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Abstract 
 
Fonseca, Lars (2014). Det godkända fusket - normförhandlingar i gymnasieskolans 
bedömningspraktiker (Cheating by Consent - norm negotiations in assessment practices 
of upper secondary schools. Linnaeus University Dissertations No 189/2014. ISBN: 
978-91-87925-16-0. Written in Swedish with a summary in English.  
 
Education on behalf of social trust constitutes a central theme in all societies. 
Different forms of cheating and fraud have a negative impact on the bonds of 
social trust. The purpose of the thesis is to increase understanding of the scope for 
learning about the individual-society relationship as it finds expression in 
pedagogical practices involving norms relating to cheating. The established norms 
concerning school cheating are identified in group-based discussions involving 
Upper Secondary students and teachers.  

Students ascribe each other roles on the basis of the perceived capacity to 
produce school results and thereby also to justify the need for school cheating. In 
the norm negotiations a significant tolerance is shown towards cheating which is 
adjudged to be necessary, provided that a hierarchic, fair distribution of grades can 
be retained.  

The teachers perceive expectations of acting for goal fulfilment, in the form of 
good student grades, as based on economic arguments. Good student grades imply 
satisfied customers in a market exposed to competition and a strong market value 
for the individual school. From a critical viewpoint these norms are related to the 
contemporary, dominant neo-liberal principles of commercialisation and 
individualisation in social organisation.  

The school actors perceive, in accordance with stratified norm theory, the 
norms from economic systems of conduct as more strongly conditioning on 
conduct than those norms from political-administrative or socio-cultural conduct 
systems. The teachers are aware of expectations, in hidden concert and consent 
with other school stakeholders, to offer social approval for student cheating and 
sympathetic marking concerning the lowest grade for passing i.e. violation of rules, 
where this is necessary to meet the economic as well as political-administrative 
objectives that have been established.  

To be part of pedagogic practices involving school cheating implies learning to 
uncouple rules and practice, law and morality. Such a double agenda is 
incompatible with norms and ideals in official curricula as well as being destructive 
of the bonds of social trust; it thereby functions as a hidden curriculum.  
 
Keywords: academic dishonesty, assessment, cheat, education, hidden curriculum, 
neoliberalism, new public management, norms, sociology of education, result-
oriented management, upper secondary school. 
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Förord 
 
”Jag skriver bok, jag skriver bra och jag vill inte komma till slutet” sjunger Ulf 
Lundell i en textrad som jag alltid har tyckt om. I skrivande stund förstår jag 
Lundells dubbla känslor inför att behöva sätta punkt. Jag har njutit oerhört av 
min doktorandtid och vill tacka de som gjort den möjlig, lärorik och hejdlöst 
rolig.  
 
Mitt största tack till en trio ”stadiga/stabila/bastanta damer” som med råge 
uppfyllt normerna för kompetenta handledarskap. Elisabeth Elmeroth, Lena 
Carlsson och Anne-Mari Folkesson; Ni har inte bara lett vid handen utan också 
sett mellan fingrar och satt ner fötter allt efter mina behov. Jag är djupt och 
ödmjukt tacksam över att, i stor tillit till varandra, ha fått samarbeta med er. I 
egenskap av huvudhandledare har Elisabeth med trygg överblick givit mig 
utrymme att successivt pröva mig fram till allt fastare mark under fötterna. 
 
Tack elever och pedagoger vid N-skolan som frikostigt bjudit in mig att dela era 
tankar kring och erfarenheter av normer kring skolfusk. 
 
Tack rumskamrat Calle för höga och låga samtal om bl.a. vad som är på redigt 
och vad som är hitta-på-grejer i en komplex verklighet. Tack Lotta för goa 
snack och samtidig friskvård runt Växjöhaven. Tack Jens för roliga och 
tänkvärda utbyten av moraliska reflektioner i vardagen. Tack övriga 
doktorander för seriositet och flams i Växjö-Gulan de första åren och i telebild 
sända doktorandluncher de senare åren.  
 
Tack kursansvariga korridorskamrater i Kalmar för tålamod när skrivande, 
undervisning och möten måste synkroniseras. Tack arbetskamrater av alla de 
sorter som hållit de närande verksamheterna rullande medan jag skött mitt 
uppdrag och stillasittande skaffat mig gamnacke, kulmage och flintskalle.  
 
Tack förra prefekten Ingeborg Moquist Lindberg för diplomatisk smidighet och 
kraft när verkligheten kring finansiering och anställningsform överraskande slog 
tillbaka. Tack nuvarande prefekt Linda Reneland för raka puckar. Tack 
forskningssekreterarna Marianne Thureson och Gunilla Broberg för ordning och 
reda.  
 
Tack Lars Persson och Anders Persson för konstruktiv hjälp som diskutanter vid 
mellan- respektive slutseminarier. Tack alla ni andra intresserade som under 
arbetet tvingat mig till reflektion. Tack Ungdomsstyrelsen som, via Susanne 
Zander, frikostigt gav mig tillgång till datamaterial kring ungdomars attityder 
och värderingar. 
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1 INLEDNING 
I detta första kapitel introduceras studiens utgångspunkter och avhandlingens 
färdriktning pekas ut genom precisering av syfte, forskningsfrågor och 
kunskapsintressen. Avhandlingens disposition presenteras liksom anspråken på 
räckvidd gällande studiens resultat. 
 

1.1 Avhandlingens källa 
När en av mina gymnasieelever mitt under en lektion i moralpsykologi med 
årskurs tre plötsligt utbrast att ”det kan vara helt rätt att fuska om läraren är så 
jävla kass att det känns som om han bara stjäl min tid”, klarade jag först bara av 
att hantera åsikterna på ett teoretiskt plan, som ett plötsligt välkommet inslag i 
lektionsinnehållet. I den spännande klassrumsdiskussion som följde framgick att 
en betydande del av klasskamraterna delade åsikten. De tankar jag hade efter 
lektionen är till stor del de som fortfarande driver mitt forskningsintresse att 
förstå normer kring skolfusk som fenomen. 

 
Fusk vid kunskapskontroller i gymnasieskolan förefaller att vara ett tämligen 
utbrett fenomen. Vid en förstudie till denna avhandling medgav 90 procent av 
129 tredjeårselever på det studieförberedande samhällsvetenskaps-programmet 
eget skolfusk under gymnasiestudierna. Resultat där fler än hälften av 
tillfrågade elever i motsvarande ålder medger eget skolfusk återfinns i många 
studier, sammanställda av bl.a. McCabe, Butterfield och Treviño (2012) 
respektive Davis, Drinan och Bertram Galant (2009). Nedan återges ett kort 
utdrag ur en av de webbaserade fokusgruppsdiskussioner som jag har genomfört 
i avhandlingsarbetet. I utdraget diskuterar fyra elever, representerade av olika 
bokstäver, omfattningen av skolfusk på sin gymnasieskola:  

 
O-‐elev:	  Under	  ett	  prov	  fuskar	  minst	  5	  st	  kan	  jag	  säga	  bara	  från	  min	  
klass	  och	  ingen	  har	  hittills	  blivit	  upptäckt	  på	  prov	  i	  alla	  fall	  

 
R-‐elev:	  De	  som	  är	  skickliga	  fuskare	  står	  för	  det	  största	  mörkertalet	  

 
L-‐elev:	  Nu	  kanske	   lärare	   tror	  att	  det	  är	   färre	   som	   fuskar	  och	   inte	  
orkar	  bry	  sig	  […]	  jag	  tror	  definitivt	  att	  minst	  5	  gör	  det!!	  

 
S-‐elev:	  Lärarna	  har	  nog	  för	  höga	  tankar	  om	  eleverna	  
	  
L-‐elev:	  Dom	  [lärarna]	  är	  naiva	  […]	  min	  klass	  är	  nog	  väldigt	  fuskig	  
också	  
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uppfattar att en betydande del av skolfusket passerar tämligen obemärkt. På 
frågan om hur mycket av skolfusket som upptäcks blir svaren att:  

 
S-‐elev:	  Väldigt	  lite	  av	  det	  egentligen	  tror	  jag	  

 
L-‐elev:	  Men	  inget	  görs	  åt	  det	  som	  upptäcks	  heller	  

 
J-‐elev:	   Om	   det	   upptäcktes	   mer	   skulle	   det	   göras	   mer	   för	   att	  
förhindra	  det	  

 
Av diskussionen framgår att eleverna inte uppfattar att skolan som enskild 
institution tillmäter bekämpning av skolfusk någon större tyngd. Med en 
uppfattning att skolfusk förefaller vara implicit tolererat2 riskerar officiella 
utbildningsmål att konkurreras ut. Det var ur en önskan att förstå det paradoxala 
i dessa fenomen jag startade den forskningsprocess vari den härmed framlagda 
avhandlingen utgör ett avslut. 
 
Det som sker i skolan betraktas i avhandlingen inte som avskilt från resten av 
samhället. Jag uppfattar, som Liedman (2010) uttrycker det, att ”skolan delar 
blodomlopp med samhället”. Denna tanke delas också av andra 
utbildningsforskare: 

 
Samhället	   är	   bland	   annat	   just	   skolan	   som	   institution.	   Skolan	   är	  
ingen	  ”avspegling”	  av	  samhället	  eller	  effekt	  av	  samhället.	  Skolan	  är	  
en	   del	   i	   samhället	   och	   som	   sådan	  måste	   den	   analyseras,	  med	   alla	  
sina	  motsättningar	  och	  friktioner.	  (Broady,	  1981,	  s.156)	  	  

 
I avhandlingen uppfattas skolfusk som just en friktion. Friktionen antas beröra 
skolans centrala uppdrag och därigenom skära djupt in i den evigt centrala 
sociala frågan om hur individer bäst kan skolas att leva tillsammans i ett 
önskvärt samhälle. Avhandlingens utgångspunkter är att normer, uppfattade 
som generaliserade förväntningar på hur man bör agera, kring skolfusk kan 
utgöra ett uttryck för uppfattningar om individers relationer till varandra och till 
samhället samt att mänskligt handlande i delade gemenskaper alltid kan 
relateras till normer. Dewey (1972), liksom Durkheim (2002) menar att moral är 
en fråga för samhället som helhet, men när moral skall hanteras i handling sker 
det med individen som enskild aktör. Moraliska frågor blir därmed samtidigt 
kollektivt samhälleliga och individuellt psykologiska. Därigenom betraktar jag 
också, liksom Colnerud och Rosander (2009), skolfusk som ett moraliskt 

                                                        
2 Begreppet tolerans kommer att att användas flitigt i texten och då utifrån hur det beskrivs av Heidegren 
(2013), nämligen som att initialt innebära ett ogillande i förhållande till en viss person eller företeelse och 
i nästa steg likväl motvilligt godkänna det man ogillar. 
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R-‐elev:	   Jag	   håller	   med	   L	   […]	  man	   kan	   ju	   kanske	   ha	   antecknat	   en	  
liten	   fusklapp	   om	   något	   årtal	   medan	   andra	   har	   skrivit	   ett	   helt	  
papper.	  det	  är	  fusk	  båda	  delarna	  	  

 
I diskussionen förefaller eleverna att uppfatta skolfusk som ett tämligen 
normaliserat inslag i skoltillvaron. Skolfusk verkar heller inte vara skamfullt 
eller tabubelagt. På min fråga om man helt öppet kan tala om sitt skolfusk 
fortsätter eleverna diskussionen: 

 
J-‐elev:	  Ja,	  det	  är	  så	  accepterat,	  vissa	  tävlar	  ju	  till	  och	  med	  i	  det	  

 
L-‐elev:	  Det	  kan	  man,	   inga	  elever	  bryr	  sig,	  en	  del	  skryter	  tom1	  med	  
det	  	  

 
O-‐elev:	  Ja	  det	  kan	  man,	  det	  är	  ingen	  "skam"	  bland	  elever	  känns	  det	  
som	  

 
Skolfusk är en individuell handling men i denna avhandling läggs också fokus 
på skolfusk ur ett kollektivt perspektiv. Detta görs genom att jag tar avstamp i 
det handlingsanknutna begreppet norm. Sambandet mellan individuell handling 
och norm kan i avhandlingen förstås som att handling ”är vad människor gör, 
medan normer består av förväntningar om vad människor skall göra” (Aubert 
1979, s.38). Skolfusk innebär att någon har brutit emot de förväntningar som 
finns på hur en pedagogiskt planerad situation bör hanteras (Davis m.fl. 2009). 
Ett klassiskt sociologiskt sätt att identifiera sociala normer är att söka efter 
kollektiv upprördhet över att människor inte gjort vad de förväntats att göra 
(Jacobsson & Sandstedt, 2005). Känslomässiga reaktioner över normbrott 
förutsätter att individer personligen har tagit till sig normerna som uttryck för en 
social gemenskap, dvs. att normerna har internaliserats (Habermas, 2008). 
Sociala normer stöds av externa sanktioner i form av uppskattning eller 
ogillande ifrån den nära omgivningen, men också av interna sanktioner i form 
av individers egna känslor av skam, skuld eller genans över normbrott: ”Social 
norms have a grip on the mind that is due to the strong emotions their violations 
can trigger.” (Elster, 1989a, s.100) Av bristen på tydlig kollektiv upprördhet, i 
diskussionen bland eleverna ovan, kan vi förstå att skolfusk inte generellt verkar 
uppfattas som ett allvarligt brott emot de sociala normer som råder kring 
skolfusk.  
  
Eleverna i fokusgrupperna delar generellt uppfattningen att skolfusket är utbrett 
och att det sker ”så fort det är prov” (P-elev). Samtidigt uttrycker eleverna att de 

                                                        
1 Elevdiskussionerna är autentiskt kopierade från de chatloggar som automatiskt skapas i chatprogrammet 
msn-messenger. Mindre grammatiska fel har inte korrigerats i redovisningen av empirin. I detta exempel 
menar jag att läsförståelsen bibehålls även om tom inte skrivs ut t.o.m. 
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studeras.	  Med	  studieobjekt	  avses	  det	  territorium	  som	  studeras.	  (a.a.,	  
s.105).	  

 
Avhandlingens kunskapsobjekt utgörs av möjlighetsrummet3 för lärande i 
relationen individ-samhälle. Avhandlingens kunskapsobjekt både avgränsas och 
görs undersökningsbart genom det studieobjekt som utgörs av normer kring 
skolfuskpraktiker. 

 
Offentlig institutionaliserad utbildning rör relationen individ-samhälle. Ett liv 
tillsammans i ett komplext samhälle förutsätter en uppfattad social ordning och 
överenskomna sociala normer som kan bidra till att vägleda individers 
handlande inom denna ordning (Elster, 1989b). Avhandlingens övergripande 
syfte är att närma mig en förståelse för det pedagogiska möjlighetsrum för 
lärande i relationen individ-samhälle, som uttrycks genom normer kring 
skolfuskpraktiker. För att kunna problematisera kunskapsobjektet tar jag hjälp 
av det analytiska spänningsfält som kan skapas genom att polarisera Deweys 
respektive Durkheims tankar om individer, samhälle och pedagogik: 
 

The	  wheel	  of	  this	  intellectual	  journey	  turns	  back	  from	  Durkheim	  to	  
Dewey	  –	  from	  a	  conception	  of	  the	  school	  as	  the	  initiator	  of	  the	  youth	  
into	   the	  existing	  moral	   traditions	   of	   the	   society	   to	  a	   conception	  of	  
the	  school	  as	  the	  context	  in	  which	  students	  learn	  with	  teachers	  the	  
process	  by	  which	  rules	  and	  regulations	  are	  created	  in	  a	  just	  society.	  
(Power,	  Higgins	  	  &	  Kohlberg,	  1989,	  s.25)	  

 
Där Dewey (1999) hävdar att individer inom en delad tillvaro bör vara aktiva 
agenter i att skapa önskvärda relationer mellan individ-samhälle förespråkar 
istället Durkheim (2002) att skolan bör förmedla det existerande samhällets syn 
på relationen individ-samhälle till elever i roller av adressater. 
 

1.2.1 Forskningsfrågor 
Utifrån det syfte som har presenterats ovan formulerar jag följande preciserande 
forskningsfrågor: 
 
- Vilka attityder har elever till skolfusk och andra normbrott? 
- Vilka normer vägleder skolaktörers handlande i skolfuskpraktiker? 
- Vilka normkonflikter kan identifieras i skolfuskpraktiker? 
- Hur kan samhällsstrukturer förstås som villkorande för skolfuskpraktiker? 
 

                                                        
3 Begreppet möjlighetsrum avser att beskriva hur pedagogisk praktik försiggår inom de yttre ramar som 
utgörs av aktuella idéer och tendenser i samhället och formella styrdokument samt de inre ramar som 
utgörs av den lokala skolkultur som skapas av lärare, elever och föräldrar. 
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fenomen. Fusk är en individuell handling som endast är möjlig i förhållande till 
andra individer, dvs. till ett samhälle. 
 
Genom att jag väljer att betrakta individ och samhälle, liksom skola och 
samhälle, som ömsesidigt konstituerande varandra skrivs avhandlingen in i en 
kritiskt inspirerad socialfilosofisk kontext där begrepp som människosyn, 
kunskapssyn och samhällssyn är betydelsefulla för att rama in avhandlingen. 
Walford och Pickering (1998) poängterar att de klassiska socialfilosofiska 
tänkarna Dewey och Durkheim ifrån olika utgångspunkter förenas av att 
betrakta relationen mellan samhälle och individ som dialektisk ”with neither of 
them being finally triumphant” (a.a., s.5). Från ett socialfilosofiskt perspektiv 
handlar frågan om skolfusk om grundläggande värden, gemensamma för skolan 
och det samhälle vari skolan ingår. Bl.a. Bauman (2002) sällar sig till dem som 
betonar att lärande inte kan avgränsas till det som sker i skolan: ”Alla samhällen 
är meningsfabriker. De är faktiskt mer än så: de är ingenting mindre än skolor 
för ett meningsfullt liv.” (a.a., s.10) 
 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 
Skolfusk betraktas enligt informanterna i studien inte som ett isolerat fenomen 
utan uppfattas vara nära förknippat med uppfattningar och värderingar kring 
kunskapssyn, kunskapskontroller, bedömning och betyg. Dessa fyra aspekter av 
skoltillvaron betraktas, tillsammans med begreppet skolfusk, i avhandlingen 
som ömsesidigt relaterade till varandra som ett komplext sammansatt fenomen. 
Fenomenet sammanfattas i begreppet skolfuskpraktik där begreppet fenomen, i 
enlighet med Asplund (1970), kan förstås som ”en händelse eller företeelse som 
måste förklaras, någonting som är djupt problematiskt på ett eller annat sätt” 
(a.a., s.111). Jag är medveten om att det kan framstå som kontroversiellt att 
gruppera dessa olika aspekter under en gemensam etikett med så negativ 
laddning som begreppet skolfuskpraktiker. Min ambition att dock inte att 
studera skolfusk på ett enbart normativt sätt. Jag menar också att skolfusk 
svårligen låter sig förstås utan att kunna relateras till de övriga aspekter som jag 
samlar inom begreppet skolfuskpraktiker. 
 
Utgångspunkten för studien är att skolfuskpraktiker, för att kunna förstås, 
behöver relateras till sitt sociala sammanhang. Ett parallellt fokus på det 
generella och det specifika kan göras genom att, med Franssons och Lundgrens 
(2003) begrepp kunskapsobjekt respektive studieobjekt, analytiskt spalta upp 
studien:  
  

Med	  kunskapsobjekt	  menas	  att	  ett	  bestämt	  område	  studeras	  utifrån	  
ett	   för	  detta	  område	  specifika	  begrepp,	   teorier	  och	  traditioner	   […]	  
kunskapsobjektet	   är	   den	   karta	   utifrån	   vilken	   ett	   visst	   territorium	  
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studeras.	  Med	  studieobjekt	  avses	  det	  territorium	  som	  studeras.	  (a.a.,	  
s.105).	  
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formella regler. Så småningom kom även lärares normer och 
normbildningsprocesser kring skolfusk att involveras i avhandlingen. I samband 
med det kom även definitionen av skolfusk att modifieras.4 
 
Föreliggande studie genomförs i sin helhet med utgångspunkt i det 
samhällsvetenskapliga gymnasieprogrammet (SP). Motiven för valet av SP som 
empirisk arena är att programmet utgör en uttalad skärningspunkt för 
avhandlingens fokus kring konflikter mellan individuella och samhälleliga 
behov, vilket också framgår av programmålen:  

 
Intresset	   för	   människan	   och	   hennes	   verksamhet	   är	   central	   i	  
samhällsvetenskapsprogrammet.	   Människan	   som	   individ	   och	  
samhällsvarelse	   samt	   samhällets	   strukturer,	   mekanismer	   och	  
konflikter	  är	  centrala	  studieobjekt	  i	  utbildningen.	  (Skolverket,	  2000,	  
s.8)	  

 
SP är ett studieförberedande program och elever på programmet kan förväntas 
ha framtida nytta av såväl (goda) betyg för att ta sig vidare till högre 
utbildningar som av de kunskaper betygen skall representera. 
 

1.4 Metodologi och övergripande disposition 
Forskningsprocessen har präglats av en ständig pendling mellan det empiriska 
materialet och de teorier som vartefter kommit att få betydelse för tolkning av 
empirin. Successivt har de olika teoretiska och empiriska pusselbitarna fått 
mening5 i förhållande till varandra och i förhållande till avhandlingens syften 
och forskningsfrågor. Avhandlingstexten är huvudsakligen disponerad utifrån 
hur jag i backspegeln uppfattar att dessa pusselbitar förstås relatera till varandra 
på ett kommunicerbart sätt, snarare än hur de kronologiskt tillkom eller blev 
meningsfulla för mig under forskningsprocessen.  
 
Ett sådant sätt att pendlande bedriva en forskningsprocess kan analytiskt 
definieras som abduktion i förhållande till deduktion som präglas av 
hypotesprövningar utifrån teori, respektive induktion som präglas av 
observationer utan referens till teori. I en abduktivt orienterad forskningsprocess 
förhåller jag mig dialektiskt till empiri och teori. Ett abduktivt arbetssätt kan 
också benämnas rekontextualiserande utifrån att forskaren strävar att förklara 
något inom ramen för en ny kontext: 
 
                                                        
4 Eventuella läsare som önskar gå händelserna i förväg kan hitta den utvidgade definitionen i textavsnitt 
7.2.1.1. 
5 Med mening och meningsbildning avses genomgående i avhandlingen helt enkelt att man gör världen så 
pass begriplig att man kan agera intentionellt i den.  
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Forskningsfrågorna är som synes uppdelade i en identifierande deskriptiv del 
innehållande de tre första forskningsfrågorna, respektive en analytisk 
förklarande del innehållande den fjärde forskningsfrågan.  
 
I avhandlingen avses inte att normativt förespråka något särskilt förhållningssätt 
till vare sig relationen individ-samhälle eller till skolfusk. Jag intresserar mig 
inte speciellt för den höga förekomsten av skolfusk som ett uttryck för 
utbildningssystemets moraliska förfall. Det är normer kring skolfuskpraktik som 
fenomen som utgör avhandlingens fokus. De normer som uppfattas och 
förmedlas av informanterna utgör en aspekt av det underlag varpå fenomenet 
skolfuskpraktiker förstås. Avhandlingen skall heller inte läsas som en 
moraliserande anklagelse emot enkilda skolaktörer eller grupper av skolaktörer. 
Däremot diskuteras i avhandlingen vilka normativa implikationer det kan 
innebära för skolans pedagogiska uppdrag om vissa normer anses mera legitima 
än andra i förhållande till relationen individ-samhälle, såsom den kommer till 
uttryck i praktiker kring skolfusk. 
 

1.3 Empiriska arenor  
Den friktion som skolfusk utgör i skolans verksamhet måste praktiskt hanteras 
av skolans aktörer.  Begreppet pedagogisk praktik förstås, i enlighet med Fritzén 
(1998), innebära en social kontext med deltagare som utvecklas 
kunskapsmässigt och socialt. I en praktik praktiseras något av någon. Genom att 
ingå i skolfuskpraktiker förväntas elever och lärare både att lära sig och att 
skapa de sammanhang vari detta lärande sker. Det pedagogiska 
praktikbegreppet uppfattas relatera till såväl individ som samhälle och till 
relationen dem emellan. Om man, som jag, antar Thornbergs (2006) definition 
av värdepedagogisk praktik som ”lärares arbete med värden och normer eller 
den påverkan de utövar eller sätter igång när det gäller etiska frågor” (a.a., s.9), 
blir hanteringen av skolfusk med nödvändighet värdepedagogisk.  
 
I skolfuskpraktik innefattas möjligheten att både i tanke och handling bejaka 
såväl som förkasta skolfusk i olika grad. Skolfusk definierades i studiens 
inledande undersökningar som när elever medvetet bryter mot normer eller 
regler för att skaffa sig fördelar i skolarbetet, där begreppet norm bör uppfattas 
som en oskriven extern regel.  Med extern avses att regeln inte är 
framförhandlad av dem som förväntas efterfölja den.  

 
Under arbetets gång kom begreppet social norm att, med utgångspunkt i den 
rättssociologiska normforskning som upparbetats vid Lunds universitet under 
ledning av Håkan Hydén, utvecklas till att utgöra informella socialt förankrade 
handlingsimperativ och därigenom vara analytiskt möjliga att avskilja ifrån 
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Med abduktion följer att jag utgår ifrån att fakta och empiriska tolkningar i 
någon mån alltid är teoriladdade. Vi har alltid en förförståelse med oss när vi 
iakttar fenomen. I Figur 1 nedan har Alvesson och Sköldberg (1994) tydliggjort 
hur empiriska iakttagelser oundvikligen utgör startpunkten för 
abduktionsprocessen genom att det nedre vänstra benet i abduktionskolumnen är 
genomskinligt markerat. 

 

          
Figur 1. Förhållandet mellan deduktion, induktion och abduktion (Alvesson & Sköldberg, 
1994, s.45) 
 
Inspirerad av Hydéns (2002) normvetenskap disponeras avhandlingen i fyra 
åtskilda delar. I den första delen preciseras i kapitel 1 avhandlingens syfte, 
forskningsfrågor och centrala utgångspunkter. I kapitel 2 formulerar jag 
avhandlingens pedagogiska problematisering i förhållande till skolans officiella 
uppdrag. Kapitel 3 utgörs av en kort orientering om tidigare forskning kring 
skolfusk. I kapitel 4 identifierar och beskriver jag elevers attityder respektive 
sociala normer kring skolfuskpraktiker. I del ett besvaras avhandlingens första 
forskningsfråga och de elevrelaterade delarna av avhandlingens andra och tredje 
forskningsfrågor.  
 
I avhandlingens andra del redogörs i kapitel 5 för avhandlingens 
vetenskapsteoretiska utgångspunkter i kritisk realism och hur dessa, i form av 
en stratifierad normteori (Hydén, 2002), tillämpas igenom avhandlingen.  
 
Efter den vetenskapsteoretiska genomgången görs, i kapitel 6, en återblick till 
den andra forskningsfrågan när jag i avhandlingens tredje del identifierar och 
beskriver lärares normer och normkonflikter kring skolfuskpraktiker, men också 
förklarar dem i förhållande till den stratifierade normteorin (Hydén, 2002) med 
dess utsträckta normbegrepp. I denna del av avhandlingen besvaras den 
lärarrelaterade delen av avhandlingens andra och tredje forskningsfrågor. 
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Genom	   abduktion	   rekontextualiserar	   och	   omtolkar	   vi	   något	   som	  
något	  annat,	  genom	  att	   förstå	  det	   inom	  ramen	   för	  ett	  annorlunda	  
sammanhang.	   På	   detta	   sätt	   introducerar	   vi	   nya	   idéer	   om	   hur	  
enskilda	  företeelser	  är	  en	  del	  av	  strukturen.	  (Danermark,	  Ekström,	  
Jakobsen	  &	  Karlsson,	  1997,	  s.191)	  

 
Genom abduktion utvidgas vår kunskap (Habermas, 1972). Med en utvidgad 
kunskap uppstår kontinuerligt nya möjligheter att tolka. Tolkningar som efter en 
framgångsrik analys framstår som utvidgade kan i processens nästa steg 
återigen framstå som naiva i betydelsen av att vara i behov av fortsatt tolkning. 
Detta innebär samtidigt att jag med en abduktiv ansats inte strävar efter eller 
förväntar mig att finna Sanningen med stort S. Istället strävar jag emot att 
ständigt konstruera förbättrad kunskap om såväl studie- och kunskapsobjekt, 
med hjälp av de teorier som används för att beskriva och förklara de studerade 
fenomenen:  
 

Kunskap,	   inklusive	  vetenskaplig	   sådan,	  kan	  ses	   som	  ett	  hjälpmedel	  
bland	  andra	  för	  att	  praktiskt	  kunna	  hantera	  verkligheten.	  Av	  detta	  
följer	   också	   att	   giltigheten	   hos	   den	   kunskap/de	   begrepp	   vi	   har	   i	  
första	   hand	   blir	   en	   fråga	   om	   hur	   väl	   kunskapen	   fungerar	   i	  
praktiken.	  Och	  medan	  all	  kunskap	  i	  enlighet	  med	  detta	  är	  felbar	  och	  
öppen	   för	  korrigeringar	  […]	  så	  blir	  det	  också	  klart	  att	  all	  kunskap	  
ändå	  inte	  är	  lika	  felbar.	  (Danermark	  m.fl.,	  1997,	  s.53-‐54)	  

 
Med en abduktiv metodologisk ansats förväntas teori och empiri befrukta 
varandra och där finns ”i den forstand heller ikke tale om en klar grænse mellem 
teori og empiri (virkelighed)” (Esmark, Bagge Laustsen & Åkerstrøm Andersen, 
2005, s.12). Kunskap kan aldrig slutprövas utifrån sanningsenlighet, utan 
abduktion är att ”gå från en föreställning om något till en annorlunda, eventuellt 
mer utvecklad eller mer fördjupad föreställning därom” (Danermark m.fl., 1997, 
s.184). Med en abduktiv ansats förstår jag också studieobjekt och 
kunskapsobjekt som ömsesidigt påverkande varandra. Analyser av 
studieobjektet kan komma att påverka den karta som kunskapsobjektet utgör 
och vice versa. 
 
Resultatet av forskningsprocessen, dvs. föreliggande avhandling, utgör en 
konstruktion av verkligheten via en lins av utvalda begrepp. Den 
socialkonstruktonistiska analysen börjar med att analysbärande begrepp pekas 
ut och ”(d)isse begreber former et perspektiv på et udsnit af den sociale 
virkelighed, der leder til en bestemt konstruktion af denne virkelighed” (Esmark 
m.fl, 2005, s.12). Avhandlingens genomgående analysbärande begrepp är norm 
och detta val förstås således få konsekvenser för hur avhandlingens resultat 
konstrueras. 
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Med abduktion följer att jag utgår ifrån att fakta och empiriska tolkningar i 
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Figur 1. Förhållandet mellan deduktion, induktion och abduktion (Alvesson & Sköldberg, 
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Figur 2. Grafisk skiss över avhandlingens disposition 
 

1.4.1 Kunskapsintressen 
Enligt Alvesson och Deetz (2000) har kritisk teori ett direkt intresse för 
moraliska och etiska frågor, men också ett aktivistiskt intresse att möjliggöra 
förändring genom att avtäcka dolda förhållanden. ”Kritik är bara möjlig om 
något överhuvudtaget kan vara annorlunda.” (Callewaert, 2000, s.485) 
Markeringen är viktig i det att den tydliggör att jag som kritiskt orienterad 
forskare går in i forskningsprocessen med föreställningen att det kan finnas 
något dolt eller förklätt att avtäcka bortom förgivettagen social ordning. 
 
Inom socialkonstruktionism intresserar man sig för att avtäcka konstruktioner 
som upplevs naturliga och förgivettagna (Esmark m.fl., 2005). Den dolda 
djupdimensionen av verkligheten är det som gör att vi måste söka kunskap i 
stället för att bara samla den (Danermark m.fl., 1997). Uttrycket djupdimension 
pekar ut att verkligheten inom kritisk realism förstås som stratifierad i olika 
strukturella nivåer som var för sig villkorar människors agerande i olika grad. 
 
Med en kritisk verklighetsuppfattning förstås samhället som en arena där olika 
intressen kämpar om herravälde och tolkningsföreträde. Segrande sociala 
konstruktioner kan upphöjas till teorier eller världsbilder som därigenom 
erhåller strukturell kraft att legitimera en viss rådande ordning. Skolan utgör en 
unik institution där samhället under ett långt tidsspann ges makt att påverka 
vilka kunskaper och värderingar som alla unga människor bör bära med sig in i 
framtiden (Persson, 1994).  
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I avhandlingens fjärde avslutande del analyserar jag i kapitel 7 retroduktivt och 
systemteoretiskt vilka tendenser i det samtida samhället som kan förstås villkora 
normbildning i skolfuskpraktiker och försöker därigenom att besvara 
avhandlingen fjärde och sista forskningsfråga. Att arbeta retroduktivt innebär att 
undersöka vad Carleheden (2005) beskriver som ”det som måste vara på ett 
visst sätt för att det observerbara skall kunna vara som det är” (a.a., s.12). I 
avhandlingen utgörs det av de priciper för omvärldens organisering som 
sociohistoriskt råder i samtiden och det observerbara av normer för 
skolfuskpraktiker. Avhandlingen avslutas med att jag i kapitel 8 diskuterar 
vilken betydelse de framtolkade resultaten kan ha för avhandlingens 
kunskapsobjekt, dvs. möjlighetsrummet för lärande i relationen individ-
samhälle.   
 
Avhandlingens huvudsakliga resultat redovisas i det sammanhang där de 
fastställs. Detta markeras i rubriker betecknade Resultat A, Resultat B, osv. Den 
stratifierade normteorin (Hydén, 2002) och två perspektiv på den sociala 
tillitens källor (Putnam, 2001; Rothstein, 1994, 2010, 2013) utgör 
avhandlingens sammanhållande teorier. Olika hjälpteorier har, i olika delar av 
empiritolkningen, samverkat med dessa teoretiska utgångspunkter. Distributiv 
och proceduriell rättviseteori (Törnblom & Vermunt, 2007), liksom Nuccis 
(2001) domänteori för sociala dilemman, har bistått tolkningen av elevernas 
normer för skolfuskpraktiker i avhandlingens första del. Nyinstitutionell teori 
om organisatorisk särkoppling (Meyer & Rowan, 1977) har, i avhandlingens 
tredje del, använts för att tolka de normkonflikter som elever och lärare 
upplever i skolfuskpraktiker. I avhandlingens fjärde del har begreppen tyst 
(Persson, 1996) och dold läroplan (Jackson, 1968; Broady, 1981) använts 
parallellt med delar av Habermas (1996a; 1996b) samhällsteori för att diskutera 
skolfuskpraktiker i förhållande till frågan om utbildningens legitimitet. I Figur 2 
nedan illustreras avhandlingens övergripande disposition grafiskt utifrån dess 
abduktiva ansats.  
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(a.a., s.2). Genom språket kan tolkade erfarenheter göras intersubjektivt 
tillgängliga. Det är genom sådan språklig interaktion som vi utvecklar våra 
identiteter, genom språket kultiverar vi vår gemensamma verklighet. Gadamer 
(1997) hävdar nödvändigheten av att låta den egna subjektiva 
meningshorisonten brytas emot någon annans meningshorisont om ny utvecklad 
mening skall bildas.  
 
Utifrån ett sådant betraktelsesätt ses språket parallellt bidragande till att 
reproducera sociala dominansmönster och som en viktig utgångspunkt för 
potentiell förändring. Det är också det mänskliga språket som bildar grund för 
social integration och därigenom också för handlingskoordination i sociala 
sammanhang. Centralt för människor som delar en gemenskap är behovet av att 
förhandla fram sociala normer för hur man bör agera (Hydén, 2002). Även 
agerande i skolfuskpraktiker behöver sociala riktlinjer. Reproduktion eller 
transformering av sociala normer förutsätter interaktion mellan människor. I 
avhandlingen benämner jag genomgående en sådan ständigt pågående 
kommunikation för normförhandlingar. Att förhandla om normer innebär att 
lära sig i relationen individ-samhälle: 

 
Selve	   det	   at	   diskutere	   normer	   er	   udtryk	   for	   italesættelse	   og	  
sprogliggørelse.	   Hvis	   man	   taler	   om,	   hvilke	   normer	   man	   har,	   har	  
man	  ikke	  normer	  på	  den	  samma	  måde	  længere.	  (Mortensen,	  1990,	  
s.94)	  

 
Sociala konstruktioner bärs upp av språkburna delade idéer och just att idéerna 
delas gör att draget av idealism minskar.  Searle (1997), liksom Habermas 
(1996a), hävdar dessutom att en fungerande kommunikationsprocess är ett 
uttryck för att deltagarna faktiskt hänvisar till samma intersubjektivt objektiva 
verklighet, dvs. med Gadamers (1997) uttryck till saken-i-fråga. Att något kan 
uttryckas språkligt förutsätter att någon annan kan ta emot det uttryckta. En 
mellanmänsklig överenskommelse konstrueras på så vis som något 
intersubjektivt objektivt. Resultaten av intersubjektiva tolkningar är sociala 
konstruktioner av en gemensamt uppfattad verklighet. I normförhandlingar 
uttrycks en socialt förankrad förväntan om hur gemenskapens medlemmar bör 
agera i den sociala verklighet de delar. Dessa sociala normer kan observeras 
genom att de lämnar ”an extensive trail of communication among actors that we 
can study” (Finnemore & Sikkink, 1998, s.892).  
 
Även om hermeneutiska tolkningar av aktörers beskrivningar av verkligheten 
till viss del valideras genom att intersubjektivt kultiveras, kan hermeneutisk 
tolkning kritiseras för att vara begränsad till empiriska iakttagelser. Inom 
kritiska perspektiv uppmärksammas riskerna med att tolkningar dels aldrig kan 
göras förutsättningslösa, dvs. befriade från förförståelse, dels kan vara dolda 
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Ur ett kritiskt perspektiv kan det antas att dolda förhållanden inom ramen för 
skolfuskpraktiker kan ta sig uttryck i normkonflikter, paradoxer och/eller 
dilemman. Med begreppet paradox avser jag, i enlighet med SAOL (2013), en 
”motsägelsefull företeelse” dvs. att något förefaller att stå i mer eller mindre 
absurd konflikt med de förväntningar som finns på en situation. Ett dilemma 
innebär att motstridiga intressen, förväntningar och/eller möjliga handlingsvägar 
föreligger i en viss situation och att vägvalet som görs får konsekvenser för de 
mål som står till buds (Nilholm, 2005). Elever och lärare förstås agera i 
skolfuskpraktiker utifrån de kunskaper, de värderingar och de villkor som 
skolaktörerna mer eller mindre reflekterat uppfattar.  
 
Avhandlingens kritiska kunskapsintresse är vägledande för avhandlingens 
disposition. Avsikten är att inledningsvis i avhandlingen beskriva och 
synliggöra de aspekter av skolfuskpraktiker som är enklast tillgängliga, dvs. de 
icke ifrågasatta uppfattningar som skolaktörer delar med varandra i vardaglig 
skolfuskpraktik. Ju längre avhandlingen fortskrider, desto större betoning lägger 
jag vid att kritiskt problematisera vad som, möjligen delvis dolt för aktörerna, 
kan tänkas verka bakom det som vid en första anblick kan förefalla att utgöra en 
komplett bild av skolfuskpraktiker.  
 

1.4.2 En intersubjektiv och kritisk hermeneutik  
Empirin kring avhandlingens studieobjekt, dvs.  normer kring skolfuskpraktiker 
har genererats via diskussioner i grupper av elever respektive lärare. Innehållet i 
diskussionerna har tolkats i syfte att förstå de kunskaper och de värderingar som 
deltagarna utgår ifrån när de gemensamt skapar mening i skolfuskpraktiker. Där 
den ursprungliga hermeneutiken inriktades på texttolkning, har senare mera 
existentiellt inriktad tolkning kommit att betrakta människans strävan att förstå 
som liktydigt med att vara människa (Köster, 1977). Inom existentialistiska 
betraktelsesätt är det självklart att det mänskliga varat är ett vara som delas med 
andra. Man kan således tala om en intersubjektiv orientering där människor i 
gemenskap ofrånkomligt sysselsätter sig med att tillsammans göra världen 
begriplig: 
 

[…]	  att	   lära	  sig	  något	  nytt	   innebär	  att	  ny	  mening	  konstrueras	  och	  
som	   en	   oupplöslig	   del	   av	   denna	   process	   skapas	   och	   omskapas	  
självet	   […]	   Genom	   kommunikation	   och	   samtal,	   med	   verkliga	   och	  
imaginära	   andra,	   skapar	   människor	   mening.	   (von	   Wright	   2000,	  
s.49)	  

 
I en sådan process av gemensamt meningsskapande är språket helt centralt och 
man kan som Liedman (2010) hävda att talet ”gör människan till människa” 
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(a.a., s.2). Genom språket kan tolkade erfarenheter göras intersubjektivt 
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meningshorisonten brytas emot någon annans meningshorisont om ny utvecklad 
mening skall bildas.  
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verklighet, dvs. med Gadamers (1997) uttryck till saken-i-fråga. Att något kan 
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Ur ett kritiskt perspektiv kan det antas att dolda förhållanden inom ramen för 
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I Tabell 1. nedan presenteras de empiriinsamlingar som ligger till grund för 
avhandlingen. 
 
Tabell 1. Avhandlingens empiriinsamlingar 

Syfte Population Tid  Metod för   
 datainsamling 

Metod för 
databearbetning 

Teori för 
tolkning  

Plats  

 
Förstudier 
Elevers 
uppfattning 
om eget 
skolfusk 

42 SP-elever 
i årskurs tre 
 

Vår 
2006 

Enkät Kontextuell analys   

Omfattning 
av skolfusk 

129 SP-
elever i 
årskurs tre 

Vår 
2009 

Enkät Beskrivande 
statistik 

 4.1 

 
Delstudie ett 
Elevers 
attityder till 
skolfusk 

95 SP-elever 
i årskurs tre 

Vår 
2007 
 

Enkät Analyserande 
statistik 

Domänteori kring 
social kunskap 
(Nuccis, 2001)   

4.2 

 
Delstudie två 
Elevers 
skolfusk 
som ett 
socialt 
dilemma 

15 SP-elever  
i årskurs två 
och tre 

Vår 
och 
höst 
2007 

On-line 
fokusgrupper, 
forskare som 
moderator 

Menings-
koncentrering 
(Lindseth & 
Norberg, 2004) 

Rättviseteori 
Rollteori 
Normteori  som   
handlingsteori 
(Hydén, 2002) 

4.3 

 
Delstudie tre 
Lärares 
normer kring 
skolfusk- 
praktiker  

12 lärare i 
befintligt 
arbetslag på 
SP 

Höst 
2009, 
Vår 
2010 

Forskarledd 
grupp-
diskussion  

Menings-
koncentrering 
(Lindseth & 
Norberg, 2004) 

Rollteori 
Normteori som 
handlings- och  
systemteori 
(Hydén, 2002) 
 
Nyinstitutionell 
teori om 
organisatorisk 
särkoppling 
(Meyer & Rowan, 
1977) 

6.1 

 

1.5.1 Forskarens egen förförståelse 
Jag har en drygt 15-årig bakgrund som gymnasielärare på SP där jag undervisat 
i samhällsvetenskapliga och beteendevetenskapliga ämnen. Jag behärskar 
härigenom rimligt de kulturella koder som generellt gäller inom denna miljö och 
har därför fått bemöda mig om att hitta teoretiska möjligheter till distansering 
från min egen meningshorisont. Att vara bekant med de empiriska arenorna kan 
betraktas både som en fördel och en nackdel. Å ena sidan hävdar Gadamer 
(1997) att vi inom fält som vi är välbekanta med kan våga driva våra tolkningar 
längre, å andra sidan ser Kögler (1996) en fördel i brist på erfarenhet av 
praktiken, eftersom det tvingar dialogen mellan forskare och informanter att bli 
tydlig och precis. Jag uppfattar att jag i forskningsprocessen har varit väl 
förtrogen med de empiriska arenorna. För att minska risken för att driva mina 
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eller förvrängda av makt, integrerad i samhällsstrukturer och i sociala relationer, 
utan att den tolkande själv är fullt medveten om detta.  
 
En kritisk hermeneutik handlar därför om att kritiskt granska de tolkningar som 
människor gör i sin levda erfarenhet. I en kritisk hermeneutik möts därmed två 
vetenskapliga ansatser med till synes polariserade utgångspunkter. 
Tolkningsläran, hermeneutiken, med sitt fokus på förståelse av det lokala på 
aktörsnivå möter konstruktivt det kritiska med ett intresse för strukturella 
förklaringsmodeller. Det kritiska handlar, i denna tolkning, om att se bortom det 
förgivettagna eller som Åsberg (2001) formulerar det: ”[D]et som ’visar sig’ i 
våra medvetanden är alltså ingen spegling av en neutral ordning utan det som är 
normerat i enlighet med en förhandenvarande samhällelig ideologi.” (a.a., s.48) 
 
Sociologen Weber gjorde en tydlig åtskillnad mellan handling och beteende 
genom att hävda att handlande innebär att aktören har en subjektiv avsikt med 
sitt handlande. I studien är en viktig utgångspunkt att aktörer ses som rationella 
i det att de kan ange skäl för sitt handlande, men att dessa skäl inte kan ta sig 
utanför aktörers egen meningshorisont. Således menar jag att det kan finnas 
”orsaker” till aktörers handlande som inte omedelbart erfars av aktörerna själva. 
På motsvarande sätt menar jag att aktörer kan ha svårt att överblicka de långt 
gående konsekvenserna av ett visst agerande.  
 

1.5 Genomförda empiriinsamlingar och anspråk på 
räckvidd 

Den skola där undersökningen genomförts (N-skolan) är med sina cirka 1000 
elever en av de största gymnasieskolorna i den mellanstora sydsvenska stad där 
den finns. Vid tiden för empiriinsamlingen erbjöd tre olika skolaktörer i staden 
gymnasieutbildning på SP. Andelen gymnasieelever på fristående 
gymnasieskolor i kommunen var knappa 20 procent, vilket var i nivå med 
riksgenomsnittet. På kommunala N-skolan fanns under åren för 
empirisamlingen årligen cirka 700 SP-elever fördelade på tre årskurser.  
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utgörs av sociala normer som förstås vara ett överindividuellt begrepp (Repstad, 
2004) och eleverna som deltog i de webbaserade fokusgrupperna var anonyma 
för mig och troligen även för varandra, har jag inte betraktat det som varken 
nödvändigt eller möjligt att återkoppla tolkningar av empirin till just de 
informanter som lämnat den. Avhandlingens resultat har istället validerats 
intersubjektivt genom att återkommande låta praktiker i form av både elever och 
lärare möta och pröva de resultat som efterhand destillerats fram i 
forskningsprocessen. En fungerande återkoppling till nya sammanhang kan 
delvis ses som ett validerande uttryck för att forskare och praktiker lyckats ena 
sig om vad som utgör saken i fråga. Nowotny, Scott och Gibbons (2001) 
argumenterar för att kunskap som skapas genom sådan kontinuerlig validering i 
möten mellan forskare och praktiker blir mera robust än om uppföljande 
kontakter inte tas. Jag anser att avhandlingens resultat har styrkts genom de 
uppföljande kontakter jag efter empiriinsamlingarna haft med informanter, 
representativa för de ursprungliga grupperna av informanter. 

  

1.5.3 Realistisk generalisering av avhandlingens förklarande del 
I det växelvisa fokus på dels empiri och teori, dels observerbara ytstrukturer och 
oreflekterade djupstrukturer som präglar avhandlingen, kan man tala om en 
realistisk generalisering. I en sådan kan den enskilda studerade 
skolfuskpraktiken analyseras utifrån om den kan anses representativ för andra 
likartade praktiker som fungerar inom ramen för likartade strukturella villkor. 
Med hänvisning till Habermas begrepp rekonstruktion ser Fritzell (2009) 
möjligheter att parallellt hantera kunskap ideografiskt, dvs. med fokus på det 
enskilda och unika och nomotetiskt med fokus på det generella, lagbundna och 
allmängiltiga. Rekonstruktion ”kan då sägas återspegla en kvalitativ rörelse 
mellan ’det lilla i det stora’ och ’det stora i det lilla’ där det vardagligt 
näraliggande ses konstituerat som del i ett större sammanhang” (a.a., s.204). Om 
normer kring skolfuskpraktiker på N-skolans SP trovärdigt kan förstås att 
samverka med samtidens sociohistoriskt strukturella villkor kan en realistisk 
generalisering av avhandlingens resultat hävdas. 
 
Realistisk generalisering ”sker genom analys av de strukturer som orsakat det 
aktuella sociala fenomenet” (Persson, 2008, s.34) dvs. genom ett slags form av 
makrogeneralisering, som formuleras enligt följande av Danermark m.fl. 
(1997):  

 
Enligt	  det	  realistiska	  generalitetsbegreppet	  refererar	  vetenskapliga	  
generaliseringar	  i	  stor	  utsträckning	  till	  transfaktiska	  villkor,	  till	  de	  
mer	  eller	  mindre	  universella	  förutsättningarna	  för	  att	  ett	  objekt	  ska	  
vara	  vad	  det	  är.	  (a.a.,	  s.165)	  
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tolkningar för långt har jag bemödat mig om att validera tolkningarna i 
återkommande samtal med elever och lärare, som kan sägas vara representativa 
för de informanter som deltagit i studien. 

 
Avhandlingen tar form i ett vidvinkelperspektiv där tolkningar av såväl individ, 
samhällsstrukturer som de normer som förstås länka dem samman behöver 
värderas när frågan gäller i vilken omfattning studiens resultat kan betraktas 
som trovärdiga och giltiga. Danermark m.fl. (1997) skiljer mellan två olika 
generalitetsbegrepp som kan vara rimliga att tillämpa på avhandlingens 
beskrivande, respektive retroduktivt förklarande delar genom att benämna dem 
empirisk generalisering respektive realistiskt generalisering. 
 

1.5.2 Empirisk generalisering av avhandlingens beskrivande del  
I två förstudier till avhandlingen undersöktes dels elevers uppfattningar om eget 
skolfusk, dels omfattningen av skolfusk på N-skolans SP. Dessa båda 
undersökningars trovärdighet och giltighet handlar främst om informanternas 
representativitet och hur undersökningarna har genomförts. Vad gäller den 
första mindre förstudien om gymnasieelevers uppfattningar kring eget skolfusk 
har den redovisats i Fonseca (2006). Tillvägagångssättet för den andra 
förstudien, gällande omfattningen av skolfusk på N-skolan, redovisas i avsnitt 
4.1. 

 
Delstudie 1 rörande elevernas attityder till skolfusk och andra norm-/lagbrott 
designades med inspiration av tidigare forskning. Statliga ungdomsstyrelsen 
(US) genomför återkommande undersökningar av unga människors värderingar. 
En del i US:s undersökningar (Bohlin, 2003; Sverige. Ungdomsstyrelsen, 2007) 
rör attityder och värderingar kring olika norm- och lagbrott. För attityder kring 
samtliga de tio norm- och lagbrott6 som återfinns i både US:s undersökning 
2007 och i de attitydundersökningar jag genomfört gäller att ingen skillnad på 5 
procents signifikansnivå finns mellan hur de tillfrågade tredjeårseleverna på N-
skolans SP (n=95) och US:s motsvarande population (n=861) graderar 
allvarligheten av olika norm- och lagbrott. Skolfusk är inte en fråga i enkäten 
från US (2007), det är därför mera en fråga om uppskattad sannolikhet att 
eleverna på N-skolan har representativa värderingar även av skolfusk. 

 
I de därpå följande delstudierna, 2 och 3, hanteras elevers, respektive lärares 
gemensamma diskussioner kring skolfusk. Eftersom empirins analytiska fokus 
                                                        
6 De gemensamma norm- och lagbrotten utgjordes av 2. Att langa alkohol till någon som inte fyllt 20 år, 
5. Att använda knark, 8. Att köra bil/moped påverkad av alkohol, 18. Att använda våld i politiskt syfte, 
20. Att köpa sexuella tjänster, 23. Att köpa något man vet är stulet, 24. Att fuska till sig bidrag, 25. Att 
skattefuska om man har möjlighet, 26. Att anställa någon mot svart betalning, 27. Att undvika att betala 
biljetten på buss eller tåg, 36. Att ladda ned musik, film eller spel från internet. Siffrorna anger norm-
/lagbrottens nummer på enkäten. 
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tolkningar för långt har jag bemödat mig om att validera tolkningarna i 
återkommande samtal med elever och lärare, som kan sägas vara representativa 
för de informanter som deltagit i studien. 

 
Avhandlingen tar form i ett vidvinkelperspektiv där tolkningar av såväl individ, 
samhällsstrukturer som de normer som förstås länka dem samman behöver 
värderas när frågan gäller i vilken omfattning studiens resultat kan betraktas 
som trovärdiga och giltiga. Danermark m.fl. (1997) skiljer mellan två olika 
generalitetsbegrepp som kan vara rimliga att tillämpa på avhandlingens 
beskrivande, respektive retroduktivt förklarande delar genom att benämna dem 
empirisk generalisering respektive realistiskt generalisering. 
 

1.5.2 Empirisk generalisering av avhandlingens beskrivande del  
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representativitet och hur undersökningarna har genomförts. Vad gäller den 
första mindre förstudien om gymnasieelevers uppfattningar kring eget skolfusk 
har den redovisats i Fonseca (2006). Tillvägagångssättet för den andra 
förstudien, gällande omfattningen av skolfusk på N-skolan, redovisas i avsnitt 
4.1. 

 
Delstudie 1 rörande elevernas attityder till skolfusk och andra norm-/lagbrott 
designades med inspiration av tidigare forskning. Statliga ungdomsstyrelsen 
(US) genomför återkommande undersökningar av unga människors värderingar. 
En del i US:s undersökningar (Bohlin, 2003; Sverige. Ungdomsstyrelsen, 2007) 
rör attityder och värderingar kring olika norm- och lagbrott. För attityder kring 
samtliga de tio norm- och lagbrott6 som återfinns i både US:s undersökning 
2007 och i de attitydundersökningar jag genomfört gäller att ingen skillnad på 5 
procents signifikansnivå finns mellan hur de tillfrågade tredjeårseleverna på N-
skolans SP (n=95) och US:s motsvarande population (n=861) graderar 
allvarligheten av olika norm- och lagbrott. Skolfusk är inte en fråga i enkäten 
från US (2007), det är därför mera en fråga om uppskattad sannolikhet att 
eleverna på N-skolan har representativa värderingar även av skolfusk. 

 
I de därpå följande delstudierna, 2 och 3, hanteras elevers, respektive lärares 
gemensamma diskussioner kring skolfusk. Eftersom empirins analytiska fokus 
                                                        
6 De gemensamma norm- och lagbrotten utgjordes av 2. Att langa alkohol till någon som inte fyllt 20 år, 
5. Att använda knark, 8. Att köra bil/moped påverkad av alkohol, 18. Att använda våld i politiskt syfte, 
20. Att köpa sexuella tjänster, 23. Att köpa något man vet är stulet, 24. Att fuska till sig bidrag, 25. Att 
skattefuska om man har möjlighet, 26. Att anställa någon mot svart betalning, 27. Att undvika att betala 
biljetten på buss eller tåg, 36. Att ladda ned musik, film eller spel från internet. Siffrorna anger norm-
/lagbrottens nummer på enkäten. 
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2 AVHANDLINGENS PEDAGOGISKA 
PROBLEMATISERING 

 
I detta kapitel avser jag att redovisa hur jag förstår avhandlingen som 
pedagogisk. Studiens pedagogiska intresse problematiseras i kapitlet i 
förhållande till social tillit och till den institutionaliserade utbildningens 
officiella uppdrag.  
 
Avhandlingens studieobjekt, normer kring skolfuskpraktiker, är tydligt knutet 
till en enskild skola. Jag tar dock, i enlighet med Liedman (2010), ställning för 
att skolan som institution delar blodomlopp med samhället. Pedagogik är en 
samhällsvetenskap och det som sker i skolan förstås på olika vis samverka med 
det som sker i resten av samhället. I denna tanke ligger också att den enskilda 
skolan, genom att ingå i samhället, bör ha funktioner som till betydande delar 
återfinns på andra skolor.  
 
Samhället kan i sammanhanget dels förstås som de formella myndighetsorgan 
som styr skolverksamheten via styrdokument, dels som de observerbara mönster 
av idéer och tendenser som vid en viss historisk tid florerar i ett samhälle. För 
utbildningsområdet kan dessa idéer t.ex. gälla vad som utgör en bra skola, vad 
som betraktas som en eftersträvansvärd elev eller vad som är ett gott samhälle. 
Utifrån denna breda tolkning av begreppet samhälle avser jag i följande 
textavsnitt att närma mig avhandlingens kunskapsobjekt, möjlighetsrummet för 
lärande i relationen individ-samhälle.  
 

2.1 Ett läroplansteoretiskt raster 
En gren av den vetenskapliga disciplinen pedagogik som starkt intresserar sig 
för hur kulturella, filosofiska, historiska, politiska och sociala villkor ramar in 
tolkningsutrymmet för faktiska och möjliga pedagogiska praktiker är det 
läroplansteoretiska fältet. Inom läroplansteori hanteras läroplaner inte bara som 
formellt antagna nationella styrdokument utan utvidgat som försök att ”bygga 
upp en kunskap om hur utbildningsprocessers mål, innehåll och metodik formas 
i ett visst samhälle och en viss kultur” (Lundgren 1979, s.20). Dessa frågor kan 
förväntas få olika svar beroende på vilka faktiska och uppfattade villkor som 
sociohistoriskt råder. Läroplansteori är att betrakta som en kritisk ansats och 
därav följer att svar på frågorna kan vara motstridiga och konfliktfyllda liksom 
att de kan vara öppet kommunicerade, medvetet nedtystade eller till och med 
delvis omedvetna för skolaktörer och skolintressenter. 
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Med detta skrivet vill jag redan tidigt markera att jag inte utgår ifrån att 
eleverna, lärarna, skolledarna eller administrationen vid N-skolan är ensamma 
bärare av meningsinnehållet i de utsagor som redovisas i studien. Jag menar 
istället att elevernas och lärarnas utsagor representerar såväl roller som 
uppfattade förväntningar i form av normer på en överindividuell nivå. I 
sammanhanget finner jag det också viktigt att, i enlighet med Aubert (1979), 
poängtera att normforskning har svagheten att inte kunna uttala sig om det 
faktiska handlingsutfallet på individuell nivå. 

 

1.5.4 Extern validering 
Utöver den interna valideringen har extern validering av studiens bärande idéer 
och resultat sökts via sedvanliga seminarier i vetenskapssamhället, 
reviewgranskat deltagande i internationella konferenser (Fonseca, 2012a) och 
publikation av review-granskade artiklar i vetenskapliga tidskrifter (Fonseca, 
2012b; Fonseca, 2013). 
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på	   bästa	   möjliga	   sätt	   formas	   i	   överensstämmelse	   med	   vad	   man	  
inom	   ifrågavarande	   samhälle	   och	   kultur	   önskar	   göra	   dem	   till	  
(Sjöstrand,	  1969,	  s.22)	  

 
Sjöstrands definition av pedagogik är grundläggande potent både för min egen 
förståelse av pedagogik som vetenskaplig disciplin och av den syn på pedagogik 
som ligger till grund för denna avhandlings syften och forskningsintressen. 
Definitionen slår fast att människor lever sin tillvaro under ständig påverkan av 
sociala förväntningar att uppfylla de tanke- och handlingsideal som just då 
uppfattas som dominerande i det samhälle vari de lever. Den poängterar 
samtidigt att dessa samhällsideal kan förändras av de människor som befolkar 
kulturen. Notabelt är dock den tidstypiska något oproblematiserande och 
konfliktfria ansatsen i Sjöstrands tal där det mer eller mindre tas för givet att 
den utbildning som planeras också implementeras och faller ut i den form för 
kunskap, lärande och individer som önskas. 

 
Pedagogik rör fenomen som är centrala för mänskliga samhällen. Praktisk 
pedagogik utgår ifrån en övertygelse om att det är möjligt att påverka människor 
emot uppställda mål. De frågor som är pedagogiska utgör en naturlig del av 
människors samhällsliv. Det tillhör kännetecknen för ett samhälle att dess 
medborgare kan formulera kollektiva ideal kring vad som är gott (Durkheim, 
2002). Dessa kollektiva ideal utgör, i form av önskvärd kultur, läroplaners 
normativa innehåll och undervisning kan förstås som kulturpolitik (Giroux, 
1988). Pedagogik handlar till betydande delar om normer för relationen individ-
samhälle. Med Fritzells (1989) formulering förstås att: 

 
[…]	  pedagogiska	  fenomen	  på	  ett	  övergripande	  plan	  väsentligen	  kan	  
sägas	  gälla	  relationer	  mellan	  individ	  och	  samhälle,	  d	  v	  s	  att	  de	  vare	  
sig	   avser	   individuella	   eller	   samhälleliga	   omständigheter	   utan	   just	  
förhållandet	  mellan	  dessa.	  (a.a.,	  s.5)	  	  

 
Utifrån Fritzells socialfilosofiska utgångspunkter hanterar pedagogiken på 
samma gång människor som enskilda subjekt som social gemenskap och som 
relationen mellan dessa aspekter av mänsklig tillvaro. Möjlighetsrummet för 
lärande i relationen individ-samhälle kan organiseras på olika vis. I denna 
avhandling studeras hur möjlighetsrummet tar sig uttryck när det studeras i ett 
perspektiv av normer kring skolfuskpraktiker. 
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Utgångspunkten för avhandlingen är således att såväl enskilda elever, lärare, 
skolor, politiskt fastställda styrdokument som aktuella sociohistoriska tendenser 
i samhället påverkar vilken sorts kunskap som förordas och hur lärande av 
denna kunskap förordas ske. Resultatet av de överväganden som leder fram till 
att något innehåll och någon väg till lärande förordas kan kallas en läroplan: 
 

En	   läroplan	   byggs	   upp	   utifrån	   en	   serie	   grundläggande	   principer	  
kring	   hur	   omvärlden	   organiseras.	   Dessa	   principer	   gestaltar	  
tillsammans	   vad	   som	   skulle	   kunna	   betecknas	   som	   en	   kod,	   vilken	  
framträder	   i	   utbildningens	   mål,	   innehåll	   och	   metodik.	   (Lundgren,	  
1979,	  s.17)	  

 
Läroplaner kan förstås som samtidigt verksamma på tre nivåer med inbördes 
utbyte (Lundgren, 1979). På samhällelig idénivå utgörs en läroplan bl.a. av hur 
man vid en viss tid ideologiskt ser på samhället, på skolans funktion i detta 
samhälle, vilken sorts kunskap som anses viktig, på den önskvärda eleven och 
på relationen individ-samhälle. På styrningsnivå utgörs läroplanen av hur 
politiska organ och myndigheter, via styrdokument och kontrollerande 
uppföljning formellt organiserar skolan. På klassrumsnivå utgörs läroplaner av 
vad som sker och upplevs i den faktiska undervisningsprocessen. Utifrån 
avhandlingens syften och forskningsfrågor behöver skolfusk förstås i ett 
sammanhang som omfattar dessa tre nivåer. Jag förstår det också som att de tre 
nivåerna bör harmoniera någorlunda med varandra om utbildningssystemet skall 
uppfattas som legitimt och som en möjlig generator för social tillit.  
 
Att avhandlingen ramas in av ett läroplansteoretiskt raster innebär inte att jag 
avser att markerat skriva in studien i en läroplansteoretisk tradition. Snarare är 
det så att den normteori som bildar metodologisk stomme i avhandlingen har 
nytta av att normer kan förstås i förhållande till läroplaner på olika nivåer. Ur ett 
normteoretiskt perspektiv anger läroplaner vad som bör betraktas som viktig 
kunskap och hur skolaktörer bör agera i pedagogiska praktiker. 
 
Med dessa utgångspunkter skriver jag in avhandlingen i en ontologisk 
utgångspunkt, där individ och samhälle förstås som ömsesidigt konstituerande 
varandra. Dessa utgångspunkter präglar också den tolkning jag gör av begreppet 
pedagogik. En sådan inramning av begreppet pedagogik är i sig inte 
kontroversiell, utan utgör stommen i t.ex. det installationstal som Sjöstrand 
(1969) höll när han erhöll sin professur: 
 

Pedagogiken	   som	   vetenskap	   behandlar	   olika	   sidor	   av	   den	   s.k.	  
edukationsprocessen	   (”the	   process	   of	   education”).	   Denna	   innebär	  
att	   det	   i	   varje	   samhälle	   och	   i	   varje	   kultur	   föreligger	   en	   ständig	  
påverkan	  på	  människorna	   i	  avsikt	  att	  dessa	  genom	  inlärning	  skall	  
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Persson (1994) beskriver skolans mål, medel och praktik ur ett maktperspektiv 
som inte återfinns i det citat ur professor Sjöstrands (1969) installationstal som 
återges ovan. Jag ser förändringen som samhällsmässigt tidstypisk där 
övergången till 1970-tal innebar kraftfulla kritiska reflektioner av makt i 
samhället i stort och med speciellt fokus på ekonomi, politik, utbildning, miljö, 
och internationella konflikter. Persson (1994) definierar skolans makt ur fem 
med varandra förbundna aspekter. Två av aspekterna, den människoomflyttande 
och den tidsorganiserande makten har med skolplikt att göra och reglerar unga 
människors fysiska närvaro i skolan. Att fuska emot dessa aspekter av skolans 
makt är vad som kallas att skolka eller att skolvägra. 
 
De övriga tre maktaspekterna, i Perssons (1994) kategorisering, ligger närmare 
denna avhandlings intressen. Skolplikten innebär nämligen inte bara att man 
som elev förväntas befinna sig inom skolans väggar vid bestämda tider utan 
också att möta kunskap som av andra definierats som värdefull. Den fjärde 
maktaspekten utgörs av den människodefinierande makten att rangordnande, via 
betyg, sortera elever under och efter skolgången, Den sista maktaspekten 
beskrivs som människoförändrande med syfte att förändra elevernas 
personlighet och därigenom frambringa vissa önskvärda handlingsmönster. 
Dessa tre maktaspekter kan, via avhandlingens kunskapsobjekt, kopplas till 
läroplaner på såväl samhällelig idénivå som till formell styrnings-, respektive 
faktisk klassrumsnivå. Innehållet i aspekterna förstås kunna variera 
sociohistoriskt.  
 
Läroplanerna på olika nivåer, liksom de maktaspekter som Persson (1994) 
definierar, innefattar förväntningar på hur individer bör agera, dvs. normer. 
Pedagogik handlar om processer vari normer och kunskaper överförs och 
omformas mellan människor. I ett modernt samhälle sker stora delar av denna 
sekundära socialisation institutionaliserat i skolan. Skolan utgör därmed en 
central arena för maktkampen om att få skapa framtiden. Med hjälp av 
normteori kommer jag längre fram i avhandlingen att identifiera normer som 
anger hur skolaktörer bör agera i skolfuskpraktiker. Därnäst kommer jag utifrån 
ett sociohistoriskt samhällsperspektiv att försöka förstå varför dessa normer tar 
sig de uttryck som de gör.  
 

2.2.1 En dold läroplan 
Som redovisats i avsnittet om de kritiska kunskapsintressen som avhandlingen 
skrivs inom förstår jag, i kontrast till hur jag uppfattar innebörden i Sjöstrands 
installationstal ovan, pedagogisk praktik som bestående av såväl avsiktliga och 
oavsiktliga som synliga och dolda processer. Genom att betrakta pedagogiska 
praktiker med hänsyn till Jacksons (1968) begrepp the hidden curriculum kan 
skolans tillskrivna neutralitet i värdefrågor, däribland hur lärande i relationen 

28 

2.2 Skola och makt 
En institutionaliserad utbildning innebär i ett modernt arbetsdelat samhälle7 att 
samhället formellt ställer sig bakom en kollektiv önskan kring hur dess unga 
generation bör utbildas. Denna kollektiva önskan regleras i Sverige genom den 
lagstadgade nioåriga skolplikten. Skolplikten kan informellt kanske till och med 
ses som tolvårig: ”Idag krävs i praktiken tolv år i skolan med godkända resultat 
för att unga vuxna ska ses som goda medborgare.” (Lindblad & Lundahl, 2001) 
Med ett läroplansteoretiskt raster blir pedagogik politisk. Man kan förvänta sig 
att utbildning utgör en arena för ideologiska strider och att skolan kan komma 
att utgöra en konkret spelplan för maktkamp. Att gå i skolan kan ses som en 
förmån och samtidigt också som ett tvång. Tvång innebär att någon form av 
makt utövas.  
 
I avhandlingen förstås makt som ett begrepp med flera dimensioner. Ett vanligt 
endimensionellt sätt att definiera makt är att hävda en aktörs makt att få en 
annan aktör att agera mot dess egentliga önskan. Neumann (2003) formulerar, 
med referenser till Lukes respektive Foucault, ett fyrdimensionellt sätt att se på 
makt. I detta ingår även att olika slags strukturer kan underlätta för en aktör att 
utöva makt över en annan, vidare att den aktör som får utstå maktutövningen 
möjligen inte kan föreställa sig att maktrelationen skulle kunna vara annorlunda 
och slutligen att även den aktör som utövar makt kan sakna överblick över den 
strukturella kontext vari makten utövas. Med ett flerdimensionellt perspektiv på 
makt är makt således inte sjävklart intentionellt utövat, utan kan lika gärna 
verka genom strukturer av såväl materiell som av ideologisk natur.  
 
I Perssons (1994) analyser av skola och makt betraktas skolan som en institution 
vilket innebär att förstå den både som formaliserad maktstruktur och samtidigt 
som en aktörsdriven handlingsarena: 
 

För	   att	   förstå	   skolan	   som	   institution	   bör	   man	   förstå	   den	   som	   en	  
inrättning	   som	   försöker	   framkalla	   ett	   visst	   handlande,	   samtidigt	  
som	   de	   däri	   verkande	   individerna	   handlar	   på	   sätt	   som	   både	  
bekräftar	  institutionen	  och	  utsätter	  den	  för	  hotet	  att	  förstöras	  eller	  
förändras.	  (a.a.,	  s.45)	  

 

                                                        
7 ”Med moderna samhällen avses här samhällen som genomgått den demokratiska och den industriella 
revolutionen och som bekänner sig till de mänskliga rättigheterna och folkstyrets princip, alltså främst 
västliga stater och de som liknar dem. Dessa samhällen utmärks inte bara av flera makt- och 
auktoritetscentra utan också av en långt driven specialisering och en stor åsiktsmångfald. De präglas av 
sociala konflikter och av djup etisk oenighet om vad det goda livet består i. De är komplexa, 
differentierade och pluralistiska.” (Eriksen & Weigård, 2000, s.164).  
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2.2.2 En tyst läroplan 
Portelli (1993) finner att begreppet dold läroplan ofta används förknippat med 
konspirativa analyser av utbildning, men påpekar att det inte självklart behöver 
vara så. Även Persson (1996) förordar att undvika begreppet utifrån dess 
konnotationer till konspiration och argumenterar för att inte heller den formella 
läroplanen kan betraktas som medveten och synlig för alla. Persson föredrar 
istället begreppet tyst läroplan. En tyst läroplan ”anknyter till begreppet tyst 
kunskap, en kunskapsform som har sin grund i erfarenhet: den uppbärs av 
omedelbar erfarenhet och erövras genom görande” (a.a., s.51).  
 
Beach (2003) använder begreppet förklädd för att beskriva att inramningarna av 
undervisningsfenomen inte alltid är helt enkla att se klart och tydligt och hävdar 
att ideologiska logiker förklätt kan dominera pedagogiska praktiker. Som jag 
förstår det kan dold respektive tyst läroplan förstås som ett kontinium med olika 
grader av såväl legitimitet som transparens. Innehållet i en tyst läroplan är mera 
sociohistoriskt legitimt och därigenom också i mindre behov av förklädnad än 
innehållet i en dold läroplan. En tyst läroplan kan förstås vara välkänd och 
accepterad eller tolererad utan att för den skull vara explicit uttalad på någon 
läroplansnivå. Jag tänker att skolans auktoritära inslag utgjorde en tyst läroplan 
till dess att principer för omvärldens organisering kom att stå i konflikt med 
auktoritär fostran. Om auktoritär fostran därefter fanns kvar skedde det i form 
av en dold läroplan. Genom att innehållet i och utfallet av en tyst läroplan 
uppfattas som sociohistoriskt legitimt behöver det inte döljas på de grunder som 
Broady (1981) hävdar är fallet med den dolda läroplanen. En tyst läroplan 
skiljer sig från en dold läroplan genom att krav på förändring inte ställs när 
innehållet i den omtalas. I studier av dolda, förklädda eller tysta läroplaner 
ligger ett kritiskt intresse av att synliggöra så mycket som möjligt i syfte att  
möjliggöra förbättring av pedagogiska praktiker.  
 
Pedagogik, betraktat som överföring av kulturella värden, innefattar 
vanemönster, sociala roller och umgängesmönster, dvs. det som hjälper oss att 
skapa mening i relationen individ-samhälle. Genom att ingå i skolfuskpraktiker 
kan man anta att aktörer möter såväl tysta, förklädda som dolda läroplaner med 
olika normer för hur man bör agera.  
 
Bristen på harmoni mellan innehållet i olika läroplansnivåer kan förstås som 
störande för utbildningens legitimitet och destruktiv för grogrunden till social 
tillit. Genom den nyansskillnad jag gjort mellan tyst och dold läroplan vill jag 
föreslå att social tillit kan genereras i lärande inom en tyst läroplan men inte 
inom en dold. Innehållet i en dold läroplan är normbrytande och kan istället 
betraktas som destruktivt för samhällelig social tillit. Min förståelse av 
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individ-samhälle organiseras, problematiseras. Jackson fann att elever, utöver 
att lära sig avsedda kunskaper och förmågor, även lärde sig en mängd outtalade 
disciplinerande beteenden som t.ex. att vänta. En dold läroplan kontrasteras ofta 
emot den öppna politiskt beslutade läroplanen och kan utgöra en del av den 
läroplan som skapas när aktörer, på klassrumsnivå, delar en konkret 
undervisningspraktik (Portelli (1993). Begreppet dold läroplan tog tydlig plats i 
svensk pedagogisk debatt genom Broady (1981) och då tillfört ett starkt kritiskt 
perspektiv på hur utbildning reproducerade sociala skillnader.  
 
Portelli (1993) motsätter sig att den dolda läroplanen ofta omnämns i bestämd 
form singularis och identifierar istället fyra betydelser av begreppet. För det 
första den betydelse av inofficiella, förväntningar eller implicita budskap av tyst 
kunskap som Jackson (1968) la in i begreppet. För det andra i betydelsen 
oavsedda utfall av lärande. Den tredje betydelse som Portelli (1993) finner 
handlar, i enlighet med Broadys perspektiv på begreppet, om att en dold 
läroplan kan reproducera och t.o.m. förstärka sociala skillnader och de 
handlingsmönster som förknippas med dessa. I den fjärde och sista diskursen 
betonas en läroplan som elever skapar utifrån sina attityder och värderingar till 
den officiella och den institutionsskapade läroplanen.  
 
Lärande i relationen individ-samhälle sker i skolan på åtminstone tre nivåer. På 
den formella läroplansnivån genom avsett lärande, på den informella 
läroplansnivån genom oavsett lärande i undervisningssituationer och på den 
extra-läroplansnivån via t.ex. elevsamverkan utan lärare involverade (Print & 
Coleman, 2003). Lärande inom ramen för skolfuskpraktiker förstås involvera 
samtliga dessa tre nivåer och med möjligheten att normkonflikter kan uppstå 
nivåerna emellan när de studeras i ett perspektiv av skolfusk. 
 
För avhandlingens syften läggs fokus på att begreppet dold läroplan innefattar 
att lärandets innehåll inte bara grundas i öppna gemensamma 
överenskommelser, utan också i oformulerade krav och förväntningar 
(Colnerud, 2004). En dold läroplan kan resultera i lärande av såväl positiva som 
negativa kunskaper och förmågor framhåller Broady (1981) som menar att det 
negativa med en dold läroplan ligger i att den är just dold. Broady hävdar att 
den dolda läroplanen blev dold i samband med att progressivistiska 
utbildningsideal tog plats på formell styrningsnivå under 1970-talet. Att skolan, 
via lärarna, bl.a. fostrar till respekt för auktoriteter hade tidigare varit både 
erkänt och välkänt, men kanske inte öppet kommunicerat som ett formellt 
utbildningsmål. När denna fostran, i strid mot dåtida progressivistiska ideal, 
fortsatte doldes den (a.a.). I kontrast till en tyst läroplan (se 2.2.2 nedan) föreslår 
jag att begreppet dold läroplan förbehålls en läroplan vars innehåll eller utfall på 
konkret undervisningsnivå uppfattas som socialt upprörande, dvs. normbrytande 
och därför inte heller bör vara synligt om skolan skall kunna upprätthålla en 
nödvändig legitimitet.  
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Pedagogik, betraktat som överföring av kulturella värden, innefattar 
vanemönster, sociala roller och umgängesmönster, dvs. det som hjälper oss att 
skapa mening i relationen individ-samhälle. Genom att ingå i skolfuskpraktiker 
kan man anta att aktörer möter såväl tysta, förklädda som dolda läroplaner med 
olika normer för hur man bör agera.  
 
Bristen på harmoni mellan innehållet i olika läroplansnivåer kan förstås som 
störande för utbildningens legitimitet och destruktiv för grogrunden till social 
tillit. Genom den nyansskillnad jag gjort mellan tyst och dold läroplan vill jag 
föreslå att social tillit kan genereras i lärande inom en tyst läroplan men inte 
inom en dold. Innehållet i en dold läroplan är normbrytande och kan istället 
betraktas som destruktivt för samhällelig social tillit. Min förståelse av 
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individ-samhälle organiseras, problematiseras. Jackson fann att elever, utöver 
att lära sig avsedda kunskaper och förmågor, även lärde sig en mängd outtalade 
disciplinerande beteenden som t.ex. att vänta. En dold läroplan kontrasteras ofta 
emot den öppna politiskt beslutade läroplanen och kan utgöra en del av den 
läroplan som skapas när aktörer, på klassrumsnivå, delar en konkret 
undervisningspraktik (Portelli (1993). Begreppet dold läroplan tog tydlig plats i 
svensk pedagogisk debatt genom Broady (1981) och då tillfört ett starkt kritiskt 
perspektiv på hur utbildning reproducerade sociala skillnader.  
 
Portelli (1993) motsätter sig att den dolda läroplanen ofta omnämns i bestämd 
form singularis och identifierar istället fyra betydelser av begreppet. För det 
första den betydelse av inofficiella, förväntningar eller implicita budskap av tyst 
kunskap som Jackson (1968) la in i begreppet. För det andra i betydelsen 
oavsedda utfall av lärande. Den tredje betydelse som Portelli (1993) finner 
handlar, i enlighet med Broadys perspektiv på begreppet, om att en dold 
läroplan kan reproducera och t.o.m. förstärka sociala skillnader och de 
handlingsmönster som förknippas med dessa. I den fjärde och sista diskursen 
betonas en läroplan som elever skapar utifrån sina attityder och värderingar till 
den officiella och den institutionsskapade läroplanen.  
 
Lärande i relationen individ-samhälle sker i skolan på åtminstone tre nivåer. På 
den formella läroplansnivån genom avsett lärande, på den informella 
läroplansnivån genom oavsett lärande i undervisningssituationer och på den 
extra-läroplansnivån via t.ex. elevsamverkan utan lärare involverade (Print & 
Coleman, 2003). Lärande inom ramen för skolfuskpraktiker förstås involvera 
samtliga dessa tre nivåer och med möjligheten att normkonflikter kan uppstå 
nivåerna emellan när de studeras i ett perspektiv av skolfusk. 
 
För avhandlingens syften läggs fokus på att begreppet dold läroplan innefattar 
att lärandets innehåll inte bara grundas i öppna gemensamma 
överenskommelser, utan också i oformulerade krav och förväntningar 
(Colnerud, 2004). En dold läroplan kan resultera i lärande av såväl positiva som 
negativa kunskaper och förmågor framhåller Broady (1981) som menar att det 
negativa med en dold läroplan ligger i att den är just dold. Broady hävdar att 
den dolda läroplanen blev dold i samband med att progressivistiska 
utbildningsideal tog plats på formell styrningsnivå under 1970-talet. Att skolan, 
via lärarna, bl.a. fostrar till respekt för auktoriteter hade tidigare varit både 
erkänt och välkänt, men kanske inte öppet kommunicerat som ett formellt 
utbildningsmål. När denna fostran, i strid mot dåtida progressivistiska ideal, 
fortsatte doldes den (a.a.). I kontrast till en tyst läroplan (se 2.2.2 nedan) föreslår 
jag att begreppet dold läroplan förbehålls en läroplan vars innehåll eller utfall på 
konkret undervisningsnivå uppfattas som socialt upprörande, dvs. normbrytande 
och därför inte heller bör vara synligt om skolan skall kunna upprätthålla en 
nödvändig legitimitet.  
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didaktiska frågorna tämligen okontroversiella. Social tillit skall läras av unga 
människor därför att ett fungerande samhälle förutsätter social tillit.  Didaktiska 
frågor kring social tillit har varit centrala för människor även innan utbildning 
institutionaliserades i moderna samhällen. 
 
Tillit handlar om att kunna lita på, dvs. egentligen om att i förväg kunna 
förvänta sig hur andra människor agerar. Ett annat uttryck för ett sådant 
förväntanstryck är sociala normer, av Habermas (1996a) beskrivet som 
generaliserade beteendeförväntningar.  Att förväntningarna är generaliserade 
innebär att de är överindividuella, men att de samtidigt påverkar och påverkas 
av individers enskilda agerande. Elster (1989b) använder begreppet social 
ordning för att beskriva stabila förutsägbara handlingsmönster för människors 
delade tillvaro. Ordning råder när man inte behöver fundera över ordning. En 
kulturs kännetecken är att den förmår att besvärja fram ordning ur kaos 
(Bauman, 2002). Begreppet norm används delvis i olika betydelser som dock 
alla innefattar att osäkerhet minskar och social ordning ökar om normsystemen 
fungerar8 (Therborn, 2002). ”Normer uppstår som ett resultat av att människor 
samlar information om sin omgivning och tolkar/bearbetar och kommunicerar 
den informationen så att den kan ligga till grund för ett beslutsunderlag” skriver 
Svensson (2008, s.52). Normbildning får därigenom en naturlig anknytning till 
lärande. Viktigt att notera är att det egentligen inte, för den sociala ordningens 
funktion, spelar någon roll vilka värderingar den grundas i och inte heller på 
vilka sätt den uppnås.  

 
Fusk bör, i likhet med korruption, förstås som nedbrytande för samhällelig 
social tillit (Rothstein, 2011). Fusk innebär att bryta mot normer. Utifrån den 
offentliga utbildningens uppdrag kan då skolfusk dels förstås som ett praktiskt 
problem att lösa på den enskilda skolan, dels ett allmänt pedagogiskt problem 
utifrån att fusk står i direkt motsatsförhållande till den sociala tillit som är 
huvudmålet för den institutionaliserade utbildningen. Dessa båda problem 
knyter an till avhandlingens kunskapsobjekt respektive studieobjekt.  

 
Demokrati kan betraktas som individens relation till samhället. Utifrån 
utgångspunkten att läroplanenernas demokratiska grundessens är social tillit blir 
en central målsättning för institutionaliserad utbildning ytterst att organisera 
möjlighetsrum för lärande i relationen individ-samhälle på sätt som förmår att 
bygga upp och stärka social tillit. Social ordning och social tillit är önskvärda 
samhällsfenomen.  
 
Om social ordning inte reproduceras som sociala normer i samhället, uppstår ett 
främlingskap i individens relation till samhället (Elster 1989b). Begreppen tillit 

                                                        
8 Normer kan, enligt Therborn (2002) uttrycka 1) en standard; vad är en meter?, 2) fördelningen i en 
population; vad är normalt? och 3) en handlingsanvisning; vad bör människor  göra? 
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gradskillnaden mellan tyst och dold läroplan fördjupas i avhandlingens 
avslutande kapitel där begreppen får sina innebörder i en diskussion kring 
avhandlingen resultat. 
 

2.3 Social tillit som huvudmål för institutionaliserad 
utbildning  

I samhällen med institutionaliserad utbildning formuleras kollektiva ideal i 
politiskt fastställda styrdokument. Redan i det inledande avsnittet i den formella 
läroplan för den frivilliga gymnasieskolan (Lpf 94) som gällde åren för 
empiriinsamlingarna har statsmakterna beskrivit hur man uppfattar det svenska 
samhällets grundläggande värderingar och vilka egenskaper individer förstås 
behöva ha för att kunna leva efter dessa värderingar: 
 

Människolivets	   okränkbarhet,	   individens	   frihet	   och	   integritet,	   alla	  
människors	   lika	  värde,	   jämställdhet	  mellan	  kvinnor	  och	  män	  samt	  
solidaritet	   med	   svaga	   och	   utsatta	   är	   de	   värden	   som	   skolan	   ska	  
gestalta	   och	   förmedla.	   I	   överensstämmelse	   med	   den	   etik	   som	  
förvaltats	   av	   kristen	   tradition	   och	   västerländsk	   humanism	   sker	  
detta	  genom	  individens	  fostran	  till	  rättskänsla,	  generositet,	  tolerans	  
och	   ansvarstagande.	   Undervisningen	   i	   skolan	   ska	   vara	   icke-‐
konfessionell.	  Skolans	  uppgift	  är	  att	  låta	  varje	  enskild	  elev	  finna	  sin	  
unika	  egenart	  och	  därigenom	  kunna	  delta	  i	  samhällslivet	  genom	  att	  
ge	  sitt	  bästa	  i	  ansvarig	  frihet.	  (Lpf94,	  s.3)	  

 
Enligt politiskt fastställda styrdokument skall den ovan beskrivna värdegrunden 
genomsyra allt som sker inom skolans verksamhet. Jag menar att innehållet i 
och målsättningen med skolans värdegrund dels fokuseras kring relationen 
individ-samhälle, dels till betydande del kan kokas ned till begreppet social 
tillit. Social tillit kan i en vid mening definieras som "det sammanhållande kitt i 
form av starka sociala normer om tillit och ömsesidighet som möjliggör eller 
underlättar den typ av samarbete som demokratin bygger på" (Petersson & 
Rothstein, 2001). 
 
Om man betraktar pedagogik som en process varvid normer och kunskaper 
överförs och transformeras mellan människor kan man förstå didaktik som 
organisering av denna process. Didaktiskt utgår man ofta ifrån fyra 
grundläggande frågor: Vad skall läras? Varför skall detta läras? Hur skall det 
läras/undervisas om? Vem skall lära sig detta? Didaktiska frågor kan 
sociohistoriskt ges olika svar. Svaren på dessa frågor utgör grunden för ett 
samhälles läroplaner på såväl övergripande idénivå, på formell styrningsnivå 
som på konkret undervisningsnivå. Vad gäller social tillit är svaren på tre av de 
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didaktiska frågorna tämligen okontroversiella. Social tillit skall läras av unga 
människor därför att ett fungerande samhälle förutsätter social tillit.  Didaktiska 
frågor kring social tillit har varit centrala för människor även innan utbildning 
institutionaliserades i moderna samhällen. 
 
Tillit handlar om att kunna lita på, dvs. egentligen om att i förväg kunna 
förvänta sig hur andra människor agerar. Ett annat uttryck för ett sådant 
förväntanstryck är sociala normer, av Habermas (1996a) beskrivet som 
generaliserade beteendeförväntningar.  Att förväntningarna är generaliserade 
innebär att de är överindividuella, men att de samtidigt påverkar och påverkas 
av individers enskilda agerande. Elster (1989b) använder begreppet social 
ordning för att beskriva stabila förutsägbara handlingsmönster för människors 
delade tillvaro. Ordning råder när man inte behöver fundera över ordning. En 
kulturs kännetecken är att den förmår att besvärja fram ordning ur kaos 
(Bauman, 2002). Begreppet norm används delvis i olika betydelser som dock 
alla innefattar att osäkerhet minskar och social ordning ökar om normsystemen 
fungerar8 (Therborn, 2002). ”Normer uppstår som ett resultat av att människor 
samlar information om sin omgivning och tolkar/bearbetar och kommunicerar 
den informationen så att den kan ligga till grund för ett beslutsunderlag” skriver 
Svensson (2008, s.52). Normbildning får därigenom en naturlig anknytning till 
lärande. Viktigt att notera är att det egentligen inte, för den sociala ordningens 
funktion, spelar någon roll vilka värderingar den grundas i och inte heller på 
vilka sätt den uppnås.  

 
Fusk bör, i likhet med korruption, förstås som nedbrytande för samhällelig 
social tillit (Rothstein, 2011). Fusk innebär att bryta mot normer. Utifrån den 
offentliga utbildningens uppdrag kan då skolfusk dels förstås som ett praktiskt 
problem att lösa på den enskilda skolan, dels ett allmänt pedagogiskt problem 
utifrån att fusk står i direkt motsatsförhållande till den sociala tillit som är 
huvudmålet för den institutionaliserade utbildningen. Dessa båda problem 
knyter an till avhandlingens kunskapsobjekt respektive studieobjekt.  

 
Demokrati kan betraktas som individens relation till samhället. Utifrån 
utgångspunkten att läroplanenernas demokratiska grundessens är social tillit blir 
en central målsättning för institutionaliserad utbildning ytterst att organisera 
möjlighetsrum för lärande i relationen individ-samhälle på sätt som förmår att 
bygga upp och stärka social tillit. Social ordning och social tillit är önskvärda 
samhällsfenomen.  
 
Om social ordning inte reproduceras som sociala normer i samhället, uppstår ett 
främlingskap i individens relation till samhället (Elster 1989b). Begreppen tillit 

                                                        
8 Normer kan, enligt Therborn (2002) uttrycka 1) en standard; vad är en meter?, 2) fördelningen i en 
population; vad är normalt? och 3) en handlingsanvisning; vad bör människor  göra? 

32 

gradskillnaden mellan tyst och dold läroplan fördjupas i avhandlingens 
avslutande kapitel där begreppen får sina innebörder i en diskussion kring 
avhandlingen resultat. 
 

