
1 Filmning

2 Att lägga till musik

3 Att lägga in bilder eller animation i en video

4 Publicering av en video

Du får för det mesta filma på allmänna och privata platser, om inte platsens
ägare har förbjudit det. Man får inte filma på ett sätt som kan störa andra.

Om du filmar personer, kolla om det är okej med dem först.

Om du vill lägga till musik i en video behöver du tillstånd från musikens
upphovspersoner. Många skolor har avtal som gör att du kan använda musik i
ditt skolarbete. Kolla om din skola har något avtal.

Du får lägga till musik i en video som du bara ska ha för dig själv. Om du vill
dela videon du gjort med musik på nätet, behöver du tillstånd från musikens
upphovspersoner.

Du kan också själv göra musiken eller använda sådan musik på nätet som är
tillåtet med CC-licens eller annan licens. Kolla licensvillkoren noga.

Du behöver tillstånd av upphovspersonen om du vill använda bilder.
Tillstånd kan du få på olika sätt:

Om du lägger ut en video på nätet, kolla att du har rätt att lägga ut alla verk du
använder, som bilder och musik. Glöm inte att kolla med de personer som är
med på bilden om det är okej.

Med skolans skolkopieringsavtal Du får kopiera och skanna bilder, noter
och text ur böcker eller kopiera bilder, noter och text från nätet till ditt
skolprojekt. Du får enbart dela materialet i undervisningsgrupp inom skolan.

a.

Bilder med CC-licens på nätet Kolla licenssymbolen vad du får göra.
CC-licenssymbolen och upphovspersonens namn ska du skriva ut vid bilden.

b.

Med upphovspersonens tillstånd Du kan få tillstånd av upphovspersonen
om du vill använda något.

c.

Kom ihåg att nämna källan och namnen på bildernas,
texternas och musikens upphovspersoner i din video.


