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"Forestil dig en verden,
hvor hvert eneste menneske på Jorden har fri
adgang til summen af al
menneskelig viden."
— Jimmy Wales, grundlægger af Wikipedia

”Forestil dig en skole…”
— Lær IT

5

6

Indhold
Forord ..............................................................................................................................11
Bog med mange muligheder ........................................................... 17

Kapitel 1
Didaktik ......................................................................................................................... 20
Teknologiens indtog ........................................................................ 22
Didaktik 2.0 ..................................................................................... 26
Andres værker – se, men ikke røre. ................................................ 29

Kapitel 2
Loven om ophavsret .................................................................................................... 32
Konklusion på lovtekst .................................................................... 32
Licensaftaler..................................................................................... 34
Lovtekst om ophavsret .................................................................... 38
Opsummering af loven om ophavsret ............................................ 46
Du må gerne spørge om lov ............................................................ 46
Da jeg fik et ja .................................................................................. 47
Dine aftaler gælder som udgangspunkt kun for dig...................... 48
Hvordan kan man udøve sin ret til at videndele? ......................... 49

Kapitel 3
Creative Commons ....................................................................................................... 53
Sådan virker licenserne ................................................................... 54
Hvem kan bruge licenserne ............................................................ 54
De fire betingelser ........................................................................... 56
BY – attribution (Kildeangivelse) ................................................... 56
NC – non commercial (Ikke-kommerciel)..................................... 56
ND – no derivatives (Ingen bearbejdelse) .................................... 57
SA – share alike (Del på samme vilkår) ......................................... 57
CC licenser – Det må du altid ....................................................... 58
7

De seks licenser ............................................................................... 59
Klik på licensen og få forklaring .................................................... 61
Sådan kan Creative Commons bruges i skolen. ........................... 62
Sådan bruger du andres Creative Commons-værker .................. 63
Udgiv selv med CC licenser .......................................................... 64
Knyt licensen til dit værk ............................................................... 66
Snak om licenser på klassen ........................................................... 69
Hvem står bag Creative Commons? ............................................. 71
Creative Commons Danmark ....................................................... 71
Deling som grundlag for vækst, kreativitet og kulturarvssikring 72
Sådan bruges Creative Commons med eleverne ......................... 76
Er Creative Commons lovligt? ...................................................... 81
Andre licenser ................................................................................. 83
Public Domain ................................................................................ 83
CC0 ................................................................................................. 84
US Government Work................................................................... 84

Kapitel 4
400 millioner undervisningsmaterialer ................................................................... 88
Billeder............................................................................................. 89
Flickr.com ........................................................................................ 90
The Commons – på Flickr ............................................................. 91
Picasaweb.google.com .................................................................... 93
104 andre billedtjenester ............................................................... 94
OpenClipArt.org ............................................................................ 94
Carpictures.cc ................................................................................. 94
Morguefile.com ............................................................................... 94
Maersk ............................................................................................. 95
100 andre frie billedsamlinger ....................................................... 95
Musik ............................................................................................... 96
Jamendo.com ................................................................................... 97
Incomptech.com ............................................................................. 98
CC Mixter ....................................................................................... 99
Freesound.org ................................................................................ 100
Newgrounds.com.......................................................................... 101
Leksika ........................................................................................... 102
Wikipedia ...................................................................................... 103
Calameo ......................................................................................... 104
Videotjenester ............................................................................... 106
8

Skoletube ....................................................................................... 107
Al Jazeera ...................................................................................... 108
NRK Beta ...................................................................................... 109
Hurtigruten på NRK.................................................................... 110
TED – Ideas worth spreading ..................................................... 111
Vimeo.com .................................................................................... 112
YouTube.com ............................................................................... 112
Andre eksempler .......................................................................... 112
Flere medier samlet ...................................................................... 114
Wikimedia Commons .................................................................. 114
Archive.org .................................................................................... 115
Tjenester der anvender andre licenser ....................................... 117
Biopix.dk ....................................................................................... 118
U.S. Government Work .............................................................. 119
Nasa Images .................................................................................. 121
Musopen.com ............................................................................... 122
Gutenberg.org ............................................................................... 123
LibriVox.com ................................................................................ 123
Kulturperler .................................................................................. 124
Den Store Danske.dk ................................................................... 125
Søgetjenester og værktøjer. .......................................................... 127
Creative Commons Search .......................................................... 127
Google Avanceret Søgning .......................................................... 128
Materialesamlinger på vej ........................................................... 128
Hvor kommer indholdet fra ......................................................... 129
Sådan henter du materialerne ..................................................... 129

Kapitel 5
Undervisningsmaterialer...........................................................................................132
Støt dine elever og dit fag ............................................................. 132
Keine Hexerei, nur behändichkeit .............................................. 133
Billedfortællinger om klima ......................................................... 134
Filsamlinger fra Flickr .................................................................. 135
Øvelser og materialeark................................................................ 135
Forslag til en lærervejledning ...................................................... 136
Værktøjer, der hjælper med det lovlige ...................................... 138
Forældrene skal også med ............................................................ 141

