plagiera ger en tydlig indikation om att plagiering ses en fråga om information och tydlighet ur ett 

studentperspektiv. Studenterna önskar systematisk och konsekvent information kring plagiering, 

akademiskt skrivande och referenshantering. Detta görs i dagsläget i de två första kurserna, men 

det finns alltså anledning att föreslå att frågor om akademiskt skrivande och akademisk integritet 

skulle kunna arbetas med mer systematiskt under utbildningens gång och återkomma som 

kursinnehåll vid fler tillfällen. Då studenters syn på plagiering till stor del beror på 

utbildningskulturell kontext (Heckler & Forde, 2014) blir det också viktigt att aktivt arbeta med att 

utveckla en akademisk kultur som präglas av akademisk integritet. Det innebär att lärare 

kontinuerligt behöver engagera studenterna i diskussioner om lärande, normer och värden. Detta 

kan naturligtvis göras i anslutning till undervisningen om akademiskt skrivande och plagiering men 

även vid andra undervisningsmoment under utbildningens gång. Det är även viktigt att utforma 

kursinnehåll och examinationsuppgifter utifrån förväntade kursmål genom konstruktiv länkning 

(Biggs, 1999; Biggs & Tang, 2011). Även om vissa av studenternas egna förslag på förebyggande 

arbete är svåra (och i vissa fall omöjliga) för lärare att påverka, såsom utökad skrivtid, förlängda 

kurser och att förenkla referenssystemet APA så skulle lärare säkerligen kunna lägga ett lite större 

fokus på att variera kursuppgifter. Utifrån egen erfarenhet vet jag att studenter ibland ”återvinner” 

tidigare inlämnade examinationsuppgifter vilket tyder på att examinationsuppgifter kan vara för 

likriktade inom en utbildning. 

Slutsats och pedagogiska implikationer 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att plagiering är ett komplext fenomen. Antalet anmälda 

fall ökar över hela världen och plagieras kommer aldrig att kunna stävjas helt. Nedan följer en rad 

idéer på vad lärare kan göra i sin undervisning för att arbeta plagieringsförebyggande. Dessa förslag 

har sammanställts utifrån studenternas enkätsvar samt genom den forskning som har granskats 

inför genomförandet av studien.  
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I sina enkätsvar efterfrågade många studenter mer information om akademiskt skrivande än 

vad de får i dagsläget. Studenter bör självfallet få såväl skriftlig som muntlig information som 

plagiering både i början av utbildningen och kontinuerligt under utbildningens gång och 

nödvändiga åtgärder bör tas för att säkerställa att denna information når studenterna. 

Informationen behöver även innehålla konkreta fakta om vad som händer när plagiering upptäcks 

samt vilka påföljder som studenterna riskerar. Det kan även vara värdefullt att exemplifiera vad 

plagiering innebär genom att visa konkreta exempel för studenter. Det är även angeläget att förklara 

varför plagiering är ett hot mot såväl vetenskap som kunskapsbildning, på detta sätt kan 

studenterna förstå problematiken på ett djupare plan. 

Studenter bör även få möjlighet att lära sig om akademisk integritet genom undervisning, vilket 

även en stor del av respondenterna efterfrågade i denna studie. Detta bör ske genom att studenter 

under sin utbildning får chans att delta i pedagogiska aktiviteter där de får chans att bygga ett 

vetenskapligt förhållningssätt med stöd och hjälp av de lärare och forskare som de kommer i 

kontakt med. Här ligger alltså fokus på vad studenter kan och bör göra, inte på vad de inte ska göra. 

Alla studenter behöver exempelvis få ändamålsenliga verktyg för akademiskt skrivande, 

källhantering och referering samt möjlighet att använda dessa i praktiken. Lärare bör inom ramarna 

för undervisningen ge studenter gott om möjligheter att få öva på akademiskt skrivande och att 

lära sig av sina misstag. Lärare kan även konstruera examinationsuppgifter som kräver en viss mån 

av individualisering och eget tänkande för att undvika att studenternas inlämningar blir för lika 

varandra och bör även förändra examinationsuppgifter med jämna mellanrum. Vidare kan lärare 

stötta studenter genom att ge tydlig information om hur lång tid de förväntas lägga på en 

examinationsuppgift och ge konkreta tips om hur de kan planera sina studier, samt schemalägga 

tillräckligt mycket tid för skriftliga examinationsuppgifter. Det är även en god idé att låta studenter 

ge respons till varandra under processens gång vid skriftliga examinationsuppgifter för att 

synliggöra skrivprocessers dynamik, samt erbjud möjligheter att låta studenter opponera på 

varandras arbeten i slutet av kursen. Studenter bör även ges goda möjlighet att få extra stöd i sitt 

skrivande i form av handledning eller annat skrivstöd (International Center for Academic Integrity, 

2014).  

