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Er du i tvivl om, hvad du må som studerende i forhold til: aviser, billeder, musik, 

internet... og mange andre ting?  

Billeder:  

Billeder er beskyttet af ophavsretsloven. Man må derfor normalt kun bruge billeder i e-læringssammenhæng, hvis ens 

uddannelsesinstitution har en COPYDAN-aftale. Ellers skal man have tilladelse fra dem, der har ophavsretten. Hvis man vil bruge 

billeder, der forestiller personer, skal man somme tider have tilladelse fra den, billedet skal forestille, før man bruger det i e-

læringssammenhæng. Det skyldes reglerne i persondataloven. SDU har indgået aftale med Copy-Dan Billedkunst som betyder at du 

til intern undervisningsbrug og til brug i opgaver må hente billeder fra internettet og fra bøger. 

Musik:  

Musik er beskyttet af ophavsretsloven. Bortset fra tilfælde, hvor man nøjes med at citere en lille smule af et musikværk, skal man 

derfor have lov, før man bruger musik i e-læringssammenhæng. Normalt skal man have en aftale med KODA. Læs her hvad 

ophavsretten siger om musik. Center for Journalistik har betalt for brug af musik fra musikforlaget Apollo.  Musikken kan frit bruges 

på www.medietorvet.dk, YouTube, arrangementer på Medietorvet m.v.  Al brug af musik fra Apollo skal indrapporteres. Hvis du ikke 

allerede har fået en indføring i brugen af Apollo-musik samt fået udleveret et login til ”Findtthetune.com”, kan du få info og login hos 

Anders Møller-Nielsen.   

Film: 

Ophavsretsloven beskytter bl.a.: Dokumentarfilm, Kortfilm, Tegnefilm, Dukkefilm, Computeranimerede film, m.m. Der er ofte fantastisk 

mange, der har del i rettighederne til film, fx manuskriptforfattere, instruktører, skuespillere, sminkører, klippere m.fl. De, der er med 

til at lave film, overlader normalt de fleste af deres rettigheder til filmselskabet, der står bag filmen. 

Radio og TV: 

Ophavsretsloven beskytter for det første selve udsendelserne. For det andet beskytter loven de værker, der evt. indgår i 

udsendelserne. I et tv-debatprogram er selve programmet fx beskyttet efter én lovparagraf, og de indlæg, diskussionsdeltagerne 

kommer med, er beskyttet som små litterære værker efter en anden paragraf. Og i et radio-interview er selve radioprogrammet 

beskyttet som radioprogram, mens interviewet er et litterært værk, som intervieweren og den interviewede har ophavsret til. Du har 

adgang til Mediestream, som er Statsbibliotekets unikke samlinger af dansk radio og tv. Mediestream indeholder radio- og tv-

udsendelser sendt på udvalgte danske kanaler siden december 2005. Se listen over hvilke radio- og tv-kanaler man kan finde i 

Mediestream her. Læs mere om ophavsrettighederne for film her. 

Links: 

Man må ikke linke til ulovligt materiale, som nogen har lagt på nettet uden tilladelse fra rettighedshaverne. Man må fx ikke deeplinke 

til en del af en hjemmeside, hvor der ligger ulovlige MP3-musikfiler eller ulovlige film. Man må gerne linke til lovligt materiale, 

medmindre rettighedshaverne udtrykkeligt forbyder det. 

 

Undervisning og de studerendes rettigheder: E-læring er ikke kun noget, der involverer underviseren. Når undervisning optages og 

webcastes, kommer de studerende, der er med til undervisningen, tit med på optagelserne, herunder når de stiller spørgsmål. Det er 

der mange studerende, der kan se en fordel i, fx fordi I så kan gense eller genhøre undervisningen igen og igen derhjemme, inden I 

skal til eksamen. Nogle af jer har måske jeres optagelser ud på Youtube eller en anden social netværkstjeneste. Spørgsmålet er, hvad 

juraen siger om det. 

Fotokopiering: Læs her hvad retningslinjerne siger om fotokopiering 

Reklame: Du har adgang til reklamefilm via Mediestream. Læs her hvordan du gør og hvad må/ikke må. 

E-bøger og E-tidskrifter: De elektroniske tidsskrifter og e-bøgerne kan findes i bibliotekets katalog. Hvis du kun er interesseret i e-

bøgerne kan du kigge her. De elektroniske tidsskrifter kan også findes her 

Internettet: Netsider er ligesom andet materiale dækket af ophavsretsloven. Du må linke til lovligt indhold og printe fra hjemmesider. 

Du må ikke kopiere hele hjemmesider og lægge dem på elearn.sdu.dk  
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