9

Kapitel 6
Skolens fremtid...........................................................................................................143
Skolens undervisningsmaterialer................................................. 143
Skolekulturen indadtil .................................................................. 144
Skolekulturen udadtil ................................................................... 145

Efterskrift ....................................................................................................................146
Tak til ............................................................................................. 150

Ressourcer og referencer......................................................................................... 152
Om bogen .................................................................................................................... 152
Om forfatteren ........................................................................................................... 152
Indeks ...........................................................................................................................153

10

Målet med bogen er at støtte op om dannelsen af eleverne, til at blive kompetente vidensforbrugere og vidensproducenter, og herunder lære dem om ophavsret, for at de kan
være lærende og agerende i vores videnssamfund.

Forord
Må vi byde velkommen til en verden fuld af muligheder. En verden med tusindvis af
(andre) kreative og gavmilde ildsjæle, der venter på at hjælpe dig og dine elever! En
verden hvor vi kan gå ombord i millioner og atter millioner af digitale værker, som
det er helt op til dig at bruge fuldstændig, som det passer ind i din undervisning.
Det eneste du skal gøre er at udvælge det bedste indhold set med dine faglige briller.
Lyder det for godt til at være sandt? Så gnid øjnene og læs videre – den er god nok.
Jimmy Wales’ elegante vision om at ”forestille sig en verden, hvor hvert eneste
menneske på Jorden har fri adgang til summen af al menneskelig viden” lyder måske
som en utopi, for hvordan skulle vi kunne dele viden med hinanden? Svaret er enkelt: Det kan vi fordi viden i dag er digital og fordi vi kommunikerer digitalt.
For Jimmy Wales er der ikke tale om en utopi, men om en virkelighed, der er ved at
være så tydelig, at vi alle må forholde os til den, nemlig at internettet giver os alle
mulighed for at bidrage med en viden og selv med en minimal indsats fra den enkelte, kan resultatet blive enormt, når først vi er mange nok.
Jimmy Wales er idémanden bag Wikipedia, verdens største leksikon på nettet, hvor
alt indhold er skrevet af brugerne, under vilkår som tillader alle og enhver at kopiere
og bygge videre på det andre har lagt på Wikipedia. Så netop han, af alle, har set
hvordan internettets og fællesskabets energi kan gøre visionen til virkelighed.
I dag er Wikipedia blot ét af mange eksempler på, at viden kan samle sig i enorme
mængder, når brugere inviteres til at give en hånd med, for der er vitterlig masser af
personer, der gerne vil dele deres værker med andre, og vi kan derfor finde millioner
af eksempler på denne frie videndeling.
Desværre er ikke alle, der lægger noget på internettet, af den opfattelse, at alt skal
deles gratis og frit, heller ikke selv om det kan være oplagt til undervisningsbrug, og
derfor finder vi også store mængder indhold, hvor intentionen fra ophavsmanden er
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at vise, men bestemt ikke at dele indholdet, og dette indhold er derfor helt automatisk beskyttet af ophavsretten.
Dermed kommer vi til sagens kerne, nemlig at internettet rummer to slags indhold,
det vi må ”røre ved” og det vi kun må ”se på”.
Vi er i klemme mellem det vi gerne vil og det vi må.

Hvis man kunne få stød af sin mus, når man rørte ved beskyttet materiale på internettet, ville det næppe være svært at skelne. Men som indholdet er præsenteret i
dag, kan det virke som en gavebod, som vi fristes til at gå ombord i, fordi det er ligeså
nemt at kopiere beskyttet som frigivet materiale. Man kan jo ikke se eller mærke
forskel.
Vi finder lige et billede hist, og en sang her, og så en god tekst et tredje sted, og måske er vi så optaget af alt det dejlige faglige materiale vi finder, at vi glemmer at undersøge om materialet er et ”se på” eller ”røre ved”-værk.
Denne bog handler derfor blandt andet om, hvordan vi kan se forskel på de to typer
indhold. Hvordan vi finder den ene type og undgår den anden, og hvordan vi klæder vores elever på til at kunne det samme. Kort sagt så handler bogen om problembarnet ophavsretten.
Skolerne har i mange år relativt nemt kunnet forholde sig til ophavsretten ved helt at
ignorere den og lave licensaftaler om brug af kopimaskinen. Nu er tiderne ændret.
Internettets mange tilbud om viden, undervisningsmaterialer, kommunikation og
ikke mindst online-værktøjer ændrer vores måde at undervise og lære på, men det
betyder samtidig at der ikke længere er nogen licensaftaler, der dækker os, når vi
henter, bruger, bearbejder og udgiver andres materialer på nettet. Licensaftalerne
har vi stadig, men de gælder fortsat kun for kopimaskinen. Men det er jo ikke længere der, vi henter vores viden fra…
Med denne bog bliver du klædt på til at kunne undervise med it uden at skulle bøje
eller ignorere ophavsretten. Du får kendskab til materialer, der i omfang og kvalitet
langt overstiger, det vi har på hylderne på skolen, og du bliver præsenteret for materialer og værktøjer som du og dine elever kan benytte som en tryg og sikker ramme
for jeres ideer og opgaver i skolen.
Kort sagt så bliver du klædt på til at kunne tage imod internettets tilbud og muligheder, sådan at du kan tænke og handle frit i forhold til den undervisning du har lyst til
at gennemføre med dine elever.
12