2.3 Social tillit som huvudmål för institutionaliserad 
utbildning  

I samhällen med institutionaliserad utbildning formuleras kollektiva ideal i 
politiskt fastställda styrdokument. Redan i det inledande avsnittet i den formella 
läroplan för den frivilliga gymnasieskolan (Lpf 94) som gällde åren för 
empiriinsamlingarna har statsmakterna beskrivit hur man uppfattar det svenska 
samhällets grundläggande värderingar och vilka egenskaper individer förstås 
behöva ha för att kunna leva efter dessa värderingar: 
 

Människolivets	   okränkbarhet,	   individens	   frihet	   och	   integritet,	   alla	  
människors	   lika	  värde,	   jämställdhet	  mellan	  kvinnor	  och	  män	  samt	  
solidaritet	   med	   svaga	   och	   utsatta	   är	   de	   värden	   som	   skolan	   ska	  
gestalta	   och	   förmedla.	   I	   överensstämmelse	   med	   den	   etik	   som	  
förvaltats	   av	   kristen	   tradition	   och	   västerländsk	   humanism	   sker	  
detta	  genom	  individens	  fostran	  till	  rättskänsla,	  generositet,	  tolerans	  
och	   ansvarstagande.	   Undervisningen	   i	   skolan	   ska	   vara	   icke-‐
konfessionell.	  Skolans	  uppgift	  är	  att	  låta	  varje	  enskild	  elev	  finna	  sin	  
unika	  egenart	  och	  därigenom	  kunna	  delta	  i	  samhällslivet	  genom	  att	  
ge	  sitt	  bästa	  i	  ansvarig	  frihet.	  (Lpf94,	  s.3)	  

 
Enligt politiskt fastställda styrdokument skall den ovan beskrivna värdegrunden 
genomsyra allt som sker inom skolans verksamhet. Jag menar att innehållet i 
och målsättningen med skolans värdegrund dels fokuseras kring relationen 
individ-samhälle, dels till betydande del kan kokas ned till begreppet social 
tillit. Social tillit kan i en vid mening definieras som "det sammanhållande kitt i 
form av starka sociala normer om tillit och ömsesidighet som möjliggör eller 
underlättar den typ av samarbete som demokratin bygger på" (Petersson & 
Rothstein, 2001). 
 
Om man betraktar pedagogik som en process varvid normer och kunskaper 
överförs och transformeras mellan människor kan man förstå didaktik som 
organisering av denna process. Didaktiskt utgår man ofta ifrån fyra 
grundläggande frågor: Vad skall läras? Varför skall detta läras? Hur skall det 
läras/undervisas om? Vem skall lära sig detta? Didaktiska frågor kan 
sociohistoriskt ges olika svar. Svaren på dessa frågor utgör grunden för ett 
samhälles läroplaner på såväl övergripande idénivå, på formell styrningsnivå 
som på konkret undervisningsnivå. Vad gäller social tillit är svaren på tre av de 
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och förtroende för varandra. I Putnams teori för den sociala tillitens ursprung är 
begreppet reciprocitet grundläggande. Reciprocitet kan översättas med 
ömsesidigt återgäldande och innebär att man är beredd att hjälpa en annan  
människa utan krav på någon omedelbar tjänst i retur, förutsatt att man upplever 
tilltro till att själv få hjälp av andra vid behov. Fusk ur ett sådant perspektiv av 
social tillit är främst att förstå som ett brott mot generella sociala förväntningar, 
dvs. mot sociala normer. Åtgärder emot eventuellt fusk blir då i första hand 
öppen mellanmänsklig argumentation och i andra hand sociala sanktioner inom 
den sociala gemenskapen. Det som avhåller personer ifrån att fuska är dels den 
sociala kontroll som uppstår i upprepade mänskliga gemenskaper, dels att 
skälen för att agera på ett visst sätt har diskuterats igenom och därigenom 
förankrats i gemenskapen. Normerna är internaliserade och normbrott kan 
förväntas innebära att brottslingen känner social skam. Den yttersta sanktionen 
för normbrott innebär social uteslutning.  
 
I Putnams demokratisyn står kontinuerliga kollektiva förhandlingar om en 
gemensamt önskvärd kultur i fokus. Förhandlingarna sker i intermedierande 
organisationer, större än familjer/klaner, men mindre än nationer/stater, dvs. i 
sammanhang där man ofta talar om det civila samhället. Clement (2013) 
definierar det civila samhällets sfär i förhållande till stat och marknad utifrån 
individers relation till dem. Individens förhållande till staten är formellt reglerat, 
men utan vinstintresse. Förhållandet till marknaden bygger på frivillighet och 
med vinstintresse som en självklar aspekt. Individers förhållande till det civila 
samhället bygger på frivillighet utan vinstintresse.9 Putnam (2001) lyfter fram 
föreningslivet som särskilt gynnsamt för den så kallade deliberativa demokrati 
som kännetecknar ett fungerande civilt samhälle, men enligt 
Demokratiutredningen (2000) skulle också en skola för alla väl kunna uppfylla 
kriterierna. Ur den positiva tillitskultur som skapas i mellanmänsklig interaktion 
menar Putnam (2001) att människor kan enas om att överlämna ett ansvar till de 
gemensamma samhälleliga institutioner som är nödvändiga för att få ett 
modernt komplext samhälle att fungera.  
 

2.3.1.2 Institutionella ursprung till social tillit 

Vid övergången till moderna samhällen uppstod alternativ till att betrakta social 
tillit som huvudsakligen skapad i mindre kulturella gemenskaper. Svenska Bo 
Rothstein representerar ett mer strukturellt orienterat perspektiv på ursprunget 
för social tillit. Rothstein (1994; 2010; 2013) hävdar empirisk evidens för att 
social tillit främst genereras genom att samhällets institutioner bevisar att de kan 
hantera gemensamma angelägenheter på ett rättvist sätt. Legitimiteten för en 

                                                        
9 Statistiska centralbyrån (2011) definierar det civila samhället som ”en arena – skild från staten, 
marknaden och det enskilda hushållet – där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för 
gemensamma intressen” 
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och misstro förutsätter varandra och är dessutom asymmetriska eftersom tillit 
kräver lång tid att bygga upp varemot misstro kan etableras genom en enda 
erfarenhet: ”Tillid fungerer som en social stabilisator og begrunder en fortsat 
interaktion, mens mistillid giver grund til at afbryde interaktionen.” (Bordum 
2001, s.167) Resonemanget kring begreppsparets analytiska förhållande 
tangeras i Rothsteins (2003) begrepp den sociala fällan som innebär att 
individer agerar i enlighet med sociala förväntningar enbart om de antar att 
också andra gör det och att de vid misstro till andras ärlighet själv rationellt 
avslutar sitt ärliga deltagande i det gemensamma.  Så länge som alla i en 
gemenskap agerar ärligt vad gäller att dela bördor och förmåner har 
gemenskapen stora fördelar av den tillit den skapar. Det innebär dock också att 
en enskild individ som fuskar har störst relativa fördelar av att alla andra 
fortsätter att agera ärligt. Social tillit är således att betrakta som ett motgift mot 
sociala fällor. 
 
En hög grad av social tillit har visat sig ha en mängd positiva effekter som i vid 
mening kan betraktas som implicit inskrivna i målen för offentlig utbildning i 
Sverige. Verweij (2007) presenterar forskning som visar samband mellan social 
tillit och god ekonomisk tillväxt, mänskligt välbefinnande, låg kriminalitet, god 
folkhälsa, aktivt entreprenörskap, fungerande miljöskydd, fungerande laglydnad 
och hög tillfredsställelse med demokratiska institutioner. Social tillit är en 
gynnsam grogrund för tillväxt av såväl humankapital som av kulturellt och 
ekonomiskt kapital (Coleman, 1961). Social tillit korrelerar positivt med 
variablerna subjektivt välbefinnande, en tydligt fungerande välfärdsstat och 
negativt med graden av korruption (Rothstein 2011). 
 

2.3.1 Den sociala tillitens primära ursprung  
Medan enigheten om den sociala tillitens innehåll och samhällsnyttiga effekter 
är genomgående, går teoribildningarna betydligt mera isär vad gäller hur social 
tillit skapas och/eller stärks. Att besvara den sociala tillitens didaktiska hur-
fråga är inte lika självklart. I avhandlingen hanteras ett sociokulturellt orienterat 
perspektiv respektive ett institutionellt orienterat som en analytisk polarisering 
kring den sociala tillitens primära källor. De två olika perspektiven underbyggs 
av skilda förhållningssätt till relationen individ-samhälle. Perspektiven 
presenteras var för sig i de två följande textavsnitten. 

 

2.3.1.1 Kulturella ursprung till social tillit 

Det kulturella perspektivet på den sociala tillitens ursprung företräds av 
amerikanen Robert Putnam som 1995 skrev sin uppmärksammade bok Bowling 
Alone. Putnam (2001) hittar ursprunget till social tillit i vardagliga sociala 
interaktioner där människor umgås på ett sådant sätt att de får förståelse, respekt 
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och förtroende för varandra. I Putnams teori för den sociala tillitens ursprung är 
begreppet reciprocitet grundläggande. Reciprocitet kan översättas med 
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menar Putnam (2001) att människor kan enas om att överlämna ett ansvar till de 
gemensamma samhälleliga institutioner som är nödvändiga för att få ett 
modernt komplext samhälle att fungera.  
 

2.3.1.2 Institutionella ursprung till social tillit 
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9 Statistiska centralbyrån (2011) definierar det civila samhället som ”en arena – skild från staten, 
marknaden och det enskilda hushållet – där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för 
gemensamma intressen” 
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och misstro förutsätter varandra och är dessutom asymmetriska eftersom tillit 
kräver lång tid att bygga upp varemot misstro kan etableras genom en enda 
erfarenhet: ”Tillid fungerer som en social stabilisator og begrunder en fortsat 
interaktion, mens mistillid giver grund til at afbryde interaktionen.” (Bordum 
2001, s.167) Resonemanget kring begreppsparets analytiska förhållande 
tangeras i Rothsteins (2003) begrepp den sociala fällan som innebär att 
individer agerar i enlighet med sociala förväntningar enbart om de antar att 
också andra gör det och att de vid misstro till andras ärlighet själv rationellt 
avslutar sitt ärliga deltagande i det gemensamma.  Så länge som alla i en 
gemenskap agerar ärligt vad gäller att dela bördor och förmåner har 
gemenskapen stora fördelar av den tillit den skapar. Det innebär dock också att 
en enskild individ som fuskar har störst relativa fördelar av att alla andra 
fortsätter att agera ärligt. Social tillit är således att betrakta som ett motgift mot 
sociala fällor. 
 
En hög grad av social tillit har visat sig ha en mängd positiva effekter som i vid 
mening kan betraktas som implicit inskrivna i målen för offentlig utbildning i 
Sverige. Verweij (2007) presenterar forskning som visar samband mellan social 
tillit och god ekonomisk tillväxt, mänskligt välbefinnande, låg kriminalitet, god 
folkhälsa, aktivt entreprenörskap, fungerande miljöskydd, fungerande laglydnad 
och hög tillfredsställelse med demokratiska institutioner. Social tillit är en 
gynnsam grogrund för tillväxt av såväl humankapital som av kulturellt och 
ekonomiskt kapital (Coleman, 1961). Social tillit korrelerar positivt med 
variablerna subjektivt välbefinnande, en tydligt fungerande välfärdsstat och 
negativt med graden av korruption (Rothstein 2011). 
 

2.3.1 Den sociala tillitens primära ursprung  
Medan enigheten om den sociala tillitens innehåll och samhällsnyttiga effekter 
är genomgående, går teoribildningarna betydligt mera isär vad gäller hur social 
tillit skapas och/eller stärks. Att besvara den sociala tillitens didaktiska hur-
fråga är inte lika självklart. I avhandlingen hanteras ett sociokulturellt orienterat 
perspektiv respektive ett institutionellt orienterat som en analytisk polarisering 
kring den sociala tillitens primära källor. De två olika perspektiven underbyggs 
av skilda förhållningssätt till relationen individ-samhälle. Perspektiven 
presenteras var för sig i de två följande textavsnitten. 

 

2.3.1.1 Kulturella ursprung till social tillit 

Det kulturella perspektivet på den sociala tillitens ursprung företräds av 
amerikanen Robert Putnam som 1995 skrev sin uppmärksammade bok Bowling 
Alone. Putnam (2001) hittar ursprunget till social tillit i vardagliga sociala 
interaktioner där människor umgås på ett sådant sätt att de får förståelse, respekt 
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parallellt. Samverkan mellan dessa båda integrationsformer kan vara harmonisk 
eller konfliktfylld. Den betydande skillnaden Putnams och Rothsteins teorier 
emellan utgörs av om det är strukturell stabilitet eller socialt förankrade 
överenskommelser som primärt bildar bas för social tillit.  
 
Varken Putnam eller Rothstein är pedagoger, men deras uppfattningar om hur 
social tillit skapas kan sägas ha sina pedagogiska motsvarigheter hos klassikerna 
Dewey och Durkheim, där Putnams idéer kan betraktas som stående närmast 
Dewey medan Rothsteins står närmast Durkheim. Deweys föreslagna väg till 
lärande av social tillit benämns av Kohlberg och Mayer (1972) som 
utvecklingsideologi, medan Durkheims väg till social tillit kallas 
kulturtransmission. Thornberg (2006) rubricerar de två polerna 
progressivistisk/konstruktivistisk, respektive traditionalistisk och hävdar att det 
analytiska spänningsfältet är flitigt använt när värdepedagogik skall analyseras.  
Värdepedagogik innefattar såväl elevers moralutveckling som deras 
medborgarskap och fokuserar därmed samtidigt på individ och samhälle 
(Orlenius & Bigsten, 2006). Spänningsfältet kan illustreras grafiskt i Figur 3 
nedan, där Putnams/Deweys idéer återfinns i den vänstra delen av figuren och 
Rothsteins/Durkheims i den högra: 
 

 
 
Progressivistisk/konstruktivistisk  Traditionalistisk 
utvecklingsideologisk   kulturöverförande 
pedagogik  pedagogik 
 
Figur 3. En analytisk uppdelning av den sociala tillitens ursprung med anknytningar till 
pedagogisk praktik 
 
I figuren skall den dubbelriktade pilen inte enbart förstås som ett uttryck för ett 
spänningsfyllt motsatsförhållande mellan de båda källorna till social tillit utan 
också som ett samtidigt uttryck för de båda polernas ömsesidiga beroende av 
varandra.  Den analytiska uppdelningen får pedagogiska konsekvenser för hur 
man ser på den lärande individen. Habermas (1996a) beskriver essensen i dessa 
skillnader i termer av agentroll respektive adressatroll, där agenter förstås vara 
huvudsakligen aktiva i ständig reflektion och adressater huvudsakligen 
mottagare av instruktioner.  

 
Såväl Dewey som Durkheim formade sina pedagogiska idéer utifrån effekterna 
av den industrialisering och urbanisering som under 1800-talet förändrade det 
sociala livet i västvärlden. De fysiska strukturomvandlingarna destabiliserade 
traditonellt täta värdegemenskaper. Den sociala ordningen som den var känd 
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institution avgörs, enligt Rothstein (1994) av tre faktorer: substantiell rättvisa 
med lika möjligheter i utgångsläget som bas för autonoma valmöjligheter, 
proceduriell rättvisa genom att alla medborgare står lika inför lagar och regler 
samt en rättvis fördelning av bördor. Grunderna för sådan proceduriell rättvisa 
fastställs ofta genom formella nedskrivna överenskommelser som innebär att 
samhällets medlemmar har givit kollektivet rätt att kontrollera vissa av 
medlemmarnas handlingar (Coleman, 1990). När samhällets institutioner 
uppfattas kunna garantera rättvisor, kan mellanmänsklig tillit utvecklas: 
”Kvalitet i den offentliga förvaltningen [är] en huvudförklaring till förekomsten 
av social tillit i samhället.” (Rothstein, 2013) Rothstein och Stolle (2003) 
poängterar vidare de goda möjligheterna för en aktiv social ingenjörskonst i det 
institutionella perspektivet på socialt kapital.  
 
Utifrån en institutionsbaserad syn på social tillit utgör fusk snarare ett brott 
emot administrativa regler än mot sociala normer. Förekomsten av skolfusk 
påvisar bristande stabilitet i myndighetsutövande funktioner av 
kunskapsprövning och betygssättning. Kunskap om att fusk förekommer skadar 
institutionernas legitimitet och skapar därigenom även mellanmänsklig misstro. 
Fusk motverkas genom tydlig information om gällande regler och lika tydlig 
verkställighet av förutbestämda sanktioner vid överträdelser. Kontrollen är 
således mera institutionell än social.  
 

2.3.2 Social tillit som pedagogisk utmaning 
Formella läroplaner och andra politiskt antagna styrdokument för skolan är att 
betrakta som kompromisser mellan politiska viljeinriktningar. Kompromissen 
kring hur social tillit bäst genereras i utbildning är också tydlig i läroplanerna 
för den svenska skolan. Oavsett om man, som Putnam (2001), hävdar att social 
tillit främst uppstår ur mellanmänsklig samverkan eller, som Rothstein (1994), 
ur institutionell stabilitet, förutsätter dessa båda ursprung varandra i en slags 
orsak-verkan relation.10 I ett modernt komplext samhälle fungerar reglerande 
strukturer och individers kontinuerliga kulturskapande med nödvändighet 

                                                        
10 Såväl Putnam som Rothstein använder företrädesvis begreppet socialt kapital i sina texter. Socialt 
kapital är i sig ett omstritt begrepp och Farr (2004) föreslår att man konsekvent bör sätta citationstecken 
runt begreppet för att varsko om att begreppets innebörd är mångskiftande. Social tillit utgör 
huvudingrediensen i begreppet socialt kapital (Rothstein 2003). I avhandlingen används genomgående 
begreppet social tillit. Skälen till begreppsbytet är dels att delbegreppet kapital i sig starkt konnoterar till 
en ekonomisk kontext, dels att strider kring begreppet socialt kapital har varit så omfattande att 
användning av begreppet behöver försvaras och det är inte mina ambitioner med avhandlingen. Jag 
menar också att begreppen ur både innehållslig och funktionell synpunkt kan betraktas som i stort sett 
överlappande för de syften som hanteras i avhandlingen. Enigheten om huvudinnehållet i begreppet 
socialt kapital framstår kanske särskilt tydligt om man betänker att definitionen ovan är hämtad ur 
förordet till den svenska översättningen av Putnams (2001) bok ”Den ensamma bowlaren” och skrivet av 
bl.a. Rothstein som ju återkommande argumenterat emot Putnams teori kring hur social tillit uppkommer. 
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tryck på samhällets handlande individer: ”Social pressure makes itself felt 
through mental channels.” (a.a., s.211)  

 
I Durkheims förespråkade värdepedagogik är den lärande tydligt uppfattad som 
moralisk adressat. Det är dock inte lämpligt att ensidigt betrakta Durkheim som 
reaktionär eller värdekonservativ: 
 

Rather,	  he	  believed	  that	  modern	  societys	  had	  to	  develop	  new	  forms	  
of	   social	   control	   and	   cohesion	   that	   would	   allow	   for	   the	   newly	  
developed	   individualism	   of	   modernity	   to	   exist	   within	   a	   cohesive	  
modern	  society.	  (Sadovnik	  &	  Semel,	  1998,	  s.144)	  

 
Både Deweys och Durkheims individ- och samhällssyn förmår att fånga in 
värdegrundens honnörsord om rättskänsla, generositet, tolerans, demokrati och 
ansvarstagande. Likväl utgår de båda teoretikerna, enligt Sadovnik och Semel 
(1998), ifrån ganska olika uppfattningar om såväl individ, samhälle, demokrati 
som om utgångspunkterna för lärande i relationen individ-samhälle: 
 

Although	   Dewey	   consistently	   emphasized	   the	   importance	   of	  
democratic	  community,	  his	  major	  concern	  was	  the	  individual	  within	  
this	   community.	   Thus	   progressive	   education	   for	   Dewey	   had	   to	  
ensure	   the	   sancity	   of	   individual	   expression	   and	   freedom.	   For	  
Durkheim,	   although	   individualism	   was	   an	   important	   feature	   of	  
organic	  solidarity,	  the	  role	  of	  education	  was	  precisely	  to	  ensure	  that	  
excessive	   individualism	  did	   not	   destroy	   the	   social	   bonds	   necessary	  
for	  social	  order.	   In	  this	  respect,	  Durkheim	  was	  more	  concerned	  for	  
the	  community.	  (a.a.,	  s.146).	  

 
Den analytiska skillnad som Sadovnik och Semel (a.a.) gör av Deweys och 
Durkheims syn på individ, samhälle och relationen dem emellan motsvarar, i 
min tolkning, den åtskillnad som jag tidigare beskrivit mellan Putnams syn på 
social tillit som primärt sociokulturellt grundad, respektive Rothsteins syn på 
social tillit som primärt institutionellt grundad. Den tolkning jag har gjort av 
Deweys och Putnams, respektive Durkheims och Rothsteins skilda 
uppfattningar om avhandlingens kunskapsobjekt, dvs. möjlighetsrum för lärande 
i relationen individ-samhälle, kommer i den fortsatta texten att återkommande 
användas som referenspunkter i förhållande till empiri och teori. 

 

2.4 Skolans uppdrag och skolfusk 
De frågor om grundläggande värden och social tillit som hittills har diskuterats i 
detta kapitel av avhandlingen är tydligast formulerade inom den del av skolans 
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försvann. Dewey, respektive Durkheim, ägnade en viss energi åt att diskutera 
hur en ny nödvändig social ordning bäst kunde etableras och hur utbildning 
kunde spela en roll i detta. För Dewey står individers gemensamma aktiva 
reflektioner kring en delad tillvaro i fokus: 

 
The	   classroom	   discussion	   approach	   should	   be	   part	   of	   a	   broader,	  
more	   enduring	   involvement	   of	   students	   in	   the	   social	   and	   moral	  
functioning	   of	   the	   school.	   Rather	   than	   attempting	   to	   inculcate	   a	  
predeterminated	   and	   unquestioned	   set	   of	   values,	   teachers	   should	  
challenge	   students	   with	   the	   moral	   issues	   faced	   by	   the	   school	  
community	  as	  problems	  to	  be	  solved,	  not	  merely	  situations	  in	  which	  
rules	  are	  mechanically	  applied.	  One	  must	  create	  a	  “just”	  community.	  
(Kohlberg,	  1977,	  s.57)	  

 
I Deweys anda handlar lärande för social tillit inte om att ständigt skapa nytt 
utan snarare om att ständigt undersöka och reflektera, dels för att gemensamt 
kunna finna eventuella möjligheter till förbättrad utveckling, dels för att det är 
genom aktiv reflektion man utvecklas och lär sig. Utbildning är inte ett medel 
utan i sig självt ett mål och till och med ett sätt att leva.  

 
För Dewey innebär utbildning att lära sig värden genom att vara agerande agent 
snarare än att vara reagerande adressat. För Durkheims del förhåller det sig 
annorlunda. I Durkheims pedagogiska teori är det självklart att moraliska ideal 
skall betraktas som redan befintliga och offentliga.  Med Durkheims (1956) 
egna ord:  

 
Education	   is	   the	   influence	  exercised	  by	  adult	  generations	  on	   those	  
that	  are	  not	  ready	  for	  social	  life.	  Its	  object	  is	  to	  arouse	  and	  develop	  
in	   the	   child	   a	   certain	   number	   of	   physical,	   intellectual	   and	   moral	  
states,	   which	   are	   demanded	   of	   him	   by	   both	   political	   society	   as	   a	  
whole	   and	   the	   social	   milieu	   for	   which	   he	   is	   specifically	   destined.	  	  
(a.a.,	  s.71)	  

 
Utgångspunkten för Durkheims idéer om pedagogik som kulturtransmission var 
den risk för normupplösning och social oordning som befarades när religionen 
förlorade sin funktion att samordna social ordning. Durkheim såg samhället i sig 
självt som religionens naturliga ersättare i denna moraliskt sammanhållande 
funktion och såg utbildning som ett särskilt lämpligt medel för den nödvändiga 
socialisationen. Durkeim menade att barnet ”must learn respect for the rule; he 
must learn to do his duty because it is his duty, even though the task may not 
seem an easy one. Such an apprenticeship must devolve upon the school” 
(Durkheim, 2002, s.147-148). Durkheim (1995) hävdar att samhällsideal, 
institutionaliserade som regler och plikter, utövar ett tydligt uppfattat socialt 
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tryck på samhällets handlande individer: ”Social pressure makes itself felt 
through mental channels.” (a.a., s.211)  

 
I Durkheims förespråkade värdepedagogik är den lärande tydligt uppfattad som 
moralisk adressat. Det är dock inte lämpligt att ensidigt betrakta Durkheim som 
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försvann. Dewey, respektive Durkheim, ägnade en viss energi åt att diskutera 
hur en ny nödvändig social ordning bäst kunde etableras och hur utbildning 
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mera komplexa roller av sina medborgare. Under 1900-talets utbyggnad av 
offentlig välfärd övertogs funktioner som uppfostran, beskydd och vägledning 
delvis av institutionaliserade offentliga garantier (Habermas, 1984). Genom 
denna uppdelning av samhället, och därmed sociala skiktning av arbetsliv och 
övriga samhällsroller, tillskrivs människor olikhet. I en sådan process av 
differentiering har en sekundär socialisation blivit allt viktigare (Repstad, 2004). 
I det moderna samhället har offentliga institutioner formellt tilldelats uppdraget 
att delta i sekundär socialisation av samhällsmedlemmar och gällande unga 
människor har skolan givits den viktigaste rollen. Det pedagogiska projektet har 
utvecklats till att i hög grad bli en offentlig angelägenhet. 
 
I statens offentliga utredning, Skola för bildning (Läroplanskommittén, 1992), 
som kom att bilda underlag för Lpf-94, poängteras att den betydelse ”skolan har 
för skapandet av de förhållningssätt och vanor som det framtida samhället skall 
bygga på, är fundamental” (a.a., s.106). I utredningen poängteras också 
betydelsen av att värdegrunden implementeras i den praktiska 
skolverksamheten: 

 
Frågor	  om	  etik	  och	  moral	  hör	  hemma	  i	  skolans	  vardagsarbete.	  Det	  
är	   frågor	   som	   bör	   tas	   upp	   i	   sitt	   naturliga	   sammanhang	   i	   alla	   de	  
situationer	  som	  uppstår	  i	  skolans	  vardag.	  På	  så	  sätt	  kan	  skapas	  en	  
etisk	   grund,	   som	   är	   en	   förutsättning	   för	   medvetna	   personliga	  
ställningstaganden	  också	  på	  områden	  som	  går	  utanför	  de	  mer	  nära	  
frågorna	   och	   vardagssituationerna.	   Målet	   för	   skolans	   arbete	   på	  
detta	  område	  måste	  vara	  att	  utveckla	  elevernas	   förmåga	  att	  göra	  
etiska	   överväganden	   som	   har	   sin	   grund	   både	   i	   kunskaper	   och	  
värderingar.	  (a.a.,	  s.112)	  

 
I propositionen Demokrati för det nya seklet (Sverige. Regeringen, 2002) 
framhålls skolans särskilda roll som främjare av demokratins idéer genom vad 
man benämner demokratisk medvetenhet. En sådan medvetenhet innebär både 
rättigheter och skyldigheter med avseende på tolerans, respekt, empati, 
engagemang, solidaritet och ansvarskännande för andra människor. Ur ett 
formellt perspektiv bör skolfusk betraktas som kontraproduktivt ur samtliga 
dessa aspekter. I N-skolans policy mot fusk har också denna motsättning 
poängterats när det formuleras att skolan ”verkar för en demokratisk anda och 
för värderingar som förutsätter ärlighet och eget ansvar. Inom dessa värderingar 
hör inga former av fusk hemma.”11 
 
Även om demokratibegreppet är både komplext och motsägelsefullt (Lundquist, 
1998a), har demokrati i moderna samhällen en närmast deontologisk status 

                                                        
11 Direkta referenser till N-skolans policydokument är fragmentariskt förändrade i avsikt att försvåra 
identifikation av skolan.  
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uppdrag som brukar kallas för demokratiuppdraget. Inom pedagogik och 
utbildningsvetenskap talas analytiskt om skolans dubbla samhällsuppdrag som 
innehållande dels ett kunskapsuppdrag med fokus på ämneskunnande, dels ett 
demokratiuppdrag med fokus på demokratiska förmågor (Fritzén, 2003). 
Skolans uppdrag att, utifrån elevers prestationer, fördela livschanser på ett sätt 
som uppfattas vara rättvist utgör ett ytterligare uppdrag som vanligen benämns 
allokeringsuppdraget.  
 
I avhandlingen förstås skolans demokrati-, kunskaps- och allokeringsuppdrag 
som starkt ömsesidigt förbundna med varandra. Hur ett enskilt uppdrag uttolkas 
kan förväntas ha en viss villkorande effekt på hur de andra uppdragen kan 
uttolkas. Utbildningssystemet, liksom den enskilda skolan är beroende av att 
uppfylla de kulturellt förankrade uppdragen för att vinna legitimitet. Skolor får 
legitimitet 

 
[…]	   in	   a	   society	   to	   the	   extent	   their	   goals	   are	   connected	   to	   wider	  
cultural	   values,	   such	  as	   training	  and	  education,	   and	   to	   the	  degree	  
that	   they	   conform	   in	   their	   structures	   and	   procedures	   to	   establish	  
”patterns	   of	   operation”	   specified	   for	   educational	   organizations.	  
(Scott,	  2008,	  s.24)	  

 
Ett utbildningssystem eller en enskild skola kan således inte fungera hur som 
helst med bibehållen legitimitet. Inom den institutionaliserade utbildningens 
komplexa uppdrag skall dessutom rymmas den enskilda individens möjligheter 
att förverkliga sig själv. Relationen mellan skolan som representant för 
samhället och en ungdomsgeneration beskrivs av Jonsson (2001) som ett socialt 
kontrakt som ”implicerar en ömsesidig överenskommelse, ett utbyte av 
erbjudanden och skyldigheter i båda riktningarna” (a.a., s.122). Sammanvävd 
med skolans uppgift att medverka till en fungerande integration av olika 
gruppers intressen är också skolans funktion för social ordning i samhället 
(Lindblad, 2001).  
 
I den återstående delen av kapitlet diskuteras övergripande, i tur och ordning 
demokrati-, kunskaps- och allkokeringsuppdraget i förhållande till fenomenet 
skolfusk.  
 

2.4.1 Demokratiuppdraget och skolfusk  
Den process vari nya medborgare möter de samhälleliga normer, värden och 
föreställningar som ligger till grund för att kunna upptas i de sociala 
gemenskaper som råder just där individen lever sitt liv benämns socialisation. 
Utbildningen till gruppvarelse sköttes i tidiga samhällen genom primär 
socialisation inom familjen. Moderna samhällen har utvecklats till att kräva allt 
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mera komplexa roller av sina medborgare. Under 1900-talets utbyggnad av 
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De båda rollerna som adressat respektive som agent förstås vara komplementärt 
nödvändiga i ett modernt samhälle.  

 

2.4.2 Kunskapsuppdraget och skolfusk  
Att skolan har i uppdrag att lära ut kunskaper är nog alldeles självklart. Inom 
kunskapsuppdraget finns internt ett visst spänningsförhållande mellan 
ämnesspecifik kunskap och kunskap inriktad mot mera ämnesövergripande 
bildning. Makten att definiera vilken sorts kunskap som är viktig utgör en av 
skolans maktaspekter (Persson, 1994). Studieobjektet, normer kring 
skolfuskpraktiker, förstås i avhandlingen äga rum i förhållande till olika 
bedömningar av elevers kunskaper, vilket innebär att fokus avgränsande riktas 
emot ämneskunskap som anses mätbar. På samma sätt som det är svårt att mäta 
förmågor i form av bildning är det svårt att mäta effekter av demokratiuppdraget 
i termer av kunskap (Fritzén, 2003).  Avhandlingens kunskapsobjekt, dvs. 
möjlighetsrum för lärande i relationen mellan individ-samhälle, är däremot inte 
lika tydligt relaterat emot ämneskunskap. 
 
Aktuell forskning kring lärares bedömning av elevers studieprestationer utgår 
ofta ifrån begreppsparet formativ respektive summativ bedömning. Där en 
summativ bedömning är inriktad på att slutgiltigt mäta elevens prestation emot i 
förväg uppställda krav är en formativ bedömning återkopplande och med avsikt 
att relatera elevens prestation till slutmålet, för att i en fortsatt process vidare 
kunna utveckla elevens förmåga inför en summativ bedömning (Jönsson, 2009). 
Resultatet av en summativ bedömning, dvs. betyg, förstås dock också som 
återkopplad information till elever och föräldrar. 

 
För den formativa bedömningen gäller att den behöver grundas i ett direkt 
relationellt mellanmänskligt förtroende. Eleven som skall utveckla sitt kunnande 
behöver känna förtroende nog att blotta sin eventuella okunskap och oförmåga 
för den lärare som förväntas kunna bidra till ett fortsatt utvecklat lärande. 
Jackson, Bostroom och Hansen (1993) menar att ärlighet om faktiska kunskaper 
och förmågor är nödvändiga för att skapa förutsättningar för ett effektivt lärande 
i skolan. Skolans verksamhet bygger på förväntningen att de inblandade är 
ärliga:  
 

If	  a	  teacher	  cannot	  tell	  what	  the	  students	  know	  and	  do	  not	  know,	  he	  
or	  she	  cannot	  plan	  how	  to	  proceed	  with	  them	  or	  assess	  the	  effects	  of	  
past	   lessons.	   Instruction	   can	   only	   proceed	   smoothly	   and	   properly	  
when	  everyone	  involved	  is	  telling	  the	  truth	  or	  something	  close	  to	  it.	  
(a.a.,	  s.17)	  
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(Eriksen & Weigård, 2000) och kan till och med beskrivas som läroplanens 
överideologi ”vars värden är primära gentemot alla andra traditioner” 
(Sigurdson, 2002, s.13-14). Värdena är i sig oantastliga och förgivettagna, men 
kan, liksom t.ex. kunskapsbegreppet, innehållsmässigt laddas på en mängd olika 
vis beroende på vilka ideologiska diskurser som är dominerande i den 
sociohistoriska kontext som råder. 
 
Även om Sverige länge har ansetts ha en markant hög nivå av social tillit, både 
vad det gäller mellanmänskliga relationer och förtroende för samhällets 
institutioner (Holmberg & Weibull, 2008) har fusk inom ramen för individens 
relation till samhället de senaste decennierna kommit att bli en återkommande 
punkt på den politiska dagordningen. I diskussionerna kring bidragsfusk inom 
de offentliga välfärdssystemen talades på 1990-talet allt oftare om en allmänt 
utbredd normupplösning bland vanligt folk (Korsell, 2005). Korsell menar att 
många initialt hade svårt att ta till sig diskussionen och föreslår att detta berodde 
på att debatten om fusk kanske kom att ses som ett angrepp mot såväl det goda 
samhället, den rättrådiga medborgaren som själva folkhemmet, dvs. på den 
sociala ordningen. Rothstein (2011) noterar det som anmärkningsvärt att den 
fortsatt höga nivån av social tillit verkar opåverkad av det svenska samhällets 
snabba förändringar i både ekonomiskt och ideologiskt avseende. 
 
Att skolan delar blodomlopp med det samhälle vari den ingår kan kanske också 
förstås genom iakttagelser av likartade fenomen och processer inom andra 
verksamhetsfält. I kölvattnet av diskussionerna om ett tilltagande välfärdsfusk 
initierades statliga myndighetsövergripande utredningsuppdrag genom 
delegationen emot felaktiga utbetalningar (FUT). I FUT (2008) uttrycks oro 
över befolkningens brist på positiva attityder till solidaritet med de 
gemensamma välfärdssystemen eftersom brist på tillit och förtroende antas 
riskera grunderna för välfärdssamhället. I FUT:s slutrapport förordades 
omfattande informationsinsatser, enklare regler för välfärdssystemen, 
effektivare kontroller och en bättre samordning i regeringskansliet som en bästa 
lösning på problemen. De föreslagna åtgärderna formulerades således tydligt i 
linje med den institutionella stabilitet som Rothstein (1994; 2010; 2013) 
betraktar som det primära ursprunget för social tillit. 
 
Skolans demokratiuppdrag kan analytiskt förstås som tudelat i att parallellt 
hjälpa unga människor att som adressater accepterande kunna delta i rådande 
samhällssystem och samtidigt som agenter kunna medverka till att förändra 
samhället till något bättre: 
 

All	   uppfostran	   och	   all	   utbildning	   har	   en	   konserverande	   innebörd.	  
Samtidigt	   ger	   dessa	   processer	   en	   delaktighet	   i	   en	   kultur,	   och	   i	   en	  
civilisation	  –	  kunskaper	  och	  värderingar	  som	  är	  förutsättningar	  för	  
en	  förändring.	  (Lundgren,	  1979,	  s.15)	  
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De båda rollerna som adressat respektive som agent förstås vara komplementärt 
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(a.a.,	  s.17)	  
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av rättvis bedömning markeras av att betygssättning i Sverige är en så kallad 
myndighetsutövande verksamhet13.  
 
Allokeringssuppdraget är tätt förknippat med både tillit och legitimitet. 
Ungdomar tilldelar skoltillvaron meningsfullhet utifrån dess möjlighet att 
fördela meriter och att kunna bidra till att förverkliga livsprojekt (Lindblad, 
2001). Allokeringsuppdraget utgör också, genom sin sorterande funktion, en av 
de fem maktaspekter som Persson (1994) identifierar i skolan som institution. 
På lokal skolnivå behöver skolaktörer uppfatta de procedurer som leder fram till 
betygssättning som rättvis utövning av makt. En legitim utbildning förmår dels 
att kunna bibringa alla elever de basala kunskaper och färdigheter som krävs för 
att integrerat ta plats i det rådande samhället14, dels att differentiera elever så att 
de bäst lämpade får möjlighet att besätta betydelsefulla positioner i samhället. I 
allokeringsuppdraget är makt och rättvisa i form av både procedurer och utfall 
tätt knutna till varandra. 
 
Skolfusk kan förstås äventyra rättvisa och rättvisande betyg. Det betygssystem 
som används i den svenska gymnasieskolan är sedan 1994 målorienterat, vilket 
innebär att: ”Betyg uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de 
kunskapsmål som uttrycks i kursplanen för respektive kurs och som definieras 
som betygskriterier.” (Skolinspektionen, 2011, s.32) Problemet med diskrepans 
mellan betyg och kunskaper/förmågor har uppmärksammats genom fenomenet 
betygsinflation. Förklaringen till fenomenet beskrivs av (Skolverket, 2012) 
främst vara en tendens bland lärare att sätta för höga betyg genom sänkta krav.  

 
Skolaktörer, vilket för avhandlingens del främst innebär elever och lärare, 
agerar inom de möjlighetsrum som uppfattas stå till buds i skoltillvaron. I 
skolfuskpraktiker agerar skolaktörer tillsammans och skaffar sig erfarenheter av 
hur ett liv i social gemenskap går till – man lär sig i relationen individ-samhälle: 
”By going to school, the child learns to fill the expected public roles of a 
member of his society.” (Power m.fl., 1989, s.20-21) 
 

                                                        
13 Myndighetsutövning definieras vanligen i Sverige som en ”utövning av befogenhet att för enskilda 
bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinär bestraffning eller annat jämförbart förhållande” 
(Prop. 1971:30 s. 330). 
14 Även om gymnasieskolan är en frivillig skolform i Sverige är den officiella politiska målsättningen att 
så många unga som möjligt skall genomgå en gymnasieutbildning. För ett fullständigt gymnasiebetyg 
krävdes vid tiden för datainsamlingen, 2007-2010, att eleven genomgått kurser med ett sammanlagt 
poängantal av minst 2500 gymnasiepoäng och att minst 2250 av dessa poäng utgjordes av kurser där 
eleven presterat resultat motsvarande minst kriterierna för betygsnivån godkänt (G). 
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En korrekt lägesbedömning av elevens aktuella kunskap och förmågor är en 
förutsättning för en fortsatt framgångsrik process av lärande. Skolfusk 
förhindrar starkt en sådan relation mellan lärare och elever. Också Colnerud 
(2001) och Liedman (2000) ser skolfusk som ett problem främst ur perspektivet 
att eleven genom att fuska missar möjligheterna till att utveckla sina förmågor, 
dvs. att lära sig tillsammans med lärare och skolkamrater. 
 

2.4.3 Allokeringsuppdraget och skolfusk  
Skolans demokratiuppdrag och kunskapsuppdrag förstås i avhandlingen som 
ömsesidigt påverkande varandra och utgör också viktiga inslag i det 
allokeringsuppdrag som handlar om att fördela livschanser utifrån 
skolprestationer på sätt som uppfattas legitima av befolkningen.  
 

Rättvisa	   i	   bedömningar	   har	   både	   en	   etisk	   och	   en	   sociologisk	  
dimension.	  Etiskt	  sett	  bör	  bedömningen	  alltid	  sträva	  emot	  att	  göra	  
den	   enskilda	   individen	   rättvisa.	   Sociologiskt	   sett	   har	   rättvisa	  
bedömningar	   varit	   ett	   sätt	   att	   rättvist	   fördela	   livschanser.	  
(Lundahl,	  2010,	  s.305)	  

 
Skolinspektionen (2011) argumenterar för vikten av en rättssäker och likvärdig 
bedömning och ”den grundläggande principen […] att elever med likvärdiga 
kunskaper ska få samma betyg” (a.a., s.9). Allokeringen av livschanser sker via 
betyg12.  
 
Skolfusk äventyrar en rättvis fördelning av betyg och kan således sägas göra 
våld på den princip som kallas meritokrati. Meritokrati innebär en 
samhällsordning där människan uppfattas meritera sig själv genom att sociala 
belöningar rättvist fördelas utifrån förmågor och ansträngningar 
(Nationalencyklopedin, 2013). Meritokrati inkluderar en människosyn där 
människan betraktas som fri och moraliskt ansvarig för de val hon gör och de 
resultat valen leder till, vilket också markeras i policyn för fusk på N-skolan: 
”Var och en skall stå för sin kunskap och vara värd de betyg hon/eller han får.”  
 
Den summativa aspekten av skolans kunskapsuppdrag som innebär att betyg 
sätts handlar ytterst om att allokera utbildnings- och livschanser på 
meritokratiska grundvalar. Meritokrati kan betraktas som en viktig aspekt i den 
sociala ordning som råder i västerländska demokratier, vilket också poängteras 
av Skolverket (2004) som framhåller: ”att bli rättvist bedömd är avgörande för 
en elevs framtid” (a.a., s.8). Elevers kunskaper bedöms och dokumenteras 
formellt genom de betyg som undervisande lärare självständigt beslutar. Vikten 
                                                        
12 Under åren för empiriinsamlingen användes betygsskalan icke godkänt (IG), godkänt (G), väl godkänt 
(VG) och mycket väl godkänt (MVG). 
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åtgärder mot skolfusk. Återkommande resultat är att skolaktörer generellt 
förefaller att uppfatta skolfusk som en besvärande friktion för olika aspekter av 
utbildningssystemet. Perspektiven på hur friktionen uppfattas ta sig uttryck och 
hur problemen kan eller bör åtgärdas skiljer sig delvis åt. I nedanstående 
genomgång presenteras de fyra temana i nämnda ordning.  

 

3.1 Omfattningen av skolfusk  
Ett betydande antal studier har gjorts i syfte att klarlägga hur vanligt 
förekommande skolfusk är. Davis m.fl. (2009) redovisar resultat ifrån flera 
omfattande amerikanska studier utförda 1969-1995 där mer än varannan elev 
medger skolfusk någon gång under studietiden. Undersökningarna är utförda 
bland elever från årskurs sex till college och resultaten visar att frekvensen av 
fusk ökar med antalet studieår. Författarna beskriver ökningen av skolfusk som 
epidemisk. McCabe m.fl. (2012) anger utifrån sin sammanställning av studier 
att cirka 2/3 av amerikanska collegestudenter återkommande i studier 
genomförda under en 30-års period uppger sig ha fuskat i sina studier och att en 
motsvarande omfattning av skolfusk har rapporterats i studier från en mängd 
andra länder. 
 
Amerikanska Josephson Institute tillfrågar återkommande årskullar av 
amerikanska high-school elever om deras attityder till etiska moraliska 
dilemman. 2008 ingick knappt 30000 ungdomar i studien. Av dessa uppgav 64 
procent av de skolfuskat minst en gång under det senaste året och 38 procent att 
de skolfuskat minst två gånger under samma tid. 93 procent av de tillfrågade 
ungdomarna uppgav sig vara nöjda med sin personliga etik och moral och 77 
procent trodde sig ”göra rätt” oftare än de flesta i sin bekantskapskrets 
(Josephson Institute, 2008). 
 

3.2 Orsaker till skolfusk  
I Miller m.fl. (2007) framhålls att även om skolfusk med framgång kan studeras 
ur en mängd samhällsvetenskapliga perspektiv, är det enbart enskilda 
psykologiska subjekt som kan välja att fuska eller inte. Inom temat 
orsaksförklaringar till varför enskilda elever och studenter fuskar görs i 
forskning en distinktion mellan individuella egenskaper hos individer som 
fuskar, respektive påverkande betingelser i omgivningen runt dem som fuskar.  
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3 TIDIGARE FORSKNING KRING 
SKOLFUSK  

Det abduktiva upplägg som präglat min forskningsprocess, såväl som 
dispositionen av avhandlingstexten, innebär att empirin successivt tolkas genom 
att sättas i relation till teorier och tidigare forskning. Följande orientering om 
tidigare forskning skall därför ses som en kort och översiktlig introduktion.  

 
Texten i kapitlet är disponerad efter min tolkning av fem omfattande, 
forskningssammanställningar, med fokus på fusk i utbildningssammanhang,15 
som publicerats under 2000-talet. De tre sammanställningar som gjorts av 
amerikanska pedagoger (Whitley & Keith Spiegel, 2002; Davis, Drinan & 
Bertram Galant, 2009; McCabe, Butterfield & Treviño, 2012) har som uttalat 
syfte att mobilisera lämpliga motkrafter mot skolfusk. Slutsatser gjorda inom 
det svenska forskningsprojektet Lånta fjädrar16 (Hult m.fl., 2008) utmynnar 
snarare, liksom de amerikanska utbildningspsykologernas, Anderman och 
Murdock (2007), forskningssammanställning, i en uppmaning att ytterligare 
problematisera föreställningar kring skolfusk.  
 
Inom samtliga sammanställningar presenteras tämligen likartade urval av 
tidigare forskning. Jag tolkar homogeniteten i forskningssammanställningarna 
som att litteraturen kring utbildningsfusk dels är tämligen väl avgränsad, dels 
inte särskilt kontroversiell. Slutsatsen finner stöd i Miller, Murdock, Anderman 
och Pointdexter (2007) som i sin sammanställning av kulturkomparativ 
skolfuskforskning finner att studierna i allmänhet visar att: 
 

[…]	   cheating	   is	   universal	   and	   occurs	   in	   all	   educational	   systems,	  
although	  the	  levels	  of	  cheating	  are	  not	  constant	  and	  the	  perception	  
of	   its	   severity	   and	   consequences	   varies	   according	   to	   cultural	   and	  
societal	  differences	  (a.a.,	  s.14).	  

 
Jag har valt att kategorisera innehållet i sammanställningarna utifrån fyra teman 
som i varierande grad återkommer i dem alla, nämligen 1) omfattningen av 
skolfusk, 2) orsaker till skolfusk, 3) konsekvenser av skolfusk, och 4) föreslagna 

                                                        
15 Med skolfusk avses i kapitlet fusk inom utbildningar. Texten behandlar således fusk inom såväl det 
offentliga skolväsendet som inom akademiska utbildningar. De engelska begreppen, tillika söktermerna, 
academic fraud, academic cheating och academic dishonesty omfattar skolfusk på alla 
utbildningsstadier. 
16 Det av Vetenskapsrådet finansierade projektet ”Lånta fjädrar – hur ungdomar och unga vuxna förhåller 
sig till undervisningssituationer och etablerade normsystem”. Projektet Lånta fjädrar har delvis 
överlappat KK-stiftelsens projekt IKT och lärande i lärarutbildningar (2001-2008) och har därigenom 
haft ett särskilt fokus på teknik och fusk. 
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åtgärder mot skolfusk. Återkommande resultat är att skolaktörer generellt 
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Skolfusk förekommer mera sällan i undervisningskulturer där elever ser ett 
lärande som i sig värdefullt (Miller m.fl., 2007). Pojkar på yrkesförberedande 
svenska gymnasieprogram uppfattar gemensamt skolfusk som ett socialt 
accepterat motstånd mot lärande i skolämnen som uppfattas vara meningslösa. 
Eleverna är samtidigt medvetna om att de sämre betyg som upptäckt fusk 
innebär minskar deras anställningsbarhet (Högberg, 2011). 
 
Studenter som upplever sig ha orättvisa nackdelar i bedömningspraktiker tar 
lättare till skolfusk (MacGregor & Stuebs, 2012). Studenter som upplever 
prestationspress eller tidspress liksaså (Jones, 2011). Anderman och Midgley 
(2004) finner signifikanta samband mellan frekvensen av skolfusk och graden 
av tävlingsinriktning i undervisningskulturer.  
 
Vid en omfattande litteraturgenomgång identifierar Nilsson, Eklöf och Ottosson 
(2004), som samtliga kom att ingå i projektgruppen Lånta-fjädrar, fyra olika 
delteman i hur orsakerna till akademiskt fusk förklaras utifrån 
undervisningskultur. Det första av dessa utgår ifrån att ökande tekniska 
möjligheter kan leda till ökat fusk genom framförallt plagiering. Det andra 
orsakstemat gäller att undervisningskulturerna uppfattas inbjuda till skolfusk. 
Vidare identifieras ett tema där skolfusk anses förekomma om det är etiskt 
acceptabelt bland studenter. Det sista temat utgår ifrån att skolan är en 
institution med få anknytningar till andra verksamheter, varför särskilda normer 
och regler utvecklas inom undervisningskulturen.  
 

3.2.2.2 Samhällskultur 

Förändringar i samhället har inneburit att antalet educational stakeholders med 
intressen att bevaka kraftigt har ökat de senaste decennierna (Davis m.fl., 2009). 
Lärare och administratörer har påkommits med att försköna skolors 
studieresultat genom att avskilja svagpresterande elever från grupper som testas 
eller att specifikt rikta undervisningen emot studieområden som man vet 
kommer att testas (Kohn, 2007). Pulfrey och Butera (2013) visar i en 
försöksserie att priming av studenter med sådana självförstärkande och 
egocentriska värden som förstås dominera i samtiden kan påverka studenterna 
att fuska mera.  
 
Forskargruppen kring projektet Lånta fjädrar (Hult m.fl., 2008) betonar i större 
utsträckning, än forskarna bakom de amerikanska sammanställningarna, 
möjligheterna att innebörden av skolfusk kan tolkas olika av elever, studenter 
och lärare. Författarna framhåller svårigheterna kring att uppfatta och upprätta 
gränsdragningar mellan tillåtet och otillåtet i ett snabbt förändrande 
informationssamhälle där tekniska hjälpmedel införs som ett sjävklart inslag i 
studier.  
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3.2.1 Individbaserade orsaker till skolfusk  
Studier som funnit individuella orsaker till skolfusk kommer enligt Davis m.fl. 
(2009) fram till att låg stresstålighet, låg intellektuell förmåga, låg arbetsmoral, 
låg motivation för lärande, stort behov av uppskattning, låg tilltro till andras 
ärlighet och hög riskvillighet ökar sannolikheten för skolfusk. Författarna 
föreslår i sin sammanställning att ett snabbt förändrande samhälle tar sig uttryck 
i förskjutningar av attityder, värderingar och moral på individnivå. Dessutom 
uppmärksammas att elever och studenter som skolfuskar högfrekvent förefaller 
att se utbildning som en väg att erhålla betyg och examen snarare än att aktivt 
förvärva kunskap och förmågor. Motsvarande notering görs av Miller, 
Shoptaugh och Wooldridge (2011) som finner att studenter som säger sig avstå 
från fusk för att det försämrar lärandet och den personliga utvecklingen fuskar i 
mindre utsträckning än studenter som säger sig avstå skolfusk av risk för 
bestraffning.  
 
I Whitley och Keith-Spiegel (2002) redovisas att moderata förväntningar på 
framgång, toleranta attityder till skolfusk, uppfattningen att sociala normer 
tillåter skolfusk, att ha fuskat förr och att festa oftare än genomsnittet korrelerar 
starkt med antalet genomförda handlingar av skolfusk.  
 

3.2.2 Miljöbetingade orsaker till skolfusk 
Utbildningspsykologerna Miller m.fl. (2007) utgår ifrån det psykologiska 
begreppet fundamental attribution error för att problematisera skolfusk som 
även miljöbetingat. Det fundamentala attributionsfelet beskriver individers 
tendens att tillskriva andra människor karaktärsdrag eller egenskaper för att 
förklara fenomen som egentligen främst är miljöbetingade. 

 

3.2.2.1 Undervisningskultur 

Studenter uttrycker att utbildningsfusk beror på att få fuskare upptäcks eller 
straffas, att ”ingen” försöker förhindra skolfusk och att en majoritet av 
studiekamraterna uppfattas att skolfuska (Whitley & Keith-Spiegel, 2002). 
Experiment har visat att sannolikheten att elever fuskar ökar om de observerar 
skolkamrater som fuskar (O’Rourke m.fl., 2010). 
 
Medvetna handlingar av fusk förekommer i större utsträckning och väcker 
mindre skuldkänslor om resultatet av fusket även innebär fördelar för andra 
(Gino, Ayal & Ariely, 2012). Studenter legitimerar ofta eget skolfusk genom att 
hävda externa faktorer som svåra kurser, dåliga lärare, andra studenters skolfusk 
och att skolfusk är ett brott utan offer (Davis m.fl.,  2009). 
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av förmågan att skapa kunskaper med andra förmågor där man ofta inleder med 
att imitera för att därefter utveckla egna allt starkare förmågor. Högberg (2011) 
som ingick i projektgruppen ifrågasätter det normativa i att självklart utgå ifrån 
att allt lärande i skolfuskpraktiker är negativt och föreslår att fuskande för elever 
kan innebära att de lär sig konstruktiva sätt att hantera den press som 
betygssättning innebär.  
 

3.4 Föreslagna åtgärder mot skolfusk 
Jag tolkar att samtliga författare av de fem sammanställningarna diskuterar 
skolfusk som en, mer eller mindre, besvärlig friktion i förhållande till såväl 
utbildning i sig, som till möjligheterna att i utbildning kunna generera social 
tillit på såväl mellanmänsklig som på institutionell nivå.  
 
I beskrivningarna av skolfusk kan aspekter av relationen individ-samhälle 
implicit spåras dels i författarnas beskrivningar av orsaker till skolfusk och av 
skolfuskets konsekvenser, dels i de förslag till eventuella åtgärder emot skolfusk 
som följer av beskrivningarna. Nedan gör jag en uppdelning av de föreslagna 
åtgärderna mot skolfusk utifrån om de främst fokuserar social eller institutionell 
kontroll. Uppdelningen innefattar att aktörer antingen främst föreslås fungera 
som agenter aktiva i att diskutera skolfusk som ett gemensamt problem eller 
som adressater för färdigformulerade regler och rutiner för skolfuskpraktiker. 
De två synsätten på hur friktionen skolfusk bäst hanteras sammanfaller med de 
två analytiskt åtskilda teorierna om den sociala tillitens ursprung. 
 

3.4.1 En ökad sociokulturell kontroll 
McCabe m.fl. (2012) ser det som omöjligt att förändra situationen kring 
skolfusk utan att först undersöka om och hur elever, studenter, lärare och 
administratörer uppfattar skolfusk som ett problem. Om skolfusk uppfattas som 
ett gemensamt problem bör institutionen lägga mycket tid och arbete på att 
diskutera fram en kulturellt delad honor code för akademisk integritet.  Genom 
en gemensam hederskod flyttas moralen från enskilda skolaktörer till hela 
utbildningsmiljön. Inom en hederskod bör lärare ges ett visst friutrymme att på 
egen hand hantera vad de själva bedömer vara mindre förseelser av skolfusk. 
Författarna redovisar också forskning som visar att omfattningen av fusk är 
mindre vid skolor som tillämpar honor codes (a.a.). 
 
I sammanställningen av Lånta fjädrars projektpublikationer (Hult m.fl., 2008) 
beskrivs elevers, studenters respektive lärares behov av diskussioner kring fusk 
mera som försök att skapa mening i förändrade utbildningskontexter än som 
behov att åtgärda ett problematiskt fusk.  
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3.3 Konsekvenser av skolfusk  
De problematiska konsekvenserna av skolfusk, som redovisas i 
forskningssammanställningarna kan kategoriseras i två skilda aspekter. Den 
första rör hur etik, moral och social tillit, dvs. demokratiuppdraget, hotas av 
skolfusk och den andra hur lärande, dvs. kunskapsuppdraget, försvåras.  
 

3.3.1 Skolfusk hotar etik, moral och social tillit 
Whitley och Keith-Spiegel (2002) redovisar en sammanställning av problem 
som skolfusk uppfattas medföra. På individnivå framhålls risker för negativ 
personlighetsutveckling, att studenters förhållningssätt till lärande försämras 
och att studenters framtida beteende riskerar att bli oärligt. Flitigt skolfusk i 
gymnasieåldern indikerar en ökad benägenhet att involveras i oetiskt agerande i 
yrkeslivet (Graves, 2011). 
 
På institutionell nivå uppfattas skolfusk att föra med sig en minskad tilltro till 
allokeringsuppdraget. Vidare riskerar moralen inom utbildningsinstitutioner att 
försämras, liksom det allmänna förtroendet för (högre) utbildning (Whitley & 
Keith-Spiegel, 2002). Davis m.fl. (2009) framhåller skolfusk som det 
allvarligaste problemet för utbildning av idag och hävdar att en normalisering av 
skolfusk innebär ett lärande av förhållningssätt som kan förmodas att 
generaliserande orsaka skada även i andra sociala sammanhang.  
 

3.3.2 Skolfusk påverkar lärande 
I de amerikanska sammanställningarna fokuseras i hög, men varierande grad, att 
skolfuskande elever riskerar att gå miste om värderingar som samhället via 
politiska beslut pekat ut som värdefulla. Whitley och Keith-Spiegel (2002) 
beskriver det som att skolfusk saboterar skolans uppdrag. Kohn (2007) betraktar 
även lärares teaching for the test som en sorts legalt fusk och ser den 
allvarligaste konsekvensen vara att elever fråntas möjligheten till kunskap och 
förmågor som kanske är mera värdefulla än de som kan mätas i enkla tester. 
Moreno (2006) hävdar att en utbredd tolerans för skolfusk lär skolaktörer att 
skolan är en lågprioriterad institution. Miller m.fl. (2007) pekar på att fusk 
underminerar möjligheterna att använda resultat från kunskapstest både som 
indikatorer på studenters lärande och som feedback för planering av kommande 
undervisning. 
 
I publikationerna som har producerats inom projektet Lånta fjädrar (Hult m.fl., 
2008) diskuteras att en del studentaktivitet som sker i gränslandet till vad som 
vanligen betraktas som fusk kanske kan och bör betraktas som en potential för 
ett modernt lärande snarare än som ett problem. Författarna jämför utvecklandet 
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av förmågan att skapa kunskaper med andra förmågor där man ofta inleder med 
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I sammanställningen av Lånta fjädrars projektpublikationer (Hult m.fl., 2008) 
beskrivs elevers, studenters respektive lärares behov av diskussioner kring fusk 
mera som försök att skapa mening i förändrade utbildningskontexter än som 
behov att åtgärda ett problematiskt fusk.  
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4 ELEVERS SKOLFUSKPRAKTIKER 
I detta kapitel redovisas resultaten av tre olika empiriinsamlingar kring elevers 
skolfuskpraktiker. Inledningsvis redovisas i textavsnitt 4.1 den förstudie vari jag 
undersöker den av elever uppgivna omfattningen av skolfusk på N-skolan. 
Därnäst följer, i textavsnitt 4.2, avhandlingens första delstudie där elevers 
attityder till skolfusk och andra lag/normbrott undersöks. Resultaten av denna 
studie besvarar avhandlingens första forskningsfråga. I textavsnitt 4.3 inleds 
redovisningen av huvudstudien där innehållet i elevers chatdiskussioner kring 
normer för skolfuskpraktiker beskrivs och tolkas. I textavsnittet besvaras den 
elevrelaterade delen av avhandlingens andra forskningsfråga. 
 

4.1 Förstudie – omfattningen av elevers skolfusk 
Som redovisat i avhandlingens inledning förefaller skolfusk generellt inte att 
väcka elevernas sociala upprördhet i någon större omfattning. Skolfusk 
förefaller snarare att uppfattas som ett både välkänt och tämligen tolererat inslag 
i skoltillvaron. 
 
Även om frekvensen av skolfusk ligger utanför avhandlingens egentliga 
intressefokus, stod det tidigt i forskningsprocessen klart att framförallt lärare 
fann det svårt att ha uppfattningar om skolfusk utan att mera konkret kunna 
relatera till skolfuskets omfattning. Senvåren 2009 genomfördes därför en 
enkätstudie bland avgångseleverna på det samhällsvetenskapliga programmet 
med avsikt att få en närmare uppfattning om skolfuskets omfattning. 
 

4.1.1 Metod 
En enkel enkät (se Bilaga 3) konstruerades där de kurser/ämnen som eleverna i 
årskurs tre läste listades. Enkäten inleddes med frågan: Hur mycket har du 
fuskat i x-ämne under årskurs tre? I anslutning till varje kurs/ämne fanns en 
skala graderad från 0-100 procent där 0 procent motsvarade ”inte på några 
kunskapskontroller” och 100 procent motsvarade ”varje gång vi haft en 
kunskapskontroll”. Eleverna besvarade frågorna genom att på skalorna kryssa i 
frekvensen av fusk per kurs/ämne. På enkäten fanns också frågan: I vilken 
årskurs har du skolfuskat mest under din gymnasietid? 
 
Bland nio avgående SP-klasser med ett sammanlagt elevantal på 253, delades 
enkäter ut i fem klasser17 med totalt 139 elever registrerade på klasslistor. Tio 
                                                        
17 Dessa fem klasser var de som fanns tillgängliga för besök under de två dagar som empirin samlades in. 
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Det perspektiv av sociokulturell normbildning som kännetecknar McCabes 
m.fl., (2012) respektive Hults m.fl. (2008) förslag till hantering av skolfusk för 
tankarna till Putnams (2001) och Deweys (1999) teorier där arbete med ett 
gemensamt uppfattat problem bäst utgör den primära källan till social tillit.  

 

3.4.2 Social och institutionell kontroll 
Davis m.fl. (2009) förordar att arbetet mot skolfusk bäst organiseras genom att 
på kort sikt tydliggöra och säkra procedurerna kring kunskapskontroller och på 
längre sikt skapa möjligheter för elever, lärare, föräldrar och skolledare att 
tillsammans diskutera skolfusk som ett gemensamt problem. Att personliga 
relationer mellan lärare och elever och övertydlig information kring 
gränsdragningar för tillåtet och otillåtet i skolfuskpraktiker, minskar 
omfattningen av skolfusk får stöd i undersökningar redovisade av MacGregor 
och Stuebs (2012). 
 

3.4.3 En ökad institutionell kontroll 
Whitley och Keith-Spiegel (2002) föreslår att hantera problem kring skolfusk 
genom att först etablera en lärandekultur som av elever och studenter uppfattas 
som rättvis och stödjande.  Därnäst bör de professionella i organisationen 
formulera ett tydligt regelverk med definitioner av skolfusk, noggrann 
övervakning av kunskapskontroller, en distanserad byråkratisk hantering av 
eventuellt skolfusk och tydliga konsekvenser vid överträdelser av reglerna. 
Whitley och Keith-Spiegels (a.a.) förslag harmonierar väl med Durkheims 
(2002) och Rothsteins (1994; 2010; 2013) tankar om stabilt fungerande 
institutioner som primär källa för social tillit. 
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4.2 Delstudie ett – Elevers attityder till skolfusk  
De ovan presenterade resultaten kring omfattningen av skolfusk kom att utgöra 
en efterfrågad utgångspunkt för lärarnas diskussioner kring skolfusk. I samband 
med tidiga diskussioner om forskningsprojektet ställdes också återkommande 
frågan vad eleverna egentligen tycker om skolfusk? I följande textavsnitt 
hanteras forskningsfrågan: Vilka attityder har elever till skolfusk och andra 
normbrott? 
 
Uppfattningar om skolfusk förstås i avhandlingen ha ett nära samband med 
skolfusk som handling, antingen utförd eller föreställd. Sociala normer förstås i 
avhandlingen som socialt förankrade förväntningar på hur medlemmar i den 
sociala gemenskapen bör agera. En viktig delkomponent i normer utgörs av 
värden (Hydén, 2002). Värden kan enkelt beskrivas som människors 
uppfattningar av vad som är gott eller rätt, respektive vad som är ont eller fel. 
Till begreppet värden kan begreppen värdering och attityd kopplas. En attityd 
kan sägas vara en individs tämligen stabila värdering, positiv eller negativ, av 
ett visst avgränsat fenomen som t.ex. skolfusk. Det är vanligt att förstå attityder 
som bestående av tre aspekter; den kunskap (sann eller falsk) som finns om 
fenomenet, de affektiva referenser som relateras till fenomenet och en 
handlingsaspekt som tänks fungera som handlingsunderlag i förhållande till 
fenomenet. Attityderna anvisar på ett individuellt och intrapersonellt sätt 
handlingsalternativ för individen. Där attityder är individuella, är normer 
kollektivt delade (Baier & Svensson, 2009). 
 

4.2.1 Metod 
Statliga ungdomsstyrelsen (US) har på uppdrag av regeringen återkommande 
undersökt ungdomars (16-29 år) attityder och värderingar inom elva olika 
ämnesområden. Ett av dessa områden har rubriken Lag och moral. Inom denna 
rubricering har forskarna bakom undersökningen formulerat elva påståenden om 
moraliska dilemman som exempelvis: ”Att köpa något man vet är stulet är 
aldrig rätt/kan vara rätt” och erbjudit fasta svarsalternativ på en sjugradig skala 
där värde 1 motsvarar att handlingen ”aldrig är rätt” och värde 7 motsvarar att 
handlingen ”kan vara rätt”. Med avsikt att kunna jämföra attityder hos 
undersökningsgruppens elever med de resultat som framkom i 
ungdomsstyrelsens studie, (Bohlin, 2003), konstruerades enkäten i delstudien på 
motsvarande sätt.19 Samtliga elva påståenden inom deltemat Lag och moral i 
Ungdomsstyrelsens undersökning består av handlingar som juridiskt sett är 
olagliga. Skolfusk ingick således inte som ett påstående utan lades till av mig.  
 

                                                        
19 När US gjorde ännu en uppföljande undersökning 2007 användes istället resultaten av denna studie för 
jämförelse med mina resultat. 
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elever var frånvarande vid datainsamlingarna och alla närvarande elever valde 
att delta i studien. Det totala antalet ifyllda enkäter kom att uppgå till 129.  
 
Jag besökte eleverna i klassrummen utan att deras lärare närvarade. Eleverna 
ombads att besvara enkäten. Eleverna lovades att inga resultat skulle redovisas 
före deras examen och dessutom att deras inriktningskurser inte skulle redovisas 
specifikt.18 

 

4.1.2 Resultat – de allra flesta elever har skolfuskat  
På den möjligen något provocerande frågan: ”I vilken årskurs har du skolfuskat 
mest?” uppgav 90 procent av de 129 tillfrågade avgångseleverna att de vid 
åtminstone något tillfälle under sina gymnasiestudier hade skolfuskat. Av de 
103 elever som på enkäten angivit i vilken årskurs de fuskat mest såg 
fördelningen utifrån mest fusk i årskurser ut enligt nedan: 
 
Tabell 2. Omfattningen av skolfusk 

I vilken årskurs har du skolfuskat mest?  Frekvens Procent 
Mest fusk i årskurs ett 18 14 
Mest fusk i årskurs två 49 38 
Mest fusk i årskurs tre 36 28 
Ej svarat på frågan men markerat fusk i åk 3 13 10 
Har inte skolfuskat 13 10 
Summa 129 100 

 
Resultatet visar att eleverna anger att de skolfuskat mest frekvent i årskurs två. 
13 elever har uppgivit att de fuskat i årskurs tre men inte besvarat frågan om i 
vilken årskurs de fuskat mest. Skolfusket är minst vanligt i årskurs ett, vilket 
möjligen kan tolkas som att man då ännu är obekant med både skolans regelverk 
kring skolfusk och med kravnivåerna i förhållande till sin egen förmåga. Om 
omfattningen av skolfusk, utifrån dessa resultat, skall bedömas som stor eller 
liten låter jag vara osagt. Flera större forskningssammanställningar uppvisar 
resultat där fler än hälften av elever i motsvarande ålder i andra länder uppger 
sig ha skolfuskat, bl.a. McCabe m.fl. (2013) och Davis m.fl. (2009). 
 

                                                        
18 Eventuella skillnader i frekvenser av fusk i olika kurser/ämnen har inte presenterats för lärarna på 
skolan och används inte heller som empiriskt underlag i avhandlingen. 
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4.2.1 Metod 
Statliga ungdomsstyrelsen (US) har på uppdrag av regeringen återkommande 
undersökt ungdomars (16-29 år) attityder och värderingar inom elva olika 
ämnesområden. Ett av dessa områden har rubriken Lag och moral. Inom denna 
rubricering har forskarna bakom undersökningen formulerat elva påståenden om 
moraliska dilemman som exempelvis: ”Att köpa något man vet är stulet är 
aldrig rätt/kan vara rätt” och erbjudit fasta svarsalternativ på en sjugradig skala 
där värde 1 motsvarar att handlingen ”aldrig är rätt” och värde 7 motsvarar att 
handlingen ”kan vara rätt”. Med avsikt att kunna jämföra attityder hos 
undersökningsgruppens elever med de resultat som framkom i 
ungdomsstyrelsens studie, (Bohlin, 2003), konstruerades enkäten i delstudien på 
motsvarande sätt.19 Samtliga elva påståenden inom deltemat Lag och moral i 
Ungdomsstyrelsens undersökning består av handlingar som juridiskt sett är 
olagliga. Skolfusk ingick således inte som ett påstående utan lades till av mig.  
 

                                                        
19 När US gjorde ännu en uppföljande undersökning 2007 användes istället resultaten av denna studie för 
jämförelse med mina resultat. 
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elever var frånvarande vid datainsamlingarna och alla närvarande elever valde 
att delta i studien. Det totala antalet ifyllda enkäter kom att uppgå till 129.  
 
Jag besökte eleverna i klassrummen utan att deras lärare närvarade. Eleverna 
ombads att besvara enkäten. Eleverna lovades att inga resultat skulle redovisas 
före deras examen och dessutom att deras inriktningskurser inte skulle redovisas 
specifikt.18 

 

4.1.2 Resultat – de allra flesta elever har skolfuskat  
På den möjligen något provocerande frågan: ”I vilken årskurs har du skolfuskat 
mest?” uppgav 90 procent av de 129 tillfrågade avgångseleverna att de vid 
åtminstone något tillfälle under sina gymnasiestudier hade skolfuskat. Av de 
103 elever som på enkäten angivit i vilken årskurs de fuskat mest såg 
fördelningen utifrån mest fusk i årskurser ut enligt nedan: 
 
Tabell 2. Omfattningen av skolfusk 

I vilken årskurs har du skolfuskat mest?  Frekvens Procent 
Mest fusk i årskurs ett 18 14 
Mest fusk i årskurs två 49 38 
Mest fusk i årskurs tre 36 28 
Ej svarat på frågan men markerat fusk i åk 3 13 10 
Har inte skolfuskat 13 10 
Summa 129 100 

 
Resultatet visar att eleverna anger att de skolfuskat mest frekvent i årskurs två. 
13 elever har uppgivit att de fuskat i årskurs tre men inte besvarat frågan om i 
vilken årskurs de fuskat mest. Skolfusket är minst vanligt i årskurs ett, vilket 
möjligen kan tolkas som att man då ännu är obekant med både skolans regelverk 
kring skolfusk och med kravnivåerna i förhållande till sin egen förmåga. Om 
omfattningen av skolfusk, utifrån dessa resultat, skall bedömas som stor eller 
liten låter jag vara osagt. Flera större forskningssammanställningar uppvisar 
resultat där fler än hälften av elever i motsvarande ålder i andra länder uppger 
sig ha skolfuskat, bl.a. McCabe m.fl. (2013) och Davis m.fl. (2009). 
 

                                                        
18 Eventuella skillnader i frekvenser av fusk i olika kurser/ämnen har inte presenterats för lärarna på 
skolan och används inte heller som empiriskt underlag i avhandlingen. 
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analyser, dock ej synligt i resultatredovisningen. Eleverna lovades också att inga 
resultat ifrån studien skulle redovisas förrän de tagit sin examen och att den 
insamlade empirin endast skulle användas vid författarens studier. 
 

4.2.2 Resultat  A – Skolfusk anses vara sisådär allvarligt 
 
Tabell 3. Elevernas uppfattningar om allvarligheten av olika norm- och lagbrott 

Variabel m  Variabel m 
21. Att snatta  
 

1,1 27. Att undvika att betala 
biljetten på buss eller 
tåg 

3,2 

   8. Att köra bil/moped påverkad av 
alkohol 

1,1 12. Att köra trimmad 
moped 

3,5 

22. Att stjäla  1,2 13. Att köra moped för fort  3,6 
40. Att diskriminera någon 1,3   4. Att köpa alkohol av 

langare 
3,7 

18. Att använda våld i politiskt syfte  1,4   9. Att köra bil för fort  
 

3,8 

11. Att köra utan att ha körkort eller 
förarbevis  

1,5 29. Att olovligt ta sig in på 
uteställen  

3,9 

20. Att köpa sexuella tjänster 1,5   7. Att röka eller snusa före 
man fyllt 18 år 

4,0 

  5. Att använda knark 1,6 37. Att ljuga för sina 
föräldrar 

4,2 

24. Att fuska till sig bidrag 1,7 31. Att komma för sent till 
lektion i skolan 

4,3 

10. Att köra mot rött 1,8 30. Att skolka från skolan 4,3 
23. Att köpa något man vet är stulet 2,1 38. Att inte lyda sina 

föräldrar 
4,5 

17. Att slåss 2,2   3. Att dricka alkohol på 
offentliga platser  

4,9 

32. Att fuska på kunskaps- 
       kontroller i skolan 

2,5    2. Att dricka alkohol före 
man fyllt 18 år 

5,0 

26. Att anställa någon mot svart 
betalning  

3,0 14. Att cykla utan lyse 5,4 

  6. Att langa tobak till till någon 
som inte fyllt 18 år 

3,0   1. Att langa alkohol till 
någon som inte fyllt 20 
år  

5,6 

  0. Att langa alkohol till någon som 
inte fyllt 18 år  

3,1 15. Att skjutsa någon på 
cykel 

5,7 

 
I tabellen redovisas de 32 normbrott som kom att ingå i någon av de tre faktorer 
som föll ut i en efterföljande faktoranalys. De dilemman som i tabellen har låga 
medelvärden utgör handlingar som eleverna minst anser vara rätt att utföra och 
dilemman med höga medelvärden utgör handlingar som eleverna anser kan vara 
mera rätt att utföra. Lägst möjliga medelvärde är 1,0 och högst möjliga 7,0. 
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Med avsikt att induktivt kunna fånga en bredare bild av attityder och 
värderingar kring lag och moral, än de elva påståenden i US:s undersökning, 
besökte jag hösten 2006 tre undervisningsgrupper i årskurs två på N-skolans SP. 
De närvarande 62 eleverna ombads att under 10 minuter enskilt skriva ned de 
norm- och lagbrott som de trodde eller visste att ungdomar i åldern 16-19 år 
begår. Eleverna informerades inte om mitt forskningsfokus på skolfusk. 
 
Sammanlagt angavs 56 kvalitativt olika norm-/lagbrott. Av dessa användes 39 
norm-/lagbrott som angivits av minst fem elever för att skapa en enkät. Till 
påståendena på enkäten lades också tre norm-/lagbrott som inte angivits av 
minst fem elever, men som fanns med på US:s enkät20. Tre skolrelaterade 
normbrott, att skolka, att komma för sent till lektion och att skolfuska, kom nu 
att ingå i frågebatteriet. Fyra frågeställningar med ursprung i US:s enkät 
förändrades en smula efter en pilotstudie med elever.21 Den slutgiltiga enkäten 
återfinns i Bilaga 1. 

 

4.2.1.1 Urval och bortfall  

För att möjliggöra en rimlig representativitet delades enkäten ut till samtliga 
närvarande elever (n=95) ur fyra klasser i årskurs tre (av sju) ifrån fyra olika 
SP-inriktningar (av fem) på N-skolan. Klasserna valdes ut genom 
bekvämlighetsurval där mina möjligheter till besök på skolan och klassernas 
lektioner sammanföll.  

 
Det externa bortfallet utgjordes av 24 elever som var frånvarande vid tillfället 
för datainsamling. Svarsfrekvensen blev således 80 procent. Det interna 
bortfallet utgjordes av svar på 19 enkäter där enstaka frågor inte besvarades. 
Framförallt drabbades enkätfråga nr. 36 om ”att låta en dator dela ut filer med 
musik, film eller spel”, som inte besvarades på tio elevenkäter.22  

 

4.2.1.2 Genomförande och etik 

Elever som fyllde i enkäten informerades om att studien behandlade ungdomars 
attityder till norm- och lagbrott. Ingen information om att skolfusk utgjorde 
studiens egentliga intressefokus gavs. Eleverna fick muntlig information med 
stöd av OH-bilder och skriftlig information om att de skulle få förbli anonyma 
som individer, men att deras klasstillhörighet eventuellt skulle användas vid 
                                                        
20 Dessa tre norm-/lagbrott utgjordes av enkätfrågorna 18, 20 och 26, dvs. att använda våld i politiskt 
syfte, att köpa sexuella tjänster och att anställa någon mot svart betalning. 
21 ”Att köpa ut sprit till någon under 20 år” ändrades till att langa alkohol till någon som inte fyllt 20 år. 
”Att köra rattfull” ändrades till att köra bil/moped påverkad av alkohol. ”Att göra anspråk på sociala 
förmåner” ändrades till att fuska till sig bidrag. ”Att anställa någon svart mot betalning” ändrades till att 
anställa någon mot svart betalning. 
22 Bortfallet tolkas som att fenomenet ”fildelning” var obekant/svårt att förstå för en del informanter. 
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analyser, dock ej synligt i resultatredovisningen. Eleverna lovades också att inga 
resultat ifrån studien skulle redovisas förrän de tagit sin examen och att den 
insamlade empirin endast skulle användas vid författarens studier. 
 

4.2.2 Resultat  A – Skolfusk anses vara sisådär allvarligt 
 
Tabell 3. Elevernas uppfattningar om allvarligheten av olika norm- och lagbrott 

Variabel m  Variabel m 
21. Att snatta  
 

1,1 27. Att undvika att betala 
biljetten på buss eller 
tåg 

3,2 

   8. Att köra bil/moped påverkad av 
alkohol 

1,1 12. Att köra trimmad 
moped 

3,5 

22. Att stjäla  1,2 13. Att köra moped för fort  3,6 
40. Att diskriminera någon 1,3   4. Att köpa alkohol av 

langare 
3,7 

18. Att använda våld i politiskt syfte  1,4   9. Att köra bil för fort  
 

3,8 

11. Att köra utan att ha körkort eller 
förarbevis  

1,5 29. Att olovligt ta sig in på 
uteställen  

3,9 

20. Att köpa sexuella tjänster 1,5   7. Att röka eller snusa före 
man fyllt 18 år 

4,0 

  5. Att använda knark 1,6 37. Att ljuga för sina 
föräldrar 

4,2 

24. Att fuska till sig bidrag 1,7 31. Att komma för sent till 
lektion i skolan 

4,3 

10. Att köra mot rött 1,8 30. Att skolka från skolan 4,3 
23. Att köpa något man vet är stulet 2,1 38. Att inte lyda sina 

föräldrar 
4,5 

17. Att slåss 2,2   3. Att dricka alkohol på 
offentliga platser  

4,9 

32. Att fuska på kunskaps- 
       kontroller i skolan 

2,5    2. Att dricka alkohol före 
man fyllt 18 år 

5,0 

26. Att anställa någon mot svart 
betalning  

3,0 14. Att cykla utan lyse 5,4 

  6. Att langa tobak till till någon 
som inte fyllt 18 år 

3,0   1. Att langa alkohol till 
någon som inte fyllt 20 
år  

5,6 

  0. Att langa alkohol till någon som 
inte fyllt 18 år  

3,1 15. Att skjutsa någon på 
cykel 

5,7 

 
I tabellen redovisas de 32 normbrott som kom att ingå i någon av de tre faktorer 
som föll ut i en efterföljande faktoranalys. De dilemman som i tabellen har låga 
medelvärden utgör handlingar som eleverna minst anser vara rätt att utföra och 
dilemman med höga medelvärden utgör handlingar som eleverna anser kan vara 
mera rätt att utföra. Lägst möjliga medelvärde är 1,0 och högst möjliga 7,0. 
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Med avsikt att induktivt kunna fånga en bredare bild av attityder och 
värderingar kring lag och moral, än de elva påståenden i US:s undersökning, 
besökte jag hösten 2006 tre undervisningsgrupper i årskurs två på N-skolans SP. 
De närvarande 62 eleverna ombads att under 10 minuter enskilt skriva ned de 
norm- och lagbrott som de trodde eller visste att ungdomar i åldern 16-19 år 
begår. Eleverna informerades inte om mitt forskningsfokus på skolfusk. 
 
Sammanlagt angavs 56 kvalitativt olika norm-/lagbrott. Av dessa användes 39 
norm-/lagbrott som angivits av minst fem elever för att skapa en enkät. Till 
påståendena på enkäten lades också tre norm-/lagbrott som inte angivits av 
minst fem elever, men som fanns med på US:s enkät20. Tre skolrelaterade 
normbrott, att skolka, att komma för sent till lektion och att skolfuska, kom nu 
att ingå i frågebatteriet. Fyra frågeställningar med ursprung i US:s enkät 
förändrades en smula efter en pilotstudie med elever.21 Den slutgiltiga enkäten 
återfinns i Bilaga 1. 

 

4.2.1.1 Urval och bortfall  

För att möjliggöra en rimlig representativitet delades enkäten ut till samtliga 
närvarande elever (n=95) ur fyra klasser i årskurs tre (av sju) ifrån fyra olika 
SP-inriktningar (av fem) på N-skolan. Klasserna valdes ut genom 
bekvämlighetsurval där mina möjligheter till besök på skolan och klassernas 
lektioner sammanföll.  

 
Det externa bortfallet utgjordes av 24 elever som var frånvarande vid tillfället 
för datainsamling. Svarsfrekvensen blev således 80 procent. Det interna 
bortfallet utgjordes av svar på 19 enkäter där enstaka frågor inte besvarades. 
Framförallt drabbades enkätfråga nr. 36 om ”att låta en dator dela ut filer med 
musik, film eller spel”, som inte besvarades på tio elevenkäter.22  

 

4.2.1.2 Genomförande och etik 

Elever som fyllde i enkäten informerades om att studien behandlade ungdomars 
attityder till norm- och lagbrott. Ingen information om att skolfusk utgjorde 
studiens egentliga intressefokus gavs. Eleverna fick muntlig information med 
stöd av OH-bilder och skriftlig information om att de skulle få förbli anonyma 
som individer, men att deras klasstillhörighet eventuellt skulle användas vid 
                                                        
20 Dessa tre norm-/lagbrott utgjordes av enkätfrågorna 18, 20 och 26, dvs. att använda våld i politiskt 
syfte, att köpa sexuella tjänster och att anställa någon mot svart betalning. 
21 ”Att köpa ut sprit till någon under 20 år” ändrades till att langa alkohol till någon som inte fyllt 20 år. 
”Att köra rattfull” ändrades till att köra bil/moped påverkad av alkohol. ”Att göra anspråk på sociala 
förmåner” ändrades till att fuska till sig bidrag. ”Att anställa någon svart mot betalning” ändrades till att 
anställa någon mot svart betalning. 
22 Bortfallet tolkas som att fenomenet ”fildelning” var obekant/svårt att förstå för en del informanter. 
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domänteori för moraliska dilemman. Teorins utgångspunkter är dels att social 
kunskap utvecklas ur sociala erfarenheter i tre olika domäner, kallade den 
personliga, den moraliska och den socialt konventionella domänen, dels att barn 
och unga förstås vara kompetenta att skilja mellan olika slags handlingar och 
normer. Olika sociala spelregler gäller utifrån vilken domän ett dilemma bäst 
förstås knyta an till. Samtliga tre domäner återfinns i alla kulturer, men deras 
relativa betydelse varierar, liksom vilka dilemman som hanteras inom 
respektive domän (a.a.). Som avslutning på redovisningen av varje faktor tolkas 
faktorn, och elevernas tolkningar av de variabler den innehåller, i förhållande 
till var sin domän i Nuccis domänteori. 
 

4.2.3.1 Normbrott som tillfälliga ungdomsförseelser 

 
Tabell 4. Faktorladdningar för variabler i faktorn Tillfälliga ungdomsförseelser 

Variabler 
utifrån variabelns nummer i enkäten 

Faktorladdning 
 

  0.  Att langa alkohol till någon som inte fyllt 18 år .52 
  1.  Att langa alkohol till någon som inte fyllt 20 år .61 
  2.  Att dricka alkohol före man fyllt 18 år .69 
  3.  Att dricka alkohol på offentliga platser .64 
  4.  Att köpa alkohol av langare .55 
  5.  Att langa tobak till någon som inte fyllt 18 år .65 
  7.  Att röka eller snusa före man fyllt 18 år .70 
12.  Att köra trimmad moped .65 
13. Att köra moped för fort .55 
14. Att cykla utan lyse .62 
15. Att skjutsa någon på cykel .66 
26. Att anställa någon mot svart betalning .41 
29. Att olovligt ta sig in på uteställen .52 
30. Att skolka från skolan .64 
31. Att komma försent till lektion i skolan .52 
37. Att ljuga för sina föräldrar .63 
38. Att inte lyda sina föräldrar .55 

Cronbachs alpha = 0.90 
 
Vid en presentation av faktoranalysens utfall och med mig (författaren) som 
diskussionsledare enades eleverna i en årskurs tre klass snabbt om att lag- och 
normbrotten inom denna faktor ”är sånt man mest gör när man är ung, sen går 
det nog över”. Faktorn rubricerades gemensamt som Tillfälliga 
ungdomsförseelser. 
 
I denna första faktor återfinns norm- och lagbrott som av eleverna gemensamt 
beskrivs som socialt tämligen oförargliga och privatrelativistiska. Nuccis (2001) 
benämning på en domän kännetecknad av sådana sociala överenskommelser är 
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Normbrottet skolfusk placerar sig både rangmässigt och utifrån medelvärden 
någorlunda i mitten av de 32 normbrotten med avseende på hur allvarligt 
normbrottet anses vara. Vid en hastig anblick synes de lag/normbrott som 
eleverna anser vara mest allvarliga vara oberoende av ålder varemot de minst 
allvarliga lag-/normbrotten förefaller vara relaterade till ungdomsåren. Det i 
övrigt svårtolkade resultatet väckte frågor kring om elevernas svar innehöll 
någon form av mera svårupptäckta svarsmönster. 
 

4.2.2.1 Metod för vidare databearbetning - faktoranalys 

Data från elevernas enkätsvar i attitydstudien visade sig lämpliga för statistisk 
bearbetning genom faktoranalys23. Faktoranalys är en datareduceringsmetod 
som används för att söka underliggande strukturer i korrelationsmönster mellan 
olika variabler. En explorativ faktoranalys genomfördes via programmet 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) för att undersöka om 
elevernas attityder till de olika lag-/normbrotten grupperade sig på sätt som 
kunde tematiseras. Variabler som i elevernas svar korrelerar starkt med varandra 
kan antas hänga samman och bilda en bakomliggande faktor. 

 
Den inre kongruensen inom en faktor mäts med Cronbach alpha.  En hög 
Cronbachs alpha innebär att variablerna i en faktor uppvisar inre homogenitet. 
Det värde på Cronbachs alpha på 0.77 som gäller för faktorn där skolfusk ingår 
är tillräckligt för att hävda att en inre kongruens finns i faktorn (Borg & Gall, 
1989). Identifieringen av variabler inom respektive faktor genomfördes genom 
att variabler som sänkte värdet på Cronbachs alpha togs bort, varvid det 
sammanlagda antalet norm- och lagbrott som slutligen ingick i de tre faktorerna 
kom att uppgå till 32.  

4.2.3 Resultat B – Elevers attityder till normbrott klustrar sig 
Faktoranalysen visade att elevernas attityder till olika lag- och normbrott 
statistiskt grupperar sig i tre åtskilda faktorer. I följande avsnitt redovisas först, 
för respektive faktor, en tabell med de variabler som ingår i faktorn och angivna 
faktorladdningar för varje variabel. Faktorladdningen utgör ett mått på hur starkt 
varje variabel bidrar till till att bygga upp faktorn den ingår i. I direkt anslutning 
till respektive tabell redovisas i text hur elever representativa för 
informantgruppen vid en uppföljande resultatdiskussion tolkat och rubricerat 
respektive faktor.  
 
Elevernas tolkningar av de tre olika faktorernas respektive innehåll och de 
övergripande normer som eleverna snabbt och i samförstånd knöt till 
variablerna inom varje faktor, ledde mig på spåren till Nuccis (2001) 
                                                        
23 Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy = 0,68, där 0,60 anses vara en undre gräns för 
lämplighet. 
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domänteori för moraliska dilemman. Teorins utgångspunkter är dels att social 
kunskap utvecklas ur sociala erfarenheter i tre olika domäner, kallade den 
personliga, den moraliska och den socialt konventionella domänen, dels att barn 
och unga förstås vara kompetenta att skilja mellan olika slags handlingar och 
normer. Olika sociala spelregler gäller utifrån vilken domän ett dilemma bäst 
förstås knyta an till. Samtliga tre domäner återfinns i alla kulturer, men deras 
relativa betydelse varierar, liksom vilka dilemman som hanteras inom 
respektive domän (a.a.). Som avslutning på redovisningen av varje faktor tolkas 
faktorn, och elevernas tolkningar av de variabler den innehåller, i förhållande 
till var sin domän i Nuccis domänteori. 
 

