
Juridiske problemer forbundet med e-læring



Da jeg læste, var der slet ikke noget, der hed e-læring



Men det er der nu, kan man diskret antyde



E-læring = brug af digital teknologi i undervisningen:

- Vi bruger alle sammen PowerPoint i undervisningen

- Nu kan man også få ”smartboards”. Kender I dem? De er for 

seje

- Man lægger materiale ud til de studerende på inter- og 

internet

- Webcast af undervisning



Men det skaber en række juridiske problemer!



Forskningsnettet.dk/jura

http://www.forskningsnettet.dk/jura


Der er mindst fire problemer forbundet med e-læring, så vidt jeg 

lige kan overskue det

- Brug af beskyttet materiale kræver tilladelse fra 

rettighedshaverne

- Må man linke i sit e-læringsmateriale?

- Webcast af undervisning kræver tilladelse fra læreren

- Hvordan beskytter man som lærer sit eget materiale?



Vi tager det lige fra toppen



Det meste af det materiale, det er relevant at bruge i e-

læringssammenhæng – tekster, billeder osv., er ophavsretligt 

beskyttet.



Og derfor kræver brug af andres materiale som udgangspunkt 

tilladelse! 



Ellers er det forbudt, og faktisk også strafbart



Hvem skal man have tilladelsen fra?

Tekster: Ophavsmanden + forlag

Film: Filmselskabet m.fl. 

Radio-tv: Radio/-tv-stationen + eventuelt de medvirkende i 
udsendelserne

Musik: KODA

Billeder: Den, rettighederne er hos, dvs. fotografen, et eventuelt 
billedbureau m.m. 



I en travl hverdag fungerer det ikke altid rigtig, det med de 

individuelle tilladelser! I hvert fald ikke, når det handler om 

andet end musik



Tillad UBVA at demonstrere:







Det er et kæmpe problem, det her. Vi holdt faktisk et 

symposium om det tilbage i oktober sidste år.

http://www.forskningsnettet.dk/jura?q=da/symposium2009


Der er visse situationer, hvor man ikke skal have tilladelse.



Nemlig hvis:

- Man har fået materialet fra en lovlig e-læringsportal 

- Ens brug er dækket af en Copydan-aftale

- Ens brug er udtryk for lovligt citat

- Ophavsmanden har sagt offentligt farvel til sin ophavsret

- Materialet er gammelt og i public domain af den grund



I kan sige, hvad I vil: Den bedste løsning er e-læringsportaler!

I udlandet styrer de for ondt på det område her. De af jer, der 

arbejder på uni, kender måske den amerikanske ”jstor”-

hjemmeside?

I Danmark har gymnasier og grundskoler mv. jo EMU-portalen

På universitetsområdet halter det bagefter, når det handler om 

dansk materiale

http://www.emu.dk/
http://www.emu.dk/
http://www.emu.dk/


Copydan-systemet

Det virker fantastisk! 

Når det altså virker…



Begrænsningsregler

http://jura.ku.dk/for_ansatte/uddannelser/undervisningsmateriale/fremstilling/


Citatretten

Man må låne en lille, beskeden brøkdel af andres materiale, 

med fuld kildeangivelse

Og man må ikke citere billeder



Ophavsmanden har sagt farvel til sin ophavsret

Bl.a. via Creative Commons-licenser som led i open access-

ordninger

Eller evt. vha. mere skræddersyede løsninger

http://www.creativecommons.dk/om/
http://www.creativecommons.dk/om/
http://www.creativecommons.dk/om/
http://www.ubva.dk/678


Det med creative og open access er noget, vi kommer til at se 

rigtig meget mere af i fremtiden



Man må bruge gamle værker i public domain

Hvornår er stof i public domain?

Egenlige værker (bøger, artikler, musik m.m.): 70 år efter 

ophavsmandens død

Databaser, der ikke er værker: 15 år efter fremstillingen og i 

visse tilfælde offentliggørelsestidspunktet

Fotografier, der ikke ligefrem er originale kunstværker: 50 år 

efter optagelsen

Udøvende kunstneres præstationer: 50 år efter præstationen blev 

fremført



Må man linke i sit e-læringsmateriale?

- Referencelinking (links til forsider) er tilladt

- Deeplinking til ulovligt materiale er forbudt

- Deeplinking til lovligt materiale er nok lovlige, hvis ikke 

rettighedshaveren forbyder linking

- Deeplinking til lovligt materiale er måske ulovlig, hvis 

ophavsmanden forbyder linking

http://www.forskningsnettet.dk/jura?q=da/jura_link


Webcast kræver tilladelse fra læreren.

Dels fordi det, læreren siger, er et værk, og dels fordi 

optagelsen er en personoplysning omfattet af persondataloven

Ingen forklarer dette bedre end min ven Udsen.

