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Sammanfattning: Artikeln beskriver plagiat men även otillåtet samarbete. Uppfattningarna 
om vad som räknas till plagiat varierar dock. Plagiat är inte lika med fusk, för fusk krävs 
uppsåt att vilseleda. Plagiat uppstår ofta när studenter känner tidspress eller osäkerhet. 
Lärare brukar upptäcka indikeringar på möjligt plagiat på manga olika sätt, det är relativt 
sällan att antiplagieringsverktyg larmar utan att läraren redan har fått misstankar. Sättet 
som plagiat hanteras på beror på ett antal faktorer, till exempel om studenten vet om 
korrekt källhantering eller ej. Inte alla fall av plagiat blir ärenden för disciplinsnämnden. 
Som lärare kan man förebygga plagiat på olika sätt. Dels handlar det om information och 
träning för studenter, dels handlar det om utformning av examinationsuppgifter, till 
exempel variation av uppgifter och muntlig återkoppling. 

 
 
 

INTRODUKTION 

Inom akademien är de flesta överens om att plagiering 
inte bör förekomma. Men uppfattningarna om var 
gränsen går och hur man hanterar plagiering varierar. Att 
informera studenterna att plagiering ej är okej och att 
plagiering kan ha alvarliga konsekvenser är bara en liten 
del av arbetet kring plagiering. Information om 
plagiering riktar sig oftast till studenter, medan det är 
lärarna ofta inte får något annat stöd än samtal med 
kollegor. Ett undantag är KTH som har en broschyr som 
riktar sig främst mot lärarna (Carroll och Zetterling 
2009a, 2009b). 

Det finns olika definitioner på plagiering. Cambridge 
Advanced Learner’s Dictionary till exempel ger följande 
definition (CALD, 2003): 

”To use another person's idea or a part of their 
work and pretend that it is your own”. 

Denna definition omfattar även otillåtet samarbete. I 
detta fall använder man sig av någon annans arbete utan 
att identifiera detta som sådant. Otillåtet samarbete och 
plagiering har i praktiken likheter kring problematiken 
och hantering. I resten av artikeln görs således ingen 
större skillnad mellan plagiering och otillåtet samarbete. 

Plagiat är inte per automatik lika med fusk. För att 
plagiat kan räknas som fusk krävs ett antal kriterier: (i) 
studenten vet vad som gäller, (ii) det finns uppsåt att 
vilseleda läraren, och (iii) studenten försöker att skaffa 

sig någon fördel (att bli godkänd, att få ett bättre betyg, 
eller att får bonuspoäng till exempel). 

Artikelns disposition är följande: Först diskuteras var 
gränsen för plagiat eller otillåtet arbete går. Därefter 
diskuteras varför studenter plagierar (när de väl gör det). 
Efter exempel på hur man upptäcker plagiat och hur det 
hanteras följer rekommendationer angående hur vi som 
lärare kan hjälpa studenterna att undvika plagiering. 

PLAGIAT ELLER EJ? 

Det är tyvärr inte alltid tydligt var gränsen för plagiat 
går. Arr rakt av kopiera en del av en text utan 
källhänvisning är för de flesta väl ett tydligt fall av 
plagiat. Att skriva om texten med egna ord eller att 
översätta texten till ett annat språk utan källhänvisning är 
fortfarande plagiat, men här börjar några tvivla ibland. 
Även att skriva om texten i egna ord med källhänvisning 
kan ses som plagiat om vissa viktiga delar som inte 
ändrades inte markeras som sådant med citattecken 
(LitWeb 2013). Författaren deltog i en workshop1 där 
deltagarna fick en lista med korta fallbeskrivningar där 
man fick ta ställning till gränsen för plagiat. Svaren 
visade att det även bland lärare finns en vid spridning i 
tolkningen av begreppet plagiat. 

