
Film, radio og TV 
Du må gerne bruge ganske korte klip fra film, uden 
tilladelse, som led i undervisningen. 

Herudover har du, ligesom de studerende, tilladelse til 
at bruge over 50 danske og udenlandske radio- og tv-
kanalers udsendelser.  Du finder disse via VIA Tube på 
Bibliotekets hjemmeside 

Du skal være opmærksom på at ovenstående ikke 
omfatter de spillefilm der bliver sendt i tv, som er en del 
af biografernes almindelige repertoire.  

Tjekliste inden brug af værk 
Har du fået samtykke fra ophavsmanden til at bruge 
værket? Hvis ja, hvilken brug har du fået lov til? 

Er værket omfattet af en af de aftaler VIA har indgået 
med en af rettighedshaverorganisationerne (Copydan-
foreningerne, KODA eller Gramex)? Hvis ja, hvilke 
former for brug omfatter aftalen for netop denne 
værkstype?  

Har du husket at henvise fyldestgørende til 
ophavsmanden, og evt. hvor du har fundet værket? 

Yderligere informationer 
Du kan finde mere information på VIA Bibliotekernes 
hjemmeside. Du er også velkommen til at skrive til dit 
lokale VIA Bibliotek, hvis du ikke kan finde svar på dine 
spørgsmål.

OPHAVSRET  
Hvordan må vi bruge  

andres værker i  
VIA? For undervisere.  

Husk altid… 
- at formålet med ophavsretten er at 
sikre, at der hele tiden skabes nye 
værker.  

- at ophavsrettigheder varer indtil 70 
år efter ophavsmandens død, 
hvorefter du frit kan anvende 
værkerne. 

- at skrive hvor du har fundet et 
materiale, samt hvem 
ophavsmanden er, når du bruger et 
værk. 

- at citere i overensstemmelse med 
”god skik”, dvs. kun små bidder (husk 
kildeangivelse) 

- at VIA har indgået en række aftaler, 
som er gunstige for dig som 
underviser. Du kan læse disse på VIA 
Bibliotekernes hjemmeside 

- at du kan læse mere på VIA 
Bibliotekernes hjemmeside under 
fanen ”Ophavsret i VIA” (https://
www.bibliotekerne.via.dk/) 

 

https://www.bibliotekerne.via.dk/
https://www.bibliotekerne.via.dk/


Hvad indebærer ophavsretten? 
Udgangspunktet 
Ophavsretten indebærer som udgangspunkt, at du skal 
have tilladelse fra den person, der har lavet et værk 
(ophavsmanden), hvis du vil bruge det som led i 
undervisningen. Det gælder alle tekster, billeder, musik, 
film osv. 

Særaftaler indgået af VIA 
MEN VIA har indgået en række aftaler med 
rettighedshavernes organisationer, der medfører, at du 
alligevel kan anvende værkerne uden at spørge 
ophavsmanden, inden for visse rammer. Du kan læse de 
enkelte aftaler på VIA Bibliotekernes hjemmeside.  

I det følgende er hovedreglerne opridset – du kan finde 
yderligere oplysninger på VIA Bibliotekternes 
hjemmeside under fanen ”Ophavsret i VIA” 

Husk 
Husk at du har altid pligt til tydeligt at oplyse, hvem der 
er ophavsmand, og hvor materialet er taget fra (fx bog 
eller hjemmeside).  

Den, som frembringer et litterært eller 
kunstnerisk værk… kort samt tegninger 
og andre.. udførte værker af beskrivende 
art.. har ophavsretten til værket. 

- Jf. Ophavsretslovens §1 

Kopiering og skanning  
Til undervisningen må du altid kun kopiere op til 20% 
af et materiale, højst 30 sider af samme materiale pr. 
studerende pr. halvår, men altid mindst 4 sider.  

Du skal være opmærksom på at andre tidsskriftlicenser 
el.lign. som VIA abonnerer på, ikke er omfattet af 
ovenstående.   

Skannet materiale må kun lægges på Studienettet eller 
andet passwordbeskyttet forum, hvor det kun er VIA 
UC’s studerende og ansatte der har adgang. Især i 
forhold til skanning er visse materialetyper undtaget, 
bl.a. aviser, avisartikler, e-bøger som sælges kapitelvis. 

Internettet 
Du må gerne lave screendumps fra hjemmesider til 
brug i undervisningen.  

Du må også gerne linke til materiale, der er lagt lovligt 
på nettet. 

Du må ikke uden særlig tilladelse fra ophavsmanden 
dele filer på de sociale medier, heller ikke selvom dette 
sker fx i en lukket gruppe med dine studerende.

 
Særlige udgivelsesformer 
Hvis du støder på værker, hvor der fremtræder et 
Creative Commons Licens (CC-licens) logo, betyder det, 
at ophavsmanden har valgt at fraskrive sig nogle af de 
rettigheder, der almindeligvis følger af ophavsretten. 
Du kan læse om de forskellige former for CC-licenser på 
creativecommons.dk. 

Andre værker på nettet er udgivet under Open Access, 
hvilket betyder at ophavsmanden har fraskrevet sig alle 
ophavsretlige rettigheder. Det betyder at du frit kan 
bruge værket i undervisningen. 

Materiale du selv skaber 
Rettighederne til materiale som du selv skaber til 
undervisningen, er reguleret af de interne 
retningslinjer i VIA. Du henvises hertil for en nærmere 
redegørelse. 

Hvis du vil bruge et citat i dit materiale, er det vigtigt at 
du henviser korrekt til ophavsmanden og kilden, hvor 
du har fundet det. Du må altid kun bruge en lille del af 
en andens værk. 

Det kræver den studerendes samtykke, hvis du vil bruge 
hendes/hans opgave som et eksempel og fx lægge det 
ud på studienettet, og den studerende har ret til at få sit 
navn nævnt i forbindelse hermed. I den forbindelse er 
det en god ide at få den studerende til at tjekke, at 
vedkommende har overholdt ophavsrettens regler i 
opgaven. 

Hvis det materiale som du selv har lavet offentliggøres, 
skal du sikre dig, at du har styr på alle 
ophavsrettighederne til alle billeder, tekstdele osv., som 
du har brugt, og sikre dig at du har angivet korrekte og 
fyldestgørende kildehenvisninger.   

 

http://creativecommons.dk
http://creativecommons.dk