Det finns dock stöd i forskning för att påstå att plagiering inte endast handlar om information 

om plagiering och undervisning om akademiskt skrivande (även om det är det studenterna i denna 

studie fokuserade på i sina svar) utan att det även kan ses som en fråga om värderingar och etik. 

Bretag och kollegor (2014) påpekar att det krävs mer omfattande insatser än enbart informativa 

satsningar i det plagieringsförebyggande arbetet: ”It is not enough to give information to students; 

universities need to ensure that they provide a range of hands-on, engaging activities, repeated and 
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reconfigured in various media and forums throughout the student programme” (s. 1167). I denna 

text argumenterar jag därför även för att ett aktivt värdegrundsarbete där frågor om etik och 

värderingar ses som grundläggande och där alla involverade i högre utbildning samverkar för att 

skapa strukturer som förebygger plagiering. Det kan handla om att utforma rättvisa och 

transparenta policyer kring akademisk integritet så att såväl lärare och forskare som studenter får 

kännedom om begreppet och dess innebörd samt hur det är relaterat till universitetets eller 

högskolans uppdrag. Det är angeläget att sådana policyer uppdateras kontinuerligt, exempelvis i 

linje med utveckling av nya teknologier, så att de upplevs som fortsatt relevanta och meningsfulla. 

Avslutningsvis, i linje med tanken om att akademisk integritet bör genomsyra högre utbildning, så 

rekommenderas återkommande möjligheter att diskutera akademiska värden. Detta kan ske på 

många sätt, exempelvis genom samtal, rollspel eller värderingsövningar om sociala normer och 

värden samt vad det innebär att ingå i en akademisk lärandekultur. Här spelar lärare en viktig roll 

som representanter för den akademiska integriteten och som förebilder som kan visa prov på 

ärlighet, tillit, rättvisa, respekt och ansvar i den högskolepedagogiska praktiken.  
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BILAGA 1: Meddelande till studenterna 

Hej alla studenter på Termin 5 och LÖFÖ25! 

Jag heter Malin Nilsen och är lärare på förskollärarprogrammet. Just nu går jag en kurs i 

högskolepedagogik för lärare där jag skall göra en kursuppgift som innebär av att jag ska göra 

en mindre högskolepedagogisk studie. 

Jag har valt att fokusera på plagiering vilket jag tycker är en väldigt intressant fråga. Plagiering 

inom universitetsutbildning har alltid funnits och kommer troligtvis alltid att finnas – men 

forskning har visat att vi lärare har en viktig roll när det gäller att stötta er studenter så ni 

upplever att ni inte behöver plagiera för att klara era studier. Syftet är alltså att utveckla 

pedagogiska strukturer för att hjälpa studenter på förskollärarprogrammet. Nu är det så att jag 

behöver er hjälp. Jag skulle bli jätteglad om ni kan svara på min web-enkät med frågor om 

plagiering på förskollärarprogrammet. 

Den består av 14 frågor, är helt anonym och tar högst 5 minuter att fylla i. Deltagande är självklart 

frivilligt. 

Era svar kommer att utgöra grunden för min examinationsuppgift och även presenteras för 

lärare på förskollärarprogrammet så att de kan ta del av resultatet och hur de på bästa sätt kan 

hjälpa och stötta er. Resultatet kan även komma att presenteras på högskolepedagogiska 

konferenser eller i artikelform. 

Senaste svarsdatum: 6 april 2018 

Länken till enkäten: 

https://sv.surveymonkey.com/r/WLNR6HL eller scanna bifogad QR-kod. 

Vänliga hälsningar, 

Malin Nilsen 

e-mail vid frågor: malin.nilsen@gu.se
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 BILAGA 2: ENKÄT TILL STUDENTER 
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