Ett annat problem som kan uppstå är att man inte 
behöver ange en källhänvisning för allmänt kända (eller 

1 Workshop om plagiat av Ann-Sofie Henriksson, 
Skövde, 31 oktober 2011.  

                                                           



 

triviala) fakta och kunskap. Det som kan anses vara 
allmän kunskap inom en viss krets behöver dock inte 
vara allmän kunskap i en annan krets, till exempel en 
bredare krets. 

En liknande problematik finns kring samarbete 
studenterna sinsemellan. Att studenter diskuterar frågor 
för en individuell inlämningsuppgift är tillåten (om det 
inte finns ett explicit förbjud mot det), men att 
tillsammans formulera ett svar på frågorna går för långt. 
Men om de tar anteckningar under diskussionen, hur 
detaljerade får de vara? Hur lång tid måste gå mellan 
gruppdiskussionen och den individuella 
svarsformuleringen?  

VARFÖR FÖREKOMMER PLAGIERING? 

Det kan finnas olika anledningar till varför en student 
plagierar. Det kan vara rentav okunskap, som kan bero 
på att studenterna inte fått tillräckligt tydlig information 
om plagiat eller också kan det vara så att studenten inte 
har tagit del av informationen. 

En troligen ofta förekommande anledning till plagiering 
är att studenten känner tidspress eller en för hög 
arbetsbelastning. Det förekommer att studenter trots 
privata problem inte vill missa en deadline och försöker 
lösa det genom otillåtna medel. Desperation att klara sig 
till varje pris spelar ofta en roll. 

En annan anledning kan vara att studenten känner sig 
osäker och är rädd för att bli underkänd på en inlämning. 
Studenten kopierar en text eftersom den själv ”inte 
kunde ha skrivit det på ett bättre sätt”. I så fall har 
studenten inte förstått självständighet som lärandemål. 
Den har inte förstått att läraren inte vill ha en perfekt 
text, läraren vill att studenten självständig samlar, tolkar 
och presenterar information. 

Det förekommer även att studenten försöker låtsas vara 
den duktiga påläste studenten och försöker att hitta 
”udda” referenser som inte ens läraren känner till. Då 
kan det vara en frestelse att kopiera en text som 
innehåller sådana referenser. 

Listan är förstås långt ifrån komplett, det finns många 
fler möjlige anledningar, så som att inte ville svika sina 
kompisar när man skriver ett grupparbete, 
”betygskonkurrens” inom klassen, och många till. 

HUR UPPTÄCKS PLAGIAT? 

Studenter tror ofta att det är elektroniska verktyg som 
gör att en lärare fattar misstankar, och försöker ibland att 
kringgå dem genom att byta ut några ord i en text, eller 
genom tekniska lösningar som gör att verktygen inte 
larmar. Elektroniska verktyg används dock ofta för att 
bekräfta (eller avfärda) misstanker som en lärare fått på 
ett annat sätt. Erfarna lärare utvecklar en känsla för att 
upptäcka att ”något inte är rätt”. Till exempel: 

• Varierande skrivstil. Detta kan även av 
naturliga skäl förekomma vid grupparbeten, 
men även då kan alldeles för stora variationer 
ge anledning till misstankar. 

• Skrivstilen eller/och innehållet är alldeles för 
bra för att arbetet kan vara studentens eget. 

• Nivån av det inlämnade arbetet är alldeles för 
hög, jämfört med till exempel lärandemålet, 
nuvarande progressionsnivå, eller framförallt 
studentens tidigare arbeten. 

• ”Det låter bekant” d.v.s. läraren har sett texten 
eller en liknande text någon gång tidigare. Jag 
har personligen varit med om att en student 
lämnade in en text som jag hade korrekturläst åt 
en doktorandkompis några år tidigare. 

• Arbetet kan inte vara studentens eget arbete. 
Till exempel: för vissa resultat behövs tillgång 
till utrustning eller en stor enkätgrupp som 
studenten omöjligt kan ha haft. Ett annat 
exempel är referenser till artiklar som en 
student omöjligt kan ha läst (till exempel, 
originaltexten är på ett främmande språk, eller 
artikeln är svårt att komma åt). 

