
 
 

 

 

Hvor meget må jeg kopiere? 

 Du må kopiere så meget du vil – til eget brug 

 Du må kopiere 20% max 50 sider fra et tekst- eller 

nodemateriale, dog altid 4 sider, hvis du vil dele med andre 

 Du må IKKE uploade materiale fra betalingsdatabaser, aviser og 

dagblade til f.eks. Moodle 

 

 

HUSK altid kildeangivelse 

 

Hvad er kopiering? 

 

 

 

 

 

 

 

Elektroniske tekster 

For elektroniske materialer (e-bøger og –tss) gælder: 

 Du må dele med andre på AAU’s passwordbeskyttede 

platforme (Moodle) 

 Du må linke til materialerne – aldrig maile/sende/dele 
udenfor AAUs lukkede rum 

Fra elektroniske materialer KUN hvis licensen tillader 
HUSK altid kildeangivelse 

 

Hjemmesider, websider, Internet & YouTube 

 Du må copy/paste, downloade og digitalkopiere fra lovlige 
websider 

 Du må dele med andre på AAU’s passwordbeskyttede platforme 

(Moodle) 

 Du må linke til materialerne – aldrig maile/sende/dele udenfor 

AAUs lukkede rum 

 

Du må embedde videoer, der er lagt lovligt på YouTube 

Billeder og Grafik 

 Du må anvende billeder og grafik i opgaver/artikler så længe 

de IKKE OFFENTLIGGØRES uden for AAU 

Hvis opgaven/artiklen offentliggøres, skal du have aftale om 

rettigheder til billeder og grafik 

 Du må anvende billeder, der er markeret med en Creative 

Commons Licens fra f.eks. www.Pixabay.com 

Film 

 Du må vise film til undervisning/eksamen, hvis du selv indgår en 

aftale med rettighedshaverne  

 Du må fremvise YouTube-videoer, der er lagt lovligt på YouTube  

 

 

 

Du kan finde lovlige film på f.eks. Internet Archive og i Mediastream 

 

Musik – til undervisning 

 Du må bruge indspillet/udgivet musik 

 Du må bruge din egen musik 

 Du må bruge musik fra Mediatream 
 

Hvis du vil spille musik OFFENTLIGT, skal du kontakte KODA for 

rettigheder og afregning 

Se mere på www.KODA.dk 

 

TV – til undervisning 

 Du må kopiere programmer fra DR, DR 2, TV2 og TV2-regioner 

 Du må dele kopierne på AAUs passwordbeskyttede platforme 

(Moodle) 

 Du må anvende materialer fra Mediastream 

 Du må kopiere eller fremvise spillefilm, hvis du har en aftale 

med rettighedshaverne 
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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 

 Du må copy/paste, downloade eller på anden måde 
digitalkopiere fra digitale tekst- og nodematerialer, som 
hjemmesider, e-bøger, cd-rom’er og pdf-filer 

 Fra elektroniske materialer kun hvis licensen tillader det. 

 