4.2.3.1 Normbrott som tillfälliga ungdomsförseelser 

 
Tabell 4. Faktorladdningar för variabler i faktorn Tillfälliga ungdomsförseelser 

Variabler 
utifrån variabelns nummer i enkäten 

Faktorladdning 
 

  0.  Att langa alkohol till någon som inte fyllt 18 år .52 
  1.  Att langa alkohol till någon som inte fyllt 20 år .61 
  2.  Att dricka alkohol före man fyllt 18 år .69 
  3.  Att dricka alkohol på offentliga platser .64 
  4.  Att köpa alkohol av langare .55 
  5.  Att langa tobak till någon som inte fyllt 18 år .65 
  7.  Att röka eller snusa före man fyllt 18 år .70 
12.  Att köra trimmad moped .65 
13. Att köra moped för fort .55 
14. Att cykla utan lyse .62 
15. Att skjutsa någon på cykel .66 
26. Att anställa någon mot svart betalning .41 
29. Att olovligt ta sig in på uteställen .52 
30. Att skolka från skolan .64 
31. Att komma försent till lektion i skolan .52 
37. Att ljuga för sina föräldrar .63 
38. Att inte lyda sina föräldrar .55 

Cronbachs alpha = 0.90 
 
Vid en presentation av faktoranalysens utfall och med mig (författaren) som 
diskussionsledare enades eleverna i en årskurs tre klass snabbt om att lag- och 
normbrotten inom denna faktor ”är sånt man mest gör när man är ung, sen går 
det nog över”. Faktorn rubricerades gemensamt som Tillfälliga 
ungdomsförseelser. 
 
I denna första faktor återfinns norm- och lagbrott som av eleverna gemensamt 
beskrivs som socialt tämligen oförargliga och privatrelativistiska. Nuccis (2001) 
benämning på en domän kännetecknad av sådana sociala överenskommelser är 
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Normbrottet skolfusk placerar sig både rangmässigt och utifrån medelvärden 
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23 Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy = 0,68, där 0,60 anses vara en undre gräns för 
lämplighet. 
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Innehållet i denna faktor kan hänföras till den av Nucci (2001) benämnda 
moraliska domänen. I domänen återfinns handlingar som uppfattas vara så 
stabilt förkastliga att de inte behöver genomgå kontinuerliga omförhandlingar. 
Handlingar inom denna domän fördöms inte enbart av sociala skäl utan 
framförallt utifrån att handlingarna inneboende resulterar i naturliga negativa  
konsekvenser som t.ex. att en drabbad får ont om den blir slagen (a.a.). Såväl 
konsekvenser av handling som sociala normer inom den moraliska domänen 
tillskrivs på så vis en sorts objektiv status liknande fysiska naturlagars och 
ifrågasätts därför inte. 

 
Överträdelser av normer som rör handlingar inom den moraliska domänen 
uppfattas också konsekvent som fel oavsett om brottet stöds av ett socialt 
konstruerat regelverk eller inte (Nucci, 2001). Handlingar inom domänen 
regleras likväl ofta av institutionaliserade rättsliga normer, dvs. lagar, som ett 
sätt att samhälleligt markera att dessa brott inte är förhandlingsbara. Från 
rättssociologiskt håll framhålls att lagstiftning oftast rör just normer kring 
universellt fundamentala värden som kan återföras till tre huvudkategorier där 
man i vid mening förutsätts respektera ”sin nästas kropp, sin nästas integritet 
och sin nästas egendom” (Baier & Svensson, 2009, s.85). 
 

4.2.3.3 Normbrott som utgör sociala dilemman 

 
Tabell 6. Faktorladdningar för variabler i faktorn Sociala dilemman 

Variabler  
utifrån variabelns nummer i enkäten 

Faktorladdning 
 

  5. Att använda knark .66 
21. Att snatta .78 
22. Att stjäla .81 
23. Att köpa något man vet är stulet .73 
24. Att fuska till sig bidrag .62 
27. Att undvika att betala biljetten på buss eller tåg .63 
32. Att fuska på kunskapskontroller i skolan .59 

Cronbach’s alpha = 0.77 
 
För de sju norm- och lagbrott som statistiskt laddar i faktoranalysens tredje 
faktor var det interna sambandet mellan variablerna inte lika uppenbart för 
eleverna som diskuterade utfallet av faktoranalysen. Elevernas diskussioner 
kom överlag att präglas av ”det beror väl på”, där argument kring ”beror på” 
ofta utgick ifrån om handlingarna främst uppfattades påverka en själv eller 
andra människor. Variablerna i denna faktor upplevdes svårast för eleverna att 
omedelbart rubricera. Eleverna hade också svårt att enas om en gemensam 
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den personliga domänen. Handlingar i de dilemman som faller inom denna 
faktor kan visserligen uppfattas som olämpliga, men inte till den grad att de 
väcker någon större social upprördhet eftersom: 
 

The	   personal	   refers	   to	   the	   set	   of	   actions	   that	   the	   individual	  
considers	   to	   pertain	   primarily	   to	   oneself	   and,	   therefore,	   to	   be	  
outside	   the	   area	   of	   justifiable	   social	   regulation.	   These	   actions	   are	  
not	   matters	   of	   right	   and	   wrong,	   but	   of	   preference	   and	   choice.	  
(Nucci,	  2001,	  s.54)	  

 
Handlande inom den personliga domänen innefattar förtroendet att på egen hand 
avgöra hur man vill agera. Någon stark social norm, i betydelsen tydlig social 
beteendeförväntan, finns helt enkelt inte för de variabler som ingår i faktorn 
tillfälliga ungdomsförseelser. Agerande inom den personliga domänen kan 
snarare förstås som styrt av personliga preferenser där det egna jaget 
konstrueras som ett unikt subjekt (Nucci 2001). Vid diskussionen av 
faktoranalysens utfall gav eleverna också tydligt uttryck för att de handlingar 
som klustrades i faktorn som rubricerades Tillfälliga ungdomsförseelser var upp 
till var och en att förhålla sig till.  

 

4.2.3.2 Normbrott som framkallar fara för andra 

 
Tabell 5. Faktorladdningar för variabler i faktorn Framkallade av fara för andra 

Variabler  
utifrån variabelns nummer i enkäten 

Faktorladdning 
 

  8. Att köra bil/moped påverkad av alkohol .74 
  9. Att köra bil för fort .53 
10. Att köra mot rött .60 
11. Att köra utan att ha körkort eller förarbevis .65 
17. Att slåss .67 
18. Att använda våld i politiskt syfte .57 
20. Att köpa sexuella tjänster .76 
40. Att diskriminera någon .47 

Cronbach’s alpha = 0.80 
 
De åtta norm- och lagbrott som statistiskt klustrar sig samman i en andra faktor 
har, även vid en snabb anblick, ett ganska annorlunda innehåll än den första 
faktorn. Detta uppmärksammades också tydligt av eleverna i klassen som tog 
del av faktoranalysens utfall. Elevernas diskussioner fokuserades snabbt kring 
att dessa variabler ”handlar om saker som kan vara farliga för andra” och som 
sådana uttryckte eleverna också spontant att dessa handlingar var betydligt 
allvarligare att begå än de i den första faktorn. Faktorn rubricerades gemensamt 
som Framkallande av fara för andra. 
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Uppdelningen av etiska och moraliska uppfattningar i olika domäner skall 
förstås som analytisk och i praktiken ”använder sig människor av kunskaper 
från flera domäner när de hanterar olika vardagliga situationer” (Colnerud & 
Thornberg, 2003, s.84).  Att det förhåller sig så innebär att Nuccis domänteori 
öppnar för möjligheten till pedagogisk påverkan av individers etiska och 
moraliska uppfattningar om olika fenomen. De möjliga utvecklingsaspekter som 
innefattas i Nuccis domänteori berörs dock inte i avhandlingen, där domänteorin 
snarare har en identifierande och beskrivande funktion i avhandlingens första 
del. Nästa steg i avhandlingen går ut på att undersöka vad som sker i elevernas 
normförhandlingar om skolfusk och på att identifiera vilka sociala 
konventioner, dvs. normer, förhandlingarna resulterar i. 

 

4.3 Delstudie två – Skolfusk som ett socialt dilemma  
I följande textavsnitt presenteras avhandlingens andra delstudie som rör 
elevernas gemensamma normbildning kring skolfuskpraktiker. 
 
Tolkning av elevernas attityder till olika norm- och lagbrott, via Nuccis (2001) 
domänteori, indikerar att eleverna förefaller att skilja mellan handlingar som 
uppfattas vara privatrelativistiska, självklart moraliskt förkastliga, respektive i 
behov av att vägledas genom gemensamt framförhandlade normer. Skolfusk 
förefaller att förstås som ett dilemma av sociala konventioner och därigenom i 
behov av sociala förhandlingar om hur man bör agera. Resultaten av sådana 
förhandlingar är sociala normer som enligt rättssociologerna Baier och 
Svensson (2009) består av tre essentiella attribut. Det första attributet utgörs av 
att sociala normer fungerar som handlingsanvisningar, det andra av att sociala 
normer reproduceras genom social interaktion samt det tredje av att sociala 
normer av individer uppfattas som delvis styrande för olika handlingsalternativ. 
Normer förstås vara möjliga att identifiera via den kollektiva upprördhet som 
normbrott genererar (Durkheim, 2002). Detta ställningstagande får stöd hos 
Habermas (2008) som framhåller att ”kränkningen av en legitim förväntan, 
förutsätter […] de underliggande normernas normativa giltighet” (a.a., s.110). 

 

4.3.1 Sociala dilemman kräver förhandling  
Ordet social i Baiers och Svenssons (2009) normdefinition utgör ett centralt 
fokus för såväl normer som för förståelsen av skolfusk som ett dilemma för 
sociala konventioner. Sociala förhandlingar om normer kring skolfusk syftar till 
att skapa mening i skolfuskpraktiker för dem som behöver agera i dem. Både 
mening och kunskap ges därmed en praktisk dimension genom att underlätta 
livet i vardagen.  
 

62 

gradering av hur allvarligt de ansåg det vara att bryta emot de normer och lagar 
som klustras i denna faktor.  
 
Utifrån resultaten av såväl faktoranalysen som av de uppföljande 
klassrumsdiskussionerna tolkar jag att skolfusk hör till domänen för sociala 
konventioner24, där agerande förstås ha behov av att vägledas genom 
gemensamt framförhandlade normer.  Där först handlingar i den personliga 
domänen omedelbart utpekades som privatrelativistiska och minst 
normbrytande och därnäst handlingar i den moraliska domänen som självklart 
förkastliga och mest normbrytande, präglades diskussioner om handlingar inom 
den tredje faktorn av många ”det beror på” satser. Inom ramen för Nuccis 
domänteori igenkänns sådana svårplacerbara normer och handlingar just genom 
att individer involverade i samma gemensamma praktik kontinuerligt behöver 
förhandla om vad ett lämpligt agerande innebär. Sociala konventioner är 
”agreed-upon uniformities in social behavior determined by the social system in 
which they are formed” (Nucci, 2001, s.7).  
 
Att förhandla om hur man bör agera är ett betydande inslag i en social tillvaro 
(Hydén, 2002). Där en attityd kan sägas vara en individuell intern förhandling 
kring olika handlingsalternativ, kan normen istället sägas vara mera 
intersubjektivt förankrad och därmed peka ut en mera socialt förväntad 
handlingsväg. Sociala normer påverkar individers attityder. När en social norm 
motsvaras av en attityd, har normen internaliserats. Handlande i strid mot egna 
attityder tenderar att framkalla privata känslor av skuld och sociala känslor av 
skam.  
 
Brott mot normer som uppfattas höra hemma i domänen för sociala 
konventioner regleras främst genom att överträdelser resulterar i social 
upprördhet och negativa sanktioner. Inom sociologisk normforskning uppfattas 
sociala normer reglera individers handlande i större utsträckning än vad regler 
och lagar gör (Elster, 1989b; Hydén, 2002). Att eleverna hävdar att diskussioner 
om skolfusk förekommer öppet kan dels tolkas, utifrån Durkheim (2002), som 
att skolfusk är så pass tolererat att det varken är tabubelagt eller väcker någon 
social upprördhet, dels tolkas utifrån Nucci (2001) som ett socialt dilemma i 
stort behov av diskussion och förhandling bland eleverna. 

 

                                                        
24 Nucci (2001) benämner denna domän som ”the social conventional domain”. Begreppet konventionell 
domän används också i flera redogörelser för Nuccis verk, (bl.a. Colnerud & Thornberg, 2003), även om 
begreppet konventionell i sig vanligen inte har betydelsen av att vara ett sådant resultat av förhandling 
som innebörden i Nuccis teori innebär. Enligt SAOL (2013) betyder konventionell vedertagen, 
hävdvunnen, traditionsenlig, stel och formell. Som jag uppfattar innebörden i Nuccis teori fungerar 
begreppet konvention bättre. Enligt SAOL betyder konvention överenskommelse och fördrag. Jag har 
valt att använda begreppet domänen för sociala konventioner för att tydligare fånga den innebörd i 
begreppet som jag avser. 
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24 Nucci (2001) benämner denna domän som ”the social conventional domain”. Begreppet konventionell 
domän används också i flera redogörelser för Nuccis verk, (bl.a. Colnerud & Thornberg, 2003), även om 
begreppet konventionell i sig vanligen inte har betydelsen av att vara ett sådant resultat av förhandling 
som innebörden i Nuccis teori innebär. Enligt SAOL (2013) betyder konventionell vedertagen, 
hävdvunnen, traditionsenlig, stel och formell. Som jag uppfattar innebörden i Nuccis teori fungerar 
begreppet konvention bättre. Enligt SAOL betyder konvention överenskommelse och fördrag. Jag har 
valt att använda begreppet domänen för sociala konventioner för att tydligare fånga den innebörd i 
begreppet som jag avser. 
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Parker & Tritter, 2006; Bryman, 2002; Stewart & Williams, 2005; Wibeck, 
2000) poängterar att fokusgruppsanalyser bör betona det gemensamma 
meningsskapandet i gruppen. En bra fokusgrupp förstås således fungera som en 
länk mellan individuella attityder och sociala normer.  
 
Fokusgrupper kan vidare vara en fungerande metod för datainsamling bl.a. när 
avsikten är att undersöka handlande och motivation, när det finns behov av en 
vänlig och respektfull undersökningsmetod och när man vill minska 
moderatorns styrande roll (Munday, 2006; Wibeck, 2000). Som en del i ett 
kritiskt forskningsintresse har jag dock som forskare, kanske delvis i strid med 
Wibecks beskrivningar, ibland också behövt provocera till reflektion kring 
underliggande normkonflikter i skolfuskpraktiker. Wibeck (a.a.) anser vidare att 
datainsamling via fokusgrupper är särskilt gynnsamt när forskaren söker bredd 
snarare än djup. Andra forskare har dock gjort erfarenheten att fokusgrupper 
mycket väl kan frambringa lika djupa data som andra metoder när det gäller 
känsliga ämnesområden (Överlien, Aronsson & Hydén, 2005).  
 
I det undersökningsinstrumenet från ungdomsstyrelsen (Bohlin, 2003) som 
bildade underlag för den enkät jag skapade i syfte att undersöka elevernas 
attityder till olika lag- och normbrott ingick endast brott emot juridiska lagar.  
Bland de normbrott som jag la till i det undersökningsinstrument jag skapade 
ingår att skolfuska, att skolka och att komma försent till lektion. Dessa 
skolrelaterade normbrott regleras i N-skolans lokala regelverk och överträdelser 
av dessa normer benämns i den fortsatta texten för regelbrott25.  
 
Beroende på studiens förmodat känsliga fokus på regel och normbrott 
prioriterades informanternas möjlighet till anonymitet. Anonymiteten i 
fokusgrupper on-line, där man skyddas av ett anonymt alias, kan få informanter 
att känna större trygghet och därigenom självavslöjande kunna diskutera egna 
normbrott (Mann & Stewart, 2000). Informanter i Tates m.fl. (2009) uppger att 
anonymiteten i on-line fokusgrupper upplevdes bekväm så till vida att de 
vågade uttrycka åsikter som de troligen inte vågat uttrycka i en vanlig 
fokusgrupp. Anonymiteten kan också få deltagare i fokusgrupper on-line att 
känna sig mera jämnstarka genom att social status inte påverkar talutrymmet i 
samma grad som vid fokusgrupper face-to-face (Reid & Reid, 2005). 
 

4.3.1.2 Rekrytering av informanter – urval och bortfall  

Bryman (2002) skriver att fokusgrupper vanligen är tämligen homogent 
sammansatta. Detta uppfattas som ett möjligt problem av Parker och Tritter 

                                                        
25 I och med införandet av Skollagen 2010 tilldelades skolfusk ett lagrum och det blev möjligt att stänga 
av skolfuskande gymnasieelever ifrån studierna. 
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Generaliserade beteendeförväntningar kommuniceras intersubjektivt genom 
språk varigenom språk och handling får en nära koppling till varandra 
(Habermas, 1996a). I avhandlingen förstås normförhandlingar kring 
skolfuskpraktiker som byggda på dessa premisser. Det är i språklig interaktion 
som variationer av fenomenet skolfusk gemensamt tolkas och förstås i 
förhållande till både gjorda erfarenheter och uppfattningar om strukturella 
villkor för skolfuskpraktiker. Ett sådant sätt att betrakta språket som 
medverkande till att förstå, och därigenom också skapa den sociala verklighet vi 
delar, benämns ofta ”den språkliga vändningen” (Rorty, 1967). Denna språkliga 
vändning innebär dels att meningsfulla individuellt tolkade erfarenheter görs 
intersubjektivt tillgängliga via språk och att kommunikation mellan människor 
betraktas som grundläggande för människans sätt att förhålla sig till världen, 
dels att människor genom att kommunicera delvis reproducerar eller 
transformerar den sociala verklighet de delar. I dessa processer sker ett lärande: 
 

Our	   belief	   in	   the	   importance	   of	   trying	   to	   articulate	   thoughts	   and	  
feelings	  about	  classroom	  matters	   springs	   from	  our	  conviction	   that	  
the	  expressive	   significance	  of	  our	   surroundings	   is	   first	  experienced	  
vaguely	  and	  is	  subsequently	  clarified	  by	  the	  process	  of	  trying	  to	  put	  
vague	   feelings	   into	   words	   […]	   the	   choice	   of	   words	   is	   itself	   a	  
necessary	  and	  integral	  part	  of	  the	  discovery	  process.	  (Jackson	  m.fl.,	  
1993,	  s.263)	  

 
Att delta i social normbildning innebär att gemensamt lära sig att hantera sin 
kultur. Hydén (2002) hävdar att individers delade vilja/värderingar respektive 
kunskap kring ett visst fenomen utgör den sociokulturella grunden i all 
normbildning. För att kunna observera sociala normer kring skolfusk var det för 
mig fördelaktigt att få tillgång till data producerad i så nära direkt interaktion 
mellan elever som möjligt.  

 

4.3.1.1 Metod för datainsamling-webbaserade fokusgrupper  

En metod för att samla in data med ett särskilt fokus på meningsskapande 
interaktion mellan individer är fokusgrupper. Wibeck (2000) framhåller 
fokusgruppers fördelar när en ”grupp människors delade kulturella förståelse 
söks” (a.a., s.39). En delad förståelse behöver inte innebära att deltagarna i en 
fokusgrupp är eniga om alla aspekter kring fenomenet man diskuterar utan 
snarare att intresset riktas emot ett gemensamt uppfattat fokus, dvs. med 
Gadamers (1997) uttryck, utifrån ett gemensamt fokus på vad saken-i-fråga 
gäller. Bryman (2002) framhåller att en forskare som använder sig av 
fokusgrupper alltid är ”intresserad av hur individer i egenskap av 
gruppmedlemmar diskuterar en viss fråga” (a.a., s.324), vilket innebär att ”man 
kan studera hur mening skapas kollektivt” (a.a., s.327). Flera författare, (bl.a. 



65 

Parker & Tritter, 2006; Bryman, 2002; Stewart & Williams, 2005; Wibeck, 
2000) poängterar att fokusgruppsanalyser bör betona det gemensamma 
meningsskapandet i gruppen. En bra fokusgrupp förstås således fungera som en 
länk mellan individuella attityder och sociala normer.  
 
Fokusgrupper kan vidare vara en fungerande metod för datainsamling bl.a. när 
avsikten är att undersöka handlande och motivation, när det finns behov av en 
vänlig och respektfull undersökningsmetod och när man vill minska 
moderatorns styrande roll (Munday, 2006; Wibeck, 2000). Som en del i ett 
kritiskt forskningsintresse har jag dock som forskare, kanske delvis i strid med 
Wibecks beskrivningar, ibland också behövt provocera till reflektion kring 
underliggande normkonflikter i skolfuskpraktiker. Wibeck (a.a.) anser vidare att 
datainsamling via fokusgrupper är särskilt gynnsamt när forskaren söker bredd 
snarare än djup. Andra forskare har dock gjort erfarenheten att fokusgrupper 
mycket väl kan frambringa lika djupa data som andra metoder när det gäller 
känsliga ämnesområden (Överlien, Aronsson & Hydén, 2005).  
 
I det undersökningsinstrumenet från ungdomsstyrelsen (Bohlin, 2003) som 
bildade underlag för den enkät jag skapade i syfte att undersöka elevernas 
attityder till olika lag- och normbrott ingick endast brott emot juridiska lagar.  
Bland de normbrott som jag la till i det undersökningsinstrument jag skapade 
ingår att skolfuska, att skolka och att komma försent till lektion. Dessa 
skolrelaterade normbrott regleras i N-skolans lokala regelverk och överträdelser 
av dessa normer benämns i den fortsatta texten för regelbrott25.  
 
Beroende på studiens förmodat känsliga fokus på regel och normbrott 
prioriterades informanternas möjlighet till anonymitet. Anonymiteten i 
fokusgrupper on-line, där man skyddas av ett anonymt alias, kan få informanter 
att känna större trygghet och därigenom självavslöjande kunna diskutera egna 
normbrott (Mann & Stewart, 2000). Informanter i Tates m.fl. (2009) uppger att 
anonymiteten i on-line fokusgrupper upplevdes bekväm så till vida att de 
vågade uttrycka åsikter som de troligen inte vågat uttrycka i en vanlig 
fokusgrupp. Anonymiteten kan också få deltagare i fokusgrupper on-line att 
känna sig mera jämnstarka genom att social status inte påverkar talutrymmet i 
samma grad som vid fokusgrupper face-to-face (Reid & Reid, 2005). 
 

4.3.1.2 Rekrytering av informanter – urval och bortfall  

Bryman (2002) skriver att fokusgrupper vanligen är tämligen homogent 
sammansatta. Detta uppfattas som ett möjligt problem av Parker och Tritter 

                                                        
25 I och med införandet av Skollagen 2010 tilldelades skolfusk ett lagrum och det blev möjligt att stänga 
av skolfuskande gymnasieelever ifrån studierna. 
 

64 

Generaliserade beteendeförväntningar kommuniceras intersubjektivt genom 
språk varigenom språk och handling får en nära koppling till varandra 
(Habermas, 1996a). I avhandlingen förstås normförhandlingar kring 
skolfuskpraktiker som byggda på dessa premisser. Det är i språklig interaktion 
som variationer av fenomenet skolfusk gemensamt tolkas och förstås i 
förhållande till både gjorda erfarenheter och uppfattningar om strukturella 
villkor för skolfuskpraktiker. Ett sådant sätt att betrakta språket som 
medverkande till att förstå, och därigenom också skapa den sociala verklighet vi 
delar, benämns ofta ”den språkliga vändningen” (Rorty, 1967). Denna språkliga 
vändning innebär dels att meningsfulla individuellt tolkade erfarenheter görs 
intersubjektivt tillgängliga via språk och att kommunikation mellan människor 
betraktas som grundläggande för människans sätt att förhålla sig till världen, 
dels att människor genom att kommunicera delvis reproducerar eller 
transformerar den sociala verklighet de delar. I dessa processer sker ett lärande: 
 

Our	   belief	   in	   the	   importance	   of	   trying	   to	   articulate	   thoughts	   and	  
feelings	  about	  classroom	  matters	   springs	   from	  our	  conviction	   that	  
the	  expressive	   significance	  of	  our	   surroundings	   is	   first	  experienced	  
vaguely	  and	  is	  subsequently	  clarified	  by	  the	  process	  of	  trying	  to	  put	  
vague	   feelings	   into	   words	   […]	   the	   choice	   of	   words	   is	   itself	   a	  
necessary	  and	  integral	  part	  of	  the	  discovery	  process.	  (Jackson	  m.fl.,	  
1993,	  s.263)	  

 
Att delta i social normbildning innebär att gemensamt lära sig att hantera sin 
kultur. Hydén (2002) hävdar att individers delade vilja/värderingar respektive 
kunskap kring ett visst fenomen utgör den sociokulturella grunden i all 
normbildning. För att kunna observera sociala normer kring skolfusk var det för 
mig fördelaktigt att få tillgång till data producerad i så nära direkt interaktion 
mellan elever som möjligt.  

 

4.3.1.1 Metod för datainsamling-webbaserade fokusgrupper  

En metod för att samla in data med ett särskilt fokus på meningsskapande 
interaktion mellan individer är fokusgrupper. Wibeck (2000) framhåller 
fokusgruppers fördelar när en ”grupp människors delade kulturella förståelse 
söks” (a.a., s.39). En delad förståelse behöver inte innebära att deltagarna i en 
fokusgrupp är eniga om alla aspekter kring fenomenet man diskuterar utan 
snarare att intresset riktas emot ett gemensamt uppfattat fokus, dvs. med 
Gadamers (1997) uttryck, utifrån ett gemensamt fokus på vad saken-i-fråga 
gäller. Bryman (2002) framhåller att en forskare som använder sig av 
fokusgrupper alltid är ”intresserad av hur individer i egenskap av 
gruppmedlemmar diskuterar en viss fråga” (a.a., s.324), vilket innebär att ”man 
kan studera hur mening skapas kollektivt” (a.a., s.327). Flera författare, (bl.a. 



67 

studiens fokus. Deltagarna anmälde sig till fokusgrupperna genom att hämta ut 
ett kuvert. Enligt Walston och Lissitz (2000) bör webbaserade fokusgrupper ha 
färre än tio deltagare för att öka möjligheterna för interaktion mellan deltagarna 
varför epost-adresserna kopplades till chat-programmet msn-messenger i tre 
grupper om åtta adresser vardera. Jag som moderator var ensam kopplad till 
samtliga grupper. Vid en i förväg bestämd tid loggade respektive grupps 
deltagare in i chatforumet och fokusgruppen kunde därefter starta. Varje 
fokusgrupp dokumenterades automatiskt och autentiskt via en loggfunktion i 
chatprogrammet. Fokusgruppernas dator-chattar pågick i cirka 75 minuter 
vardera och bestod vid utskrift av 24, 28, respektive 26 sidor text.  
 
Walston och Lissitz (2000) rekommenderar utifrån egna forskningsresultat 
kring datormedierade fokusgrupper att alias bör vara väl synliga på 
datorskärmen för varje deltagares inlägg och att moderatorns frågor bör vara 
visuellt lätta att urskilja ifrån deltagarnas inlägg. De tekniska 
rekommendationerna uppfylldes genom standardinställningar i chat-programmet 
msn-messenger. Jag, som moderator, hade ett i förväg förberett tema-
/frågebatteri (Bilaga 2) skrivet med VERSALER. Mina frågor kunde vid behov 
snabbt kopieras in i chatten och också smidigt kompletteras med spontana 
inlägg från min sida. Walston och Lissitz (a.a.) förordar vidare att moderatorn 
bör ha lite is i magen och invänta tydliga pauser innan en ny fråga presenteras 
för gruppen, eftersom det utan tillgång till icke-verbal kommunikation är svårt 
att avgöra när deltagarna anser att ämnet är färdigdiskuterat (a.a.).  
 
Gällande etik och fokusgrupper varnar Hyde, Howlett, Brady och Drennan 
(2005) för att negativa grupptryck kan genereras till skada både för deltagarna 
och för undersökningsresultaten. Andra forskare hävdar i motsats att 
interaktionen i en fokusgrupp av deltagarna kan upplevas som stödjande, vilket 
kan generera trygghet för deltagarna (Överlien m.fl., 2005). Genom 
anonymiteten i undersökningsdesignen behövde varken jag eller informanterna 
sinsemellan veta vilka de övriga deltagarna var. Jag bedömer att anonymiteten 
gav utrymme för stöd och minskade utrymmet för negativt grupptryck. Vid en 
översiktlig jämförelse bedöms kommunikationen i de tre genomförda 
fokusgrupperna vara likartad vad gäller interaktion, kritisk argumentation, 
deltagarnas stöd av varandra och diskussionslust. 
 
Nedan presenteras ett längre autentiskt utdrag ur en chat-logg i avsikt att läsaren 
skall kunna få en inblick i kommunikation on-line. Elevernas tilldelade alias i 
form av ländernamn inleder genom dataprogrammets funktion per automatik 
deras utsagor. Presentationen av kommunikationen efterföljs av en förklarande 
vägledning till hur jag tolkat texten. Elevernas svar på frågan som ställs stärker 
bedömningen att studiens tematiska fokus på skolfusk krävde anonymitet för att 
kunna genomföras: 
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(2006) som argumenterar för att randomisera urvalet, eftersom en god 
diskussionsdynamik i fokusgruppen lättare uppstår om deltagarnas erfarenheter 
inte är kända för varandra. Stewart och Williams (2005) anser dock att behovet 
av slumpmässiga urval i fokusgrupper inte är lika stort när avsikten är att öka 
förståelse snarare än att kunna generalisera resultat. Prioriteringen av 
informanternas anonymitet gjorde att slumpmässigheten kring urvalet fick 
komma i andra hand.  
 
Det empiriska underlaget för den webbaserade fokusgruppstudien kom, efter tre 
rekryteringsförsök, sammanlagt att bestå av 15 elever fördelade på tre 
fokusgrupper, med fyra, fem respektive sex deltagare. Ett första försök att 
rekrytera informanter (april 2007) genomfördes via e-postutskick till samtliga 
elever i årskurs tre på N-skolans SP och med anslag på skolans väggar. En enda 
intresseanmälan gjordes.  
 
I ett andra försök (augusti/september 2007) gjordes först personliga besök i 
samtliga årskurs-tre-klasser på N-skolans SP. Vid klassrumsbesöken gavs 
information om en tidigare studies resultat, där SP-elevers uppfattningar om 
eget genomfört skolfusk undersöktes (Fonseca, 2006). Bl.a. informerades om att 
drygt 80 procent av 42 tillfrågade avgångselever på SP vid tre olika skolor 
uppgivit att de skolfuskat, dvs. förstått att de brutit emot uppfattade regler kring 
kunskapskontroller i avsikt att vinna fördelar vid bedömningen av deras 
kunskaper och förmågor. Rekryteringskampanjen resulterade i att åtta platser 
bokades i tre olika fokusgrupper. Utfallet blev en väl fungerande genomförd 
fokusgrupp med fyra deltagare, en intervjuliknande med två deltagare och en 
inställd. Data ifrån de två sistnämnda fokusgrupperna har inte använts i studien.  

 
Ett tredje försök till rekryteringar av fokusgruppsdeltagare gjordes i oktober 
2007. Vid detta tillfälle gjordes ett snöbollsurval där fyra elever ifrån tre olika 
klasser gavs i uppdrag att rekrytera skolkamrater. Snöbollarna arbetade utifrån 
en kravprofil som specificerade att endast elever från årskurs 2 och 3 på N-
skolans SP kunde bjudas in. Informanterna uppmanades att söka sig utanför sina 
närmaste kamratgrupper med sina inbjudningar. Snöbollsurvalet resulterade i 
två fungerande fokusgrupper med fem, respektive sex deltagare, och en 
intervjuliknande med tre startande deltagare och två fullföljande. Data från 
denna sista underbemannade fokusgrupp har inte använts i studien.  
 

4.3.1.3 Genomförande och etik  

Utifrån ovan beskrivna premisser skapade jag sammanlagt 24 individuella e-
postadresser med tillhörande användaralias i form av namn på länder. 
Inloggningskoder för fokusgrupperna fanns, vid tiden för rekryteringsförsöken, 
tillgängliga i slutna kuvert hos en av skolans kanslister som var ovetande om 
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(2006) som argumenterar för att randomisera urvalet, eftersom en god 
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4.3.1.3 Genomförande och etik  

Utifrån ovan beskrivna premisser skapade jag sammanlagt 24 individuella e-
postadresser med tillhörande användaralias i form av namn på länder. 
Inloggningskoder för fokusgrupperna fanns, vid tiden för rekryteringsförsöken, 
tillgängliga i slutna kuvert hos en av skolans kanslister som var ovetande om 
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	  	  	  	  man	  vill	  ju	  som	  sagt	  inte	  erkänna	  för	  någon	  
Cypern	  säger:	  
	  	  	  	  spec	  inte	  lärare	  
Argentina	  säger:	  
	  	  	  	  nej	  precis	  

 

4.3.1.4 Att läsa webb-chat 

Att läsa och tolka chatlogg skiljer sig på några punkter ifrån att läsa vanligt 
transkriberade diskussioner. I den ovan autentiskt återgivna chatloggen 
synliggörs några av de fenomen som blir speciella när en fokusgrupp genomförs 
via en webb-chat. Kommunikationen i en chat blir ibland något förskjuten på så 
vis att utsagor inte alltid textmässigt syns i omedelbar anslutning till det 
sammanhang vari de skrevs. Deltagare kan helt enkelt ha hunnit publicera nya 
utsagor under tiden som en annan deltagare i gruppen skriver på sitt svar. Ett 
exempel på detta syns i början av konversationen där Cypern svarar på min 
ställda fråga genom att skriva: ”beror på klass och lärare”, för att omedelbart 
därefter ge stöd åt Argentinas utsago att ”jag tror många skulle dölja vad de vill 
säga” genom ett enkelt ”ja”, för att därnäst bygga på sin tidigare kommentar 
genom tillägget ”och hur öppna man är mot varann kanske”. Sådan asynkronitet 
hanteras ofta genom att chattare publicerar delar av sina inlägg efter hand, 
liknande Argentinas fyrdelade inlägg som inleds med ”när det finns fuskare i 
klassen…” och avslutas med ”:-O”. För vana chattare är detta inget problem, 
utan en del av sättet att kommunicera. För vana chattare är innehållet i 
kommunikationen viktigare än formen. Ibland skrivs inlägg så snabbt att 
läsvänligheten blir lidande. I empiriredovisningen har jag konsekvent korrigerat 
grövre stavfel och omkastning av bokstäver i elevernas chatinlägg. 28 
 
En fokusgrupp handlar om gemensamt meningsskapande. I en webbaserad 
fokusgrupp saknas talspråkliga nyanser som tvekan, röstförvrängning, m.m. 
Chatkonversation saknar också kropppspråkets enkla uttryck för samtycke. I 
chattar kompenseras detta av flitigt publicerade instämmanden som Cyperns: 
”ja”, Bolivias: ”så sant så Argentina” och Argentinas: ”nej precis”. Dessa 
gillanden behålls oftast i resultatredovisningen för att poängtera det 
intersubjektiva meningsskapandet, vilket dock möjligen kan påverka 
läsvänligheten en smula. Vana chattare kompenserar också frånvaron av tal- och 
kroppsspråk genom så kallade smileys/emoticons som exempelvis Argentinas :-
O som uttrycker ”oh no” och/eller överraskning.29 
                                                        
28 Vid ett tillfälle skriver eleven med aliaset Marocko t.ex. ”men de e ju inte lärarna som har 20 nadra 
läxor samma vecka också […] ibland känsn det som att elevr måste fuska för man hinner inte emd allt”. 
Innehållet i texten är fullt begripligt, men inte helt läsvänligt och har därför korrigerats av författaren. 
 
29 På Internet är smiley-lexikon enkelt tillgängliga. Exempelvis: http://surfalugnt.se/wp-
content/uploads/ordlista_smiley.pdf  
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Lasse	  Fonseca	  säger:	  
SKULLE	  DET	  VARA	  MÖJLIGT	  ATT	  HA	  EN	  SÅDAN	  DISKUSSION	  SOM	  
VI	  HAR	  NU	  HELT	  ÖPPET	  I	  ETT	  KLASSRUM	  PÅ	  N-‐SKOLAN?	  
[…]26	  
Argentina	  säger27:	  
	  	  	  	  nej	  
Bolivia	  säger:	  
	  	  	  nejnejnej,	  	  
Cypern	  säger:	  
	  	  	  	  beror	  på	  klass	  och	  lärare	  
Argentina	  säger:	  
	  	  	  	  jag	  tror	  många	  skulle	  dölja	  vad	  de	  vill	  säga	  
Cypern	  säger:	  
	  	  	  ja	  
Cypern	  säger:	  
	  	  	  	  och	  hur	  öppna	  man	  är	  mot	  varann	  kanske	  
Ecuador	  säger:	  
	  	  	  	  många	  skulle	  inte	  vara	  ärliga.	  
Bolivia	  säger:	  
	  	  	  	  alltså	  här	  kan	  jag	  erkänna	  att	  jag	  fuskat	  ett	  flertal	  gånger,	  det	  	  	  
	  	  	  	  skulle	  jag	  inte	  säga	  i	  ett	  klassrum	  direkt	  
Argentina	  säger:	  
	  	  	  	  när	  det	  finns	  fuskare	  i	  klassen	  vill	  man	  inte	  snacka	  "skit"	  om	  dem	  
Ecuador	  säger:	  
	  	  	  	  detta	  är	  något	  man	  skäms	  över,	  förmodligen.	  
Argentina	  säger:	  
	  	  	  speciellt	  inte	  när	  de	  är	  många	  
Bolivia	  säger:	  
	  	  	  	  så	  sant	  så	  argentina	  
Argentina	  säger:	  
	  	  	  	  då	  riskerar	  man	  att	  få	  ett	  helt	  gäng	  efter	  sig	  
Ecuador	  säger:	  
	  	  	  	  samtidigt	  som	  man	  inte	  vill	  smutskasta	  någon-‐	  
Argentina	  säger:	  
	  	  	  	  :-‐O	  
Cypern	  säger:	  

                                                        
26 Tre prickar omringade av klamrar […] innebär att ord eller stycken som kan störa intrycket av 
kommunikationen tagits bort av författaren, dvs. av mig. I detta fall har en deltagare i fokusgruppen 
hunnit publicera ett inlägg strax efter att jag publicerat min fråga. Elevens borttagna inlägg relaterar alltså 
till en tidigare diskussion strax tidigare i chatten.  
27 I de autentiska chatloggarna inleds varje utsaga med deltagarens alias i form av ett ländernamn, verbet 
säger och kolon (Argentina säger:). För läsarvänlighetens skull har dessa inledningar till varje chatinlägg 
senare i empiriredovisningen ersatts av VERSAL, elev och kolon (A-elev:). Versalerna motsvarar 
fortfarande begynnelsebokstaven i ländernamnen så att informanterna, om de önskar, i efterhand skall 
kunna hitta sina utsagor på ett enkelt sätt. 
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Tabell 7. De olika meningskoncentrerande stegen i metoden för dataanalys 
Meningsenhet Abstraktion Tema 
Urskilt textavsnitt som 
innehåller en tydlig 
mening  

Innehållet i varje 
meningsenhet uttryckt så 
koncist som möjligt i 
vardagsspråk  

Det gemensamma dolda 
innehållet i menings-
enheterna uttryckt som 
svar på en ställd fråga  

 
Den framtolkade helheten bestående av teman skall, enligt metoden, därefter 
återrelateras till den inledande naiva förståelsen för att undersöka hur 
tolkningarna förhåller sig till den ursprungliga texten. De utvalda citaten ifrån 
enskilda elever och koncentreringen av deras innehåll skall fortfarande motsvara 
helhetskänslan i elevernas uppfattningar, vilket jag vid återkommande 
återläsningar menar uppfylls. 
 
Som ett avslutande steg i analysen, om nu en hermeneutisk spiral kan tänkas ha 
ett slut, prövas framtolkade teman i förhållande till olika tänkbara teorier 
och/eller litteratur. Detta teorianknutna avslut kallar Lindseth och Norberg 
(2004) för comprehensive understanding, vilket jag, med inspiration från 
Habermas (1972) beskrivning av abduktion som utvidgad kunskap, har valt att 
översätta med utvidgad förståelse för att poängtera utvecklingen från den naiva 
läsningen. De teorier som har befunnits lämpliga för en sådan utvidgad 
förståelse av innehållet i elevernas diskussioner har, i tur och ordning varit 
rättviseteori, rollteori och normteori. Arbetet för att nå en utvidgad förståelse 
har också inneburit återläsning av empiri som insamlades före 
avhandlingsprocessens egentliga början (Fonseca, 2006) och som inom ramen 
för avhandlingen kommit att utgöra en första förstudie.31 

 
Det dialektiska förhållande som råder mellan empiri och teori i Lindseths och 
Norbergs (2004) analysmetod kan sägas utgöra led i den abduktion som 
kännetecknar avhandlingen i sin helhet.  
 

4.3.2 Resultat C – Skolfusk är ett rättvisedilemma 
Ur den tidigare redovisade tolkningen av faktoranalysen av elevernas attityder 
till olika norm-/lagbrott framgick att skolfusk förefaller att utgöra vad Nucci 
(2001) kallar ett dilemma för sociala konventioner. För agerande inom sociala 
dilemman finns inte lättillgängliga handlingsguider, utan dessa behöver 
förhandlas fram bland aktörer i den kontext det gäller. Detta textavsnitt utgör ett 
första steg i att förstå elevernas uppfattningar om skolfusk som ett socialt 
dilemma. 

                                                        
31 När material ifrån den första förstudien, bestående av 36 tredjeårselevers reflektioner över eget 
genomfört skolfusk vid enstaka tillfällen används markeras detta med elev-kodsiffra-årtal inom parantes, 
dvs.  (elev-16-2006). 
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4.3.1.5 Metod för databearbetning – meningskoncentrering  

Lindseth och Norberg (2004) forskar med intresse för praktiskt kunnande inom 
vårdvetenskap. Tillsammans har de, med inspiration ifrån Ricoeur och Husserl, 
utvecklat en fenomenologisk hermeneutisk metod i syfte att ”understand the 
experience of good and bad expressed in the interview texts” (a.a., s.146). 
Lindseths och Norbergs utgångspunkter passar även för mina avsikter där 
värden ju förutsätts utgöra ett centralt inslag i elevernas diskussioner kring 
skolfusk.  

 
Enligt metoden sker databearbetningen processorienterat och inleds med en naiv 
läsning av transkriberade intervjuer där de omedelbara naiva intrycken av texten 
noteras. Ur de naiva intrycken formuleras frågor och arbetet fortskrider därefter 
genom att texten målinriktat eftersöks efter svar på de frågor som den inledande 
läsningen ställt. Den naiva första genomläsningen av elevernas chatloggar 
resulterade i att eleverna föreföll att förhandla om olika frågor relaterade till 
skolfusk och att (o)rättvisa var en viktig utgångspunkt för förhandlingarna. 
Utfallet av faktoranalysen där skolfusk, tolkat via Nuccis (2001) domänteori, 
kunde förstås utgöra ett socialt dilemma fick således i den naiva läsningen 
försiktigt stöd. En mera utförlig beskrivning av den naiva läsningen av 
elevernas chatloggar redovisas i textavsnitt 4.3.2. 

 
Utifrån den naiva läsningen formulerades frågor till texten. Min första fråga till 
texten kom att bli: Hur uppfattar eleverna skolfusk som orättvist? I enlighet med 
Lindseths och Norbergs (2004) metod har chatloggarna eftersökts efter citat 
som kärnfullt kan förstås som uttryck för svar på den ställda frågan. Enligt 
metoden grupperas de identifierade citaten dekontextualiserat, dvs. utanför sitt 
ursprungliga sammanhang, vilket innebär utanför den chatdiskussion där andra 
elevers utsagor ingår. I den löpande texten redovisas de utvalda citaten i sitt 
kontextuella sammanhang, dvs. i den diskussionsdel där de ingår, medan jag i 
de sammanfattande tabellerna endast återger dekontextualiserade citat. Dessa 
utgör genom urvalet så kallade betydelsebärande enheter, vilket innebär en 
textdel av vilken längd som helst omfattande endast en tolkad betydelse.  
 
De identifierade betydelsebärande enheterna abstraheras sedan vidare och förs 
slutligen samman till teman, som eventuellt också kan sammanföras i 
övergripande teman.30 Kvale (1997) beskriver motsvarande process som 
meningskoncentrering. Kännetecknen för varje steg som jag genomfört i denna 
meningskoncentrerande process beskrivs i Tabell 6 nedan: 
 
                                                        
30 I Lindseths och Norbergs (2004) ursprungliga analysmetod ingår ytterligare ett mellanled före 
formuleringen av teman. Detta steg, kallat kondensering, har tagits bort i min använding av metoden. 
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svar på en ställd fråga  

 
Den framtolkade helheten bestående av teman skall, enligt metoden, därefter 
återrelateras till den inledande naiva förståelsen för att undersöka hur 
tolkningarna förhåller sig till den ursprungliga texten. De utvalda citaten ifrån 
enskilda elever och koncentreringen av deras innehåll skall fortfarande motsvara 
helhetskänslan i elevernas uppfattningar, vilket jag vid återkommande 
återläsningar menar uppfylls. 
 
Som ett avslutande steg i analysen, om nu en hermeneutisk spiral kan tänkas ha 
ett slut, prövas framtolkade teman i förhållande till olika tänkbara teorier 
och/eller litteratur. Detta teorianknutna avslut kallar Lindseth och Norberg 
(2004) för comprehensive understanding, vilket jag, med inspiration från 
Habermas (1972) beskrivning av abduktion som utvidgad kunskap, har valt att 
översätta med utvidgad förståelse för att poängtera utvecklingen från den naiva 
läsningen. De teorier som har befunnits lämpliga för en sådan utvidgad 
förståelse av innehållet i elevernas diskussioner har, i tur och ordning varit 
rättviseteori, rollteori och normteori. Arbetet för att nå en utvidgad förståelse 
har också inneburit återläsning av empiri som insamlades före 
avhandlingsprocessens egentliga början (Fonseca, 2006) och som inom ramen 
för avhandlingen kommit att utgöra en första förstudie.31 

 
Det dialektiska förhållande som råder mellan empiri och teori i Lindseths och 
Norbergs (2004) analysmetod kan sägas utgöra led i den abduktion som 
kännetecknar avhandlingen i sin helhet.  
 

4.3.2 Resultat C – Skolfusk är ett rättvisedilemma 
Ur den tidigare redovisade tolkningen av faktoranalysen av elevernas attityder 
till olika norm-/lagbrott framgick att skolfusk förefaller att utgöra vad Nucci 
(2001) kallar ett dilemma för sociala konventioner. För agerande inom sociala 
dilemman finns inte lättillgängliga handlingsguider, utan dessa behöver 
förhandlas fram bland aktörer i den kontext det gäller. Detta textavsnitt utgör ett 
första steg i att förstå elevernas uppfattningar om skolfusk som ett socialt 
dilemma. 

                                                        
31 När material ifrån den första förstudien, bestående av 36 tredjeårselevers reflektioner över eget 
genomfört skolfusk vid enstaka tillfällen används markeras detta med elev-kodsiffra-årtal inom parantes, 
dvs.  (elev-16-2006). 
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4.3.1.5 Metod för databearbetning – meningskoncentrering  
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kontextuella sammanhang, dvs. i den diskussionsdel där de ingår, medan jag i 
de sammanfattande tabellerna endast återger dekontextualiserade citat. Dessa 
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30 I Lindseths och Norbergs (2004) ursprungliga analysmetod ingår ytterligare ett mellanled före 
formuleringen av teman. Detta steg, kallat kondensering, har tagits bort i min använding av metoden. 
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Skolfusk uppfattas inte vara ett jätteallvarligt brott, men skolfusk uppfattas 
samtidigt som olika allvarligt beroende på olika saker. Skolfusk beskrivs som i 
grunden destruktivt, det skulle vara bättre om skolfusk inte fanns. Fusk borde 
vara onödigt i en skola. Skolfusk diskuteras tätt förknippat med betyg. Var och 
en måste ta ansvar för sitt eget eventuella fusk och ingen tros kunna fuska sig 
igenom hela livet. 
 
Lärarna uppfattas prata om skolfusk annorlunda än vad de faktiskt agerar. 
Lärarna uppfattas inte ta tag i skolfusket trots att de borde se att det pågår i 
betydande omfattning. Eleverna diskuterar hur en ökad kontroll kanske skulle 
kunna minska skolfusket, men samtidigt skada andra aspekter av skoltillvaron. 
Elever och lärare uppfattas aldrig diskutera skolfusk tillsammans, det uppfattas 
heller inte kunna leda till någon förbättring. Lärare beskrivs som motståndare i 
en skolfuskpraktikernas katt-och-råttalek där lärarna beskrivs som opersonliga 
och oempatiska representanter för skolan som organisation. Det uppfattas vara 
lärarnas ansvar att förhindra fusk, men lärarna uppfattas alltid ligga steget efter. 
Formella regler mot skolfusk förefaller okända, men alla elever vet ändå att man 
inte får fuska. Väldigt få elever har ens hört talas om att någon skolkamrat ”åkt 
dit” för skolfusk. 
 
Skolfuskpraktiker innehåller många paradoxer som förbryllar eleverna. Eleverna 
delar genomgående likartade uppfattningar om dessa paradoxer. Det är sällan 
eleverna ger uttryck för att de överraskas av övriga deltagares utsagor. 

 

4.3.2.2 Skolfusk hotar distributiv rättvisa 

Ur den naiva läsningen av chatloggarna uppstod funderingen om eleverna 
verkligen kunde uppfatta skolfusk som så tolererat som det vid en allra första 
anblick generellt föreföll. Parallellt med toleransen syntes spår av skolfusk som 
en slags orättvis friktion. Med den konkretiserande frågan: Hur uppfattar 
eleverna skolfusk som orättvist? genomsöktes texten efter svar.  
 
I elevernas diskussioner är det tydligt att rättvisa hanteras på flera olika vis. Där 
skolfusk initialt kan uppfattas som rättvist utifrån att ”alla har ju samtidigt rätten 
att fuska” (J-elev), så visar sig eleverna i diskussionen nedan vara mera 
grundläggande upprörda över de orättvisa konsekvenser det kan innebära att alla 
elever faktiskt uppfattas att ha reella möjligheter att skolfuska: 
 

M-‐elev:	  Är	  det	  en	  person	  som	  utnyttjar	  andra	  till	  sin	  fördel,	  det	  vill	  
säga	  väljer	  att	   jobba	  med	   "smartaste"	  personen	  varje	  gång	  det	  är	  
grupparbete,	  osv	  sjunker	  den	  personen	  i	  mina	  ögon	  annars	  har	  jag	  
inget	  emot	  fuskare	  	  
[…]	  
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4.3.2.1 Naiv läsning av fokusgrupperna chatloggar 

Beskrivningen av de intryck av elevernas chatloggar som den naiva läsningen 
resulterat i är medvetet uppdelad i korta betraktelser av iakttagelser som präglat 
läsupplevelsen. 
 
Samtalsklimatet i chatgrupperna är skojfriskt och förväntansfullt. Deltagarna 
agerar seriöst så fort diskussionerna startat och avkopplat under t.ex. någons 
toalettpaus samt omedelbart efter avslutad fokuserad diskussion. Eleverna börjar 
interagera med varandra så fort fler än en elev är inloggad i chatforumet.  
 
Eleverna njuter uttalat av anonymiteten och undrar nyfiket vilka de andra 
deltagarna kan vara och hur de har skolfuskat, men inte på något påträngande 
vis. Eleverna tar gemensamt etiskt ansvar, bl.a. undviker de medvetet att nämna 
namn på skolans lärare eller skolkamrater. I diskussionerna ställer eleverna 
frågor direkt riktade till varandras alias för att få klarhet i vad övriga deltagare 
menar. Eleverna undersöker varandras argumentation genom följdfrågor. Inga 
fördömanden av någons inlägg förekommer. 
 
Eleverna vet att skolfusk är vanligt och uttrycker att nästan alla elever nog 
fuskar ibland, men olika mycket. Eleverna menar att fusk är väldigt synligt om 
man vill se det. Fusk förstås kunna ha många orsaker. Skolsituationen tvingar 
ibland fram skolfusk och eleverna uttrycker själva att det är skönt att kunna 
fuska ibland.  
 
Skolfusk diskuteras som ett självklart och ofrånkomligt inslag i skoltillvaron. 
Skolfusk beskrivs vara något alla elever kan prata tämligen öppet om i 
skolvardagen. Det uppfattas som känsligt och svårt att öppet kritisera andras 
skolfusk och man skvallrar aldrig till lärare. Man kan aldrig vara riktigt säker på 
om skolkamrater är ärliga när man diskuterar skolfusk. Relationer är viktiga för 
eleverna. Vänner hjälper varandra med skolfusk.  
 
Skolfusk diskuteras som någon slags störning i skoltillvaron. I grunden 
uppfattas skolfusk som orättvist, men det är oklart hur. Elevers olika 
förutsättningar att klara skolarbetet diskuteras ofta, skolan uppfattas inte passa 
lika bra för alla. Eleverna diskuterar olika sorters skolfusk och leker i 
sammanhanget med fördomar om olika sorters elever. Eleverna visar förståelse 
för vissa sorters skolfusk och fördömer tydligt andra sorter. Negativa effekter av 
skolfusk kan drabba andra elever, men oklart hur. Eleverna är osäkra på om alla 
elever verkligen behöver all den kunskap som krävs enligt betygskriterierna. 
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Tabell 8. Elevernas uppfattningar om hur skolfusk är orättvist 
Hur uppfattar eleverna skolfusk som orättvist? 
Meningsenheter Abstraktion Tema 
[…] glida på andra, det gör 
mig jävligt förbannad och 
får samma betyg som de 
som jobbar bra för att man 
"jobbar" i samma grupp men 
kanske inte gör ett skit 

Den som inte presterar 
skall inte belönas med bra 
betyg  

 
 
 
 
 
Skolfusk leder till 
orättvisa(nde) 
betygshierarkier 
(Distributiv 
orättvisa) 
 

Det […] är så j*vla jobbigt. 
människor som livnär sig på 
andra för att dom själv inte 
orkar bry sig, det drabbar 
bara den som vill ha bra 
betyg 

Det straffar sig 
betygsmässigt att inte 
fuska 
 

[…] fuskare föder andra 
fuskare, fuskar någon 
tvingas andra börja, annars 
får de dåliga betyg och 
fuskaren bra 

Relativ orättvisa kan (bara) 
återställas med mera 
skolfusk 

 
Svaret på den ställda frågan till materialet är att eleverna förefaller att uppröras 
över den orättvisa det uppfattas innebära att skolfusk riskerar att leda till en 
orättvis distribution av betyg. Det är alltså inte främst skolfusk i sig som orsakar 
social upprördhet, utan risken för att betygshierarkier inte rättvisande 
återspeglar skillnader i kvaliteten på elevernas förmågor och ansträngningar.  

 
I elevernas chatdiskussioner hanteras skolfuskets tydligaste sociala dilemma 
utifrån aspekter av hur olika förmåner och bördor bör fördelas på ett rättvist sätt. 
Förmåner i skolfuskpraktiker motsvaras uttryckligen av betyg och bördor främst 
av den ansträngning som förväntas underbygga ett betyg. Inom demokratidebatt 
är innebörden av begreppet distributiv rättvisa centralt sedan antiken och 
alltmera centralt i en rad olika kontexter i en instabil samtid (Törnblom & 
Vermunt, 2007). Distributiv rättvisa hanterar utfall i form av en önskvärd rättvis 
fördelning av förmåner och bördor med hänsyn till exempelvis behov eller 
andra kriterier. Utifrån distributiva aspekter av rättvisa verkar blotta 
misstanken/vetskapen om att många elever skolfuskar närapå tvingande också 
för andra elever att själva reproducera handlingen att skolfuska. Paradoxen kan 
sammanfattas i det klassiska problemet om sociala fällor som innebär att 
rationella individer upphör att agera regelenligt om de antar att andra agerar 
oärligt (Rothstein, 2003). 
 
Den sociala fällans logik fungerar tydligast när de förmåner som står på spel är 
begränsade. I ett målrelaterat betygssystem kan i princip hur många betyg på 
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L-‐elev:	   Aa,	   och	  glida	  på	  andra,	   det	   gör	  mig	   jävligt	   förbannad	  och	  
får	   samma	   betyg	   som	   de	   som	   jobbar	   bra	   för	   att	   man	   "jobbar"	   i	  
samma	  grupp	  men	  kanske	  inte	  gör	  ett	  skit	  	  

 
O-‐elev:	  Det	  M	  säger	  är	  så	  j*vla	  jobbigt.	  Människor	  som	  livnär	  sig	  på	  
andra	   för	   att	   dom	   själva	   inte	   orkar	   bry	   sig	   det	   drabbar	   bara	   den	  
som	  vill	  ha	  bra	  betyg	  

 
R-‐elev:	  Håller	  med	  M	  

 
S-‐elev:	  M	  har	  rätt	  

 
Även om skolfusk som fenomen i sig vid ett första ögonkast kanske inte 
förefaller att väcka någon större upprördhet i elevernas diskussioner, är det 
tydligt att konsekvenserna av ett systematiskt skolfusk väcker irritation. Att 
utnyttja resultatet av andra elevers ansträngningar tolereras inte. När 
diskussionen fortsätter framgår det att just möjligheten för ”alla” att faktiskt 
kunna välja att skolfuska i sig verkar uppfattas fungera som en katalysator för 
skolfusk: 
 

M-‐elev:	   Problemet	   är	   att	   fuskare	   föder	   andra	   fuskare.	   Fuskar	  
någon	  tvingas	  andra	  börja,	  annars	  får	  de	  dåliga	  betyg	  och	  fuskaren	  
bra	  	  
[…]	  
S-‐elev:	  Håller	  med	  M	  

 
L-‐elev:	   Aa,	   håller	   med	   M,	   och	   då	   blir	   det	   orättvist	   för	   dom	   som	  
försöker	  men	   inte	   lyckas.	  På	   fusk	  kommer	  man	  kanske	  en	  bit,	  men	  
inte	  hela	  vägen	  
[…]	  
M-‐elev:	  Grejen	  är	  att	  i	  skolan	  kommer	  man	  en	  lång	  väg	  på	  fusk	  

 
Eleverna uppfattar skolfusk som orättvist av anledningar som har med 
fördelning av rättvisa betyg att göra. De olika anledningarna presenteras 
dekontextualiserat nedan i Tabell 7. 
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fuska 
 

[…] fuskare föder andra 
fuskare, fuskar någon 
tvingas andra börja, annars 
får de dåliga betyg och 
fuskaren bra 

Relativ orättvisa kan (bara) 
återställas med mera 
skolfusk 

 
Svaret på den ställda frågan till materialet är att eleverna förefaller att uppröras 
över den orättvisa det uppfattas innebära att skolfusk riskerar att leda till en 
orättvis distribution av betyg. Det är alltså inte främst skolfusk i sig som orsakar 
social upprördhet, utan risken för att betygshierarkier inte rättvisande 
återspeglar skillnader i kvaliteten på elevernas förmågor och ansträngningar.  

 
I elevernas chatdiskussioner hanteras skolfuskets tydligaste sociala dilemma 
utifrån aspekter av hur olika förmåner och bördor bör fördelas på ett rättvist sätt. 
Förmåner i skolfuskpraktiker motsvaras uttryckligen av betyg och bördor främst 
av den ansträngning som förväntas underbygga ett betyg. Inom demokratidebatt 
är innebörden av begreppet distributiv rättvisa centralt sedan antiken och 
alltmera centralt i en rad olika kontexter i en instabil samtid (Törnblom & 
Vermunt, 2007). Distributiv rättvisa hanterar utfall i form av en önskvärd rättvis 
fördelning av förmåner och bördor med hänsyn till exempelvis behov eller 
andra kriterier. Utifrån distributiva aspekter av rättvisa verkar blotta 
misstanken/vetskapen om att många elever skolfuskar närapå tvingande också 
för andra elever att själva reproducera handlingen att skolfuska. Paradoxen kan 
sammanfattas i det klassiska problemet om sociala fällor som innebär att 
rationella individer upphör att agera regelenligt om de antar att andra agerar 
oärligt (Rothstein, 2003). 
 
Den sociala fällans logik fungerar tydligast när de förmåner som står på spel är 
begränsade. I ett målrelaterat betygssystem kan i princip hur många betyg på 
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L-‐elev:	   Aa,	   och	  glida	  på	  andra,	   det	   gör	  mig	   jävligt	   förbannad	  och	  
får	   samma	   betyg	   som	   de	   som	   jobbar	   bra	   för	   att	   man	   "jobbar"	   i	  
samma	  grupp	  men	  kanske	  inte	  gör	  ett	  skit	  	  

 
O-‐elev:	  Det	  M	  säger	  är	  så	  j*vla	  jobbigt.	  Människor	  som	  livnär	  sig	  på	  
andra	   för	   att	   dom	   själva	   inte	   orkar	   bry	   sig	   det	   drabbar	   bara	   den	  
som	  vill	  ha	  bra	  betyg	  

 
R-‐elev:	  Håller	  med	  M	  

 
S-‐elev:	  M	  har	  rätt	  

 
Även om skolfusk som fenomen i sig vid ett första ögonkast kanske inte 
förefaller att väcka någon större upprördhet i elevernas diskussioner, är det 
tydligt att konsekvenserna av ett systematiskt skolfusk väcker irritation. Att 
utnyttja resultatet av andra elevers ansträngningar tolereras inte. När 
diskussionen fortsätter framgår det att just möjligheten för ”alla” att faktiskt 
kunna välja att skolfuska i sig verkar uppfattas fungera som en katalysator för 
skolfusk: 
 

M-‐elev:	   Problemet	   är	   att	   fuskare	   föder	   andra	   fuskare.	   Fuskar	  
någon	  tvingas	  andra	  börja,	  annars	  får	  de	  dåliga	  betyg	  och	  fuskaren	  
bra	  	  
[…]	  
S-‐elev:	  Håller	  med	  M	  

 
L-‐elev:	   Aa,	   håller	   med	   M,	   och	   då	   blir	   det	   orättvist	   för	   dom	   som	  
försöker	  men	   inte	   lyckas.	  På	   fusk	  kommer	  man	  kanske	  en	  bit,	  men	  
inte	  hela	  vägen	  
[…]	  
M-‐elev:	  Grejen	  är	  att	  i	  skolan	  kommer	  man	  en	  lång	  väg	  på	  fusk	  

 
Eleverna uppfattar skolfusk som orättvist av anledningar som har med 
fördelning av rättvisa betyg att göra. De olika anledningarna presenteras 
dekontextualiserat nedan i Tabell 7. 
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T-‐elev:	  Fusk	  finns	  ju	  hela	  tiden	  i	  alla	  sammanhang	  

 
Eleverna uttrycker att skolfusk delvis uppfattas kunna kompensera för osäkerhet 
kring kunskapskontrollers innehåll. Eleverna ger också ännu en gång uttryck för 
uppfattningen att skolfusk förstås som både högfrekvent förekommande och 
enkelt att reellt genomföra i de flesta sammanhang där kunskap prövas. En 
återkommande reflektion bland eleverna är uppfattningen att skolans vuxna 
väljer att inte notera det skolfusk som uppfattas som uppenbart av eleverna.  
 

R-‐elev:	  Det	  [går]	  nog,	  om	  man	  är	  listig	  att	  fuska	  sig	  igenom	  ganska	  
mycket	  
	  
J-‐elev:	   Jag	   har	   sett	   mycket	   fusk	   på	   N-‐skolan,	   ibland	   känns	   det	  
nästan	  som	  att	  lärarna	  blundar	  för	  det	  32	  
	  

Att lärare uppfattas att medvetet låta bli att ingripa emot skolfusk förefaller att 
både förbrylla och samtidigt uppröra eleverna. I elevernas diskussioner är det 
påfallande att osäkerheten kring vilka regler och rutiner som formellt finns kring 
skolfusk är betydande. Samtidigt som eleverna uttrycker att de är obekanta med 
den exakta innebörden av eventuella formella regler för skolfusk33 förefaller de 
väl medvetna om att skolfusk inte är tillåtet: 

 
T-‐elev:	  Jag	  vet	  inget	  om	  några	  regler	  

 
P-‐elev:	  Dom	  [lärarna]	  har	  ju	  inte	  gått	  igenom	  ngt	  om	  det	  :S34	  

 
U-‐elev:	  Inte	  för	  mej	  heller,	  men	  med	  sunt	  bondförnuft	  fattar	  man	  ju	  
ändå	  

 

                                                        
32 N-skolans formella rutiner vid skolfusk stipulerar att lärare som upptäcker fusk skall rapportera 
regelbrottet till såväl elevens mentor, rektor som till ev. målsman. Under läsåret 2010/2011 anmäldes 
sammanlagt åtta fall av skolfusk på SP till rektorerna på N-skolan. För läsåret 2011/2012 var 
motsvarande siffra fem fall av skolfusk. Exakt statistik för tidigare år har tyvärr inte varit tillgänglig, men 
en rektor med mångårig erfarenhet av N-skolan säger att frekvensen av anmälda fuskfall varit relativt 
konstant åtminstone sedan starten för min datainsamling. 
33 Regler kring kunskapskontroller och skolfusk är formaliserade i policyn ”rutiner vid fusk” på N-skolan 
sedan 2008. I regelverket anges att skolan ”ser allvarligt på alla sorters fusk och oärligt beteende under 
studietiden. N-skolan verkar för en demokratisk anda och för värderingar som förutsätter ärlighet och 
eget ansvar. Inom dessa värderingar hör inga former av fusk hemma. Alla skall stå för sin kunskap och 
vara värda de betyg de får. Med fusk avses att eleven under prov skriver av en annan elev, använder icke 
tillåtna hjälpmedel eller delar information med annan elev. Det är också fusk om en elev lämnar in ett 
arbete i sitt eget namn, där arbetet är kopierat från något annat ställe.” [2008-03-12]. (Citatet är bearbetat 
av författaren för att undvika enkel identifikation av N-skolan). 
34 Smileyn :S betyder förvirring, förvirrad. 
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högsta nivå som helst avges, men bra betyg är också i ett målrelaterat 
betygssystem att betrakta som en begränsad resurs. Skolans betygshantering är 
bl.a. avsedd att resultera i en hierarkisk fördelning av betygsresultat, genom 
vilket attraktiva livschanser sedan kan allokeras. Skolan har genom sitt 
tilldelade samhällsuppdrag en tydligt differentierande funktion, där utbildningen 
fungerar som ”en sorterings- och feedbackmekanism” (Alvesson, 2006, s.54). 
 
Skolfusk utmålas i elevdiskussionerna som ett i grunden tolererat fritt och 
individuellt val så länge det inte orsakar andra elever relativa nackdelar, dvs. 
ytterst inte våldför sig på en distributivt rättvis fördelning av betyg. Eleven O 
uttrycker sin inställning till skolfusk som att ”personligen bryr jag mig inte så 
mycket mer än att jag blir sur om han/hon fått bättre än mig”. 

 
Att det finns grader av orättvisa i skolfusk har noterats också inom ramen för 
projektet Lånta fjädrar där Colnerud och Rosander (2009) funnit att ”students 
seem to judge academic dishonesty from the work and effort made and the 
learning outcome, which results in a differentiation, you might say degrees, of 
academic dishonesty (a.a., s.515). 
 

4.3.2.3 Skolfusk möjliggörs av proceduriell orättvisa  

Eleverna uppvisar uppfattningen att ett utbrett skolfusk riskerar att leda till både 
distributiv orättvisa och till ytterligare skolfusk, vilket kan te sig som en 
paradoxal kombination, som dock delvis kan förstås genom begreppet sociala 
fällor. Paradoxen behöver förstås ytterligare och den andra fråga jag ställde till 
texten blev därför: Varför fuskar elever på N-skolan?  
 
Ett första delsvar på frågan kännetecknas av att elever känner osäkerhet inför de 
krav som ställs i situationer där deras kunskap och förmågor prövas: 
 

Lasse	   Fonseca:	   I	   VILKA	   SAMMANHANG	   SKER	   SKOLFUSK	   PÅ	   N-‐
SKOLAN?	  VARFÖR	  JUST	  DÅ?	  

 
U-‐elev:	  På	  prov	  man	  är	  osäker	  på	  

 
Q-‐elev:	  Proven!	  läxskrivningar	  till	  och	  med	  nationella	  

 
P-‐elev:	  Så	  fort	  det	  är	  prov	  

 
T-‐elev:	  Vid	  alla	  prov	  och	  läxförhör	  

 
V-‐elev:	  Prov,	  lite	  större	  grejer	  som	  är	  tunga	  att	  plugga	  till,	  allt	  som	  
man	  helt	  enkelt	  inte	  kan	  	  



77 

 
T-‐elev:	  Fusk	  finns	  ju	  hela	  tiden	  i	  alla	  sammanhang	  

 
Eleverna uttrycker att skolfusk delvis uppfattas kunna kompensera för osäkerhet 
kring kunskapskontrollers innehåll. Eleverna ger också ännu en gång uttryck för 
uppfattningen att skolfusk förstås som både högfrekvent förekommande och 
enkelt att reellt genomföra i de flesta sammanhang där kunskap prövas. En 
återkommande reflektion bland eleverna är uppfattningen att skolans vuxna 
väljer att inte notera det skolfusk som uppfattas som uppenbart av eleverna.  
 

R-‐elev:	  Det	  [går]	  nog,	  om	  man	  är	  listig	  att	  fuska	  sig	  igenom	  ganska	  
mycket	  
	  
J-‐elev:	   Jag	   har	   sett	   mycket	   fusk	   på	   N-‐skolan,	   ibland	   känns	   det	  
nästan	  som	  att	  lärarna	  blundar	  för	  det	  32	  
	  

Att lärare uppfattas att medvetet låta bli att ingripa emot skolfusk förefaller att 
både förbrylla och samtidigt uppröra eleverna. I elevernas diskussioner är det 
påfallande att osäkerheten kring vilka regler och rutiner som formellt finns kring 
skolfusk är betydande. Samtidigt som eleverna uttrycker att de är obekanta med 
den exakta innebörden av eventuella formella regler för skolfusk33 förefaller de 
väl medvetna om att skolfusk inte är tillåtet: 

 
T-‐elev:	  Jag	  vet	  inget	  om	  några	  regler	  

 
P-‐elev:	  Dom	  [lärarna]	  har	  ju	  inte	  gått	  igenom	  ngt	  om	  det	  :S34	  

 
U-‐elev:	  Inte	  för	  mej	  heller,	  men	  med	  sunt	  bondförnuft	  fattar	  man	  ju	  
ändå	  

 

                                                        
32 N-skolans formella rutiner vid skolfusk stipulerar att lärare som upptäcker fusk skall rapportera 
regelbrottet till såväl elevens mentor, rektor som till ev. målsman. Under läsåret 2010/2011 anmäldes 
sammanlagt åtta fall av skolfusk på SP till rektorerna på N-skolan. För läsåret 2011/2012 var 
motsvarande siffra fem fall av skolfusk. Exakt statistik för tidigare år har tyvärr inte varit tillgänglig, men 
en rektor med mångårig erfarenhet av N-skolan säger att frekvensen av anmälda fuskfall varit relativt 
konstant åtminstone sedan starten för min datainsamling. 
33 Regler kring kunskapskontroller och skolfusk är formaliserade i policyn ”rutiner vid fusk” på N-skolan 
sedan 2008. I regelverket anges att skolan ”ser allvarligt på alla sorters fusk och oärligt beteende under 
studietiden. N-skolan verkar för en demokratisk anda och för värderingar som förutsätter ärlighet och 
eget ansvar. Inom dessa värderingar hör inga former av fusk hemma. Alla skall stå för sin kunskap och 
vara värda de betyg de får. Med fusk avses att eleven under prov skriver av en annan elev, använder icke 
tillåtna hjälpmedel eller delar information med annan elev. Det är också fusk om en elev lämnar in ett 
arbete i sitt eget namn, där arbetet är kopierat från något annat ställe.” [2008-03-12]. (Citatet är bearbetat 
av författaren för att undvika enkel identifikation av N-skolan). 
34 Smileyn :S betyder förvirring, förvirrad. 
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högsta nivå som helst avges, men bra betyg är också i ett målrelaterat 
betygssystem att betrakta som en begränsad resurs. Skolans betygshantering är 
bl.a. avsedd att resultera i en hierarkisk fördelning av betygsresultat, genom 
vilket attraktiva livschanser sedan kan allokeras. Skolan har genom sitt 
tilldelade samhällsuppdrag en tydligt differentierande funktion, där utbildningen 
fungerar som ”en sorterings- och feedbackmekanism” (Alvesson, 2006, s.54). 
 
Skolfusk utmålas i elevdiskussionerna som ett i grunden tolererat fritt och 
individuellt val så länge det inte orsakar andra elever relativa nackdelar, dvs. 
ytterst inte våldför sig på en distributivt rättvis fördelning av betyg. Eleven O 
uttrycker sin inställning till skolfusk som att ”personligen bryr jag mig inte så 
mycket mer än att jag blir sur om han/hon fått bättre än mig”. 

 
Att det finns grader av orättvisa i skolfusk har noterats också inom ramen för 
projektet Lånta fjädrar där Colnerud och Rosander (2009) funnit att ”students 
seem to judge academic dishonesty from the work and effort made and the 
learning outcome, which results in a differentiation, you might say degrees, of 
academic dishonesty (a.a., s.515). 
 

4.3.2.3 Skolfusk möjliggörs av proceduriell orättvisa  

Eleverna uppvisar uppfattningen att ett utbrett skolfusk riskerar att leda till både 
distributiv orättvisa och till ytterligare skolfusk, vilket kan te sig som en 
paradoxal kombination, som dock delvis kan förstås genom begreppet sociala 
fällor. Paradoxen behöver förstås ytterligare och den andra fråga jag ställde till 
texten blev därför: Varför fuskar elever på N-skolan?  
 
Ett första delsvar på frågan kännetecknas av att elever känner osäkerhet inför de 
krav som ställs i situationer där deras kunskap och förmågor prövas: 
 

Lasse	   Fonseca:	   I	   VILKA	   SAMMANHANG	   SKER	   SKOLFUSK	   PÅ	   N-‐
SKOLAN?	  VARFÖR	  JUST	  DÅ?	  

 
U-‐elev:	  På	  prov	  man	  är	  osäker	  på	  

 
Q-‐elev:	  Proven!	  läxskrivningar	  till	  och	  med	  nationella	  

 
P-‐elev:	  Så	  fort	  det	  är	  prov	  

 
T-‐elev:	  Vid	  alla	  prov	  och	  läxförhör	  

 
V-‐elev:	  Prov,	  lite	  större	  grejer	  som	  är	  tunga	  att	  plugga	  till,	  allt	  som	  
man	  helt	  enkelt	  inte	  kan	  	  



79 

Återkommande i chatdiskussionerna framgår att eleverna uppfattar belastningen 
i skolarbetet som väldigt ojämnt fördelad, där tidskrävande toppar kan följas av 
nästintill passiviserande perioder. När arbetsbördan är större uppfattas också 
skolfusk ligga närmare till hands: 
	  

M-‐elev:	  Men	  det	  är	  ju	  inte	  lärarna	  som	  har	  20	  andra	  läxor	  samma	  
vecka	  också,	   ibland	  känns	  det	   som	  att	   elever	  måste	   fuska	   för	  man	  
hinner	  inte	  med	  allt	  	  

 
L-‐elev:	   Japp,	   man	   tänker	   att	   om	   man	   räddar	   sitt	   skinn	   under	   ett	  
prov	  kan	  man	  lära	  in	  det	  senare	  när	  man	  får	  tid	  

 
Tabell 9. Elevernas uppfattningar om varför skolfusk finns 

Varför finns skolfusk på N-skolan? 
Meningsenheter Abstraktion Tema 
[Skolfusk	  sker]	  på	  prov	  man	  
är	  osäker	  på	  
 

Information om kunskaps-
kontrollers innehåll är 
otillräcklig  

 
 
 
 
 
 
 
Procedurerna kring 
de kunskaps-
kontroller som leder 
fram till ett kurs-
betyg upplevs som 
bristfälliga. 
(Proceduriell 
orättvisa) 
 
 

Fusk finns ju hela tiden i 
alla sammanhang 

Skolfusk är etablerat som 
en normal handling 

[…] bland känns det 
nästan som om lärarna 
blundar för det 

Lärarna prioriterar inte 
bekämpning av skolfusk 

Jag vet inget om några 
regler  

Eleverna är osäkra på ett 
ev. regelverks innehåll 

Jag har aldrig hört talas om 
någon som får något 
speciellt straff för fusk 

Eleverna är osäkra på ett 
ev. regelverks funktion  

Får	   personen	   inget	   rejält	  
straff	   så	   kan	   man	   räkna	  
med	   att	   det	   fortsätter	   i	  
framtiden	  

Organisationen prioriterar 
inte bekämpning av 
skolfusk 

Men	   det	   är	   ju	   inte	   lärarna	  
som	   har	   20	   andra	   läxor	  
samma	  vecka	  också	  

Eleverna hinner inte med 
allt skolarbete 
(Tids)ramarna för att 
prestera är orimliga 

  
De betydelsebärande meningsenheterna i textavsnittet ovan har abstraherats till 
ett tema som utgörs av elevernas uppfattningar att de procedurer som syftar till 
att summativt leda fram till ett kursbetyg brister i rättvisa. Proceduriell eller 
formell rättvisa utgör en del av rättviseteori som fokuserar på rättvisa i 
beslutsprocesser. Distributiv och proceduriell rättvisa utgör tillsammans de 
tydligaste delarna av modern rättviseteori (Törnblom & Vermunt, 2007). 
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Av osäkerheten kring det formella regelverket för skolfusk följer också naturligt 
att elevernas kunskap om eventuella formella sanktioner35 för upptäckt skolfusk 
mest är hörsägen. Med eleven R:s ord: ”Jag har aldrig hört talas om någon som 
får något speciellt straff för fusk.” 

 
Att skolfuska förstås av eleverna som en icke tillåten handling, men 
okunnigheten om såväl regler som kända genomförda formella sanktioner ifrån 
skolorganisationen uppfattas signalera att skolfusk inte på allvar förhindras:  
 

A-‐elev:	  Det	  hade	  varit	  skillnad	  om	  personen	  direkt	  hade	  fått	  ig	  och	  
thats	  it.	  Får	  personen	  inget	  rejält	  straff	  så	  kan	  man	  räkna	  med	  att	  
det	  fortsätter	  i	  framtiden	  

 
E-‐elev:	  Precis.	  

 
C-‐elev:	  Ja,	  då	  blir	  man	  ju	  lite	  avskräckt	  

 
E-‐elev:	  Det	  vore	  så	  rätt!	  

 
C-‐elev:	  Inte	  om	  det	  handlar	  om	  en	  själv	  :P	  36	  

 
B-‐elev:	  Haha	  nej	  precis	  

 
Även om eleverna i sina gemensamma förhandlingar framhåller vikten av att 
lärarna och skolan som organisation bör försvåra för elever att skolfuska, 
framstår ambivalenta attityder kring proceduriell rättvisa i skolfuskpraktiker när 
det kommer till gränsdragningen för toleransen av eget skolfusk. En viktig 
aspekt av elevernas uppfattning om orättvisa i skolfuskpraktiker utgår ifrån 
deras delade övertygelse om att skolfusk tolererat förekommer högfrekvent. I 
diskussionerna enas eleverna socialt om att skolfusket är omfattande och 
omöjligt att få bort. Att i förlängningen därav också öppet deklarera att man 
själv skolfuskar vid behov, ”alla har vi ngn fuskat, medvetet eller omedvetet” 
(elev-B), leder till att eleverna indirekt tar varandra som gisslan i 
skolfuskpraktikers sociala fälla. 
 

                                                        
35 Konsekvenserna för skolfusk på N-skolan beskrivs i det formella regelverket (2008) vara att en elev 
som ertappas med att fuska omgående skall avbryta provet/skrivningen. Betyget icke godkänd sätts på 
det aktuella kursmomentet och eleven mister även möjlighet till omprov. Elevens mentor, rektor och 
omyndig elevs målsman skall informeras om det inträffade. Eleven skall kallas till samtal med rektor. 
[2008-03-12]. I versionen för läsåret 2010/2011 är konsekvensen att möjlighet till omprov inte ges vid 
skolfusk borttagen och ersatt med att ”läraren tillsammans med rektor avgör hur en bedömning av 
elevens måluppfyllelse inom det kursavsnitt som provet omfattade skall göras.” [2011-03-20] 
36 Smiley med innebörden att man räcker ut tungan åt någon, dvs. att man driver med någon. 
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Återkommande i chatdiskussionerna framgår att eleverna uppfattar belastningen 
i skolarbetet som väldigt ojämnt fördelad, där tidskrävande toppar kan följas av 
nästintill passiviserande perioder. När arbetsbördan är större uppfattas också 
skolfusk ligga närmare till hands: 
	  

M-‐elev:	  Men	  det	  är	  ju	  inte	  lärarna	  som	  har	  20	  andra	  läxor	  samma	  
vecka	  också,	   ibland	  känns	  det	   som	  att	   elever	  måste	   fuska	   för	  man	  
hinner	  inte	  med	  allt	  	  

 
L-‐elev:	   Japp,	   man	   tänker	   att	   om	   man	   räddar	   sitt	   skinn	   under	   ett	  
prov	  kan	  man	  lära	  in	  det	  senare	  när	  man	  får	  tid	  

 
Tabell 9. Elevernas uppfattningar om varför skolfusk finns 

Varför finns skolfusk på N-skolan? 
Meningsenheter Abstraktion Tema 
[Skolfusk	  sker]	  på	  prov	  man	  
är	  osäker	  på	  
 

Information om kunskaps-
kontrollers innehåll är 
otillräcklig  

 
 
 
 
 
 
 
Procedurerna kring 
de kunskaps-
kontroller som leder 
fram till ett kurs-
betyg upplevs som 
bristfälliga. 
(Proceduriell 
orättvisa) 
 
 

Fusk finns ju hela tiden i 
alla sammanhang 

Skolfusk är etablerat som 
en normal handling 

[…] bland känns det 
nästan som om lärarna 
blundar för det 

Lärarna prioriterar inte 
bekämpning av skolfusk 

Jag vet inget om några 
regler  

Eleverna är osäkra på ett 
ev. regelverks innehåll 

Jag har aldrig hört talas om 
någon som får något 
speciellt straff för fusk 

Eleverna är osäkra på ett 
ev. regelverks funktion  

Får	   personen	   inget	   rejält	  
straff	   så	   kan	   man	   räkna	  
med	   att	   det	   fortsätter	   i	  
framtiden	  

Organisationen prioriterar 
inte bekämpning av 
skolfusk 

Men	   det	   är	   ju	   inte	   lärarna	  
som	   har	   20	   andra	   läxor	  
samma	  vecka	  också	  

Eleverna hinner inte med 
allt skolarbete 
(Tids)ramarna för att 
prestera är orimliga 

  
De betydelsebärande meningsenheterna i textavsnittet ovan har abstraherats till 
ett tema som utgörs av elevernas uppfattningar att de procedurer som syftar till 
att summativt leda fram till ett kursbetyg brister i rättvisa. Proceduriell eller 
formell rättvisa utgör en del av rättviseteori som fokuserar på rättvisa i 
beslutsprocesser. Distributiv och proceduriell rättvisa utgör tillsammans de 
tydligaste delarna av modern rättviseteori (Törnblom & Vermunt, 2007). 
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Av osäkerheten kring det formella regelverket för skolfusk följer också naturligt 
att elevernas kunskap om eventuella formella sanktioner35 för upptäckt skolfusk 
mest är hörsägen. Med eleven R:s ord: ”Jag har aldrig hört talas om någon som 
får något speciellt straff för fusk.” 

 
Att skolfuska förstås av eleverna som en icke tillåten handling, men 
okunnigheten om såväl regler som kända genomförda formella sanktioner ifrån 
skolorganisationen uppfattas signalera att skolfusk inte på allvar förhindras:  
 

A-‐elev:	  Det	  hade	  varit	  skillnad	  om	  personen	  direkt	  hade	  fått	  ig	  och	  
thats	  it.	  Får	  personen	  inget	  rejält	  straff	  så	  kan	  man	  räkna	  med	  att	  
det	  fortsätter	  i	  framtiden	  

 
E-‐elev:	  Precis.	  

 
C-‐elev:	  Ja,	  då	  blir	  man	  ju	  lite	  avskräckt	  

 
E-‐elev:	  Det	  vore	  så	  rätt!	  

 
C-‐elev:	  Inte	  om	  det	  handlar	  om	  en	  själv	  :P	  36	  

 
B-‐elev:	  Haha	  nej	  precis	  

 
Även om eleverna i sina gemensamma förhandlingar framhåller vikten av att 
lärarna och skolan som organisation bör försvåra för elever att skolfuska, 
framstår ambivalenta attityder kring proceduriell rättvisa i skolfuskpraktiker när 
det kommer till gränsdragningen för toleransen av eget skolfusk. En viktig 
aspekt av elevernas uppfattning om orättvisa i skolfuskpraktiker utgår ifrån 
deras delade övertygelse om att skolfusk tolererat förekommer högfrekvent. I 
diskussionerna enas eleverna socialt om att skolfusket är omfattande och 
omöjligt att få bort. Att i förlängningen därav också öppet deklarera att man 
själv skolfuskar vid behov, ”alla har vi ngn fuskat, medvetet eller omedvetet” 
(elev-B), leder till att eleverna indirekt tar varandra som gisslan i 
skolfuskpraktikers sociala fälla. 
 

                                                        
35 Konsekvenserna för skolfusk på N-skolan beskrivs i det formella regelverket (2008) vara att en elev 
som ertappas med att fuska omgående skall avbryta provet/skrivningen. Betyget icke godkänd sätts på 
det aktuella kursmomentet och eleven mister även möjlighet till omprov. Elevens mentor, rektor och 
omyndig elevs målsman skall informeras om det inträffade. Eleven skall kallas till samtal med rektor. 
[2008-03-12]. I versionen för läsåret 2010/2011 är konsekvensen att möjlighet till omprov inte ges vid 
skolfusk borttagen och ersatt med att ”läraren tillsammans med rektor avgör hur en bedömning av 
elevens måluppfyllelse inom det kursavsnitt som provet omfattade skall göras.” [2011-03-20] 
36 Smiley med innebörden att man räcker ut tungan åt någon, dvs. att man driver med någon. 
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rättssäkra rutiner för den allokerande makten när det förefaller så enkelt att 
fuska. 
 
Rättvisa i kunskapsprövande praktiker förstås av eleverna också innebära att 
man inte överraskas. Eleverna uppfattar kunskapskontroller som ett slags 
moraliskt kontrakt mellan elever och lärare. Som elev önskar man att tämligen 
avgränsat kunna veta vilka kunskaper som prövas, vilket åskådliggörs i hur 
eleven i nedanstående citat legitimerar sitt genomförda skolfusk: 

 
	  Jag	  tänkte	  nog	  inte	  så	  mycket	  utan	  kände	  att	  det	  var	  för	  mycket	  till	  
provet	   och	   att	   jag	   behövde	   hjälp	   med	   hur/vad	   jag	   skulle	   öva	   på.	  
Ibland	   till	  prov	  övar	  man	   in	  en	  hel	  massa	  och	   inte	  ens	  ¼	  kommer	  
med	  på	  provet	  sen.	  	  (7-‐elev	  ,	  2006)	  

 
Eleven 7 i citatet ovan skolfuskade genom att oärligt sjukanmäla sig vid 
provtillfället och inför omprovet fråga skolkamrater om provets innehåll. Att 
eleverna på detta sätt ger uttryck för en önskan att kunna plugga effektivt, dvs. 
på just det innehåll som kunskapskontrollen fokuserar, är kanske delvis 
begripligt i en samtid då verksamhetsutveckling av skolan tenderar att handla 
om att i förväg kunna tydliggöra noggrant avgränsade lärandemål.  Ett annat 
skäl till att vilja skära bort vad som upplevs vara onödig ansträngning kan vara 
den upplevda tidsbrist som många av eleverna periodvis uppger sig uppleva i 
skoltillvaron.  
 
På N-skolan finns ett formellt fastställt regelverk kring skolfusk. Regelverket 
innehåller också demokratiskt värdeladdade argument för vikten av att 
upprätthålla reglerna och motsvarar därigenom innehållsmässigt en så kallad 
academic honor code. Eleverna förefaller dock inte känna till den akademiska 
hederskoden och än mindre ha internaliserat dess andemening. Eleverna tolkar 
att såväl den utbredda okunnigheten som den uppfattade toleransen för 
regelbrott fungerar som indirekta katalysatorer för skolfusk. Enligt Nuccis 
(2001) domänteori förstås just kännedom om väl kända regler som en tydlig 
gräns för ett tolererat handlande inom en gemenskap och vice versa: ”Eleverna i 
samtliga åldrar tenderar emellertid att bedöma handlingar inom de 
konventionella och personliga domänerna som tillåtna om det inte finns regler 
för dessa.” (Colnerud & Thornberg, 2003, s.76) 
 
När institutioner inte förmår att generera efterlevnad av sina formella regler, 
uppstår en brist på legitimitet och på social ordning. Eleverna förhandlar fram 
sociala normer för rättvisa i skolfuskpraktiker i förhållande till att skolan som 
organisation inte uppfattas kunna säkra den nödvändiga proceduriella rättvisan.  
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Forskning med fokus på proceduriell rättvisa har rönt intresse sedan 1970-talet 
då Rawls (1971) i sin bok Theory of justice kombinerade utfall och procedurer 
som ömsesidiga aspekter av rättvisa. 
 
Ur ett proceduriellt rättviseperspektiv skall det betyg som lärarnas 
beslutsprocesser leder fram till underbyggas av förutsättningar för att elever 
skall kunna prestera resultat på ett rättvist sätt. Rothstein (2003) har visat att 
upplevelser av proceduriell rättvisa är en grundbult i förståelsen av ett gott 
samhälle med en hög andel av social tillit. Duplaga och Astani (2010) har 
påvisat hur proceduriell rättvisa på motsvarande sätt är central för studenters 
uppfattningar om rättvisa i utbildningssammanhang. Upplevelser av 
proceduriell orättvisa i utbildning rapporteras tre gånger oftare av elever än 
upplevelser av distributiv respektive interaktionell orättvisa (Horan, Chory & 
Goodboy, 2010). Dessutom redovisar Colquitt (2001) empiriskt stöd för att 
elever som upplever att proceduriell rättvisa råder i klassrummet tenderar att 
efterleva regler i större utsträckning. Ett rättssäkert betyg sätts på en grund 
befriad från systematiska felkällor, dvs. med en hög grad av validitet 
(Gustavsson, Måhl & Sundblad, 2012). Eleverna förefaller inte att mena att  
förutsättningarna för proceduriell rättvisa uppfylls i skolfuskpraktiker.  
 