• Uppenbarliga anakronismer (”med det nalkande 
millenniumskiftet ……” eller ”Drottning 
Beatrix från Nederländerna kommer att inviga 
det nya museet”). 

• Daterade referenser, inga referenser till mer 
recenta lättillgängliga källor. 

• Rester av internetformmattering eller spår av 
maskinöversättning. 

• Studenten lämnar in ett arbete utan att ha fått 
någon handledning. 

Det är relativt sällan att det är antiplagieringsverktyg 
som upptäcker plagiat utan att läraren redan har fått 
misstanker om plagiat, enligt Ann-Sofie Henriksson2. 

EFTER ATT PLAGIAT HAR UPPTÄCKTS 

Vad gör vi om vi upptäcker plagiat? Det första steget är 
att reda ut om plagiatet är fusk eller ej, Första delfråga är 
då om studenten vet eller borde om det den har gjort ej är 
okej. Det är nog inte alltid enkelt eftersom uppfattningar 
om vad som är plagiat kan variera. Ett förekommande 
resonemang är ”men ingen äger internätet, då behöver 
jag väl inte hänvisa”. Om studenten inte har förstått vad 
som gäller då kan man betygsätta arbetet och undervisa 
om plagiering för att förebygga plagiering framöver. 
Betyget ”godkänd” kan ges om läraren anser att 
studenten har lärt sig tillräckligt mycket trots att vissa 
delar av arbetet ej är okej. 

Har studenten förstått att det som den har gjort ej är okej 
då blir hanteringen inte lika enkel. Om studenten inte 
hade för avsikt att fuska, men ligger till exempel slarv 
till grunden för plagiatet då bör man underkänna arbetet 
och kräva till exempel kompletteringar eller en helt ny 
inlämning. Om det finns uppsåt eller misstanker om 
uppsåt, d.v.s. studenten har (troligen) gjort ett medvetet 
försök att vilseleda läraren för att skaffa sig någon 
fördel, då bör ärendet anmälas och blir det ett fall för 
disciplinnämnden. Det stora problemet är dock att 
bedöma om det handlar om uppsåt eller om till exempel 
slarv. Egentligen borde man i fall av tvivel anmäla 

2 Workshop om plagiat av Ann-Sofie Henriksson, 
Skövde, 31 oktober 2011. 

                                                           



 

ärendet så att det utreda ordentligt, men författarens 
personliga intryck är att lärarna ofta gör tvärtom 
eftersom att anmäla kan kännas som besvärligt och 
påfrestande, framförallt när man kan se att en eventuell 
avstängning skulle ha stora konsekvenser för studenten. 
Här kan det vara en fördel om olika lärare har olika 
roller (t.ex. handledare/examinator) så att den som 
hanterar plagiatärenden kan ta viss distans. 

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER 1: UTBILDA OCH 
TRÄNA 

Att förbättra studentens förutsättningar genom 
information och träning är ett sätt att förebygga 
plagiering. 

Att skriva är ett hantverk som måste tränas upp. 
Inlämningsuppgifter av olika slag med tydlig progression 
under åren är ett bra sätt att träna upp studenternas 
skrivförmåga. Desto fler skrivuppgifter studenterna får 
under studierna desto fler tillfällen får lärarna att coacha 
studenterna och att utbilda dem kring plagiat. 

Från det föregående bör det vara tydligt att det är viktigt 
att studenterna vet vad som gäller, vilka krav som ställs 
och vilka förväntningar läraren har. Ofta är information 
om plagiat och fusk dock av negativ karaktär: ”du ska 
inte plagiera/fuska, det är oetiskt och du kan bli 
avstängd”. I vissa fall läggs även möjliga konsekvenser 
för karriären till. Medan detta är en viktig aspekt, bör 
utbildning kring plagiering gå längre än så. 

Man bör även förklara för studenterna att risken att bli 
avslöjad är relativt stor. Läraren utformar uppgifter inte 
för att läraren ska lära sig någonting nytt, det är 
studenten som ska göra det. Internet gör plagiering 
lättare att genomföra, men ännu lättare att upptäcka det 
för en ämneskunnig lärare.  

