
MINNESLISTA FÖR PROJEKTARBETEN 

 

 
Citat: När du använder en annan text ord för ord är det fråga om ett citat.
Då ska du även göra en källhänvisning.

 

 Med skolans skolkopieringsavtal. Du får kopiera och skanna bilder, noter och
text ur böcker, tidningar eller andra publikationer eller kopiera bild, noter och
text från nätet. Du får enbart dela materialet i undervisningsgrupp inom skolan.

Med CC-licens. Kolla licenssymbolen vad du kan göra.
CC-licenssymbolen och upphovspersonens namn ska nämnas vid verket.

Någon annan licens Upphovspersonen kan ha tillåtit att bilden eller något annat
verk används genom någon annan licensmärkning eller i användarvillkoren
eller att du har bett om tillstånd

Att lägga till musik som en del av projektarbetet 
Det behövs i allmänhet tillstånd av musikens upphovspersoner för att
använda musik.

Kolla om skolan har tecknat ett avtal om musikanvändning eller kontakta en
upphovsrättsorganisation på musikområdet och fråga om tillstånd.

Du kan också använda sådan musik som är tillåten med CC-licensen eller med
annan licens. Kolla licensvillkoren noga.

 

Länkning. Det är tillåtet att länka direkt till den webbsida som materialet finns på.

 

 

Inbäddning av ett videoklipp i det egna arbetet
Det är möjligt att lägga en direktlänk i det egna arbetet till ett videoklipp som
någon annan har gjort. Rättighetshavaren till videon kan också ha gjort det möjligt
att bädda in videon (t.ex. i YouTube har vissa videoklipp en sådan funktion.)

Användning av bilder och texter behöver tillstånd
Användningen ska vara tillåten. Tillstånd kan du få på flera olika sätt:
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Du får fritt använda information och idéer. Du kan samla in information
från olika källor och återberätta den med dina egna ord. Kom ihåg att ange
upphovspersonernas namn och källan!

Om du vill publicera ditt projektarbete på nätet, se till att du har de 
tillstånd från andra upphovspersoner eller andra rättighetshavare som 

krävs för att få publicera verken på nätet.
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