Elevernas beskrivningar av upplevd orättvisa i bedömningspraktiker kan tolkas 
som uttryck för upplevelser av illegitim makt. Toleransen för visst skolfusk kan 
delvis förstås som motstånd emot denna makt. Giroux (1988) ser generellt 
motstånd som en viktig och önskvärd aspekt av den demokratiska kamp som 
med nödvändighet försiggår i skolan. Moreno (2006) beskriver, utan att varken 
moralisera eller rättfärdiga, skolfusk som både motstånd och lärande: 

 
Therefore,	   with	   fraud	   students	   defend	   themselves	   against	  
arbitrariness,	  learn	  to	  take	  shortcuts,	  to	  maximise	  their	  intellectual	  
and	  practical	  effort,	   to	  offset	  unfair	  decisions	  taken	  by	  teachers	  or	  
present	   in	   the	   school	   organisation,	   to	   modulate	   the	   often	   over-‐
demanding	  nature	  of	   the	   system	  earning	  more	   free	   time	   for	   other	  
activities	   in	   their	   lives,	   and,	  why	  not,	   to	  affirm	  and	   reinforce	   their	  
personalities	  playing	  around	  and	  flirting	  with	  the	  legal	  limits	  of	  the	  
system.	  (a.a.,	  s.24)	  

 
Fusk kan, med empiriskt stöd i avhandlingen, delvis förstås som elevers sätt att 
hantera upplevelser av orättvisa, i avhandlingens inledning uttryckt genom 
elevutsagan ”det kan vara helt rätt att fuska om läraren är så jävla kass att det 
känns som om han bara stjäl min tid”. Empirin visar  att den starkast upplevda 
orättvisan beskrivs i samband med allokeringsuppdraget. Eleverna förefaller 
inte att protestera emot skolans makt att sorterande fördela livschanser efter 
betyg, utan upprördheten gäller snarare att institutionen inte upprätthåller 
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fordi den är konstitueret gennem en forskel til en ’andethed’.” (Poulsen 2005, 
s.174) Thornberg (2006) uttrycker på motsvarande sätt att en roll endast 
existerar i förhållande till andra roller. Att tillskriva människor roller är ett 
ofrånkomligt inslag i sociala gemenskaper.  

 
Begreppet roll är vanligt förekommande inom såväl socialpsykologiska som 
sociologiska perspektiv. Roll ur ett sociologiskt perspektiv uppfattas dock oftare 
som mindre statiskt och mera kontextbundet. ”Sociologer har en tendens att inte 
ta individuella egenskaper för givna, utan istället sätta in dem i ett socialt 
sammanhang.” (Repstad, 2004, s.79) Denna ambition delas i avhandlingen där   
fokus dels riktas emot intersubjektivt framförhandlade normer kring fenomenet 
skolfuskpraktik snarare än emot enskilda subjekt, dels emot att betrakta 
individers rationella agerande, lokala skolfuskpraktiker och samhällsstrukturella 
villkor som interagerande fenomen. Såväl roller som normer förstås i 
avhandlingen som överindividuella fenomen.  

 
Utifrån de tidigare redovisade chatdiskussionerna kring distributiv orättvisa i 
skolfuskpraktiker kan också en tredje tydlig elevroll i skolfuskpraktiker 
urskiljas, nämligen den kategori av elever som uppfattas att konsekvent undvika 
att anstränga sig för att uppfylla skolans prestationskrav av egen kraft. Att agera 
på detta vis beskrivs av andra elever som att orättvist ”utnyttja andra”, ”glida på 
andra” och att ”livnära sig på andra”, vilket uppfattas innebära en oacceptabel 
fördelning av förmåner och bördor, dvs. betyg i förhållande till ansträngning i 
skolarbete. Denna elevroll benämns i den fortsatta texten skolglidare. 
 
Så här långt har alltså tre tydliga elevroller empiriskt identifierats i elevernas 
diskussioner om skolfuskpraktik. Rolltillskrivningarna utgår dels ifrån hur 
eleverna har bedömt skolkamraternas respektive förmåga att prestera resultat i 
förhållande till skolans krav, dels ifrån hur skolfuskpraktikens distributiva och 
proceduriella rättvisa uppfattats i förhållande till respektive elevrolls förmågor 
och grad av ansträngning i skolarbetet. 
 
I följande avsnitt beskrivs de identifierade elevrollerna, dvs. pluggisen, 
överlevaren och skolglidaren, mycket kort var för sig. Utgångspunkten för 
beskrivningarna är en genomsökning av textmaterialet utifrån frågan vilka 
förutsättningar respektive elevroll av skolkamraterna uppfattas ha att leverera 
förväntade skolresultat. I samband med presentationerna introduceras en fjärde 
elevroll, termostaten, som de tre först identifierade rollerna synliggörs i 
förhållande till.  Rollbeskrivningarna fördjupas därefter, i textavsnitt 4.3.4, 
utifrån de normer som knyts till respektive elevroll i skolfuskpraktiker.  
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4.3.3 Resultat D – Fyra elevroller och deras behov av skolfusk  
Rättvisa utgör en väsentlig aspekt av det sociala dilemmat skolfusk. Att betyg 
bör fördelas rättvist utifrån ansträngning och förmåga utgör grunden i elevernas 
sociala förhandlingar kring skolfuskpraktiker såväl som i skolans officiella 
uppdrag att meritokratiskt allokera livschanser via skolprestationer. Om 
eleverna som social gemenskap skall kunna övervaka att betygshierarkier faller 
ut rättvist behöver de först dela en uppfattning om skolkamraternas faktiska 
förmåga att prestera resultat i skoltillvaron.  
 
Eleven A ger i ett chatinlägg uttryck för en återkommande åsikt att ”de som 
ligger på högre betyg iaf mvg har det mesta i sig och behöver inte fuska”. Av 
elevernas fortsatta diskussion framgår att skolkamraterna gör en första sortering 
av olika elevrollers förmåga att prestera resultat i skoltillvaron i två tydligt 
uppfattade ytterligheter:  

 
Elev	  E:	  Men	  de	  med	  dyslexi	  mm.	  de	  orkar	  kanske	  inte	  i	  slutändan.	  
[…]	  
Elev	  C:	  Fast	  har	  man	  dyslexi	  och	  sätter	  mvg	  på	  varenda	  prov	  är	  nog	  
fusk	  ganska	  uppenbart	  

 
Elev	  E:	  Jag	  kan	  förstå	  att	  de	  känner	  att	  det	  är	  tuft!	  Men	  jag	  menar	  
fuska	  sig	   till	   ett	  g	   […]	   jag	   tror	   inte	  att	   så	  många	   fuskar	   sig	   till	   ett	  
mvg,	  som	  sagt	  mest	  från	  ig	  till	  g	  

 
I diskussionerna ovan görs en tydlig skillnad mellan elever som uppfattas ha lätt 
för sig i skolarbetet och elever som uppfattas vara i svårigheter att klara skolans 
minimikrav. Dessa två kategorier av elever tillskrivs av sina skolkamrater olika 
roller i skolfuskpraktiker. Dessa båda roller kallas i den fortsatta texten för 
pluggisar, respektive överlevare37. Begreppet roll skall i sammanhanget förstås 
som en tillskriven social position utifrån någon jämförbar parameter, i detta fall 
uppfattad förmåga att prestera resultat i skoltillvaron. Den bestämda sociala 
position som rollbegreppet implicerar innebär i sig att någon form av 
kategorisering sker. ”En rolle får identitet eller tilskrives mening ved at være 
forskellig fra andra roller. I den forstand kan en rolle betegnes som en identitet, 

                                                        
37 Pluggisrollen gavs namn efter ett uttalande av eleven P som resonerade att ” äkta pluggisar fuskar nog 
aldrig”.  Överlevarrollen namngavs utifrån att skoltillvaron för elever i rollen generellt uppfattas innebära 
en ständig kamp för att uppfylla minimikraven för ett godkänt betyg, vilket i skolans vardagsspråk ofta 
uttrycks som att ”klara sig”. Som ett möjligt riktmärke för överlevarnas svårigheter i skolsituationen kan 
nämnas att intagningspoängen för den sist antagna eleven till SP på N-skolan åren 2004-2009 var 70, 45, 
30, 115, 155, respektive 70 meritpoäng i avgångsbetyg från grundskolan. För ett avgångsbetyg från 
årskurs nio med betyget godkänd (G) i alla ämnen blir poängsumman 160. Medelpoängen för nyintagna 
elever på N-skolans olika SP-inriktningar varierade under åren från 213-265 poäng. 
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fordi den är konstitueret gennem en forskel til en ’andethed’.” (Poulsen 2005, 
s.174) Thornberg (2006) uttrycker på motsvarande sätt att en roll endast 
existerar i förhållande till andra roller. Att tillskriva människor roller är ett 
ofrånkomligt inslag i sociala gemenskaper.  
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individers rationella agerande, lokala skolfuskpraktiker och samhällsstrukturella 
villkor som interagerande fenomen. Såväl roller som normer förstås i 
avhandlingen som överindividuella fenomen.  
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andra” och att ”livnära sig på andra”, vilket uppfattas innebära en oacceptabel 
fördelning av förmåner och bördor, dvs. betyg i förhållande till ansträngning i 
skolarbete. Denna elevroll benämns i den fortsatta texten skolglidare. 
 
Så här långt har alltså tre tydliga elevroller empiriskt identifierats i elevernas 
diskussioner om skolfuskpraktik. Rolltillskrivningarna utgår dels ifrån hur 
eleverna har bedömt skolkamraternas respektive förmåga att prestera resultat i 
förhållande till skolans krav, dels ifrån hur skolfuskpraktikens distributiva och 
proceduriella rättvisa uppfattats i förhållande till respektive elevrolls förmågor 
och grad av ansträngning i skolarbetet. 
 
I följande avsnitt beskrivs de identifierade elevrollerna, dvs. pluggisen, 
överlevaren och skolglidaren, mycket kort var för sig. Utgångspunkten för 
beskrivningarna är en genomsökning av textmaterialet utifrån frågan vilka 
förutsättningar respektive elevroll av skolkamraterna uppfattas ha att leverera 
förväntade skolresultat. I samband med presentationerna introduceras en fjärde 
elevroll, termostaten, som de tre först identifierade rollerna synliggörs i 
förhållande till.  Rollbeskrivningarna fördjupas därefter, i textavsnitt 4.3.4, 
utifrån de normer som knyts till respektive elevroll i skolfuskpraktiker.  
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4.3.3.3 Skolglidaren 

Medan skolduktiga elever förväntas klara kraven för höga betygsnivåer utan 
skolfusk och överlevare kraven för lägsta godkända betygsnivån endast med 
hjälp av skolfusk, är elevrollen skolglidare inte lika entydigt förknippad med en 
viss förmodad prestationsnivå. Skolglidares brist på egen ansträngning i 
skolarbetet beskrivs i chattarna snarare bero på lättja och andra intressen utanför 
skolan än på bristande förmågor: 
 

A-‐elev:	   Jag	   tror	   att	   det	   är	   en	   fråga	   om	   lathet.	   Man	   prioriterar	  
andra	  saker	  före	  skolan	  och	  det	  leder	  till	  att	  man	  fuskar	  när	  det	  är	  
dags	  

 
C-‐elev:	  Jo,	  det	  är	  nog	  vanligt	  

 
Tabell 12. Uppfattade förutsättningar för skolglidare att lyckas i skolarbetet 

Vilka förutsättningar har skolglidare att leverera förväntade resultat (utan 
fusk)? 
Meningsenhet Abstraktion Tema 
Jag tror att det är en 
fråga om lathet 

Med vanlig ansträngning 
skulle skolglidaren klara 
skolan 

Skolglidare förväntas 
egentligen inte behöva 
skolfuska för att klara 
skolans kunskapskrav 

 

4.3.3.4 Termostaten 

Utöver de tre redan redovisade elevrollerna, konstruerade efter uppfattad 
prestationsförmåga i förhållande till behovet av skolfusk, utkristalliserades även 
i elevernas chatdiskussioner en fjärde elevroll. Denna roll utgår ifrån att elever, 
på grund av oförutsedda problem eller proceduriella orättvisor, tillfälligt hindras 
ifrån att prestera på normal betygsnivå. Skolfusk i denna elevroll förstås som att 
återställande kompensera för effekterna av en oförutsedd och opåverkbar 
orättvisa och utifrån detta kallas elevrollen i den fortsatta texten för termostat. 
Det vanligast beskrivna hindret i skolfuskpraktiker utgörs av att 
arbetsbelastningen stundtals uppfattas som oöverkomlig: 
 

M-‐elev:	  Men	  det	  är	  ju	  inte	  lärarna	  som	  har	  20	  andra	  läxor	  samma	  
vecka	   också	   […]	   ibland	   känns	   det	   som	   att	   elever	   måste	   fuska	   för	  
man	  hinner	  inte	  med	  allt	  	  

 
L-‐elev:	   Japp,	   man	   tänker	   att	   om	   man	   räddar	   sitt	   skinn	   under	   ett	  
prov	  kan	  man	  lära	  in	  det	  senare	  när	  man	  får	  tid	  
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4.3.3.1 Pluggisen 

Att vara skolduktig i skolkamraternas ögon manifesteras i första hand genom att 
ha höga betyg och dessa förväntas uppnås antingen genom att ”ha det i sig” eller 
genom att ”plugga hårt”. I argumentationen nedan framhåller eleven P att elever 
i just rollen av pluggisar skulle vara det enda undantaget ifrån regeln att alla 
elever någon gång har fuskat i skolan: 

 
T-‐elev:	  Någon	  gång	  har	  alla	  fuskat	  eller?	  

 
P-‐elev:	  Jag	  tror	  inte	  det,	  alltså	  äkta	  pluggisar	  fuskar	  nog	  aldrig	  

 
Tabell 10. Uppfattade förutsättningar för pluggisar att lyckas i skolarbetet 

Vilka förutsättningar har pluggisar att leverera förväntade resultat (utan 
fusk)? 
Meningsenhet Abstraktion Tema 
[…] äkta pluggisar 
fuskar nog aldrig 

Man fuskar bara om 
man behöver det 

Pluggisar förväntas inte 
behöva fuska för att få 
höga betyg 

 

4.3.3.2 Överlevaren  

För överlevarrollens del uppfattas skoltillvaron handla om en ständig kamp för 
att prestera resultat på lägst godkända nivå, eller kanske snarare om att undvika 
underkända resultat. I rolltillskrivningen förstås skillnaderna mellan 
överlevarrollens bristfälliga förmåga att prestera och de formella prestationskrav 
som föreskrivs i betygskriterier som både stora och tämligen permanenta.  
 

A-‐elev:	  Går	   inte	   i	   [N-‐skolans]38	  smartaste	  klass	  och	  skulle	  säga	  att	  
det	  finns	  minst	  10	  st	  som	  fuskar	  till	  varje	  prov	  

 
Tabell 11. Uppfattade förutsättningar för överlevare att lyckas i skolarbetet 

Vilka förutsättningar överlevare att leverera förväntade resultat (utan fusk)? 
Meningsenhet Abstraktion Tema 
Går inte i N-skolans 
smartaste klass och skulle 
säga att det finns minst 10 st 
som fuskar till varje prov 

Elever med bristande 
allmänna förmågor 
kan ha svårt att klara 
skolan 

Överlevare förväntas att 
behöva skolfuska ofta för 
att uppfylla målen 

 

                                                        
38 Skolans egentliga namn är i citaten genomgående ersatt med det kodnamn som skolan givits i 
avhandlingen. 
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38 Skolans egentliga namn är i citaten genomgående ersatt med det kodnamn som skolan givits i 
avhandlingen. 
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de normer, som dessa bör manifesterar sig i, är rollgemensamma medan andra är 
rollspecifika utifrån de fyra elevroller som tolkats fram. Det starkaste 
gemensamma bör som framträder i elevernas diskussioner är förväntningar på 
att prestera resultat i form av betyg. Textavsnittets rubrik är avsiktligt skriven 
som normer kring skolfuskpraktiker och avser att poängtera att de följande 
beskrivningarna både handlar om förväntningar på hur en viss elevroll bör agera 
i skolfuskpraktiker och förväntningar på hur tolerant skolkamrater bör förhålla 
sig till detta agerande.  
 
Att det är socialt viktigt för skolfuskande elever att kunna legitimera sitt eget 
fusk framkom i avhandlingens första förstudie. I direkt anslutning till 
presentationen av respektive elevrolls normmanuskript för skolfuskpraktiker 
presenteras också hur en elev som är representativ för varje elevroll har 
reflekterat kring sitt eget faktiskt genomförda skolfusk. 
 
Frågan som ställs till det empiriska materialet i följande textavsnitt är: Hur bör 
man som elev i någon av de fyra elevrollerna agera i skolfuskpraktiker? 
 

4.3.4.1 Pluggisars normmanus 

Eleven A beskriver pluggisens naturliga förmåga att prestera goda resultat som 
att ”de som ligger på högre betyg iaf mvg har det mesta i sig och behöver inte 
fuska”. Elever i pluggisrollen förväntas fortsätta att utbilda sig efter sin 
gymnasieexamen. På dessa avancerade utbildningar förväntas den reella 
kunskap som bör underbygga ett visst betyg vara nödvändig för att klara 
studierna: 
 

P-‐elev:	  Man	  kommer	  ju	  inte	  klara	  sig	  i	  högskolan	  
 

Q-‐elev:	  Nej,	  högskolan	  är	  dom	  verkligen	  stenhårda	  
 

V-‐elev:	  Man	  måste	   ju	  kunna	  stå	   till	   svars	   för	  betygen	  sen	  och	  visa	  
att	  man	  kan	  matte	  c39	  om	  man	  nu	  har	  mvg	  i	  det	  	  

 
De skolprestationer som genomförs inom pluggisrollen tillskrivs en betydande 
respekt bland skolkamraterna, eller som eleven E uttryckte det i sin chatgrupp: 
”Jag tror inte att så många fuskar sig till ett mvg som sagt”. När skolduktiga 
elever ändå ertappas med skolfusk leder det till social upprördhet: 
 

C-‐elev:	  Jag	  vet	  en	  som	  skrev	  ner	  en	  intervju	  personen	  inte	  ens	  hade	  
gjort.	  Det	  blev	  jag	  aningen	  irriterad	  på	  och	  detta	  var	  bara	  för	  att	  få	  
ett	  mvg	  ist	  för	  vg	  	  

                                                        
39 Matematik C var en, för SP-programmet, avancerad fortsättningskurs. 
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Den proceduriella orättvisan diskuteras också utifrån att de ständigt närvarande 
prestationskraven i skoltillvaron inte uppfattas ge utrymme för tillfälliga 
personliga problem. Skolfusk i termostatrollen uppfattas återställa 
bedömningen/betyget till rättvis och rättvisande nivå. 
 
Tabell 13. Uppfattade förutsättningar för termostater att lyckas i skolarbetet 

Vilka förutsättningar har elever i termostater att leverera förväntade 
resultat (utan fusk)? 
Meningssenhet Abstraktion Tema 
Det är ju inte lärarna 
som har 20 andra läxor 
samma vecka också 
[…] ibland känns det 
som om elever måste 
fuska för man hinner 
inte med allt 

Elever har så mycket att 
göra att det ibland blir 
nödvändigt att fuska. 
Ramarna för att leverera 
skolresultat är ibland 
omöjliga  

Elever kan, p.g.a. tillfälliga 
problem, förväntas behöva 
fuska ibland för att kunna 
leverera resultat på 
normalt förväntad 
betygsnivå 
 

 

4.3.4 Resultat E – Rollspecifika normer kring skolfuskpraktiker 
I chatdiskussionerna framgår att elevernas bedömningar av skolkamraters olika 
förutsättningar att prestera i skolan är helt centrala för diskussioner om rättvisa i 
skolfuskpraktiker. Eleverna framstår som tämligen säkra på sina uppfattningar 
om skolkamraternas faktiska förmåga att prestera skolresultat och därigenom 
indirekt också om omfattningen av skolfusk inom ramen för respektive elevroll. 
Eleverna tilltror dessutom lärare en motsvarande förmåga: 

 
O-‐elev:	  Jag	  tror	  att	  lärare	  själva	  vet	  med	  sig	  vilka	  som	  fuskar	  eller	  
inte,	   efter	   bara	   ett	   år	   har	   man	   ju	   fått	   sig	   en	   uppfattning	   om	   en	  
person	  och	  man	  vet	  då	  hurdan	  denna	  är.	  Man	  kan	  inte	  gå	  efter	  sina	  
egna	   tankar	   men	   innerst	   inne	   så	   känner	   nog	   lärarna	   på	   sig	   vem	  
som	  är	  kapabel	  till	  att	  göra	  vad	  

 
Elevernas bedömningar av rättvisa i skolfuskpraktiker förutsätter att eleverna 
kan dela in varandra i roller utifrån förväntad prestationsförmåga. Rättvisa i 
skolfuskpraktiker förefaller att innebära olika saker i förhållande till de fyra 
olika elevrollerna. ”Normerna är regler för uppförande och uppgifter som hör 
till rollen, oavsett vem som innehar den.” (Repstad, 2004, s.56) I elevernas 
chatdiskussioner formuleras, i form av rollspecifika normer, olika förväntningar 
på hur de olika eleverrollerna bör agera i skolfuskpraktiker. Dessa bör bildar 
utgångspunkt för nästa steg i beskrivningen av elevernas skolfuskpraktiker.  
 
I följande del av texten fokuseras skolfuskpraktikens sociala bör som en sorts 
normmanuskript för hur eleverna förväntas agera i skolfuskpraktiker. En del av 
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de normer, som dessa bör manifesterar sig i, är rollgemensamma medan andra är 
rollspecifika utifrån de fyra elevroller som tolkats fram. Det starkaste 
gemensamma bör som framträder i elevernas diskussioner är förväntningar på 
att prestera resultat i form av betyg. Textavsnittets rubrik är avsiktligt skriven 
som normer kring skolfuskpraktiker och avser att poängtera att de följande 
beskrivningarna både handlar om förväntningar på hur en viss elevroll bör agera 
i skolfuskpraktiker och förväntningar på hur tolerant skolkamrater bör förhålla 
sig till detta agerande.  
 
Att det är socialt viktigt för skolfuskande elever att kunna legitimera sitt eget 
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att ”de som ligger på högre betyg iaf mvg har det mesta i sig och behöver inte 
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elever ändå ertappas med skolfusk leder det till social upprördhet: 
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De sociala roll- respektive normkonflikterna för skolfusk i pluggisrollen är 
starka, vilket uppfattas av elever som fuskat i rollen: 
 

Det	  är	  svårt	  att	  ”tycka”	  många	  saker	  i	  exempelvis	  en	  bokrecension.	  
Då	  är	  det	  smidigt	  att	  läsa	  andras	  analyser,	  plocka	  ut	  det	  som	  låter	  
bra	  och	  låtsas	  som	  om	  man	  själv	  kom	  på	  det	  […]	  Det	  är	  ett	  ganska	  
milt	   fusk	   jämfört	   med	   att	   kopiera	   ett	   helt	   arbete,	   även	   om	   det	  
samtidigt	  kan	  vara	  avgörande	  om	  man	   får	  VG	  eller	  MVG	  eftersom	  
egna	  åsikter	  är	  viktigt	  […]	  Jag	  tänkte	  att	  det	  inte	  spelar	  så	  stor	  roll.	  
Det	   är	   heller	   inget	   som	   någon	   kommer	   att	   upptäcka.	   (Elev-‐24-‐
2006)	  

 
De pluggisar som skaffar sig höga betyg delvis genom skolfusk är väl medvetna 
om att de bryter emot såväl regler som sociala normer och att de vid upptäckt 
riskerar negativa sanktioner. Eleverna uppmärksammar det skamliga i att låtsas 
vara skolduktig och förstår att normbrottet bör hållas privat.  
 

4.3.4.2 Överlevares normmanus  

Elever i överlevarrollen uppfattas generellt att sakna de allmänna förmågor som 
krävs för att smidigt klara den studieförberedande gymnasieutbildningen på SP. 
Eleven A uttrycker det som: ”går inte i N-skolans smartaste klass och skulle 
säga att det finns minst 10 st som fuskar till varje prov”. Det är dock inte enbart 
bristande allmänna förmågor som uppfattas hindra överlevarens möjligheter att 
prestera godkända resultat, utan också mera specifika: ”men de med dyslexi 
mm. de orkar kanske inte i slutändan” (elev-E). Utifrån sina bristande förmågor 
beskrivs elever i överlevarrollen ofta som desperata i förhållande till de 
prestationskrav de möter: 

 
T-‐elev:	  Man	  ser	  ingen	  annan	  utväg,	  man	  fuskar	  hellre	  än	  att	  ta	  ett	  
IG	  
[…]	  
Q-‐elev:	  Jopp,	  ett	  IG	  blir	  som	  en	  stämpel	  

 
Samtidigt som överlevarnas förmågor uppfattas som bristfälliga i 
skolsammanhang, pekas skolorganisatoriska brister ut som förvärrande för 
överlevarnas svårigheter att prestera: 

 
L-‐elev:	  Vissa	  kan	   inte	  klara	  av	  prov	   för	  att	  det	  är	   fel	  sätt	   för	  dom,	  
men	  de	  är	  hur	  bra	   som	  helst	  men	   får	   inte	  möjlighet	  att	   visa	  detta	  
för	  att	   skolan	  har	  ett	  dumt	  system	  som	  endast	  hjälper	  dom	  starka	  
eleverna	  […]	  samtidigt	  som	  ingen	  har	  rätt	  att	  fuska	  
[…]	  
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[…]	  
A-‐elev:	  Skulle	  jag	  också	  blivit	  irriterad	  C	  

 
Elever i pluggisrollen förväntas också behöva sina (skol)kunskaper i de 
avancerade yrken de förväntas utöva i framtiden: 
 

L-‐elev:	  Man	  kan	  inte	  fuska	  för	  att	  bli	   läkare,	  tänk	  om	  man	  ska	  typ	  
operera	   och	   vet	   inte	   hur	   man	   ska	   göra	   för	   att	   man	   fuskade	   på	  
provet?	  […]	  På	  fusk	  kommer	  man	  kanske	  en	  bit,	  men	  inte	  hela	  vägen	  
[…]	  Du	  kanske	  kommer	   in	  på	  den	   linjen,	  men	  hur	  ska	  du	  klara	  dig	  
där?	  Man	  kan	  inte	  fuska	  sig	  igenom	  hela	  livet	  
[…]	  
O-‐elev:	  Vill	  man	  bli	  läkare	  så	  vet	  man	  att	  det	  är	  en	  tuff	  väg	  och	  man	  
vet	   ju	   själv	   med	   sig	   om	   man	   klarar	   det	   eller	   ej.	   Det	   är	   där	   man	  
borde	  göra	  sitt	  val.	  

 
S-‐elev:	  Du	  klarar	  dig	  inte	  genom	  att	  fuska	  på	  läkarlinjen	  tror	  jag	  	  

 
Pluggisars skolfusk underkänns generellt av skolkamraterna utifrån att 
skolduktiga elever förväntas kunna prestera på höga betygsnivåer utan att 
behöva skolfuska. Intoleransen är tydligt förknippad med att pluggisar i en 
framtid förväntas att inneha betydelsefulla positioner i samhället. För elever 
som tillskrivs rollen av att vara pluggisar innebär skolfusk såväl ett regelbrott, 
en rollkonflikt som ett socialt normbrott.  
 
Tabell 14. Sociala normer för pluggisars skolfuskpraktik 

Hur bör pluggissar agera i skolfuskpraktiker? 
Betydelsebärande 
enheter 

Abstraktion Tema 

De som ligger på högre 
betyg iaf mvg har det 
mesta i sig och behöver 
inte fuska 

Skolduktiga elever kan 
uppnå mvg-betyg av egen 
förmåga 

 
 
 
 
Pluggissar bör inte 
(tolereras att) 
skolfuska 

Man måste ju kunna stå 
till svars för betygen sen  

Skolduktiga elever kommer 
att behöva sin kunskap i 
framtiden 

[…] och detta var bara 
för att få ett MVG ist för 
VG 

Skolfusk för höga betyg av 
rena konkurrensskäl är inte 
OK 

Du kanske kommer in på 
den [läkar]linjen, men 
hur ska du klara dig där? 

I avancerade kontexter är 
fusk i grunden destruktivt 
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De sociala roll- respektive normkonflikterna för skolfusk i pluggisrollen är 
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skolsammanhang, pekas skolorganisatoriska brister ut som förvärrande för 
överlevarnas svårigheter att prestera: 

 
L-‐elev:	  Vissa	  kan	   inte	  klara	  av	  prov	   för	  att	  det	  är	   fel	  sätt	   för	  dom,	  
men	  de	  är	  hur	  bra	   som	  helst	  men	   får	   inte	  möjlighet	  att	   visa	  detta	  
för	  att	   skolan	  har	  ett	  dumt	  system	  som	  endast	  hjälper	  dom	  starka	  
eleverna	  […]	  samtidigt	  som	  ingen	  har	  rätt	  att	  fuska	  
[…]	  

88 

[…]	  
A-‐elev:	  Skulle	  jag	  också	  blivit	  irriterad	  C	  

 
Elever i pluggisrollen förväntas också behöva sina (skol)kunskaper i de 
avancerade yrken de förväntas utöva i framtiden: 
 

L-‐elev:	  Man	  kan	  inte	  fuska	  för	  att	  bli	   läkare,	  tänk	  om	  man	  ska	  typ	  
operera	   och	   vet	   inte	   hur	   man	   ska	   göra	   för	   att	   man	   fuskade	   på	  
provet?	  […]	  På	  fusk	  kommer	  man	  kanske	  en	  bit,	  men	  inte	  hela	  vägen	  
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Pluggisars skolfusk underkänns generellt av skolkamraterna utifrån att 
skolduktiga elever förväntas kunna prestera på höga betygsnivåer utan att 
behöva skolfuska. Intoleransen är tydligt förknippad med att pluggisar i en 
framtid förväntas att inneha betydelsefulla positioner i samhället. För elever 
som tillskrivs rollen av att vara pluggisar innebär skolfusk såväl ett regelbrott, 
en rollkonflikt som ett socialt normbrott.  
 
Tabell 14. Sociala normer för pluggisars skolfuskpraktik 

Hur bör pluggissar agera i skolfuskpraktiker? 
Betydelsebärande 
enheter 

Abstraktion Tema 
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betyg iaf mvg har det 
mesta i sig och behöver 
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uppnå mvg-betyg av egen 
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Pluggissar bör inte 
(tolereras att) 
skolfuska 

Man måste ju kunna stå 
till svars för betygen sen  

Skolduktiga elever kommer 
att behöva sin kunskap i 
framtiden 

[…] och detta var bara 
för att få ett MVG ist för 
VG 

Skolfusk för höga betyg av 
rena konkurrensskäl är inte 
OK 

Du kanske kommer in på 
den [läkar]linjen, men 
hur ska du klara dig där? 

I avancerade kontexter är 
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I diskussionen nedan framgår att det uppfattas som besvärligt för överlevare att 
få tillräcklig hjälp med studierna och att skolfusk därför betraktas som en möjlig 
lösning på för höga krav, även om lösningen på intet sätt är självklar: 
 

J-‐elev:	  Men	  alla	  har	  ju	  samtidigt	  rätten	  att	  fuska	  
 

L-‐elev:	  Nej,	  fusk	  är	  inget	  bra	  
 

R-‐elev:	   Nej,	   egentligen	   inte	   men	   på	   N-‐skolan	   så	   har	   man	   ingen	  
specialhjälp40.	  Man	  har	  bara	  kurser	  för	  de	  som	  har	  fått	  IG,	  och	  hur	  
uppmuntrande	  är	  det?	  	  

 
Överlevares svårigheter att uppfylla minimikraven för godkända kursbetyg 
förstås som orättvisa, vilket bidrar till skolkamraternas både toleranta och 
hjälpsamma inställning till skolfusk i överlevarrollen: 

 
R-‐elev:	  Många	  som	  har	  svårt	   för	   svenska	  kan	  man	  ha	  medlidande	  
för	  och	  hjälpa	  fast	  man	  gör	  dom	  ju	  egentligen	  en	  otjänst,	  genom	  att	  
skriva	  deras	  arbeten	  och	  så	  menar	  jag	  	  
	  
L-‐elev:	  Man	  hjälper	  dom	  för	  att	  dom	  skulle	  gjort	  samma	  för	  en	  själv	  
om	  man	  var	  i	  deras	  situation	  

 
Toleransen för överlevares skolfusk förknippas också med den framtid som 
skolkamraterna tillskriver rollen: 
 

Elev	  R:	  Om	  man	  inte	  ska	  plugga	  vidare	  så	  blir	  det	  nog	  inga	  problem	  
för	   en	   elev	   som	   läst	   en	   studieförberedande	   [utbildning	   att	   ha	  
skolfuskat],	   inte	   yrkesinriktade	   heller.	   Många	   som	   jobbar	   på	  
industrier	  kom	  ju	  dit	  utan	  utbildning	  och	  nu	  har	  de	  fast	  anställning	  

 
Överlevarens formella utbildning förstås av skolkamraterna som avslutad efter 
gymnasieskolan och implicit kanske redan efter grundskolan. Den kunskap som 
överlevare riskerar att missa genom skolfusk förstås inte som betydelsefull för 
deras framtida liv. Överlevare förväntas inte att i framtiden konkurrera med 
övriga elevroller om vare sig attraktiva utbildningsplatser eller anställningar.  
 
Överlevares skolfusk uppfattas visserligen som ett regelbrott, men varken som 
en rollkonflikt eller ett upprörande normbrott.  
 

                                                        
40 På N-skolan fanns vid tiden för chatgruppernas genomförande en ganska omfattande stödverksamhet 
för elevers lärande bestående dels av speciallärarhjälp, dels av särskilda studietider för alla elever.  
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M-‐elev:	  Visserligen	  behöver	  kanske	  personen	  fusket	  bättre	  men	  det	  
gör	  det	  inte	  mer	  tillåtet	  	  

 
I eleven M:s inlägg ovan tydliggörs den tolkning jag gör av begreppet tolerans i 
skolfuskpraktiker. Eleven M accepterar inte skolfusk som en tillåten handling 
men tolererar, som ett nödvändigt ont, att vissa elever behöver skolfuska för att 
klara skolans minimikrav. 
 
Om man som elev inte förstår ett undervisningsinnehåll har man problem som 
man av skolkamraterna förväntas lösa genom att aktivt söka hjälp: 
 

A-‐elev:	   Frågar	  man	   inte	   när	  man	   inte	   förstår	   så	   leder	   det	   till	   att	  
man	  måste	  fuska	  senare	  därför	  är	  det	  bättre	  att	  fråga	  direkt	  
[…]	  
E-‐elev:	   […]	  men	  jag	  kan	  förstå	  att	  de	  känner	  att	  det	  är	  tufft!,	  men	  
jag	  menar	  fuska	  sig	  till	  ett	  G	  

 
Eleven A driver här sin argumentation mot tolerans av överlevares skolfusk 
utifrån normen att alla elever bör anstränga sig för att undvika skolfusk. Eleven 
E delar uppfattningen, men betraktar inte skolfusk till den lägsta godkända 
betygsnivån som ett allvarligt normbrott. Det framgår samtidigt också tydligt i 
elevernas diskussioner att frågor till lärare riskerar att bidra till att en oönskad 
elevroll som svagpresterande förstärks:  

 
E-‐elev:	  Många	   vågar	   inte	   säga	  att	   de	   inte	   förstår	   för	   då	  blir	  man	  
nog	  verkligen	  "stämplad”	  

 
Att återkommande be skolkamrater om hjälp att förstå det man inte vågat fråga 
lärarna om väcker också irritation: 
 

M-‐elev:	   […]	  en	  person	  som	  inte	   fattar	  ngt	  på	   lektionerna	  men	  inte	  
vågar	   fråga	   läraren	   och	   istället	   tvingar	   personer	   utanför	  
klassrummet	  förklara	  allt.	  	  

 
När diskussionen med eleven M:s chatgrupp fortsätter blir det också tydligt att 
överlevarnas bristande skolförmåga dessutom gör dem oönskade att samarbeta 
med: 

 
O-‐elev:	  När	  man	  vill	   välja	   sina	  grupper	   själv	  beror	  det	   inte	  på	  att	  
man	  vill	  vara	  med	  dom	  man	  känner	  utan	  med	  dom	  man	   ligger	  på	  
samma	  nivå	  som.	  Det	  är	  sånt	  som	  lärarna	  inte	  förstår,	  det	  gör	  mig	  
arg	  
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Den betydande toleransen för skolfusk i allmänhet och överlevarnas uppfattade 
behov av skolfusk för att kunna uppfylla minimikraven för godkända betyg gör 
att normen kan tolkas som en tydlig handlingsnorm. Irritationen över 
överlevarnas omfattande och tidskrävande behov av hjälp att förstå förstärker 
normen. 

 
Skolkamraternas tolerans för överlevares fusk upp till godkänd nivå drivs av att 
skoltillvaron inte orättvist bör leda till det misslyckande det innebär att inte 
erhålla godkända betyg. Elever i överlevarrollen förefaller att betrakta sin egen 
skolsituation på ett likartat sätt: 

 
När	   de	   personer	   som	   hjälpt	   mig	   med	   frågorna	   och	   svaren	   till	  
provet.	  Tror	  jag	  att	  de	  har	  gjort	  det	  för	  att	  de	  själva	  hade	  svårt	  med	  
provet.	   Och	   dessutom	   ser	   jag	   nog	   inte	   mitt	   ”fusk”	   som	   fusk.	   Utan	  
mer	  som	  hjälp	  (Elev	  -‐	  7	  –	  2006)	  

 
Överlevare och deras skolkamrater delar uppfattningen att det varken räcker 
med ansträngning eller med tillgängliga lärarresurser för att säkra betyg på 
godkänd nivå. 
 

4.3.4.3 Skolglidares normmanus  

Skolfusk som genomförs utan någon synbar ansträngning att försöka prestera 
upprör generellt sett skolkamraterna, vilket synliggörs när eleverna beskriver 
skolglidaren:  
 

U-‐elev:	   Men	   visst	   får	   man	   ju	   en	   viss	   stämpel	   om	   man	   ständigt	  
fuskar.	  Han	  är	   inte	  värd	  min	  respekt	  om	  man	  nästan	   jämt	  gör	  det	  
iaf	  

 
V-‐elev:	  Ja	  det	  håller	  jag	  med	  dig	  om	  	  
	  
P-‐elev:	   Då	   vill	   man	   också	   fuska	   om	   personen	   hela	   jävla	   tiden	  
skryter	  om	  det	  

 
Eleven P:s inlägg i diskussionen ovan uttrycker att elever i skolglidarrollen 
tillskrivs ett betydande ansvar för skolfuskpraktikernas sociala fälla. Om 
systematiskt skolfusk tillåts förekomma, förlorar ärliga elever relativa 
betygsfördelar på att agera regelenligt. En av grundbultarna i skolfuskpraktikens 
rättvisenorm är att skolfusket bara bör tas till när det verkligen behövs. Eleverna 
i chatgrupperna betraktar genomgående skolglidarnas obehövliga skolfusk som 
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Tabell 15. Sociala normer för överlevares skolfuskpraktik 
Hur bör överlevare agera i skolfuskpraktiker? 
Betydelsebärande enheter Abstraktion Tema 
Man	   ser	   ingen	   annan	   utväg,	  
man	  fuskar	  hellre	  än	  att	  ta	  ett	  
IG	  

Att fuska sig ifrån ett 
underkänt betyg är en 
desperat nödlösning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Överlevare bör 
(tolereras att) 
skolfuska upp till 
lägst godkända 
betygsnivå 

Ett	  IG	  blir	  som	  en	  stämpel	   Underkända betyg är ett 
uttryck för dumhet 

Vissa kan inte klara av prov 
för att det är fel sätt för dom, 
men de är hur bra som helst 
men får inte möjlighet att 
visa detta för att skolan har 
ett dumt system som endast 
hjälper dom starka eleverna 

Kunskapsprövande 
praktiker missgynnar 
elever i svårigheter att 
prestera 

[…] jag kan förstå att de 
känner att det är tufft!...men 
jag menar fuska sig till ett G  

Att fuska sig till ett 
betyg på lägst godkända 
nivå om det uppfattas 
behövligt är inte så 
allvarligt  

Många vågar inte säga att de 
inte förstår för då blir man 
verkligen ”stämplad” 

Det är statussänkande att 
inte förstå 

På N-skolan har man ingen 
specialhjälp, man har bara 
kurser för de som har fått IG, 
och hur uppmuntrande är 
det? 

Det är svårt för elever i 
svårigheter att prestera 
att få den hjälp de skulle 
behöva  

Många som har svårt för 
svenska kan man ha 
medlidande för och hjälpa 

Det är synd om elever 
som har svårigheter att 
prestera p.g.a. bristande 
språkförmåga 

Om man inte ska plugga 
vidare så blir det nog inga 
problem för en elev som läst 
en studieförberedande 
[utbildning] 

Överlevare behöver 
egentligen inte sina 
gymnasiekunskaper 

 
Även om skolkamraterna inte explicit formulerar normen att elever i 
överlevarrollen bör skolfuska sig igenom den utbildning som uppfattas vara för 
svår för dem, betraktar jag implicit den framtolkade normen som 
handlingsanvisningar för överlevarrollen utifrån Hydén (2002) som framhåller 
att: ”normer många gånger är dolda eller vilar på dolda premisser som till dels 
uttrycks som rena påståenden men med en inneboende förväntning om att följas 
av ett visst handlande” (a.a., s.99). 



93 

 
Den betydande toleransen för skolfusk i allmänhet och överlevarnas uppfattade 
behov av skolfusk för att kunna uppfylla minimikraven för godkända betyg gör 
att normen kan tolkas som en tydlig handlingsnorm. Irritationen över 
överlevarnas omfattande och tidskrävande behov av hjälp att förstå förstärker 
normen. 

 
Skolkamraternas tolerans för överlevares fusk upp till godkänd nivå drivs av att 
skoltillvaron inte orättvist bör leda till det misslyckande det innebär att inte 
erhålla godkända betyg. Elever i överlevarrollen förefaller att betrakta sin egen 
skolsituation på ett likartat sätt: 

 
När	   de	   personer	   som	   hjälpt	   mig	   med	   frågorna	   och	   svaren	   till	  
provet.	  Tror	  jag	  att	  de	  har	  gjort	  det	  för	  att	  de	  själva	  hade	  svårt	  med	  
provet.	   Och	   dessutom	   ser	   jag	   nog	   inte	   mitt	   ”fusk”	   som	   fusk.	   Utan	  
mer	  som	  hjälp	  (Elev	  -‐	  7	  –	  2006)	  

 
Överlevare och deras skolkamrater delar uppfattningen att det varken räcker 
med ansträngning eller med tillgängliga lärarresurser för att säkra betyg på 
godkänd nivå. 
 

4.3.4.3 Skolglidares normmanus  

Skolfusk som genomförs utan någon synbar ansträngning att försöka prestera 
upprör generellt sett skolkamraterna, vilket synliggörs när eleverna beskriver 
skolglidaren:  
 

U-‐elev:	   Men	   visst	   får	   man	   ju	   en	   viss	   stämpel	   om	   man	   ständigt	  
fuskar.	  Han	  är	   inte	  värd	  min	  respekt	  om	  man	  nästan	   jämt	  gör	  det	  
iaf	  

 
V-‐elev:	  Ja	  det	  håller	  jag	  med	  dig	  om	  	  
	  
P-‐elev:	   Då	   vill	   man	   också	   fuska	   om	   personen	   hela	   jävla	   tiden	  
skryter	  om	  det	  

 
Eleven P:s inlägg i diskussionen ovan uttrycker att elever i skolglidarrollen 
tillskrivs ett betydande ansvar för skolfuskpraktikernas sociala fälla. Om 
systematiskt skolfusk tillåts förekomma, förlorar ärliga elever relativa 
betygsfördelar på att agera regelenligt. En av grundbultarna i skolfuskpraktikens 
rättvisenorm är att skolfusket bara bör tas till när det verkligen behövs. Eleverna 
i chatgrupperna betraktar genomgående skolglidarnas obehövliga skolfusk som 

92 

Tabell 15. Sociala normer för överlevares skolfuskpraktik 
Hur bör överlevare agera i skolfuskpraktiker? 
Betydelsebärande enheter Abstraktion Tema 
Man	   ser	   ingen	   annan	   utväg,	  
man	  fuskar	  hellre	  än	  att	  ta	  ett	  
IG	  

Att fuska sig ifrån ett 
underkänt betyg är en 
desperat nödlösning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Överlevare bör 
(tolereras att) 
skolfuska upp till 
lägst godkända 
betygsnivå 

Ett	  IG	  blir	  som	  en	  stämpel	   Underkända betyg är ett 
uttryck för dumhet 

Vissa kan inte klara av prov 
för att det är fel sätt för dom, 
men de är hur bra som helst 
men får inte möjlighet att 
visa detta för att skolan har 
ett dumt system som endast 
hjälper dom starka eleverna 

Kunskapsprövande 
praktiker missgynnar 
elever i svårigheter att 
prestera 

[…] jag kan förstå att de 
känner att det är tufft!...men 
jag menar fuska sig till ett G  

Att fuska sig till ett 
betyg på lägst godkända 
nivå om det uppfattas 
behövligt är inte så 
allvarligt  

Många vågar inte säga att de 
inte förstår för då blir man 
verkligen ”stämplad” 

Det är statussänkande att 
inte förstå 

På N-skolan har man ingen 
specialhjälp, man har bara 
kurser för de som har fått IG, 
och hur uppmuntrande är 
det? 

Det är svårt för elever i 
svårigheter att prestera 
att få den hjälp de skulle 
behöva  

Många som har svårt för 
svenska kan man ha 
medlidande för och hjälpa 

Det är synd om elever 
som har svårigheter att 
prestera p.g.a. bristande 
språkförmåga 

Om man inte ska plugga 
vidare så blir det nog inga 
problem för en elev som läst 
en studieförberedande 
[utbildning] 

Överlevare behöver 
egentligen inte sina 
gymnasiekunskaper 

 
Även om skolkamraterna inte explicit formulerar normen att elever i 
överlevarrollen bör skolfuska sig igenom den utbildning som uppfattas vara för 
svår för dem, betraktar jag implicit den framtolkade normen som 
handlingsanvisningar för överlevarrollen utifrån Hydén (2002) som framhåller 
att: ”normer många gånger är dolda eller vilar på dolda premisser som till dels 
uttrycks som rena påståenden men med en inneboende förväntning om att följas 
av ett visst handlande” (a.a., s.99). 
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Tabell 16. Sociala normer för skolglidares skolfuskpraktik 
Hur bör skolglidare agera i skolfuskpraktiker? 
Betydelsebärande 
enheter 

Abstraktion Tema 

Han	   är	   inte	   värd	   min	  
respekt	   om	   man	   nästan	  
jämt	  gör	  det	  iaf	  

Det är ett normbrott att fuska 
systematiskt utan behov 

 
 
 
 
 
Skolglidare bör inte 
(tolereras att) 
skolfuska 

Då vill man också fuska 
om personen hela jävla 
tiden skryter om det 

Systematiskt skolfusk utan 
behov leder till orättvisa 

Folk som går in för skolan 
ska få cred för det 

Man skall förtjäna sina betyg 

Fusk som jag stör mig 
mest på är nog folk som är 
avsiktligt sjuka under ett 
provtillfälle och sedan 
kommer dagen efter och 
frågar alla vad som provet 
handlade om 

Systematiskt undvikande av 
ansträngning är inte tolererat 

 
Skolglidare uppfattas att både högfrekvent och systematiskt undvika 
ansträngning för att lära sig det som förväntas bilda underlag för ett visst betyg. 
Det innebär också att skolglidare konsekvent uppfattas att orättvist tränga sig 
förbi i betygshierarkin: 
	  

Vissa	  blir	  väl	  irriterade	  för	  att	  dom	  lägger	  ner	  tid	  på	  att	  plugga	  och	  
ändå	  får	  jag	  lika	  bra	  eller	  bättre	  betyg.	  […]	  Ofta	  missar	  jag	  de	  rätta	  
provtillfällena	  och	  sedan	  förbereder	  jag	  mig	  med	  fusklappar	  genom	  
att	  fråga	  klassmedlemmar	  vilka	  frågor	  som	  kom	  på	  provet.	  […]	  Det	  
är	   upp	   till	   var	   och	   en.	   Vågar	   man	   riskera	   att	   bli	   påkommen	   så	  
varsågod,	  fuska	  på.	  […]	  Det	  är	  lättare	  att	  lura	  systemet	  än	  vad	  jag	  
trodde.	  (Elev-‐35-‐2006)	  

 
Skolglidare förefaller väl medvetna om den sociala upprördhet deras skolfusk 
orsakar. Det sociala fördömandet av brist på ansträngning finner stöd i 
forskning:  
 

Ju	   lägre	   grad	   av	   ansträngning	   som	   ligger	   bakom	   fusket,	   t	   ex	   att	  
plagiera	   en	   stor	   del	   av	   en	   examinationsuppgift,	   ju	   lägre	   grad	   av	  
lärande	   kan	   väntas.	   Ju	   lägre	   grad	   av	   lärande,	   ju	   allvarligare	  
bedöms	  fusket	  vara.	  (Hult	  m.fl.,	  	  2008,	  s.40)	  	  
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det tydligaste problemet i skolfuskpraktiker, vilket framgår i diskussionen bland 
fyra elever nedan: 
 

Lasse	  Fonseca:	  ÄR	  DET	  VIKTIGT	  ATT	  UTROTA	  SKOLFUSKET	  DÅ?	  
 

A-‐elev:	  Ja	  
 

C-‐elev:	  Självklart	  
 

E-‐elev:	  Absolut.	  
	  
B-‐elev:	  Det	  är	  väl	  ett	  krav	  om	  betygssättningen	  ska	  vara	  rättvis	  
	  
A-‐elev:	  Folk	  som	  går	  in	  för	  skolan	  ska	  få	  cred	  för	  det	  	  
	  
C-‐elev:	  Ska	  vara	  rättvist	  
	  
A-‐elev:	  De	  [som]	  fuskar	  glider	  ju	  på	  ett	  bananskal	  om	  de	  aldrig	  blir	  
påkomna	  
	  
C-‐elev:	  Dom	  som	  inte	  pluggat	  ska	  inte	  heller	  få	  bra	  betyg	  	  

 
I diskussionerna kopplas också tydligt den bristande sociala toleransen för just 
skolglidarnas skolfusk till rättvisenormer: 
 

L-‐elev:	  Det	  är	  orättvist	  att	  fuska	  mot	  dom	  som	  verkligen	  lägger	  ner	  
tid	  på	  skolan,	  även	  om	  jag	  kan	  erkänna	  att	   jag	  gärna	  skulle	   fuska	  
för	  att	  rädda	  mitt	  eget	  skinn	  

 
Skolfusk i skolglidarrollen våldför sig dels på normen att man bör anstränga sig 
för att undvika skolfusk, dels på normen att man inte bör skolfuska sig förbi sin 
rättmätiga position i betygshierarkin. Normbrotten väcker en upprördhet bland 
skolkamraterna, här uttryckt genom eleven M:  
 

Fusk	   som	   jag	   stör	  mig	  mest	   på	   är	   nog	   personer	   som	   är	   avsiktligt	  
sjuka	   under	   ett	   provtillfälle	   och	   sedan	   kommer	   dagen	   efter	   och	  
frågar	  alla	  vad	  som	  provet	  handlade	  om	  	  

 
Skolfusk inom ramen för skolglidarrollen innebär regelbrott, en stark 
normkonflikt, men ingen rollkonflikt, eftersom skolglidarna agerar just så som 
skolkamraterna förväntar sig att de skall göra. 
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C-‐elev:	  Det	  beror	  lite	  på	  graden	  av	  fusk,	  skriver	  man	  lite	  på	  handen	  
blir	  man	  inte	  stämplad	  	  
[…]	  
C-‐elev:	  Om	  det	   inte	   är	   ett	   STORT	   fusk?	   […]	   Lite	   fusk,	  men	   inte	   så	  
mycket	  att	  någon	  skulle	  störa	  sig	  på	  det	  väl?	  
[…]	  
E-‐elev:	  Nej	  det	  är	  sant	  …	  för	  då	  har	  man	  gjort	  det	  av	  "god	  vilja"	  på	  
något	  sätt.	  

 
Fusk i termostatrollen uppfattas inte som ett stort fusk. Som synes av det 
avslutande inlägget är ett ständigt återkommande fokus i normförhandlingarna 
om skolfusket kan bedömas som legitimt behövligt och därmed rättvist eller ej.  

 
Fusk i termostatrollen utgör ett regelbrott, men varken en rollkonflikt eller en 
normkonflikt. 
 
Tabell 17. Sociala normer för termostaters skolfuskpraktik 

Hur bör termostater agera i skolfuskpraktiker? 
Betydelsebärande 
enheter 

Abstraktion Tema 

Skolfusket både gynnar 
och missgynnar oss elever. 
när man har bra veckor 
förstör skolfusket för en 
men när sämre veckor 
kommer är det som sagt 
skönt 

Skolfusk jämnar ut 
tillfälliga ojämnheter i 
prestationsförmåga 

 
 
 
Alla elever bör 
tolereras att skolfuska 
till normal betygsnivå 
vid enstaka reella 
behov Lärarna tänker att det är en 

engångsföreteelse och tar 
inte seriöst på det 

En gång är ingen gång 

Det beror lite på graden av 
fusk 

Skolfusk ”light” i liten 
skala är OK ibland 

 
Eleverna i chatgrupperna uppfattar termostatrollen som normal i 
skolfuskpraktiker. I elevernas normförhandlingar uppfattas det för det första 
statistiskt normalt att alla elever någon gång hamnar i svårigheter att kunna 
prestera på normal nivå, vilket innebär att alla elever kan förväntas att vid 
enstaka tillfällen behöva skolfuska i termostatrollen. För det andra förstås 
skolfusk i termostatrollen som sociokulturellt normalt när det inte uppfattas som 
ett brott emot sociala normer. Termostatrollens normalitet kan också förstås 
analytiskt genom att övriga tre elevroller egentligen har identifierats gentemot 
termostatrollen.  Jag tolkar termostatrollen vara den normala roll som övriga 
elevroller framstår som specifika gentemot, det slags andethed som Poulsen 
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4.3.4.4 Termostaters normmanus  

Eleverna i chatgrupperna räknar generellt med att skolarbetet vid enstaka 
tillfällen kan drabbas av oförutsebara störningar som förhindrar prestationer på 
den betygsnivå som man normalt sett förväntas prestera på. I 
normförhandlingarna framgår att elever erbjuder varandra ett slags klippkort, 
där ett begränsat antal behövliga skolfusk kan tolereras. Villkoren för att 
tillfälligtvis utnyttja denna möjlighet bygger på att eleven vanligen uppfattas 
anstränga sig för att prestera och att skolfuskets resultat inte överskrider den 
betygsnivå som eleven brukar prestera på.  
 
Eleven M sammanfattar innehållet i termostatrollen i ett chatinlägg kring frågan 
om och hur skolfusk kan stoppas: 
 

Jag	   vill	   säga	  att	   jag	  är	  beredd	  att	   göra	  något	   [för	  att	   få	   stopp	  på	  
skolfusket]	  men	  samtidigt	  tycker	  jag	  tyvärr	  att	  det	  är	  skönt	  att	  veta	  
att	   man	   ibland	   kan	   vara	   sjuk	   när	   provet	   är	   för	   man	   har	   fler	  
tillfällen	  på	  sig	  att	  skriva	  det,	  osv.	  […]	  	  Skolfusket	  både	  gynnar	  och	  
missgynnar	   oss	   elever.	   När	   man	   har	   bra	   veckor	   förstör	   skolfusket	  
för	  en	  men	  när	  sämre	  veckor	  kommer	  är	  det	  som	  sagt	  skönt	  

 
Att vanligtvis efterleva regler och normer medger också ett ökat friutrymme vad 
gäller termostatrollens tillvaro i skolfuskpraktiker: 
 

M-‐elev:	  Om	  man	  är	  en	  sån	  elev	  som	  jobbar	  bra	  på	  lektioner	  och	  ger	  
ett	  "seriöst"	  intryck	  tror	  jag	  tyvärr	  att	  man	  enklare	  kommer	  undan	  
med	  skolfusk	  

 
L-‐elev:	  Aa,	  tänka	  vad	  dom	  ser	  och	  inte	  
	  
J-‐elev:	  Ja,	  precis,	  man	  sätter	  sig	  in	  hur	  läraren	  tanker.	  SANT	  M	  
[…]	  
M-‐elev:	   Typ	   glömma	   lämna	   in	   en	   uppgift	   lite	   här	   och	   var,	   för	  
läraren	  har	  liksom	  ett	  förtroende	  för	  en	  	  

 
L-‐elev:	  Aa,	   lärarna	   tänker	  att	  det	  är	  en	  engångsföreteelse	  och	   tar	  
inte	  seriöst	  på	  det	  	  

 
I termostatrollen förstås det som orättvist om man på grund av tillfälliga 
oförutsebara problem inte förmår att prestera på vanligt förväntad betygsnivå. I 
diskussionen nedan framgår att eleverna skiljer emellan olika grader av fusk: 
	  

Lasse	  Fonseca:	  STÄMPLAS	  MAN	  BLAND	  ANDRA	  ELEVER	  FÖR	  SITT	  
SKOLFUSK,	  DÅ?	  HUR	  BEHANDLAS	  DE	  SOM	  OFTA	  FUSKAR?	  
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Lasse	  Fonseca:	  STÄMPLAS	  MAN	  BLAND	  ANDRA	  ELEVER	  FÖR	  SITT	  
SKOLFUSK,	  DÅ?	  HUR	  BEHANDLAS	  DE	  SOM	  OFTA	  FUSKAR?	  
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en nyckelindikator på att sociala normer har överträtts (Durkheim, 2002). 
Förmågan att förstå vad som leder till social upprördhet innebär att ha 
internaliserat sin sociokultur (Habermas, 2008). 
 
Normer är uppfattade socialt förankrade imperativ för handling men som sådana 
kan de inte erbjuda heltäckande handlingsguider. Specifika situationer behöver 
tolkas och hanteras individuellt. Även om normerna betraktas som 
överindividuella, är det viktigt att poängtera att de förstås som reglerande för 
handling på individnivå och att människor ”uppträder förmodligen strategiskt 
och medvetet inom sin ‘tilldelade’ roll” (Repstad, 2004, s.53). Hacking (2000) 
benämner socialt konstruerade kategorier av medmänniskor som interaktiva 
kategorier utifrån att individer i kategorier och roller kan ”bli medvetna om hur 
de kategoriseras och anpassa sitt beteende därefter” (a.a., s.50). Att skolfuska 
kan innebära att man bryter mot regler, mot sitt sociala rollmanus och mot de 
normer som gäller för rollen. 

 

4.3.5.1 Skolfusk uppfattas kunna säkra meritokratisk rättvisa  

Elevernas upprördhet över skolfusk förefaller i högre grad gälla att 
konsekvenserna av fusk uppfattas riskera en distributivt orättvis fördelning av 
betyg än att skolfusk faktiskt förekommer. Begreppen rättvisa och prestation 
utgör essenser i begreppet meritokrati som i sig är helt centralt för att förstå hur 
eleverna uppfattar skolfusk som ett socialt dilemma. Enligt 
Nationalencyklopedin (2013) definieras begreppet meritokrati som en 
”samhällsordning i vilken individer rangordnas och sociala belöningar (inkomst, 
status) fördelas efter förmåga och förtjänster, oftast värderade efter 
utbildningsmässiga meriter.” Eleverna ger i fokusgruppsdiskussionerna uttryck 
för att procedurerna kring kunskapsprövande praktiker är så bristfälliga att 
skolans officiella allokeringsuppdrag inte uppfattas fungera trovärdigt. Lindblad 
och Lundahl (2001) redovisar att skolan i samtiden har ett starkt fokus på 
resultat och att svenska ungdomar förefaller skeptiska till utbildningssystemets 
förmåga att fungera rättvist i förhållande till denna resultatfokusering. 

 
Utifrån ovanstående vågar jag nu att formulera ett något mera sammanhållet 
svar på frågan om hur eleverna uppfattar skolfusk som ett socialt dilemma: 
Eleverna förefaller att tolerera skolfusk i förhållande till de upplevda bristerna i 
proceduriell rättvisa för kunskapsprövningar, men samtidigt inte tolerera att 
skolkamrater får oförtjänta relativa betygsfördelar av sitt skolfusk. Lite spetsigt 
kan jag kanske formulera det som att elevernas starkaste rättvisenorm för 
skolfuskpraktiker är att resultatet av skolprestationer bör leda till en 
meritokratisk rättvis distribution av betyg, oavsett om betygen underbyggs av 
skolfusk eller inte.  
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(2005) beskriver som centralt för rollbegreppet. Det slags lågfrekventa vid-
behov-fusk som utförs inom ramen för termostatrollen väcker inte social 
upprördhet.  
 
För att undvika att bryta emot rättvisenormen, att hierarkin i betygsutfall skall 
bevaras även med ett utbrett skolfusk, blir lösningen att skolfusk tolereras upp 
till den betygsnivå som termostaten uppfattas ha kunnat uppnå utan skolfusk, 
om inte ett tillfälligt problem plötslig hade kommit i vägen: 

 
Jag	  hittade	  helt	  enkelt	  ingen	  person	  att	  intervjua	  så	  istället	  tog	  jag	  
och	  min	  kompis	  samma	  person	  […]	  och	  skrev	  uppsatsen	  ihop,	  som	  vi	  
sedan	   lämnade	   in	   till	   våra	   lärare,	   som	  var	   två	  olika	  personer.	   […]	  
Jag	  uppfattade	  det	  som	  att	  det	  inte	  påverkade	  mitt	  betyg	  eller	  mig	  
särskilt	  mycket.	  (Elev-‐19-‐2006)	  

 
Som synes är elev 19 i utsagan ovan tydligt medveten om var gränserna för ett 
socialt tolererat skolfusk går. Skolfusk i termostatrollen kan kanske betraktas 
som ett av eleverna uppfattat normalt och nödvändigt smörjmedel i 
skolfuskpraktiker. Om 90 procent av avgångseleverna medger skolfusk 
samtidigt som skolfusk förefaller tämligen tolererat bland eleverna, så bör en 
betydande del av genomfört skolfusk ha ägt rum inom ramen för 
termostatrollen. 
 

4.3.5 Skolfusk i förhållande till regler, roller och normer 
Sociala normer spelar en viktig funktion i att lösa den sociala ordningens 
uppgift att skapa förutsägbarhet och därigenom social stabilitet (Elster, 1989b). 
Den instabilitet i skolfuskpraktiker som, enligt eleverna förorsakas av bristande 
proceduriell rättvisa kring skolfuskpraktiker, kan delvis repareras genom 
elevernas framförhandlade sociala normer för ett rättvist skolfusk. Att eleverna 
sinsemellan förefaller att diskutera skolfusk så pass öppet, kan dels förstås som 
uttryck för en hög tolerans för skolfusk, dels som ett uttryck för behov av att 
gemensamt skapa förutsägbarhet och stabilitet kring skolfuskpraktiker. När man 
deltar i ett intersubjektivt utbyte gör man, enligt Habermas (1996a), anspråk på 
att det språkligt sagda inte utan vidare kan överges i handling. Normens tydliga 
anknytning till handling innebär också att normen inte bör betraktas som 
idealistisk (Aubert, 1979). 

 
Att tillskrivas en roll handlar inte om att spela en fritt vald roll, utan snarare om 
att förväntas följa ett socialt förankrat rollmanus. Normer bidrar till att skapa 
mening och begriplighet i det sociala livet (Therborn, 1993). Att sociala normer 
uppfattas som förväntningar på ett visst agerande är en av den sociala normens 
essenser (Baier & Svensson, 2009). Social upprördhet är, som tidigare nämnts, 
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men inte nödvändigtvis normbrytande. Eleverna förefaller generellt väl 
medvetna om i vilka sammanhang skolfusk riskerar att väcka social upprördhet, 
vilket ju, enligt Durkheim (2002) utgör en indikator för en norm. Normbrytande 
skolfusk inom pluggisrollen hanteras privat för att inte exponera rollkonflikter, 
varemot normbrytande skolfusk i skolglidarrollen är rollförstärkande. Fusk i 
överlevarrollen respektive termostatrollen är socialt tolererat och behöver därför 
inte på samma vis döljas.  
 
Elever som reflekterar över eget faktiskt genomfört skolfusk förefaller också att 
ha internaliserat såväl rolltillskrivningarna som de normer som följer med dem. 
De skolfuskande eleverna har handlat avsiktligt och kan rationellt ange skäl till 
sitt eget fusk i förhållande till gällande sociala normer. Eleverna uppvisar också 
en tydlig förståelse för hur dessa anförda skäl bedöms av skolkamrater. ”Den 
avsiktligt handlande blir inte överraskad.” (Molander, 1996, s.112) Elevernas 
sociala normer kring skolfuskpraktiker kan därmed förstås som internaliserade 
hos enskilda elever, vilket dock inte med nödvändighet innebär att de också 
efterlevs. 
 
I elevernas utsagor syns genomgående det starka behovet av att legitimera eget 
skolfusk genom att poängtera att den meritokratiska rättvisan bibehållits. Den 
normparadox det innebär att överlevaren tolereras att skolfuska sig förbi sin 
egentligt uppfattade prestationsnivå, dvs. underkänt, hittar sin lösning i att lägsta 
godkända betygsnivån mer eller mindre betraktas som det lägst garanterade 
utfallet av en gymnasieutbildning. När prestationer på underkänd nivå så tydligt 
betraktas som icke-önskvärda av någon, innebär det samtidigt att fusk från 
underkänd nivå till godkänd nivå inte uppfattas göra egentligt våld på 
betygshierarkier och därmed inte heller leder till social upprördhet bland 
eleverna: ”[…] men jag menar fuska sig till ett g […] jag tror inte att så många 
fuskar sig till ett mvg, som sagt mest från ig till g” (Elev-E). 
 
Skolglidarrollen har många av de kännetecken som gäller för en så kallad 
friåkare som är den sorts aktör som främst underbygger sociala fällor. 
Begreppet friåkare har sitt ursprung i ekonomisk teori och används för individer 
som överutnyttjar kollektiva system och social tillit i avsikt att för egen del 
skaffa sig relativa fördelar. Om alla skulle agera som friåkare, skulle de 
kollektiva systemen bryta samman (Elster, 1989b). Att oupptäckt komma undan 
med högfrekvent skolfusk förstås av skolkamraterna som negativt fostrande: 
”Att man märker hur lätt det är, så att man fortsätter med det.” (T-elev) 
Skolfusk i skolglidarrollen hotar den sociala ordningen i skolfuskpraktiker.  
 
Utgångspunkten för de normförhandlingar som beviljar en viss skolfusktolerans 
för termostater är ofta övertygelsen om att de flesta av skolkamraterna också 
fuskar. Därmed riskerar man att själv orättvist hamna efter i betygshierarkin om 
man inte själv skolfuskar när det tillfälligt behövs för att prestera på normalt 
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Tabell 18. Meritokratisk rättvisa i skolfuskpraktiker och dess koppling till olika 
elevroller 

Hur uppfattar eleverna roller och normer kring skolfusk som ett socialt 
rättvisedilemma? 
Elevroller i 
skolfuskpraktiker 

Rollspecifika normer för 
skolfuskpraktiker 

Övergripande tema 

Pluggisen Pluggisar bör inte (tolereras 
att) skolfuska 

 
Resultatet av skol-
prestationer bör leda 
till en meritokratisk 
rättvis distribution av 
betyg, oavsett om 
betygen underbyggs av 
skolfusk eller inte. 
(Meritokratisk 
rättvisa) 

Överlevaren Överlevare bör (tolereras att) 
skolfuska upp till lägst 
godkända betygsnivå 

Skolglidaren Skolglidare bör inte (tolereras 
att) skolfuska 

Termostaten Alla elever bör tolereras att 
skolfuska till normal betygs-
nivå vid enstaka reella behov 

 
Eleverna förstår skolfusk som något ofrånkomligt i sin utbildningsmiljö och 
utifrån detta tolereras skolfusk om det sker med ett meritokratiskt rättvist 
rangordnat utfall. Utbildningssystemets uppdrag att på rättvisa grunder allokera 
livschanser utifrån förmåga bör bibehållas med eller utan skolfusk. Det är 
möjligheten att rättvist och rättvisande kunna rangordna elever utifrån 
betygsresultat som utgör grunden i elevernas diskussioner. 
 
Normer skall, per definition, uppfattas som handlingsimperativ av de individer 
de berör (Baier & Svensson, 2009). Det innebär att individer också är medvetna 
om när de bryter emot både generella och rollspecifika normer. Jag menar att 
tolkningen av empirin validerar detta. Tolkningen av elevernas chatdiskussioner 
om skolkamraters skolfusk, och av elevers reflektioner kring eget faktiskt 
genomfört skolfusk, kan sammanfattas enligt nedanstående tabell: 
 
Tabell 19. Skolfusk i de fyra olika elevrollerna i förhållande till regler, roller 
och normer 

 Pluggisars 
skolfusk 

Skolglidares 
skolfusk 

Överlevares 
skolfusk upp 
till godkänt 

Termostaters 
enstaka 
skolfusk på 
”normal” nivå 

Regelbrott x x x x 
Rollkonflikt x    
Normbrott x x   

 
Eleverna förefaller att vara väl medvetna om de olika elevrollerna som 
identifierats i skolfuskpraktiker och också om vilka rollspecifika normer som 
gäller för de olika rollerna. Fusk inom samtliga fyra elevroller är regelbrytande, 
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Tabell 18. Meritokratisk rättvisa i skolfuskpraktiker och dess koppling till olika 
elevroller 

Hur uppfattar eleverna roller och normer kring skolfusk som ett socialt 
rättvisedilemma? 
Elevroller i 
skolfuskpraktiker 

Rollspecifika normer för 
skolfuskpraktiker 

Övergripande tema 

Pluggisen Pluggisar bör inte (tolereras 
att) skolfuska 

 
Resultatet av skol-
prestationer bör leda 
till en meritokratisk 
rättvis distribution av 
betyg, oavsett om 
betygen underbyggs av 
skolfusk eller inte. 
(Meritokratisk 
rättvisa) 

Överlevaren Överlevare bör (tolereras att) 
skolfuska upp till lägst 
godkända betygsnivå 

Skolglidaren Skolglidare bör inte (tolereras 
att) skolfuska 

Termostaten Alla elever bör tolereras att 
skolfuska till normal betygs-
nivå vid enstaka reella behov 

 
Eleverna förstår skolfusk som något ofrånkomligt i sin utbildningsmiljö och 
utifrån detta tolereras skolfusk om det sker med ett meritokratiskt rättvist 
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Normer skall, per definition, uppfattas som handlingsimperativ av de individer 
de berör (Baier & Svensson, 2009). Det innebär att individer också är medvetna 
om när de bryter emot både generella och rollspecifika normer. Jag menar att 
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Tabell 19. Skolfusk i de fyra olika elevrollerna i förhållande till regler, roller 
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 Pluggisars 
skolfusk 

Skolglidares 
skolfusk 

Överlevares 
skolfusk upp 
till godkänt 

Termostaters 
enstaka 
skolfusk på 
”normal” nivå 
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Eleverna förefaller att vara väl medvetna om de olika elevrollerna som 
identifierats i skolfuskpraktiker och också om vilka rollspecifika normer som 
gäller för de olika rollerna. Fusk inom samtliga fyra elevroller är regelbrytande, 
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5 AVHANDLINGENS 
NORMTEORETISKA PLATTFORM  

Elevernas sociala normer utgör mönster med en tillräcklig struktur för att kunna 
fungera som gemensamt uppfattade handlingsguider för hur eleverna 
individuellt bör agera i skolfuskpraktiker. Den klassiska vetenskapsteoretiska 
aktör-struktur problematiken handlar just om i vilken mån individer är fria att 
agera i förhållande till strukturella villkor respektive i vilken mån individers 
agerande förmår att förändra strukturer (Åsberg, 2001). Aktör-
strukturproblematiken är central i denna avhandling där det övergripande syftet 
utgörs av att kunna närma mig en förståelse av möjlighetsrummet för lärande i 
relationen individ-samhälle som det uttrycks genom normer kring 
skolfuskpraktiker. I kapitlet sätts avhandlingens bärande begrepp, dvs. normer 
in i det vetenskapsteoretiska sammanhang vari det har förståtts och använts. I 
kapitlet redogörs för de perspektiv på aktör-strukturproblematiken som 
avhandlingen byggs upp omkring, men också för andra metodologiska 
grundantaganden och teoretiska utgångspunkter som har bildat grund för hur 
avhandlingen arbetats fram. I och med kapitlets avslutning tillförs avhandlingen 
ett mera systemteoretiskt perspektiv som fördjupas ju längre avhandlingen 
fortskrider.   
 

5.1 Sociala handlingssystem och skolfuskpraktiker 
All social samvaro är underbyggd av sociala normer - ett normlöst samhälle är 
en omöjlighet (Hydén, 2002). Att något är normalt är ett uttryck för att den 
sociala verkligheten har en viss ordning, antingen i form av upprepade skeenden 
eller i form av sociala överenskommelser. Det normala har trögrörlig struktur 
och är därmed också möjligt att urskilja och observera. Alternativet till en 
strukturerad värld skulle vara att verkligheten är instabilt slumpartad och 
därigenom omöjlig att ha förväntningar om.  En ostrukturerad social värld 
erbjuder ingen social ordning och kännetecknar därmed inte heller vad 
Durkheim (1984) kallar ett samhälle. Strukturer som huvudsakligen är 
uppbyggda av individers socialt delade kunskaper, värderingar och normer 
kring vissa fenomen kan analytiskt benämnas ett sociokulturellt system. De 
normer för elevers agerande i skolfuskpraktiker som framtolkats ur empirin, 
utgör delar av ett sådant sociokulturellt handlingssystem. Genom att 
avhandlingens nav utgörs av begreppen skolfusk och normer fokuseras naturligt 
på den handlingsrelaterade aspekten av system: 
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förväntad nivå. När elev B i sin chatgrupp avslöjar: ”alltså alla har väl fuskat 
ngn gång (jag iaf) och a, man ska inte kasta sten i glashus” möts det inte av 
några misskrediterande protester och i diskussionen reproduceras därmed 
normerna för den sociala fällans logik.  
 
Att agera utanför sin tillskrivna sociala roll med tillhörande normer kan orsaka 
social upprördhet och konflikter i den sociala gemenskapen samt leda till att 
övriga gruppmedlemmar försöker att återställa den sociala ordningen genom att 
sanktionera rollbrytaren negativt (Therborn, 1993). Rollen som begrepp kan 
därmed användas för att beskriva samspelet mellan handling och norm (Aubert, 
1979). Att agera enligt sociala normer är att agera normalt (Therborn, 1993). I 
en diskussion om normer och det normala framhåller Hydén (2002) att: ”det 
normala […] många gånger (kan) ligga mellan väldigt breda marginaler. 
Normernas funktion blir då att ange gränsen för tolererat beteende” (a.a., s.110).  
 
Avhandlingen har så här långt handlat om att jag identifierat och beskrivit 
elevernas sociala normer för skolfuskpraktiker. Hur detta mönster av sociala 
normer förstås fungera och verka bildar ingång till nästa kapitel där min 
användning av begreppet normer i avhandlingens skall sättas in i ett 
vetenskapsteoretiskt sammanhang. 
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5.1.1 Agentroller och adressatroller i skolfuskpraktiker 
Inom det sociokulturella handlingssystemet lär vi oss, i roller av deltagande 
agenter, vad som är ett socialt accepterat och uppskattat agerande: ”Lär vi oss 
inte det sociala livets spelregler kommer vi i ökande grad att betraktas som 
’konstiga’, ’udda’, ’avvikande’, ’asociala’ och liknande.” (Baier & Svensson, 
2009, s.112) Vid brott mot sociala normer har sanktionen alltid sin 
utgångspunkt i socialt konstruerade överenskommelser om rätt och fel. Ofta kan 
sociala normer vara mer eller mindre omedvetna och främst finnas i form av 
kulturellt etablerade vanemönster som först blir synliga när de överträtts. 
Jacobsson och Sandstedt (2005)  hävdar, med referens till Durkheim, att en 
kollektiv upprördhet indikerar ”att normer som är heliga för kollektivet har 
överskridits och skandalen kan ses som en ritual för att konfrontera 
normöverträdare, sanktionera normbrott och därigenom bekräfta normen” (a.a., 
s.149). 
 
Något generaliserande kan det sociokulturella systemet, som det här har 
beskrivits, förstås som fungerande inom civilsamhällets ramar, dvs. frikopplat 
från förväntningar på att efterleva formaliserade regleringar respektive 
förväntningar på att agera utifrån eget vinstintresse. I civilsamhället är 
medborgaren främst agent. 

 
Elevernas, tidigare identifierade och presenterade, sociala normer för tillvaron i 
skolfuskpraktiker sker tydligt under inverkan av en stark förväntan om att alla 
elever bör prestera skolresultat i form av betyg. Denna förväntan har inte främst 
ursprung i det sociokulturella handlingssystemet. Inom det handlingssystem 
som frambringar normen att alla elever alltid bör prestera lägst godkända betyg 
är normen formaliserad som beslut av politisk administrativ karaktär i kursmål 
och betygskriterier. En annan norm med politisk administrativ avsändare är, den 
till regel formaliserade normen, att man inte får fuska. Elevernas diskussioner 
om rättvisa skolfuskpraktiker utgår i grunden ifrån normkonflikten mellan att 
alla bör uppnå minst godkända betyg och att alla bör följa regelverket kring 
skolfusk:  
 

Vissa	  kan	  inte	  klara	  av	  prov	  för	  att	  det	  är	  fel	  sätt	  för	  dom,	  men	  de	  är	  
hur	   bra	   som	   helst	   men	   får	   inte	   möjlighet	   att	   visa	   detta	   för	   att	  
skolan	   har	   ett	   dumt	   system	   som	   endast	   hjälper	   dom	   starka	  
eleverna.	  (L-‐elev)	  

 
Elevernas behov av att förhandla fram sociala normer för skolfuskpraktiker 
föregås av utbildningssystemets formaliserade förväntan om att elever bör 
uppnå i förväg uppställda mål, dvs. betyg. Roller och normer som hör samman 
med institutionaliserade prestationsmål har sitt ursprung i ett annat 
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Det	  som	  gör	  ett	  system	  till	  ett	  handlingssystem	  är	  just	  att	  systemet	  
är	  uppbyggt	  av	  normer,	  av	  handlingsanvisningar.	  Genom	  normerna	  
synkroniseras	   och	   samordnas	   våra	   och	   andras	   beteenden	   som	  
därigenom	   kommer	   att	   bilda	   sociala	   handlingssystem.	   (Hydén,	  
2002,	  s.114)	  

 
Sociala normer bör förstås som tätt förknippade med det sociala rollbegrepp 
som används i avhandlingen. ”Inom sociologin brukar sägas att en roll är en 
bestämd uppsättning normer. […] Inom var och en av dessa roller är det lätt att 
hitta normer som anger vad en person skall göra som har den rollen.” (Baier & 
Svensson, 2009, s.83) Förväntningarna fungerar som handlingsguider och   
samhället ”består i grunden av just sådana sociala positioner med associerade 
praktiker och regler” (Danermark m.fl., 1997, s.121). Genom rolltillskrivningen 
avpersonifieras de argument som uttrycker förväntningar på rollens beteende, 
dvs. normer, och får i stället status av överindividuell social struktur. 
 
I avhandlingen förstås handlingssystem som villkorande för individers 
handlingsutrymme. Inom det sociokulturella handlingssystemet sätter sociala 
normer gränser för vad som är ett accepterat handlingsmönster i ett visst socialt 
sammanhang, eller med Habermas (2008) ord ”kränkningen av en legitim 
förväntan, förutsätter […] de underliggande normernas normativa giltighet” 
(a.a., s.110). Den redovisade empirin visar att man, för att bli socialt uppskattad 
i skolfuskpraktiker, bör agera enligt normer för meritokratisk rättvisa. 
Förväntningar om rättvisa har avgörande betydelse i alla sociala normer (Elster, 
1989b).  
 
Inom det sociokulturella handlingssystemet vet eleverna, via sociala normer, 
vilka handlingar som är uppskattade, tolererade och ogillade i skolfuskpraktiker 
och kan anpassa sitt agerande därefter. Stabiliteten i ett system utgör underlag 
för förväntningar: ”När förväntningar får en viss stabilitet över sig, så att samma 
förväntningar uppträder i samma typ av situation, kallas dessa i allmänhet 
normer” (Repstad, 2004, s.56). Normer som handlingsanvisningar uppstår 
egentligen först när individer uppfattar att alternativa handlingsvägar är möjliga. 
Inom det sociokulturella handlingssystemet förhandlas därför ständigt om 
socialt lämpliga sätt att agera: 

 
Det	   socio-‐kulturella	   systemet	  är	   emellertid	   inte	   statiskt.	  Tyngden	   i	  
normerna	  bestäms	   sist	   och	   slutligen	  av	   de	   inblandade	   individerna	  
själva	  som	  genom	  att	  artikulera	  sina	  intressen	  och	  synpunkter	  kan	  
förstärka	   det	   socio-‐kulturella	   systemets	   normer.	   (Hydén,	   2002,	  
s.277)	  
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förstärka	   det	   socio-‐kulturella	   systemets	   normer.	   (Hydén,	   2002,	  
s.277)	  

 



107 

 
I avhandlingen utgår jag ifrån att människor kan ange skäl för sina handlingar, 
vilket enligt Habermas (1996a) beskrivs som att vara rationell, men inte lika 
självklart ange orsak till handlandet eller förutse vidden av de konsekvenser 
som ett visst agerande kan leda till. Vid normbildningsprocesser möts individers 
vilja/värderingar och kunskap kring ett visst fenomen och de mer eller mindre 
medvetna, handlingsavgränsande villkor som olika slags strukturer innefattar. 
Att aktörer inte alltid lyckas att omfatta hur övergripande 
strukturer/systemmöjligheter villkorar deras tänkande och handlande utgör en 
av utgångspunkterna i kritisk hermeneutik, liksom att dessa villkoranden kan 
leda till att aktörer får en förvrängd uppfattning om såväl sig själva och varandra 
som av de faktiska handlingsutrymmen som föreligger.  
 
Normaspekten vilja handlar om de värden och drivkrafter som motiverar 
individer att agera (Hydén, 2002). Aspekten kunskap är ”beroende av hur vi ser 
och uppfattar världen” (a.a., s.285). Aspekten kunskap gäller i ett 
handlingsperspektiv aktörens förmåga att uppfatta, tolka och förstå de 
förväntningar och möjligheter som omger en viss praktik. Kunskapen kan också 
avgränsa förmågan att faktiskt kunna utföra en viss handling. Handlingar 
påverkas av både våra individuella värderingar och av vår kunskap om andra 
gruppmedlemmars värderingar (Baier & Svensson, 2009). Kunskaper kan vara 
sanna eller inte, men bildar oavsett detta underlag för de normförhandlingar vars 
utfall reglerar handling. Nucci (2001) betonar att en uppdelning mellan 
kognition och affektion i grunden är analytisk och svårligen låter sig separeras i 
praktik: ”Moral experience is not a matter of either cognition or emotion, but 
rather an invitable integration between thought and feelings.” (a.a., s.xix) 

 
De tre huvudaspekterna av normen, dvs. vilja, kunskap och systemmöjligheter, 
antas samverka dialektiskt. Varje normaspekt påverkas således av de övriga två 
normaspekterna. Om och när normen faller ut i faktiskt genomförd handling 
antas handlingen vara baserad på en viss sammansättning av dessa 
normaspekter. Hydén (2002) poängterar att:  
 

[…]	   det	   sker	   en	   ömsesidig	   påverkan	   av	   normens	   förutsättningar	   i	  
själva	  normbildningsprocessen.	  Viljan	  och	  värdet	  påverkar	  vad	  som	  
blir	   relevant	   som	   kunskap,	   vad	   vi	   letar	   efter.	   Samtidigt	   är	   […]	  
kunskap	   […]	   relaterad	   till	   och	   beroende	   av	   systemen	   och	  
systemvillkoren.	   Cirkeln	   sluts	   av	   att	   systemvillkoren	   i	   sin	   tur	   har	  
konsekvenser	  för	  vilka	  värden	  och	  drivkrafter	  som	  gör	  sig	  gällande	  i	  
samhället	  i	  stort.	  (a.a.,	  s.287)	  

 
För att analysera en norm behöver man, enligt Hydén (2002), skaffa sig 
förståelse för just den vilja och den kunskap som underbygger normen. ”Det är 
genom att rekonstruera bevekelsegrunderna för aktörernas handlingar […] vi 
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handlingssystem än det sociokulturella och är inte lika öppna för sociala 
förhandlingar: 
 

Man	  kan	  som	  enkelt	  person	   ikke	  komme	  med	  sin	  helt	  egen	  version	  
af,	  hvad	  ens	  rolle	  indebærer,	  hvis	  den	  er	  i	  direkte	  modstrid	  med	  de	  
institutionelt	   og	   diskursivt	   producerede	   rolletilbud.	   Hvis	   man	  
hævder	   en	   sådan	   egen	   version,	   vil	   de	   ofta	   udløse	   konflikter	   med	  
andre	  rollebærere.	  (Poulsen,	  2005,	  s.181)	  

 
Poulsen poängterar att rollerbjudanden kan produceras såväl av institutioner, 
dvs. villkorade av administrativa strukturer, som socialt diskursivt, dvs. genom 
resultatet av mellanmänskliga förhandlingar. De prestationsförväntningar som 
tydligt uppfattas figurera bakom elevernas rolltillskrivningar och 
normförhandlingar är institutionellt formaliserade via kursplaner och 
betygskriterier, men också socialt reproducerade i elevernas diskussioner. 
Eleverna uppfattar sig inte att kunna påverka regelverket men väl att socialt 
kunna förhandla om hur man bäst bör agera i förhållande till de ramar som 
uppfattas som orimliga att efterleva. De normer för ett rättvist skolfusk som 
uppfattas kunna återställa en meritokratisk rättvisa är således producerade i 
elevernas sociokulturella gemenskap, men villkorade av politiska och 
administrativa system. De politisk administrativa normerna gäller både att 
eleverna bör uppvisa skolprestationer på lägst godkända betygsnivå och att 
prestationerna bör prövas och betygssättas enligt gällande regelverk.  
 
Den empiri som presenterats så här långt i avhandlingen har hanterats och 
beskrivits som relativt opåverkad av fenomen och krafter utanför den 
sociokulturella miljö som eleverna delar. Med sig i i de normförhandlingar som 
präglar denna delade sociokultur har eleverna individuella värderingar och 
kunskaper ifrån tidigare gjorda erfarenheter. I Hydéns (2002) normteori utgör 
vilja/värderingar respektive kunskap två aspekter av sammanlagt tre som bildar 
underlag för normbildningsprocesser. 
 

5.1.2 Tre aspekter av normer  
Social normbildning sker när människor delar med sig av sina personliga 
värderingar och kunskaper om ett visst fenomen till andra människor. Inom 
ramen för normteori betraktar Hydén (2002) individers vilja/värderingar och 
kunskap samt systemmöjligheter som de tre aspekterna av en 
normbildningsprocess. Med systemmöjligheter avses det handlingsutrymme 
som, villkorat av tekniska, ekonomiska, politiskt administrativa och 
sociokulturella normer, står till faktiskt eller uppfattat förfogande för aktörers 
agerande. I intersubjektiva normförhandlingar tolkas dessa aspekter i 
förhållande till ett gemensamt uppfattat dilemma. 
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termer av förväntningar där ”man bör inte röra den varma spisen”, ”man bör inte 
betala för mycket för en begagnad bil”, ”man bör lämna sin självdeklaration i 
tid” och ”man bör komma ihåg att tacka för senast” kan utgöra exempel på 
socialt kommunicerade normer härrörande från de fyra olika 
handlingssystemen. Ju tätare ett handlingssystem är knutet till fysiskt materiella 
fenomen desto mera kännbara blir konsekvenserna av att bryta emot de normer 
som handlingssystemet innefattar och desto mindre behöver normerna 
kommuniceras socialt för att uppfattas. 
 
Som aktör är man ”both free and constrained” (Archer, 1995, s.29) och kan med 
olika grader av framgång utmana de handlingsimperativ som förstås leda till 
framgång enligt de olika handlingssystemens spelregler. Att aktörer således har 
”partiell autonomi” i förhållande till strukturerna (Lundqvist, 1984) är viktigt att 
betona: ”De strukturella normerna skall därmed inte uppfattas som 
deterministiska i detalj. De tillhandahåller de normativa förutsättningarna men 
föreskriver inte vilka konkreta åtgärder som skall vidtas.” (Hydén, 2002, s.123) 
Inom ramen för ett handlingssystem är aktörerna ”inte bara underkastade 
spelreglerna som sådana utan också de värdemässiga premisser som ligger 
inbäddade i respektive spel” (a.a., s.123). Även Lundquist (1998b) menar att 
strukturer på intet sätt bör betraktas som neutrala.  

 
Lundgren (1979) förefaller att resonera utifrån en verklighetsbeskrivning 
motsvarande den som jag tolkar underbygger Hydéns (2002) normteori, när han 
använder begreppet läroplanskod för de föreställningar som ligger till grund för 
läroplanens tre analytiska nivåer:  
 

Denna	  kod	  formas	  historiskt	  och	  i	  nutiden	  av	  existerande	  materiella	  
och	   kulturella	   villkor	   samt	   föreställningar	   om	   utbildning	   i	   olika	  
politiska,	  administrativa	  och	  pedagogiska	  processer.	  (a.a.,	  s.22).	  

 
Jag tolkar det som möjligt att använda Lundgrens (1979) kategorisering av 
läroplansnivåer kompatibelt med Hydéns (2002)  utsträckta normbegrepp. Olika 
sorters materiella och sociala strukturer innefattar anvisningar om hur man bör 
agera i förhållande till dem. I Lundgrens (1979) formuleringar återfinns också 
avhandlingens tvådelade ambition att såväl identifiera normer kring skolfusk 
som att försöka att förklara på vilka strukturella villkor dessa normer som 
fenomen verkar: 
 

Varje	   fråga	   som	   i	   detta	   sammanhang	   kan	   ställas	   kan	   också	  
besvaras	  både	  normativt	  och	  förklarande.	  Med	  normativt	  menas	  att	  
varje	   fråga	  kan	  formuleras	  så	  att	  svaret	  anger	  vad	  som	  bör	  göras.	  
Med	   förklarande	   menas	   att	   varje	   fråga	   kan	   så	   formuleras,	   att	  
svaret	   anger	   en	   förklaring	   av	   ett	   existerande	   fenomen.	   (a.a.,	   s.22-‐
23)	  

108 

förmår att systematisera kunskap om förekomsten av vissa normer och hur dessa 
är uppbyggda.” (a.a., s.314) Det är en sådan rekonstruerande kartläggning av 
elevers vilja/värderingar kring, respektive kunskap om, skolfuskpraktiker som 
har lett fram till de identifierade sociala normer som utgör resultaten i 
avhandlingens första del. Baier och Svensson (2009) skriver att normer ofta har 
”en medveten, intentionell sida och denna sida kan vi rekonstruera på samma 
sätt som historiker rekonstruerar uppfattningar, värdestrukturer etc” (a.a., s.29). 
 