Viden, der er digital, er tilgængelig og kopierbar i det uendelige, og derfor gør det
ingen forskel, om der laves et eller mange eksemplarer af denne viden. Det er en
kæmpe hjælp til læreren, der med ét klik kan kopiere et klassesæt eller lade eleverne
selv tage en digital kopi af undervisningsmaterialet, og i stedet for at have vores indhold på papir, er vi på vej mod at arbejde digitalt. Dermed er eleverne heller ikke
længere beskyttet på samme måde, som de var med deres utallige kopiark i skoletasken.
Kort sagt befinder vi os i en forandringstid, i forhold til den måde vi håndterer viden
på i skolen.
Derfor er vi også nødt til at kigge på skolens grundlæggende afhængighed af fortsat
at kunne inddrage viden, erfaringer og virkelighed i undervisningen, for uden indhold ingen undervisning!
Vi er nødt til at lære, hvordan man kan afkode om indhold på nettet kan være beskyttet af ophavsret, for at kunne afgøre om indholdet må bruges, inddrages og bearbejdes i vores undervisning, og vi må acceptere at ikke alt, hvad vi finder brugbart
med de pædagogiske briller, er udgivet med videndeling for øje, og at vi derfor kan
komme i klemme mellem det vi gerne vil og det vi må.
Men vigtigst af alt, så er vi nødt til at gøre noget, for problemet er til stede, og det er
skolens vigtigste råstoffer der er på spil, nemlig vores viden og vores elever.
Med denne bog har du en løsning, som holder for dig og dine elever.

Derfor vil vi også gerne byde dig velkommen til denne bog, for med den i hånden vil
du være klar til at gå ud i det store læringslandskab og navigere i det store udbud af
viden og værktøjer på nettet, som du kan og må bruge kvit og frit i din undervisning.
Vi vil fokusere på de værktøjer og ressourcer, der er lovlige at kopiere og inddrage i
vores undervisning. Steder, hvor billeder, artikler, film, interviews, musik, opskrifter,
forskningsresultater og meget andet godt er udgivet under betingelser, der gør dem
anvendelige for vores undervisning. Faktisk vil du finde alt hvad fagmålene kan
ønske og alt hvad du kan drømme om at ville lade dine elever opleve og arbejde
med, og dermed har vi et suverænt udgangspunkt for også fremover at kunne undervise og drive skole.
Dermed er den verden Jimmy Wales forestiller sig, faktisk meget tæt på os nu. Den
står faktisk lige udenfor skolen, og venter på at komme ind. En verden af uendelige
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mængder informationer og medier, som vi skal lære at navigere i, for også at kunne
guide og vise vores elever dens potentiale.
Den venter, og det eneste vi skal gøre, er at åbne for internettet, og inddrage de
mange tilbud i forhold til vores undervisningsmål.
Bogen her vil føre dig ind i en verden af muligheder.

