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Öppna nya mallen 
genom att trycka på

+

Uppsåt…

- vad är det?
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Vad är uppsåt?
Uppsåtsformer:

- Avsiktsuppsåt

- Insiktsuppsåt

- Likgiltighetsuppsåt

- Oaktsamhet

Syftet med handlingen är att bli godkänd, trots att man vet att man rätteligen 
inte borde bli det. Man vill vilseleda examinator så man blir godkänd. 

Studenter som insett och är praktiskt taget säkra på att det är förbjudet att samarbeta på 
visst sätt men som inte bemödar sig med att ta reda på hur det verkligen förhåller sig 

utan chansar på att ingen kommer på dem.

En student som vet (har insikt om) att det finns regler om vilka hjälpmedel som är 
tillåtna respektive otillåtna men som inte bryr sig om att ta del av reglerna och är 

likgiltig inför att använda det otillåtna. 

Om en student inte insåg att det kunde vara fråga om ett vilseledande är det alltså 
inte fråga om ett uppsåtligt vilseledande även om studenten haft skälig anledning 

att anta att det var fråga om det. Dock är det oaktsamt.
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Straffrättsvillfarelse

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT

Att man svävar i villfarelse eller är okunnig om vilka gärningar som är 
straffbelagda

Straffrättsvillfarelse =

Huvudregel: befriar  inte från ansvar

Undantag: 

Relevant villfarelse =

Felaktig tro eller okunnighet om en rättslig reglering som innebär att 
gärningspersonen kvalificerar sin gärning på ett felaktigt sätt som kan utesluta 

uppsåt. 
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Relevant villfarelse i disciplinärenden

Disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter som… med otillåtna hjälpmedel 
eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation 

annars ska bedömas.

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT

Okunskap om vad som är otillåtna 
hjälpmedel

= jag tror jag använder tillåtna hjälpmedel

Uppsåt till ”otillåtna hjälpmedel” saknas

Okunskap om vad som är otillåtna 
hjälpmedel

= jag tror det kan vara fråga om otillåtet 
hjälpmedel en förhåller mig likgiltig till att ta reda 

på hur det förhåller sig  

Sannolikt föreligger likgiltighetsuppsåt

Okunskap om vad som är otillåtna 
hjälpmedel

= jag borde ha förstått att det kan vara fråga om 
otillåtet hjälpmedel

Oaktsamt – ej uppsåt
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10 kap. 1 § 1 i högskoleförordningen (1993:100) 

Disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter som… med otillåtna 
hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en 

studieprestation annars ska bedömas.

VÄNERSBORGS TINGSRÄTTDet här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY

https://www.flickr.com/photos/unimasimage/35110457255
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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10 kap. 1 § 1 i högskoleförordningen (1993:100) 

Disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter som… med otillåtna 
hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en 

studieprestation annars ska bedömas.

VÄNERSBORGS TINGSRÄTTDet här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY

https://www.flickr.com/photos/unimasimage/35110457255
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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Relevant villfarelse i disciplinärenden

Disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter som… med otillåtna hjälpmedel 
eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation 

annars ska bedömas.

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT

Okunskap om vad som är otillåtna 
hjälpmedel

= jag tror jag använder tillåtna hjälpmedel

Uppsåt till ”otillåtna hjälpmedel” saknas

Okunskap om vad som är otillåtna 
hjälpmedel

= jag tror det kan vara fråga om otillåtet 
hjälpmedel en förhåller mig likgiltig till att ta reda 

på hur det förhåller sig  

Sannolikt föreligger likgiltighetsuppsåt

Okunskap om vad som är otillåtna 
hjälpmedel

= jag borde ha förstått att det kan vara fråga om 
otillåtet hjälpmedel men inte använt det om den 

trott att det var fråga om otillåtet hjälpmedel

Oaktsamt – ej uppsåt
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Plagiat – på annat sätt?

- Samarbetat i studierna?

- Samarbetat vid examinationen?

- Skrivit av bok/internetkälla/dom utan att referera/använda ciationstecken?

- Använt upplägg/idé men använt synonymer?

- Memorerat?

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT

Dålig kunskap om hur man refererar = underkänt eller underbetyg

Uppsåt att vilseleda = disciplinpåföljd
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Slutsats? 

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT
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Uppdatering av 10 kap. högskoleförordningen?

• Vad är det vi bestraffar?

• Vad fordrar uppsåt?

• När räcker det med oaktsamhet?

• Bör det finnas strikt ansvar i vissa fall?

• Skäl att differentiera mellan varning och avstängning på viss tid redan i 
bestämmelserna? 

• Bör det i så fall bero av om det är fråga om uppsåt eller oaktsamhet?

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT
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