I den metodologi som innefattas i normteorin ingår att omvärlden utgörs av flera 
handlingssystem och att dessa handlingssystems inbördes relation och påverkan 
på ett visst fenomen kan undersökas. Hur det sociokulturella handlingssystemet 
förstås relatera till de tekniska, ekonomiska respektive politiskt administrativa 
handlingssystemen utgör fokus för nästa textavsnitt.  
 

5.2 Normteori med ett utsträckt normbegrepp  
I normteori kopplas normbegreppet mycket tydligt till handling, potentiell eller 
faktisk, med grundantagandet att endast individer kan agera. I normteorin som 
används i avhandlingen innefattas att normer kan genereras även av andra 
system än det som Hydén (2002) benämner det sociokulturella 
handlingssystemet. Hydén hänvisar till Durkheim och menar att man kan 
”utsträcka normbegreppet till fler än det socio-kulturella området” (a.a., s.99) 
utifrån att även icke-sociala system genererar anvisningar för ett lämpligt 
agerande:  
 

Norms	   arise	   to	   a	   great	   extent	   from	   structural	   conditions	   tied	   to	  
different	   systematic	   preconditions.	   In	   a	   sense,	   the	   systems	   act	   as	  
providers	  of	  premises	  for	  the	  actors´	  course	  of	  action.	  (Hydén	  1999,	  
s.76)	  

 
Med ett utsträckt normbegrepp stratifieras olika handlingssystem utifrån deras 
relativa kraft att, via normer, villkora individers handlande. Motsvarande förstås 
också handlingssystemens kraft att kunna stå emot transformeringar som relativ. 
Hydén (2002) särskiljer, i hierarkiskt handlingsvillkorande ordning, fyra olika 
handlingssystem, nämligen tekniska, ekonomiska, politiskt administrativa, 
respektive sociokulturella handlingssystem. Vart och ett av dessa 
handlingssystem innefattar dels vad Hydén kallar egna spelidéer som utgör en 
tydlig målsättning för vad spelet går ut på, dels tydliga anvisningar för hur man 
som aktör bör agera för att spela respektive spel framgångsrikt. Att vara aktör i 
ett visst handlingssystem innebär att omfattas av de normer som naturligt finns 
eller successivt genereras i spelet. Även om inte alla normer har ursprung i 
sociokulturella handlingssystem kommuniceras normer ändå ofta socialt i 
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Handlingssystemen presenteras i en ordning som utgörs av deras relativa grad 
av stabilitet och handlingsvillkorande kraft med det starkaste och mest stabila 
systemet först. 
 

5.2.1.1 Det tekniska handlingssystemet 

Det tekniska handlingssystemets normer innebär att aktörer förväntas acceptera 
och därmed efterleva handlingsimperativ som genereras av fysiska fenomen och 
naturlagar (Hydén, 2002). Överträdelser av tekniska normer medför universellt 
omedelbara och fysiskt märkbara sanktioner. Det gör ont att trotsa tyngdlagens 
normer eller att bränna sig på en varm spisplatta. Om man likväl försöker att 
utmana tekniska normer slår verkligheten tillbaka som det uttrycks av Barlebo 
Wenneberg (2001). Det finns inget egentligt förhandlingsutrymme kring hur 
människor bör agera i förhållande till tekniska system och många tekniska 
normer uppfattas utan social reproduktion genom att människor är både natur 
och kultur. Likväl reproduceras tekniska normer ofta socialt genom varningar 
och goda råd eftersom det förstås som sociokulturellt fördelaktigt att uttrycka 
omsorg om medmänniskors hälsa.41 

 

5.2.1.2 Det ekonomiska handlingssystemet 

Det marknadsekonomiska handlingssystemet är ett socialt konstruerat system 
vars spelidé inkluderar ett starkt fokus på handling riktad emot hur resurser bäst 
och effektivast kan öka sitt värde (Hydén, 2002). Utgångspunkten för spelidén 
är att om varje individ strävar efter maximal egennytta inom marknadsvillkoren, 
kommer den totala effektiviteten och tillväxten att maximeras till nytta både för 
individen själv och på aggregerad nivå därigenom också för alla andra.  
 
En marknad definieras vanligen som ett möte mellan säljare och köpare där 
båda parter agerar gemensamt så fort varor och/eller tjänster utbyts. I ett 
marknadsekonomiskt samhälle är det således omöjligt att inte agera. Likaledes 
är det omöjligt att agera på egen hand. Till spelreglerna hör att så mycket som 
möjligt bör kunna betraktas som en vara och att få, men centrala, regler måste 
följas.  
 
Reproduktion av sociala strukturer sker bara så länge som individer faktiskt 
agerar reproducerande (Sayer, 1992), men detta sker ofta oreflekterat. 
Människor agerar inte med huvudsaklig avsikt att reproducera 
marknadsekonomin när de veckohandlar för delar av sin månadslön. Genom att 
kontinuerligt agera reproduktivt, internaliserar individer de 
marknadsekonomiska normerna och utvecklar därigenom en viss syn på vad 
                                                        
41 Det är i sammanhanget värt at notera att det är motsvarande argument som reglerar människors 
agerande inom Nuccis (2001) moraliska domän, dvs. omtanke om medmänniskors hälsa. 
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Avhandlingens kunskapsobjekt utgörs av möjlighetsrummet för lärande i 
relationen individ-samhälle såsom det tar sig uttryck ur ett perspektiv av normer 
kring skolfuskpraktiker. Detta lärande förstås som villkorat av såväl fysiska som 
kulturella förutsättningar för individ och samhälle samt för relationerna dem 
emellan: 
 

Lärandet	   handlar	   således	   i	   sista	   hand	   om	  processer	   som	  utgör	   en	  
förmedling	  mellan	  människan	  som	  en	  biologisk-‐genetisk	  utvecklad	  
varelse	  och	  de	  av	  människorna	  utvecklade	  samhällsstrukturerna.	   I	  
lärandet	  utvecklas	  de	  kunskaper,	  de	  känslor	  och	  den	  socialitet	  som	  
utgör	   en	   väsentlig	   del	   av	   samhällets	   förutsättningar	   och	  
råmaterial.	   Men	   samhällsförhållandena	   utvecklar	   sig	   till	  
självständiga	  strukturer	  och	   får	  karaktären	  av	  givna	  ramar,	  som	  i	  
sin	   tur	   utgör	   betingelserna	   för	   de	   kunskaper,	   de	   känslor	   och	   den	  
socialitet	  som	  kan	  komma	  till	  uttryck.	  (Illeris,	  2001,	  s.228)	  	  

 
I vilken mån och på vilket sätt fysiska och sociala strukturer kan villkora 
lärande kan vara mer eller mindre medvetet för skolaktörer och skolintressenter. 
 
Det möjliga utrymmet för individers agerande skiljer sig åt beroende på var i 
den strukturella hierarkin handlingssystemet är placerat. Det sociokulturella 
handlingssystem vari de tidigare identifierade och beskrivna normerna för 
elevernas skolfuskpraktiker kan förstås som skapade, är svagast 
handlingsvillkorande av de fyra handlingssystemen.  
 

5.2.1 Ett stratifierat normsystem 
När nu avhandlingen, parallellt med den redan verksamma handlingsteoretiska 
orienteringen, även ämnar ta ut en systemteoretisk och förklarande riktning, 
kommer huvudfokus att läggas vid att förstå elevernas sociokultur i förhållande 
till övriga handlingssystem.  Utifrån dessa tillskrivs skolaktörer också andra 
roller än sociokulturella. Kompletterande roller innebär kompletterande normer 
för hur man bör agera i skolfuskpraktiker. Forskningsprocessen kommer 
härifrån att kompletteras med ett intresse för hur den sociala värld är beskaffad 
som förmår att frambringa sådana sociala normer för skolfuskpraktiker bland 
skolaktörer på ett samhällsvetenskapligt gymnasieprogram. Frågan uttrycker 
grundproblematiken för den kritiska realism som presenteras i textavsnitt 5.3 
och är att betrakta som ett uttryck för avhandlingens fjärde forskningsfråga som 
löd: Hur kan samhällsstrukturer förstås som villkorande för skolfuskpraktiker? 
 
I följande textavsnitt beskrivs de fyra olika handlingssystemen från Hydéns 
(2002) normteori och de generella normer som genereras i handlingssystemen. 



111 

Handlingssystemen presenteras i en ordning som utgörs av deras relativa grad 
av stabilitet och handlingsvillkorande kraft med det starkaste och mest stabila 
systemet först. 
 

5.2.1.1 Det tekniska handlingssystemet 

Det tekniska handlingssystemets normer innebär att aktörer förväntas acceptera 
och därmed efterleva handlingsimperativ som genereras av fysiska fenomen och 
naturlagar (Hydén, 2002). Överträdelser av tekniska normer medför universellt 
omedelbara och fysiskt märkbara sanktioner. Det gör ont att trotsa tyngdlagens 
normer eller att bränna sig på en varm spisplatta. Om man likväl försöker att 
utmana tekniska normer slår verkligheten tillbaka som det uttrycks av Barlebo 
Wenneberg (2001). Det finns inget egentligt förhandlingsutrymme kring hur 
människor bör agera i förhållande till tekniska system och många tekniska 
normer uppfattas utan social reproduktion genom att människor är både natur 
och kultur. Likväl reproduceras tekniska normer ofta socialt genom varningar 
och goda råd eftersom det förstås som sociokulturellt fördelaktigt att uttrycka 
omsorg om medmänniskors hälsa.41 

 

5.2.1.2 Det ekonomiska handlingssystemet 

Det marknadsekonomiska handlingssystemet är ett socialt konstruerat system 
vars spelidé inkluderar ett starkt fokus på handling riktad emot hur resurser bäst 
och effektivast kan öka sitt värde (Hydén, 2002). Utgångspunkten för spelidén 
är att om varje individ strävar efter maximal egennytta inom marknadsvillkoren, 
kommer den totala effektiviteten och tillväxten att maximeras till nytta både för 
individen själv och på aggregerad nivå därigenom också för alla andra.  
 
En marknad definieras vanligen som ett möte mellan säljare och köpare där 
båda parter agerar gemensamt så fort varor och/eller tjänster utbyts. I ett 
marknadsekonomiskt samhälle är det således omöjligt att inte agera. Likaledes 
är det omöjligt att agera på egen hand. Till spelreglerna hör att så mycket som 
möjligt bör kunna betraktas som en vara och att få, men centrala, regler måste 
följas.  
 
Reproduktion av sociala strukturer sker bara så länge som individer faktiskt 
agerar reproducerande (Sayer, 1992), men detta sker ofta oreflekterat. 
Människor agerar inte med huvudsaklig avsikt att reproducera 
marknadsekonomin när de veckohandlar för delar av sin månadslön. Genom att 
kontinuerligt agera reproduktivt, internaliserar individer de 
marknadsekonomiska normerna och utvecklar därigenom en viss syn på vad 
                                                        
41 Det är i sammanhanget värt at notera att det är motsvarande argument som reglerar människors 
agerande inom Nuccis (2001) moraliska domän, dvs. omtanke om medmänniskors hälsa. 

110 

 
Avhandlingens kunskapsobjekt utgörs av möjlighetsrummet för lärande i 
relationen individ-samhälle såsom det tar sig uttryck ur ett perspektiv av normer 
kring skolfuskpraktiker. Detta lärande förstås som villkorat av såväl fysiska som 
kulturella förutsättningar för individ och samhälle samt för relationerna dem 
emellan: 
 

Lärandet	   handlar	   således	   i	   sista	   hand	   om	  processer	   som	  utgör	   en	  
förmedling	  mellan	  människan	  som	  en	  biologisk-‐genetisk	  utvecklad	  
varelse	  och	  de	  av	  människorna	  utvecklade	  samhällsstrukturerna.	   I	  
lärandet	  utvecklas	  de	  kunskaper,	  de	  känslor	  och	  den	  socialitet	  som	  
utgör	   en	   väsentlig	   del	   av	   samhällets	   förutsättningar	   och	  
råmaterial.	   Men	   samhällsförhållandena	   utvecklar	   sig	   till	  
självständiga	  strukturer	  och	   får	  karaktären	  av	  givna	  ramar,	  som	  i	  
sin	   tur	   utgör	   betingelserna	   för	   de	   kunskaper,	   de	   känslor	   och	   den	  
socialitet	  som	  kan	  komma	  till	  uttryck.	  (Illeris,	  2001,	  s.228)	  	  

 
I vilken mån och på vilket sätt fysiska och sociala strukturer kan villkora 
lärande kan vara mer eller mindre medvetet för skolaktörer och skolintressenter. 
 
Det möjliga utrymmet för individers agerande skiljer sig åt beroende på var i 
den strukturella hierarkin handlingssystemet är placerat. Det sociokulturella 
handlingssystem vari de tidigare identifierade och beskrivna normerna för 
elevernas skolfuskpraktiker kan förstås som skapade, är svagast 
handlingsvillkorande av de fyra handlingssystemen.  
 

5.2.1 Ett stratifierat normsystem 
När nu avhandlingen, parallellt med den redan verksamma handlingsteoretiska 
orienteringen, även ämnar ta ut en systemteoretisk och förklarande riktning, 
kommer huvudfokus att läggas vid att förstå elevernas sociokultur i förhållande 
till övriga handlingssystem.  Utifrån dessa tillskrivs skolaktörer också andra 
roller än sociokulturella. Kompletterande roller innebär kompletterande normer 
för hur man bör agera i skolfuskpraktiker. Forskningsprocessen kommer 
härifrån att kompletteras med ett intresse för hur den sociala värld är beskaffad 
som förmår att frambringa sådana sociala normer för skolfuskpraktiker bland 
skolaktörer på ett samhällsvetenskapligt gymnasieprogram. Frågan uttrycker 
grundproblematiken för den kritiska realism som presenteras i textavsnitt 5.3 
och är att betrakta som ett uttryck för avhandlingens fjärde forskningsfråga som 
löd: Hur kan samhällsstrukturer förstås som villkorande för skolfuskpraktiker? 
 
I följande textavsnitt beskrivs de fyra olika handlingssystemen från Hydéns 
(2002) normteori och de generella normer som genereras i handlingssystemen. 



113 

5.2.1.3 Det politiskt administrativa handlingssystemet 

Det politiskt administrativa handlingssystemets funktion är att ändamålsenligt 
hantera beslut av gemensamt intresse: ”Förenklat kan vi säga att det politiska 
systemet hanterar beslutsprocessen angående kollektiva intressen medan det 
administrativa systemet genomför politiken.” (Baier & Svensson, 2009, s.113) I 
en välfungerande demokrati förväntas det politiskt administrativa systemet att 
samordna och förvalta ett samhälles sociala normbildning (Coleman, 1990). Det 
politiskt administrativa systemets utfall i form av formella lagar och direktiv är 
indirekt att betrakta som normer med förväntningar på att efterlevas på 
individnivå (Hydén, 2002).  
 
Genom olika nationella lagar, kommunalt fastställda direktiv, lokala 
arbetsbeskrivningar och utvärderingsrutiner strävar institutioner administrativt 
efter att operationalisera de politiska idéerna så att de kan verkställas i 
praktiken. Den i elevernas diskussioner identifierade starka normen att alla 
elever bör prestera lägst godkända resultat kan förstås utgöra ett sådant 
administrativt operationaliserat politiskt beslut. Ett politiskt administrativt 
handlingssystem som lyckas att producera normer som accepteras och efterlevs 
av aktörer kan förstås utgöra det institutionella ursprunget till social tillit som 
förordas av Rothstein (2003) och Durkheim (2002).  
 

5.2.1.4 Det sociokulturella handlingssystemet 

Det lägst stratifierade och därmed också svagast villkorande för handling av de 
fyra handlingssystemen är det sociokulturella. Framgång utifrån det 
sociokulturella systemets spelidé innebär att individer blir socialt uppskattade 
och omtyckta. Sociala normer kan sägas utgöra en sociokulturell gemenskaps 
sammanhållande kitt: ”Norms define the meaning of social membership.” 
(Therborn, 2002, s.870) Där sociala normer ifrån det sociokulturella systemet 
visserligen kan få individer att uppleva socialt villkorade begränsningar i sitt 
handlingsutrymme, binder de normer som konstitueras under villkor av tekniska 
respektive ekonomiska system upp individers handlingsutrymme på ett helt 
annat vis: 

 
Det	   socio-‐kulturella	   systemets	   […]	   större	   öppenhet	   gör	   att	   det	   är	  
svagare	  och	  får	  ge	  vika	  för	  de	  mer	  pregnanta	  normer	  som	  hör	  till	  de	  
ekonomiska	  eller	  tekniska	  systemen.	  (Hydén,	  2002,	  s.277)	  

 
Som jag tolkar det motsvarar det sociokulturella systemets spelidé Putnams 
(2001) och Deweys (1999) förståelse av den sociala tillitens primära ursprung 
där människor intersubjektivt diskuterar sig fram till vad ett önskvärt samhälle 
är och hur man gemensamt behöver agera för att uppnå ett sådant.  
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framgång är och hur man bör agera för att uppnå denna framgång. Det 
ekonomiska systemets spelregler är starka och tydligt villkorande för handling 
men, förutsatt att vi talar om marknadsekonomi, förstås individer inom dessa 
villkor kunna agera tämligen fritt i sina roller som köpare och/eller säljare.  

 
I marknadsekonomiska system förväntas pengar ytterst ha en materiell säkerhet 
som bas för sitt värde. Sociala konstruktioner som förstås knyta an till 
materialitet uppfattas ofta som starka (Searle, 1997). Den sociala konstruktionen 
pengar, knyter i sin tur an till en mängd andra socialt konstruerade fenomen i 
samhället som marknader, äganderätt och lönearbete vilka utgör 
förutsättningarna för vars och ens reella och fysiska existens. Utan dessa 
sammanlänkade marknadsekonomiska delfunktioner skulle västerländska 
samhällen vara helt annorlunda än vad de är: ”Följaktligen är vissa begrepp 
konstitutiva inte bara för avgränsade sociala fenomen utan för totaliteten av det 
samhälle där de äger rum.” (Danermark m.fl., 1997, s.67)  
 
Den marknadsekonomiska spelidén innefattar att ineffektiva aktörer konkurreras 
ut från marknaden. Spelet uppfattas således vara självreglerande till nytta för 
alla. Marknadsekonomin som idé har tillskrivits funktioner av nästan 
naturlagsliknande karaktär, vilket innebär att de normer som genereras inom det 
marknadsekonomiska systemet tenderar att upplevas förgivettagna: 
 

	  Economic	   norms	   have	   an	   advantage	   over	   most	   other	   norms,	  
particularly	   social	   norms,	   since	   the	   sanctions	   of	   economic	   norms	  
are	   so	   apparent.	   The	   actor	   gets	   instant	   feedback	   on	   whether	   his	  
behaviour	  is	  good	  or	  bad.	  (Hydén	  1999,	  s.78)	  

 
Förgivettagna normer är dels svåra att bryta emot, dels svåra att göra till föremål 
för socialt delade reflektioner om t.ex. rättvisa. I förgivettagandet ligger därmed 
också inbyggt svårigheten att tranformera ekonomiska handlingssystem. 
Fenomenet marknadsekonomi upphör inte att existera utan vidare. De sociala 
praktiker som knyts till pengar är vad de är i kraft av sin anknytning till det 
ekonomiska handlingssystemet. Marknadsekonomiska normer är givna av 
systemets inneboende idéer och förhandlas inte fram kontinuerligt. Ekonomiska 
normer är så pass starka att de t.o.m. i mångt och mycket vägleder hur de 
tekniska systemens resurser bör användas. Eftersom tekniska/fysiska 
systemnormer är så livsnödvändiga att efterleva att de sällan reflekteras kring, är 
det istället ofta det egentligen lägre stratifierade ekonomiska systemet som i 
sociala praktiker har starkast villkorande påverkan på individers handlingar 
(Hydén, 2002). 
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människor” (Hydén, 2002, s.289) och människor tenderar att följa normer även 
om de ofta har valet att agera annorlunda. Att vara agent definieras av Giddens 
(1984) just som att ha förmågan att kunna agera annorlunda.  
 
För att överhuvudtaget kunna erfaras som ett samhälle behöver ett sådant utgöra 
ett socialt mönster med en viss varaktighet, dvs. vad Rothstein (1988) kallar en 
samhällsvetenskaplig struktur.  Ett strikt strukturalistiskt perspektiv hävdar att 
individers tillvaro är helt och hållet deterministiskt beskuren av strukturella 
villkor. Sociologisk strukturalism bygger på grundtanken om samhället som en 
överindividuell enhet som, utifrån vissa givna förhållanden, ”(d)et må vara gud, 
produktivkrafterna eller ödet” (Lundquist, 1984, s.1), reglerar människors 
möjligheter att agera.  

 
Utgångspunkterna för studien är att begreppen aktör och struktur enbart kan 
förstås meningsfullt i en ömsesidigt konstituerande relation till varandra. En 
befintlig väg för en sådan utgångspunkt är socialkonstruktionismen som 
”tematiserar den sociale virkelighed som et forhold mellem muliggørende og 
begrænsende strukturer og refleksive subjekter, der kan både undvige og ændre 
strukturer” (Esmark m.fl., 2005, s.7). Esmarks m.fl. beskrivning slår fast det 
väsentliga att den sociala verkligheten inte är statisk utan föränderlig, men ger 
ingen vägledning i själva knäckfrågan kring aktör-strukturproblematiken, dvs. i 
vilken mån aktörer förmår att förändra strukturer. I den stratifierade normteorin 
(Hydén, 2002) föreslås att strukturer kan förstås som mer eller mindre 
påverkbara för transformation genom aktörers handlingar och vice versa mer 
eller mindre kraftfulla när det gäller att villkora aktörers handlingsutrymme. 
Även om normer förstås som villkorande, är det viktigt att de betraktas som 
potential för handling, dvs. som något som kan men inte behöver utlösa en 
handling. 

 
Det kritiskt realistiska perspektiv som bildar ontologisk grund för avhandlingen 
bejakar både agentskap och kraften i strukturer, men ser de båda som separata 
fenomen med kvalitativt olika egenskaper. Därigenom finns det möjlighet att 
analytiskt skilja mellan aktör och struktur och samtidigt betrakta dem som 
praktiskt oskiljaktiga. Inom kritisk realism sker den analytiska separationen av 
aktör och struktur bl.a. genom vad man kallar temporaritet: 
 

De	   sociala	   strukturerna	  är	   redan	   existerande	   för	   varje	   agent	   –	   de	  
finns	   där	   […]	   Om	   samhället	   redan	   existerar,	   så	   kan	   handlingarna	  
bara	   modifiera	   det	   –	   och	   hela	   uppsättningen	   av	   handlingar	  
upprätthåller	  eller	  ändrar	  det.	  (Danermark	  m.fl.,	  1997,	  s.134)	  

 
Struktur-aktörrelationers temporaritet förstås enligt kritisk realism följa en given 
cykel där: 1) strukturer med de handlingsreglerande villkor de innefattar alltid 
föregår individers handlingar 2) handlande sker i förhållande till strukturella 
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Den starkaste tydligt identifierade sociala normen i elevernas sociokulturella 
förhandlingar är att eventuellt skolfusk bör ske meritokratiskt rättvist. Vid 
genomgången av resultatet stod det samtidigt klart att denna sociala norm var 
villkorad av förväntningar på prestation och att prestationsnormen hade sitt 
ursprung utanför elevernas sociokulturella gemenskap. Med det utsträckta 
normbegreppet villkoras normerna för ett visst handlingssystem delvis av högre 
stratifierade handlingssystem med starkare villkorande kraft. I avsikt att betona 
detta benämner jag ibland i den fortsatta texten Hydéns normteori som 
stratifierad normteori. Inte heller mellan handlingssystemen förstås dock 
villkorandet fungera deterministiskt. Snarare råder ofta normpluralism där 
normer ifrån olika handlingssystem kan förespråka olika handlingar som 
lösningar av samma problem eller omvänt att normer ifrån olika 
handlingssystem kan peka ut likartade handlingsimperativ som lösningar på 
olika problem. Dessa utgångspunkter innebär att de sociokulturella normer som 
analysen av elevernas normförhandlingar ledar till måste sättas i relation till 
normer genererade inom de övriga handlingssystemen. 

5.3 Normteori i ett kritiskt realistiskt perspektiv 
Den stratifierade normteori som har utvecklats av Hydén (2002) innefattar en 
metod/metodologi uppbyggd i två steg. Först identifieras normer utifrån frågan 
vad bestämmer handlandet, med utgångspunkt i individers vilja/värderingar 
respektive kunskap kring ett visst fenomen. Därnäst ställs frågan vad bestämmer 
normen, vilket undersöks retroduktivt ur ett systemteoretiskt perspektiv genom 
att granska hur handlingsutrymmet kring fenomenet villkoras av normer 
genererade inom tekniska, ekonomiska, politiskt administrativa respektive 
sociokulturella handlingssystem.  
 
Som alla teorier bottnar även den stratifierade normteorin i 
vetenskapsfilosofiska grundantaganden. Mina tolkningar och min använding av 
normteorin utgår ifrån ett kritiskt realistiskt vetenskapsteoretiskt perspektiv. I 
det följande textavsnittet studerar jag hur Hydéns (2002) konkret användbara 
normteori förhåller sig till de filosofiska grunderna i den kritiska realismen. 

 

5.3.1 Aktör-struktur problematiken 
Kunskapsobjektet som hanteras i avhandlingen rör möjlighetsrummet för 
lärande i relationen individ-samhälle uttryckt genom normer kring 
skolfuskpraktiker. Normer utgör imperativ för handling. Den etymologiska 
betydelsen av ordet aktör innebär ”den som agerar”. Ur ett enögt 
aktörsperspektiv handlar vetenskapliga förklaringsanspråk om att bejaka det 
individuella subjektets föreställningar. ”Tillämpningen av normen i det särskilda 
fallet är alltid en fråga om ett individuellt beslut i och med att normen verkar på 
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som forskare att få syn på och tolka fram vissa aspekter av skolfuskpraktiker 
och förbigå andra.  
 

5.3.3 Materialism-idealismproblematiken 
Via det utsträckta normbegreppet förstås de fyra olika handlingssystemen vara 
inbördes stratifierade utifrån deras grad av strukturell stabilitet och relativa kraft 
att villkora individers handlingsutrymme (Hydén, 2002). Förhållandet mellan 
aktörers handlingsfrihet och strukturers villkorande bildar ingång till vad 
Åsberg (2001) hävdar vara en av de mest grundläggande ontologiska 
vattendelarna, nämligen om verkligheten är av materiell eller av idealistisk 
natur. En materialistisk verklighetsuppfattning innebär att man uppfattar 
verkligheten som både fysiskt existerande och objektivt oberoende av 
människans tankar därom. Idealism innebär en uppfattning om att verkligheten 
konstrueras i och av människans medvetande och att verkligheten inte har 
existens utanför människors tankar om den. Åsberg (a.a.) menar att ett 
ontologiskt val mellan dessa två poler oundvikligen innebär att den ena 
underordnas den andra.  
 
Utifrån en stratifierande nivåindelning av verkligheten förstås hur Durkheim 
(1978) resonerar om sambandet mellan olika sociala faktas tröghet och deras 
villkorande av människors agerande. Minst stabila och därmed enklast att 
förändra för aktörer är det som Durkheim kallar sociala strömningar, som t.ex. 
snabbt föränderliga trender i klädmoden. Därnäst, i den hierarkiska ordningen, 
följer sociala institutioner som består av normer, kulturella vanemönster, 
rättssystem, ekonomiska relationer och språkbruk som har reproducerats i den 
omfattning att de kommit att tas för givna av aktörerna. Som förgivettagna har 
de sociala konstruktionerna utvecklats till sociala fakta som dels inte längre är 
möjliga att reducera till enskilda människors handlingar, dels i kraft av 
strukturer verkar på den enskilda individens möjligheter att agera (Åsberg, 
2001; Hermann, 2004). Sociala fakta är ”sätt att handla, tänka och känna, som 
har den anmärkningsvärda egenskapen att de existerar utanför de individuella 
medvetandena” (Durkheim, 1978, s.21). 
 
Än starkare villkorande för individers handlingsutrymme, och därigenom 
samtidigt än mera trögföränderliga för aktörers påverkan, än sociala fakta är vad 
Durkheim kallar morfologiska fakta, vilket innebär kulturella avlagringar 
manifesterade som materiella fenomen i form av t.ex. infrastruktur och 
befolkningstäthet. Materialitet som har bearbetats får tröga egenskaper och 
fungerar därmed som förmedlare av kontinuitet mellan människor (Østerberg 
1971).  En fjärde och sista nivå i den strukturella hierarkin utgörs av rent 
materiella fysiska strukturer som naturlagar och naturfenomen som inte i 
grunden låter sig påverkas av människors agerande. Att verkligheten på detta 
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villkor och 3) omvandling eller reproduktion av sociala strukturer sker som en 
effekt av människors handlande. Den ömsesidigt konstituerande relationen 
beskrivs koncist av Lundquist (1998b): ”All förändring av samhällsstrukturer 
sker genom aktörers idéer och beteenden vilka i sin tur påverkas av 
samhällsstrukturerna.” (a.a. s.42) 
 
Genom att betrakta aktör-strukturproblematiken som temporär, kan en kritisk 
realism betona en historisk dimension där sociala problem och positioner kan 
förutsättas existera även innan de upptäcks och verbaliseras. Från realistisk 
synpunkt hävdas därigenom att det finns något realistiskt konkret att förhålla sig 
till när sociala konstruktioner görs (Archer, 1995; Andersen, 2007).  De sociala 
strukturer vi lever inom idag är resultatet av tidigare transformeringar. Att agera 
enligt de normer som följer av logiken i en viss social struktur, återskapar 
strukturen och att bryta emot de normer som genereras av en social struktur, 
leder till att strukturen delvis omskapas. ”Samhällstrukturer verkar som 
restriktioner på vissa aktörsidéer, -beteenden och –åtgärder men befordrar 
andra. Motsvarande gäller för institutioner.” (Lundquist, 1998b, s.43) Makten 
att, via normer, förmå villkora människors agerande skiljer sig åt mellan olika 
handlingssystem.  
 

5.3.2 Konflikt-konsensusproblematiken 
Med avhandlingens kritiska ansats följer att jag tydligt kan ta ställning i det 
vetenskapsteoretiska spänningsfält som utgörs av det så kallade konflikt-
konsensus perspektivet. Enkelt sagt är fusk naturligtvis ett uttryck för konflikt, 
varemot social ordning och social tillit är ett uttryck för konsensus. Ett 
konfliktfyllt spänningsfält är så att säga inbyggt i studieobjektet, dvs. normer 
kring skolfuskpraktiker. Ur ett kritiskt perspektiv är det likväl så att social 
ordning kan innebära en eftertraktad förutsägbarhet, men samtidigt täcka över 
såväl materiella som ideologiska missförhållanden som inte skulle uppfattas 
som önskvärda, om man skulle rekonstruera kulturen. Att agera inom 
skolfuskpraktiker kan framstå som ett fritt val för den enskilda aktören, men av 
elevernas chatdiskussioner framgår också att agerandet parallellt uppfattas som 
villkorat av såväl sociala förväntningar på rättvisa som av förväntningar med 
ursprung i mera institutionaliserade strukturer. De institutionella strukturerna 
innefattar i sig en uppfattad motsättning i form av normer som anger att regler 
kring kunskapskontroller och betygssättning bör efterlevas respektive 
förväntningar om att man alltid bör agera så att måluppfyllelse i form av 
prestationer på lägst godkänd betygsnivå uppnås. 
 
Avhandlingens kritiska ansats innebär att jag utifrån upptäckta friktioner aktivt 
söker efter något som, möjligen delvis dolt för skolaktörerna själva, villkorar 
deras tillvaro i skolfuskpraktiker. Med en konfliktorienterad ansats kommer jag 
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villkor och 3) omvandling eller reproduktion av sociala strukturer sker som en 
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kritisk realistisk ansats. I de efterforskningar jag har gjort har jag inte funnit att 
Hydén själv ger uttryck för att förhålla normteorin till kritisk realism eller till 
perspektivets tongivande företrädare i form av Bhaskar (1975), Archer (1995), 
och/eller Sayer (1992). Jag har inte heller i några av de avhandlingar som 
skrivits inom normforskning vid rättsociologiska institutionen i Lund funnit 
några tydligt genomgående referenser av denna sort. De kopplingar jag gör 
mellan den kritiska realismens vetenskapsteoretiska grunder och Hydéns (2002) 
normvetenskap är därmed ytterst mina egna och avser i avhandlingen att 
pragmatiskt knyta samman avhandlingens vetenskapliga grundantaganden och 
metodologi. 
 
Genom avhandlingens forskningsfrågor tar jag ställning för att de sociala 
normer som konstrueras i elevernas sociokultur behöver förstås inte enbart som 
idealistiskt skapade utan också som villkorade av strukturella krafter som 
”utifrån” villkorar elevernas sociokulturella gemenskaper. Strukturella system är 
inte möjliga att iaktta direkt utan behöver studeras via sina effekter som tar form 
i aktörers attityder och handlingar (Lundqvist, 1998b). Studien tar sin 
utgångspunkt i det som kan observeras, dvs. normer kring skolfuskpraktiker 
vilka för elevernas del hanteras i kapitel 4 och för lärarnas del i kapitel 6. Med 
utgångspunkt i de normer som identifierats försöker jag, i kapitel 7, att 
retroduktivt härleda de strukturer som villkorar de normer som identifierats.  
 

5.4 Hur stratifierade strukturer villkorar aktörers 
handlingsutrymme 

Bhaskar (1975) står som förgrundsfigur för den s.k. ontologiska vändningen 
som bygger på att man för att kunna söka svar på den epistemologiska frågan 
om hur människan kan uppnå sann kunskap om verkligheten först bör inleda 
med att fråga sig vad som faktiskt existerar, dvs. vad vi egentligen har möjlighet 
att få kunskap om. Bhaskars svar är att vi behöver utgå ifrån den faktiska 
existensen av fenomen och strukturer, även om vi inte kan iaktta dem direkt 
utan enbart genom de effekter som de genererar. Det är alltså de strukturer som 
orsakar skeenden som är centrala i kritisk realism, inte enbart skeendena i sig.   
 
Bhaskar (1975) beskriver den verklighet som människor har att förstå utifrån tre 
analytiskt avgränsade domäner: det reellas, det faktiskas respektive empirins 
domän. Den grundläggande domänen är den reella verklighetens domän.  Den 
reella verkligheten existerar oberoende av människors tankar därom, 
verkligheten har med andra ord materiell och objektiv existens. Detta 
grundantagande kallas för verklighetens intransitiva dimension. Den reella 
verklighetens domän innefattar som enda domän så kallade mekanismer som 
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vis förstås som nivåindelad utifrån graden av varje nivås fysiskt materiella 
anknytningar benämns inom den kritiska realismen som att verkligheten är 
stratifierad. Det är utifrån motsvarande utgångspunkter som jag benämner den 
normteori som används i avhandlingen som stratifierad. 

 
I avhandlingen accepteras materialism och idealism som aspekter av mänsklig 
tillvaro, men jag tar ställning för att materialism är överordnad idealism. 
Överordningen innebär att materialitet förstås föregå och därmed villkora 
aktörers möjligheter att agera. Med en materialistisk grunduppfattning om 
verkligheten menar man att människans medvetande utvecklas i dialektiskt 
utbyte med de praktiska utmaningar som den fysiska världen villkorar direkt 
och indirekt. Ur ett perspektiv av normer med deras inriktning emot handling 
står aktörer och olika nivåer av strukturer således i ett ständigt dialektiskt 
förhållande till varandra.  
 
Det dialektiska utbytet innebär att den fysiska verkligheten inte betraktas som 
kausalt deterministiskt villkorande mänsklig existens, utan snarare att 
målmedveten mänsklig verksamhet kan förändra människors förhållande även 
till den fysiska verkligheten. Danermark m.fl. (1997) poängterar dock att även 
om dramatiska kunskapsmässiga paradigmskiften kan förändra vårt sätt att leva, 
förändrar de likväl inte i grunden den fysiska värld vari vi lever. Materiellt 
anknutna kulturella fenomen är beständiga och reella i förhållande till 
idealistiska idéer som med skiftande tröghetsgrad kan transformeras till nya 
former.  
 
Kritisk realism positionerar sig gentemot idealism och relativism genom att 
hävda att det finns en verklighet oberoende av vår kunskap om den. Normer 
med ursprung i rent sociala strukturer är enklare att både bryta emot och 
transformera än normer med ursprung i den fysiska verkligheten. Den fysiska 
verkligheten finns på riktigt och kan därmed inte konstrueras hur som helst utan 
att den gör motstånd, ett förhållande som kan benämnas ”reality kicks back” 
(Barlebo Wenneberg, 2001). Från ett kritiskt realistiskt perspektiv framhålls att 
trögheten i vissa samhälleliga praktiker är mer permanent än i andra och att den 
grundläggande kopplingen till materiella villkor ”som vi på olika sätt är 
beroende av för vår överlevnad och art” (Danermark m.fl. 1997, s.68) är en 
viktig del av denna graderade stabilitet.  
 
Den kritiska realismen är vetenskapsteoretiskt grundläggande för avhandlingen. 
Vetenskapsteoretiska resonemang är dock sällan så konkreta att de i sig själva 
förmår att möta empiri på ett fruktbart sätt. Därför behövs ofta ett mellansteg 
som metodologiskt koherent förmår att knyta samman vetenskapsteori och 
empiri. Jag betraktar den stratifierade normteorin som fruktbart kompatibel med 
den kritiska realismens grundantaganden om verkligheten, liksom med de 
metodologiska konsekvenserna som blir följden av att studera normer utifrån en 
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Att strukturer förstås som villkorande innebär också en acceptans för att 
fenomen inte sker slumpmässigt, utan anses ha en orsak som kan eftersökas. 
När normer från flera olika handlingssystem genererar likartade 
handlingsimperativ, utlöses lättare händelser, vilket ur ett normperspektiv 
innebär att somliga normer förstärks och därmed starkare pekar ut ett lämpligt 
sätt att agera. De sociala normer som identifierats i elevernas skolfuskpraktiker 
har sitt tydliga ursprung i det sociokulturella handlingssystemet där spelidén går 
ut på att agera så att man blir socialt accepterad och uppskattad. Genom en 
stratifierad/strukturerad verklighetsuppfattning kan vi nu förstå det 
sociokulturella handingssystemet som relativt lågt stratifierat och också med en 
relativt låg grad av villkorande normstyrka. Hydén (2002) skriver att: 
 

[…]	   det	   sociala	   systemet	   i	   sig	   kan	   betraktas	   som	   underordnat	  
aktörernas	   viljor.	   I	   stort	   sett	   gäller	   detsamma	   för	   det	   politiskt-‐
administrativa	   systemet,	   dock	   med	   den	   modifikationen	   att	   detta	  
system	   uttrycker	   kollektiva	   preferenser,	   vilket	   gör	   att	   det	   kan	  
uppstå	   glapp	   mellan	   individens	   vilja	   och	   kollektivets.	   I	   det	  
ekonomiska	   systemet	   har	   den	   individuella	   viljan	   trappats	   ned	  
ytterligare.	   […]	   I	   det	   naturliga	   systemet	   är	   den	   individuella	   viljan	  
helt	  underkastad	  systemets	  normer.	  (a.a.,	  s.125-‐126)	  

 
Elevernas starka sociala normer om att skolfusk bör tolereras om det sker med 
bibehållen meritokratisk rättvisa bottnar i sociala överenskommelser möjliga att 
transformera egentligen hur som helst. Dock finns det, genom den stratifierade 
normteorin, teoretiska skäl att anta att elevernas skolfuskpraktik även villkoras 
av normer ifrån andra högre stratifierade handlingssystem.  
 
Hur kan man då kunskapsmässigt närma sig den verklighet som ligger till grund 
för normer kring skolfuskpraktiker? Även om normers ursprung endast kan 
synliggöras indirekt, hjälper normens etiska imperativ och de delade etiska och 
moraliska bedömningar vi ständigt gör av handlande till att ”leave an extensive 
trail of communication among actors that we can study” (Finnemore & Sikkink, 
1998, s.892). Baier och Svensson (2009) beskriver normers reproduktion som 
social fortplantning. Just att normer är socialt delade gör dem också möjliga att 
observera. ”Reproduktionen kan avläsas empiriskt i form av iakttagandet av 
kommunikation eller artefakter” (a.a., s.70). Svensson (2008) argumenterar, 
med referenser till Durkheim, för hur normer genom sin egenskap att dels vara 
observerbara, dels kunna samverka med andra sociala fenomen har objektiv 
existens. ”Med andra ord så är normer utifrån det här perspektivet empiriskt 
observerbara ting tillhörande varat vilka är budskap om hur tillvaron bör vara 
beskaffad.” (a.a., s.43) Normer är konkreta sociala fenomen (Baier & Svensson, 
2009). 
 

120 

tenderar att återkommande falla ut på samma sätt när de utlöses. Inom kritisk 
realism benämns sådan fysisk determinism som slutna villkor.  
 
Samhällsvetenskapernas villkor är relationella och benämns istället som öppna 
eftersom samhällsvetenskapliga fenomen samtidigt påverkas av många faktorer 
som ibland kan samverka och ibland motverka varandra. Danermark m.fl. 
(1997) förklarar att en mekanism inom öppna villkor har potential att få något 
att ske, men att detta skeende inte med nödvändighet utlöses: 

 
Det	   faktum	   att	   en	   generativ	   mekanism	   opererar	   först	   när	   den	  
utlöses	  indikerar	  att	  den	  inte	  alltid	  opererar	  –	  och	  om	  den	  någonsin	  
utlöses,	   eller	   när	   den	   gör	   det,	   beror	   det	   på	   de	   förhandenvarande	  
villkoren	  eller	  omständigheterna.	  Och	  om	  den	  gör	  det,	  så	  beror	  det	  
också	  på	  omständigheterna	  vilken	  effekten	  faktiskt	  blir.	  (a.a.,	  s.97-‐
98)	  

 
Samhällsvetenskapliga objekt förändras av de relationer det innebär att studeras, 
varemot naturvetenskapliga studieobjekt har en högre grad av självständig 
permanens. Inom kritisk realism kallas denna analytiska uppdelning av 
verkligheten i olika strata för att verkligheten är differentierad. Hacking (2000) 
beskriver det som att samhällevetenskapers kategorier, i motsats till 
naturvetenskapers, är interaktiva. Sociala objekt relaterar ständigt till andra 
sociala objekt. De interagerande variabler som konstituerar ett socialt fenomen 
är både så många och så komplexa att de omöjligt kan isoleras på det vis som 
naturvetenskaplig positivistisk forskning strävar att göra. Att göra någorlunda 
säkra förutsägelser är rimligt inom slutna villkor, men svårare inom öppna. 
Normforskning sker inom öppna villkor och det är ”inte möjligt att göra exakta 
förutsägelser vad gäller normsystems och normers utbredning och konsekvenser 
– därtill är de sociala systemen allt för komplexa” (Svensson, 2008, s.50).  
 
Medan den kritiska realismen motsätter sig determinism inom öppna system 
genom att framhålla potentialen hos mekanismer när det gäller att utlösa 
skeenden är även Hydén (2002) noga med att poängtera att en norm inte 
nödvändigtvis resulterar i handling. Istället bör en norm förstås ”i relation till en 
potentiell handling, dvs. som något som kan utlösa en handling” (a.a., s.98). 
Olika motstridiga normer kan också existera parallellt i en så kallad 
normkonflikt, på så vis att efterlevnad av en norm per automatik innebär att 
bryta emot en annan norm. Normforskning begränsas av att inte kunna uttala sig 
om faktiska utfall i handling (Aubert, 1979). Att bejaka normers potential, men 
inte deterministiskt, tolkar jag vara normteorins motsvarighet till den kritiska 
realismens öppna villkor för mekanismers utfall: ”Strukturer villkorar agenters 
handlingar, och villkor är strukturers potentiella kausala krafter.” (Persson, 
2008, s.41) 
 



121 

Att strukturer förstås som villkorande innebär också en acceptans för att 
fenomen inte sker slumpmässigt, utan anses ha en orsak som kan eftersökas. 
När normer från flera olika handlingssystem genererar likartade 
handlingsimperativ, utlöses lättare händelser, vilket ur ett normperspektiv 
innebär att somliga normer förstärks och därmed starkare pekar ut ett lämpligt 
sätt att agera. De sociala normer som identifierats i elevernas skolfuskpraktiker 
har sitt tydliga ursprung i det sociokulturella handlingssystemet där spelidén går 
ut på att agera så att man blir socialt accepterad och uppskattad. Genom en 
stratifierad/strukturerad verklighetsuppfattning kan vi nu förstå det 
sociokulturella handingssystemet som relativt lågt stratifierat och också med en 
relativt låg grad av villkorande normstyrka. Hydén (2002) skriver att: 
 

[…]	   det	   sociala	   systemet	   i	   sig	   kan	   betraktas	   som	   underordnat	  
aktörernas	   viljor.	   I	   stort	   sett	   gäller	   detsamma	   för	   det	   politiskt-‐
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Elevernas starka sociala normer om att skolfusk bör tolereras om det sker med 
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1998, s.892). Baier och Svensson (2009) beskriver normers reproduktion som 
social fortplantning. Just att normer är socialt delade gör dem också möjliga att 
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120 

tenderar att återkommande falla ut på samma sätt när de utlöses. Inom kritisk 
realism benämns sådan fysisk determinism som slutna villkor.  
 
Samhällsvetenskapernas villkor är relationella och benämns istället som öppna 
eftersom samhällsvetenskapliga fenomen samtidigt påverkas av många faktorer 
som ibland kan samverka och ibland motverka varandra. Danermark m.fl. 
(1997) förklarar att en mekanism inom öppna villkor har potential att få något 
att ske, men att detta skeende inte med nödvändighet utlöses: 
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villkoren	  eller	  omständigheterna.	  Och	  om	  den	  gör	  det,	  så	  beror	  det	  
också	  på	  omständigheterna	  vilken	  effekten	  faktiskt	  blir.	  (a.a.,	  s.97-‐
98)	  
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Medan den kritiska realismen motsätter sig determinism inom öppna system 
genom att framhålla potentialen hos mekanismer när det gäller att utlösa 
skeenden är även Hydén (2002) noga med att poängtera att en norm inte 
nödvändigtvis resulterar i handling. Istället bör en norm förstås ”i relation till en 
potentiell handling, dvs. som något som kan utlösa en handling” (a.a., s.98). 
Olika motstridiga normer kan också existera parallellt i en så kallad 
normkonflikt, på så vis att efterlevnad av en norm per automatik innebär att 
bryta emot en annan norm. Normforskning begränsas av att inte kunna uttala sig 
om faktiska utfall i handling (Aubert, 1979). Att bejaka normers potential, men 
inte deterministiskt, tolkar jag vara normteorins motsvarighet till den kritiska 
realismens öppna villkor för mekanismers utfall: ”Strukturer villkorar agenters 
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2008, s.41) 
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5.4.1 Normer som förbindelselänkar mellan aktörer och strukturer 
Den normteori som används i avhandlingen har sin formella hemvist inom 
rättssociologi. I den kontexten har det funnits behov av att kunna skilja 
informella sociala normer, med ursprung i det sociokulturella 
handlingssystemet, från formella rättsliga normer, dvs. lagar och regler med 
anknytning till det politiskt administrativa handlingssystemet. Sociala normer 
definieras av sin sociala intersubjektiva förankring. Rättsregler är normer som 
förstärkts genom att institutionaliseras (Hydén, 2002). För att kunna instifta 
regler behöver en institution ha en legitim överhöghet som ger den befogenhet 
att upprätta formella regler som samhällets medlemmar skall följa på lika 
villkor. Vid överträdelser är sanktionerna formulerade i förväg och verkställs av 
institutionen (Hydén, 2001). Normer fungerar som handlingsanvisning innan 
”något” har hänt, lagar och regler istället när detta något, genom handling, väl 
har inträffat. Där sociala normer är handlingsimperativ som beskriver vad man 
bör göra i termer av önskvärt och icke önskvärt, beskriver istället lagar och 
regler vad man inte får göra i termer av olagligt och lagligt (Baier & Svensson, 
2009). Lagar kan stiftas när normer inte uppfattas räcka till för att reglera 
handling, dvs. när sociala normer uppfattas behöva stöd eller har misslyckats 
med att upprätthålla den sociala ordning som anses nödvändig för ett 
fungerande samhälle, men också för att bekräfta kulturella självklarheter av det 
slag som innefattas i Nuccis (2001) moraliska domän för sociala dilemman.  
 
De förväntningar på individers agerande som uttrycks i formella regler och lagar 
behöver, i motsats till sociala normer, inte vara socialt accepterade. Inom 
rättssociologin intresserar man sig generellt för hur informella respektive 
formella normer (regler och lagar) samverkar med sociala strukturer. Som en 
aspekt av rättssociologins generella intresse riktas ett särskilt intresse mot att 
undersöka om lagars och reglers egentliga syfte uppfylls eller inte, och om inte, 
vad som då kan ligga till grund för de oavsedda avvikelser som sker (Mathiesen, 
2005). Björklund Larsen (2005) erbjuder ett konkret exempel kring fenomenet 
fusk för att tydliggöra resonemangen kring hur formellt antagna lagar och regler 
kan hamna i konflikt med sociala normer:  
 

Det	   finns	   många	   handlingar	   som	   anses	   legitima	   och	   tolereras	   av	  
samhället	   runtomkring,	  även	  om	  de	  är	   juridiskt	   felaktiga.	   […]	  När	  
hälften	  av	  befolkningen	  anser	  det	  godtagbart	  med	  svart	  arbete,	  är	  
det	   kanske	   inte	   på	   medborgarnas	   bristande	   moral	   som	   skulden	  
direkt	   skall	   läggas.	   Istället	   kanske	   man	   kan	   fråga	   sig	   varför	  
människor	  ifrågasätter	  statens	  lagar	  och	  regler	  genom	  att	  strunta	  i	  
vissa	  av	  dem.	  	  (a.a.,	  s.60)	  	  

 
Utifrån argumentationen i elevernas beskrivningar av skolfuskpraktiker och de 
normer som framtolkats ur empirin förefaller fenomenet svart arbete, ur vissa 
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När det gäller tolkning, utgår man inom kritisk realism ifrån att erfarenheter 
alltid är påverkade av språkliga begrepp. Om många människor upplever ett 
fenomen på samma vis och om människor dessutom inrättar sitt handlande efter 
dessa upplevelser reproduceras tolkningen och blir, som social konstruktion, 
intersubjektivt objektiv. Searle (1997) beskriver hur det vi uppfattar som 
självklart inte alltid behöver vara verkligt i fysisk mening för att ändå vara 
verksamt. Vardagliga föreställningar, resulterande i sociala normer, för t.ex. 
skolfuskpraktiker, kan vara såväl riktigt som felaktigt tolkade. Oavsett sin 
riktighet är en sådan social konstruktion verklig i det att den verkar villkorande 
på aktörers handlingar. ”Den existerar och den informerar och motiverar 
konkreta handlingar och sociala fenomen.” (Danermark m.fl., 1997, s.72) 
Företrädare för den kritiska realismen är överlag återhållsamma när det gäller att 
uttala sig om hur människor erfar verkligheten, något som Persson (2008) 
uttrycker som att ”den kritiska realismen är […] ontologiskt djärv, men 
epistemologiskt försiktig” (a.a., s.29). Bhaskars (1975) bärande tanke i den 
kritiska realismen är att verkligheten har djup och att man genom kunskap kan 
närma sig verkligheten i mer eller mindre grad utan att någonsin komma ända 
fram. 
 
För att kort sammanfatta de vetenskapsteoretiska grundantaganden som 
avhandlingen bygger på kan det således sägas att materialism förstås 
överordnad idealism, att verkligheten förstås vara strukturerad i nivåer utifrån 
grader av materiell anknytning, att strukturella villkor förstås föregå aktörers 
handlande, att den sociala verkligheten är öppen och differentierad och att olika 
villkor därigenom kan verka samtidigt och med olika kraft. Härtill kommer att 
aktörers handlingar förmår att förändra den sociala verkligheten i olika grad 
beroende på vilken tröghetsgrad det strata har där det sociala fenomenet hör 
hemma. Ytterligheterna utgörs av materiella, fysiska strukturer som inte låter 
sig transformeras av mänskligt handlande respektive sociokulturella fenomen 
som betydligt enklare låter sig transformeras. 
 
Avsikten med avhandlingens avslutande del blir således att, utifrån Bhaskars 
(1975) sammanfattning av den kritiska realismens innersta kärna, söka svar på 
frågan om hur den verklighet är beskaffad som förmår att frambringa de normer 
som förstås villkora skolaktörers handlande i skolfuskpraktiker. Retroduktion 
handlar om att vilja förklara utifrån att en ”förklaring handlar om orsaker och en 
orsak är det som kan få någonting att hända i världen” (Danermark m.fl., s.117). 
Först behöver jag dock lite närmare studera hur normer kan förstås utgöra en 
faktisk och analytisk koppling emellan det gemensamma samhället, uttryckt 
som institutionaliserade strukturer i form av lagar och regler, och aktörers 
agerande i förhållande till dessa strukturer. 
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villkorande strukturer representeras av det politiskt administrativa 
handlingssystemets lagar och regler. 
 

                
 

Figur 4. Egen bearbetning av modellen ”The relations between Law, Norms and Society”  
(Hydén & Wickenberg, 2008, s.23)  
 
Teckenförklaring till Figur 4: 
A = Strukturella normer (här lagar/regler) accepteras i avsedd form i sociala förhandlingar  
       och uppfattas av aktörer som legitima handlingsimperativ. Normerna fungerar stöttande  
       för lagar och regler. 
B = Aktörers delade uppfattningar om hur man bör agera i förhållande till ett visst fenomen   
       formaliseras på institutionell nivå i form av lagar och regler.  
C = Strukturella normer (här lagar/regler) omförhandlas till sociokulturella normer som av  
       aktörer uppfattas som ett socialt tolererat handlingsutrymme. Normerna fungerar  
       störande för lagar och regler. 
D = Aktörer utvecklar sociokulturella normer utan att beakta strukturella normer från andra  
       handlingssystem 
E = Det socialt tolererade handlingsutrymme som uppfattas av aktörer 
 
Att strukturerna är villkorande innebär, utifrån kritisk realism, bl. a. att de 
föregår aktörers agerande. Modellen skall ur detta teoretiska perspektiv läsas 
uppifrån och ned. Den hittills redovisade emprin visar att de formella regler för 
skolfusk som motsvarar punkten C i modellen, på social normnivå 
omförhandlas av eleverna vilket leder till ett utvidgat socialt tolererat 
handlingsutrymme i skolfuskpraktiker. Detta utrymme illustreras av basen i den 
triangel som bildas ovanför punkten E. I kombinationen av C och E verkar 
normer störande för laglydnad. 
 
Samtidigt som ett kritiskt realistiskt perspektiv erbjuder möjligheter att 
analytiskt separera aktör och struktur ger en central användning av begreppet 
norm möjlighet att betrakta aktör och struktur som ofrånkomligt integrerade 
med varandra.  
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aspekter, ha betydande likheter med skolfusk. Mickwitz (2011) pekar, på ett 
motsvarande sätt, ut skolans betygssättning som ett exempel på hur en reglerad 
verksamhet inte självklart efterföljs och erbjuder också förklaringar till varför 
avvikelserna sker. Mickwitz räknar upp ett antal skolaktörer som intressenter i 
betygssättningspraktiker och menar, utifrån en nyinstitutionell utgångspunkt, 
att: ”I syfte att få verksamheten att fungera effektivt kommer individerna, som 
utgör institutionen, att i sin praktik följa andra regler än dem institutionen 
föreskriver eller förespråkar officiellt.” (a.a., s.25) Innebörden i Mickwitz 
formulering känns igen från elevernas diskussioner där till exempel eleven J 
skriver: ”har sett mycket fusk på N-skolan […] ibland känns det nästan som att 
lärarna blundar för det”. Med en normteoretisk utgångspunkt bör en 
undersökning av en sådan paradox lämpligen riktas emot att identifiera 
eventuellt motstridiga normer inom och mellan olika handlingssystem.  

 
Där lagar och regler bygger på att överträdelser resulterar i förutbestämda 
formella sanktioner, som böter eller avstängning från skolan, utgår sociala 
normer istället ifrån social kontroll och intrapersonellt samvete. Ur ett 
normperspektiv kan lagar och regler mycket väl förstås reglera individers 
handlande, men då först efter att regleringen har reproducerats i social 
normbildning. Sociala normer reglerar individers handlande i större utsträckning 
än vad regler/lagar gör (Elster, 1989b), vilket innebär att normer också kan 
fungera såväl stöttande som störande för laglydnad (Hydén, 2002). Det är just 
denna centrala och öppna funktion som ger begreppet norm dess analytiska 
styrka: 

 
By	   introducing	  norms	  as	   something	  operating	   in-‐between	   law	  and	  
society	   we	   want	   to	   underline	   that	   norms	   can	   be	   seen	   both	   as	  
something	   lying	   behind	   legal	   rules	   and	   also	   something	   that	   may	  
distort	  legal	  regulation.	  (Hydén	  &	  Wickenberg,	  	  2008,	  s.24)	  	  

 
N-skolans regelverk för skolfusk är formellt förankrat i ett politiskt 
administrativt handlingssystem. I den normforskningsansats som utvecklas vid 
Rättssociologiska institutionen i Lund betraktas normer som placerat i centrum 
”av kraftfältet mellan ett aktivt subjekt och de objektiva strukturella 
förutsättningar som omger henne” (Persson, 2010, s.59). Med ett utsträckt 
normbegrepp betraktas såväl sociokulturella som politiskt administrativa och 
ekonomiska strukturer utgöra förutsättningarna för den enskilda aktörens 
handlingsutrymme. Genom att hävda att en norm utgör individens uppfattning 
om omgivningens förväntningar på dess agerande, knyter normen integrativt 
samman aktör och struktur (Hydén, 2002; Aubert, 1979). Det innebär också att 
strukturer kan förstås utöva makt över individers handlingsutrymme.  
 
Idéerna om sociala normer som såväl stöttande som störande förbindelslänkar 
mellan strukturer och aktörer kan illustreras genom Figur 4 nedan där 
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villkorande strukturer representeras av det politiskt administrativa 
handlingssystemets lagar och regler. 
 

                
 

Figur 4. Egen bearbetning av modellen ”The relations between Law, Norms and Society”  
(Hydén & Wickenberg, 2008, s.23)  
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aspekter, ha betydande likheter med skolfusk. Mickwitz (2011) pekar, på ett 
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Vad gäller den empiri som så här långt i avhandlingen har presenterats gäller att 
eleverna socialt tolererar att elever i rollerna överlevare och termostater 
skolfuskar inom ramarna för sina respektive normmanus. Skolfuskande elever 
bryter således inte nödvändigtvis mot sociala normer men alltid mot regler.  
Elevernas normförhandlingar har därmed resulterat i ett socialt godkänt 
regelbrytande handlingsutrymme i skolfuskpraktiker, i figuren markerat av 
basen i triangeln ovanför E. Eleverna ger uttryck för att lärarna nästan blundar 
för uppenbart skolfusk och så länge utvidgningen av det framförhandlade 
handlingsutrymmet inte väcker social upprördhet uppfattas det som legitimt.  
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Ursprungen till social tillit så som begreppet används i avhandlingen är, som jag 
ser det, möjligt att placera in i Hydéns och Wickenbergs (2008) modell. 
Rothsteins (2003) och Durkheims (2002) uppfattningar om social tillit som 
primärt grundad i stabila samhällsinstitutioner bygger på att institutionaliserade 
regler inte omförhandlas socialt. Betraktat ur perspektivet av pil A förstås 
normer som stöttande för laglydnad. Det är just denna relativa motståndskraft 
emot social påverkan som inger förtroende för samhällets institutioner och som 
gör att mellanmänsklig tillit kan utvecklas. Som kontrast betraktar Putnam 
(2001) och Dewey (1999) istället den sociala tilliten som primärt skapad i 
människors diskussioner om gemensamma problem vari sociala normer 
formuleras. När normerna förankrats socialt som kollektiva handlingsimperativ 
kan de därnäst formaliseras institutionellt som en markering av enighet. 
Coleman (1990) beskriver det som att individerna genom införandet av en 
konstitution ger kollektivet rätten att kontrollera vissa individuella handlingar, 
vilket illustreras av pilen B i Figur 4 ovan. 
 
För vissa handlingar är det socialt självklart att normer, regler och lagar 
sammanfaller. Det rör då handlingar som enligt Nuccis (2001) domänteori faller 
inom den moraliska domänen. När detta sker sägs normerna vara 
internaliserade. En sådan funktion motsvaras av pilarna A och B i ömsesidig 
funktion, men säger egentligen inget om vilken process som föregår den andra. 
Utifrån ovanstående resonemang kan det också förstås som möjligt att i Hydéns 
och Wickenbergs (2008) modell samtidigt bejaka såväl strukturalistiska som 
aktörsorienterade samhällsteoretiska perspektiv. 
 
De parallella pilarna under D illustrerar den sociala normbildning som helt äger 
rum inom det sociokulturella handlingssystemet där behovet av formaliserade 
regler inte finns eftersom den sociala kontrollen räcker till, eller där sociala 
normer och formella regler är motstridiga och hålls isär för att undkomma 
normkonflikter. 
 
Med en återblick på det tolkade resultatet av elevernas chatdiskussioner 
konstaterar jag att de framtolkade rättvisebegreppen, proceduriell respektive 
distributiv rättvisa, relaterar till olika handlingssystem. Den proceduriella 
rättvisan relaterar till formella regler på politisk administrativ nivå, varemot den 
distributiva rättvisan hanteras som ett intersubjektivt dilemma inom det 
sociokulturella handlingssystemet. När eleverna varken uppfattar procedurerna 
för skolfusk som legitima eller efterlevda, skapas ett behov av sociala normer 
för att reglera individers handlingar i skolfuskpraktiker så att utfallet av skolfusk 
kan uppfattas som rättvist. Samtidigt som eleverna så att säga tar ansvar för att 
förhandla fram sociala normer kring skolfuskpraktiker uttrycker de tydligt en 
önskan om att avlastas ansvaret genom en ökad instititutionell kontroll av 
regelefterlevnaden. 
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Genomförande	  och	  etik	  
I den första av de två lärarlagsdiskussioner som hölls i maj 2010 deltog nio 
lärare. Den uppföljande diskussionen ägde rum i september 2010 med 
deltagande av nio lärare, samt fyra lärarstudenter. Sex lärare medverkade i båda 
diskussionerna och således deltog sammanlagt tolv lärare i någon av de två 
drygt timslånga diskussionerna. Efter den första diskussionen valde arbetslaget 
att låta vårt samarbete utgöra en del av ett obligatoriskt utvecklingsarbete på 
skolenheten utifrån temat ”rättssäker och likvärdig bedömning”, vilket innebar 
att en win-win situation till nytta för både forskare och arbetslag uppstod. 
 
Diskussionerna inleddes med genomgångar av empiri från elevernas 
chatdiskussioner, tidigare undersökningar om elevers uppfattningar kring 
skolfusk (Fonseca, 2006), undersökningar av fuskfrekvens samt resultat från 
uppföljande klassrumsdiskussioner. Teorin om den sociala tillitens innehåll 
redovisades i samband med den första diskussionen och de två olika 
teoribildningarna om den sociala tillitens primära ursprung i samband med den 
andra diskussionen. Diskussionerna bland lärarna kan därmed sägas ha utgått 
ifrån att gemensamt försöka förstå den kunskap och den vilja/värderingar som 
eleverna uttryckt i sina diskssioner kring skolfusk. I detta skede var olika 
elevroller och deras respektive normmanus fortfarande skissartade. De 
teoretiska inslagen i diskussionerna var få. Aspekter av det som senare kom att 
ta form i rättviseteori och normteori är dock, i backspegeln, synliga i 
utskrifterna från diskussionerna.  
 
Vid det första diskussionstillfället satt lärarna i bänkar en och en eller två och 
två vända mot tavlan där jag stod kvar under diskussionen. Vid det andra 
tillfället var lärarna och fyra lärarstudenter samlade runt ett stort ovalt bord, där 
jag ömsom stod och ömsom satt vid ena kortändan. Min roll i 
lärardiskussionerna har varit betydligt mindre återhållsam än fallet var i 
elevernas fokusgrupper. Jag har fått och besvarat frågor om mina preliminära 
resultat och tolkningar av dem. Jag har i diskussionerna reflekterat tillsammans 
med lärarna, prövat egna resonemang och också gjort provokativt undrande 
inlägg i diskussionerna.  
 
Arbetslagets medlemmar upplystes både inför och vid starten av den första 
diskussionen om att deltagande i samtalen var frivilligt och att samtalen 
spelades in för att senare kunna ingå i en uppsats/avhandling43. Arbetslagets 
medlemmar upplystes också om att deras anonymitet skulle skyddas så långt det 

                                                        
43 Det egentliga forskningsarbetet inleddes 2008 som ett licentiandprojekt och övergick i juni 2010 till att 
bli ett avhandlingsprojekt. Delar av empirin insamlades redan 2007 och då som underlag för en D- eller 
masteruppsats. 
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6 NORMKONFLIKTER OCH 
PEDAGOGISK PRAKTIK 

I avhandlingens nästa kapitel identifieras och undersöks de normer och 
normkonflikter som lärare uppfattar och skapar för tillvaron i skolfuskpraktiker. 
Normkonflikterna undersöks ur ett perspektiv av stratifierad normteori. Via 
normteorin, med det utsträckta normbegreppet, som gör att även strukturer 
förstås generera normer, tar avhandlingen ett steg från att, i kapitlet om 
elevernas skolfuskpraktiker ha varit ensidigt handlingsorienterad till att nu även 
bli systemorienterad. I detta kapitel om lärarnas normförhandlingar samsas 
dessa båda fokus, varefter systemorienteringen får styra helt i nästföljande 
kapitel 7. Denna utveckling innefattar att teori i fortsättningen integreras mera 
omedelbart i empiriredovisningen, än vad som gjordes i kapitel 4 där elevers 
normer kring skolfuskpraktiker fokuserades.  
 

6.1 Delstudie tre – Lärares normer kring 
skolfuskpraktiker 

Även om den fortsatta presentationen kan synas teoristyrd, skall det poängteras 
att varken normteori eller nyinstitutionell teori om organisatorisk särkoppling 
bildade inramning för lärarnas diskussioner kring skolfuskpraktiker. Lärarnas 
beskrivningar, av hur normer från vissa handlingssystem uppfattades högre 
prioriterade i skolfuskpraktiker, framstod således som tydliga även utan 
teoretiskt tolkningsstöd. Forskningsprocessens abduktiva ambition har således 
styrt empiriinsamlingen även kring lärarnas skolfuskpraktiker. 
 

6.1.1.1 Metod för datainsamling 

Urval	  och	  bortfall	  
Samtliga N-skolans lärararbetslag med huvudsaklig undervisning på det 
samhällsvetenskapliga programmet erbjöds våren 2009 att ta del av studiens 
preliminära resultat. I ett av tre arbetslag som besöktes efterfrågades därefter ett 
fortsatt utbyte med målsättningen att bättre kunna förstå fenomenet skolfusk. 
Arbetslaget utgjordes under tiden för datainsamlingen av ca 14 lärare och övrig 
pedagogisk personal42 med ett sammanlagt huvudansvar för undervisning i sex 
SP-klasser. Det totala antalet lärare med huvudsaklig sysselsättningsgrad på N-
skolans SP uppgick åren för empiriinsamlingen till cirka 60.  

                                                        
42 Arbetslagets medlemmar benämns i texten härefter för enkelhetens skull lärare. 
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fortsatt utbyte med målsättningen att bättre kunna förstå fenomenet skolfusk. 
Arbetslaget utgjordes under tiden för datainsamlingen av ca 14 lärare och övrig 
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42 Arbetslagets medlemmar benämns i texten härefter för enkelhetens skull lärare. 
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utläses ”vi som lärare”. I samband med empiriredovisningen görs ibland 
återblickar i det empiriska material som utgörs av elevernas chatdiskussioner för 
att göra helhetsbilden av skolfuskpraktiker tydligare.  
 

6.1.2 Resultat F – Motstridiga normer kring skolfuskpraktiker  

6.1.2.1 Naiv läsning av lärarnas arbetslagsdiskussioner  

Samtalsklimatet är från start lättsamt med tvära kast mellan vänligt raljerande 
och seriösa djupdykningar. Lärarna förefaller arbetstyngda och upptagna, men 
inte ofokuserat stressade. Lärarna är vetgiriga och nyfikna och vill ha 
information om elevernas uppfattningar, värderingar och tankar kring skolfusk. 
Diskussionerna förs tydligt framåt. Lärarna bjuder frikostigt på sina personliga 
tankar och frustrationer. Jag (Lars) deltar i diskussionerna med frågor och 
tolkningar/redovisningar av teori och empiri. 
 
En betydande del av lärarna är snabba med att uttrycka åsikter kring den 
information de får och sätter också in den i ett större skol- och 
samhällsperspektiv. Talutrymmet i diskussionsgrupperna är inte jämnt fördelat. 
Några lärare är mestadels tysta och en handfull lärare diskuterar betydligt mera 
än andra. Diskussionerna flyter på utan missförstånd, lärarna uppfattar till 
största delen saken-i-fråga på ett likartat sätt.  
 
Lärarna beskriver relationerna med eleverna som en sorts katt-och-råtta-lek vad 
gäller de aspekter som ingår i skolfuskpraktiker.  Betyg utgör ett tydligt fokus i 
diskussionerna. Yrkestillvaron beskrivs som utsatt, fylld av förväntningar, men 
med ett begränsat manöverutrymme. Lärarna menar att elever, föräldrar och 
skolledning lämnar över allt mera ansvar på dem. Det upplevs som svårt att få 
eleverna att delta i diskussioner om gemensamma förhållningssätt kring 
disciplinfrågor som skolfusk, sena ankomster och skolk.  

 
Lärarna uttrycker att skolfusk inte är bra, men att det utgör en del av tillvaron i 
skolan som man behöver förhålla sig till. Diskussionsdeltagarna är kritiska till 
att skolfusk existerar men inte ensidigt fördömande i förhållande till någon 
specifik aktör eller funktion, utan snarare problematiserande. Det uttrycks 
tydligt att alla de förväntningar man möter i skolfuskpraktiker omöjligt kan 
uppfyllas fullt ut. Lärarna förhandlar med varandra om var olika gränser för 
deras agerande i skolfuskpraktiker bör och är möjliga att dras, professionellt och 
pragmatiskt. 
 
Lärarna beskriverer en tydlig frustration kring skolfusk som en friktion i arbetet, 
över att inte veta om reglerna kring skolfusk verkligen gäller och över att de 
själva uppfattar risker att utses som syndabockar om skolfusk uppmärksammas 
eller om elever underkänns. 
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var möjligt, men också om att deras och mitt samarbete ju inte var hemligt och 
att resultaten därför troligen, med viss möda, skulle kunna spåras tillbaka till 
dem som grupp. Efter varje diskussion lyssnade jag igenom inspelningarna och 
de avsnitt som efter två genomlyssningar bedömdes ha relevans 
transkriberades44. Utskrivet kom det empiriska materialet att omfatta 
sammanlagt 66 sidor text. Inför det andra diskussionstillfället hade lärarna fått 
tillgång till den 30-sidiga transkriberingen av den första diskussionen. Den 
andra diskussionen utgick delvis från innehållet i detta textmaterial. 
 
Tolkade resultat av de två diskussionerna delgavs i augusti 2011, via e-post, 
samtliga arbetslagets lärare i form av ett tidigt artikelutkast45. En synpunkt 
angående mina beskrivningar av upplevt förväntanstryck på lärarnas 
bedömningspraktiker kom i retur. Synpunkten togs tillvara och ledde till 
förändringar i uttryckssätt.46 Tolkningar av såväl elev- som lärarempirin har 
också presenterats muntligt för ett tjugotal, delvis andra, personalrepresentanter 
(huvudsakligen lärare) från N-skolan vid ett internt arrangerat seminarium våren 
2012 dit jag inbjöds att presentera min forskning. En knapp handfull av 
arbetslagets lärare närvarade vid seminariet. Vid seminariet validerades de 
huvudsakliga resultaten som igenkännbara och trovärdiga.  
 
Det är viktigt att under läsningen av empiritolkningarna påminna sig att empirin 
genom sin ingång i fenomenet normer kring skolfuskpraktiker har tydliga 
avgränsningar, vilket ju också är fallet gällande elevernas diskussioner. Den bild 
av skolaktörernas praktik och skolans verksamhet som framträder är utgör inte 
en heltäckande bild utan belyser en aspekt av en helhet studerad ur en speciell 
ingång av normer kring skolfuskpraktiker. 

 

6.1.1.2 Metod för databearbetning 

Det empiriska materialet i form av transkriberingar har, liksom elevernas 
chatdiskussioner, bearbetats enligt Lindseths och Nordbergs (2004) 
analysmetod. Efter en första naiv läsning har således frågor till materialet 
successivt formulerats och besvarats via tolkningar av empirin.  
 
I utskrifterna är lärarnas namn fingerade, dock behåller författaren (Lars) 
genomgående sitt namn. I samtalen använder jag som diskussionsledare ibland 
uttrycket ”vi” för att sammanfatta hur jag uppfattar aspekter av diskussioner. 
Uttrycket vi är då avsett att uttrycka en gemensam lärarroll och kan alltså 
                                                        
44 Inspelningarna har även lyssnats igenom i sin helhet senare i forskningsprocessen utan att nya 
överraskande fynd har gjorts. 
45 Den färdiga review-granskade artikeln publicerades senare i tidskriften Utbildning & Demokrati under 
titeln ”Det är nästan som lite ansvar att fuska” (Fonseca, 2012b) 
46 Beskrivningen av elevernas och lärarnas normer kring skolfusk ändrades från att man bör acceptera 
visst skolfusk till att man bör tolerera visst skolfusk. 
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som	  gjorde	  den	  här	  överenskommelsen	  och	  sen	  måste	  man	  ändå	  gå	  
och…	  

  
Hos lärarna uppfattas normen om att agera för alla elevers måluppfyllelse främst 
vara förankrad i ”dom reglerna jag måste följa, dra alla över godkändgränsen”, 
dvs. i formaliserade verksamhetsmål av politisk administrativ karaktär. I N-
skolans officiella verksamhetsmål gällande åren för empiriinsamlingen framgår 
att ”andelen elever med slutbetyg ska vara minst 92%”47. Att förväntan om hög 
måluppfyllelse uppfattas innebära normkonflikter är tydligt i läraren Jonas 
utsago ovan, liksom  även i läraren Daniels utsagor nedan: 

 
Daniel:	   Alla	   ska	   bli	   godkända	   om	   det	   så	   ska	   bli	   vid	   det	   andra,	  
tredje,	  fjärde	  eller	  femte	  [försöket].	  Att	  man	  får	  liksom	  inte	  säga	  till	  
någon	  att	  du	  har	  fuskat	  och	  det	  blir	  IG	  nu	  
	  

Daniel har argumenterat på samma tema tidigare i diskussionen: 
 

Det	   kanske	   skulle	  minska	   fusket	   om	  man	   tog	   bort	   godkänt…alltså	  
att	   man	   inte	   hade	   nån	   ribba	   att	   komma	   over	   […]	   men	   nu	   är	   det	  
liksom	   du	   är	   inte	   godkänd,	   du	   måste	   klara	   det,	   du	   får	   inga	  
betyg…och	  skolan	  har	  sina	  mål	  också	  så	  som	  vi	  ska	  få	  eleven	  till	  

 
Att uppdraget att ”dra alla över godkändgränsen” kan vara problematiskt utifrån 
de bristande förmågor en del av eleverna uppfattas ha framgår tydligt i lärarnas 
diskussioner. I läraren Marias version låter det: ”Vi får ju elever från nian som 
man undrar att hur faen kan dom ha gått igenom.” I utsagan nedan 
problematiserar läraren Jan hur prioriteringen av normen att alla elever bör 
erhålla minst godkända betyg riskerar att separera det tänkta sambandet mellan 
kunskap och betyg: 
 

Jan:	  […]	  jag	  skulle	  hävda	  att	  det	  är	  precis	  det	  som	  förekommer	  här,	  
att	   så	   länge	   vi	   har	   målsättningen	   att	   få	   ett	   visst	   betyg	   och	   inte	  
kunskaperna,	  så	  är	  vi	  där	  

 
Normkonflikten mellan att man bör efterleva de formella regelverken kring 
skolfusk och betygssättning, parallellt med normen att man bör agera så att 
minst 92 procent av alla elever erhåller ett slutbetyg uppfattas som inbyggd i 
den skolfuskpraktik lärarna upplever. Det är viktigt att tydligt notera att lärarna, 
till skillnad från eleverna, inte diskuterar måluppfyllelse i form av lägst 
godkända betyg utifrån det enskilda elevperspektivet utan utifrån en målsättning 
för verksamheten i stort.  Normen att alla skolaktörer bör agera för alla elevers 

                                                        
47 Under åren för empiriinsamlingen innebar ett slutbetyg att minst 2250 kurspoäng av de 2500 som 
ingick i en hel utbildning på SP skulle vara avklarade med lägst godkända betyg. 
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6.1.2.2 Lärare bör agera emot skolfusk….men 

Skolfuskpraktiker uppfattas skära in i centrala delar av livet i skolan. I sina 
utsagor säger sig lärarna generellt sett vara emot skolfusk som företeelse. Det 
handlar dock inte om någon stark upprördhet över elevers bristande moral utan 
mera om att skolfusk ingår som en aspekt av olika friktioner som man stöter på i 
det vardagliga arbetet. Lärarna förefaller medvetna om det utbredda skolfusket 
och problematiserar den höga frekvensen i förhållande till såväl 
samhällstendenser och individuella faktorer hos elever och lärare, som till 
utbildningssystemet och kulturen på skolan. I likhet med eleverna noterar 
lärarna förväntningar som upplevs krocka med det implicit eller explicit 
uppfattade förbudet mot skolfusk. Tydliga normkonflikter uppstår och dessa 
måste lösas i praktiken eftersom man inte bara kan undandra sig att agera i 
skolfuskpraktik. Utifrån den naiva läsningen av lärardiskussionerna och 
avhandlingens kritiska ansats ställdes frågan till materialet: Om lärarna så 
tydligt uppger sig vara emot skolfusk, varför finns då skolfusk på N-skolan? 
 
I återstoden av textavsnitt 6.1.2, med underrubriker, kommer ett antal normer 
som står i konflikt med normen att lärare strikt bör agera mot skolfusk att 
presenteras utifrån de tolkningar jag har gjort av lärarnas diskussioner om 
skolfuskpraktiker.  
 

6.1.2.3 Lärare bör agera för politiskt administrativ måluppfyllelse 

I den tidigare presenterade analysen av elevernas normer för skolfuskpraktiker 
framkom en stark uppfattad förväntan att alla elevprestationer bör utmynna i 
kursbetyg på lägst godkänd nivå. En motsvarande uppfattad förväntan om att 
man som lärare bör agera så att alla elever erhåller åtminstone godkända betyg 
genomsyrar lärarnas diskussioner. Diskussionsinlägget nedan berör om elever 
kan och bör involveras i gemensamma diskussioner om normer för 
skolfuskpraktiker, i detta fall specifikt om avtalade inlämningstider för elevers 
temaarbeten skall/bör hållas. 
 

Jonas:	  Men	  det	  har	  jag	  provat,	  alltså	  haft	  dom	  diskussionerna	  [med	  
klasser]	   och	   vi	   har	   suttit	   ner	   […]	   men	   då	   kommer	   det	   att	   det	   vi	  
kommer	   överens	   om	   där	   stämmer	   ändå	   inte	   överens	   med...dom	  
reglerna	  jag	  måste	  följa,	  dra	  alla	  över	  godkändgränsen	  och	  då...och	  
det	   kan	   ju	   inte	   jag…ha	   hemligt...utan	   mitt	   uppdrag	   är	   ju	   att	   så	  
många	   som	   möjligt	   ska	   klara	   godkänt	   å	   dom	   här	   då	   som…sket	   i	  
gruppöverenskommelsen	   får	   ju	  en	  extrachans	  och	  då	  håller	   ju	   inte	  
det	   som	   vi	   har	   gjort	   som	   en	   kollektiv	   överenskommelse	   i	   gruppen	  
ändå	  […]	  Å	  då	  känner	  man	  sig	  ju	  som	  en	  skitstövel	  själv	  som	  lärare	  
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ingick i en hel utbildning på SP skulle vara avklarade med lägst godkända betyg. 
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6.1.2.2 Lärare bör agera emot skolfusk….men 

Skolfuskpraktiker uppfattas skära in i centrala delar av livet i skolan. I sina 
utsagor säger sig lärarna generellt sett vara emot skolfusk som företeelse. Det 
handlar dock inte om någon stark upprördhet över elevers bristande moral utan 
mera om att skolfusk ingår som en aspekt av olika friktioner som man stöter på i 
det vardagliga arbetet. Lärarna förefaller medvetna om det utbredda skolfusket 
och problematiserar den höga frekvensen i förhållande till såväl 
samhällstendenser och individuella faktorer hos elever och lärare, som till 
utbildningssystemet och kulturen på skolan. I likhet med eleverna noterar 
lärarna förväntningar som upplevs krocka med det implicit eller explicit 
uppfattade förbudet mot skolfusk. Tydliga normkonflikter uppstår och dessa 
måste lösas i praktiken eftersom man inte bara kan undandra sig att agera i 
skolfuskpraktik. Utifrån den naiva läsningen av lärardiskussionerna och 
avhandlingens kritiska ansats ställdes frågan till materialet: Om lärarna så 
tydligt uppger sig vara emot skolfusk, varför finns då skolfusk på N-skolan? 
 
I återstoden av textavsnitt 6.1.2, med underrubriker, kommer ett antal normer 
som står i konflikt med normen att lärare strikt bör agera mot skolfusk att 
presenteras utifrån de tolkningar jag har gjort av lärarnas diskussioner om 
skolfuskpraktiker.  
 

6.1.2.3 Lärare bör agera för politiskt administrativ måluppfyllelse 

I den tidigare presenterade analysen av elevernas normer för skolfuskpraktiker 
framkom en stark uppfattad förväntan att alla elevprestationer bör utmynna i 
kursbetyg på lägst godkänd nivå. En motsvarande uppfattad förväntan om att 
man som lärare bör agera så att alla elever erhåller åtminstone godkända betyg 
genomsyrar lärarnas diskussioner. Diskussionsinlägget nedan berör om elever 
kan och bör involveras i gemensamma diskussioner om normer för 
skolfuskpraktiker, i detta fall specifikt om avtalade inlämningstider för elevers 
temaarbeten skall/bör hållas. 
 

Jonas:	  Men	  det	  har	  jag	  provat,	  alltså	  haft	  dom	  diskussionerna	  [med	  
klasser]	   och	   vi	   har	   suttit	   ner	   […]	   men	   då	   kommer	   det	   att	   det	   vi	  
kommer	   överens	   om	   där	   stämmer	   ändå	   inte	   överens	   med...dom	  
reglerna	  jag	  måste	  följa,	  dra	  alla	  över	  godkändgränsen	  och	  då...och	  
det	   kan	   ju	   inte	   jag…ha	   hemligt...utan	   mitt	   uppdrag	   är	   ju	   att	   så	  
många	   som	   möjligt	   ska	   klara	   godkänt	   å	   dom	   här	   då	   som…sket	   i	  
gruppöverenskommelsen	   får	   ju	  en	  extrachans	  och	  då	  håller	   ju	   inte	  
det	   som	   vi	   har	   gjort	   som	   en	   kollektiv	   överenskommelse	   i	   gruppen	  
ändå	  […]	  Å	  då	  känner	  man	  sig	  ju	  som	  en	  skitstövel	  själv	  som	  lärare	  
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nivå E. Siffrorna i Figur 5 anger det meritvärde varje betygssteg är värt. De 
underkända betygen F och IG kan meritmässigt förstås som värdelösa. 
 

6.1.2.4 Lärare bör agera för ekonomisk måluppfyllelse 

Av de diskussioner som har genomförts bland lärarna framgår att lärarnas 
tolkning av hur skolorganisationen, via verksamhetsmål, värderar olika 
handlingar innefattar att förstå elevers betyg som helt centrala indikatorer på 
måluppfyllelse. Ball (2000) beskriver detta fokus på resultatorientering som ett 
tidstypiskt fenomen och benämner det som a performative turn. Min nästa fråga 
till det empiriska materialet blir varför denna norm om elevbetyg som (politiskt 
administrativ) måluppfyllelse är så stark i lärarnas upplevda skolfuskpraktiker. 
 

Daniel:	  Men	  om	  man	  vänder	  på	  det,	  om	  det	  är	  många	  som	  fuskar,	  
som	  blir	  godkända	  på	  grund	  av	  det,	   så	   innebär	  det	  att	   skolan	  har	  
ett	  bättre	  betygssnitt	  än	  vad	  vi	  hade	  haft	  om	  vi	  inte	  hade	  haft	  fusk,	  
vilket	  innebär	  att	  man	  kan	  stoltsera	  med	  bättre	  betyg.	  Om	  man	  helt	  
raderar	  ut	   skolfusket	   och	  betygen	   sjunker	   innebär	  det	   att	   lärarna	  
är	  sämre	  här	  än	  på	  andra	  ställen	  

 
Lärarna uttrycker att måluppfyllelse i form av goda elevresultat förknippas med 
en attraktiv skola och med duktiga lärare. I diskussionen nedan diskuterar lärare 
också sambanden mellan höga betyg, skolans attraktionskraft och god ekonomi:  
	  

Andreas:	   Jaaa,	   men	   betyg	   det	   kan	   ju	   bero	   också	   på	   uppifrån…	  
att…på	  en	  del	  ställen	  kan	  det	  ju	  vara	  att	  du	  får	  ju	  bättre	  lön,	  du	  har	  
ju	  så	  många	  godkända	  	  

 
Lena:	  Ja,	  det	  var	  ju	  det	  dom	  försökte	  med	  uppe	  i	  Stockholm	  var	  det	  
inte	  det?	  

 
Jonas:	  Ja,	  Norrköping	  har	  också	  haft	  det	  med	  bonus	  för	  	  
	  
Lena:	  Jaaa,	  hur	  tänker	  man	  då?	  
	  
Inger:	  Man	  låtsas	  att	  man	  tror	  att	  det	  är	  en	  duktig	  lärare...för	  det	  
gynnar	  ju	  skolans	  varumärke	  

 
Lärarna ger uttryck för att de ”uppifrån” fastställda politiskt administrativa 
målen i form av höga betyg förknippas med god ekonomi på både individuell 
lärarnivå och på skolenhetsnivå. Resonemanget fortsätter i diskussionen nedan 
där det, i lätt raljerande ton, framhålls att även lärare uppfattas kunna ha både 
möjligheter till och fördelar av att agera oärligt i skolfuskpraktiker.  
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måluppfyllelse är densamma för eleverna och lärarna även om normen för de 
respektive grupperna förefaller att knyta an till olika handlingssystem. För 
eleverna är normen främst en sociokulturellt baserad rättvisefråga, för lärarna 
främst en fråga om att uppfylla politiskt administrativa verksamhetsmål. 
 
Tabell 20. Lärarnas uppfattningar om varför skolfusk förekommer 

Om lärarna är emot skolfusk - varför finns då skolfusk på N-skolan? 
Betydelsebärande enheter Abstraktion Tema 
[…] reglerna jag måste 
följa, dra alla över 
godkändgränsen 

Alla elevers måluppfyllelse 
är formellt reglerad 

 
 
 
 
Lärarna bör 
agera för 
verksamhetens 
politiska och 
administrativa 
måluppfyllelse 

[…] mitt uppdrag är ju att 
så många som möjligt ska 
klara godkänt 

Alla elevers måluppfyllelse 
är en del av arbetsbeskriv-
ningen för lärare 

Alla ska bli godkända om 
det så ska bli vid det andra, 
tredje, fjärde eller femte 
[försöket] 

Lärare förväntas erbjuda 
obegränsade möjligheter 
till elevers måluppfyllelse 

[…] skolan har sina mål 
också så som vi ska få 
eleven till 

Elevers måluppfyllelse är 
viktig för skolenheten 

[…] så länge vi har 
målsättningen att få ett 
visst betyg och inte 
kunskaperna, så är vi där 

Måluppfyllelse är inriktad 
emot betyg 

 
Empiriinsamlingarna gjordes under tiden då betygsskalan IG, G, VG och MVG 
fortfarande var i bruk. I och med införandet av ett nytt betygssystem 2011 
förändrades betygsskalan och blev sexgradig. Relationerna mellan de gamla och 
de nya betygsstegen illustreras i nedanstående Figur 5: 

                   
Figur 5. Grafisk översikt över förhållandet mellan det nya betygsskalan och den tidigare 
(läxhjälp.nu, 2014) 
 
När jag i texten skriver om måluppfyllelse som betyg på lägst godkända nivå 
innebär det i det tidigare betygssystemet nivån G och i det nya betygssystemet 
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nivå E. Siffrorna i Figur 5 anger det meritvärde varje betygssteg är värt. De 
underkända betygen F och IG kan meritmässigt förstås som värdelösa. 
 

6.1.2.4 Lärare bör agera för ekonomisk måluppfyllelse 

Av de diskussioner som har genomförts bland lärarna framgår att lärarnas 
tolkning av hur skolorganisationen, via verksamhetsmål, värderar olika 
handlingar innefattar att förstå elevers betyg som helt centrala indikatorer på 
måluppfyllelse. Ball (2000) beskriver detta fokus på resultatorientering som ett 
tidstypiskt fenomen och benämner det som a performative turn. Min nästa fråga 
till det empiriska materialet blir varför denna norm om elevbetyg som (politiskt 
administrativ) måluppfyllelse är så stark i lärarnas upplevda skolfuskpraktiker. 
 

Daniel:	  Men	  om	  man	  vänder	  på	  det,	  om	  det	  är	  många	  som	  fuskar,	  
som	  blir	  godkända	  på	  grund	  av	  det,	   så	   innebär	  det	  att	   skolan	  har	  
ett	  bättre	  betygssnitt	  än	  vad	  vi	  hade	  haft	  om	  vi	  inte	  hade	  haft	  fusk,	  
vilket	  innebär	  att	  man	  kan	  stoltsera	  med	  bättre	  betyg.	  Om	  man	  helt	  
raderar	  ut	   skolfusket	   och	  betygen	   sjunker	   innebär	  det	   att	   lärarna	  
är	  sämre	  här	  än	  på	  andra	  ställen	  

 
Lärarna uttrycker att måluppfyllelse i form av goda elevresultat förknippas med 
en attraktiv skola och med duktiga lärare. I diskussionen nedan diskuterar lärare 
också sambanden mellan höga betyg, skolans attraktionskraft och god ekonomi:  
	  

Andreas:	   Jaaa,	   men	   betyg	   det	   kan	   ju	   bero	   också	   på	   uppifrån…	  
att…på	  en	  del	  ställen	  kan	  det	  ju	  vara	  att	  du	  får	  ju	  bättre	  lön,	  du	  har	  
ju	  så	  många	  godkända	  	  

 
Lena:	  Ja,	  det	  var	  ju	  det	  dom	  försökte	  med	  uppe	  i	  Stockholm	  var	  det	  
inte	  det?	  