Bogen her vil altså føre dig ind i en verden af muligheder, og give dig opskriften på,
hvordan du og dine elever kan færdes på nettet, uden at krænke andres ophavsret.
At overholde ophavsretten er et vilkår, der gælder for alle, også elever, og derfor er
det også en forudsætning for at beherske en holdbar og lærerig adfærd i internettets
mange muligheder.
Det er det, som denne bog vil kredse omkring i de næste seks kapitler.
I det første kapitel vil vi kigge på hele grundlaget for denne bog, nemlig undervisningen. Hvilke årsager er der i fagmålene til at inddrage it, hvilke kompetencer og
teknologier har vi til rådighed hos eleverne, hvilke fordele vi har ved at kunne tilgå
undervisningsprogrammer som tekstbehandling, billedfortællinger, videoredigering
og meget andet via nettet og i det hele taget vil kapitel 1 tegne et portræt af en itbaseret undervisning, fordi it dels er en hverdagsteknologi som trænger sig på og som
derfor også må regnes for at være skolens didaktiske ramme fremover og fordi it kan
være et oplagt afsæt for at lære noget.
Kapitel 2 handler om loven om ophavsret. Her dykker vi ned i en række paragraffer,
der har betydning for vores arbejde, og ser på hvilke forhindringer ophavsretten
giver os i forhold til undervisningen. Uden kendskab til ophavsretten har vi faktisk
ikke styr på, hvad vi må og ikke må, og derfor skal vi ligesom omkring den her.
Bogens tredje kapitel er løsningen på de udfordringer og forhindringer som ophavsretten gav os i kapitel 2. Creative Commons er nemlig et redskab som enhver ophavsmand, der ønsker at andre må benytte hans værker under mere lempelige betingelser, kan benytte. De betingelser der følger med disse Creative Commons licenserede materialer kan bruges i undervisningen uden, at vi kommer i klemme i
forhold til ophavsret. Men før at vi kan gå ombord i de mere end 400 millioner værker, der allerede nu er udgivet med en Creative Commons licens, må vi kende dette
regelsæt. Så det kigger vi på sammen med en række eksempler på hvordan vi også
skal kildeangive værker, der benytter Creative Commons licenser.
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I kapitel 4 handler det om at finde og sortere disse 400 millioner materialer, som vi
altså gerne må både ”se og røre”. Derfor gennemgår vi en række interessante hjemmesider og webtjenester som du vil kunne bruge til at finde fagligt digitalt materiale
i, uanset fag, klassetrin og emne.
Men vi skal også have lært eleverne at bruge Creative Commons, og derfor er bogens femte kapitel, Undervisningsmaterialer, en række opgaver og elevmaterialer,
som du kan bruge til at lære eleverne om, hvordan de skal gebærde sig på nettet
uden at slække på de faglige mål eller klemme ophavshavsretten. Her ser vi også på
et par undervisningsrelevante værktøjer, der konsekvent understøtter brugen af
Creative Commons licenser.
Kapitlet er din værktøjskasse til at få eleverne dannet til it, og dermed er vi ved vejs
ende, for formålet med bogen er jo netop
… at lave et materiale, der kan støtte op om dannelsen af eleverne, til at blive duelige vidensforbrugere og vidensproducenter, for derved at kunne være lærende og agerende i
vores videnssamfund.

I bogens sjette og sidste kapitel, Skolens Fremtid, er det tid til at summere op og
kigge fremad. Kapitlet rummer derfor en afsluttende diskussion og en række konklusioner, der har betydning for, om vi kommer i mål med en ordentligt undervisning,
der er dybt forankret i en respekt for andres rettigheder, men som samtidig også
tager afsæt i den åbenhed og hjælpsomhed, der er selve Creative Commons’ ide og
som samtidig er vores elevers naturlige opfattelse – nemlig at viden er noget, man
deler for at skabe en sfære af identitet og udvikling omkring sig.
Bogen fortæller kun om problemer og løsningsforslag. Den ægte problemløsning kan
kun klares med handlinger.
Vi håber, at denne bog kan være med til at støtte den overgangsproces vores skolekultur gennemgår i disse kommende år, som vedrører skolens adgang, behandling og
håndtering af viden. At bogen kan være et opslagsværk til en række nyttige materialesamlinger og værktøjer. At belysningen af ophavsretten kan lære eleverne, hvordan de undgår at overtræde loven og dermed undgår at træde andre over tæerne. At
eleverne, med en styrket digital kompetence, vil få en mere frugtbar oplevelse af at
være elev i skolen såvel som medspiller her i verden, og i deres eget liv.
Undervejs kan du i øvrigt også glæde dig til en række spændende indlæg fra forskellige gæster, som vil fortælle om deres berøring med ophavsret, videndeling, samarbejde og skoleudvikling. Det er fra Creative Commons Danmark, Christian Villum
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og advokat Martin von Haller Grønbæk, og fra Sverige ”skoleombudsmanden” for
Creative Commons i Sverige, Kristina Alexanderson. De er superspændende og har
derfor længe stået på min ønskeliste som bidragere til bogen her.
Jeg ønsker, at vi sammen må gøre det nemt og sikkert at være elev i en inspirerende
og lærerig skole, og med fokus på ophavsretten og Creative Commons er mulighederne rigtig fornuftige.
Peter Leth
Lær IT.dk
august 2011
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Bog med mange muligheder
Læs, scan eller remix – der er tre muligheder for at bruge bogen.
Du kan selvfølgelig læse bogen og nyde de mange billeder der
følger med, men du kan også scanne de små mærker, de såkaldte
QR-tags, der findes mange steder i bogen. Ved at scanne disse
mærker med din mobiltelefon eller tablet, kan du nemlig besøge
det materiale på nettet, som du ser gengivet her i bogen, og på
den måde fx se, hvor disse materialer fra bogen er hentet fra.
Enkelte af disse mærker rummer desuden små overraskelser,
hjælp og ekstra informationer, ligesom du på mærket her til højre
kan se, om der er rettelser eller tilføjelser til den version af bogen
som du sidder med nu.
Endelig så kan du også hente bogen som tekstdokument, sådan at
du kan redigere i dette indhold på egen hånd. Jeg er næppe verdens bedste forfatter, men har et budskab som jeg gerne vil
udbrede, nemlig at vi skal fokusere på de utrolige muligheder
skolerne har ved at kende til og anvende tjenester og værktøjer,
der tillader vidensdeling og vidensbearbejdning. Så hvis du kunne tænke dig, at indholdet var anderledes fordelt, måske tilpasset
elever eller var sat op på andre måder, ja så er du hermed opfordret til at mixe løs. Blot skal du udgive din version under samme
licens som denne.
Derudover er der et tredje værktøj med
til denne bog, nemlig et mind map med
materialer, henvisninger og ekstra materialer der alle støtter op om bogen.
Mind mappet kan du besøge som en
hvilken som helst anden hjemmeside, og
her gå på opdagelse i mange af de materialer, som der ikke er
blevet plads til her. Selve mind mappet kan du også eksportere
som pdf eller som tekst, sådan at du arbejde videre i det, ligesom
du kan med bogen, og hvis du er oprettet som bruger hos
MindMeister, kan du desuden klone mind mappet og så redigere
og tilpasse det til dine eller dine kollegers og elevers behov.
Mind mappet rummer derudover ekstra noter, dokumenter og
videoklip med nyttig baggrundsviden, samt et bibliotek med en
række spændende og inspirerende bøger. Mind mappet er derfor
også et springbræt til at komme dybere ind i emnet.
Dermed skulle du have gode betingelser for at kunne tage fat i
materialet og emnet på egen hånd og fx tilpasse det til dine elever. God fornøjelse.
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Didaktik
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Kapitel 1

