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Hvor meget tekst må jeg kopiere? 

Du må kopiere så meget du vil – men KUN til eget brug! 

Hvis du vil dele med andre, må du kopiere 20 %, men 

maks. 30 sider fra et tekstmateriale. Du må dog altid 

kopiere 4 sider uanset materialets længde 

Aviser må du fotokopiere og printe 

- men IKKE skanne eller digitalkopiere 

 

HUSK altid kildeangivelse – dette gælder alle 

materialetyper! 

 

Hvad er kopiering? 

Fotokopi  
- Fra papir til papir  
Skan og print  
- Fra papir til digital fil 
- Fra internettet og andre digitale medier til udprint på 
papir  
Digital kopiering 
- Fra et digitalt format til et andet digitalt format. Dette 
inkluderer copy/paste, download eller andre former for 
digitalkopiering fra digitale medier og filer, som fx 
hjemmesider, e-bøger og pdf-filer 

 

Elektroniske tekster 

For elektroniske materialer (fx e-bøger, e-tidsskrifter og 

digitale kopier) gælder:  

Du må dele digitale kopier med andre på UCN's 

passwordbeskyttede platforme (fx Canvas), men KUN hvis 

licensen tillader det 

Du må altid linke til materialerne, men ALDRIG maile eller 

dele udenfor UCN’s lukkede rum (fx på Facebook) 

 

Film og TV 

Du må fremvise og linke til film og TV-udsendelser, som er 

tilgængelige via mitcfu.dk 

Du må fremvise og linke til YouTube-videoer, der er lagt 

lovligt på YouTube af rettighedshaveren 

Du må kun fremvise spillefilm, hvis du har en aftale med 

rettighedshaverne 

Internet 

Websider er, ligesom andet materiale, dækket af 

ophavsretsloven 

Du må copy/paste, printe, downloade, digitalkopiere fra 

lovlige websider 

Du må dele kopier med andre på UCN’s 

passwordbeskyttede platforme (fx Canvas) 

Du må altid linke til lovligt indhold fra internettet, men 

ALDRIG maile eller dele indholdet udenfor UCN’s lukkede 

rum (fx på Facebook)  

 

Billeder og grafik 

Du må anvende billeder og grafik i opgaver, 

præsentationer m.m., så længe de IKKE offentliggøres 

udenfor UCN’s passwordbeskyttede rum 

Hvis opgaven offentliggøres, skal du have en aftale med 

rettighedshaveren 

Du må altid anvende billeder, der er markeret med en 

Creative Commons Licens fra fx Pixabay.com 

 

Alle bøger, tidsskrifter, billeder, film mv. er beskyttet af ophavsretsloven. Det skal du være opmærksom på, når du bruger, kopiere eller 

deler andres materiale. UCN har indgået aftaler, der gør det muligt for ansatte og studerende, at bruge ophavsretligt beskyttet 

materiale i uddannelsessammenhæng uden at skulle spørge rettighedshaveren til det enkelte værk om lov. Du skal rette dig efter 

følgende regler: 

 