 
Jonas:	  Ja,	  Norrköping	  har	  också	  haft	  det	  med	  bonus	  för	  	  
	  
Lena:	  Jaaa,	  hur	  tänker	  man	  då?	  
	  
Inger:	  Man	  låtsas	  att	  man	  tror	  att	  det	  är	  en	  duktig	  lärare...för	  det	  
gynnar	  ju	  skolans	  varumärke	  

 
Lärarna ger uttryck för att de ”uppifrån” fastställda politiskt administrativa 
målen i form av höga betyg förknippas med god ekonomi på både individuell 
lärarnivå och på skolenhetsnivå. Resonemanget fortsätter i diskussionen nedan 
där det, i lätt raljerande ton, framhålls att även lärare uppfattas kunna ha både 
möjligheter till och fördelar av att agera oärligt i skolfuskpraktiker.  
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eleverna är normen främst en sociokulturellt baserad rättvisefråga, för lärarna 
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Betydelsebärande enheter Abstraktion Tema 
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är formellt reglerad 
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Måluppfyllelse är inriktad 
emot betyg 

 
Empiriinsamlingarna gjordes under tiden då betygsskalan IG, G, VG och MVG 
fortfarande var i bruk. I och med införandet av ett nytt betygssystem 2011 
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När jag i texten skriver om måluppfyllelse som betyg på lägst godkända nivå 
innebär det i det tidigare betygssystemet nivån G och i det nya betygssystemet 
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försämrade varumärken såväl för den enskilda läraran som för skolenheten. 
Rykten om att den sociala fällans logik har reella konsekvenser för 
utbildningssystemet ingår som en del i lärarnas kunskaper om skolfuskpraktiker: 
 

Jonas:	  Det	  var	  väl	  ett	  par	  handelslärare	   [på	  universitetsnivå]	   som	  
hade	   undersökt	   det	   här	   med	   betygen	   jämfört	   med	   kunskaperna	  
dom	  [studenterna]	  hade	  när	  dom	  kom	  dit	  å	  dom	  hade	  ju	  20.0	  hela	  
högen,	  men	  kunskaperna	  hade	  gått	  rätt	  ner	  i	  källaren,	  å	  det	  är	  ett	  
led	  i	  det	  att…	  

 
Daniel:	  Och	  då	  kan	   inte	  högskolan	  underkänna	  alla	   så	  då	  ändrar	  
[dom]	  lite	  på	  det	  [kraven]	  istället	  
	  
Flera:	  Instämmande	  hummanden	  

 
Daniel:	  Och	  så	  har	  dom	  [studenterna]	  ändå	  vunnit	  striden...och	  det	  
är	  livsfarligt	  att	  säga	  nej	  till	  nån	  
[…]	  
Jonas:	  Och	  så	  konkurrerar	  vi	  om	  dom	  [gymnasieeleverna]	  också	  
	  
Många:	  Instämmande	  mummel	  
[…]	  
Jonas:	  och	  nio	  av	  tio	  där	  på	  Handels	  hade	  20,0	  allihop	  på	  fristående	  
gymnasieskolor	   där	   betyg	   verkligen	   var	   ett	   uttalat	  
konkurrensmedel...för	  att	  erbjuda	  dom	  högsta	  betygen	  

 
Lärarnas diskussion om att den högre utbildningen tvingas ta emot studenter 
utan de förkunskaper som deras betyg utlovar finner sin motsvarighet i hur 
lärarna upplever sambandet mellan nya gymnasieelever och deras 
högstadiebetyg: ”Vi får ju elever från nian som man undrar att hur faen kan dom 
ha gått igenom”. (Maria-lärare) I mötet mellan förväntade kunskaper/förmågor 
och betyg slår verkligheten tillbaka på ett sätt som skolaktörer måste förhålla sig 
till. En lösning på de upplevda problemen förstås vara att sänka minimikraven 
gällande gränsen mellan underkända respektive godkända betyg för att 
därigenom kunna uppfylla de politiskt administrativt formulerade 
verksamhetsmålen. 
 
I Jonas avslutande av diskussionen poängteras lärarnas upplevelse av samband 
mellan betyg och skolans konkurrenskraft oavsett om betygen reellt uppfattas 
motsvara sitt förväntade innehåll i form av kunskaper och förmågor. Lärarna 
förefaller att uppfatta att så kallade glädjebetyg eller snällbetyg kan förekomma 
på alla betygsnivåer och på alla utbildningsnivåer. 
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Maria:	  [Fusk]	  genererar	  högre	  betyg	  i	  klassen,	  å	  högre	  lön…jo	  men	  
fuska	   så	   alla	   får	  mvg	   så	   är	   du	   ju	   en	   jättebra	   lärare...nej,	  men	   om	  
man	  ska	  skoja	  lite	  om	  det	  
[…]	  
Daniel:	  Ja,	  man	  måste	  ju	  motivera	  IG,	  men	  inte	  MVG…Jag	  har	  svårt	  
att	  se	  att	  man	  kan	  bli	  inkallad	  [till	  rektor]	  och	  frågad:	   	  ”nu	  har	  du	  
lite	  väl	  höga	  betyg	  här”...däremot	  [IG-‐betyg]	  	  

 
I diskussionen uppfattas skolledningen vara direkt förmedlare av de politiskt 
administrativa förväntningarna om hög måluppfyllelse. Det framgår i 
diskussionen att de betyg som förstås utgöra den centrala grunden för 
värderingar av kvalitet i utbildningen kanske egentligen inte motsvarar sitt 
utlovade innehåll i form av elevers kunskaper och förmågor. I 
diskussionsinlägget nedan förstärks intrycket av att skolfusk uppfattas kunna 
snedvrida informationen om såväl elevers, lärares som skolors kvalitet. 

 
Jan:	  Jo,	  men	  om	  det	  är…på	  nå´t	  annat	  sätt	  [här	  på	  N-‐skolan]	  än	  vad	  
det	  är	  på	  P-‐skolan	  och	  C-‐skolan,	  så	  att	  det	  är	  en	  skillnad,	  då	  är	  det	  
ju	   en	   sak,	   [men]	   om	   vi	   bara	   återspeglar	   hur	   det	   är	   på	   alla	   andra	  
skolor	  då?	  	  

 
Lärarna förstår det som rimligt att tänka sig att den skillnad mellan elevers 
betyg och deras uppfattade förmågor som förstås vara omfattande på den egna 
skolan också förekommer flitigt på andra skolor. Argumentationen ligger i linje 
med grunderna för den tidigare diskuterade sociala fällans logik. I 
diskussionerna framgår också att lärarna, på olika grunder, förstår underkända 
betyg som ett skäl för negativ kritik och dåligt rykte inte bara för elever och 
lärare, utan också för den enskilda skolenheten. 
 

Lena:	  Men	  det	  är	  ju	  inte	  så	  konstigt,	  dom	  blir	  ju	  uthängda	  alltså	  att	  
skolor	   som...sätter	   för	  många	   IG	   […]	   blir	   ju	   uthängda	   för	   att	   vara	  
dåliga	   skolor	   medan	   dom	   som	   sätter	   en	   massa	   G	   och	   titta	   vad	  
duktiga	  dom	  är	   där...och	   så	   vet	  man	  att	   det	   är	   precis	   tvärtom	  att	  
[…]	  det	  är	  bara	  glädjebetyg,	  men	  det	  tittar	  man	  ju	  aldrig	  på	  
	  
Daniel:	  Vi	  har	  betygsinflation	  här	  också	  väl	  
[…]	  
Lena:	  Ja,	  jaaa,	  det	  blir	  det	  ju	  

 
Även denna del av diskussionen berör tydligt den sociala fällans logik, dvs. att 
om lärarna på eget initiativ bestämmer sig för att radera ut skolfusket och/eller 
de så kallade glädjebetygen/snällbetygen, så riskerar de också ensamma att 
drabbas av relativa negativa konsekvenser. Lägre betyg förknippas med 
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försämrade varumärken såväl för den enskilda läraran som för skolenheten. 
Rykten om att den sociala fällans logik har reella konsekvenser för 
utbildningssystemet ingår som en del i lärarnas kunskaper om skolfuskpraktiker: 
 

Jonas:	  Det	  var	  väl	  ett	  par	  handelslärare	   [på	  universitetsnivå]	   som	  
hade	   undersökt	   det	   här	   med	   betygen	   jämfört	   med	   kunskaperna	  
dom	  [studenterna]	  hade	  när	  dom	  kom	  dit	  å	  dom	  hade	  ju	  20.0	  hela	  
högen,	  men	  kunskaperna	  hade	  gått	  rätt	  ner	  i	  källaren,	  å	  det	  är	  ett	  
led	  i	  det	  att…	  

 
Daniel:	  Och	  då	  kan	   inte	  högskolan	  underkänna	  alla	   så	  då	  ändrar	  
[dom]	  lite	  på	  det	  [kraven]	  istället	  
	  
Flera:	  Instämmande	  hummanden	  

 
Daniel:	  Och	  så	  har	  dom	  [studenterna]	  ändå	  vunnit	  striden...och	  det	  
är	  livsfarligt	  att	  säga	  nej	  till	  nån	  
[…]	  
Jonas:	  Och	  så	  konkurrerar	  vi	  om	  dom	  [gymnasieeleverna]	  också	  
	  
Många:	  Instämmande	  mummel	  
[…]	  
Jonas:	  och	  nio	  av	  tio	  där	  på	  Handels	  hade	  20,0	  allihop	  på	  fristående	  
gymnasieskolor	   där	   betyg	   verkligen	   var	   ett	   uttalat	  
konkurrensmedel...för	  att	  erbjuda	  dom	  högsta	  betygen	  

 
Lärarnas diskussion om att den högre utbildningen tvingas ta emot studenter 
utan de förkunskaper som deras betyg utlovar finner sin motsvarighet i hur 
lärarna upplever sambandet mellan nya gymnasieelever och deras 
högstadiebetyg: ”Vi får ju elever från nian som man undrar att hur faen kan dom 
ha gått igenom”. (Maria-lärare) I mötet mellan förväntade kunskaper/förmågor 
och betyg slår verkligheten tillbaka på ett sätt som skolaktörer måste förhålla sig 
till. En lösning på de upplevda problemen förstås vara att sänka minimikraven 
gällande gränsen mellan underkända respektive godkända betyg för att 
därigenom kunna uppfylla de politiskt administrativt formulerade 
verksamhetsmålen. 
 
I Jonas avslutande av diskussionen poängteras lärarnas upplevelse av samband 
mellan betyg och skolans konkurrenskraft oavsett om betygen reellt uppfattas 
motsvara sitt förväntade innehåll i form av kunskaper och förmågor. Lärarna 
förefaller att uppfatta att så kallade glädjebetyg eller snällbetyg kan förekomma 
på alla betygsnivåer och på alla utbildningsnivåer. 
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Maria:	  [Fusk]	  genererar	  högre	  betyg	  i	  klassen,	  å	  högre	  lön…jo	  men	  
fuska	   så	   alla	   får	  mvg	   så	   är	   du	   ju	   en	   jättebra	   lärare...nej,	  men	   om	  
man	  ska	  skoja	  lite	  om	  det	  
[…]	  
Daniel:	  Ja,	  man	  måste	  ju	  motivera	  IG,	  men	  inte	  MVG…Jag	  har	  svårt	  
att	  se	  att	  man	  kan	  bli	  inkallad	  [till	  rektor]	  och	  frågad:	   	  ”nu	  har	  du	  
lite	  väl	  höga	  betyg	  här”...däremot	  [IG-‐betyg]	  	  

 
I diskussionen uppfattas skolledningen vara direkt förmedlare av de politiskt 
administrativa förväntningarna om hög måluppfyllelse. Det framgår i 
diskussionen att de betyg som förstås utgöra den centrala grunden för 
värderingar av kvalitet i utbildningen kanske egentligen inte motsvarar sitt 
utlovade innehåll i form av elevers kunskaper och förmågor. I 
diskussionsinlägget nedan förstärks intrycket av att skolfusk uppfattas kunna 
snedvrida informationen om såväl elevers, lärares som skolors kvalitet. 

 
Jan:	  Jo,	  men	  om	  det	  är…på	  nå´t	  annat	  sätt	  [här	  på	  N-‐skolan]	  än	  vad	  
det	  är	  på	  P-‐skolan	  och	  C-‐skolan,	  så	  att	  det	  är	  en	  skillnad,	  då	  är	  det	  
ju	   en	   sak,	   [men]	   om	   vi	   bara	   återspeglar	   hur	   det	   är	   på	   alla	   andra	  
skolor	  då?	  	  

 
Lärarna förstår det som rimligt att tänka sig att den skillnad mellan elevers 
betyg och deras uppfattade förmågor som förstås vara omfattande på den egna 
skolan också förekommer flitigt på andra skolor. Argumentationen ligger i linje 
med grunderna för den tidigare diskuterade sociala fällans logik. I 
diskussionerna framgår också att lärarna, på olika grunder, förstår underkända 
betyg som ett skäl för negativ kritik och dåligt rykte inte bara för elever och 
lärare, utan också för den enskilda skolenheten. 
 

Lena:	  Men	  det	  är	  ju	  inte	  så	  konstigt,	  dom	  blir	  ju	  uthängda	  alltså	  att	  
skolor	   som...sätter	   för	  många	   IG	   […]	   blir	   ju	   uthängda	   för	   att	   vara	  
dåliga	   skolor	   medan	   dom	   som	   sätter	   en	   massa	   G	   och	   titta	   vad	  
duktiga	  dom	  är	   där...och	   så	   vet	  man	  att	   det	   är	   precis	   tvärtom	  att	  
[…]	  det	  är	  bara	  glädjebetyg,	  men	  det	  tittar	  man	  ju	  aldrig	  på	  
	  
Daniel:	  Vi	  har	  betygsinflation	  här	  också	  väl	  
[…]	  
Lena:	  Ja,	  jaaa,	  det	  blir	  det	  ju	  

 
Även denna del av diskussionen berör tydligt den sociala fällans logik, dvs. att 
om lärarna på eget initiativ bestämmer sig för att radera ut skolfusket och/eller 
de så kallade glädjebetygen/snällbetygen, så riskerar de också ensamma att 
drabbas av relativa negativa konsekvenser. Lägre betyg förknippas med 
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nivå bör uppnås. De politiskt administrativt formulerade miniminivåerna för 
elevers måluppfyllelse kan i lärarnas diskussioner förstås som starkt 
förknippade med normer förankrade i ekonomiska handlingssystem. Sambandet 
är även explicit utskrivet i N-skolans formella policydokument. 

 
Lärarnas upplevelser av hur många och motstridiga normer bildar ett komplext 
förväntanstryck är väl dokumenterat i tidigare skolforskning: 

 
[…]	   both	   teachers	   and	   pupils	   are	   enmeshed	   in	   broader	   socio-‐
cultural	   relations	   which	   they	   carry	   with	   them	   into	   the	   classroom.	  
[…]	   Once	   there,	   teachers	   and	   pupils	   cannot	   freely	   negotiate	   the	  
relationships	   they	   jointly	   will,	   given	   the	   impact	   of	   curricular	  
controls,	   public	   examinations	   and	   the	   job	   market.	   On	   the	   other	  
hand,	   classroom	   interaction	   is	   never	   without	   systemic	   import,	  
whether	  this	  works	  for	  reproduction	  or	  for	  transformation.	  (Archer,	  
1995,	  s.11)	  

 
I citatet från Archers pekas på hur normer ifrån olika handlingssystem innebär 
en rad olika förväntningar på skolaktörerna. Ur det normteoretiska perspektiv 
som används i avhandlingen förstås ekonomiska anknutna normer med ursprung 
i t.ex. arbetsmarknaden och/eller i ekonomiska bidragssystem ha starkare 
handlingsvilllkorande kraft än normer knutna till politiskt administrativa eller 
sociokulturella handlingssystem. Hur stark kraften är beror bl.a. på hur den vid 
en viss sociohistorisk tid laddas både materiellt reellt och sociokulturellt 
diskursivt. 
 
I forskning genomförd av Wahlström (2009) bekräftas lärarnas uppfattningar att 
rektorer har blivit mera resultatorienterade kring den egna skolans verksamhet 
och också att ekonomiska belöningar är kopplade till måluppfyllelse. Att agera i 
enlighet med normen att se till att alla elever uppnår målen, innebär att agera 
ekonomiskt ansvarstagande. 
 
Lärarnas uppfattningar om goda betyg som knepiga bevis på bra lärare och bra 
skolor noteras som problematiska även av statligt administrerade utvärderingar 
kring effekterna av 1992 års friskolereform. Problemen kring betyg som 
indikatorer på kvalitet på en konkurrensutsatt utbildningsmarknad noteras 
speciellt:  
 

En	  ytterligare	  komplicerande	  faktor,	  när	  det	  gäller	  möjligheten	  att	  
förbättra	   alla	   skolor	   genom	   ökad	   konkurrens	   om	   eleverna,	   är	   att	  
om	   skolvalet	   bestäms	   av	   elevbetygen,	   så	   har	   skolorna	   incitament	  
för	  betygsinflation.	  	  (Wondratschek,	  Edmark	  &	  Frölich,	  2013,	  s.4)	  
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Tabell 21. Lärarna uppfattningar om varför de förväntas agera för 
måluppfyllelse 

Varför är normen om måluppfyllelse så stark i lärarnas 
skolfuskpraktiker? 
Betydelsebärande enheter Abstraktion Tema 
Man låtsas att man tror att 
det är en duktig lärare…för 
det gynnar ju skolans 
varumärke 

Även måluppfyllelse utan 
egentlig kunskapsgrund 
gynnar skolans 
varumärke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lärare bör agera 
för ekonomisk 
måluppfyllelse 

[Fusk] genererar högre 
betyg i klassen å högre 
lön…jo men fuska så alla 
får mvg så är du en jättebra 
lärare 

Även måluppfyllelse utan 
egentlig kunskapsgrund 
gynnar lärarens 
varumärke 

Jag har svårt att se att man 
kan bli inkallad [till rektor] 
och frågad: ”Nu har du lite 
väl höga betyg 
här”…däremot 
[underkända betyg] 

Skolledningen håller 
lärare ansvariga för 
måluppfyllelse 

Om vi bara återspeglar hur 
det är på andra skolor då? 

Risken finns att skolfusk 
på konkurrerande skolor 
leder till distributiv 
orättvisa 

Skolor som…sätter för 
många IG…blir ju 
uthängda för att vara dåliga 
skolor medan dom som 
sätter en massa G och titta 
vad duktiga dom är där 

Skillnaden mellan 
underkända respektive 
godkända betyg är central 
för lärares och skolors 
rykte 

Och så konkurrerar vi om 
dom också 

Skolor konkurrerar om ett 
givet antal elever 

 
När läraren Jonas pratar om regler som anger att han måste ”dra alla över 
godkändgränsen”, är det tydligt att normen uppfattas som formulerad utanför 
lärarnas sociokulturella gemenskap, vilken den de facto också är. Huvudmannen 
för den gymnasieskola där den huvudsakliga empirin insamlats antog under 
tiden för empiriinsamlingen lokala verksamhetsmål mot bakgrund av att det 
”finns lagkrav i kommunallagen att formulera finansiella mål och 
verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning”. Ett av dessa verksamhetsmål 
innebär att ”andelen elever med slutbetyg ska vara minst 92%”. Det är inte 
kunskapsmålen i sig som bildar fokus i lärarnas diskussioner utan 
måluppfyllelse innebär att en i förväg fastställd kvot av betyg på lägst godkänd 
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nivå bör uppnås. De politiskt administrativt formulerade miniminivåerna för 
elevers måluppfyllelse kan i lärarnas diskussioner förstås som starkt 
förknippade med normer förankrade i ekonomiska handlingssystem. Sambandet 
är även explicit utskrivet i N-skolans formella policydokument. 

 
Lärarnas upplevelser av hur många och motstridiga normer bildar ett komplext 
förväntanstryck är väl dokumenterat i tidigare skolforskning: 

 
[…]	   both	   teachers	   and	   pupils	   are	   enmeshed	   in	   broader	   socio-‐
cultural	   relations	   which	   they	   carry	   with	   them	   into	   the	   classroom.	  
[…]	   Once	   there,	   teachers	   and	   pupils	   cannot	   freely	   negotiate	   the	  
relationships	   they	   jointly	   will,	   given	   the	   impact	   of	   curricular	  
controls,	   public	   examinations	   and	   the	   job	   market.	   On	   the	   other	  
hand,	   classroom	   interaction	   is	   never	   without	   systemic	   import,	  
whether	  this	  works	  for	  reproduction	  or	  for	  transformation.	  (Archer,	  
1995,	  s.11)	  

 
I citatet från Archers pekas på hur normer ifrån olika handlingssystem innebär 
en rad olika förväntningar på skolaktörerna. Ur det normteoretiska perspektiv 
som används i avhandlingen förstås ekonomiska anknutna normer med ursprung 
i t.ex. arbetsmarknaden och/eller i ekonomiska bidragssystem ha starkare 
handlingsvilllkorande kraft än normer knutna till politiskt administrativa eller 
sociokulturella handlingssystem. Hur stark kraften är beror bl.a. på hur den vid 
en viss sociohistorisk tid laddas både materiellt reellt och sociokulturellt 
diskursivt. 
 
I forskning genomförd av Wahlström (2009) bekräftas lärarnas uppfattningar att 
rektorer har blivit mera resultatorienterade kring den egna skolans verksamhet 
och också att ekonomiska belöningar är kopplade till måluppfyllelse. Att agera i 
enlighet med normen att se till att alla elever uppnår målen, innebär att agera 
ekonomiskt ansvarstagande. 
 
Lärarnas uppfattningar om goda betyg som knepiga bevis på bra lärare och bra 
skolor noteras som problematiska även av statligt administrerade utvärderingar 
kring effekterna av 1992 års friskolereform. Problemen kring betyg som 
indikatorer på kvalitet på en konkurrensutsatt utbildningsmarknad noteras 
speciellt:  
 

En	  ytterligare	  komplicerande	  faktor,	  när	  det	  gäller	  möjligheten	  att	  
förbättra	   alla	   skolor	   genom	   ökad	   konkurrens	   om	   eleverna,	   är	   att	  
om	   skolvalet	   bestäms	   av	   elevbetygen,	   så	   har	   skolorna	   incitament	  
för	  betygsinflation.	  	  (Wondratschek,	  Edmark	  &	  Frölich,	  2013,	  s.4)	  
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När läraren Jonas pratar om regler som anger att han måste ”dra alla över 
godkändgränsen”, är det tydligt att normen uppfattas som formulerad utanför 
lärarnas sociokulturella gemenskap, vilken den de facto också är. Huvudmannen 
för den gymnasieskola där den huvudsakliga empirin insamlats antog under 
tiden för empiriinsamlingen lokala verksamhetsmål mot bakgrund av att det 
”finns lagkrav i kommunallagen att formulera finansiella mål och 
verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning”. Ett av dessa verksamhetsmål 
innebär att ”andelen elever med slutbetyg ska vara minst 92%”. Det är inte 
kunskapsmålen i sig som bildar fokus i lärarnas diskussioner utan 
måluppfyllelse innebär att en i förväg fastställd kvot av betyg på lägst godkänd 
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programmet. Vid tiden för empiriinsamlingen erbjöd tre olika skolhuvudmän i 
den stad där N-skolan finns utbildning på SP. I lärarnas diskussioner syns att de 
upplever sig behöva bevaka en distributiv rättvis ekonomisk fördelning på 
individuell nivå i form av individuell löneutveckling, men också på kollektiv 
nivå i form av den skolpeng som den egna skolan kan lösa in för varje elev som 
väljer att gå på skolan49. 
 
Kvalitetsmätningar av såväl enskilda lärare, som enskilda skolor uppfattas ofta 
kunna redovisas genom andelen elever med underkända betyg (Andersson, 
2010), vilket lärarna förefaller medvetna om.  Betyg för elever i svårigheter att 
prestera skolresultat av egen kraft (överlevare) utgör den formellt knivskarpa 
demarkationsgränsen mellan måluppfyllelse och misslyckande. Hög 
måluppfyllelse i form av hög andel betyg på åtminstone godkänd nivå förstås 
medföra ett starkt varumärke och därigenom ett högt söktryck till de 
utbildningar som erbjuds. Överlevarnas måluppfyllelse har dessutom stark 
symbolisk kraft både vad gäller att uppfylla kunskapsuppdraget men också 
utifrån det demokratiskt viktiga kravet på likvärdighet i utbildningssystemet. En 
likvärdig utbildning kan i samtiden förstås som en utbildning där alla elever når 
målen (Englund & Quennerstedt, 2006).  
 

6.1.2.5 Lärare bör upprätthålla goda kundrelationer  

Förväntningarna att agera för måluppfyllelse i form av godkända elevbetyg 
uppfattas av lärarna vara förmedlade direkt ifrån skolledningen, men också 
indirekt ifrån andra olika skolintressenter, varav elever och deras föräldrar är 
centrala. I lärarrollen upprätthåller läraren en mängd professionella relationer. 
Den nästa fråga jag ställer till det empiriska materialet från 
lärarlagsdiskussionerna är: Hur påverkar normen att agera för alla elevers 
måluppfyllelse lärarnas professionella relationer? 

 
I sina diskussioner beskriver lärarna en upplevd förskjutning, där ansvaret för 
elevernas måluppfyllelse i betydande mån uppfattas ha fråntagits eleverna och 
tilldelats lärarna i motsvarande grad. Att öppet diskutera den upplevda 
motsättningen mellan förväntningar på alla elevers måluppfyllelse och faktiska 
möjligheter därtill, uppfattas som riskfyllt bland lärarna: 
 

Daniel:	  Den	  här	  människosynen	  att	  det	  är	  så	   fruktansvärt	  hemskt	  
när	  det	  kommer	  en	  människa	  i	  tidningen	  som	  inte	  har	  fått	  godkänt,	  

                                                        
49 Det svenska skolsystemet avreglerades 1992. Därefter står det fritt för privata marknadsaktörer att, 
efter Skolinspektionens godkännande, erbjuda utbildning i fristående skolor. Den kommunala skolpengen 
som tilldelas varje elev har samma värde oavsett vilken skolform eleven väljer. Under läsåret 2008 var 
skolpengen för en elev på SP, i den kommun där N-skolan finns, värd cirka 68000 SEK/år. Under läsåret 
2008 var cirka 16 procent av gymnasieeleverna i kommunen inskrivna i fristående skolor. 
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I Lärarnas Riksförbund (2011) redovisas att 49 procent av gymnasielärarna 
(n=993) upplever att gymnasiebetygen på riksnivå är för höga i förhållande till 
betygskriterierna och 29 procent att betygen på den egna skolan är för höga48. 
Utöver att tilliten till betygens reella värde förefaller att vara generellt dålig 
skulle differensen i uppfattningar, gällande den egna skolan respektive 
riksgenomsnittet, kunna tolkas som ett uttryck för att man misstänker lärare på 
andra skolor för att vara än mera överdrivet generösa i sin betygssättning. Den 
sociala fällans logik kan i sig förstås fungera inflationsdrivande för elevbetyg.  
 
Vlachos (2010) har konstaterat att konkurrens mellan skolor de facto verkar 
inflationsdrivande på betygen, såväl i Sverige som i andra länder. Skolor ”har 
visat sig vara innovativa när det gäller att hitta på sätt att inflatera 
provresultaten, särskilt när dessa resultat är kopplade till direkta konsekvenser 
för skolan eller den enskilde läraren” (a.a., s.26). Hursh (2007) redovisar 
forskning kring inrapporteringen av elevresultat inom ramen för den 
amerikanska utbildningsreformen No Child Left Behind (NCLB), där han 
sammanfattningsvis konstaterar att lärare, rektorer och skolhuvudmän uppvisar 
en variation av kreativa metoder för att försköna resultaten.  
 
Måluppfyllelse i form av elevbetyg är i lärarnas diskussioner, både på ett 
individuellt plan och på skolenhetsnivå, tydligt förknippad med tilldelning och 
fördelning av ekonomiska resurser. I den organisation som N-skolan ingår i har 
individuell lönesättning tillämpats sedan mitten av 1990-talet. Även om 
lönespridningen varit begränsad, bygger lönesystemet öppet på att lärarna 
konkurrerar med varandra om hur ett i förväg givet löneutrymme skall fördelas. 
I kriterierna för lönesättning uppfattas de egna elevernas måluppfyllelse ingå 
som en central aspekt. I boken Freakonomics (Levitt & Dubner, 2005) förstår 
ekonomen Levitt det som ekonomiskt självklart att införandet av ekonomiska 
incitament i amerikanska utbildningssystem har förändrat normerna för lärarnas 
yrkespraktik: 
 

Skolbarnen	   har	   naturligtvis	   haft	   incitament	   att	   fuska	   lika	   länge	  
som	   det	   har	   funnits	   prov.	   Men	   prov	   med	   ”höga	   insatser”	   har	   så	  
radikalt	   ändrat	   incitamenten	   för	   lärarna	  att	   även	  de	  har	   fått	   nya	  
skäl	  att	  fuska.	  I	  och	  med	  proven	  med	  ”höga	  insatser”	  kan	  en	  lärare	  
vars	  elever	  får	  dåliga	  resultat	  dra	  på	  sig	  kritik	  och	  bli	  förbigången	  
vid	  en	  löneförhöjning	  eller	  befordran	  […]	  och	  om	  skolan	  sätts	  under	  
övervakning	  riskerar	  läraren	  att	  bli	  avskedad.	  (a.a.,	  s.27)	  

 
N-skolan konkurrerar med andra näraliggande gymnasieskolor om ett givet 
antal elever med intresse av att studera på det samhällsvetenskapliga 

                                                        
48 Motsvarande procentandel som anser att gymnasiebetyg sätts för lågt är tre procent för riksnivån 
respektive en procent på den egna skolan (a.a.). 
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programmet. Vid tiden för empiriinsamlingen erbjöd tre olika skolhuvudmän i 
den stad där N-skolan finns utbildning på SP. I lärarnas diskussioner syns att de 
upplever sig behöva bevaka en distributiv rättvis ekonomisk fördelning på 
individuell nivå i form av individuell löneutveckling, men också på kollektiv 
nivå i form av den skolpeng som den egna skolan kan lösa in för varje elev som 
väljer att gå på skolan49. 
 
Kvalitetsmätningar av såväl enskilda lärare, som enskilda skolor uppfattas ofta 
kunna redovisas genom andelen elever med underkända betyg (Andersson, 
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demarkationsgränsen mellan måluppfyllelse och misslyckande. Hög 
måluppfyllelse i form av hög andel betyg på åtminstone godkänd nivå förstås 
medföra ett starkt varumärke och därigenom ett högt söktryck till de 
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likvärdig utbildning kan i samtiden förstås som en utbildning där alla elever når 
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6.1.2.5 Lärare bör upprätthålla goda kundrelationer  
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måluppfyllelse lärarnas professionella relationer? 
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49 Det svenska skolsystemet avreglerades 1992. Därefter står det fritt för privata marknadsaktörer att, 
efter Skolinspektionens godkännande, erbjuda utbildning i fristående skolor. Den kommunala skolpengen 
som tilldelas varje elev har samma värde oavsett vilken skolform eleven väljer. Under läsåret 2008 var 
skolpengen för en elev på SP, i den kommun där N-skolan finns, värd cirka 68000 SEK/år. Under läsåret 
2008 var cirka 16 procent av gymnasieeleverna i kommunen inskrivna i fristående skolor. 
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I Lärarnas Riksförbund (2011) redovisas att 49 procent av gymnasielärarna 
(n=993) upplever att gymnasiebetygen på riksnivå är för höga i förhållande till 
betygskriterierna och 29 procent att betygen på den egna skolan är för höga48. 
Utöver att tilliten till betygens reella värde förefaller att vara generellt dålig 
skulle differensen i uppfattningar, gällande den egna skolan respektive 
riksgenomsnittet, kunna tolkas som ett uttryck för att man misstänker lärare på 
andra skolor för att vara än mera överdrivet generösa i sin betygssättning. Den 
sociala fällans logik kan i sig förstås fungera inflationsdrivande för elevbetyg.  
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N-skolan konkurrerar med andra näraliggande gymnasieskolor om ett givet 
antal elever med intresse av att studera på det samhällsvetenskapliga 

                                                        
48 Motsvarande procentandel som anser att gymnasiebetyg sätts för lågt är tre procent för riksnivån 
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Maria:	   Jaaa,	   från...både	   från	   skolverk…och	   skolledning…om	   allt	  
möjligt	  alltså	  att…en	  lärare	  alltså,	  du	  får	  ju	  knappt	  inte	  ens	  ryta	  till	  
åt	  en	  elev	   ibland	  så	  är	  man	   ju	  anmäld,	  alltså...nu	  säger	   jag	  ”man”,	  
men	   man	   tittar	   mycket	   på	   rubriker	   i	   tidningar	   och	   samhället	   i	  
övrigt,	   jag	   kan	   tycka	   ibland	   att	   vi	   är	   inte	   legitima	   nog	   till	   att	  
bestämma	   i	   situationen…eleven	   har	   rätt,	   elevens	   rättigheter	   och	  
rättigheter	  och	  rättigheter	  hela	  tiden	  

 
Utifrån ett perspektiv av skolfuskpraktiker framgår att lärarna upplever 
relationerna med skolaktörer, skolintressenter och en granskande omvärld som 
riskfyllda. Lärarna uttrycker att de står ensamma, maktlösa och utan tydlig 
auktoritet i skolfuskpraktiker: 

	  
Daniel:	  Jo,	  man	  vet	  inte	  riktigt	  vad	  som	  händer	  om…om	  man	  säger	  
att	   nån	   elev	   har	   fuskat	   och	   man	   har	   inga	   bevis…vems	   ord	   är	   det	  
som	  gäller?	  Och	  vad	  säger	  föräldrarna,	  vad	  säger	  rektor,	  vad	  säger	  
tidningarna	   –	   ja	   vad	   säger	   hela	   samhället	   runt	   omkring?	   Det	   vet	  
man	  väl	  inte	  än.	  Det	  är	  ju	  lätt	  att	  prata	  om	  det	  rent	  allmänt	  att	  det	  
ska	  vara	  hårdare	  och	  så,	  men	  frågan	  är	  ju	  när	  man	  väl	  står	  där	  sen	  
och	  eleven	  säger	  att	  dom	  har	  fått	  IG	  på	  grund	  av	  att	  läraren	  är	  ett	  
svin	  

 
Lärarna uppfattar inte att lärarrollen erbjuds tillräckligt organisatoriskt stöd att 
effektivt upprätthålla de formella regelverken kring skolfusk och betygssättning. 
Goda professionella relationer mellan elever, föräldrar, massmedia, samhälle 
och lärare innefattar att de förväntade resultaten i form av lägst godkända betyg 
uppnås. Lärarna redovisar en personlig oro för konsekvenserna av att strikt 
efterleva de regelverk som involveras i vad som i avhandlingen sammanfattas i 
begreppet skolfuskpraktiker, dvs. kunskapssyn, kunskapskontroller, bedömning, 
betyg och skolfusk. Lärarna förefaller samtidigt frustrerade över de 
demokratiska tillkortakommanden det uppfattas innebära att inte kunna agera 
emot det skolfusk som uppfattas vara välkänt av många.  
 

Inger:	  Men	   sen	   krockar	   ju	   systemen	  med	   varann	   för	   att	   vi	   har	   ju	  
haft	  det	  här	  med	  ganska	  grovt	  fusk	  och	  gått	  den	  här	  vägen	  som	  vi	  
skulle	  göra,	  men	  sen	  i	  slutänden	  så	  händer	  det	  ju	  bara	  att	  eleven	  får	  
göra	  om	  det,	   alltså,	   och,	   ja,	   det	  att	   systemet	   säger	  att	   vi	  måste	  ge	  
eleverna	   chansen	   att	   göra	   kunskapsprov	   så	   länge	   dom	   går	   här	   i	  
skolan,	  vi	  får	  ju	  liksom	  inte	  hindra	  dom	  ifrån	  det.	  Och	  då	  tänker	  ju,	  
nästa	  gång	  tänker	   ju	  samma	  lärare,	   jaja	  nu	  skall	   jag	  dra	  hela	  det,	  
dra	  hela	   varvet	   och	   resultatet	   är	   att	   jag	  måste	   ge	   honom	  ett	   nytt	  
prov	  
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att	   och	  då	   frågar	  man	   sig	   vad	  har	   samhället	  misslyckats	  med	   […]	  
det	  är	  alltid	  vad	  har	   läraren	  gjort	   för	   fel	  och	  vad	  har	   skolan	  gjort	  
för	  fel	  […]	  istället	  för	  att	  säga	  att	  du	  var	  ju	  inte	  på	  lektionerna,	  du	  
har	   ju	   inte...ja	   nu	  gick	  det	   såhär	  nu	   får	   du	  göra	  om	  och	  göra	   rätt	  
istället	  	  

 
Läraren Daniels, såväl personliga som professionella, frustration över de 
orimliga konsekvenserna av att oproblematiserat förväntas agera för elevers 
måluppfyllelse i form av betyg är tydlig. Att ifrågasätta elever för att inte ha 
fullgjort sin del av ansvaret för att uppfylla betygskriterierna uppfattas som 
riskfyllt och självdestruktivt. Daniel fortsätter sin argumentation från 
diskussionen ovan: 

	  
[…]	  det	  är	  svårt	  att	  göra	  någonting	  åt	  det	  när	  man	  är	  livrädd	  för	  att	  
nån	  [elev]	  ska	  behöva	  ta	  nå’t	  ansvar	  för	  att	  dom	  faktiskt	  har	  myglat	  	  
[…]	  
Lena:	   Ja,	   ja	   det	   tror	   jag	   också...att	   det	   händer	   liksom	   aldrig	  
nå’nting...man	   ställer	   krav	   men	   sen	   om	   dom…och	   det	   är	   ju	   inga	  
stora	   krav	   ändå,	  men...om	   dom	   inte	   lever	   upp	   till	   dom,	   jamän	   det	  
händer	  ju	  ingenting	  

 
Inger:	   Ja,	   eleverna	   uppfattar	   ju	   att	   det	   inte	   är	   på	   riktigt…helt	  
enkelt…att	  det	  är	  en	  skenvärld	  

 
Den frustration över dubbelheten i det som läraren Inger i diskussionen kallar 
skenvärld känns igen ifrån elevernas chatdiskussioner där det framgår att 
eleverna tror sig veta att lärarna är medvetna om att skolfusk förekommer flitigt 
och också att de klandrar lärarna för att inte arbeta aktivt för att åtgärda 
problemet. Det ”man” som de båda lärarna Daniel och Lena refererar till i 
diskussionen ovan tolkar jag som representerande dels N-skolan som formell 
organisation, dels en mera diffust uppfattad samhällstendens där lärares och 
skolors ansvar för effektivitet är starkt granskad: 
 

Maria:	  […]	  vi	  lärare	  måste	  hela	  tiden	  ha	  så	  mycket	  kött	  på	  benen	  så	  
fort	  vi	  skall	  yppa	  någonting	  om	  en	  elev	  […]	  visst,	  jag	  kan	  ju	  hävda	  i	  
en	  situation	  att	  jag	  är	  suverän,	  men	  vad	  händer	  se´n	  när	  föräldrar	  
är	  inblandade,	  tv	  är	  inblandad,	  rektor	  är	  inblandad	  –	  vem	  hamnar	  i	  
centrum?	   Det	   är	   jag!...tror	   jag...jag	   kan	   känna	   att	   jag	   har	   inte	  
riktigt	  det	  stödet	  

 
Daniel:	  Nää,	  så	  känner	  jag	  också	  

 
Lars	  (författaren):	  Stöd	  från?	  
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riktigt	  det	  stödet	  

 
Daniel:	  Nää,	  så	  känner	  jag	  också	  
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Tabell 22. Lärarnas uppfattningar om hur krav på måluppfyllelse villkorar 
professionella relationer 

Hur påverkar normen att agera för alla elevers måluppfyllelse lärarnas 
professionella relationer? 
Betydelsebärande enheter Abstraktion Tema 
[…] det är så fruktansvärt hemskt 
när det kommer en människa i tid-
ningen som inte har fått godkänt, 
att då frågar man sig vad har sam-
hället misslyckats med [...] det är 
alltid vad har läraren gjort för fel 
och vad har skolan gjort för fel 

Lärare tillskrivs 
ansvar för elevers 
ev. misslyckanden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lärare bör 
upprätthålla 
goda 
kundrelationer 
med elever och 
föräldrar 

[…] man ställer krav men sen om 
dom…och det är ju inga stora 
krav ändå, men...om dom inte 
lever upp till dom, jamän det 
händer ju ingenting 

Krav på elever 
behöver egentligen 
inte efterlevas 

[…] Eleven har rätt, elevens 
rättigheter och rättigheter och 
rättigheter hela tiden [...]men vad 
händer se’n när föräldrar är 
inblandade, tv är inblandad, rektor 
är inblandad? 

Elevers rättigheter 
prioriteras högt i 
verksamheten  

[...]men vad händer se’n när 
föräldrar är inblandade, tv är 
inblandad, rektor är inblandad? 

Lärare upplever 
inget stöd för att 
upprätthålla 
regelverket  

Det är ju lätt att prata om rent 
allmänt att det ska vara hårdare 
och så, men frågan är ju när man 
väl står där sen och eleven säger 
att dom har fått IG på grund av att 
läraren är ett svin 

Att strikt efterleva 
regelverket kring 
skolfusk är riskfyllt 
för lärare 

[…] Systemet säger att vi måste 
ge eleverna chansen att göra 
kunskapsprov så länge dom går 
här i skolan. Vi får ju liksom inte 
hindra dom från det 

Elevers rätt till 
måluppfyllelse går 
före hänsyn till 
fuskpolicyns 
andemening 

 
Lärarnas beskrivningar av hur de uppfattar sina professionella relationer med 
elever och deras föräldrar som villkorade av ekonomiska normer finner stöd hos 
Biesta (2006) som hävdar att många föräldrar inte längre betraktar sig som 
”medfostrare i relation till sina barns skolor utan har kommit att omdefiniera sin 
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Många:	  [Instämmande]	  hummanden	  	  

 
Inger:	  och	  då	  är	  det	  ju	  två	  system	  som	  har	  krockat	  och	  då	  har	  man	  
ju	  ingen	  tilltro	  till	  det	  därför	  att	  det	  ena	  systemet	  tar	  ut	  det	  andra	  	  

 
Ett fungerande regelverk kräver för sin legitimitet en tro på att reglerna faktiskt 
efterlevs. I ovanstående diskussionsavsnitt framgår att lärarna upplever att 
regelverken kring skolfuskpraktiker i praktiken är så starkt underordnade 
normen att agera för allas måluppfyllelse, att det är svårt att kunna agera 
trovärdigt i skolfuskpraktiker. 
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obekvämt att misstänka fusk. Lärarnas upplevelser av relationell utsatthet i 
skolfuskpraktiker är tydligt uppfattad även av eleverna: 

 
E-‐elev:	   Vissa	   lärare	   är	   säkert	   rädda,	   för	   även	   lärare	   kan	   ju	   vara	  
nervosa	  för	  att	  de	  inte	  kan	  ha	  kontroll	  
[…]	  
A-‐elev:	  De	  kanske	  är	  osäkra	  på	  om	  eleven	   i	   fråga	  verkligen	  håller	  
på	   att	   fuska,	   de	   kanske	   känner	   att	   det	   blir	   pinsamt	   om	   de	   stegar	  
fram	  till	  någon	  och	  den	  inte	  fuskar	  	  
[…]	  
E-‐elev:	  Precis	  A,	  för	  då	  kränker	  de	  någon.	  	  	  
[…]	  
C-‐elev:	   Jag	  skulle	  själv	  bli	  ganska	  förnärmad	  om	  någon	  lärare	  bad	  
att	  få	  kolla	  mina	  hander,	  om	  dom	  är	  tomma	  vill	  säga	  

 
Att eleverna, liksom lärarna, uppfattar att misstankar om skolfusk innebär 
besvärliga störningar i vardagsrelationerna står klart – ”men om lärare hela tiden 
utgår från att alla fuskar blir det inte roligt heller” (R-elev). Av elevernas 
chatdiskussioner framgår också att de har uppfattat den maktlöshet som lärarna 
beskriver sig ha i skolfuskpraktiker: 
 

E-‐elev:	   Men	   vad	   gör	   det	   [att	   upptäckas	   med	   att	   fuska]	   tänker	  
säkert	  många?	  De	  kan	  ju	  göra	  om	  det	  
[…]	  
A-‐elev:	  Jag	  har	  haft	  en	  i	  min	  klass	  som	  blev	  "utslängd"	  från	  ett	  prov.	  
personen	   fick	   dock	   göra	   om	   provet	   senare	   så	   skulle	   väl	   inte	   kalla	  
det	  straff	  direkt	  

 
E-‐elev:	   Vad	   skulle	   lärare	   och	   rektorer	   kunna	   göra?	   Mer	   än	   att	  
kontakta	  föräldrarna?	  

 
Det är notabelt att de diskuterande eleverna varken uppfattar möjliga 
repressalier eller det faktum att lärare, rektorer och föräldrar får vetskap om ett 
eventuellt skolfusk som problematiskt. I stället poängterar eleverna, liksom 
tidigare även lärarna, att N-skolans regelverk kring skolfusk uppfattas vara en 
skenvärld där rättigheten att erhålla godkända betyg villkorar relationer i 
skolfuskpraktiker. Läraren Jonas refererar nedan till en diskussion om skolfusk i 
sin undervisningsgrupp: 
	   	  

För	  det	  diskuterade	  vi,	  vi	  pratade	  om	  det	  i	  en	  klass	  förra	  veckan,	  där	  
tänker	  ju	  dom	  så	  här	  […]	  på	  högre	  studier,	  det	  visste	  ju	  nån	  att	  där	  
kan	  man	  bli	  avstängd	  och	  då	   […]	   ja	  där	   skulle	  man	   ju	  aldrig	  göra	  
det…Nä,	   fast	   här	   kan	   man	   göra	   det	   för	   här	   är	   det	   ju	   inte	   lika	  
allvarligt	  	  
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ställning som en bland konsumenterna av de utbildningsvaror som skolan 
förväntas leverera” (a.a., s.71). Den vara som i lärarnas diskussioner utgör 
essensen i skolans affärsrelationer är måluppfyllelse i form av åtminstone 
godkända betyg. Sammanfallande i tid med de genomförda diskussionerna 
bland lärarna dök en skämtteckning upp på skolans anslagstavlor: 

           

 Figur 6. ”Whats up with those grades” (Chaunu, 2009) 
 

Vid diskussionerna kring normer för skolfuskpraktiker hänvisade lärarna 
igenkännande till innebörden i teckningen med kommentarer relaterade till det 
klassiska talesättet: ”Kunden har alltid rätt”. I Lärarnas Riksförbund (2011) 
noteras sambandet mellan goda betyg och nöjda skolintressenter. Samtidigt slås 
det fast att konkurrenssättning generellt sett tenderar att resultera i nöjdare 
kunder och att betygsinflation därför inte bör överraska i en kontext av svag 
extern kontroll. Lärarnas upplevda förväntningar på att sätta höga betyg 
bekräftas som generella av Mickwitz (2011): ”De läraren möter i skolan önskar 
att läraren ska sätta ett högt betyg.” (a.a., s.127) Mickwitzs forskning visar hur 
lärare trots att de sympatiserar med regler och rutiner för hur betyg skall sättas, i 
praktiken ändå avviker ifrån reglerna på sätt som förbättrar betygen i 
förhållande till de förmågor och kunskaper eleverna egentligen bedöms ha. 
Lärarna i Mickwitz studier förstås också vara tydligt medvetna om att 
separationen mellan ideal och praktik bör skyddas som en verksamhetsintern 
uppgörelse och att kommunikationen externt bör vara att betygen har satts enligt 
alla formellt antagna riktlinjer. 
 
Lärarnas beskrivningar av relationerna i skolfuskpraktiker indikerar ett 
underläge. Lärarna ger dels uttryck för att det är riskfyllt och obekvämt att 
bedöma elevprestationer som icke godkända, dels att det är riskfyllt och 
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metanorm förstås ha kraft att markera gränser för andra normer och villkorar hur 
dessa ska efterlevas. En metanorm ”kan ge stöd för pedagogerna att strukturera 
bland andra normer.” (Persson, 2010, s.70) Metanormen att alla skolaktörer bör 
agera för alla elevers måluppfyllelse hämtar näring från såväl sociokulturella 
rättvisenormer, politiska och administrativa verksamhetsmål som ekonomiska 
budgetmål.  
 
Tabell 23. Skolfuskpraktikernas metanorm och dess koppling till olika 
handlingssystem 

Förväntningar på 
måluppfyllelse 

Normer för måluppfyllelse Övergripande tema 

 
 
 
Sociokulturell 
måluppfyllelse 

Eleverna och lärarna bör agera så att 
resultatet av skolprestationer leder 
till en meritokratiskt rättvis 
distribution av elevers betyg, lärares 
löner och skolors elevunderlag 
oavsett om elevbetyg underbyggs av 
skolfusk eller inte 

 
 
 
 
 
 
 
Alla skolaktörer bör 
agera för 
måluppfyllelse i 
form av godkända 
elevbetyg 
(Metanorm) 

Politisk 
administrativ 
måluppfyllelse 

Eleverna bör agera för att erhålla ett 
slutbetyg 
 
Lärarna bör agera för organisatorisk 
måluppfyllelse i form av minst 92% 
slutbetyg på lägst godkänd nivå 

 
 
 
Ekonomisk 
måluppfyllelse 

Eleverna bör agera för framtida 
utbildningschanser och 
anställningsbarhet  
 
Lärarna bör agera för att stärka 
skolans marknadsvärde och säkra ett 
starkt elevunderlag. Lärarna bör 
upprätthålla goda kundrelationer 
med elever och föräldrar 

 
Måluppfyllelse ur samtliga tre handlingssystem sker med elevers betyg som 
gemensam nämnare. Att metanormen uppfattas kunna hamna i konflikt med 
andra normer framgår tydligt i lärarnas diskussioner. Lärarna möter i 
skolfuskpraktiker ett komplext förväntanstryck med inneboende starka 
normkonflikter.  Den främsta motsättningen rör att varken eleverna eller lärarna 
tror att den politiskt administrativt fastställda gränsen för måluppfyllelse är 
möjlig att uppnå om regelverken kring skolfusk och betygssättning strikt skall 
efterlevas.  
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Kundbegreppet och de konnotationer det för med sig skulle kunna uppfattas 
som provocerande i ett utbildningssammanhang där komplexiteten i uppdragen 
kan uppfattas som större än att bara kunna producera, köpa och leverera en vara. 
Organisationen som N-skolan ingår i verkar dock ha anpassat sig till de 
sociohistoriska förändringar som beskrivs av bl.a. Biesta (2006) och Wahlström 
(2009) och kundbegreppet används som en tydligt framhållen ledstjärna i 
centrala policydokument, där det under rubriken värderingar står att läsa att: 

 
För	  att	  lyckas	  med	  vårt	  uppdrag	  måste	  vi	  generera	  värde	  för	  dem	  vi	  
är	  till	  för	  –	  våra	  kunder.	  Våra	  viktigaste	  kunder	  är	  först	  och	  främst	  
elever	   och	   deras	   föräldrar,	   men	   också	   samhället	   i	   sin	   helhet.	  
Kundernas	  uttalade	  och	  underförstådda	  önskemål,	  behov	  och	  krav	  
utgör	   basen	   i	   hela	   vår	   verksamhet.	   Betydelsen	   av	   att	   varje	  
medarbetare	   inser	   innebörden	   av	   detta	   ställningstagande,	   och	  
agerar	  därefter,	  är	  en	  förutsättning	  för	  att	  N-‐skolan	  kan	  utgöra	  en	  
attraktiv	   möjlighet	   för	   potentiella	   kunder	   och	   därigenom	   säkra	  
organisationens	  framtida	  konkurrenskraft.50	  

 
Som framkommit genom tidigare presenterade analyser av normer kring 
elevernas och lärarnas skolfuskpraktiker uppfattas god måluppfyllelse i form av 
åtminstone godkända betyg vara nyckeln till nöjda kunder, men också till nöjda 
rektorer och andra verksamhetschefer i organisationen. En rigid efterlevnad av 
formella regler och rutiner kring såväl betygssättning som skolfusk förstås inte 
som kundvänlig.  
 

6.1.2.6 Skolfuskpraktikernas metanorm - Alla skolaktörer bör agera för 
måluppfyllelse 

Normen att alla skolaktörer bör agera för att alla elever erhåller lägst godkända 
betyg framstår som den starkaste normen kring skolfuskpraktiker i såväl 
elevernas som i lärarnas diskussioner. Denna norm kan benämnas metanorm. En 

                                                        
50 Citatet är ordmässigt något förändrat för att undvika enkel identifikation av N-skolan. Innebörden i 
citatet är dock bevarad. Som ett exempel på hur omformuleringen gått till är den ursprungliga ordagranna 
meningen: ”kundernas uttalade och underförstådda behov, krav, önskemål och förväntningar skall vara 
vägledande i […] hela vår verksamhet” förändrad till: ”Kundernas uttalade och underförstådda önskemål, 
behov och krav utgör basen i hela vår verksamhet.” Det som i N-skolans policy benämns som värderingar 
verkar dock i samtiden vara så generellt förgivettagna i offentlig verksamhet att ett utpekande av N-
skolan nog inte hade äventyrats vid en ordagran referens. En ordagrann sökning på internet utifrån den 
ursprungliga meningen ger ett högt antal träffar i policydokument för flera olika typer av offentliga 
verksamheter, däribland skolor och landsting. Formuleringen förefaller att ursprungligen härstamma ifrån 
SIQ – Institutet för kvalitetsutveckling med bl.a. statliga Tillväxtverket som huvudman. SIQ (2012) 
beskriver sitt uppdrag som att: ”stimulera och bidra till ständiga förbättringar med helhetssyn i alla typer 
av verksamheter. Vi vill medverka till ett Sverige där alla organisationer utvecklar ett kundfokuserat, 
hållbart agerande och tar tillvara människors och verksamheters fulla potential.” 
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metanorm förstås ha kraft att markera gränser för andra normer och villkorar hur 
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Jonas:	   Ja,	   fast	   det	   här	   var	   dom	   tvungna	   att	   höra	   för	   det	   var	   en	  
deadline	  och	  vad	  som	  skulle	  gälla,	  men	  visst	  jag	  hade	  kunnat	  säga	  

 
Läraren Jonas ger uttryck för att elevernas måluppfyllelse är så pass viktig för 
honom, för skolan, och för de enskilda eleverna att han upplever sig behöva 
avstå från att agera socialt fostrande.  Vad Jonas uppfattar som en pedagogisk 
möjlighet att konkret kunna arbeta med sociala normer för klassens arbetsmiljö, 
styrs istället över emot att villkoras av normer med ursprung i ett annat 
handlingssystem än det sociokulturella. Den normhierarki som kännetecknar 
den stratifierade normteorin bekräftas när sociokulturella normer konkurreras ut 
av normer som förstås knyta an till ekonomiska och politiskt administrativa 
handlingssystem. 
 
När lärarna inom N-skolan övertar klasser från varandra finns behov av att, 
kollegor emellan, förklara eventuella diskrepanser mellan satta betyg och 
egentligt uppfattade förmågor: 
 

Jonas:	  Jag	  tänker	  på	  det	  här	  med	  överlämning	  som	  jag	  fick	  nu	  [från	  
en	  kollega	  på	  samma	  skolenhet],	  så	  står	  det	  såhär:	  Snällbetyg	  står	  
det,	  alltså	  i	  en	  formell	  överlämning	  

 
Många:	  Skratt	  

 
Jonas:	  Och	  då	  undrar	  man	  ju	  vad	  uttrycker	  det	  här?	  Har	  man	  fått	  
snällbetyg	  i	  det	  här,	  jaha	  

 
Många:	  Mummel	  
	  
Kristina:	  Jo,	  men	  det	  är	  ju	  G-‐minus51	  då	  
	  
Jonas:	  Ja,	  just	  det	  [roat]…Men	  att	  man	  till	  och	  med	  kan	  skriva	  det,	  
att	  det	  står,	  att	  här	  får	  du	  ett	  papper	  om	  dina	  elever	  här	  att	  fem	  av	  
dom	  här	  har	  snällbetyg...jaaaa…att	  man	  [ohörbart]	  lämnar	  över	  det	  
att	  såna	  här	  betyg	  sätter	  vi	  

 
I diskussionen förknippas fenomenet snällbetyg specifikt med gränsdragningen 
mellan underkända respektive godkända betyg. Det av metanormen påbjudna 
överseendet med överlevares bristande förmågor att prestera skymtar också i 
följande diskussionsinlägg: 

 
                                                        
51 På Skolverkets hemsida redovisas svar på ofta förekommande frågor om mål och betygskriterier. Där 
står att läsa att ” För betyget G är huvudregeln att alla betygskriterier ska vara uppfyllda om det inte finns 
skäl att göra undantag för att eleven har ett funktionshinder.” Betyget G-minus är således formellt sett en 
omöjlighet. www.skolverket.se [2013-09-13], (texten på hemsidan daterad 2008-11-23). 
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6.1.2.7 Metanormen förändrar läraruppdraget 

Betyg är den institutionaliserade utbildningens administrativa sätt att formellt 
redovisa om de politiskt uppställda målen har uppnåtts eller ej. I en 
Skolverksrapport hävdar Lindberg (2002) att konsekvenserna av den målstyrda 
undervisning och bedömning som infördes på 1990-talet visar att 
”godkändgränsen, i samspel med andra delar av reformen, inneburit att så 
många faktorer påverkats att man kan säga att läraruppdraget har förändrats” 
(a.a., s.40).  
 
En sådan förändring uttrycks av de diskuterande lärarna som uppfattar att 
elevers betyg gjorts till indikatorer på både elevers och lärares kvaliteter. Att 
förväntan på måluppfyllelse i form av goda elevbetyg villkorar lärares 
bedömningspraktik har uppmärksammats av Korp (2006) och bekräftas vidare 
av Wahlström (2009) som skriver att resultatstyrningens logiker för med sig ”att 
elevers prestationer också blir mått på lärares, rektorers och enskilda skolors 
framgång” (a.a., s.180). Var femte av de tillfrågade gymnasielärarna (n=993) i 
kommuner med flera konkurrerande skolhuvudmän har upplevt påtryckningar 
ifrån rektor/huvudman att sätta högre betyg (Lärarnas Riksförbund, 2011). 
 
Den fråga som jag, utifrån hittills framtolkade resultat, nu ställer till texten är 
hur metanormen om att alla skolaktörer bör agera för alla elevers 
måluppfyllelse tar sig praktiska uttryck i lärarnas skolfuskpraktiker. 

 

Lärare	  bör	  låta	  måluppfyllelse	  gå	  före	  andra	  hänsyn	  
Normer ifrån ekonomiska handlingssystem uppfattas som viktiga för lärarnas 
tillvaro i skolfuskpraktiker. De ekonomiska verksamhetsmålen uppfattas till stor 
del vara operationaliserade i politiskt administrativa verksamhetsmål kring en 
lägst acceptabel andel underkända betyg. Normerna ifrån dessa båda 
handlingssystem sammanfaller med sociokulturella rättvisenormer i 
metanormen att skolaktörer bör agera för att alla elever erhåller lägst godkända 
betyg. Metanormen uppfattas dock föra med sig en del normkonflikter. I 
diskussionen nedan kommer möjligheterna att skapa förutsättningar för 
måluppfyllelse i konflikt med förväntningar om att kunna påbörja lektionen på 
utsatt tid: 

	  
Jonas:	  […]	  det	  var	  en	  lektion	  vi	  hade	  i	  fredags	  där	  jag	  fick	  ta	  om	  två,	  
fyra	  ganger	  […]	  och	  då	  blir	  det	  ju	  kollektivt	  en	  grej	  att	  va	  faen	  ska	  vi	  
behöva	  höra	  det	  här	  för	  fjärde	  gången	  nu?	  Men	  man	  tar	  ju	  om	  det	  
	  
Lena:	  Det	  skulle	  jag	  aldrig	  göra	  
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Normer ifrån ekonomiska handlingssystem uppfattas som viktiga för lärarnas 
tillvaro i skolfuskpraktiker. De ekonomiska verksamhetsmålen uppfattas till stor 
del vara operationaliserade i politiskt administrativa verksamhetsmål kring en 
lägst acceptabel andel underkända betyg. Normerna ifrån dessa båda 
handlingssystem sammanfaller med sociokulturella rättvisenormer i 
metanormen att skolaktörer bör agera för att alla elever erhåller lägst godkända 
betyg. Metanormen uppfattas dock föra med sig en del normkonflikter. I 
diskussionen nedan kommer möjligheterna att skapa förutsättningar för 
måluppfyllelse i konflikt med förväntningar om att kunna påbörja lektionen på 
utsatt tid: 

	  
Jonas:	  […]	  det	  var	  en	  lektion	  vi	  hade	  i	  fredags	  där	  jag	  fick	  ta	  om	  två,	  
fyra	  ganger	  […]	  och	  då	  blir	  det	  ju	  kollektivt	  en	  grej	  att	  va	  faen	  ska	  vi	  
behöva	  höra	  det	  här	  för	  fjärde	  gången	  nu?	  Men	  man	  tar	  ju	  om	  det	  
	  
Lena:	  Det	  skulle	  jag	  aldrig	  göra	  
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Daniel:	   […]	   det	   kan	   ju	   också	   vara	   att	   man	   anpassar	   sig	   lite	   till	  
eleverna	   istället	   för	  att	   säga	  att	   jag	  är	   ledsen	  att	   tyvärr	  du	  klarar	  
inte	   det	   här.	   På	   högskolorna	   börjar	   man	   helt	   plötsligt	   med	   att	  
försöka	  hämta	   igen	   gymnasiekunskaperna	   och	   vi	   anpassar	   oss	   till	  
att	  dom	  har	  lägre	  kunskaper	  här.	  Och	  då	  blir	  det	  ju	  återigen	  att,	  att	  
dom	   behöver	   aldrig	   nån	   gång	   ta	   ansvar	   för	   att	   man	   lär	   sig	   inte	  
nånting	  för	  man	  vet	  att	  det	  fixar	  sig…och	  det	  gör	  det	  ju…	  

 
Någon:	  lätt	  protesterande	  hum	  
	  
Daniel:	  Jajo	  inte	  för	  alla,	  men	  

 
Tabell 24. Lärarnas uppfattningar om hur krav på måluppfyllelse villkorar 
yrkesspraktiken 

Hur påverkar metanormen prioriteringar i lärarnas skolfuskpraktik? 
Betydelsebärande enheter Abstraktion Tema 
[…] fast det här var dom 
tvungna att höra för det var 
en deadline å vad som 
skulle gälla 

Måluppfyllelse prioriteras 
före social fostran 

 
 
 
 
 
Lärare bör låta 
effektiv 
politisk 
administrativ 
och 
ekonomisk 
måluppfyllelse 
gå före andra 
hänsyn 

Snällbetyg står det, alltså i 
en formell överlämning 

Måluppfyllelse prioriteras 
före formella regler 

[I] det här nya [betygs] 
systemet skulle man ju 
kunna ge F, alltså fem i 
betygsvärde och bara låta 
det  va´ så istället för att 
säga att nu måste vi få 
upp…få ett E […] då hade 
inte eleverna  behövt vara 
desperata [och fuska]…och 
man hade ju sluppit massa 
extraarbete också 

Den formella skillnaden 
mellan ett underkänt betyg 
och ett betyg på lägsta 
godkända nivå har stora 
konsekvenser för lärares 
arbete 

[…] då kan man ju ibland 
tycka att det är ju en bra 
lösning, då har ju den här 
eleven räddat sig upp på ett 
G 

Formella krav kring 
betygssättning krockar med 
upplevda förutsättningar 

[…] man vet att det fixar 
sig…och det gör det ju 

Måluppfyllelse prioriteras 
före formella kunskapskrav 
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Daniel:	  [I]	  det	  här	  nya	  [betygs]systemet52	  skulle	  man	  ju	  kunna	  ge	  F,	  
alltså	  fem	  i	  betygsvärde	  och	  bara	  låta	  det	  	  va´	  så	  istället	  för	  att	  säga	  
att	  nu	  måste	  vi	   få	  upp…få	  ett	  E	   […]	  då	  hade	   inte	  eleverna	   	  behövt	  
vara	   desperata	   [och	   fuska]…och	   man	   hade	   ju	   sluppit	   massa	  
extraarbete	  också	  	  

 
Den tydliga skillnad som framstår i elevernas relativa tolerans av överlevares 
skolfusk upp till lägst godkända betygsnivå, respektive deras intolerans för 
pluggisars skolfusk för betyg på högsta nivå, delas också av lärarna i deras 
normförhandlingar: 
 

Susanne:	   Det	   kan	   jag	   nog	   känna	   också,	   jag	   har	   ju	   tagit…eee	  
kommit	  på	  många	  som	  har	  fuskat	  för	  att	  jag	  kan	  känna	  att	  jag	  blir	  
mycket	  mera	  sur	  och	  när	  dom	  försöker	  fuska	  sig	  till	  ett	  MVG	  	  	  […]	  än	  
liksom	  en	  desperat	  elev	  som	  försöker	  fuska	  sig	  till	  ett	  G	  då	  va	  […]det	  
är	  skillnad	  på	  fusk	  och	  fusk…lite	  grann	  där	  
[…]	  
Inger:	  Jag	  kan	  ju	  tänka	  mig	  att	  det	  är	  mycket	  [skolfusk	  på]	  G-‐nivå	  
och	  då	  kan	  man	  ju	  ibland	  tycka	  att…jaa,	  det	  är	  ju	  en	  bra	  lösning,	  då	  
har	   den	  här	   eleven	   räddat	   sig	   upp	  på	   ett	  G...så…det	   borde	   dom	   ju	  
också	  tycka	  eleverna	  själva	  att	  det	  är	  mycket	  allvarligare	  att	  fuska	  
på	  MVG-‐nivå	  

 
Måluppfyllelsens kritiska balanspunkt uppfattas tydligt att finnas mellan 
underkända och godkända betyg. Allvarligheten i skolfusk är graderad och 
tolerans av skolfusk i överlevarrollen förstås som en möjlig lösning på ett 
annars svårlöst dilemma kring dessa elevers måluppfyllelse. Lärarna beskriver 
en upplevd förväntan att så kallade snällbetyg kan och bör ges till elever som 
inte av egen kraft förväntas att klara av de officiella kravnivåerna för godkända 
betyg. Snällbetyg handlar i grunden om att lärare låtsas att elever har kunskaper 
och förmågor som de inte anses ha.  
 
Det framkommer genomgående i lärarnas olika utsagor att de förväntar sig att 
elever, oavsett egentlig förmåga, troligtvis kommer att erhålla ett betyg på lägst 
godkänd nivå. En administrativt villkorad omväg genom omprov och 
åtgärdsplaner till detta förutbestämda mål uppfattas därför som en onödig och 
ovälkommen arbetsbelastning. Lärarna inser samtidigt att de problem som 
snällbetyg och tolerans för visst skolfusk för med sig riskerar att fortplanta sig 
på såväl individnivå som på organisationsnivå igenom andra delar av 
utbildningssystemet: 

                                                        
52 Diskussionen hölls i maj 2010, dvs. inför övergången till ett nytt betygssystem där de olika betygen 
gavs värdena A:20, B:17.5, C:15, D:12.5, E:10 och F:0 poäng, vilket innebär att betyget F uppfattas som 
ett icke godkänt resultat. 
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Daniel:	   […]	   det	   kan	   ju	   också	   vara	   att	   man	   anpassar	   sig	   lite	   till	  
eleverna	   istället	   för	  att	   säga	  att	   jag	  är	   ledsen	  att	   tyvärr	  du	  klarar	  
inte	   det	   här.	   På	   högskolorna	   börjar	   man	   helt	   plötsligt	   med	   att	  
försöka	  hämta	   igen	   gymnasiekunskaperna	   och	   vi	   anpassar	   oss	   till	  
att	  dom	  har	  lägre	  kunskaper	  här.	  Och	  då	  blir	  det	  ju	  återigen	  att,	  att	  
dom	   behöver	   aldrig	   nån	   gång	   ta	   ansvar	   för	   att	   man	   lär	   sig	   inte	  
nånting	  för	  man	  vet	  att	  det	  fixar	  sig…och	  det	  gör	  det	  ju…	  

 
Någon:	  lätt	  protesterande	  hum	  
	  
Daniel:	  Jajo	  inte	  för	  alla,	  men	  

 
Tabell 24. Lärarnas uppfattningar om hur krav på måluppfyllelse villkorar 
yrkesspraktiken 

Hur påverkar metanormen prioriteringar i lärarnas skolfuskpraktik? 
Betydelsebärande enheter Abstraktion Tema 
[…] fast det här var dom 
tvungna att höra för det var 
en deadline å vad som 
skulle gälla 

Måluppfyllelse prioriteras 
före social fostran 

 
 
 
 
 
Lärare bör låta 
effektiv 
politisk 
administrativ 
och 
ekonomisk 
måluppfyllelse 
gå före andra 
hänsyn 

Snällbetyg står det, alltså i 
en formell överlämning 

Måluppfyllelse prioriteras 
före formella regler 

[I] det här nya [betygs] 
systemet skulle man ju 
kunna ge F, alltså fem i 
betygsvärde och bara låta 
det  va´ så istället för att 
säga att nu måste vi få 
upp…få ett E […] då hade 
inte eleverna  behövt vara 
desperata [och fuska]…och 
man hade ju sluppit massa 
extraarbete också 

Den formella skillnaden 
mellan ett underkänt betyg 
och ett betyg på lägsta 
godkända nivå har stora 
konsekvenser för lärares 
arbete 

[…] då kan man ju ibland 
tycka att det är ju en bra 
lösning, då har ju den här 
eleven räddat sig upp på ett 
G 

Formella krav kring 
betygssättning krockar med 
upplevda förutsättningar 

[…] man vet att det fixar 
sig…och det gör det ju 

Måluppfyllelse prioriteras 
före formella kunskapskrav 
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Daniel:	  [I]	  det	  här	  nya	  [betygs]systemet52	  skulle	  man	  ju	  kunna	  ge	  F,	  
alltså	  fem	  i	  betygsvärde	  och	  bara	  låta	  det	  	  va´	  så	  istället	  för	  att	  säga	  
att	  nu	  måste	  vi	   få	  upp…få	  ett	  E	   […]	  då	  hade	   inte	  eleverna	   	  behövt	  
vara	   desperata	   [och	   fuska]…och	   man	   hade	   ju	   sluppit	   massa	  
extraarbete	  också	  	  

 
Den tydliga skillnad som framstår i elevernas relativa tolerans av överlevares 
skolfusk upp till lägst godkända betygsnivå, respektive deras intolerans för 
pluggisars skolfusk för betyg på högsta nivå, delas också av lärarna i deras 
normförhandlingar: 
 

Susanne:	   Det	   kan	   jag	   nog	   känna	   också,	   jag	   har	   ju	   tagit…eee	  
kommit	  på	  många	  som	  har	  fuskat	  för	  att	  jag	  kan	  känna	  att	  jag	  blir	  
mycket	  mera	  sur	  och	  när	  dom	  försöker	  fuska	  sig	  till	  ett	  MVG	  	  	  […]	  än	  
liksom	  en	  desperat	  elev	  som	  försöker	  fuska	  sig	  till	  ett	  G	  då	  va	  […]det	  
är	  skillnad	  på	  fusk	  och	  fusk…lite	  grann	  där	  
[…]	  
Inger:	  Jag	  kan	  ju	  tänka	  mig	  att	  det	  är	  mycket	  [skolfusk	  på]	  G-‐nivå	  
och	  då	  kan	  man	  ju	  ibland	  tycka	  att…jaa,	  det	  är	  ju	  en	  bra	  lösning,	  då	  
har	   den	  här	   eleven	   räddat	   sig	   upp	  på	   ett	  G...så…det	   borde	   dom	   ju	  
också	  tycka	  eleverna	  själva	  att	  det	  är	  mycket	  allvarligare	  att	  fuska	  
på	  MVG-‐nivå	  

 
Måluppfyllelsens kritiska balanspunkt uppfattas tydligt att finnas mellan 
underkända och godkända betyg. Allvarligheten i skolfusk är graderad och 
tolerans av skolfusk i överlevarrollen förstås som en möjlig lösning på ett 
annars svårlöst dilemma kring dessa elevers måluppfyllelse. Lärarna beskriver 
en upplevd förväntan att så kallade snällbetyg kan och bör ges till elever som 
inte av egen kraft förväntas att klara av de officiella kravnivåerna för godkända 
betyg. Snällbetyg handlar i grunden om att lärare låtsas att elever har kunskaper 
och förmågor som de inte anses ha.  
 
Det framkommer genomgående i lärarnas olika utsagor att de förväntar sig att 
elever, oavsett egentlig förmåga, troligtvis kommer att erhålla ett betyg på lägst 
godkänd nivå. En administrativt villkorad omväg genom omprov och 
åtgärdsplaner till detta förutbestämda mål uppfattas därför som en onödig och 
ovälkommen arbetsbelastning. Lärarna inser samtidigt att de problem som 
snällbetyg och tolerans för visst skolfusk för med sig riskerar att fortplanta sig 
på såväl individnivå som på organisationsnivå igenom andra delar av 
utbildningssystemet: 

                                                        
52 Diskussionen hölls i maj 2010, dvs. inför övergången till ett nytt betygssystem där de olika betygen 
gavs värdena A:20, B:17.5, C:15, D:12.5, E:10 och F:0 poäng, vilket innebär att betyget F uppfattas som 
ett icke godkänt resultat. 
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skolfusk, men upplever att deras ogillande utmanas av starka villkor. Utifrån 
den stratifierade normteorin med ett utsträckt normbegrepp kan skolaktörernas 
ogillande av skolfusk förstås som utmanat av normer från starka ekonomiska 
och politiskt administrativa handlingssystem. Att tolerera överlevares och 
termostaters skolfusk innebär visserligen både normbrott och rollkonflikter för 
lärarna, men såväl normbrott som rollkonflikter förväntas bli än större om 
formella regelsystem och rutiner för olika aspekter av skolfuskpraktiker strikt 
skulle efterlevas. Gränserna för tolerans av skolfusk går vid skolfusk i 
överlevarrollen och termostatrollen. Det innebär att det skolfusk som är tolererat 
av eleverna också, om än motvilligt, tolereras av lärarna som genom toleransen 
uppfattar sig kunna efterleva normer ifrån handlingssystem som enligt Hydéns 
(2002) normteori har starka villlkorande effekter. 
 
Lärare kan inte undvika att agera i skolfuskpraktiker och eftersom 
handlingsalternativen står i konflikt med varandra får metanormen som ”kan ge 
stöd för pedagogerna att strukturera bland andra normer” (Persson, 2010 s.70) 
vägleda när imperativ förhandlas fram och förankras socialt i lärargruppen. 
Resultaten av en sådan nödvändig normförhandling innebär därmed att möjligt 
önskvärda handlingsvägar väljs bort för att möjliggöra andra ännu mera 
önskvärda handlingsalternativ. Valet kan också sägas stå emellan två icke 
önskvärda handlingsalternativ och resultatet av förhandlingen utgör det minst 
icke önskvärda. Att sätta betyg under villkor av tolerans för visst skolfusk och 
snällbetyg för osökt tankarna till biskop Brask påstådda formulering: ”Till 
denna besegling är jag nödd och tvungen.” De sociala normer som blir 
resultaten av förhandlingar om dilemman och normkonflikter i 
skolfuskpraktiker kan förstås som pedagogiskt paradoxala utifrån de mål som 
formellt sett styr verksamheten.  
 
Den skönlitterära författaren Mikael Niemi (2013) har, i en krönika i den 
lärarfackliga tidskriften Pedagogiska magasinet, beskrivit hur kontroller av 
eleverns kunskaper och förmågor i den norrländska glesbygdsskolan vid behov 
successivt anpassas så att alla elever till slut uppfyller kravnivåerna för 
godkända betyg. Niemi noterar, med ironiskt allvar, att finessen med systemet 
är att: 

	  
[…]	   alla	   vinner	   på	   det.	   Både	   eleven	   och	   föräldrarna,	   lärarna	   och	  
rektorn.	  Och	  skolpolitikerna	  som	  trots	  små	  resurser	  får	  se	  miraklet	  
upprepas	   år	   efter	   år.	   […]	   Nordnytt	   och	   lokalpressen	   hyllar	  
resultatet.	  Eleverna	  bjuds	  på	  tårta.	  (a.a.,	  s.79)	  

 
Motsättningen mellan att alla elever förväntas att nå målen och de uppfattade 
förutsättningarna för att detta kan låta sig göras inom befintliga ramar 
genomsyrar lärarnas, liksom elevernas, diskussioner. Att den officiellt frivilliga 
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Det är inte bara så som tidigare konstaterats att lärarna bör agera för politisk 
administrativ respektive ekonomisk måluppfyllelse genom att sätta betyg på 
lägst godkänd nivå, det är också att att dessa normer uppfattas ha företräde före 
andra hänsyn som upplevs vara centrala i läraruppdraget. Metanormen att alla 
skolaktörer bör agera för att alla elever erhåller betyg på åtminstone godkänd 
nivå innebär att andra normer gällande t.ex. att man strikt bör efterleva 
regelverk kring bedömningspraktiker uppfattas att underordnas.  
 
I lärarnas diskussioner omges begreppet snällbetyg med en ton av barmhärtighet 
som delvis påminner om elevernas sociokulturellt rättvisebaserade tolerans av 
överlevares skolfusk. Alla elevers måluppfyllelse utgör ett viktigt 
demokratimål. Selghed (2006) rapporterar att grundskolelärare kan tänka sig att 
sätta ”snäll-G” betyg i årskurs nio om de vet att eleverna behöver godkända 
betyg för att bli antagna till nationella gymnasieprogram. Insikten om risken att 
bli efterlämnad på grund av skolmisslyckande diskuteras av Lindblad och 
Lundahl (2001): 

 
Misslyckanden	   i	   form	   av	   underkända	   betyg	   och	   ofullständig	  
skolgång	   får	   betydligt	   svårare	   konsekvenser	   nu	   än	   tidigare,	  
eftersom	   arbetsmarknadskraven	   är	   hårdare	   och	   många	  
ingångsjobb	   för	   ungdomar	   försvunnit	   under	   krisåren	   på	   90-‐talet.	  
Särskilt	   lärare	   och	   annan	   skolpersonal	   betonar	   att	   det	   nya	  
betygssystemet	  bidrar	  till	  stigmatisering	  och	  utslagning	  genom	  att	  
göra	  misslyckanden	  så	  mycket	  tydligare	  än	  tidigare.	  (a.a.,	  s.195)	  

 
Betraktad i den större kontexten av lärarnas skolfuskpraktiker tolkar jag dock att 
såväl barmhärtighetsaspekten som den demokratiska likvärdighetsaspekten 
uppfattas underordnade ekonomiska och politiskt administrativa 
verksamhetsmål på organisationsnivå. Underkända betyg signalerar 
ineffektivitet och medför också en ”massa extraarbete” (Daniel-lärare), en 
uppfattning som dokumenterats också av bl.a. Tholin (2006) och Selghed 
(2007). Såväl eleverna som lärarna uppvisar tolerans för visst skolfusk. 
Heidegren (2013) menar, i en argumentation kring rasism, att begreppet tolerans 
ofta implicerar  
 

[…]	   assymetrier	   i	   form	   av	   en	   starkare	   och	   en	   svagare	   part,	   där	  
styrkan	  och	  svagheten	  kan	  basera	  sig	  på	  många	  olika	  faktorer.	  […]	  
En	  ömsesidig	  tolerans	  mellan	  olika	  starka	  parter	  skyler	  ofta	  över	  en	  
grundläggande	  assymetri:	   vad	  som	   i	  det	  ena	   fallet	   sker	  av	   fri	   vilja	  
är	  i	  de	  andra	  fallet	  något	  mer	  eller	  mindre	  nödtvunget.	  

 
Begreppet tolerans kan förstås som innefattande grader av villkor med olika 
kraft. Det är på motsvarande vis jag förstår begreppet tolerans i förhållande till 
skolfusk. Majoriteten av såväl eleverna som lärarna ogillar generellt fenomenet 
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skolfusk, men upplever att deras ogillande utmanas av starka villkor. Utifrån 
den stratifierade normteorin med ett utsträckt normbegrepp kan skolaktörernas 
ogillande av skolfusk förstås som utmanat av normer från starka ekonomiska 
och politiskt administrativa handlingssystem. Att tolerera överlevares och 
termostaters skolfusk innebär visserligen både normbrott och rollkonflikter för 
lärarna, men såväl normbrott som rollkonflikter förväntas bli än större om 
formella regelsystem och rutiner för olika aspekter av skolfuskpraktiker strikt 
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(2007). Såväl eleverna som lärarna uppvisar tolerans för visst skolfusk. 
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[…]	   assymetrier	   i	   form	   av	   en	   starkare	   och	   en	   svagare	   part,	   där	  
styrkan	  och	  svagheten	  kan	  basera	  sig	  på	  många	  olika	  faktorer.	  […]	  
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Begreppet tolerans kan förstås som innefattande grader av villkor med olika 
kraft. Det är på motsvarande vis jag förstår begreppet tolerans i förhållande till 
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Det är viktigt att förstå barmhärtighetsgrundade och effektivitetsgrundade 
argument till snällbetyg och tolerans av visst skolfusk som parallella aspekter 
där den ena aspekten både legitimerar den andra och tar udden av den kritik som 
en betoning på enbart den ena aspekten skulle kunna innebära. Tolerans av 
skolfusk i överlevarrollen respektive termostatrollen uppfattas bidra till effektiv 
måluppfyllelse på flera plan och på köpet medverka till goda (kund)relationer 
med elever och deras föräldrar.  

 

6.1.3 Resultat G – Särkoppling av paradoxala normkonflikter 
Normkonflikter är alltid besvärliga att förhålla sig till eftersom de förespråkar 
att en handling med icke önskvärda konsekvenser verkställs. Normkonflikter 
som innefattar normer ifrån olika handlingssystem är genom sin komplexitet 
särskilt besvärliga att hantera praktiskt. 

 
När läraren Inger i ett diskussionsinlägg hävdar att olika system krockar i sina 
motstridiga förväntningar på lärare att dels erbjuda ständigt nya chanser till 
måluppfyllelse även vid skolfusk, dels strikt följa skolans policy som säger att i 
en demokratisk anda bör omprov inte tillåtas vid upptäckt av skolfusk, pekar 
hon också tydligt på förekomsten av konkurrerande motstridiga normsystem 
inom skolfuskpraktiker. Med motstridiga förväntningar grundade i olika 
handlingssystem blir det svårt att förhandla fram fungerande normer att basera 
sitt agerande på. Samtidigt är det omöjligt att inte förhålla sig till lösningar av 
normkonflikterna så att den vardagliga verksamheten praktiskt kan fungera. I en 
annan del av diskussionen utvecklar Inger problematiken: 
 

Inger:	   Det	   är	   ju	   en	   annan	   variant	   att	   vi	   sällan	   jobbar	   efter	   en	  
linje…det	  gynnar	  ju	  också	  eleverna	  och	  skolfusket	  [så]klart	  va?...För	  
det	  är	   ju	  precis	  som	  han	  eleven	  sa,	  att	  man	  har	  väl	   lite	  bollkänsla,	  
att	   dom	   läser	   ju	   av	   oss	   och	   vet	   våra	   regler.	   Alltså	   dom	   oskrivna	  
reglerna	  som	  dom	  har	  luskat	  ut	  att	  vi	  har	  

 
De paradoxer som lärarna och även, enligt tidigare redovisning, eleverna 
upplever i skolfuskpraktikens normkonflikter verkar förutsätta en tämligen väl 
etablerad dubbel bokföring med dels formella regler, dels sociala normer som 
strider emot dessa regler. Att provocerande föreslå att den dubbla agendan för 
tolerans av visst skolfusk och snällbetyg förefaller att vara väl integrerad i 
skolans verksamhet möts inte av något motstånd från lärarna: 
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gymnasieskolan inte reellt anses möjlig att avstå ifrån uppfattas förvärra 
normkonflikten: 
 

Inger:	  Fast,	  ja,	  jag	  tror	  ju	  att	  det	  [skolfuskets	  omfattning]	  beror	  ju	  
också	  på	  att	  här	  går	  en	  massa	  människor	  som	  egentligen	  inte	  skulle	  
vilja	  vara	  här,	  men	  dom	  är	  så	  illa	  tvungna	  [...]	  för	  vi	  [i	  Sverige]	  är	  ju	  
dom	  i	  hela	  världen	  som	  har	  flest	  elever	  på	  gymnasienivå...å	  systemet	  
är	  ju	  egentligen	  inte	  gjort	  för	  många	  av	  dom	  eleverna	  som	  går	  här	  
[på	  SP]	  	  

 
När så gott som alla ungdomar i en årskull påbörjar gymnasiet, är de relativa 
fördelarna av en gymnasieutbildning små (Lindblad, 2001). Däremot är de 
relativa kostnaderna för att inte ha fullföljt en gymnasieutbildning stora. ”Idag 
krävs i praktiken tolv år i skolan med godkända resultat för att unga vuxna ska 
ses som goda medborgare” (Lindblad & Lundahl, 2001). Utan ett slutbetyg från 
gymnasiet förväntas man dessutom långsiktigt att ha svårt att etablera sig på 
arbetsmarknaden (Skolverket 2008; Arbetsförmedlingen 2011). 

 
Att ekonomiska villkor anses ligga bakom behovet av att anta elever utan reella 
förutsättningar att klara studierna på SP står också klart. I diskussionerna 
framgår att det inte bara är eleverna som förstås behöva en gymnasieutbildning 
utan i lika hög grad den enskilda skolenheten som behöver ett stabilt 
elevunderlag för att ekonomiskt kunna trygga sin tillvaro:  
 

Maria:	   Men	   där	   tror	   jag	   att	   ekonomin	   styr	   jättemycket,	   vi	   är	  
beroende	  av	  elever	  på	  skolan	  
	  
Flera:	  [Instämmande]	  hummanden	  
	  
Maria:	  För	  det	  har	  skolledarna	  själva	  sagt	  när	  man	  har	  suttit	  med	  
dom...ta	  in	  dom,	  ta	  in	  dom,	  låt	  dom	  gå	  igenom,	  pengarna…så	  det	  ju	  
mycket	  som	  [ligger]	  bakom	  

 
Snällbetyg och överlevares tolererade skolfusk upp till lägst godkända 
betygsnivå underbyggs i diskussionerna av två olika sorters argument. Dels 
framstår barmhärtighetsgrundade argument där omsorg om den enskilda elevens 
orättfärdiga utsatthet i en övermäktig skoltillvaro sätts i fokus, dels 
argumenteras utifrån en effektivitetslogik där måluppfyllelse skall uppnås med 
användning av så få resurser som möjligt. Effektivitetslogiken är märkbart 
kopplad till ekonomi, vilket blir tydligt när en av N-skolans rektorer i ett 
informellt korridorssamtal säger att ”de sista tio eleverna vi tog in för att säkra 
budget blir nog dyrare än vad vi har täckning för”. Det är elevrollen överlevares 
betyg som samtidigt utgör skolvärldens ekonomiska hårdvaluta och ekonomiska 
högriskprojekt. 
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6.1.3.1 Särkopplingens funktioner och mekanismer 

N-skolan kan formellt uppvisa en kraftfullt formulerad policy kring skolfusk 
men varken elever eller lärare upplever att den används i verksamheten. Kish-
Gephart, Harrison och Treviño (2010) fann i en metaanalys av åtgärder mot 
skolfusk att själva förekomsten av hederskoder på skolor inte i sig befrämjar 
ärlighet i skolfuskpraktiker.  Författarna menar att hederskoder allt oftare har 
fått karaktär av verkningslösa fasader. Den i empirin beskrivna särkopplingen 
av externa regler och interna praktiker upplevs resultera i en skenvärld där såväl 
elever som lärare förväntas att agera delvis på låtsas. Gino, Krupka och Weber 
(2013) visar att regelverk kring skolfusk som inte följs skapar ovälkomna 
bieffekter när ”regulation that can be avoided produces more unethical 
conduct than simply an absence of regulation does” (a.a., s.22). 
 
Genom att utåt tydligt kunna uppvisa kraftfulla regelverk med detaljerade 
anvisningar för hur kunskapskontroller skall genomföras och betyg sättas, 
skapas extern legitimitet för centrala aspekter av skolans verksamhet. En 
samtidig, för omvärlden dold, social tolerans av snällbetyg och av överlevares 
skolfusk bidrar till att uppfylla politiskt administrativt fastställda 
verksamhetsmål, respektive ekonomiska budgetmål. Goda (kund)relationer 
bibehåls genom tolerans för skolfusk i termostatrollen. Kraftfullheten i 
regelsystemets formuleringar fungerar ceremoniellt som den myt om 
rättssäkerhet som externa skolintressenter efterfrågar. Särkoppling innebär 
således att skolaktörerna lyckas att samtidigt uppvisa uppfyllande av normer 
som i skolfuskpraktiker egentligen uppfattas att kraftfullt motverka varandra.  
 
Ur ett nyinstitutionellt perspektiv53 beaktas möjligheten att det som sägs ske i en 
verksamhet inte fullt ut behöver korrespondera med det som faktiskt sker: 
”Thus, decoupling enables organizations to maintain standardized, legitimating, 
formal structures while their activities vary in response to practical 
considerations.” (Meyer & Rowan, 1977, s.357) Decoupling (särkoppling) 
innebär att man skiljer på de kvalitetslegitimerande formella strukturer som 
institutionen kommunicerar externt och de interna handlingar som gör 
institutionen reellt effektiv. Gällande skolfusk innebär särkopplingen att en 
formellt osynlig, men socialt medveten barriär, upprättas mellan skolans 
formellt kommunicerade regelverk kring skolfusk och bedömningspraktiker 
respektive det som socialt tolereras att ske i skolfuskpraktiker.  
 