Didaktik
Målet er at klæde dig på, som lærer, til at
undervise med it.
Lovligt, bevidst og reflekteret.

Man kan lære af andre. Det faktum er
centralt for, at vi mødes i skolen med en
forventning om at blive klogere.
Bliver eleverne bedre til at udføre et forsøg i fysik, hvis de har set det demonstreret
først? Skal det være af læreren på klassen,
eller må det også være i en film på YouTube?
Bliver de selv bedre til at fortælle om forsøget, hvis de samtidig kan vise optagelser
fra det?
Bliver de bedre til at forstå vilkår for fremmede folk og kulturer ved at kunne læse
tekster, høre sange, kommunikere online med dem, og se billeder og filmoptagelser?
Kan eleverne få mere ud af et digt, hvis de fx hører digtet læst op?
Vores verden er stadig mere digital. Vi handler på nettet, holder kontakt med venner
og bekendte på nettet, vi reserverer bøger på biblioteket hjemmefra, vi ringer til
bedsteforældrene over Skype, så de i videosamtalen kan se, at vi har det godt. Vi ser
tv-udsendelser, når det passer os, det samme gælder den musik vi hører og de film vi
vil se. Vi holder forbindelsen med vores arbejdsplads via mails og fælles kalendere,
ligesom vi deler vores undervisningsmaterialer og udveksler fælles viden via fællesmapper og diverse nettjenester.
Vi har en telefon som vi nødig vil undvære, som vi bruger til alverdens ting, endda
til telefonsamtaler.
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Kort sagt: vi er brugere af it, og vi bruger it til at holde os forbundet med vores omverden, vores sociale liv såvel som det arbejdsmæssige. Vi bruger it til at indsamle,
organisere og udtrykke forståelse og forundring: vi bruger it til at lære med.
Undervisning handler om at skabe forståelse, og samtidig også gerne producere nogle biprodukter som nysgerrighed, opfindsomhed, holdning, medmenneskelighed og
refleksion.
Overgangen fra analoge til digitale undervisningsformer skaber nogle nye rammer
og muligheder for vores undervisning. Nye betingelser som vi kan udnytte.
For eksempel muligheden for at fortryde og lave om, der jo gør det mere smertefrit
for eleven at prøve igen og igen. Altså giver digitale medier plads til at være eksperimenterende og nysgerrig, og det er knap så smertefuldt at klippe forkert i det digitale billede, som det er i det fysiske.
De digitale medier og værktøjer gør det muligt at arbejde med helt nye metoder. Vi
kan optage lyd, billede og video når og hvor vi vil. Vi kan kommunikere selv om vi er
uden for hinandens syns- og rækkevidde, og vi er ikke længere afhængige af skolens
fysiske rammer og udstyr. Medier kan sættes sammen til nye udtryk og nye medier.
Fx kan eleverne lave digitale plancher i Glogster, komplette interaktive hjemmesider i Wix, udgive e-bøger på Issuu, være filminstruktør på Skoletube, hvor man også
kan arbejde med fremstilling af tegneserier, billedfortællinger, lokalradio og musikkomposition eller hvad man nu ellers har lyst til. Produkter der umiddelbart ligger
langt fra papir og blyant, men som alligevel handler om det væsentlige, nemlig at
eleven tilegner sig forståelse og udvikler kompetencer til at behandle indtryk og
skabe udtryk. Skrift og tale vil aldrig forsvinde, men suppleres og understøttes af
disse nye teknologier.
Disse teknologier skubber til fagenes selvforståelse og til vores didaktiske rammer for
undervisningen. Hvor vi fx før primært benyttede arbejdsformer som skriftlighed,
tegning, samtale og forelæsning på klassen, må fagene i dag også forhold sig til, hvordan de kan anvende mulighederne for, at eleven har et kamera, en diktafon og en
videooptager i lommen, hvordan internettet kan understøtte vores fag ved, at vi kan
åbne op for uendelige mængder faglig viden, og til hvordan elever med digitale medier har en lang række redigerings- og formidlingsværktøjer til rådighed, som kan
give vores faglige tilgang helt nye vinkler og muligheder. Denne udvidelse af fagenes råderum og værktøjskasse er befordrende for læring og for vores måder at undervise på, dels fordi teknologien er gratis at benytte og ikke slider på hverken ind-
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holdet eller værktøjet vi arbejder med, og dels fordi teknologierne i forvejen beherskes af eleverne – de kender dem og bruger dem i forvejen udenfor skolen.