Se bare…

http://www.forskningsnettet.dk/jura?q=jura_webcast


Læreren har ret til sit eget materiale

Hvordan sikrer man sine rettigheder? 

http://www.forskningsnettet.dk/da/jura_rettigheder


Men hør lige engang – kan institutionen egentlig ikke bare sætte 

sig på underviserens rettigheder, og f.eks. genbruge hans 

undervisningsmateriale?



Nul putte



Nu skal I bare høre.



Ophavsretten i ansættelsesforhold

Mange værker skabes af ansatte ophavsmænd som led i et 

ansættelsesforhold for en arbejdsgiver.









Så opstår spørgsmålet: Hvem har ophavsretten til værkerne?



Det er der retspraksis om. Den går ud på, at:



Ophavsretten i ansættelsesforhold

Hovedregel:

Medmindre der er aftalt noget andet, får arbejdsgiveren kun 

den del af ophavsretten, der er nødvendig for arbejdsgiverens 

sædvanlige virksomhed på det tidspunkt, hvor værket bliver 

skabt. 

(Undtagelse: Det her gælder ikke for computerprogrammer. 

Det er ikke vigtigt nu.)



Hvad skal det smølfe?

Jo, hør nu:



Ophavsretten i ansættelsesforhold

Ophavsretten medfører ret til 

• Eksemplarfremstilling

• Eksemplarspredning

• Eksemplarvisning

• Offentlig fremførelse



Ophavsretten i ansættelsesforhold

Retten til eksemplarfremstilling kan f.eks. opdeles i:

• En ret til at fremstille papirbøger

• En ret til at fremstille e-bøger

• En ret til at fremstille lydoptagelser, hvor nogen læser værket op



Ophavsretten i ansættelsesforhold

Retten til at fremstille papirbøger kan inddeles i:

• en ret til at fremstille danske bøger,

• en ret til at fremstille bøger, hvor manuskriptet er oversat



Ophavsretten i ansættelsesforhold

Retten til oversættelse af en bog kan inddeles i:

• En ret til at fremstille bøger på svensk

• En ret til at fremstille bøger på norsk

• En ret til at fremstille bøger på engelsk

• En ret til at fremstille bøger på fransk



Ophavsretten i ansættelsesforhold

Retten til eksemplarspredning kan inddeles i:

• en ret til spredning ved salg

• en ret til spredning ved gave

• en ret til spredning ved udlån

• en ret til spredning ved leasing

Etc.



Ophavsretten i ansættelsesforhold

Arbejdsgiveren får ikke ”ophavsretten”. Han får kun den lille 

del af den, han har brug for i sin sædvanlige virksomhed.



Ophavsretten i ansættelsesforhold



Ophavsretten i ansættelsesforhold

Avis

Journalist

Retten til trykning og udgivelse i avisen



Ophavsretten i ansættelsesforhold

Arkitekt

Designfirma

Retten til eksemplarfremstilling + videresalg til engros-led



Ophavsretten i ansættelsesforhold

Reklamekonsulent

Reklamebureau

Retten til brug i annoncer o.l.



Ophavsretten i ansættelsesforhold

Journalist

Ritzaus Bureau

Retten til videresalg til abonnenter

Avis, der gerne vil

købe en enkelt artikel

Ugeskrift for Retsvæsen 1982 s. 926 ff:



So what? Hvad betyder det for os?



Det betyder, at uddannelsesinstitutioner kun har del i de af 

lærernes ophavsrettigheder, de har brug for for at blive ved 

med det de har gjort indtil nu. 

Hvis en uddannelsesinstitution vil begynde på noget nyt, der 

medfører nye måder at udnytte lærernes materiale på, kræver 

det en forhandling med lærerne.



Hør blot:



Jeg tror søren jenseme, at vi

skal til at udgive

de ansattes undervisnings-

materiale på kommer-

cielle forlag…

Ledelsen

Hengivne medarbejdere







Jeg tror katteme vi

skal til at sælge de ansattes PowerPoint-slides

til andre uddannelsesinstitutioner…

Ledelsen

Hengivne medarbejdere







Jeg tror hverken værre eller bedre, end at vi nu 

begynder at 

lægge lærernes 

undervisningsmateriale 

ind i en database, og så må 

alle genbruge hinandens materiale…

Hengivne medarbejdere

Ledelsen





Det må man faktisk ikke uden forhandling.



Se www.forskningsnettet.dk/jura her

http://www.forskningsnettet.dk/jura
http://www.forskningsnettet.dk/jura?q=jura_webcast


The end



Vi ses på www.forskningsnettet.dk/jura

http://www.forskningsnettet.dk/jura