Johansson (2002) redovisar att nyinstitutionell teori tonar ned beskrivningar av 
interna makt- och intressekonflikter inom en organisation för att istället 

                                                        
53 Det så kallade nyinstitutionella perspektivet på organisationsteori är både mångfacetterat och 
omfattande. Czarniawska (2008) uttrycker det som att ”institutional theory is not a theory at all, but a 
framework, […] a way of thinking about social life” (a.a., s.770). I avhandlingen använder jag mig enbart 
av perspektivets tidiga grunder, utifrån den snäva men centrala aspekten särkoppling. 
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Lars	   (författaren):	  När	   vi	   [som	   lärare]	   hanterar,	   i	   det	   här	   fallet	  
fusk	  på	  det	  här	   sättet,	   ...så	   fortsätter	  vi	   ju	  bara	  att	   låta	  ett	   system	  
som	  vi	  tycker	  är	  helt	  sjukt…bli	  ännu	  starkare	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  […]	  
Inger:	  Fast	  där	  tror	  jag	  att	  elever	  och	  lärare…dom	  kör	  samma	  sak	  
om	  den	  offentliga	  sanningen,	  det	  känner	  ju	  eleverna	  också…att	  dom	  
har	  ju	  också	  en	  offentlig	  sanning	  och	  en	  dold	  agenda,	  precis	  som	  vi	  
har...och	  vi	  vet	  detta	  om	  varann	  och	  håller	  nå’n	  sorts	  balans	  

 
Någon:	  Terrorbalans	  
	  
Inger:	   Ja	   terrorbalans,	   för	   börjar	   man	   att	   släppa	   på	   den	   där	  
offentliga	   sanningen…ja	  då	  vet	  man	   inte	  alls	   vad,	  hur	  mycket	   som	  
rasar	  som	  är	  till	  nackdel	  för	  båda	  parter…	  
	  
Lars	   (författaren):	   Men	   hur	   långt	   upp	   fortsätter	   det	   här,	   vet	  
rektorerna	  om	  att	  vi	  har	  en	  dubbel	  agenda?	  
	  
Inger:	  Ja,	  jag	  tror	  dom	  uppmuntrar	  det	  systemet	  
	  
Lars	   (författaren):	   Vet	   gymnasiechefen	   om	   att	   vi	   har	   en	   dubbel	  
agenda?	  
	  
Inger:	  Ja…det	  tror	  jag	  	  
	  
Daniel:	  Jo,	  men	  jag	  tror	  att	  det	  kommer	  uppifrån	  och	  styr,	  för	  det	  är	  
ju	   som	   med	   samhället	   och	   korruption	   och	   allting,	   om	   alla	   andra	  
fuskar	  så	  måste	  man	  göra	  det	  för	  att	  överleva.	  Om	  en	  lärare	  skulle	  
börja	   sätta	   sig	   emot	   här	   och	   börja	   sätta	   IG	   på	   halva	   klasser,	  
så…man	  är	  ju	  körd	  se’n	  

 
Diskussionen ovan skulle möjligen kunna tolkas som ett utslag av raljerande 
ironi men ett betydande allvar ligger under ytan och sammanhanget som ramar 
in diskussionen ger stöd åt de starka åsikter som uttrycks. I diskussionen 
framgår att toleransen, för att elevers betyg på godkänd nivå inte nödvändigtvis 
motsvarar det innehåll som betygskriterierna utlovar, av lärarna förstås som en 
väletablerad dold sanning. Normerna att man bör kunna uppvisa en kraftfull 
fuskpolicy och att man, i dolt samförstånd, bör kringå fuskpolicyns regler om 
det behövs för måluppfyllelse kopplas isär. I elevernas chatdiskussioner 
formuleras motsvarande åsikt bland annat av eleven J. som skriver: ”har sett 
mycket fusk på N-skolan…ibland känns det nästan som att lärarna blundar för 
det”.  
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6.1.3.1 Särkopplingens funktioner och mekanismer 

N-skolan kan formellt uppvisa en kraftfullt formulerad policy kring skolfusk 
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53 Det så kallade nyinstitutionella perspektivet på organisationsteori är både mångfacetterat och 
omfattande. Czarniawska (2008) uttrycker det som att ”institutional theory is not a theory at all, but a 
framework, […] a way of thinking about social life” (a.a., s.770). I avhandlingen använder jag mig enbart 
av perspektivets tidiga grunder, utifrån den snäva men centrala aspekten särkoppling. 
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Inger:	   Ja	   terrorbalans,	   för	   börjar	   man	   att	   släppa	   på	   den	   där	  
offentliga	   sanningen…ja	  då	  vet	  man	   inte	  alls	   vad,	  hur	  mycket	   som	  
rasar	  som	  är	  till	  nackdel	  för	  båda	  parter…	  
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så…man	  är	  ju	  körd	  se’n	  
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ironi men ett betydande allvar ligger under ytan och sammanhanget som ramar 
in diskussionen ger stöd åt de starka åsikter som uttrycks. I diskussionen 
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motsvarar det innehåll som betygskriterierna utlovar, av lärarna förstås som en 
väletablerad dold sanning. Normerna att man bör kunna uppvisa en kraftfull 
fuskpolicy och att man, i dolt samförstånd, bör kringå fuskpolicyns regler om 
det behövs för måluppfyllelse kopplas isär. I elevernas chatdiskussioner 
formuleras motsvarande åsikt bland annat av eleven J. som skriver: ”har sett 
mycket fusk på N-skolan…ibland känns det nästan som att lärarna blundar för 
det”.  
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uppfattas kunna signalera legitimitet. Lärarna ger i diskussionerna uttryck för en 
tro att särkoppling av skolfuskpraktiker fungerar isomorft.  
 
Meyer och Rowan (1977) hävdar att organisering till stor del handlar om 
förmågan att anpassa sig till olika intressenters förväntningar, men samtidigt 
låta verksamhetens effektivitet förbli opåverkad av yttre förväntningar. 
Mickwitz (2011) har studerat betygssättning på svenska gymnasieskolor och 
menar att en: 

 
[…]	   välfärdsinstitution	   som	   skolan	   måste	   ha	   allmänhetens	  
förtroende	   för	   sin	   verksamhet.	   Däremot	   är	   det	   inte	   alltid	   det	   som	  
skapar	   förtroende,	  eller	  anses	  skapa	   förtroende,	   som	  i	  den	  dagliga	  
verksamheten	   anses	   effektivt	   och	   “nyttigt”.	   Det	   som	   skapar	  
legitimitet	  blir	  då	  viktigare	  att	  kommunicera	  utåt	  än	  det	  som	  anses	  
effektivt.	  (Mickwitz,	  2011,	  s.33)	  

 
Jag vill hävda att den enskilda skolenhetens legitimitet värderas utifrån 
måluppfyllelse enligt samtliga tre sociala handlingssystem. Skolan bör bära sig 
ekonomiskt. Skolan bör uppfylla politiska mål och följa administrativa 
verksamhetsrutiner. Elever, föräldrar och lärare bör känna sig socialt 
uppskattade och omtyckta i skolan. 
 

Förtroendets	  logik	  
Utöver särkoppling utgörs den andra delen av Meyers och Rowans (1977) 
helhetslösning på normkonflikten mellan regelefterlevnad och effektiv 
måluppfyllelse av vad som kallas förtroendets logik. En sådan innebär att 
organisationens medlemmar kan lita på varandra när det gäller att få 
verksamhetens vardagliga effektiva aktiviteter att fortgå särkopplat från de 
regler som officiellt förväntas reglera verksamhetens praktiker. De 
normförhandlingar som kontinuerligt pågår kring skolfuskpraktiker bidrar, som 
redovisat i säväl elevernas som i lärarnas diskussioner, till att reproducera en 
sådan förtroendets logik som i sin tur stabiliserar den sociala ordning som den 
etablerade dubbla agendan utgör en del av. Förtroendets logik skall inte misstas 
för social tillit av den sort som läroplanerna beskriver som önskvärd. Portes 
(1998) skiljer mellan samhällelig universalistisk social tillit och partikularistisk 
social tillit, vilken sekteristiskt kan verka i tätt sammanslutna grupper till skada 
för det omgivande samhället. 
 
När en av skolans rektorer, i ett informellt korridorssamtal kring den stora 
diskrepansen mellan mängden skolfusk som eleverna uppger och mängden 
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fokusera på att förklara hur faktisk praktik avviker ifrån formella mål.Det 
nyinstitutionella perspektivet uppstod under 1970-talet utifrån ett behov av att 
kritisera den då dominerande synen på organisationer som rationellt fungerande.  
 
Meyer och Rowan (1977)  har studerat organisationer som, i likhet med hur 
elever och lärare beskriver skolfuskpraktiker, brottas med konflikter mellan 
formella regler och måluppfyllande effektivitet. Enligt Hernes (2005) har 
Meyers och Rowans teori om särkoppling sitt ursprung just i observationer av 
hur skolor uppvisade betydande klyftor mellan sina formella strukturer och den 
praktiserade verksamheten, dvs. i mångt och mycket motsvarande vad som 
generellt läggs in i begreppet dold läroplan. Med läraren Ingers ord låter det: ”Å 
då är det ju två system som har krockat å då har man ju ingen tilltro till det 
därför att det ena systemet tar ut det andra.” Det var också läraren Inger som i 
lärarnas arbetslagsdiskussion beskrev skolfuskpraktiker som en ”offentlig 
sanning och en dold agenda”, vilket motsvarar just kärnan i teorier kring 
organisatorisk särkoppling: 
 

A	  decoupling	  between	   the	   ritualized	  and	   the	  operational	  gives	   the	  
impression	   that	   public	   institutions	   lead	   a	   sort	   of	   double	   life,	  
something	   like	   a	   Dr	   Jekyll	   and	   Mr	   Hyde	   existence,	   where	  
appearance	   is	   everything	   and	   substance	   nothing.	   (Hernes	   2005,	  
s.12)	  

 
För att särkoppling skall fungera krävs paradoxalt nog å ena sidan en stark 
legitimerande granskningskultur som å andra sidan inte får lov att reellt påverka 
verksamhetens effektivitet. Även Power (1999) hävdar att särkoppling tenderar 
att innebära att form ges företräde före innehåll när verksamheten skall 
kvalitetsgranskas: 
 

Even	   though	   audit	   files	   are	   created,	   checklists	   get	   completed	   and	  
performance	   is	   measured	   and	   monitored	   in	   ever	   more	   elaborate	  
detail,	   audit	   concerns	   itself	   with	   auditable	   form	   rather	   than	  
substance.	  (a.a.,	  s.96)	  

 
Jag tolkar att betoningen på form och ignoransen av innehåll motsvarar vad 
lärarna menar när de talar om skolfuskpraktiker som en skenvärld. Som 
redovisats tidigare i avhandlingen uttalar också lärarna att de, i enlighet med den 
sociala fällans logik, uppfattar att andra skolor nog fungerar på liknade vis när 
det gäller att satta betyg inte fullt ut motsvaras i elevers kunskaper och 
förmågor. Liknande läraruppfattningar redovisas i Lärarnas Riksförbund (2011). 
Att organisationer på detta vis tenderar att fungera, eller uppfattas att fungera, 
på likartade vis kallas inom det nyinstitutionella perspektivet för isomorfism. 
Begreppet användes av DiMaggio och Powell (1983) för att förklara hur 
organisationer inom samma fält kollektivt tenderar att anamma idéer som 
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på likartade vis kallas inom det nyinstitutionella perspektivet för isomorfism. 
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Alla de intressenter som, med Davis m.fl. (2009) formulering, kan benämnas 
som educational stakeholders, kan förstås vara nöjda med de resultat som faller 
ut av särkoppling av skolfuskpraktiker, men de är nöjda utifrån olika 
förväntningar med ursprung i olika handlingssystem, som var för sig är 
avgränsade ifrån övriga normer och system. I ett integrerat perspektiv förstås 
måluppfyllelsen som skenbar. 
 
Förutsättningen för illussionsnumren är ”ett isärkopplande av dessa element: 
prat, beslut och handling kan skilja sig åt och utformas så att olika grupper blir 
nöjda” (Alvesson, 2006, s.37). Med anknytning till stratifierad normteori och till 
Lundgrens (1979) tre läroplansnivåer kan motsvarande förklaras som att i 
skolfuskpraktiker uppfattas förväntningar att man bör agera utifrån normer från 
olika handlingssystem och olika läroplansnivåer var för sig. Normer för 
särkopplingen i skolfuskpraktiker kan tänkas fungera reflekterat eller 
oreflekterat och påbjuda att särkopplingen bör fungera dolt eller inte.55 
 
Såväl Meyer och Rowan (1977) som Power (1999) poängterar noga att 
särkoppling är en analytisk modell som kan vara förrädiskt lockande att 
överutnyttja och att den därför kräver tydliga empiriska stödpunkter för att 
kunna tillämpas. Jag vill hävda att sådana stödpunkter har synliggjorts i såväl 
elevernas som i lärarnas diskussioner om skolfuskpraktiker. För 
skolfuskpraktiker innebär förtroendets logik just att skolaktörerna 1) är 
medvetna om normer och normkonflikter i skolfuskpraktiker, 2) är medvetna 
om särkoppling av konkurrerande normer och handlingssystem och 3) har 
förtroende för att andra skolintressenter i dolt samförstånd reproducerar 
särkopplingen.  
 

6.1.3.2 Särkopplingens konsekvenser för skolans uppdrag 

För en organisations legitimitet är det väsentligt att upprätthålla en rationell 
struktur utåt (Meyer & Rowan, 1977). Inrättandet av en statlig skolinspektion 
2008 avsåg bl.a. att skapa legitimitet för att utbildningsväsendet förhåller sig 
korrekt till regulativa riktlinjer kring betygssättning. Inrättandet av en lokal 
fuskpolicy på N-skolan samma år kan sägas ha ett motsvarande syfte. Av 
lärarnas diskussioner framgår dock att dessa yttre kontrollsystem, vad gäller 
skolfuskpraktiker, mest betraktas som ceremoniella ramverk avsedda att 
kommuniceras externt.  
 

                                                        
55 Många organisationer tenderar att i sina politiskt administrativa kvalitetsrutiner uppmana s.k. 
whistleblowers att signalera eventuella oegentligheter av särkopplande karaktär. 

162 

skolfusk som skolledningen regelenligt hanterar54, säger sig ha ”stort förtroende 
för att lärarna hanterar skolfusk professionellt även utan skolledningens 
inblandning”, tolkar jag det som ett uttryck för en implicit medvetenhet om 
såväl särkoppling som om förtroendets logik i skolfuskpraktiker. Förtroendets 
logik försiggår i ett slags dolt samförstånd där elever och lärare förstår att de bör 
undvika att sinsemellan uppmärksamma skolfusk.  
 
Misstankar i samarbetet mellan elever och lärare ”skulle störa undervisningen 
och kunna skada de mellanmänskliga relationerna mellan lärare och elever” 
(Colnerud & Thornberg, 2003, s.137). I stället för att yppa misstro i den delade 
tillvaron ”strävar lärare och elever att upprätthålla ett tillstånd av ömsesidig 
tillit” (a.a., s.137). Misstankar om att elever fuskar kan vara obekväma för alla 
skolaktörer: 
 

First,	   it	   takes	   a	   lot	   of	   time.	   Second,	   it	   disrupts	   the	   course	   of	  
instruction.	   Third,	   and	   probably	   most	   importantly,	   if	   it	   is	   not	  
handled	   skillfully	   it	   can	   irreparably	   damage	   the	   quality	   of	   the	  
interpersonal	   relationsship	   between	   the	   two	   parties.	   	   (Jackson,	  
Boostrom	  &	  Hansen,	  1993,	  s.17)	  

 
Elster (1989b) menar att det kan vara fördelaktigt för många människor att 
problem inte blottläggs eftersom den etablerade sociala ordningen då undviker 
att äventyras. Utifrån ett kritiskt perspektiv är sådana dolda strukturella mönster 
av stort intresse, liksom att i enlighet med Wodak (2001) fråga sig vem som 
tjänar vad på att dolda sanningar förblir dolda. När väl särkopplingens 
funktioner har etablerats som fungerande handlingsimperativ, kan de förstås 
som både lämpliga att fortsätta med och svåra att bli av med, trots att de 
paradoxer särkopplingar innebär är uppenbara för de skolaktörer som genom sitt 
agerande reproducerar särkopplingen: ”För börjar man å släppa på den där 
offentliga sanningen…ja då vet man inte alls vad, hur mycket som rasar som är 
till nackdel för båda parter…” (Inger-lärare). Pedagogiska Magasinets krönikör 
Mikael Niemi (2013) jämför praktiken att sätta snällbetyg med doping: 
 

Precis	  som	  i	  dopade	  idrottslag	  vill	  […]	  få	  se	  sanningen.	  Särskilt	  om	  
man	   fuskat	   länge	   är	   det	   svårt	   att	   bli	   ren.	   Publiken	   vill	   ha	   nya	  
medaljer.	  Den	  aktiva	  som	  inte	  tar	  sprutorna	  skulle	  förstås	  prestera	  
sämre	  och	  få	  lämna	  landslaget,	  bättre	  att	  fortsätta	  på	  samma	  linje.	  
(a.a.,	  s.79)	  

                                                        
54 Under läsåret 2010/2011 anmäldes sammanlagt åtta fall av skolfusk på SP regelenligt till rektorerna på 
N-skolan. För läsåret 2011/2012 var motsvarande siffra fem fall av skolfusk. En rektor med mångårig 
erfarenhet av N-skolan säger att frekvensen av anmälda fuskfall varit relativt konstant åtminstone sedan 
2006. Våren 2009 uppgav 90 procent av tillfrågade avgångselever (n=129) att de skolfuskat under sin 
gymnasietid. 
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möjliga att uppfylla var för sig, vilket är en omöjlighet om de skulle hanteras 
som integrerade delar av en odelad praktik. Toleransen för snällbetyg och visst 
skolfusk skulle kunna tolkas både som ett följdriktigt utfall av starka normer 
från dominerande handlingssystem, men också som ett uttryck för agenters 
aktiva sociokulturella motstånd emot den makt som starka strukturer via normer 
genererar. Toleransen förutsätter ett väl etablerat dubbelspel och utifrån 
avhandlingens kunskapsobjekt förstås detta dubbelspel ingå i övningsfältet för 
individens lärande i relationen individ-samhälle. I avhandlingen studeras dock 
inte främst elevers och lärares faktiska agerande i skolfuskpraktiker, utan de 
normer som skolaktörerna uppfattas möta och skapar i skolfuskpraktiker. 
 
Skolaktörerna uppfattar att förväntningarna på alla elevers måluppfyllelse utan 
snällbetyg och skolfusk är oförenliga i den pedagogiska praktik de delar och att 
en önskvärd lösning på normkonflikten är att man inte låtsas om den. Lärarna 
beskriver den dubbla agendan som pedagogiskt frustrerande när de menar att 
”det händer liksom aldrig nånting” (Lena – lärare) och ”eleverna uppfattar ju att 
det inte är på riktigt, […] att det är en skenvärld” (Inger – lärare).  
 
Genom sitt intresse för dubbla agendor harmonierar det nyinstitutionella 
perspektivet väl med avhandlingens kritiska ansats och kunskapsintressen. Ur 
denna utgångspunkt finns också utrymme att hantera dolda och tysta läroplaner i 
skolfuskpraktiker. Utifrån de officiella målen för utbildningssystemet framstår 
de resultat som framkommit som paradoxala.  
 

164 

Att skolaktörer är medvetna om att skolfusk förekommer i betydande 
omfattning, men samtidigt uppfattas ovilliga att agera emot skolfusk kan förstås 
som problematiskt ur flera aspekter: 
 

If	  parents,	  teachers,	  students	  and	  schools	  continue	  to	  allow	  student	  
cheating	   to	   occur	   and	   become	   normalized	   in	   our	   schools,	   it	   will	  
corrode	   an	   essential	   mission	   of	   the	   educational	   institution	   –	   to	  
develop	   an	   ethical	   and	   responsible	   citizenry	   –	   and	   undermine	   a	  
useful	   function	   that	   schools	   perform	   for	   society	   –	   to	   evaluate	   and	  
rank	  people	  according	  to	  knowledge	  and	  abilities.	  (Davis	  m.fl.,	  2009,	  
s.11)	  

 
Davis m.fl. (a.a.) pekar implicit på såväl särkoppling som förtroendets logik i 
skolfuskpraktiker och framhåller att en brett förankrad medveten tolerans för 
skolfusk vållar problem för såväl utbildningens demokratiuppdrag som dess 
allokeringsuppdrag. 
 

6.1.3.3 Sammanfattning av särkopplade skolfuskpraktiker utifrån en 
stratifierad normteori 

Tillvaron i skolfuskpraktiker upplevs, av såväl elever som av lärare, vara fylld 
av motstridiga normer som inbördes måste rangordnas om den vardagliga 
skoltillvaron skall vara begriplig och därmed kunna fungera rimligt smidigt. 
Resultaten av elevers och lärares respektive normförhandlingar innebär att ett 
möjligt önskvärt handlande riskerar att väljas bort för att möjliggöra ett annat 
ännu mera önskvärt handlande. Valet kan också stå emellan två icke önskvärda 
handlingsalternativ och resultatet av förhandlingen komma att bli att det minst 
oönskade handlingsalternativet förespråkas. Förhandlingsresultaten kan ofta 
framstå som pedagogiskt paradoxala utifrån de mål som formellt sett styr 
verksamheten. 
 
Som tidigare redovisats förstås metanormen att alla skolaktörer bör agera för 
alla elevers formella måluppfyllelse i form av betyg vara vägledande för hur 
prioriteringen av normerna bör ske. Metanormen finner anknytning i samtliga 
sociala handlingssystem i den stratifierade normteorin. Normer med förankring i 
högre stratifierade handlingssystem förstås ha en villkorande effekt på hur 
normer i lägre stratifierade system kan uttolkas. 
 
Normer ifrån flera olika handlingssystem pekar ut tolerans av snällbetyg och 
skolfusk i överlevar-, respektive termostatrollen, som ett bättre 
handlingsalternativ än de negativa konsekvenser som en icke-tolerans riskerar 
att innebära. Genom särkoppling av normer från olika handlingssystem upphävs 
normkonflikterna skenbart. De motstridiga normerna förefaller därigenom 
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strukturer med handlingsvillkorande kraft: ”Hur utbildning gestaltas i en 
bestämd kultur, sammanhänger givetvis med utformningen av den ekonomiska 
och sociala strukturen.” (Lundgren, 1979, s.17)  
 
I den närmast följande texten följer beskrivningen av sociala strukturer den 
hierarkiska ordning av handlingssystem som jag dels teoretiskt utifrån den 
stratifierade normteorin, dels empiriskt funnit kunna ge en förståelse av 
inbördes villkorande relationer mellan de normer som har identifierats i 
skolfuskpraktiker. Detta innebär att ekonomiska tendenser i samtiden beskrivs 
först och politiska administrativa tendenser i samtiden därnäst.  
 

7.1 En allmän ekonomisering 
I lärarnas diskussioner kring skolfuskpraktik utgör normer knutna till 
ekonomiska handlingssystem ett kraftfullt inslag. Elevers lägst godkända betyg 
uppfattas utgöra nyckeln till ekonomisk måluppfyllelse på många plan. Genom 
måluppfyllelse förstås verksamhetens kunder i form av elever och deras 
föräldrar bli nöjda, verksamhetens budgetmål uppfyllas, skolans varumärke 
stärkas och enskilda lärares relativa löneutfall kunna öka. 
 
Med en syn på samhället som sociala mönster med en viss varaktig stabilitet 
(Rothstein, 1988) kan man analytiskt tala om avgränsade perioder av stabilitet 
som samhällssystem. De tydligaste strukturerna för social ordning i västvärlden 
har efter den industriella revolutionen kommit att utgöras av marknadsekonomi 
och av parlamentarisk demokrati. I det samtida svenska samhällssystemet 
villkoras aktörers handlingsutrymmen starkt av normer som innefattas i 
marknadsekonomiska idéer (Gustavsson, 2002; Hydén, 2002; Lundquist, 2012).  
 
Att ekonomiskt präglade tankesystem fått en så stor betydelse i samtiden 
förklarar bl.a. Lundqvist (1998b) utifrån de djupa samhällsekonomiska kriser 
som drabbade västvärlden under 1970-talet.  Från en situation av långvarigt 
ökande tillväxt behövde man plötsligt hushålla med såväl privata som offentliga 
resurser. Nyligen industrialiserade låglöneländer i andra delar av världen visade 
sig ha konkurrensfördelar i arbetskraftsintensiv produktion, vilket orsakade en 
omfattande strukturomvandling i västvärldens samhällen (Eklund, 2007). 
 
I det krismedvetande som följde på 1970-talets ekonomiska nedgång kom 
nyliberala idéer att framstå som en möjlig lösning på strukturella problem som, 
ur samma ideologiska perspektiv, ansågs ligga bakom kriserna. Flera av 
västvärldens framgångsrika samhällen hade under lång tid styrts av kollektivt 
inriktade socialistiska/socialdemokratiska regeringar som aktivt skapat 
ekonomiska stimulanspaket i tider av lågkonjunkter. På nyliberal grund 
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7 SAMHÄLLSSTRUKTURERS 
VILLKORANDE AV NORMER 
KRING SKOLFUSKPRAKTIKER 

 
I följande kapitel riktas fokus emot att undersöka avhandlingens fjärde och sista 
frågaställning gällande hur samhällsstrukturer kan förstås som villkorande för 
skolfuskpraktiker. I textavsnitt 7.1 redogör jag för de villkor som jag, via 
tidigare forskning, uppfattar vara samtidens dominerande principer för 
omvärldens organisering och i textavsnitt 7.2 för vilka effekter dessa principer 
kan tänkas ha för institutionaliserad utbildning. 
 
De roller, normer, normkonflikter, särkopplingar och paradoxer kring 
skolfuskpraktiker som redovisats i tidigare resultatavsnitt anses dels samverka 
med och vara villkorade av de samhälleliga sammanhang som de samexisterar i, 
dels villkora handlingsalternativen för enskilda skolaktörer i pedagogiska 
praktiker. De villkorande sammanhangen utgör en grundläggande utgångspunkt 
i den kritiska ansats som avhandlingen har och innebär att ”något” kan 
förutsättas att ligga bakom de kunskaper och värderingar som uppenbarar sig i 
informanternas utsagor när de förhandlar om normer kring skolfuskpraktiker. 

 
Ur den kritiska realismens grundantagande om temporaritet antas strukturer att 
föregå handling. Intresset gäller således hur den verklighet ser ut som förmår att 
få det sociala fenomenet normer kring skolfuskpraktiker att ta sig uttryck på de 
vis som har redovisats i empirigenomgången. Utifrån normteori gäller 
motsvarande fråga vilka systemmöjligheter som villkorar normbildning kring 
skolfuskpraktiker.  
 
Innehållet i kapitel 7 utgör avhandlingens rekonstruktiva validering. Om de 
normer som har identifierats kring skolfuskpraktiker finner trovärdiga samband 
med praktiker utanför den enskilda skolan finns det skäl att anta att fenomenet 
skolfuskpraktiker på N-skolan kan utgöra ett observerbart uttryck för en mera 
generell samverkan mellan lokala och strukturella villkor i samtiden. 
Rekonstruktionen ”kan då sägas återspegla en kvalitativ rörelse mellan ’det lilla 
i det stora’ och ’det stora i det lilla’ där det vardagligt näraliggande ses 
konstituerat som del i ett större sammanhang” (Fritzell, 2009, s.204). 
 
I de förklaringar jag utvecklar i följande kapitel relaterar jag kontinuerligt 
sociohistoriska tendenser i samhällsutveckling till de resultat jag har lagt fram. 
Med sociohistoriska tendenser avser jag att samhället vid olika perioder 
kännetecknas av för stunden stabila, och därmed också observerbara, idéburna 
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strukturer med handlingsvillkorande kraft: ”Hur utbildning gestaltas i en 
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Den fortsatt pågående ekonomiseringen av kunskap och lärande är inte enbart 
ett svenskt fenomen och bl.a Ball (2000) hävdar att ekonomiska målsättningar 
tydligt villkorar vägval inom global utbildningspolitik. Inom EU-samarbetet 
lanserades kring millennieskiftet den kunskapsbaserade ekonomin som ett 
nödvändigt framgångskoncept för Europas framtida välfärd. Med det livslånga 
lärandet i centrum framhölls den huvudsakliga prioriteringen vara att ”reinforce 
the contribution made by education and training to achieving the Lisbon goal of 
making the EU the most competitive knowledge-based economy” (European 
Commission, 2006, s.2).  
 

7.1.1 Nyliberalism – ekonomisering som ideologi 
Flera forskare (Apple, 2007; Giroux, 1988; Gustavsson, 2002; Lundquist, 2012) 
menar att marknadsekonomiskt tänkande i samtiden har fått ideologisk status, 
dvs. utgör ett etablerat kongruent system av idéer och värderingar. Samhällets 
tilltagande orientering mot ekonomisering av tillvaron i stort, och därmed även 
av kunskap och utbildning, har etablerats som så pass självklar och 
förgivettagen att den kan sägas ha uppnått status av vad Durkheim definierar 
som ett stabilt och trögföränderligt socialt fakta (Walford & Pickering, 1998). I 
följande textavsnitt tolkar jag vad dominansen av ekonomism och nyliberal 
ideologi kan tänkas innebära för synen på individ, samhälle och demokrati. 
 

7.1.1.1 Prioritering av tunn reducerande demokrati 

Lundquist (1998b) menar att ekonomismen avgränsar de möjliga relationerna 
mellan individ och samhälle. Med en offentlig sektor inriktad på 
kundorientering är strävan att ”ge brukarna den service som de själva önskar av 
det offentliga […], medan de demokratiska processeffekterna, t.ex. att 
åstadkomma personlig utveckling genom demokratisk medverkan, inte betonas” 
(a.a., s.138). Individens relation till samhället som huvudsakligen adressat eller 
agent utgör en av de tydligaste vattendelarna när statsvetare kategoriserar 
politiska ideologier: 
 

I	  politisk	  teori	  finns	  två	  rivaliserande	  begreppsstrategier	  […]	  Medan	  
liberalerna	   anknyter	   till	   mänskliga	   rättigheter	   och	   ser	   statens	  
legitimitet	   i	   rättsstatens	   förmåga	   att	   beskydda	   den	   enskildes	  
integritet,	  ser	  republikanerna	  medborgarnas	  deltagande	  i	  politiska	  
lagstiftningsprocesser	   som	   källan	   till	   all	   politisk	   legitimitet.	  
(Eriksen	  &	  Weigård,	  2000,	  s.197)	  

 
Barber (1984) benämner de två analytiskt skilda sätten att betrakta individ, 
samhälle och demokrati som thin respektive strong democracy. I en idealtypisk 
stark demokrati är individer alltid sociala och politiska. Alla människors 
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kritiserades den omfattande välfärdsstaten för att vara överdimensionerad, 
passiviserande och ineffektiv och dess funktioner gavs skulden för en försämrad 
konkurrenssituation på en alltmer globaliserad marknad. I the nanny-state 
(Gordon, Lahelma & Beach, 2003) uppfattades människor ha blivit för 
kollektivt bekväma och därigenom också ha förlorat sin förståelse av att ett 
samhälles gemensamma välstånd ytterst byggs av enskilda individers 
produktiva agerande. En avgörande skillnad mellan klassisk liberalism och 
nyliberalism är just att betrakta välfärdsstaten som en belastning (Boréus, 1994).  
 
Ekonomisk liberalism i allmänhet och 1980-talets starka nyliberalism i 
synnerhet förespråkar marknadsekonomiska logiker som bästa sätt att effektivt 
koordinera människors delade tillvaro i ett samhälle. Lösningen på de 
uppfattade problemen med en vikande konkurrenskraft och en 
överdimensionerad ineffektiv offentlig sektor söktes därför i den fria 
marknadens funktioner där konkurrens skulle motivera individer att prestera sitt 
bästa både som medborgare och som arbetstagare.  
 
Sveriges utbildningssystem avreglerades enligt politiska beslut i början av 1990-
talet. Konkurrens mellan skolor skulle göra skolaktörer självständiga och 
kostnadsmedvetna och stimulera till nyskapande och effektivitet. Sverige 
betraktas idag som ett av de mest avreglerade länderna i världen vad gäller hur 
utbildningsverksamhet kan bedrivas (Levin, 2013). Avregleringen av 
utbildningssystemen kan också sägas ingå i en större strukturomvandling av det 
svenska samhället där en arbetskraftsintensiv produktion skulle ersättas av en 
kunskapsintensiv och resultera i kunskapsrelaterade konkurrensfördelar på den 
globala marknaden. 
 
Hursh (2005) hävdar att samtidens utbildningspolitik grundas i att västvärldens 
regeringar tros erhålla legitimitet främst genom att uppfattas kunna agera 
kraftfullt mot ekonomiska problem. Utbildningspolitiska reformargument som 
framgångsrikt förmår att knyta an till lösningar av ekonomiska problem har 
starkt retoriskt värde (Adolfsson, 2013). I backspegeln ser Olson (2004) hur de 
nyliberala reformer som tog fart i 1980-talets svenska utbildningspolitik hade 
ursprung i en arbetsmarknadsdiskurs där individen gavs eget ansvar för att 
”ständigt raffinera – och omraffinera – förmågor som ska kunna omsättas till 
konkurrensfördelar på arbetsmarknaden” (a.a., s.116). Författaren ser en 
förskjutning av hur medborgaruppdraget har beskrivits i svenska 
utbildningspolitiska dokument de senaste 30 åren, från plikt och ansvarskänsla 
över anpassningsförmåga till självförverkligande med ekonomiska förtecken. 
Gustavsson (2002) beskriver att utbildning, ”som tidigare betraktats som 
konsumtion, kom nu att ses som en produktiv investering, både för människan 
och samhället” (a.a., s.25). 
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Ekonomisering som ideologi står nära den tunna reducerande demokratins 
kännetecken och till stora delar i direkt motsats till vad som förespråkas som 
väsentliga värden i en tjock utvecklande demokrati. I en nyliberal ideologi ses 
ekonomiseringen därför inte som någon demokratisk risk, utan en tunn 
reducerande demokrati utgör ideologiskt ett mål i sig med marknadsekonomin 
som en central institutionell stabilisator av social ordning och social tillit.56 
 
Från ett liberalt perspektiv läggs betydande tonvikt på rättvisa procedurer 
(Noddings, 2007). Inom ramen för en neoliberal samhällssyn förstås marknaden 
parallellt som en både demokratisk, rättvis och effektiv lösning på centrala 
frågor (Hursh, 2005). I en nyliberal demokrati ”röstar” individer ständigt i rollen 
som kunder. Individers aggregerade beslut på olika fria marknader utgör ett 
ständigt uppdaterat uttryck för folkviljan.  
 
Lundquist (1998b) hävdar att man med ekonomismen som ideologisk ledstjärna 
för ett demokratiskt samhälle tenderar att låta kostnadseffektivitet och 
produktion prioriteras på bekostnad av offentlig rationalitet uttryckt i praktiker 
av rättssäkerhet, politisk demokrati och offentlig etik. Antingen kan man då, 
som Lundquist (a.a.), betrakta ekonomismen som motpol till offentliga 
demokrativärden eller kan man se det som att ekonomismen formar definitionen 
av begreppet demokrati, där ekonomismen t.ex. ”framhäver det privata som 
moraliskt och effektivitetsmässigt överlägset det offentliga” (Lundquist, 2012).  
 
Den individuella valfriheten och utrymmet för individers strävan efter 
nyttomaximering utgör viktiga demokratiska aspekter i ett liberalt samhälle och 
en förutsättning för den önskvärda individen att agera för det gemensammas 
bästa. Med hänvisning till Adam Smith beskriver Elster (1989b) den lyckade 
Homo Economicus som ”guided by instrumental rationality, […] pulled by the 
prospect of future rewards, […] adapt[ing] to changing circumstances, always 
on the lookout for improvements” (a.a, s.97). Beskrivningen innefattar också 
implicit normer för hur en önskvärd individ bör fungera. Målet för en neoliberal 
utbildningspolitik är att utveckla individer som är instrumentellt rationella och 
därmed dugliga konkurrenter på olika marknader (Peters, 1994). Idéernas 
genomslag kan studeras i olika samhällssektorer där t.ex. individer som inte 
aktivt ingår avtal på el-, tele-, pensionsmarknaderna m.fl. beskrivs som 

                                                        
56 Som jag ser det skulle en tunn reducerande demokrati teoretiskt sett kunna samverka med andra 
stabiliserande strukturer än just marknadsekonomi. Bl.a. förespråkar det kinesiska kommunistpartiet, 
enligt TT (2014), att ”hålla fast vid tron på marxism för att undvika att förlora sig i kraven på 
västerländsk demokrati, allmänna värderingar och det civila samhället”. Uttalandet gjordes i samband 
med en intensifiering av kampen mot korruption. [2014-07-21] Noteringen är gjord utan hänsyn taget till 
i vilken grad ideologierna marxism, kommunism eller det samtida kinesiska statsskicket är att betrakta 
som demokratiska. 
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engagemang i alla delar av samhället är målet och beslutfattande bör ske i direkt 
demokrati. Som jag förstår det motsvarar stark demkrati i mångt och mycket 
grunden för Putnams (2001) tolkningar av de primära källorna till social tillit 
och Deweys (1999) recept för hur lärande i individens relation till samhället bör 
ske, dvs. genom att tillsammans undersöka lösningar på gemensamt uppfattade 
problem. Barbers begrepp strong democracy ersätts i avhandlingstexten av 
begreppet utvecklande demokrati (Held, 1997), som jag tycker är 
innehållsmässigt motsvarande men tydligare beskriver ett demokratiskt 
agentskap. Dessutom kan begreppsbytet förhoppningsvis minska risken för att 
tunn demokrati förstås som svag demokrati. Begreppet utvecklande demokrati 
får dessutom tillägget tjock för att bättre kunna hanteras i förhållande till 
begreppet tunn demokrati. Av samma skäl tillförs begreppet tunn demokrati 
tillägget reducerande. Med hjälp av de sammansatta begreppen tunn 
reducerande respektive tjock utvecklande demokrati tycker jag att relationen 
individ-samhälle, förstått som både innehåll och process, låter sig beskrivas 
inom ramen för avhandlingens behov. 
 
Jag lägger inte in några värderingar i begreppet reducerad utan förstår begreppet 
i enlighet med Graneheim och Lundman (2004) som beskriver reduktion i 
sammanhang av kvalitativ analys: ”Reduction refers to decreasing the size, but 
it indicates nothing about the quality of what remains.” (a.a., s.106) Jag ser 
verbet reducera som ett aktivt verb varigenom önskvärda liksom oönskade 
förändringar kan formuleras som målsättningar och effekter. När det gäller 
önskvärda förändringar tänker jag mig begreppet reducera som i ”att reducera 
en sås” i syfte att utveckla och förädla den så att det eftersträvade återstår i 
koncentrerad, dvs. bättre form. När det gäller oönskade förändringar, tänker jag 
mig begreppet reducera som i ”skära ned på skolan”, dvs. i betydelsen att 
försämra något genom att ifrån en önskad högkvalitativ helhet avlägsna något 
väsentligt varvid helheten förstås som sämre än före reduktionen.  
 
I ett samhälle präglat av ekonomiserad ideologi sammanfaller medborgarrollen 
till stora delar med kundrollen (Lundquist, 1998b). Utifrån ett tunt reducerat 
demokratiideal bör staten fokusera på att, genom få men starka institutioner, 
garantera individers grundläggande fri- och rättigheter. I en liberal 
marknadsekonomi förstås marknadens funktioner därutöver bäst kunna 
koordinera människors gemensamma liv till det bästa för såväl individer som 
för samhället. I nyliberal ideologi är begreppet negativ frihet centralt. Begreppet 
innebär förmånen att slippa de tvång som förknippas med en omfattande stat: 
 

Neoliberalism	   transforms	   how	   we	   conceptualize	   the	   role	   of	  
government	   and	   the	   relationship	   between	   the	   individual	   and	  
society.	  Neoliberalism	  denounces	   social	  democratic	   liberalism	  as	  a	  
recipe	   for	  an	   interventionist	  government	   that	   threatens	   individual	  
liberty	  through	  taxes	  and	  other	  regulations.	  (Hursh,	  2007,	  s.496)	  	  	  
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aspekt i nyliberal ideologi. Samtiden kännetecknas av centralt formulerade 
förväntningar om att entreprenörskap57 skall utgöra ett starkt utbildningsmål 
(Beck, 1998).  I en marknadsorienterad nyliberal kontext laddas innebörden i 
entreprenöriella kompetenser på vis som harmonierar med samtidens principer 
för hur omvärlden bör organiseras. Möjligheter för att individer skall kunna 
agera entreprenöriellt förutsätter att samhället anpassas därefter: 
 

Making	   the	   state	  more	   ”business	   friendly”	   and	   importing	   business	  
models	  directly	  into	  the	  core	  functions	  of	  the	  state	  such	  as	  hospitals	  
and	   education	   –	   in	   combination	   with	   a	   rigorous	   and	   unforgiving	  
ideology	   of	   individual	   accountability	   –	   these	   are	   the	   hallmarks	   of	  
life	  today.	  (Apple	  2007,	  s.113)	  

 
Förskjutningen emot en uppvärdering av individen beskrivs av Vinterek (2006) 
som politiskt önskvärd i de formella svenska läroplaner som gällde åren för 
empiriinsamlingen. Med utgångspunkt i den önskvärda relationen mellan 
individ och samhälle finner Vinterek att det starka fokus på kollektivt 
ansvarstagande som var påtagligt i Lgr80 försköts emot att i Lpo94 istället 
fokusera individualisering med en stark betoning på elevens eget ansvar för 
såväl sin utveckling som sitt lärande och sina resultat. 
 
Den önskvärda Homo Economicus är en kreativ målinriktad entreprenör 
(Lindblad & Popkewitz, 2003). Marknadsekonomiska och individualistiska 
normer är så hegemoniskt internaliserade i västerländska samhällen att de sällan 
ifrågasätts (Finnemore & Sikkink, 1998; Johnsson, 2001). 
 

7.1.2.1 NPM som konkretion av ett ekonomiskt nyliberalt idépaket  

Strävan efter tillväxt utgör essensen i marknadsekonomins spelidé (Hydén, 
2002). Ett framgångsrikt handlande i enlighet med marknadsekonomiska 
normer resulterar i god tillväxt. För att eventuell tillväxt skall kunna konstateras 
behöver investeringar och vinster kunna mätas på effektiva sätt. Parallellt med 
framväxten av ett tydligt krismedvetet och ekonomiserat samhälle har också en 
stark resultatgranskande kultur slagit rot i västliga demokratier. New Public 
Management (NPM) innebär att verksamheter inom offentlig sektor delvis 
marknadsanpassats med det uttalade syftet att effektivisera användningen av ett 
gemensamt skatteunderlag (Hernes, 2005). 
 

                                                        
57 Entreprenöriella kompetenser redovisas av Regeringskansliet (2009) som: förmågan att lösa problem, 
utveckla och omsätta nya idéer till handling, planera sitt arbete, ta ansvar, samarbeta med andra, 
kreativitet, förmågan att se möjligheter, ta initiativ, riskbedömning och riskhantering, nyfikenhet, 
självförtroende, förmåga att fatta beslut. Regeringskansliet framhåller kompetenserna som generella 
nycklar till framgång inom såväl utbildning som näringsliv. 
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ansvarslösa och förtjänta av de ekonomiska försämringar som deras passivitet 
förväntas att innebära.  
 

7.1.2 Prioritering av individualism 
”För en sociolog måste individualismens starka ställning förstås utifrån en 
samhällsmässig bakgrund.” (Repstad, 2004, s.75) En individorienterad 
människosyn är central för den i samtiden dominerande nyliberala ideologi där 
den enskilda nyttomaximerande individen, beskriven som Homo Economicus, 
anses vara ett samhälles centrala enhet. För en utvecklad marknadsorientering är 
maximering av individuella valmöjligheter en självklar och nödvändig 
följeslagare (Bobbitt, 2013). ”Att placera medlemmarna i rollerna som individer 
är utmärkande för det moderna samhället.” (Bauman, 2002, s.60). Tydligare än 
den före detta brittiska premiärministern Margaret Thatchers klassiska 
statement: ”There is no such thing as society, there are individual men and 
women and there are families”, kan en nyliberal individ- och samhällssyn nog 
inte uttryckas. I ett liberalistiskt individcentrerat valfrihetsperspektiv byggs det 
gemensammas bästa upp som ett aggregat av individuella preferenser 
(Lundquist, 2012).  
 
Individualisering är inget självklart begrepp att hantera. Nucci (2001) varnar för 
att betrakta västvärlden som dikotomiskt individualiserad. Alla kulturer har, 
enligt Nucci (a.a.), inslag av såväl individualism som kollektivism. Balansen 
dem emellan utgör en tydlig markör i såväl syn på moraliska dilemman (Nucci, 
2001) och kulturanalyser (Hofstede & Hofstede, 2006) som i analyser av 
politiska ideologier (Lundquist, 1998b). 
 
Johansson (2006) menar sig kunna se ett ”reflexivt förhållningssätt” till 
kollektiva sammanhang där tidigare normer och värderingar inte längre tas för 
givna och där utgångspunkten ofta är vad en kollektiv tillhörighet kan ge den 
enskilda individen: ”Individen väljer vilka kollektiv han eller hon vill tillhöra, 
och även hur länge det känns attraktivt att vara med i och dela en kollektiv 
gemenskap.” (a.a., s.207) Ett sådant förhållningssätt kan ur ett nyliberalt 
ideologiskt perspektiv betraktas som en lyckad utveckling för relationen 
individ-samhälle. 
 

Neoliberalism	  promotes	   personal	   responsibility	   through	   individual	  
choice	   within	   markets.	   The	   individual	   is	   conceived	   as	   an	  
autonomous	   entrepreneur	  who	   can	  always	   take	   care	   of	   his	   or	   her	  
own	  needs.	  (Hursh,	  2007,	  s.496)	  

 
Uttrycket ”var och en sin egen lyckas smed” kan sägas sammanfatta den 
entreprenöriella individ-, samhälls- och demokratisyn som utgör en viktig 
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7.2 Samtidens effekter för skolans uppdrag 
När ”ungdomars kunskap kopplas till nödvändiga villkor för nationens 
ekonomiska tillväxt och konkurrensmöjligheter i en globaliserad ekonomi” 
(Wahlström, 2008, s.132), för detta med sig förväntningar på hur man som 
skolaktörer bör agera. De dominerande samhällstendenserna i form av en 
strävan efter marknadsanpassning och effektivisering tar sig på 
utbildningsområdet konkreta uttryck i mål- och resultatstyrning där 
performance (prestation) och accountability (ansvarighet) blivit dominerande 
värdebegrepp (Solbrekke & Englund, 2011). Korp (2011) beskriver hur 
villkoren tar sig uttryck som förväntningar: 
 

Ständigt	   ökande	   krav	   på	   elever,	   lärare,	   skolor	   och	   stater	   att	  
rättfärdiga,	   försvara	   och	   helst	   förbättra	   sin	   position	   genom	   att	  
uppvisa	   resultat	   är,	   liksom	   de	   förluster	   på	   alla	   dessa	   nivåer	   som	  
följer	  av	  att	  hamna	  sist	  i	  rangordningen,	  en	  högst	  påtaglig	  realitet.	  
(a.a.,	  s.122)	  

 
Med den performativa vändningen ”avses omstrukturering från regel- till mål- 
och resultatstyrning som innebär en betoning där effektivitets- och 
produktivitetsmätningar får en framskjuten plats” (Lindberg, 2009, s.170). 
Fritzén (2003) hävdar en direkt koppling mellan den mål- och resultatstyrning 
som skall kvalitetssäkra skolans måluppfyllelse och förvandlingen av ”föräldrar 
och elever till konsumenter och skolor till affärsföretag” (a.a., s.67). 
Rankinglistor över såväl betyg som uppmätt läsförmåga och kundnöjdhet bildar 
underlag för såväl marknadsföring som verksamhetsutveckling (Lindberg, 
2009). Den tydliga inriktningen emot mätbara mål ger: 
 

[…]	   den	   enskilda	   organisationen	   möjlighet	   att	   tydliggöra	   och	  
marknadsföra	   sin	   egen	   dokumenterade	   framgång	   och	   därmed	   på	  
ett	   dokumenterat	   sätt	   kunna	   konkurrera	   om	   resurser,	   kunder	   och	  
legitimitet”	  (Andersson,	  2010,	  s.133).	  	  

 
I samtiden tenderar skolor alltmera att betraktas som leverantörer av utlovade 
resultat till utbildningskunder (Wahlström, 2009). Fredriksson (2010) ser 
elevers och föräldrars efterfrågan på goda betyg som ett tydligt inslag i de 
dilemman som uppstår när lärares yrkesetik möter marknadslogiker. Inom 
ramen för en marknadsorienterad brukardiskurs blir det naturligt att lärare 
”anpassar sig till kundernas och brukarnas efterfrågan” (a.a., s.194), vilket ju 
uttrycker kärnan i de normer som lärarna upplever som villkorande för tillvaron 
kring skolfuskpraktiker. 

 
Inom kritisk pedagogisk forskning pekas utbildningsrelaterade effekter av 
marknadsorienterad nyliberal ideologi ofta ut som negativa och i grunden 

174 

NPM	   utgör	   en	   blandning	   av	   idéer	   från	   managerialism	   och	  
nyliberalism.	   Managementdelen	   omfattar	   t.ex.	   mål-‐	   och	  
resultatstyrning,	   ansvarsdelegering,	   kortsiktiga	   och	   specificerade	  
kontrakt	  och	  prestationslöner.	  Den	  nyliberala	  delen	  utgörs	   t.ex.	  av	  
bolagisering,	   konkurrensutsättning,	   entreprenadisering	   […]	   och	  
privatiseringar.	  (Lundquist,	  2012)	  

 
I ett modernt samhälle behöver ett institutionaliserat utbildningssystem 
kontinuerligt legitimera sin utformning och sina funktioner (Schiro, 2008). Att 
effektivt kunna prestera förväntade resultat är i samtiden en stark grund för god 
legitimitet. NPM kan sägas utgöra den operationaliserade administrativa 
aspekten av en ekonomiserad nyliberal politisk ideologi. 
 
Enligt Meyer och Rowan (1977) ökar offentliga institutioner sina långsiktiga 
möjligheter att vara konkurrenskraftiga om de anammar de legitimerande 
strukturer och processer som uppfattas giltiga i samtiden. Ahlbäck Öberg (2011) 
hävdar att mål- och resultatstyrning har blivit den alenarådande styrmodellen för 
offentlig verksamhet i Sverige. Trenden förefaller att vara global: ”No doubt in 
this day and age NPM is considered such a legitimized structure, where the 
failure to adapt to the NPM logic may be considered more questionable than 
adapting to it.” (Hernes 2005, s.12) I termer av normer kan man säga att 
organisationer i samtiden bör anpassa sin verksamhet utifrån de spelregler som 
NPM innefattar vilket jag, utifrån såväl officiella policydokument som utifrån 
elevernas och lärarnas diskussioner, tolkar är vad N-skolans organisation har 
gjort. 
 
Den i NPM möjligen inneboende och paradoxala sammankopplingen av en 
decentraliserad marknadsmodell och en samtidig centraliserad mål- och 
resultatstyrning bör enligt Apple (2007) förstås som fullt logisk i sin 
sociohistoriska kontext just för att: 

 
[…]	  the	  movement	  toward	  marketization	  and	  ”choice”	  requires	  the	  
production	   of	   standardized	   data	   based	   on	   standardized	   processes	  
and	   ”products”	   so	   that	   comparisions	   can	   be	   made	   and	   so	   that	  
”consumers”	   have	   relevant	   information	   to	   make	   choices	   on	   the	  
market	  (a.a.,	  s.111).	  

 
Granskningssamhället kännetecknas av två aspekter, dels ett starkt fokus på 
jämförelse av prestationer, dels en stark och allomfattande granskning (Power, 
1999). I skolfuskpraktiker har de båda aspekterna visat sig innebära en svårlöst 
normkonflikt, när skolaktörer samtidigt förväntas att agera för hög effektivitet 
och för god proceduriell rättssäkerhet i bedömningspraktiker.  
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7.2.1.1 Reduktion av kunskapsuppdraget  

När den borgerliga alliansens valmanifest presenterades inför de politiska valen 
2010, användes begreppet flumskola för att kritisera att skolan uppfattades ägna 
tid och kraft åt onödigt lärande (skolvärlden.se, 2010) Att reducera bort flummet 
ur skolan kan då förstås som att få det önskvärda att kvarstå i koncentrerad 
form. I alliansens språkbruk utgjordes detta önskvärda av kunskap, vilket 
uttrycktes genom införandet av begreppet kunskapsskolan. I SOU 2007:28 
Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan formuleras konkreta reduktioner 
inom kunskapsuppdraget som önskvärda: 
 

Kursplanerna	   brister	   i	   många	   fall	   i	   konkretion	   och	   […]	   uppfattas	  
som	   otydliga	   och	   rent	   av	   ”flummiga”.	   Oprecisa	   och	   allmänt	  
formulerade	   uttryck	   […]	   dominerar	   i	   varierande	   grad	   flera	  
kursplaner.	   Detta	   bedöms	   som	   en	   olycklig	   utveckling.	   I	   framtida	  
kursplaner	   bör	   målen	   i	   kursplanerna	   i	   stället	   vara	   konkreta	   och	  
ämnesinriktade.	  (a.a.,	  s.13-‐14)	  

 
De föreslagna förändringarna formaliserades senare till betydande delar i Lgr11 
och i 2010 års skollag och åtföljdes av ett stärkt uppföljningsssystem med bl.a. 
flera nationella prov och därigenom ett ökat fokus på kunskap som i förväg hade 
definierats som viktig. Resultaten av att kvalitetsgranska utbildning genom 
centraliserad testverksamhet kan betraktas antingen som ett välkommet planerat 
utfall av en dominerande utbildningsideologi eller som en negativ bieffekt: 
 

[…]	  if	  the	  tests	  that	  come	  with	  high	  stakes	  for	  schools	  cover	  a	  wide	  
range	   of	   material	   considered	   important	   by	   society;	   in	   fact,	   this	  
”teaching	   for	   the	   test”	  may	   be	   desirable.	   On	   the	   other	   hand	   if	   the	  
high-‐stakes	   tests	   reflect	   only	   a	   subset	   of	   the	   knowledge	   and	   skills	  
desired	   by	   stakeholders,	   then	   teaching	   to	   the	   test	   could	   have	  
negative	  consequences	  for	  the	  students	  (Figlio	  &	  Loeb,	  2011,	  s.397).	  

 
Att normer som genereras via NPM-styrning av utbildningsverksamhet 
innefattar en specifik kunskapssyn har uppmärksammats av Åsberg (2001) som 
hävdar att man med en positivistisk syn på verkligheten visserligen vinner att 
vetande byggs på det faktiskt observerbara, men samtidigt oproblematiskt 
tvingas att acceptera en form av kunskapsreduktion där det ”vetbara blev lika 
med det mätbara” (a.a., s.17). Kunskaper som, utifrån sin mätbarhet, förespråkas 
inom samtidens mål- och resultatstyrningslogiker utgör en sådan form av 
reducerad kunskap.  
 
Skolor som kompromissar med kvaliteten förväntas enligt marknadslogiken per 
automatik att slås ut (Vlachos, 2012), varvid marknaden på ett positivt sätt 
sanerar sig själv från både dåliga produkter och missledande information. 
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oönskade. Ur ett analytiskt perspektiv bör det vara viktigt att i möjligaste mån 
undvika en sådan dikotomisk uppdelning i ont eller gott och istället bemöda sig 
om att förstå att många av de förändringar som skett på utbildningsområdet de 
senaste 30 åren är resultat av välövervägda ideologiskt grundade målsättningar. 
Att använda skolan som en plattform för implementering av idéer om det 
önskvärda samhället och den önskvärda individen är ett centralt syfte med 
institutionaliserad utbildning. I samtida utbildning är den önskvärda skolaktören 
den som kostnadsmedvetet tar ansvar för sig själv både nu och för framtiden. I 
ansvarstagandet ingår att ständigt vara uppmärksam på möjligheter till 
meritering. 
 
Det ovan beskrivna nyliberala idépaketet kan sägas utgöra de dominerande 
principer, tendenser och övertygelser som ramar in samtida utbildningspolitik 
och utbildningsadministration. Idépaketet utgör således, som jag ser det, vad 
Lundgren (1979) benämner en läroplanskod. Med en läroplanskod underbyggd 
av nyliberal ideologi och vad Englund (2012) beskriver som the new public 
management in education, innebär svaren på de klassiska didaktiska frågorna 
vad, för vem, hur och varför en avgränsning av hur skolans uppdrag kan 
uttolkas. 
 

7.2.1 Reduktioner av skolans uppdrag 
I följande textavsnitt använder jag begreppet reduktion i syfte att värderingsfritt 
men problematiserande kunna förhålla mig till hur de i skolans styrdokument 
centrala honnörsbegreppen kunskap och demokrati tar sig uttryck i samtiden. 
Jag skiljer i beskrivningen mellan reduktion som normer med ursprung i 
ekonomiska respektive politiskt administrativa handlingssystem och som 
uppskattade eller illa omtyckta effekter av de villkor som råder. Som normer 
innefattar reduktion en förväntan om hur skolaktörer bör agera för att fokusera 
på rätt saker.  
 
Skolans uppdrag beskrivs ofta som dubbelt bestående av ett kunskapsuppdrag 
och ett parallellt demokratiuppdrag. I avhandlingen hanteras även ett ytterligare 
uppdrag benämnt allokeringsuppdraget. Den mål- och resultatstyrning som kan 
förstås operationalisera centrala aspekter i samtidens läroplanskod bör inte ses 
som värdeneutral utan som villkorande för hur skolans uppdrag kan uttolkas. De 
starka förväntningarna på kontroll av utfall, mätbara resultat, granskning och 
utvärdering villkorar hur organisationer prioriterar och värderar i sin praktiska 
verksamhet (Ahlbäck Öberg & Wockelberg, 2012). Skolan delar blodomlopp 
med samhället (Liedman, 2010) och de ovan beskrivna marknadsliberala 
samhällstendenserna samexisterar med skolans verksamhet.  
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denna resultatorienterade förskjutning i kunskapssyn och att deras pedagogiska 
praktik och relationer med eleverna därigenom indirekt påverkas starkt:  
 

Inger:	  […]	  har	  blivit	  en	  oerhörd	  betygsfixering	  och	  att	  elever	  kräver	  
betyg	  bara	  dom	  har	  öppnat	  munnen	  […]	  så	  ska	  dom	  ha	  betyg,	  när	  
det	  egentligen	  är	  bedömning	  det	  gäller	  […]dom	  har	  ju	  tvingat	  in	  oss	  
i	  att	  dom	  ska	  ha	  nån	  sorts	  respons	   i	   form	  av	  betyg	   för	  minsta	   lilla	  
prestation...och	  det	  har	  ju	  blivit	  hysteriskt	  

 
Forskning ger stöd åt lärarnas uppfattning om ett starkt fokus på betyg i samtida 
utbildningspraktiker. Aspelin (1999) uppmärksammade redan tio år före Ingers 
diskussionsinlägg just en målinriktad strävan efter betygsresultat som typisk för 
en skoltillvaro på det samhällsvetenskapliga gymnasieprogrammet. Att betyg 
står i fokus för elever på studieförberedande program konstateras också av 
Lindberg (2002) som finner att eleverna på dessa program vill ha tidig och 
tydlig information om kursinnehåll och bedömningskriterier, men sällan 
ifrågasätter själva urvalet av undervisningsinnehåll. Däremot ifrågasätts relativt 
ofta lärares bedömningar av utförda elevprestationer. Även kontakter mellan 
lärare och (gymnasist)föräldrar gäller oftast betyg och bedömning (a.a.). Snabb 
och kontinuerlig återkoppling av hur elevers prestationer konkret förhåller sig 
till betygskriterier operationaliserade att fungera för enskilda kursmoment 
förstås öka elevers motivation och ansvarstagande (Jönsson, 2009). Ett starkt 
fokus på betyg harmonierar väl med samtidens principer för hur omvärlden bör 
organiseras. 
 
Wahlström (2009) skiljer analytiskt mellan skolverksamhet som leverans och 
skolverksamhet som utbildning. Skolverksamhet som leverans handlar 
huvudsakligen om att kunskap och lärande förstås som en varudeklarerad vara 
och/eller en tjänst möjlig att leverera till en viss individ vid en viss tidpunkt. 
Skolverksamhet som utbildning grundas i stället i en strävan att gemensamt 
utveckla människors relationer till varandra och till samhället som vi delar. Att 
betrakta utbildning som en vara eller tjänst medför, enligt Biesta (2006), 
föreställningen att utbildning bör handla om att tillgodose elevens på förhand 
definierade behov. Därigenom antyds en struktur där de enda frågor som 
meningsfullt kan ställas om utbildningen är tekniska, det vill säga frågor om den 
pedagogiska processens effektivitet. De viktigare frågorna om utbildningens 
innehåll och syfte blir praktiskt taget omöjliga att ställa annat än som en 
reaktion på elevens behov. Förskjutningen innebär att ”själva utbildningen blir 
en vara – ett ’ting’ – att tillhandahållas eller levereras av läraren eller 
utbildningsinstitutionen och konsumeras av den lärande” (a.a., s.28).  
 
Ett reducerat kunskapsinnehåll skulle kunna uppfattas som kontraproduktivt 
gentemot programmålen för det samhällsvetenskapliga gymnasieprogrammet 
där mera övergripande förmågor också tydligt lyfts fram som mål för elevernas 
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Korrekt information är en grundläggande förutsättning för en fungerande 
marknadsekonomi. För utbildningssystemets del utgör betyg den minsta 
gemensamma nämnaren för granskningsbara mätbara resultat, kommunicerbara 
utfall av produktion och utbildningskunders efterfrågan. Att utvärdera skolors 
verksamhet med utgångspunkt i elevprestationer är en starkt ökande global 
trend (Figlio & Loeb, 2011). Den starka fokuseringen på att effektivisera 
utbildningar och att förstå betyg som relevanta indikatorer på en sådan eventuell 
effektivitet kan ses som naturlig i en neoliberal samtid (a.a.). 

 
Behoven av att kunna jämföra mätbara kunskaper grundas enligt Wahlström 
(2011) i att ”utbildningens bärande drivkraft utgörs av den internationella 
ekonomiska konkurrensen” (a.a., s.35) vilket till exempel tar sig uttryck i den 
starka tilltron till OECD:s arbete med att, genom bl.a. PISA-undersökningarna, 
lansera internationellt jämförbara indikatorer på utbildningsresultat. Den i 
grunden ekonomiskt orienterade mål- och resultatstyrningen styr indirekt 
skolaktörers uppfattning om vad som är viktig kunskap (Fritzén, 2003). 
Kunskaper inom humaniora riskerar därigenom att väljas bort eftersom de både 
är svåra att mäta med de statiska mätmetoder som förordas i dagens normer och 
att motivera som ekonomiskt produktiva (Zackari & Modigh, 2000; Nussbaum, 
2010). 

 
De ekonomiska prioriteringar som Wahlström (2011) föreslår ligger bakom 
kunskapsreduktioner finner sin motsvarighet i den samtidsbeskrivning som 
innefattas i Hydéns (2002) stratifierade normteori, där ekonomiska normer 
förstås vara överordnade politiskt administrativa normer som i sin tur förstås 
villkora sociokulturella normer. Själva konkurrenssituationen på en avreglerad 
utbildningsmarknad kan dock också uppfattas innebära kunskapsreducerande 
förväntningar. Biesta (2006) hävdar att en bieffekt av samtidens dominerande 
utbildningsideologi är att ”själva lärandet, för att kunna attrahera elever, måste 
avbildas som lätt, attraktivt [och] spännande” (a.a., s.31). Med Alvessons (2006) 
ord kan det innebära en risk att lärandeideal ”underordnas för att studenterna 
skall känna sig nöjda” (a.a., s.272). Kritiken emot kunskapsreduktionen 
framförs kraftfullt av Kohn (2007) som hävdar att ”[w]e might say that students 
are cheated out of a descent education – in the name of ’higher standards’ and 
’accountability’.” (a.a., s.xiii). Förändringarna i kunskapssyn kan dock också, ur 
ett nyliberalt perspektiv, betraktas som kundanpassning och som uttryck för en 
väl fungerande utbildningsmarknad.  
 
Biestas (2006) och Alvessons (2006) kritiska funderingar finner tydligt sina 
motsvarigheter i lärarnas diskussioner om skolfuskpraktiker. Lärarna uppfattar 
dels att kunskaps- och demokratiupdragen reduceras på ett negativt sätt, dels att 
ekonomiska villkor har så dominerande betydelse för deras arbete i skolan att 
utrymmet för viktiga sociokulturella normer för den gemensamma tillvaron 
konkurreras ut. I arbetslagsdiskussionerna ger lärarna uttryck för att de uppfattat 
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Susanne:	  Ja,	  så	  länge	  vi	  har	  ett	  betygssystem,	  alltså	  att	  så	  länge	  vi	  
har	  betyg	  […]	  alltså	  tar	  vi	  bort	  betygssystemet	  så	  tar	  vi	  bort	  fusket	  
också,	  så	  enkelt	  är	  det	  ju	  
	  
Daniel:	  Ja	  man	  tjänar	  ju	  inget	  på	  att	  fuska	  då	  

 
I den marknadsekonomiskt grundade nyliberala ideologi som ytterst ligger till 
grund för samtidens utbildningsverksamhet tilltros individen förmågan att väga 
investeringar emot vinster och utifrån det fatta ansvarsfulla beslut. Den spontana 
korridorskommentaren från en elev att ”det är nästan som lite ansvar att fuska 
[…] i alla fall ibland” kan, utifrån ovanstående reflektioner över hur 
utbildningspraktiker villkoras av ekonomiserade normer, kanske förstås som 
mindre paradoxal än vad den gör vid en första anblick. Ekonomiforskaren 
Henrekson (2014) fångar problemet när han framhåller att samtidens 
utbildningskontext innebär att: 

[…]	   skolorna	   konkurrerar	   med	   annat	   än	   att	   de	   är	   bäst	   på	   att	  
förmedla	  kunskap.	  Affärsidén	   för	   skolorna	  har	  blivit	   väldigt	   enkel:	  
Som	   regelverket	   ser	   ut	   nu	   blir	   den	   bästa	   affärsidén,	   rent	  
ekonomiskt,	  att	  säga	  till	  eleverna	  att	   ‘Hos	  oss	  får	  du	  bästa	  möjliga	  
betyg	  mot	  en	  så	  liten	  ansträngning	  som	  möjligt’	  	  [2014-‐07-‐29].	  

 

Betygsinflation	  
När betyg inte motsvarar sitt förväntade innehåll, som det formuleras i 
nationella kursplaner och betygskriterier, uppstår vad som kallas 
betygsinflation. En vanlig uppfattning om betygsinflation är att det enbart gäller 
att betygssnitten ökar, vilket de kraftig gjort sedan det målorienterade 
betygssystemet infördes 1994 (Henrekson & Vlachos, 2009) men Skolverket 
(2012) poängterar att med:  
 

[…]	   betygsinflation	   avses	   relationen	   mellan	   betygsutveckling	   och	  
elevernas	  faktiska	  kunskapsutveckling	  där	  lärarnas	  genomsnittliga	  
krav	   för	   ett	   visst	   betygssteg	   sjunker	   över	   tid.	   Betygsinflation	   kan	  
alltså	  råda	  oavsett	  om	  betygen	  stiger,	  är	  oförändrade	  eller	  sjunker	  
(a.a.,	  s.1).	  

 
Den sociala ordningen i ett marknadsekonomiskt organiserat samhälle är starkt 
beroende av att människor i handling kontinuerligt reproducerar konstruktionen 
av de symboler som är essentiella för fenomenet. Betyg liksom pengar är sociala 
konstruktioner. De båda konstruktionerna kännetecknas av att de förväntas ha 
en säkerhet som underlag för sitt tillskrivna värde. Säkerheten förväntas 
motsvara ett reellt värde i form av fysiska tillgångar respektive kunskap och 
förmågor. Genom särkoppling i skolfuskpraktiker förloras denna koppling 
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lärande. Den generella konflikten noteras som problematisk av Englund, 
Forsberg och Sundberg (2012): 
 

Vad	   den	   nya	   läroplanens	   resultatstyrning	   med	   kunskapskraven	   i	  
centrum	   mer	   specifikt	   kan	   innebära	   är	   en	   koncentration	   och	  
begränsning	  av	  undervisningen	  till	  dessa	  krav,	  jämförbart	  vad	  som	  
tidigare	  tog	  form	  i	  samband	  med	  Lpo	  94	  och	  strävansmålen.	  Vidare	  
perspektiv	   med	   meningsskapande	   och	   fördjupande	   samtal	   mellan	  
lärare	   och	   elever	   riskerar	   att	   hamna	   i	   bakgrunden	   eller	   helt	  
undermineras.	  (a.a.,	  s.12)	  

 
Wahlström (2009) ser hur den förskjutning av kunskapsbegreppet som pågått i 
ett drygt decennium har formaliserats genom Lgr 11 och 2010 års skollag: ”I 
krav- och kontrollstyrningen tonas målens roll ner, medan detaljerade 
kunskapskrav, juridisk reglering och utvärdering, som även rör hur 
verksamheten arbetar med sitt uppdrag, ges ett allt större utrymme.” (a.a., s.39) 
Den starka fokuseringen på kunskap som skall vara mätbar och jämförbar utgör 
enligt Figlio och Loeb (2011) ”incentives that encourage educators to 
concentrate on the subjects and materials that are being measured and to 
potentially alter the methods through which they educate students” (a.a., s.387). 
Kraven på att jämförande kunna mäta resultat beskrivs som 
kunskapsreducerande av Forsberg och Lundahl (2012):  
 

En	   initialt	   lös	   idé	   om	   kvalitet	   har	   utvecklats	   till	   en	   kvalitetsregim	  
som	  kommer	  till	  uttryck	  i	  rapporter,	  indikatorer,	  analysinstrument,	  
inspektioner,	   mätningar,	   provsystem	   etc.	   Re/produktionen	   av	  
kunskap	   är	   med	   andra	   ord	   ett	   framträdande	   drag	   i	   dagens	  
utbildningssystem.	  (a.a.,	  s.208-‐209)	  

 
Den reducerade kunskapssynen kan också förstås i direkt anslutning till fusk. 
För elever/studenter som genomgår en utbildning i syfte att erhålla mätbar 
avkastning i form av betyg, snarare än för att uppnå en utvecklad förmåga 
”behöver inte fusk vara irrationellt – det kan t.o.m. anses förnuftigt med tanke 
på tid och insatser i övrigt” (Björkman, 2005, s.57), varemot fusk är utan 
mening för elever som vill lära sig i bildningssyfte (Auer & Krupar, 2001). Med 
ett starkt fokus på prestation och mätbara utfall i form av betyg tenderar 
gymnasiebetygets funktion som inrädesbiljett till högre utbildning att uppfattas 
som viktigare än de kunskaper och förmågor som betyget förväntas vara ett 
uttryck för:  
 

Lars	   (författaren):	  Kan	   vi	   förstå	   att	   det	   finns	   skolfusk	   också	  här	  
[på	  N-‐skolan]?	  Har	  vi	  förståelse	  för	  att	  dom	  [eleverna]	  fuskar?	  
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Betygsinflation	  
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lärande. Den generella konflikten noteras som problematisk av Englund, 
Forsberg och Sundberg (2012): 
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undermineras.	  (a.a.,	  s.12)	  
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Lars	   (författaren):	  Kan	   vi	   förstå	   att	   det	   finns	   skolfusk	   också	  här	  
[på	  N-‐skolan]?	  Har	  vi	  förståelse	  för	  att	  dom	  [eleverna]	  fuskar?	  
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Fokus	  på	  godkända	  kunskaper	  
De logiker som verkar inom NPM förutsätter resultat som är enkla att mäta och 
kommunicera externt i termer av framgångsrik måluppfyllelse eller inte. En låg 
andel underkända betyg förstås i lärarnas diskussioner vara skolorganisationens 
tydligaste indikator på både en högkompetent lärare och en konkurrenskraftig 
skolenhet. I Skolinspektionens granskningar av skolkvalitet utgör andelen 
högskolebehöriga elever ett tungt vägande inslag58. Med måluppfyllelse i fokus 
blir lärandet starkt resultatorienterat och såväl ”lärande- som 
undervisningsuppdraget är i princip slutfört när det önskade resultatet är 
uppnått” (Wahlström, 2009, s.190).  
 
Lärarnas uppfattade förväntningar om att de bör ta stort ansvar för alla elevers 
måluppfyllelse är inte unika för den undersökta skolenheten. Framförallt gäller 
känslan av ansvar just elevprestationer i gränslandet mellan icke godkända och 
godkända (Carlgren, 2002). Lärare upplever också generellt att det 
målrelaterade betygssystem som infördes 1994 försköt uppmärksamheten i 
skolverksamheten ifrån de högpresterande eleverna till de elever som var i 
svårigheter att uppfylla kraven för ett godkänt betyg (Lindberg, 2002). Med 
fastställda gränser för en lägst accepterad prestation tenderar undervisning att 
huvudsakligen inriktas på de elever och förmågor som ligger nära kritiska 
betygsgränser.  

 
Möjligheten att tolka kunskapsuppdraget delvis i termer av effektivitet ryms nog 
inom den skollag, som gällde åren för empiriinsamlingen, där uppdraget att 
erbjuda utbildning beskrivs som uppfyllt när kursens minimikrav är uppnådda: 

 
Efter	   varje	   avslutad	   kurs	   och	   efter	   genomfört	   gymnasiearbete	   ska	  
eleven	   få	  betyg	  på	  kursen	   […]	  Har	   eleven	   enligt	   detta	  betyg	  minst	  
uppfyllt	   kurskraven	   […]	   	  är	  huvudmannen	   inte	   skyldig	  att	   erbjuda	  
ytterligare	  utbildning	  av	  samma	  slag.	  (Skollag	  1985:1100	  14	  §)	  

 
Kunskapsreduktionen inom en skola styrd via NPM-normer väcker övervägande 
negativ kritik från utbildningsforskare. Utifrån avhandlingens kunskapsobjket, 
dvs. möjlighetsrum för lärande i relationen individ-samhälle, är det ur ett 
analytiskt perspektiv viktigt att återkommande påminna sig om två saker. För 
det första att meningsskapande och lärande i relationen individ-samhälle sker 
även i en reducerad utbildningskontext. För det andra att den beskrivna 
kunskapsreduktionen och den idé om relationen individ-samhälle som följer 
med kunskapssynen delvis är ett uttryck för ideologiska prioriteringar, 
uppskattade av somliga och illa omtyckta av andra. 
 

                                                        
58 För högskolebehörighet krävs godkända betyg i gymnasiekurser motsvarande 2250 poäng, vilket 
innebär ungefär 90 procent  av en fullständig gymnasieutbildning. 
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mellan det reella och det symboliska värdet av betyg. Med ett utbrett tvivel på 
pengars värde och funktion är marknadsekonomi en omöjlig konstruktion 
eftersom människor då tenderar att agera utanför marknadsekonomiska 
spelregler. Med ett utbrett tvivel på betygens värde och funktion är skolsystemet 
något annat än vad det anges vara i den officiella konstruktionen av skolan. Av 
såväl elevernas som av lärarnas diskussioner kring skolfuskpraktiker framgår att 
erhållna betyg inte nödvändigtvis uppfattas behöva motsvara sitt utlovade 
innehåll i form av kunskap och förmågor. Såväl eleverna som lärarna visar en 
tydlig medvetenhet om att deras ömsesidiga normer kring skolfuskpraktiker 
både avviker ifrån regler och rutiner och bidrar till att skapa betygsinflation, 
men också att ett normenligt agerande uppfattas som önskvärt på många plan. 
 
Marknadsrationella individer förväntas att agera för att gardera sig om de 
uppfattar en risk för inflation. Empirin visat att skolaktörer delvis legitimerar 
tolerans för snällbetyg och visst skolfusk genom att hänvisa till att andra 
skolaktörer tros vara toleranta för samma sak och agera därefter. Inflation kan 
sägas ha en egen inneboende rationalitet som villkoras av individers 
förväntningar om en produkts framtida värdeutveckling. Toleransen kan, i 
enlighet med sociala fällors logik, förstås som inflationsdrivande oavsett om den 
levs ut i handling eller endast fortplantas som social norm. 
 
Inflation tenderar att upptäckas först vid jämförelser med andra organisationers 
verksamhet, dvs. när det reella värdet av produkten så att säga skall växlas in 
mot andra värden. Om det uppfattade reella värdet inte motsvarar det tillskrivna 
kan verkligheten göra motstånd, ”reality kicks back” som det uttrycks av 
Barlebo Wenneberg (2001). Betygsinflation blir möjlig att observera när 
kunskapsresultat jämförs. Att medelvärdet av avgångsbetyg från den svenska 
grund- respektive gymnasieskolan kraftigt har ökat mellan åren 1994-2011 
(Vlachos, 2012) samtidigt som PISA-undersökningar visar en försämring av 
svenska elevers prestationer i jämförelser med elever i andra länder (Skolverket, 
2013) är, som jag tolkar det, uttryck för en betygsinflation som även lärarna 
uppger sig att vara medvetna om. 
 
Vid det interna seminarie för skolpersonal som jag våren 2012 inbjöds till för att 
presentera mina preliminära forskningsresultat kommenterade en lärare 
presentationen kring snällbetyg med att: ”men det är ju lärarfusk också”, vilket 
möttes av medhåll. Det ovan skrivna innebär att den definition av skolfusk som 
inledde forskningsprocessen behöver nyanseras. Jag föreslår att skolfusk 
definieras som när skolaktörer medvetet agerar så att betyg inte nödvändigtvis 
motsvarar sitt utlovade innehåll i form av betygskriterier. Med denna definition 
innefattas således att inte enbart elever, utan även lärare, förstås kunna 
skolfuska. Utifrån empirin tolkar jag att lärarfusk kan ske såväl genom att sätta 
snällbetyg som genom att medvetet blunda för elevers skolfusk. 
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Den	  [av	  eleverna]	  upplevda	  verkligheten	   i	   skolan	  är	   inte	   jämlikhet	  
eller	   demokrati,	   utan	   individuell	   konkurrens	   om	   betyg	   och	  
konsekvensen	  av	  differentiering.	  (Jonsson	  2001,	  s.130)	  

 
Jonssons (a.a.) iakttagelser finner både stöd och motstånd i de elev- respektive 
lärardiskussioner som tidigare har redovisats. Eleverna uppvisar faktiskt en 
betydande social omtanke om skolkamrater i svårigheter att uppfylla 
betygskriterierna av egen kraft. Dessa bör, enligt normer för elevrollen 
överlevare, av sina skolkamrater tolereras att fuska och av sina lärare att erhålla 
snällbetyg så att ett godkänt betyg kan uppnås. Samtidigt finner Jonssons 
beskrivning av individualism, konkurrens och differentiering än starkare stöd i 
empirin där skolfusk visserligen tolereras om det uppfattas som behövligt, men 
där toleransen samtidigt är tydligt villkorad av förväntningar på ekonomisk 
måluppfyllelse och av att de betygshierarkier som förväntas finnas utan skolfusk 
bibehålls även med skolfusk.  
 
Jonssons (2001) antydningar att utvecklingen är odemokratisk finner jag ur ett 
analytiskt perspektiv knepiga. Även om man i citaten ovan kan läsa in en kritik 
emot uppfattade negativa effekter av de dominerande principerna för 
omvärldens organisering, kan citatens innebörd också läsas som uttryck för den 
sorts individ, det samhälle och den relation dem emellan som är önskvärd i en 
marknadsorienterad tunn reducerande demokrati. Istället för att okritiskt 
beskriva utvecklingen som odemokratisk vill jag hellre mena att innehållet i 
begreppet demokrati reduceras när det definieras inom ramar för en 
marknadsorienterad nyliberal ideologi.  
 

Reduktion	  av	  social	  tillit	  
I avhandlingen förstås social tillit utgöra det övergripande målet för 
institutionaliserad utbildning. Social tillit kan analytiskt förstås ha två olika 
ursprung med olika demokratiska roller för aktörer och samhälle och därigenom 
också för relationen dem emellan. Putnams (2001) och Rothsteins (2003) skilda 
teorier om den sociala tillitens primära ursprung motsvarar, som jag tolkar det, i 
sina centrala delar innehållet i tjock utvecklande, respektive tunn reducerande 
demokrati.  
 
Utifrån Deweys respektive Durkheims skilda teorier om lärande i relationen 
individ-samhälle kan den decentralisering av pedagogiska möjlighetsrum som 
rådde på utbildningsområdet under 1990-talet sägas harmoniera väl med 
Putnams (2001) och Deweys (1999) idéer om tjock utvecklande demokrati som 
bästa källa för social tillit. Den recentraliserande tendens som pågår i samtiden 
harmonierar tydligare med Rothsteins (2003) och Durkheims (2002) idéer om 
behovet av stabila samhällsinstitutioner som primär grund för social tillit. 
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7.2.1.2 Reduktion av demokratiuppdraget 

NPM-logikerna och deras ideologiska grund innefattar en syn på hur en 
önskvärd individ, ett önskvärt samhälle och relationen dem emellan bör fungera. 
Genom införandet av en stark mål- och resultatstyrning av skolan har synen på 
det eftersträvade innehållet i och funktionen av demokrati förskjutits från tjock 
utvecklande till tunn reducerande. I samband med gymnasiereformen 1994 låg 
fokus i stor utsträckning på läroplanens mål samt lärarnas och elevernas delade 
ansvar för undervisningens utformning (Selghed, 2006). 15 år senare är fokus i 
högre grad inriktat emot att effektivisera utbildningen och därigenom öka 
måluppfyllelsen på individnivå utifrån betygskriterierna (Wahlström, 2009; 
Englund, 2012).  
 
En central aspekt av demokrati rör hur ansvar i och för gemensamma 
angelägenheter bör fördelas. Lärande av en kulturellt önskvärd 
ansvarsfördelning ingår som en aspekt av skolans demokratiuppdrag. Kritik 
gällande att mål och resultatstyrningen motverkar lärarnas möjligheter att 
utveckla ansvarstagande professionskunskap är omfattande och riktas speciellt 
emot att läraren förväntas att undvika en moralisk relation till sina elever och 
istället bli byråkrat (Solbrekke & Englund 2011; Forsberg & Wallin, 2006; 
Zackari & Modigh, 2000; Nussbaum, 2010). Dilemmat återsspeglas i lärarnas 
diskussion nedan: 
 

Inger:	   Men	   sen	   är	   det	   det	   här	   med	   ansvarstagande,	   för	   det	   är	  
ju...som...vi	   säger	   här…hela	   ansvaret	   ligger	   på	   lärare,	   det	   är	   han	  
som	   ska	   upptäcka	   fusket…om	   inte	   läraren	   upptäcker	   fusket,	   eller	  
åtgärdar	  det	  på	  nåt	  sätt,	  griper	  in,	  ja	  då	  är	  det	  ju	  fritt	  fram	  för	  det	  
finns	  liksom	  ju...ligger	  ju	  inte	  nån	  sorts	  egen	  moral...i	  det,	  att	  det	  är	  
omoraliskt	  att	  fuska	  
	  
Någon:	  Så	  är	  det	  ju	  i	  hela	  samhället,	  ju	  
	  
Inger:	  Ja...men	  visst,	  absolut…det	  speglar	  väl	  säkert	  samhället.	  Går	  
det	   så	  går	  det,	   det	  är	   ju	   som...det	  är	  ditt	  ansvar	   [som	   lärare]	  men	  
det	  är	  inte	  mitt	  som	  elev	  
	  
Maria:	  Ja…om	  inte	  domaren	  ser	  det	  så	  är	  det	  OK	  

 
Av diskussionen ovan framgår att lärarna ser det som pedagogiskt problematiskt 
att skolfusk snarare betraktas som ett administrativt dilemma kring bristande 
kontroll än som ett relationellt moraliskt dilemma. Lärarna ger uttryck för att 
den praktiska demokrati som sker i skolfuskpraktiker fungerar särkopplad från 
skolans officiella demokratiuppdrag. En sådan särkoppling innebär att eleverna 
lär sig avgränsade aspekter av relationerna individ-samhälle: 
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Den	  [av	  eleverna]	  upplevda	  verkligheten	   i	   skolan	  är	   inte	   jämlikhet	  
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marknadsorienterad tunn reducerande demokrati. Istället för att okritiskt 
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begreppet demokrati reduceras när det definieras inom ramar för en 
marknadsorienterad nyliberal ideologi.  
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teorier om den sociala tillitens primära ursprung motsvarar, som jag tolkar det, i 
sina centrala delar innehållet i tjock utvecklande, respektive tunn reducerande 
demokrati.  
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7.2.1.2 Reduktion av demokratiuppdraget 
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De nu dominerande villkoren av marknadsorienterad tunn reducerande 
demokrati innebär istället att utbildning villkoras av att riktas emot reducerade 
kunskapsmål med standardiserade avgränsade utfall. Resultatet blir att 
demokratifostrande inslag i utbildningen tolkas genom NPM-normer och 
därigenom reduceras till tunn demokrati. Englund (2012) sammanfattar 
tendensen som the new public management in education och Karlsen (2000) 
hävdar att den tilltagande recentraliseringen av utbildning legitimeras genom att 
hävda att den tidigare givna friheten orsakat kraftigt divergerande utfall som blir 
omöjliga att kvalitetssäkra enligt de kvalitetsbegrepp som dominerar i samtiden.  

 
Den likriktning utifrån färdigformulerade mål som utgör ett av huvudsyftena i 
NPM-styrning harmonierar bättre med en tunn reducerande demokrati med 
aktörer i mottagande adressatroller än med en tjock utvecklande demokrati med 
aktörer i mera aktiva agentroller. Utifrån en tunn reducerande demokratisyn 
prioriteras normer för att göra ”det rätta” före normer om att reflektera över ”det 
goda” (Noddings, 2007). Motsvarande resonemang förs av Lundquist (1998b) 
som skriver: ”Gemenskapsstaten betonar det goda och folksuveräniteten i 
självstyrelse, medan individualismstaten prioriterar det rätta med individuella 
rättigheter.” (a.a., s.67) Individens förståelse av eget ansvar för såväl framgång 
som misslyckande utgör en central aspekt av den förespråkade nyliberala 
individsynen: ”Den ensamma eleven tar ansvar för sitt eget lärande och behöver 
just ingen annan.” (Wahlström, 2011, s.40)  
 
Kritiken av hur utbildningssystemet har hanterat  fyra av de fem aspekter jag har 
valt att innefatta i begreppet skolfuskpraktiker, dvs. kunskapssyn, 
kunskapskontroller, bedömning och betyg har varit omfattande i 2000-talets 
inledning. Den femte aspekten, dvs. skolfusk har däremot inte uppmärksammats 
nämnvärt i den svenska utbildningsdebatten. Kritiken har främst riktat sig mot 
uppfattade brister i institutionell stabilitet och därigenom i proceduriell rättvisa. 
Meritokratiska principer är en självklar grundpelare för rättvisa och social tillit i 
liberala demokratier. Livschanser skall allokeras efter individuell prestation. En 
rättvis(ande) bedömning av kunskaper blir härigenom ett centralt inslag i att 
legitimera ett samhälles utbildningssystem. Statliga Skolverket (2004) tittar 
kritiskt i backspegeln och konstaterar att 1990-talets decentraliseringsreformer 
helt enkelt resulterade i så olika utbildnings- och bedömningsvarianter att 
rättssäkerhet och likvärdighet äventyrades. Skolverket hävdar att skolorna 
saknar kompetens att rättvist och likvärdigt sätta betyg, samtidigt som man 
under rubriken Eleven i centrum poängterar ”att bli rättvist bedömd är 
avgörande för en elevs framtid” (a.a., s.8).  
 
Statsmakterna strävar sedan en tid tillbaka efter att åtgärda de upplevda 
problemen genom en centraliserad kombination av mål- och resultatstyrning 
(Wahlström, 2011). Ett utslag av reformeringen var inrättandet 2008 av den 
nationella Skolinspektionen med uppgift att utöva kvalitetsgranskande tillsyn. I 
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Dewey skulle förmodligen anse att den tunna reducerande demokrati som 
förespråkas i samtiden skulle äventyra själva fundamentet för lärande i en 
önskvärd relation mellan individ och samhälle. Dewey (1994) beskriver själv 
skillnaden: 
 

For	   to	   get	   rid	   of	   the	   habit	   of	   thinking	   of	   democracy	   as	   something	  
institutional	  and	  external	  and	   to	  acquire	   the	  habit	  of	   treating	   it	  a	  
way	  of	  personal	  life	  […]	  is	  to	  realize	  that	  democracy	  is	  a	  reality	  only	  
as	  it	  is	  indeed	  a	  commonplace	  of	  living.	  (a.a.,	  s.270)	  

 
För Dewey är demokrati social intelligens och reflektivt lärande en livsstil 
(Rönnström, 2003). I kontrast till Deweys förmodade skepsis inför den 
institutionaliserade tunna reducerande demokratin skulle Durkheim möjligen 
hävda att den tunna demokratin är en effekt av samhällsutvecklingen och därför 
ett uttryck för just den nuvarande sociala ordning som bör ligga till grund för 
lärande i relationen individ-samhälle. Walford och Pickering (1998) beskriver 
Durkheims utbildningsfilosofi som att ”education is and has to be a reflection of 
the country’s ideology” (a.a., s.10) och tolkar Durkheim i förhållande till den 
ekonomisering av samhället och den institutionaliserade utbildningen som 
tidigare beskrivits: 

 
In	   preparing	   the	   individual	   for	   adult	   society,	   education	   beyond	   a	  
certain	  age	  has	  to	  be	  tailored	  for	  society	  and	  its	  requirements	  at	  a	  
particular	   period	   in	   history.	   Again,	   society	   dictates,	   or	   what	   are	  
now	  called	  market	  forces	  dictate	  what	  is	  desirable	  or	  possible.	  (a.a.,	  
s.6)	  

 
Hermann (2004) varnar dock för att okritiskt applicera grunderna i Durkheims 
utbildningsteori på samtida förhållanden utifrån att utbildning reducerad att 
syfta till anställningsbarhet för Durkheim skulle utgöra “ett alltför subjektivt 
och ahistoriskt ideal för uppfostran” (a.a., s.77).  
 