T EKNOLOGIENS INDTOG
Men teknologierne skubber også vores undervisning over mod grænsen af hvad der
er lovligt. Teknologier skaber muligheder og er, ligesom den vidensøgende elev, ikke
optaget af regler og betingelser. Vores nysgerrighed og anvendelse af nye teknologier
kan dermed skabe problemer for os.
Teknologier er optaget af muligheder – ikke af regler og betingelser.

Teknologierne kunne sikkert være lavet så de advarer os, fx når man højreklikkede
på et billede i en Google søgning for at ville kopiere eller gemme en kopi på sin egen
computer. Det gør de bare ikke, og derfor ledes vi i den tro (måske også fordi det er
bekvemt sådan), at når det er muligt og så nemt, så må det også være lovligt.
Pointen er, at du kan, fordi vi teknologisk har muligheden. Som lærer er vi naturligt
nok mest optaget af, hvad det så kan bruges til i undervisningen, og har måske ikke
så meget fokus på om der er nogle juridiske problemer forbundet med muligheden.
Vi skal lære eleverne at forholde sig til ophavsret, og vise dem potentialet i den digitale
formidling, på samme måde som vi skal lære dem om færdselsregler, inden vi lukker
dem ud i trafikken og siger god tur.

Det er ikke så underligt, for problemet er ret nyt. Tidligere har vi haft bøger og kopier på papir som udgangspunkt. Måske suppleret med lidt nedrullede vinduer, når
der skulle vises film. Men vores handlinger ved kopimaskinen var ikke problematiske, fordi vi med vores Copydan-aftale måtte kopiere uddrag af beskyttede værker.
Det var ligesom det. Det var nemt for skolerne at overholde, og nemt for rettighedshaverne at kontrollere. Man kunne sikre sig mod, at værker blev massefremstillet og
misbrugt, fordi skolerne med deres kopimaskiner ikke havde teknologierne til at
udrette nogen betydelig skade.
Med digitale værker, er en kopi det samme som uendeligt antal kopier. Vi kan jo
blive ved med at kopiere et digitalt værk uden, at det betyder noget for kvaliteten af
originalen eller kopierne.
Det at dele eller anbefale ligger i direkte forlængelse af det at undervise.