Man brukar säga att plagiering inte är värt 
ansträngingen. Enkla former av plagiering är relativt lätt 
att upptäcka. Laborativa former av plagiering kostar ofta 
mer än det smakar. Istället för att översätta ett stycke är 
det mycket enklare att ta med ett citat följd av en 
sammanfattning på svenska, till exempel. 

Dessutom kan man poängtera fördelarna av korrekt käll- 
och referenshantering, så som att det hjälper studenterna 
att underbygga resonemanget, att lämpliga referenser 
ökar trovärdigheten, och att det är ett sätt att visa 
förmågan att positionera det egna arbetet. 

Ska vi lägga lite extra krut på information om plagiat om 
vi har utländska studenter i klassen? Svar ”ja”. Är det 
p.g.a. utländska studenter inte förstår det lika väl som 
svenska studenter? Svar ”nej”. Man ska inte klandra 
vissa studentgrupper. I vissa fall förstår de mycket bättre. 
Men en viktig del av förebyggande arbete är att se till att 
alla förstår vad som gäller. Har man studenter med en 
större variation i bakgrund då måste man lägga mer krut 
på det. 

Vilken information man nu än ger till studenterna, en 
punkt måste alltid vara med: ”Är du osäker på vad som 
gäller ellr hur du bör göra? Fråga läraren!”. 

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER 2: UTFORMA 
EXAMINATIONSUPPGIFTER 

Genom att utforma examinationsuppgifter på ett bra sätt 
kan man förebygga plagiering. Vid grupparbeten kan 
man till exempel kräva att studenterna för en loggbok 
som del av uppgiften. 

Försök att variera inlämningsuppgifterna och försök att 
se till att de är tillräckligt specifika; om möjligt även 
individualiserade (ett ämne per student eller ännu bättre: 
en koppling till studentens eget tidigare arbete eller 
parallellarbete i en annan kurs). Det rekommenderas att 
kombinera hemtentamina och inlämningsuppgifter med 
någon form av muntlig uppföljning, så som redovisning i 
seminarieform eller muntlig tentamen. Risk för 
plagiering minskar även när man integrerar uppgifter 
med andra uppgifter, till exempel en tydlig koppling 
mellan uppgiften och laborationer eller tentamensfrågor. 

Författaren har under sina studier varit med om en 
hemtentamen som var likadan varje år. Det i sig strider 
mot rekommendationen ovan att variera uppgifterna. Att 
skriva denna hemtentamen var dock samtidigt ett 
lärandemoment och om man inte gjorde det själv då var 
det nästintill omöjligt att klara den muntliga tentamen i 
kursen. Det ledde till ökad förståelse om hemtentamens 
roll och syfte. 

Ofta är det bättre att ha ett flertal kortare pulsmöten med 
studenterna än en något längre avstämning halvvägs. 
Flera och kortare möten ger en bättre inblick i arbetets 
utveckling. Detta stimulerar studenterna dessutom att 
börja arbeta mer i början, som betyder en minskad 
arbetsbörda i slutet av läsperioden. På så sätt minskar 
man risken att studenterna känner för mycket tidspress 
och börjar använda otillåtna medel som en sista utväg. 
Det är även viktigt att informera studenterna hur 
deadlines hanteras och vad dess roll är. 

Speciella krav kan förbygga plagiering. Exempel på 
sådana krav är: att inkludera minst en recent referens, att 
inkludera referenser till några av läraren specificerade 
källor, att kräva att studenten skriver en reflektion över 
sitt eget lärande. 

SLUTSATSER 

Plagiat behöver inte alltid vara fusk och behandlas olika 
från fall till fall. Plagiat upptäcks ofta på ett annat sätt än 
genom antiplagieringsverktyg. Plagiat förebyggs dels 
genom träning och information, och dels genom 
anpassad utformning av examinationsuppgifter. 
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