Putnams (2001) och Deweys (1999) demokratisyn innebär att social tillit bäst 
grundas i sociokulturella gemenskaper där gemensamma problem ventileras ur 
olika perspektiv: ”[Demokrati] är i första hand en form av liv i förening med 
andra, av gemensam delad erfarenhet.” (a.a., s.127) Utbildning förstås av 
Dewey vara den bästa verksamheten för en sådan demokratisk skolning. 
Utbildning i en sådan tjock utvecklande demokrati förutsätter pluralism och då 
blir ”värdegrundens huvudfunktion […] att ligga till grund för 
värdediskussioner som ger utrymme för människors olikheter” (Zackari & 
Modigh, 2000, s.42).  
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förmågor och kunskaper att  delta fullvärdigt i samhällslivet. I samtiden förstås 
sådana förmågor och kunskaper officiellt bevisade genom ett fullständigt 
avgångsbetyg från grundskola och inofficiellt genom även ett fullständigt 
gymnasiebetyg. Gränsen mellan underkända och godkända betyg är ett politiskt 
administrativt uttryck för en ambition om likvärdighet i utbildningsuppdraget. 
Underkända eller obefintliga betyg utgör uttryck för såväl bristande kvalitet hos 
leverantören av utbildningen, som för bristande likvärdighet i 
utbildningssystemen. Inom NPM-logiker förstås på så vis även aspekter av 
skolans demokratiuppdrag kunna mätas som måluppfyllelse eller misslyckande. 
Alla elevers lägst godkända betyg har blivit den tydligaste indikaton på detta 
mått och ”en likvärdig utbildning är en utbildning där eleverna når målen. 
Likvärdigheten kan kontrolleras genom uppföljning och utvärdering av 
utbildningsresultaten” (Englund & Quennerstedt, 2006, s.53).60 Likvärdighet, 
betraktad via NPM-logiker, ges en instrumentell betydelse. 
 
Demokratiuppdraget skall även innefatta att allokeringen av livschanser via 
betyg sker på grunder som uppfattas vara rättvisa. Värt att notera är att skolfusk, 
utifrån skolaktörernas framförhandlade sociala normer, egentligen varken gör 
något större våld på den sociokulturellt grundade meritokratiska rättvisan eller 
på det politiskt grundade allokeringsuppdraget. Om de framförhandlade 
sociokulturella normerna för skolfuskpraktiker efterlevs uppfattas elevernas 
betyg fortfarande hierarkiskt att falla ut någorlunda enligt den rangordning som 
förväntas även utan skolfusk. Allokeringsuppdraget kan därmed paradoxalt nog 
förstås som relativt opåverkat av skolfusk. Däremot bör det omfattande 
skolfusket i allmänhet, och den utbredda toleransen av överlevares skolfusk i 
synnerhet, förstås som ett demokratiskt problem ur perspektivet att elever går 
miste om kunskaper och förmågor som officiellt förstås vara väsentliga för ett 
fullvärdigt samhällsliv. 
 
Utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv kan skolfusk samtidigt förstås på tre 
analytiskt olika men starkt samverkande nivåer. På samhällsnivå är samhälls-, 
kunskaps- och elevsynen präglad av en läroplanskod där nyliberala 
uppfattningar sätter ekonomism, konkurrens, individualism och prestation i 
förgrunden. På styrningsnivå tar sig dessa principer uttryck i mål- och 
resultatstyrning med inbyggda normkonflikter mellan regelefterlevnad och 
effektvitet. På klassrumsnivå hanteras normkonflikten mellan måluppfyllelse 

                                                        
60 Englund och Quennerstedt (2006) beskriver förskjutningen av innehållet i begreppet likvärdighet på ett 
sätt som motsvarar den utveckling från tjock utvecklande till tunn reducerande demokrati som jag 
redovisat ovan. I utbildningspolitiska sammanhang användes begreppet likvärdighet under 1970 talet som 
ett uttryck för alla elevers lika tillgång till utbildning ur ett jämlikhetsperspektiv med det gemensammas 
bästa i fokus. Under senare delen av 1980-talet försköts balansen och det individuella kom att prioriteras 
före det gemensamma. Likvärdighet kom nu att innebära individens rätt att genom val av utbildning 
kunna förverkliga sina individuella livsprojekt (a.a.). 
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Skolverkets handlingsplan (2004) för hur hur en rättssäker betygssättning bör 
åstadkommas framhålls behovet av nationell samordning med bl.a. kalibrering 
av provinnehåll och bedömningsgrunder, dvs. en central uppstyrning av regler 
och rutiner på institutionell nivå. Med 2011 års gymnasiereform är tanken att 
styrningen och kontrollen av skolans verksamhet skall öka. Jag tolkar 
recentraliseringen som försök att (åter)upprätta social tillit på 
utbildningsområdet via stabila institutioner.  
 
Vad gäller demokratiuppdraget innebär skolfuskpraktikernas särkoppling 
paradoxalt nog att varken Durkheims (2002) eller Deweys (1999) form för 
demokratisk fostran eller lärande gynnas. Utifrån tolkningar av empirin kan 
skolaktörer i adressatrollen uppfattas ha överseende med att regler inte följs 
varigenom den institutionella sociala tilliten angrips. Att gemensamt diskutera 
sig fram till övergripande lösningar av den besvärande friktion som fusk 
uppfattas utgöra beskrivs av skolaktörerna både som ett utsiktslöst och som ett 
riskfyllt projekt, vilket inte verkar uppbyggeligt för social tillit på sociokulturell 
grund. 
 
Även om grogrunden för social tillit kan förstås ha genomgått en förskjutning 
ifrån en sociokulturell emot en institutionell bas, förefallar mängden social tillit 
vara tämligen immun emot förskjutningar av vad som teoretiskt sett förstås vara 
dess ursprung. Vid SOM-institutet vid Göteborgs universitet har man sedan 
1996 gjort egna mätningar av den sociala tillitens omfattning i Sverige59. 
Oskarsson och Rothstein (2012) finner att ”social tillit är […] en av de mest 
stabila företeelser man kan mäta i den svenska opinionen. Den är till exempel 
okänslig för såväl ideologiska som ekonomiska konjunkturcykler” (a.a., s.540). 
 
Utifrån behovet av att förstå pågående tendenser i samtiden och tendensernas 
samverkan med skolfuskpraktiker vill jag återigen poängtera det olämpliga i att 
generellt beskriva förskjutningen som mer eller mindre demokratisk, vilket 
ibland sker. De nu rådande tendenserna i styrningen av skolan harmonierar med 
en marknadsorienterad tunn reducerande demokratisyn där individer utövar sitt 
agentskap i egenskap av konsumenter. Med en sådan demokratisyn odlas social 
tillit teoretiskt sett bäst utifrån att medborgarna upplever att stabila institutioner 
fungerar rättssäkert och rättvist.  
 

Reduktion	  av	  likvärdighet	  
Även om den liberala demokratin framhåller konkurrens och eget ansvar för 
eventuella framgångar eller misslyckanden som det bästa sättet att motivera 
människor, så behöver ett legitimt institutionaliserat utbildningssystem också 
kunna ge förutsättningar för alla elever att efter avslutad skolgång kunna ha 

                                                        
59 Ställd som frågan: ”Enligt din mening, i vilken utsträckning går det att lita på människor i allmänhet?” 
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förmågor och kunskaper att  delta fullvärdigt i samhällslivet. I samtiden förstås 
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8 AVSLUTANDE REFLEKTIONER –  
RESULTAT I FÖRHÅLLANDE TILL 
KUNSKAPSOBJEKTET 

I detta avslutande kapitel avser jag att diskutera de empiriska resultat som 
presenterats och tolkats som svar på avhandlingens syfte och forskningsfrågor i 
förhållande till avhandlingens kunskapsobjekt, dvs. möjlighetsrummet för 
lärande i relationen individ-samhälle. Kapitlet inleds med att avhandlingens 
huvudsakliga resultat sammanfattas. Med utgångspunkt i delar av Habermas 
samhällsteori diskuteras resultaten därefter i förhållande till avhandlingens 
kunskapsobjekt med hjälp av begreppen tyst, dold och öppen läroplan. 
 
De resultat som lagts fram i avhandlingen kan kort sammanfattas i sex punkter: 
 

1. Enkätstudier visar att de allra flesta av de tillfrågade eleverna har 
skolfuskat under sina gymnasiestudier. 

2. Fokusgruppsstudier visar att eleverna uppvisar social tolerans för 
skolfusk om det verkligen behövs för att säkra måluppfyllelse i form av 
förväntade betygsnivåer, förutsatt att utfallet inte påverkar inbördes 
betygshierarkier. 

3. Lärarlagsdiskussioner visar att lärarna uppfattar förväntningar att 
tolerera visst skolfusk om det behövs för att, via betyg, säkra 
ekonomisk och politiskt administrativ måluppfyllelse. 

4. Litteraturstudier visar att samtidens principer för omvärldens 
organisering domineras av marknadsekonomiska och nyliberala 
logiker. Dessa principer operationaliseras i offentlig sektor som new 
public management. 

5. I skolfuskpraktiker råder konflikt mellan normer att agera för effektiv 
måluppfyllelse i form av betyg och att strikt efterleva regler och rutiner.  

6. Skolaktörerna uppfattar förväntningar att i dolt samförstånd agera så att 
normkonflikter i skolfuskpraktiker inte uppmärksammas. Genom 
organisatorisk särkoppling uppfattas normerna möjliga att skenbart 
uppfylla var för sig. 

 
I studien har fokus lagts på att undersöka fenomenet normer kring 
skolfuskpraktiker. I avhandlingen dras få slutsatser om enskilda elevers 
respektive lärares faktiska handlande i skolfuskpraktiker. Det huvudsakliga 
intresset har riktats mot de överindividuella normer som elever och lärare 
uppfattar kring hur de bör agera när förväntningar på effektivitet krockar med 
förväntningar på regelefterlevnad. Eleverna och lärarna uppfattar normerna som 
svårförenliga i de pedagogiska praktiker de delar. Krasst uttryckt lär sig 
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och skolfusk genom särkoppling där lärare och elever tar varandra som gisslan i 
pedagogiska praktiker när normer anger att visst skolfusk bör tolereras i dolt 
samförstånd. 
 
Avhandlingens ansats innefattar att lärande förstås vara något som sker i 
pedagogisk praktik där deltagare utvecklas kunskapsmässigt och socialt. 
Skolaktörer förstås lära sig aspekter av relationen individ–samhälle genom att 
ingå i skolfuskpraktiker villkorade av de paradoxala normkonflikter som har 
beskrivits ovan. 
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tilltagande ställning har en kraftfull idémässig uppvärdering av individualism 
och individuellt ansvar ägt rum. Såväl ekonomismen som individualiseringen 
innefattar normer som föreskriver en önskvärd individ-, samhälls- och 
demokratisyn. Förskjutningen mot individualism illustreras i Figur 7 genom den 
uppåtriktade y-axeln som pekar emot begreppet egocentrism. I begreppet 
egocentrism sammanfattar jag den starka tendens att i samtiden betrakta 
individen som samhällets viktigaste enhet och utgångspunkt för hur samhälle 
och demokrati definieras. 

 
Tidsmässigt parallellt och också den underbyggd av starka ekonomiska 
argument har en stark tilltro till politisk administrativ effektivisering och 
kvalitetssäkring av offentlig verksamhet genom mål- och resultatstyrning 
utvecklats. Även de nya styrningsmodellerna innefattar normer för hur individer 
bör agera i relationen till samhället. Tendensen illustreras genom den 
högerriktade x-axeln som i figuren nedan pekar mot institutionell social tillit.  
 
De båda tendenserna kombineras i nedanstående fyrfältsfigur där jag tolkat in 
NPM-normer som en sammanfattande gemensam nämnare för de förväntningar 
som i samtida institutionaliserad utbildning dominerar en önskvärd relation 
mellan individ och samhälle. I figuren har NPM-normer respektive 
sociokulturella normer placerats in i två diagonalt motsatta fält. I figuren finns 
också inlagt de två analytiskt kontrasterande demokratiuppfattningar som, enligt 
mina tolkningar, närmast relaterar till respektive normsystem. 
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skolaktörer genom att delta i skolfuskpraktiker att det kan vara önskvärt att 
agera så att betyg inte nödvändigtvis motsvarar sitt utlovade innehåll i form av 
betygskriterier och samtidigt likväl låtsas som att formella regler och rutiner för 
kunskapskontroller och betygssättning efterlevs. De paradoxala normerna kring 
skolfuskpraktiker utgör en aspekt av skapad läroplan på konkret klassrumsnivå. 
 
En central utgångspunkt för avhandlingen är att utbildning, för att betraktas som 
legitim, behöver kunna generera social tillit. Fusk förstås som destruktivt för 
social tillit på samhällsnivå och normbrytande i förhållande till skolans formella 
läroplaner. Utifrån genomgången som gjordes i textavsnitt 2.2 betraktar jag 
läroplaners grad av explicit öppenhet som ett kontinium. Med en tyst läroplan 
avser jag ett lärandeinnehåll som inte självklart är uttalat men som inte skulle 
överraska nämnvärt om det uttalades. Lärandeinnehållet i en tyst läroplan 
uppfyller de övergripande förväntningar som finns på institutionaliserad 
utbildning och utmanar därigenom inte föreställningen om att social tillit kan 
genereras i utbildningen.  
 
En dold läroplan innebär i kontrast ett lärandeinnehåll som skulle överraska, 
positivt eller negativt, om det synliggjordes. Lärandeinnehållet i en dold 
läroplan strider emot förväntningar som innefattas i den formella läroplanen 
och/eller i de principer för omvärldens organisering som utgör den idémässiga 
nivån i Lundgrens (1979) tredelade kategorisering av läroplaner. Innehållet 
förstås därigenom också vanligen som destruktivt för social tillit. Synliggörande 
av det normbrytande innehållet i en dold läroplan leder till förväntningar om 
sociala eller rättsliga sanktioner med yttersta syfte att återupprätta förtroendet 
för att utbildningen förmår att generera social tillit.  
 

8.1 Möjlighetsrum för lärande i relationen individ-
samhälle 

I följande textavsnitt, 8.1.1 och 8.1.2, avser jag att diskutera avhandlingens 
resultat utifrån begreppen, tyst respektive dold läroplan i förhållande till 
möjligheter att i pedagogiska praktiker kunna generera den sociala tillit som jag 
betraktar som de formella läroplanernas övergripande mål. I ett avslutande 
textavsnitt, 8.1.3 skissar jag på en möjlighet till förändring av möjlighetsrummet 
för lärande i relationen individ-samhälle. 

 

8.1.1 Ett koloniserat möjlighetsrum som tyst läroplan 
Tidigare forskning visar att den så kallade ekonomismen åtminstone sedan 
nyliberalismens genombrott på 1980-talet utgör en stark princip för hur 
västerländska samhällen organiseras. I samverkan med ekonomismens 
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skolaktörer genom att delta i skolfuskpraktiker att det kan vara önskvärt att 
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samhälle 
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8.1.1.1 Ett reducerat möjlighetsrum för lärande 

Utifrån avhandlingens resultat vill jag hävda att NPM-logiska principer för 
organisering av skola och samhälle utgör, vad Persson (1994) kallar, skolans 
institutionella människodefinierande och människoförändrande makt. Villkorad 
av marknadsekonomiska och administrativa normer kan legitim 
utbildningsverksamhet inte konstrueras hur som helst. Beck (1988) hävdar att 
enighet ofta tycks råda om att bejaka officiella demokratiska värden men att 
enigheten oftast bara fungerar på abstrakt nivå:  

 
As	  soon	  as	  there	  is	  a	  need	  to	  consider	  their	  application	  –	  in	  specific	  
social,	  institutional	  and	  political	  conditions	  –	  much	  of	  the	  consensus	  
tends	   to	   disappear,	   and	   people´s	   attachment	   to	   other	   values	   and	  
goods,	   notably	   property	   and	   privilege,	   tends	   to	   introduce	  
disaggrements	  of	  quite	  fundamental	  kinds.	  (a.a.,	  s.41)	  

 
Normer för skolfuskpraktiker utgör ett sådant konkret fenomen där tolkningar 
av demokratiska honnörsord tvingas att bekänna färg genom att hanteras i 
praktik. De normer som dominerar samtida pedagogiska praktiker kan 
formuleras som självklart eftersträvansvärda på abstrakt formuleringsnivå. När 
normerna konkretiseras i pedagogisk praktik, framskymtar dock oförutsedda 
och motsägelsefulla paradoxer där förväntningar på tolerans för visst skolfusk 
utgör en. Normkonflikterna möjliggör oförutsett och oavsett lärande: 
 

To	  anyone	  who	  takes	  a	  close	  look	  at	  what	  goes	  on	  in	  classrooms	  it	  
becomes	  quickly	  evident	   that	  our	  schools	  do	  much	  more	  than	  pass	  
along	  requisite	  knowledge	  to	  the	  students	  attending	  them	  […]	  They	  
contribute	   to	   the	  growth	  of	  character	  and,	   in	  some	   instances,	   they	  
may	   even	   be	   a	   factor	   in	   its	   corruption.	   (Jackson,	   Boostrom	   &	  
Hansen,	  1993,	  s.xxi)	  

 
De formella svenska läroplanernas demokratiska honnörsbegrepp som 
ansvarstagande, deltagande, delaktighet, aktivitet och demokratiska 
arbetsformer bör, som jag ser det, kunna uppfattas som möjliga att tolka inom 
ramarna för såväl en verksamhet villkorad av NPM-normer som inom ramarna 
för en verksamhet grundad i sociokulturella normer, men på ganska olika vis.  
 
I samtiden förstås en god utbildning vara en utbildning där såväl innehåll som 
idéer i förväg är formulerade (Beach, 2003). Kvalitet i utbildning bedöms 
utifrån hur uppsatta mål uppfylls men problematiserar sällan vad måluppfyllelse 
av de uppsatta målen i själva verket är bra för. ”The focus on ’what works’ 
makes it difficult if not impossible to ask questions of what it should work for?” 
(Biesta, 2007, s.5). Likriktningen får, enligt Carlgren (2014), konkreta 
konsekvenser för pedagogiska praktiker:  
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Figur 7. Möjlighetsrummet för lärande i relationen individ-samhälle i skolfuskpraktiker  
 
Sammantaget illustrerar innehållet i Figur 7 ovan vad jag i samtiden uppfattar 
vara den möjliga spelplan varpå unga människor och deras lärare kan erbjudas 
att skapa meningsfullhet och begriplighet i relationen individ-samhälle. 
Samtidens dominerande normer återfinns i det övre högra fältet i figuren. Det är 
normer ur denna fjärdedel av den möjliga spelplanen som utgör samtidens 
läroplanskod och därigenom anger vad lärande i relationen individ-samhälle bör 
innebära.  
 
Innehållet i figuren kan, förutom att beskriva samtidens läroplanskod, också ses 
som en illustration av den stratifierade normteori som avhandlingen byggs upp 
omkring. Dominerande marknadsekonomiska respektive politiskt administrativa 
handlingssystem tar sig i samtiden uttryck i NPM-normer och tunn reducerande 
demokrati. Normer med bas i det sociokulturella handlingssystemet har i 
samtiden en underordnad roll. Dominansen ger sig till känna både generellt i 
samtidens principer för organisering av omvärlden och specfikt kring normer 
för skolfuskpraktiker. 
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NPM-logikernas ekonomiska och administrativa dominans över sociokulturella 
normer i samtiden och de kontraproduktiva paradoxer som döljs under ytan av 
enighet kring demokratiska honnörsbegrepp kan möjligen diskuteras och förstås 
utifrån delar av Habermas samhällsteori, vilket jag avser att göra i följande 
textavsnitt. 
 

8.1.1.2 Livsvärld och system 

Grundbulten i Habermas (1984; 1996a) samhällsteori är att moderna samhällen 
samtidigt behöver förstås utifrån vad han kallar livsvärld och system. Begreppen 
har, som jag tolkar det, analytiska anknytningspunkter till de diagonala 
positioner som redovisats i Figur 7 där livsvärlden kan förstås hitta 
motsvarigheter i tjock utvecklande demokrati och sociokulturell normbildning 
medan systemet, som det tar sig uttryck i samtidens principer för omvärldens 
organisering, kan förstås knyta an till NPM-principer och tunn reducerande 
demokrati.  
 
Habermas analytiska uppdelning i livsvärld och system relaterar till olika 
funktioner för samhälleliga integrationsprocesser, dvs. till aspekter av hur 
individer har tilträde i relationen individ-samhälle. I livsvärlden sker individers 
umgänge genom s.k. kommunikativt handlande där aktörerna är inriktade på att 
förstå varandra utan att pengar eller makt villkorar förståelsen, dvs. på premisser 
gällande för civilsamhället. I livsvärldens sociala normbildningsprocesser 
förkroppsligas ett moraliskt och praktiskt förnuft, dvs. man arbetar gemensamt 
för att förstå hur det är lämpligt att agera i förhållande till ett visst fenomen.  
Livsvärldens funktioner förstås ha potential att generera identitet, solidaritet och 
mening. ”Det är genom den revision av livsvärlden som försiggår i den dagliga 
kommunikationen som livsvärlden upprätthålls och utvecklas.” (Møller 
Pedersen, 2004, s.185)  
 
Systemets funktioner verkar via styrmedierna pengar och makt och har goda 
kvaliteter för reproduktion av materiellt anknutna samhällsfunktioner genom 
anpassning, kvalificering och selektion. Inom systemets logiker förväntas man 
som individuell aktör att agera målorienterat på effektivast möjliga vis. Om 
andra individer deltar i samma praktik sker agerandet strategiskt i relation till 
dem.  
 
I ett friskt samhälle kompletterar livsvärldens förståelseorienterade och 
systemets målorienterade funktioner varandra. Denna utgångspunkt finner sin 
motsvarighet i Hydéns (2002) stratifierade normteori: ”Moralen spelar för det 
socio-kulturella systemet samma roll som marknaden gör för det ekonomiska 
systemet och som naturen gör för det tekniska systemets normer.” (a.a., s.282) 
Obalans mellan livsvärldens och systemets funktioner leder till att den ena 
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Det	   som	   många	   förknippar	   med	   undervisning	   får	   allt	   mindre	  
utrymme	   –	   att	   lärarna	   tillsammans	   med	   eleverna	   upptäcker	   och	  
återskapar	   kunskap	   vilket	   också	   kan	   innebära	   nya	   och	   oväntade	  
upptäckter.	  (a.a.)	  	  

 
I det möjlighetsrum för lärande i relationen individ-samhälle som erbjuds i 
skolfuskpraktiker menar jag att en tunn reducerande demokrati reproduceras 
varvid det blir svårt att ifrågasätta rådande normer och normkonflikter i såväl 
samhället som vi känner det som i skolfuskpraktiker. 
 
I en tunn marknadsorienterad demokrati förutsätts elever och lärare ha en 
distanserad marknadsorienterad administrativ relation till varandra. Den tunna 
reducerande demokratin innefattar ett byråkratiskt ideal där mellanmänskliga 
sociala relationer förstås att kunna utgöra hinder för god proceduriell rättvisa. 
Ekonomiseringen, byråkratiseringen och egocentrismen försvårar hanterandet 
av fusk som ett relationellt mellanmänskligt dilemma där känslor av social skuld 
och skam är naturliga. Genom starka förväntningar på varje individ att ansvara 
för sin egen måluppfyllelse underlättas för de särkopplingar av regler/rutiner 
och faktisk praktik som beskrivs av skolaktörerna.  
 
Att normer med ursprung i NPM-logiker dominerar tillvaron i skolfuskpraktiker 
har empiriskt visat sig vara välbekant för skolaktörerna. Däremot förefaller 
normtrycket inte att vara något som explicit diskuteras i undervisning, varken 
som önskvärt, inte önskvärt eller som möjligt att förändra. Som jag ser det utgör 
normtrycket av en marknadsorienterad tunn reducerande demokrati 
operationaliserad i NPM-normer skolfuskpraktikernas tysta läroplan. Det 
agentskap som skolaktörerna uppfattar möjligt att utöva i skolfuskpraktiker 
handlar empiriskt visat om att reaktivt navigera i den normkonflikt som råder 
mellan att motvilligt godkänna visst fusk, framförallt kring gränsen för 
underkända respektive godkända betyg, eller att strikt efterleva regler för 
betygssättning. Eleverna och lärarna uppfattar normer att agera för goda betyg, 
kopplade till ekonomiska normer för måluppfyllelse, som starkare än normer att 
strikt efterleva regelverket. Beach (2003) använder begreppet förklätt 
(disguised) för att beskriva hur neoliberala investeringslogiker implicit 
dominerar vardaglig pedagogisk praktik. Att normprioriteringen också innebär 
att lag och moral kopplas isär uppmärksammas av lärarna som framhåller att 
möjligheterna för gemensam sociokulturell normbildning har konkurrerats ut. 
Paradoxerna finner sina likheter i Powers (1999) problematiseringar av hur 
bieffekterna, av att överföra ett i grunden finansiellt granskningssystem till 
andra arenor, kan vara både omfattande och kontraproduktiva gentemot andra 
verksamhetsmål än just ekonomiska. 
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Habermas och Hydén använder sig av normbegreppet på delvis olika vis. Där 
Hydén (2002), via det utsträckta normbegreppet, beskriver såväl 
handlingsimperativ genererade av fysiska, ekonomiska, politiskt administrativa 
och sociokulturella handlingssystem som normer, förbehåller Habermas (1996a) 
livsvärldens funktioner potentialen att kunna generera normer. De 
systembaserade styrmedierna pengar och makt hanterar, enligt Habermas 
(2008), ”en social interaktion som i hög grad är frikopplad från normer och 
värden” (a.a., s.138-139). Även om Habermas inte använder begreppet normer 
för att beskriva hur marknadens ekonomiska respektive statens och 
förvaltningens politiskt administrativa strukturer villkorar aktörers agerande 
uttrycker han (bl.a. 1996a) att individers handlande sker villkorat av de 
styrmedier, dvs. pengar eller makt, som gäller inom systemet. Utifrån mitt 
synsätt, och i enlighet med den stratifierade normteorin, genereras normer även 
genom marknadens och statens funktioner, dvs. de samhällssfärer vars 
funktioner Habermas benämner som systemlogiska. Jag uppfattar att Carleheden 
(1996) tolkar Habermas på ett liknade vis när han framhåller att ”normerna 
utvecklas visserligen i livsvärlden, men avskiljs och objektiveras sedan till 
systemimperativ och blir som sådana relativt oberoende av livsvärlden” (a.a., 
s.61-62). Som systemimperativ vill jag mena att de objektifierade normerna 
fortfarande har en villkorande kraft på individers agerande.  

 
Elevernas och lärarnas framförhandlade sociala godkännande av visst skolfusk 
skulle kanske kunna förstås som ett reaktivt motstånd mot de orättvist 
uppfattade normerna för såväl elever som lärare att alltid och fullt ut leverera 
elevbetyg på åtminstone godkänd nivå. Motstånd genom dolt samförstånd av 
tolerans för fusk utgör dock, som jag ser det, lika mycket en reproducerande 
anpassning till systemkoloniseringen som ett reellt ifrågasättande av de normer 
som villkorar skolfuskpraktiker. Framförhandlade sociala normer kring 
skolfuskpraktiker fungerar mera som en spegel av samhällets dominerande 
normer än som en motvikt till dem. 
 

8.1.1.3 Fusk på livsvärldens villkor och på systemets villkor 

Det kan vara värt att påminna sig om att fusk, liksom andra begrepp, innebär 
delvis olika saker beroende på ur vilka perspektiv av relationen individ-
samhälle de beskrivs. I ett perspektiv av tjock utvecklande demokrati är fusk 
främst att förstå som ett brott emot sociala normer. Att fuska är då att våldföra 
sig på det konsensus som framförhandlats som gemensamt gott på livsvärldens 
premisser.  
 
I ett perspektiv av NPM-villkor och tunn reducerande demokrati avsocialiseras 
moralen och ersätts av ekonomiska normer och formella regler innefattande 
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sfärens sätt att fungera koloniserar den andra. ”I grund och botten kan 
konflikten mellan livsvärld och system uttryckas i termer av en konflikt mellan 
moraliska argument och instrumentella argument härrörande från ett 
ändamålsstyrt system.” (a.a., s.277) Konflikten mellan livsvärld och system är 
ofrånkomlig i ett modernt samhälle och ur ett habermasianskt perspektiv är det 
vanligt att förstå det moderna samhället som varande i en konfliktfylld process 
av omställning där systemet allt mera koloniserar livsvärlden: 
 

Koloniseringen	   av	   livsvärlden	   är	   liktydig	   med	   att	   styrmedierna	  
pengar	   och	   makt	   börjar	   att	   gripa	   in	   i	   den	   kulturella	  
reproduktionen,	   den	   sociala	   integrationen	   och	   socialisationen	   […]	  
med	   den	   därav	   följande	   omställningen	   av	   den	  
handlingskoordinerande	  mekanismen	  från	  förståelseorientering	  till	  
målorientering.	  (Møller	  Pedersen,	  2004,	  s.187)	  

 
Effekterna av en sådan kolonisering betecknar Habermas som samhälleligt 
patologiska men det är viktigt att poängtera att Habermas (1996b) inte ser 
systemets funktioner som i sig destruktiva, utan tvärtom som effektiva när det 
gäller att koordinera vissa aspekter av många människors komplexa tillvaro i ett 
modernt samhälle.  
 
Utifrån de tolkningar jag gjort av empirin vågar jag påstå att eleverna och 
lärarna ger uttryck för att agerande i skolfuskpraktiker främst förväntas ske 
genom det systemförnuft som marknadsekonomiska och politisk administrativa 
normer innefattar. Att fuska och/eller att tolerera fusk uppfattas grundläggande 
som otillfredsställande av eleverna och lärarna, men samtidigt som den starkast 
efterfrågade lösningen av normkonflikten mellan regelefterlevnad och effektiv 
måluppfyllelse. Genom målorienterade normers dominans avgränsas skolfusk 
från att vara ett möjligt socialt dilemma till att främst bli ett avpersonaliserat 
ekonomiskt byråkratiskt problem. Rådande normer för skolfuskpraktiker är 
svåra att problematisera genom förståelseorienterat förnuft och reproduceras 
därför i skolfuskpraktiker enklast som systemlogiska.  
 
Den socialpsykologiskt orienterade ekonomen Ariely (2008) hävdar, på sätt som 
knyter an till Habermas uppdelning i livsvärld och system, att individer 
samtidigt lever i två parallella verkligheter, ”en värld där de sociala normerna 
regerar, och en annan där marknadens normer dikterar reglerna” (a.a., s.76-77). 
I linje med Habermas menar Ariely att allt mera i samhället, inklusive 
utbildningssystemen, tenderar att fungera enligt marknadsnormer och detta på 
bekostnad av sociala normer. När elever i samtiden har en kundbaserad relation 
till gymnasieskolan, i vilken lägst godkända betyg betraktas som den viktigaste 
varan på marknaden, sker den sociala integration som möjliggörs i 
skolfuskpraktiker på målorienterade villkor. I Habermas terminologi framstår 
skolfuskpraktiker som koloniserade av systemets logiker. 
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perspektiv också önskvärt på olika läroplansnivåer, men likväl inte fullt ut 
formulerat på formell läroplansnivå. 
 
Valet att benämna de dominerande normerna att ansvarsfullt och kreativt agera 
för individuell vinstmaximering som en tyst läroplan och inte en dold görs i 
enlighet med Persson (1996) som menar att normkonflikter i skolans 
verksamhet inte är så dolda att de inte kan ses. Möjligen kan man, i enlighet 
med Beach (2003), beskriva ramarna kring samtidens pedagogiska praktiker 
som ideologiskt förklädda, men det starkare begreppet dold läroplan vill jag 
förbehålla normer som står i så stark konflikt med officiella läroplansmål att de 
inte tål att formuleras explicit.  
 
Även om jag menar att samtidens tysta läroplan med prioritering av 
ekonomiserade och egocentriska värden elastiskt kan tolkas som kompatibel 
med formella läroplansmål på abstrakt nivå så finns likväl en del betänkligheter 
när den tysta läroplanen appliceras på konkret nivå. Jag betraktar 
systemkoloniseringen som problematisk ur demokratisk synpunkt utifrån att 
normtrycket förstås som så förgivettaget och självklart att skolaktörer 
huvudsakligen försätts i adressatroller där de endast uppfattar sig kunna agera 
reaktivt. Den form för social tillit som erbjuds är ensidigt institutionell.  
 

8.1.2 Ett kluvet möjlighetsrum som dold läroplan 
Läroplaner består explicit och implicit av normer kring relationen individ-
samhälle. Normerna kan relatera till strukturer med anknytning till samhällelig 
idénivå, formell styrningsnivå och/eller konkret praktiknivå och vara mer eller 
mindre öppet formulerade.  
 
Avhandlingens empiri visar att skolaktörer uppfattar parallella och motstridiga 
förväntningar att för det första agera för att effektivt säkra en hög 
måluppfyllelse i form av betyg på åtminstone godkänd nivå och för det andra att 
samtidigt agera enligt formellt fastställda rutiner för kunskapskontroller och 
betygssättning. Båda dessa förväntningar är öppet kommunicerade utifrån 
legitima anknytningar till gott ekonomiskt ansvarstagande, goda 
kunskaper/förmågor respektive god laglydighet/rättssäkerhet. När normerna 
konkret möts i skolfuskpraktiker uppfattas de att stå i ett konfliktfyllt 
förhållande till varandra. Skolaktörerna uppfattar att endast en norm åt gången 
är möjlig att uppfylla. Ingen av de båda förväntningarna kan omförhandlas utan 
förluster av organisatorisk legitimitet.  
 
Empiriskt visas att de egentligen motsägelsefulla förväntningarna ändå förstås 
vara skenbart möjliga att uppfylla om de hanteras separerade från varandra. 
Normerna för en sådan särkoppling innebär att i dolt samförstånd godkänna 
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förutbestämda formella sanktioner för regelbrott. Att fuska i en sådan kontext 
innebär snarare att våldföra sig på det formellt rätta än på det socialt goda. 
Ariely (2008) menar att införandet av detaljerade kontrakt, dvs. vad Hydén 
(2002) skulle kalla politiskt administrativa normer, för mänsklig samverkan 
tenderar att minska såväl betydelsen av sociala normer som förekomsten av 
sociala känslor av skuld och skam. Detsamma sker när marknadslogiker med 
förväntningar att tillgodose egna vinstintressen gör sitt inträde i mänskliga 
relationer (Hydén, 2002, Ariely, 2008). Skolaktörers beskrivningar av skolfusk 
som ”om inte domaren ser det så är det OK” (Maria–lärare) och ”vad skulle 
lärare och rektorer kunna göra? mer än att kontakta föräldrarna?” (E-elev), 
indikerar empiriskt att fusk i skolfuskpraktiker främst betraktas på detta vis. 
Arielys (2008) beskrivning motsvarar både vad Habermas benämner som 
systemets kolonisering av livsvärlden och de normer som elever och lärare 
beskriver i skolfuskpraktiker. Ariely har dessutom experimentellt visat att det är 
svårt att återföra människors interaktioner till att fungera utifrån sociala normer 
om de transformerats till att fungera enligt marknadsnormer. 
 
Man kan ha ideologiska och normativa synpunkter på den systemkolonisering 
som sker när ekonomiskt ändamålsorienterat förnuft starkt villkorar 
möjlighetsrummet för lärande i relationen individ-samhälle genom tillvaron i 
skolfuskpraktiker. Jag avser i detta kapitel att förhålla mig diskuterande till 
koloniseringen. I en skoltillvaro präglad av ekonomisering, individualisering, 
NPM-normer, tunn reducerande demokrati och kunskap betraktad som vara 
integreras skolelever i samhället på vissa sätt. I en skoltillvaro präglad av tjock 
utvecklande demokrati, sociokulturell normbildning och kunskap som process 
hade integrationen fungerat på andra sätt. Huruvida institutionaliserad 
utbildning skall tilltros att kunna generera social tillit eller ej utgör ett viktigt 
underlag för om den kan betraktas som legitim. Om institutionaliserad 
utbildning skall kunna erhålla tillräcklig legitimitet bör det inte råda för stora 
konflikter mellan normer på samhällelig idénivå, formell styrningsnivå och 
konkret praktiknivå. Jag menar att de normer som följer med ekonomiseringen 
och individualiseringen av utbildning utgör en tyst, men legitim läroplan. 
Uppfattad som illegitim skulle den innebära ett normbrott och som sådant väcka 
social upprördhet i större utsträckning av vad som förefaller att ske. Innehåll i 
en tyst läroplan strider inte emot samtida värderingar på olika läroplansnivåer 
och behöver därför inte döljas som i fall där en dold läroplan är inblandad. 

 
Granath (2007) uttrycker i en intervju gjord i samband med ett nytryck av 
Broadys (1981) skrift Den dolda läroplanen att samtidens dolda läroplan 
innefattar en idealbild av eleven som självständig, självgående, självstyrande, 
autonom, tyckande, förhandlande och initiativstark. Granath sammanfattar 
idealbilden som entreprenöriell. Med en uppdelning i tyst och dold läroplan 
föredrar jag att benämna Granaths beskrivning som en tyst läroplan eftersom 
innehållet förefaller att vara välkänt, tolererat och ur vissa ideologiska 
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förutbestämda formella sanktioner för regelbrott. Att fuska i en sådan kontext 
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tolerans för betygsinflation och visst skolfusk. Skolaktörer eller skolenheter som 
avstår ifrån att delta i dubbelspelet uppfattas, enligt redovisad empiri, att förlora 
värdefulla ekonomiskt relaterade fördelar. När den dubbla agendan med dolt 
godkännande av visst skolfusk är etablerad, är den svår att bli kvitt: ”för börjar 
man å släppa på den där offentliga sanningen…ja då vet man inte alls vad, hur 
mycket som rasar som är till nackdel för båda parter…” (Inger – lärare). Jag 
skulle vilja hävda att elever, lärare och skolledare håller varandra som gisslan i 
skolfuskpraktikernas sociala fällor. 
 
Resonemangen kring en skolfuskpraktikernas dolda läroplan verkar onekligen 
konspiratoriska på det vis som Persson (1996) generellt vänder sig emot när det 
gäller begreppet dold läroplan. Jag delar Perssons strävan att dels undvika att i 
onödan antyda konspirationer, dels förbehålla begreppet dold läroplan för 
fenomen där något faktiskt döljs och inte bara är förklätt. Jag ser inte 
konspiratoriskt på den tilltagande ekonomiseringen och individualiseringen av 
samhället i stort eller på den tillhörande new public management av offentlig 
verksamhet som förändrar skolans pedagogiska praktiker i grunden. Jag ser 
snarare dessa tendenser som dels tydliga neoliberala uttryck för en ideologisk 
kamp om framtiden, dels som ett teoretiskt trovärdigt uttryck för den 
stratifierade normteorin. Även om begreppen konspiration och dold läroplan bör 
användas med försiktighet, vill jag hävda att avhandlingens resultat identifierar 
normer för ett konspirativt agerande med önskvärd särkoppling av regler och 
praktik. Normerna i skolfuskpraktiker förefaller att tämligen medvetet 
reproduceras av elever, lärare och skolledare i dolt samförstånd.  
 
Resultaten kan, förutom empiriskt, även valideras teoretiskt genom tidigare 
forskning inom både nyinstitutionell organisationsforskning (Hursh, 2005; 
2007) och inom svensk utbildningsforskning (Vlachos, 2012; Korp, 2006; 
Mickwitz, 2011) där tangerande resultat om förväntningar på avvikelser från 
bedömningsrutiner i syfte att öka måluppfyllelse i form av betyg rapporteras. 
Mickwitz (2011) räknar upp ett antal skolaktörer som intressenter i 
betygssättningspraktiker och finner, utifrån en nyinstitutionell utgångspunkt, att 
i ”syfte att få verksamheten att fungera effektivt kommer individerna, som utgör 
institutionen, att i sin praktik följa andra regler än dem institutionen föreskriver 
eller förespråkar officiellt” (a.a., s.25).  
 
Utan tillräckliga anknytningar mellan regler och praktik respektive lag och 
moral skiljer sig skolans formellt formulerade normer kraftigt från de som 
upplevs i faktisk praktik. Den diskprepans som uppstår är destruktiv för social 
tillit liksom för legitimiteten för skolans uppdrag och skulle förmodligen, om 
den tydligt kommunicerades, väcka den sociala upprördhet som, enligt 
Durkheim (2002), indikerar ett normbrott. Att lära sig aspekter av relationen 
individ-samhälle i ett sådant särkoplande möjlighetsrum innebär att utbildas i 
social misstro och sociala fällor. Såväl tillit som misstro kan förstås som delvis 
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visst skolfusk för att kunna redovisa måluppfyllelse och likväl kunna visa upp 
ett starkt regelverk för extern granskning.  
 
Betraktat ur ett perspektiv av skolfuskpraktiker kan man kanske lite tillspetsat 
hävda att man i utbildningen har lyckats att framhäva samtida mer eller mindre 
tysta läroplansmål och normer om att entreprenöriellt ta individuellt ansvar för 
sin egen meritering men samtidigt tvingas konstatera att konsekvenserna av 
detta, vad gäller skolfusk, nog inte är de önskade. Beach och Dovemark (2011) 
finner att framgångsrika elever på studieförberedande gymnasieprogram 
beskriver bilden av den lyckade eleven som tävlingsinriktad, fokuserad på 
avkastning och resurssmart. Elevernas lärare beskriver istället 
framgångsfaktorerna med ord som arbetsvillig, intresserad, intelligent, kreativ 
och företagsam. Beach och Dovemark (a.a.) framhåller hur elevers egenskaper 
omformuleras och därigenom bättre harmonierar med mera officiellt uttalade 
mål för utbildningen.  
 
I skolfuskpraktiker är gränsen mellan normer för konstruktivt entreprenörskap 
och normer för vad som leder till destruktivt fusk inte helt enkel att dra. Kohn 
(2007) uppmärksammar det ironiska i att normer som förstås att, via 
konkurrens, få fram de bästa resultaten ur både individer och organisationer har 
stora likheter med de normer som gör det sannolikt att fusk äger rum. Även 
Anderman och Midgley (2004) uppmärksammar signifikanta samband mellan 
förekomsten av skolfusk och graden av tävlingsinriktning i 
undervisningskulturer. 
 
Att ekonomiska normer har företräde i förhållande till sociokulturella normer 
förefaller att tolereras både i samhället i allmänhet och inom ramen för tysta 
läroplaner i institutionaliserad utbildning. Att normprioriteringen också 
uppfattas att innefatta normer om att koppla isär lag och moral till den gräns att 
godkännande av fusk kan förstås som ett ansvarsfullt agerande bör nog istället 
förstås som effekter av vad jag vill benämna en dold läroplan. Innehållet i 
skolfuskpraktikernas dolda läroplan är inte, i motsats till innehållet i en tyst 
läroplan, förenligt med vare sig andemeningen i formella läroplaner eller i 
läroplaner på samhällelig idénivå. I enlighet med Broady (1981) förstår jag 
denna disharmoni mellan olika läroplansnivåer som just skälet till att normer 
kring särkoppling i skolfuskpraktiker inte uppfattas som möjliga att kunna 
kommuniceras externt. Jag kan inte förstå normerna i skolfuskpraktikernas 
dolda läroplan som annat än destruktiva vad gäller relationen individ-samhälle i 
ett perspektiv av social tillit. Social tillit förutsätter en transparens, som inte 
finns i skolfuskpraktiker, oavsett om ursprunget för den är sociokulturellt eller 
institutionellt. 
 
Eleverna upplever att det är godkänt att fuska när lärarna ”nästan blundar för 
det” och lärarna uppfattar detsamma när skolledarna ”uppmuntrar systemet” av 
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administrativt färdigformulerade regler eller enligt ekonomiska normer för 
effektiv vinstmaximering via goda betyg. 
 
Oavsett om lag och moral fungerar integrerat eller differentierat utgör 
förhållandet dem emellan uttryck för behovet av och möjligheterna för social 
integration. Colnerud (2004) hävdar med uttrycket skolan är moralen att ”livet i 
skolan formar elevernas bild av sig själva och världen” (a.a., s.49). När lag och 
moral har kopplats isär och aktörer resonerar om lämpliga handingsalternativ 
helt enligt systemlogiker har systemkoloniseringen nått en gräns där den inte 
längre kan legitimeras som socialt tillitsgrundande. Carleheden (1996) ser risker 
och menar att om de ekonomiska och politiska systemen blir fullständigt 
självreglerande förlorar medborgarna sitt inflytande ”och i slutänden hotas 
integrationen av samhället i sin helhet” (a.a., s.63).  
 
Med teoretiska utgångspunkter i att strukturer föregår handling och att 
systemnormer villkorar sociokulturell normbildning, förefaller det som en enkel 
lösning att lägga skulden för skolfuskpraktikernas kontraproduktiva paradoxer 
på systemet.  Att hålla system ansvariga för paradoxer i pedagogiska praktiker 
är dock, som jag uppfattar det, knepigt. Dels riskerar strukturer att i sig själva 
beskrivas och betraktas som onda eller goda med mänskliga egenskaper och 
intentionella förmågor, dels riskerar faktiska aktörer, dvs. människor, att i en 
sådan kritik framstå som passiva offer för systemets krafter. Som jag ser det är 
sociala strukturer skapade av människors handlingar men har utöver det 
inneboende logiker som delvis skapar sin egen utveckling. Jag ser den 
tilltagande systemkoloniseringen av relationen individ-samhälle som ett 
exempel på en sådan inre systemdynamik där stabila strukturer 
motståndskraftiga mot transformation reproduceras allt starkare med en 
ackumulerad koncentration av såväl pengar som makt som resultat.  Utan att 
kritisera systemet i sig kan man konstatera att den tilltagande 
systemkoloniseringen genom kraftfulla normer avgränsar handlingsutrymmet 
för aktörer och att det kostar ont att bryta emot systemnormer.  
 
Jag förstår skolfuskpraktikernas aktör-struktur relation i enlighet med Beach 
(2003) som skriver att lärare och elever har liten kontroll över att samtida 
villkor för samhällelig organisation harmonierar bättre med starka ekonomiska 
principer för investering än med formella läroplansmål och ”students have to 
internalise performativity and investment values to be succesful” (a.a., s.122). 
Jag vill, med stöd i såväl empiri som i tidigare forskning (bl.a. Vlachos, 2010; 
Levitt & Dubner, 2005; Hursh, 2007) hävda att motsvarande normer visat sig att 
också gälla för lärare i skolfuskpraktiker. Flertalet inblandade skolaktörer 
uppfattar att man faktiskt efterlever starka normer om man fuskar eller på andra 
sätt godkänner att agera så att betyg inte nödvändigtvis motsvarar sitt utlovade 
innehåll i form av betygskriterier. När en elev i en skriftlig reflektion över eget 
flitigt skolfusk förklarar att ”man är väl entreprenör” och en annan elev i en 
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självreproducerande fenomen. Normer som anger att aktörer i dolt samförstånd 
bör agera så att lag och moral kopplas isär utgör, som jag empiriskt och 
teoretiskt tolkar det, en dold läroplan för skolfuskpraktiker. 
 

8.1.3 Ett möjligt möjlighetsrum – en öppen läroplan 
Det främsta problemet med den dolda läroplanen är att den är dold (Broady, 
1981). I enlighet med Broady menar jag att en praktiserad läroplan är dold 
utifrån att den uppfattas stå i konflikt med läroplansmål på samhällelig idénivå 
eller på formell styrningsnivå. En dold läroplan uppfattas, i förlängningen därav, 
inte som en legitim generator av social tillit. En tyst läroplan däremot 
harmonierar i så tillräcklig omfattning med normer i olika läroplaner att den inte 
väcker social upprördhet och därför inte heller har behov av att fungera dolt. Att 
dolda läroplaner är verksamma inom institutionaliserad utbildning är 
oacceptabelt utifrån att offentlig utbildning syftar att utgöra möjlighetsrum för 
lärande i social tillit. Social tillit förutsätter öppenhet. Jag menar att det skulle 
vara gynnsamt för tillväxten av social tillit om innehållet i och funktionen av 
skolfuskpraktikernas tysta, förklädda och dolda läroplaner kunde kommuniceras 
så pass öppet att de kunde problematiseras. 
 

8.1.3.1 Vart bör kritiken riktas? 

Att normkonflikterna i skolfuskpraktiker leder till paradoxala praktiska 
konsekvenser och att dessa konsekvenser är kontraproduktiva gentemot 
läroplansmål om social tillit på samhällsnivå verkar, som jag ser det, stå klart. 
Wodak (2001) förespråkar att kritiska analyser avslutas med att fråga sig vem 
som tjänar vad på att det studerade fenomenet behålls i den form det uppfattas 
ha. Vem tjänar vad på att skolfuskpraktiker finns kvar i sin nuvarande form? 
Skolaktörer uppfattar att både de själva och den enskilda skolenhet de verkar på 
kortsiktigt vinner ekonomiska fördelar av tolerans för visst skolfusk. På längre 
sikt förlorar samhället såväl social tillit som avsedda kunskaper och förmågor. 
Kritisk forskning syftar inte enbart till att blottlägga dolda konflikter utan har 
också ett aktivistiskt intresse av att möjliggöra förändring. Vad i 
skolfuskpraktiker är då möjligt att förändra och vem bör tilldelas ansvaret att 
förändra? 
 
I enlighet med Colnerud och Rosander (2009) förstår jag skolfusk som en 
moralisk fråga och i enlighet med Dewey (1972) respektive Durkheim (2002) 
förstår jag moral som samtidigt kollektivt samhälleligt och individuellt 
psykologiskt. Empiriskt och teoretiskt har visats att systemkolonisering har 
avmoraliserat skolfuskpraktiker så att de val som står till buds för aktörer främst 
gäller att hantera normkonflikter utifrån valet att antingen agera enligt 
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självreproducerande fenomen. Normer som anger att aktörer i dolt samförstånd 
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lösningar enligt en tjock utvecklande demokrati där skolaktörer tillsammans tar 
sig an att diskutera möjliga lösningar av det gemensamt uppfattade problemet.  
 
För en väl fungerande integration mellan individ och samhälle behöver 
integrationsprocesserna fördelas mellan system och livsvärldsfunktioner och 
detta sker, enligt Habermas (1996b), bäst genom att resultaten av 
civilsamhällets förhandlingar integreras i lagstiftning i vad han kallar ett 
paradigm of law. De sociala normer som kan förhandlas fram i sociala 
gemenskaper är i sig för svaga för att skapa tillräcklig social ordning i ett 
komplext modernt samhälle och behöver därför avlastas av institutionaliserade 
lagar och regler (Durkheim, 1993; Habermas, 1996b), dvs. vad Hydén (2002) 
kallar politisk administrativa normer eller rättsregler. På så vis kan livsvärlden 
sammanföras med strukturella villkor, vilket utgör motsatsen till den 
särkoppling av lag och moral som empiriskt visat sig ske i skolfuskpraktik.  
 
I det tillstånd som råder domineras normbildning kring skolfuskpraktiker av 
funktioner kännetecknande för systemet. Systemnormerna reproduceras i de 
villkorade normförhandlingar som empiriskt redovisats. Om social tillit skall 
kunna växa i skolfuskpraktiker måste skolaktörer och skolintressenter ärligt och 
öppet diskutera skolfuskpraktiker också som ett gemensamt sociokulturellt delat 
problem och samtidigt beakta att sociokulturella normer för skolfuskpraktiker 
inte kan konstrueras oberoende av normer från andra handlingssystem.  

 
Eftersom lagar och regler behöver både aktörers acceptans och strukturell makt 
kan de medla mellan livsvärlden och systemet. I ett paradigm of law kan 
författarna av regler referera till sig själva, både när de i agentrollen formulerar 
reglerna, och när de i adressatrollen underkastar sig samma regler. Denna 
dialektik är ju innebörden också i Putnams (2001) och Rothsteins (2003) delade 
föreställningar om en etablerad och fungerande social tillit. Om det primära 
ursprunget till social tillit bäst skall sökas i stabila institutioner eller i 
mellanmänskliga förhandlingar om ont och gott är kanske inte det främsta 
bekymret när lag och moral koppplats isär i skolfuskpraktiker. Ett dialektiskt 
utbyte mellan aktörer och sociala strukturer behövs både för att generera social 
tillit och för att uppfylla skolans officiella uppdrag att träna unga människor att 
fungera i såväl agent- som i adressatroller. 
 
Ett sätt för skolaktörer att göra detta är att utgå ifrån konkreta delade praktiker 
och tillsammans klargöra var gränsdragningen mellan en tyst och en dold 
läroplan går. Honnörsord måste konkretiseras och patologiska avarter måste 
blottläggas – det bör inte vara möjligt att som skolaktörer uppfatta det som 
ansvarsfullt att skolfuska. Ingen lärare skall behöva att känna sig nödd och 
tvungen att besegla ett betyg den inte egentligen anser motsvarar sitt utlovade 
innehåll. Giroux (1988) argumenterar för nödvändigheten av att offentliggöra 
dolda läroplaner om förändring skall kunna ske: 

206 

flyktig korridorskommentar säger att ”det är nästan som lite ansvar att fuska” 
tolkar jag det som att de båda eleverna har uppfattat centrala normer i 
skolfuskpraktikernas såväl tysta som dolda läroplaner korrekt.  
 
Att normtrycket för elever och lärare att agera målorienterat är starkt står helt 
klart men en norm är ett handlingsimperativ och inte deterministiskt 
villkorande: ”Tillämpningen av normen i det särskilda fallet är alltid en fråga 
om ett individuellt beslut i och med att normen verkar på människor” (Hydén, 
2002, s.289). Att vara agent är att kunna agera annorlunda (Giddens, 1984). 
Moral är en fråga för samhället som helhet men när moral skall hanteras i 
handling sker det med individen som enkild aktör (Dewey, 1972; Durkheim, 
2002). Moralisk kritik kan endast riktas emot människors agerande. I 
avhandlingen antas att rationella aktörer kan ange skäl till sina handlingar och 
att normer förstås utgöra ett sådant skäl. Även om skolaktörerna kan ange skäl 
för de normer som identifierats är det inte lika självklart att de kan ange orsak 
till sitt agerande och inte heller till fullo omfatta konsekvenserna av ett visst 
handlande på aggregerad strukturell nivå. 
 
Kritiken kan riktas mot att skolaktörer i skolfuskpraktiker medvetet tolererar 
den organisatoriska särkopplingen av officiella rutiner och faktisk praktik och 
därigenom även tolererar särkoppling av lag och moral. Särkoppling av lag och 
moral bildar en normerande aspekt i skolaktörernas lärande i relationen individ-
samhälle. Att skolaktörer medvetet ingår dolda samförstånd med andra 
skolaktörer om att godkänna visst skolfusk kan kritiseras moraliskt och 
samtidigt förstås systemteoretiskt utifrån villkorande normtryck med ursprung i 
andra handlingssystem än det sociokulturella.  
 
Jag vill föreslå att social tillit möjligen tål en tyst läroplan där skolaktörer i 
skolfuskpraktiker lär sig samtidens principer för samhällelig organisering, dvs. 
att ekonomiskt anknutna normer prioriteras högst men knappast en dold 
läroplan där lag och moral kopplas isär. Tolerans av en dold läroplan bör 
analytiskt betraktas som fusk mot grundvalarna för ett institutionaliserat 
utbildningssystem. Att rikta kritik innebär också att utkräva ansvar för 
förändring. 

 

8.1.3.2 Hur kan problemen kring skolfusk lösas? 

Flera av de forskningssammmanställningar kring skolfusk som presenterades i 
kapitel 3 utmynnar i att författarna föreslår lämpliga åtgärder för att hantera 
friktioner av skolfusk i pedagogiska praktiker. Förslagen skiljer sig åt främst 
utifrån om de förespråkar lösningar enligt en tunn reducerande demokrati med 
en utökad institutionell kontroll och aktörer i mottagande adressatroller, eller 
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9 SUMMARY 
 
Background and research focus 
All societies require functions and structures to continuously recreate social 
capital defined as "the binding cement in the form of strong social norms in 
respect of trust and mutual respect which enable or facilitate the type of co-
operation which democracy is based on" (Petersson & Rothstein, 2001, 
translators translation). Social trust comprises the principal ingredient in the 
binding cement (Rothstein 2003). This trust can be understood as a justified 
conviction that people around one act roughly as one expects i.e. that they act in 
accordance with norms. In pre-modern societies, social trust was only 
reproduced in socially densely bonded communities. In complex modern 
societies, on the other hand, a significant part of the responsibility for 
reproduction of social trust has been transferred to public institutions, of which 
the school is perhaps the most important. Learning about, and learning for, 
social trust can be understood to constitute the comprehensive content of formal 
curricula for the Swedish educational system.  
 
In this thesis, the curriculum is interpreted, in accordance with Lundgren 
(1979), partly in terms of a politically stipulated formal syllabus, partly in terms 
of the socio-historic principles that regulate how the surrounding world is 
organised, like the acitvities that are actually realised in concrete teaching 
practices. 
 
All levels of curricula include norms, i.e. socially anchored expectations 
concerning how private individuals should act. The opportunities and/or 
limitations for learning of the individual-social relationship are conditional on 
which principles at different curriculum levels are prioritised as important. The 
content of the curricula in this thesis is understood to be more or less explicit, 
silent (Persson, 1996), disguised (Beach, 2003) or hidden (Jackson, 1968; 
Broady 1981). The content of a silent curriculum is perceived fundamentally as 
legitimate and socially trust-creating in relation to different curriculum levels 
but not explicitly stated. The content of a hidden curriculum, on the other hand, 
stands in norm conflict with centrally determined content at one or more 
curriculum levels and therefore needs to be hidden (Broady, 1981). A hidden 
curriculum arouses, when stated, social indignation and generates social 
mistrust. 
 
Like Colnerud and Rosander (2009), I regard cheating as a moral issue and, like 
Rothstein (2011), dishonesty and corruption as destructive of social trust at the 
societal level. Morality is a question for the community at large but the handling 
of morality in actual conduct can only be carried out by individual actors 
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Once	  the	  hidden	  curriculum	  becomes	  obvious,	  students	  and	  teachers	  
will	  be	  more	   sensitive	   to	   recognizing	  and	  altering	   its	  worst	  effects	  
and	   can	   work	   to	   build	   new	   structures,	   methods,	   and	   social	  
relationsships	  in	  which	  underlying	  classroom	  norms	  and	  values	  will	  
work	  so	  as	  to	  promote	  learning	  rather	  than	  adjustment.	  (a.a.,	  s.51)	  	  

 
Att synliggöra det tysta, förklädda eller dolda bör gynna social tillit även om 
den sociala ordningen som etablerats troligen störs såsom lärarna förutsett: ”För 
börjar man å släppa på den där offentliga sanningen…ja då vet man inte alls 
vad, hur mycket som rasar som är till nackdel för båda parter…” (Inger-lärare). 
Även Elster (1989b) finner att social ordning kan gynnas av att normavvikelser 
inte synliggörs. Portelli (1993) ställer sig ur en motsvarande tankelinje frågan: 
”Dare we expose the hidden curriculum?” (a.a., s.171) Jag vill ställa motfrågan: 
Vågar vi att låta bli? 
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interest, the disclosure of muzzled, disguised or hidden relationships may long 
term be of advantage, even where the social order in the short term may be 
disturbed. 
 
Methodology and arrangement 
The research process has been run abductively. Theoretical perspectives and 
previous research results been supplied gradually in connection with the 
interpretation of the empirical results. The outline of the thesis follows this 
abductive process. In the first part of the thesis there is a presentation, in 
chapters 1 and 2, of the study’s fundamental premises and pedagogical problem 
formulations. Chapter 3 contains a short guide covering previous research into 
cheating at schools while, in chapter 4, Upper Secondary School students’ 
socio-cultural norms for cheating practices are identified. The second part of the 
thesis comprises chapter 5 and includes a presentation of, and reasoning about, 
the stratified norm theory and how I understand its anchoring in scientific 
theory. In the third part of the thesis, an identification takes place, in the first 
place in chapter 6, of teachers’ norms for cheating practices after which these 
are analysed and discussed in relation to the stratified norm theory’s ideas about 
the varying effect of different structures in conditioning the conduct of school 
stakeholders.  
 
The fourth part of the thesis starts with chapter 7; where the organisational 
principles of the external environment that dominate the contemporary period 
are surveyed, so as subsequently to be analysed in relation to how they can be 
understood to interact  with the norms that are identified in cheating practices. 
Finally there is a discussion, in chapter 8, of the central results of the thesis in 
relation to the objects of knowledge, i.e.  the opportunities and/or limitations for 
learning about the individual-society relationship. Discussion is carried on the 
basis of the proposition on silent and hidden curricula for school cheating 
practices and, in relation to opportunities for being able to generate social trust 
in pedagogical practices. 
 
The short research overview that is carried out in chapter three mainly 
summarises previously undertaken research compilations. In the summaries, 
reference is made to several studies that confirm that more than 50 per cent of 
students, in the age range 16-19, admit to cheating during their studies. Cheating 
is described, in the research compiled, consistently in terms of a friction in 
pedagogical practices. I have categorised how the friction is produced and have 
found that studies of school cheating are focused on 1. Reasons for school 
cheating, 2. Consequences of school cheating, 3. Extent of school cheating and 
4. Proposed measures against school cheating. Earlier research into school 
cheating regards the school, to a varying degree, as an integrated part of the 
social community. 
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(Dewey, 1972; Durkheim, 2002). Norms surrounding school cheating are 
understood as a communication via individuals, an observable expression of the 
individual-social relationship.  
 
The purpose of the thesis is to increase understanding of the pedagogic 
opportunities and/or limitations for learning of the individual-social 
relationship, which is expressed through norms for cheating practices. The 
cheating practice concept is tied to Fritzén’s (1998) concept of pedagogical 
practice that implies a social context with participants who, together, undergo 
development, both in their acquisition of knowledge and socially. In the school 
cheating practice concept, I include school stakeholders’ shared knowledge and 
evaluations of the epistemological approach, knowledge reviews, assessment, 
grades and school cheating. School stakeholders are assumed to learn the 
individual-society relationship through participating in school cheating 
practices. 
 
The object of the thesis is defined for empirical and investigative purposes in 
terms of four clarifying research questions:  

-‐	   What	   attitudes	   to	   cheating	   and	   other	   breaches	   of	   norm	   have	  
school	  students?	  	  

-‐	   Which	   norms	   guide	   the	   conduct	   och	   school	   stakeholders	   in	  
cheating	  practices?	  	  

-‐	  Which	  norm	  conflicts	  can	  be	  identified	  in	  cheating	  practices?	  	  
-‐How	   can	   social	   structural	   foundations	   be	   understood	   as	  

conditional	  for	  cheating	  practices? 
 
Academic dishonesty or cheating is defined in the introduction to the thesis 
work as students consciously breaking rules and norms in order to procure 
advantages in their school work. During the course of the research process, the 
definition of cheating was developed into: school stakeholders consciously act 
so that grades do not necessarily correspond to their promised content in the 
form of grading criteria. Moreover, the understanding of the concept of norms 
is developed during the research process through being separated from the 
concept of rules; instead standing for the individual’s perceived expectations as 
to how the environment considers that he or she should act (Baier & Svensson, 
2009). 
 
The perspective and knowledge interest of the thesis is generally critical. The 
critical viewpoint is understood partly in such a way that the objects and 
practices studied can assumed to be open to construction in another way than 
they appear, partly in such a way that individuals are not obviously understood 
to have self-evident access to complete and objective information and, finally in 
such a way that the society and the school are understood as an arena where 
different interests struggle for primacy of interpretation. With a critical research 
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concerning which forces economic and political-administrative structures bring 
about the conditioning of people’s freedom of action. 
 
Different helping theories have, in different parts of the empirical interpretation, 
interacted with the pervading, stratified norm theory and both perspectives on 
social trust. Distributive and procedural justice theory (Törnblom & Vermunt, 
2007), as well as Nucci’s (2001) domain theory for the social dilemmas, have 
aided the interpretation of  student norms for school cheating practices. New 
institutional theory on organisational decoupling (Meyer & Rowan, 1977) has 
been used to interpret the norm conflicts that students and teachers perceive in 
school cheating practices. The concepts of silent (Persson, 1996) and hidden 
curricula (Jackson, 1968; Broady, 1981) have been used to discuss school 
cheating practices in relation to the question of the education’s legitimacy and 
where any moralistic criticism may be directed. The social theory of Habermas 
(1996a; 1996b) concerning functions for the individual-social relationship as 
system and life-world have given support to the final discussion. 
 
Empirical arenas 
The empirical arenas of the thesis comprise the theoretical, three-year Social 
Sciences programme (SP) at a Swedish Upper Secondary School and the 
students and teachers respectively which share an existence within it. The 
school has about 1,000 students of which about 70 per cent study on the Social 
Sciences programme. In the city three schools compete for the student 
population where SP is concerned.  
 
Results 
Two pilot studies, with a representative selection of school leavers at the school, 
have been carried out. A first survey shows that 90 per cent of the students 
(n=129) state that they have cheated during knowledge assessments during their 
Upper Secondary studies. A second survey investigated the attitudes of students 
to different breaches of law and established norms. The data material has been 
processed via exploratory factor analysis and the outcome was interpreted 
through Nucci’s (2001) domain theory for the social dilemmas.   
 
The results showed that the students neither understand school cheating as 
relatively up to each and everyone to arbitrarily decide about or as generally 
worthy of condemnation by each and everyone. School cheating appears as a 
dilemma in need of social negotiations concerning how one should act. 
 
Sub-study 1 – student norms concerning school cheating practices  
In order to be able to study students’ social negotiations concerning school 
cheating three web-based focus groups were organised where a total of 15 
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Theoretical perspectives 
The sociology of law norm theory (Hydén, 2002), which forms a theoretical and 
methodological framework in the thesis includes the premise that actors and 
structures, both intellectually and materially, interact and cannot be understood 
without paying attention to this interaction. Norms function in the “space 
between” actors and structures. (Hydén & Wickenberg, 2008). The norm theory 
also contains an idea of conduct systems as hierarchically stratified on the basis 
of a ‘structuralist’ perspective that is also found in the critical realism where 
individual’s actions are always understood to take place in relation to already 
existing structures.  
 
A research process on these premises means, firstly, identifying norms 
surrounding a certain phenomenon and then investigating on which structural 
foundations the phenomenon finds expression. Conduct systems connected with 
natural laws exercise the strongest effects on the stakeholders’ freedom of 
action; subsequently there follows economic, political-administrative and socio-
cultural conduct systems respectively in descending order. The conduct systems 
are also understood to be, in corresponding hierarchic order, stable in relation to 
transformation as a result of the actions of individuals. A norm is understood to 
be constituted by individuals’ knowledge concerning a certain phenomenon, 
their valuations of the phenomenon and their ideas on the actual possibilities 
that exist to act in relation to different structural preconditions. Norms are 
understood as a stronger basis for individual actions than laws/rules and may 
therefore operate as both supporting and preventive for different formal 
regulations.  Within the sociology of law perspective, wherein the norm theory 
is developed, special interest is focused on the study of why individuals follow, 
or do not follow, laws and rules. 
 
The knowledge object of the thesis comprises the opportunities and/or 
limitations for learning of the individual-society relationship. Such opportunities 
and/or limitations are understood to vary on the basis of norms that, during a 
certain socio-historical period, dominate a society. Regardless of which norms 
constitute principles for the external environment’s organisation, they need to be 
perceived as legitimate generators for social trust in institutionalised education. 
Social trust may theoretically be understood to have two different origins. The 
trust may be understood to primarily derive from a socio-cultural context or 
primarily from stability in public institutions. The two theoretical perspectives 
have, to a large degree, equivalences in political theories on thickly developing 
democracy and thinly reducing democracy respectively where citizens are 
primarily ascribed role as agents or addressees. Which of the perspectives on the 
sources of social trust and on the democracy that, during a certain period, 
dominates in a society is a question of ideological struggle, but also a question 
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Sub-study 2 Teachers’ norms concerning school cheating practices   
The twelve teachers who have functioned as informants in the study were part 
of an already existing team at the school where they jointly shared teaching and 
mentor responsibilities for about one-fifth of the students on the school’s Social 
Sciences programme. The teachers met up for two hour-long discussions; these 
were opened with my presentations of early results and interpretations of the 
student perceptions of school cheating. 
 
In these discussions, the teachers expressed the sense of experiencing 
expectations to tolerantly approve certain deviations from formal rules and 
procedures, if “so required”, in order to ensure student grades at the lowest pass 
level. This tolerance is expected to involve, on the one hand, avoiding the 
zealous “hunt” for so-called survivors’ school cheating and, on the other hand, 
lowering, when required, the demands for lowest pass grade level through so-
called sympathetic marking. The teachers perceive that expectations on goal 
fulfilment, in the form of all students’ good grades, are set by students, students’ 
parents, the principals as well as by society at large. The teachers interpret the 
school organisation’s expectations concerning good results as economically 
linked to the striving for satisfied customers; a strong market value in a school 
market subject to competition; an assured future student population and a good 
pay trend for teachers who meet the objectives. The teachers view as a problem 
how the economically conditioned norms that dominate school cheating 
practices impede the scope for desirable learning about the individual-society 
relationship.  
 
Explanation and analysis of the identified norms  
The students and the teachers appear to be well aware of the existence of both 
school cheating and sympathetic marking and of one another’s tolerance of 
violation of regulations. Within new institutional organisational theory interest 
is directed on studying why actual activities within organisations do not self-
evidently follow the operating policy adopted. Research has shown that norms 
for formal operating policies may be understood as a hindrance for an effective 
operation (Meyer & Rowan, 1977). In school cheating practices, conditioned by 
monitoring of performance goals and results, the students and teachers perceive 
that the expectations concerning all students’ goal fulfilment, without 
sympathetic marking and school cheating, are unreasonable.  
 
The school stakeholders also perceive that a desirable solution to the conflict 
between different norms, between acting according to the rules and acting to 
ensure effective goal fulfilment is that one does not let on about it. Through 
decoupling the organisations can, at the same time but separate from one 
another, demonstrate a strong and administrative quality assurance system and 
an effective goal fulfilment. The teachers describe school cheating practices as 
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students, using aliases, anonymously discussed different aspects of school 
cheating practices.  
 
Results were analysed via meaning concentration (Lindseth & Norberg, 2004) 
and  showed that the strongest norm in school cheating practices is that one 
should act to  obtain course grades at least on the pass level. The students 
categorise one other into four defined roles, on the basis of perceived 
prerequisites to perform in the school. In the thesis these roles have been 
designated as survivor, school glider, swots and thermostats respectively. The 
students do not perceive that the school counteracts school cheating in a way 
that ensures distributive justice. Negotiated social norms are described as 
compensatory for deficient procedural justice. Each student role is ascribed 
different needs to cheat at school in order to attain the expected grades and, in 
doing so, different social norms for an appropriate conduct in school cheating 
practices. 
 
Students who find it hard to produce school results through their own resources 
(survivors) have social tolerance to cheat but only up to the lowest pass level. 
School cheating from lazy students (school gliders) is not tolerated on the basis 
of the argument that everyone should make an effort in school work. Clever 
students (swots) are not tolerated either on the basis, on the one hand, of the fact 
that they do not need to cheat, and on the other hand, they are expected in future 
to occupy important positions in society where real knowledge and capability is 
demanded. All students are understood to end up in temporary difficulties to 
perform. In such individual circumstances school cheating is tolerated in the 
thermostat role provided that it takes place at the grade attainment level the 
student is normally expected to produce. Students should act so that the results 
of school performance lead to a meritocratically fair distribution of grades, 
regardless of whether the grades are underlaid by school cheating or not. For 
students in the survivor role, the tolerance for school cheating has clear 
elements of  compassion which is, nevertheless, limited by the fact that cheating 
is only tolerated up to the lowest pass grade level. 
 
The students appear unfamiliar with the powerfully formulated formal set of 
regulations that exist at school, as well as with the support functions that are 
found for students with difficulties to produce good school results. The students 
are surprised and frustrated by the teachers appearing to “turn a blind eye to 
school cheating”. This is perceived by the students as being both far-reaching 
and obvious. To be disclosed as cheating at school within the socially approved 
limits is not perceived as being shameful, and the students are not deterred by 
parents and school principals, according to the school’s cheating policy, being 
informed in the cases of discovery of school cheating. 
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preferences open up unintended and undesired paradoxes when school 
stakeholders describe it “almost as a slight responsibility to cheat”.  
 
Functions within economic and political-administrative conduct systems 
comprise what Jürgen Habermas (1996a) calls system logic. In according with 
system logic individuals act in a goal oriented way. The system comprises, 
according to Habermas, one of two social spheres. The other social sphere, the 
life-world, is characterised by people relating socio-culturally to one another 
without money or power conditioning the communication. In a healthy society 
both the social sphere functions complement one another in a constructive way; 
in a pathological society one sphere’s functions colonises the other.  
 
Participation in school cheating practices comprises an aspect of the 
opportunities and/or limitations that the school offers for learning of the 
individual-society relationship. The fact that the dominance of NPM logic 
conditions these opportunities and/or limitations, and reduces the definition of 
knowledge and democracy, can be understood as so compatible with curriculum 
norms at different levels that indignation is not aroused. I see the dominance of 
the NPM-norms as a silent curriculum able to communicate and motivate 
externally with retained legitimacy for the education. 
 
The system colonisation of school cheating practices makes it difficult to handle 
academic dishonesty as an interpersonal socio-cultural dilemma concerning how 
people wish to share their existence. Instead, cheating is handled primarily as an 
economic and bureaucratic dilemma. That students and teachers, in hidden 
consent, learn that it can be desirable and responsible to cheat/tolerate cheating 
and similarly desirable and responsible in hidden concert not to draw attention 
to violations of rules cannot be communicated externally with retained 
legitimacy for the education. In accordance with Broady (1981), I believe that 
the implemented curriculum with decoupling of rules/procedures and practice, 
as well as of law and morality, is hidden since it is perceived to come into 
conflict with curriculum goals on a social intellectual level and/or the formal 
management level.  
 
I wish to propose that the essence of social trust tolerates being interpreted 
according to the silent curriculum; this means that school stakeholders in school 
cheating practices learn the individual-society relationship as Homo 
Economicus in a thinly reducing market democracy. In contrast, I wish to 
propose that social trust is damaged by the hidden curriculum the norms of 
which state that it can be responsible, in hidden concert with other stakeholders, 
to consciously approve cheating and, at the same time, ostensibly communicate 
that collective rules and procedures be complied with. 

216 

an “illusory world” and students perceive that teachers “almost turn a blind eye” 
to far-reaching school cheating. To engage in school cheating practices, 
conditioned by strong economic norms, mean that in norm negotiations one may 
come to approve cheating as a tolerated solution of a troublesome norm conflict. 
Decoupling presupposes an established double agenda of trust’s logic where 
school stakeholders, in hidden tolerated concert, reproduce paradoxical norms 
of the school cheating practices.  
 
Earlier research (Ball, 2000; Biesta, 2007; Wahlström, 2011) confirms that the 
opportunities and/or limitations of contemporary educational practices are 
strongly conditioned by demands for performance and responsibility for results. 
The norms that are empirically identified as playing a strongly determining role 
in school cheating practices harmonise with those norms that are summarised 
under the umbrella term New Public Management (NPM).  
 
In the norms that are generated within NPM logic, priority is given to individual 
initiative, cost consciousness and full acceptance of responsibility. The 
emergence of NPM and the associated norms can be understood as neo-liberal 
ideological reactions to the economic challenges that the Western World has 
recurrently experienced since the 1970’s. NPM norms are to be described as the 
contemporary period’s dominant principles for the organisation of society as a 
whole. Ideas, practices and norms that are tied to living conditions have, 
according to stratified norm theory (Hydén, 2002) and critical realism (Bhasker, 
1975; Danermark, etc. 1997), the strength to condition actions, which 
theoretically can explain that the violation of administrative rules and 
procedures are tolerated if they can be understood to be able to contribute to 
economic goal fulfilment. Through violating rules, higher prioritised norms may 
be complied with. 
 
Conclusions  
In the thesis there is an empirical illustration of how school stakeholders, 
students and teachers, in school cheating practices, experience the NPM 
management in the form of norms for how they should act in relation to school 
cheating. The scope for teaching the individual-society relationship, expressed 
in school cheating practices, is dominated by norms originating in economic and 
political-administrative conduct systems. The dominance means that the 
school’s principal assignment is reduced. Within the prevailing norm 
dominance, knowledge is defined as a product with a declaration of content and 
democracy as individual entrepreneurship on market conditions within a 
detailed administrative system for protecting human rights. The limitations of 
knowledge and democracy can be ideologically understood as being appreciated 
by some, resented by others and tolerated by most people. In school cheating 
practices, the situation however appears such that implicit ideological 
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Bilaga 1 

 
Jag är      € Man € Kvinna                                och går i klass:_____________                
 
Här kommer ett antal frågor om vad du anser vara rätt eller fel. I vilken utsträckning kan följande handlingar 
rättfärdigas (kan det ibland vara rätt att göra följande saker?). Sätt ett kryss i rutan för det alternativ som 
stämmer bäst med dina åsikter. 1 innebär att du anser att det aldrig är rätt att göra ”det”…och 7 innebär att du 
anser att det kan vara rätt att göra det.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Är	  aldrig	  rätt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Kan	  vara	  rätt	  
	  
1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  

0.	  	  	  Att	  langa	  alkohol	  till	  någon	  som	  inte	  fyllt	  18	  år	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  
1.	  	  	  Att	  langa	  alkohol	  till	  någon	  som	  inte	  fyllt	  20	  år	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  
2.	  	  	  Att	  dricka	  alkohol	  före	  man	  fyllt	  18	  år	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  
3.	  	  	  Att	  dricka	  alkohol	  på	  offentliga	  platser	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  
4.	  	  	  Att	  köpa	  alkohol	  av	  langare	   	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  
5.	  	  	  Att	  använda	  knark	   	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  
6.	  	  	  Att	  langa	  tobak	  till	  någon	  som	  inte	  fyllt	  18	  år	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  
7.	  	  	  Att	  röka	  eller	  snusa	  före	  man	  fyllt	  18	  år.	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  
8.	  	  	  Att	  köra	  bil/moped	  påverkad	  av	  alkohol	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  
9.	  	  	  Att	  köra	  bil	  för	  fort	   	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  
10.Att	  köra	  mot	  rött	   	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  
11.Att	  köra	  utan	  att	  ha	  körkort	  eller	  förarbevis	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  
12.Att	  köra	  trimmad	  moped	   	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  
13.Att	  köra	  moped	  för	  fort	   	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  
14.Att	  cykla	  utan	  lyse	   	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  
15.Att	  skjutsa	  någon	  på	  cykel	   	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  
16.Att	  misshandla	  någon	   	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  
17.Att	  slåss	   	   	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  
18.	  Att	  använda	  våld	  i	  politiskt	  syfte	   	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  
19.Att	  utnyttja	  någon	  sexuellt	   	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  
20.	  köpa	  sexuella	  tjänster	   	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  
21.	  Att	  snatta	  (värde	  under	  800	  kronor)	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  
22.	  Att	  stjäla	  (värde	  över	  800	  kronor)	   	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  
23.	  Att	  köpa	  något	  man	  vet	  är	  stulet	   	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  
24.	  Att	  fuska	  till	  sig	  bidrag	   	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  
25.	  Att	  skattefuska	  om	  man	  har	  möjlighet	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  
26.	  Att	  anställa	  någon	  mot	  svart	  betalning	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  
27.Att	  undvika	  att	  betala	  biljetten	  på	  buss	  eller	  tåg	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  
28.Att	  hota	  med	  fysiskt	  eller	  psykiskt	  våld	  	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  
29.Att	  olovligt	  ta	  sig	  in	  på	  uteställen	  (genom	  	  
	  	  	  	  	  	  	  att	  smita	  in,	  ljuga	  om	  sin	  ålder	  eller	  	   	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  använda	  falsk	  legitimation).	   	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  
30.	  Att	  skolka	  från	  skolan	   	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  
31.	  Att	  komma	  för	  sent	  till	  lektion	  i	  skolan	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  
32.	  Att	  fuska	  på	  kunskapskontroller	  i	  skolan	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  
33.Att	  ta	  sönder	  saker	  på	  offentliga	  platser	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  
34.	  Att	  kasta	  skräp	  på	  offentlig	  plats	   	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  
35.Att	  ladda	  ned	  musik,	  film	  eller	  spel	  från	  internet	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  
36.Att	  låta	  en	  dator	  dela	  ut	  filer	  med	  musik,	  
	  	  	  	  	  	  	  film	  eller	  spel	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  
37.	  Att	  ljuga	  för	  sina	  föräldrar	   	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  
38.	  Att	  inte	  lyda	  sina	  föräldrar	   	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  
39.	  Att	  inte	  visa	  respekt	  mot	  andra	  människor	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  
40.	  Att	  diskriminera	  någon	   	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  
41.	  Att	  mobba/trakassera/kränka	  eller	  	  
	  	  	  	  	  	  	  smutskasta	  någon	   	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤



Bilaga 1 

 
Jag är      € Man € Kvinna                                och går i klass:_____________                
 
Här kommer ett antal frågor om vad du anser vara rätt eller fel. I vilken utsträckning kan följande handlingar 
rättfärdigas (kan det ibland vara rätt att göra följande saker?). Sätt ett kryss i rutan för det alternativ som 
stämmer bäst med dina åsikter. 1 innebär att du anser att det aldrig är rätt att göra ”det”…och 7 innebär att du 
anser att det kan vara rätt att göra det.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Är	  aldrig	  rätt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Kan	  vara	  rätt	  
	  
1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  

0.	  	  	  Att	  langa	  alkohol	  till	  någon	  som	  inte	  fyllt	  18	  år	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  
1.	  	  	  Att	  langa	  alkohol	  till	  någon	  som	  inte	  fyllt	  20	  år	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  
2.	  	  	  Att	  dricka	  alkohol	  före	  man	  fyllt	  18	  år	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  
3.	  	  	  Att	  dricka	  alkohol	  på	  offentliga	  platser	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  
4.	  	  	  Att	  köpa	  alkohol	  av	  langare	   	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  
5.	  	  	  Att	  använda	  knark	   	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  
6.	  	  	  Att	  langa	  tobak	  till	  någon	  som	  inte	  fyllt	  18	  år	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  
7.	  	  	  Att	  röka	  eller	  snusa	  före	  man	  fyllt	  18	  år.	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  
8.	  	  	  Att	  köra	  bil/moped	  påverkad	  av	  alkohol	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  
9.	  	  	  Att	  köra	  bil	  för	  fort	   	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  
10.Att	  köra	  mot	  rött	   	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  
11.Att	  köra	  utan	  att	  ha	  körkort	  eller	  förarbevis	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  
12.Att	  köra	  trimmad	  moped	   	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  
13.Att	  köra	  moped	  för	  fort	   	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  
14.Att	  cykla	  utan	  lyse	   	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  
15.Att	  skjutsa	  någon	  på	  cykel	   	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  
16.Att	  misshandla	  någon	   	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  
17.Att	  slåss	   	   	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  
18.	  Att	  använda	  våld	  i	  politiskt	  syfte	   	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  
19.Att	  utnyttja	  någon	  sexuellt	   	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  
20.	  köpa	  sexuella	  tjänster	   	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  
21.	  Att	  snatta	  (värde	  under	  800	  kronor)	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  
22.	  Att	  stjäla	  (värde	  över	  800	  kronor)	   	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  
23.	  Att	  köpa	  något	  man	  vet	  är	  stulet	   	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  
24.	  Att	  fuska	  till	  sig	  bidrag	   	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  
25.	  Att	  skattefuska	  om	  man	  har	  möjlighet	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  
26.	  Att	  anställa	  någon	  mot	  svart	  betalning	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  
27.Att	  undvika	  att	  betala	  biljetten	  på	  buss	  eller	  tåg	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  
28.Att	  hota	  med	  fysiskt	  eller	  psykiskt	  våld	  	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  
29.Att	  olovligt	  ta	  sig	  in	  på	  uteställen	  (genom	  	  
	  	  	  	  	  	  	  att	  smita	  in,	  ljuga	  om	  sin	  ålder	  eller	  	   	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  använda	  falsk	  legitimation).	   	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  
30.	  Att	  skolka	  från	  skolan	   	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  
31.	  Att	  komma	  för	  sent	  till	  lektion	  i	  skolan	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  
32.	  Att	  fuska	  på	  kunskapskontroller	  i	  skolan	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  
33.Att	  ta	  sönder	  saker	  på	  offentliga	  platser	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  
34.	  Att	  kasta	  skräp	  på	  offentlig	  plats	   	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  
35.Att	  ladda	  ned	  musik,	  film	  eller	  spel	  från	  internet	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  
36.Att	  låta	  en	  dator	  dela	  ut	  filer	  med	  musik,	  
	  	  	  	  	  	  	  film	  eller	  spel	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ¤	  	  	  
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HEJ OCH MYCKET VÄLKOMNA TILL KVÄLLENS CHAT. 
 
SOM SAMTALSLEDARE KOMMER JAG ATT SKRIVA MED STORA 
BOKSTÄVER SÅ ATT NI LÄTT SER MINA FRÅGOR.  
 
TANKEN MED FOKUSGRUPPEN IDAG ÄR ATT JAG STÄLLER 
GANSKA ÖPPNA FRÅGOR SOM NI KAN DISKUTERA LITE SOM NI 
VILL – DET FINNS ALLTSÅ INGA GIVNA SVAR OCH FRÅGORNA ÄR 
INTE HELLER AV DEN SORTEN SOM MAN KAN SVARA PÅ MED ETT 
ENDA ORD ELLER TVÅ. 
 
TANKEN ÄR OCKSÅ ATT NI SKALL DISKUTERA OCH HA 
SYNPUNKTER PÅ VARANDRAS TANKAR OCH ÅSIKTER – MIN ROLL 
ÄR MEST ATT HÅLLA MIG I BAKGRUNDEN OCH STÄLLA NYA 
FRÅGOR NÄR NI DISKUTERAT FÄRDIGT ETT VISST OMRÅDE ELLER 
OM JAG BEHÖVER FÅ NÅGOT TYDLIGARE FÖRKLARAT FÖR MIG. 
DET ÄR ALLTSÅ NI SOM SKALL VARA MEST AKTIVA OCH JAG 
HOPPAR BARA IN NÄR DET BEHÖVS. 
 
NI ÄR JU, SOM SAGT, HELT ANONYMA I STUDIEN OCH KAN OCKSÅ 
NÄR SOM HELST VÄLJA ATT AVBRYTA CHATTEN. DOCK DELAS 
BIOCHECKAR FÖRSTÅS BARA UT TILL DEM SOM ÄR MED HELA 
VÄGEN.  
 
KOM IHÅG ATT GÅ IN PÅ ER HOTMAIL-ADRESS OCH KOLLA INOM 
EN VECKA. JAG MEJLAR TILL ER VART NI KAN HITTA EN 
BIOCHECK LADDAD MED 100:-. OM MEJLEN AV NÅGON 
ANLEDNING INTE SKULLE FUNKA TAR DU EFTER EN VECKA 
KONTAKT MED DEN SOM ”RAGGADE” UPP DIG TILL STUDIEN – SÅ 
FÅR DEN HÄMTA EN BIOCHECK HOS MIG….OCH LÄMNA TILL DIG. 
 
ÄR ALLTING KLART OCH TYDLIGT? 
 
 
 
Skolfusk i N-skolans kontext 
 
- VAD RÄKNAS SOM SKOLFUSK PÅ N-SKOLAN? VEM 

BESTÄMMER VAD SOM SKALL RÄKNAS SOM SKOLFUSK? 
-  
- ÄR REGLER FÖR SKOLFUSK TYDLIGA PÅ N-SKOLAN? HUR FÅR 

MAN SOM ELEV REDA PÅ REGLERNA? 
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Skolfusk som ”verktyg” 
. 
- SKOLFUSKAR ALLA SKOLFUSKANDE ELVER PÅ N-SKOLAN AV 

SAMMA ORSAK, TROR NI? 
VILKA ANLEDNINGAR FINNS TILL SKOLFUSK PÅ N-SKOLAN? 

-  
- HUR STÄMPLAS DE ELEVER SOM ALDRIG SKOLFUSKAR? 
-  
- HUR STÄMPLAS DE ELEVER SOM OFTA SKOLFUSKAR? 
-  
- HUR SKULLE DET VARA SKADLIGT ATT SKOLFUSKA? 
-  
- KAN MAN NÅGONSIN I LIVET FÅ NYTTA AV ATT HA VARIT 

DUKTIG PÅ ATT SKOLFUSKA ? 
-  
- TROR NI ATT SKOLFUSKARE FUSKAR MYCKET PÅ ANDRA 

OMRÅDEN I SAMHÄLLET OCKSÅ? 
-  
- FÅR MAN HÖG ELLER LÅG STATUS AV ATT SKOLFUSKA PÅ N-

SKOLAN? 
-  
- HUR SKOLFUSKAR MAN PÅ N-SKOLAN? 
 

HUR HJÄLPER ELEVER VARANDRA ATT SKOLFUSKA? 
 

- LÄR ELEVER UT SKOLFUSKTEKNIKER TILL VARANDRA? 
-  
- VILKA ELEVER HJÄLPER MAN ATT SKOLFUSKA OCH VARFÖR 

JUST DESSA? 
 

VILKA ELEVER HJÄLPER MAN INTE ATT SKOLFUSKA OCH  
 
VARFÖR? HUR BLIR MAN BRA PÅ ATT SKOLFUSKA? 
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-  
- VAD HÄNDER OM MAN SKOLFUSKAR PÅ N-SKOLAN? 
 

I VILKA SAMMANHANG SKER SKOLFUSK PÅ N-SKOLAN? ÄR 
DET SÄRSKILDA  ÄMNEN, SALAR, LÄRARE? 

 
- VAD HÄNER OM EN LÄRARE TYCKER ATT EN ELEV  

SKOLFUSKAR FAST DEN ÄR OSKYLDIG 
-  
- ÄR STRAFFEN FÖR SKOLFUSK TYDLIGA PÅ N-SKOLAN? 
-  
- BRYR LÄRARE OCH ELEVER SIG OM ATT SKOLFUSK SKER PÅ N-

SKOLAN? 
-  
- VILKEN BETYDELESE HAR SKOLFUSK FÖR DINA STUDIER? 
-  
- SKULLE DET VARA BRA OM SKOLFUKS INTE FÖREKOM PÅ N-

SKOLAN? 
 
 
Skolfuskets sociala dimensioner 
-  
- HUR BEHANDLAS MAN SOM SKOLFUSKARE PÅ N-SKOLAN? 
-  
- KAN MAN HELT ÖPPET PRATA OM SKOLFUSK BLAND ANDRA 

ELEVER? 
-  
- HÅLLER MAN HELST TYST OM SITT SKOLFUSK? 
-  
- SKVALLARAR MAN NÅGONSIN PÅ NÅGON ANNANS SKOLFUSK? 
-  

DISKUTERAR LÄRARE OCH ELEVER PÅ N-SKOLAN NÅGONSIN 
SKOLFUSK MED VARANDRA? HUR SER DESSA DISKUSSIONER 
UT? 

-  
- HUR PRATAR MAN OM SKOLFUSK MED ANDRA ELEVER? VAD 

ÄR TABU ATT PRATA OM? 
 
- VILKA RYKTEN FINNS OM SKOLFUSK PÅ N-SKOLAN? FICK NI 

HÖRA NÅGOT INNAN NI BÖRJADE PÅ N-SKOLAN? 
-  
- FINNS DET SÄRSKILDA SKOLFUSKGÄNG PÅ N-SKOLAN? 
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