Det betyder, at vi med digitale værker kan dele et materiale med alle dem vi ønsker.
Den gode nyhed er derfor, at vi aldrig før har haft så gode betingelser for at kunne
distribuere informationer og materialer i skolen, som vi har nu, og at vi som lærere
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uden problemer kan præsentere alt, hvad vi finder interessant. Vi deler og anbefaler
vores viden og faglighed til eleverne kan man sige. Man kan måske næsten sige, at
læreren er en stor ”synes godt om” funktion for eleven. Vi udvælger og tilrettelægger
jo undervisningen, fordi vi synes godt om vores fag og om det som eleverne skal
lære.
Så når vi ved, at eleverne, gennem brug af fx Facebook udenfor skolen, benytter
funktionen ”synes godt om” til at udveksle indtryk og gøre sig til en nyttig deltager i
et (kreativt) fællesskab, ja så er det ikke svært at forestille sig, at eleverne også gerne
vil anbefales materialer på denne måde.
Den dårlige nyhed er den samme som den gode, nemlig at kopiering og deling af
digitale materialer er utrolig enkelt, og derfor er det også utroligt nemt at krænke
ophavsretten. Det er nemt at lave en musikvideo med Madonnas musik og udgive.
Dermed er Madonnas tab sandsynligvis ubetydeligt, men det potentielle tab er
enormt, hvilket betyder, at det er svært at gennemføre eventuelle retssager og derfor
også det mere uklart hvilke konsekvenser det kan medføre.
For at it kan have nogen som helst rolle i undervisningen, og at vi som lærere kan
have noget som helst med det at gøre, må det derfor som udgangspunkt være lovligt.
Vi skal altså vide, hvad vi må dele og anbefale, og hvad vi skal holde fingrene fra.
Det er ikke vores arbejde at kriminalisere os selv eller vores elever.
Samtidig må udgangspunktet også være, at eleverne arbejder lovligt, og at de lærer
klart at skelne mellem, hvad der er muligt og hvad der er tilladt.
Derudover må vi tænke lidt på vores begrænsede undervisningstid. At vi ikke spilder tiden med at lære eleverne noget der er ulovligt. Det hverken gør eller ønsker vi,
men man kan måske hævde, at vi i kraft af, at vi indtil nu, i fraværet af undervisning
omkring lovlighed, har overladt eleverne til sig selv, ja så har vi også har skabt en
risiko for, at eleverne har kunnet udøve en uheldig adfærd i skoletiden. Eleverne har
det sikkert lidt med læreren som med teknologien, at hvis man ikke møder modstand
er det nok ensbetydende med accept.
Sidst men ikke mindst så er der pædagogisk og økonomisk aspekt ved at lære eleverne at benytte lovligt og frit materiale, nemlig prisen. De millioner af værker vi kommer til at beskæftige os med i denne bog har ud over brugbarheden også prisen til
fælles. De er gratis og dermed er vi som lærere fri til at træffe vores valg på et pædagogisk og ikke et økonomisk grundlag. Skolens økonomi har derfor ingen betydning
for om vi vil være lovlige eller ej.
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Vi skal derfor stille os tydeligt frem i skolen og vise eleverne, at vi kender ophavsretten og har en holdning til lov og ret, men ikke mindst at vi også har en række gode og
holdbare redskaber til, at eleverne kan lære en god og lovlig adfærd, som de kan
bruge både i skoletiden og i deres fritid.
Der er ingen grund til at male fanden på væggen, og starte med at fortælle om alt det
eleverne ikke må. Begynd hellere med de mange gode eksempler på hvad de gerne
må. Mal hellere to store bogstaver på væggen, nemlig CC som er symbolet for Creative Commons.
For hvad betyder det, at der er millioner af
billeder på nettet som vi overhovedet ikke
må røre ved, når der samtidig er andre
millioner af billeder som vi faktisk gerne
må bruge?
Det er jo ubetydeligt, at nogle ophavsmænd spænder ben, når der er nu er så
mange andre, der gerne vil hjælpe og dele
deres viden med dine elever. Så udover at
fortælle hvad vi ikke må, skal vi huske at
fortælle den gode historie. Den om alt det
vi gerne må.
Det har nemlig også en stor betydning for
vores rolle som underviser, vores selvrespekt og ikke mindst elevernes opfattelse
af os, om vi skal påtage os en sarkastisk og
ironisk distance til vores arbejde og undervisning (og dermed os selv), og prøve at se
væk, når eleverne henter det ene og det andet på nettet, uden skelen til ophavsret,
eller om vi i kraft af vores viden har mod til at stå frem for eleverne og sige: i stedet
for at stjæle billeder fra der ikke har givet dig lov, skulle du hellere tage et af de 190
millioner billeder på Flickr, hvor du faktisk har fået lov på forhånd, og i stedet for at
krænke ophavsretten ved at bruge Madonnas musik, skulle du hellere tage et af de
300.000 numre der ligger på Jamendo.
Når det kommer til aflevering af skriftlige opgaver, er vi som lærer jo ikke i tvivl om,
hvor vi sætter grænsen; vi accepterer ikke at få opgaver som eleverne har downloadet, eller som på anden måde er lavet af andre. Så hvorfor ikke også sætte den samme grænse når det kommer til ulovligt indhold? Er det værre for os at eleverne sny24

der med det skriftlige, end fusker med kildeangivelser og ophavsret? Og skal vi
overhovedet tale om, hvad der er værst? Det er slemt begge dele.
Med elevernes anvendelse af it og fremstilling af medieproduktioner, fx billedfortællinger, præsentationer, mash-ups eller filmklip, skal vi derfor fremover både evaluere på produktet i forhold til den faglige opgave, men samtidig også spørge ind til
hvor eleven har sine ting fra, og kræve af eleverne at de har en klar og tydelig kildeangivelse, der også dokumenterer, at de faktisk har ret til at bruge de materialer som
de benytter. Gør vi ikke det, har vi spildt deres tid, fordi de så kun får det halve udbytte af at kunne anvende it i deres arbejde. Vil vi det?
Tingene hænger sammen. Hvis vi vil integrere it i undervisningen, må vi også betinge os, at det foregår lovligt.
Vi skal lære eleverne at forholde sig til
ophavsret, og vise dem potentialet i den
digitale formidling, på samme måde som vi
skal lære dem om færdselsregler, inden vi
lukker dem ud i trafikken og siger god tur.
Vi skal lære vores elever færdselsregler på
internettet, ligesom vi skal lære dem om
sikkerhed i fysiklokalet, regler for leg med
sne i skolegården, grammatik, venlighed og
alle de andre opgaver der tilsammen skal
ruste vores små venner til at blive livsduelige. Den dannelse og herunder itdannelse, skal gøre dem i stand til at agere
sikkert og begavet på egen hånd, for deres egen og for deres omgivelsers skyld. De
skal være i stand til at navigere uden at komme til skade i ”internet-trafikken”, både i
skolen og hjemme, men også fremadrettet mod deres voksenliv.
De skal vide, hvad der er lovligt og ulovligt. Det kan de lære ved, at vi går foran med
eksempler; gennemgår websteder, hvor der findes lovligt materiale som er velegnet
til undervisningen, og kommer med opgaver, der træner lovlig og lærerig omgang
med digitale medier. Og de skal vide, at de altid kan spørge deres lærer, hvis der er
noget de er i tvivl om.
Derudover er der en tillægsgevinst, som du vil opleve, når du besøger de webtjenester, som vi anmelder længere henne i denne bog, nemlig at det samtidig betyder, at
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kvaliteten forbedres og at indholdet bliver endnu nemmere at finde end det ulovlige!
Mon ikke eleverne vil kalde det en win-win-situation?

Didaktik 2.0
Med inddragelse af andre brugeres viden og værker, bevæger vi os ud i web 2.0,
nemlig det gratis, brugergenererede indhold som nettet er så fuldt af.
Denne inddragelse af viden fra nettet i vores undervisning afstedkommer en anderledes tilgang til vores måde at undervise på, man kan måske sige, at vi har brug for at
formulere en didaktik 2.0. Havde vi bare taget billederne fra nettet og printet dem
ud for derefter at lime dem på en planche, ville vi ikke slet ikke udnytte de digitale
muligheder som nettet giver os for at også selve bearbejdningen kan være digital.
Men digitalt kan vi gå ombord i en række ”planche”-værktøjer som fx Tagxedo,
Glogster, Vuvox eller Wix1.
Men når vores værktøjer ligesom vores indhold ligger tilgængeligt online sker der
radikale ændringer i de rammer vi har for undervisningen.
Didaktik 2.0 handler om at anvende it, som værktøj, de steder, hvor det passer vores
fag, vores undervisningsdesign og vores elever, og som stimulerer læring og forståelse hos eleverne.
Udbuddet af tjenester, der kan tænkes ind i vores undervisning, er enormt, og der vil
løbende komme nye tjenester, der introducerer nye funktioner eller muligheder,
som igen vil åbne op for nye og anderledes måder at undervise og lære på. For bare
et par år siden havde man fx næppe forestillet sig at videoredigering skulle foregå på
nettet, men i takt med at nettet bliver hurtigere og teknologierne udvikles er denne
ramme altså ændret i dag.
Vi vender tilbage til et par af disse værktøjer i kapitel 5, hvor vi kigger på hvordan fx
Skoletube ved hjælp af Creative Commons licensering sikrer, at eleverne kan ar-

1

Tagxedo.com Glogster.com Vuvox.com og Wix.com
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bejde sikkert og fagligt med medieproduktioner uden at komme i klemme med ophavsretten.
Der er en række oplagte fordele ved at anvende tjenester, som passerer dit faglige
nåleøje; du har allerede nu foretaget nogle kvalitative vurderinger og tænkt hvordan
indholdet kan passe ind i din undervisning, man kan sige, at du har didaktiseret
tjenesten, og da mange af disse tjenester samtidig er gratis, er dit valg pædagogisk og
ikke økonomisk betinget.
Dertil kommer, at disse tjenester jo både kan bruges i skolen og hjemme, hvorfor
lektier nu også kan tænkes ind i forhold til en arbejdsproces ved en computer, og det
er slut med at tænke på filer, der skal flyttes, gemmes eller lægges på usb-penne. Det
er med andre ord bare programmer, værktøjer og tjenester der kvit og frit venter på
at blive brugt.
Dermed understøtter teknologien vores skolegang, og det er nemt at forestille sig, at
vores skoletaske om kort tid er identisk med vores madpakke. Man behøver ikke at
flytte computere med sig, alle ens data ligger på nettet sammen med de programmer
man skal bruge. Hele pivtøjet kan tilgås fra en hvilken som helst computer eller
mobiltelefon for den sags skyld.
Det er altså et andet billede af vores undervisning, og vores klasseværelse der tegner
sig. Et billede af et klasseværelse, hvor vi med en projektor kan lyse og oplyse vores
elever med indhold fra hele verden. Et billede hvor eleverne har ubegrænset adgang
til en række optagelses- og redigeringsværktøjer. Et billede af en undervisning, der
teknologisk er i stand til at indfange og bearbejde alverdens medier, tekst, billede,
film og lyd på alverdens måder. Et hurtigt kig på nettet viser at der er masser af flotte og tydelige eksempler på, hvordan it har påvirket vores undervisning og de produkter, som vi sætter eleverne til at arbejde med.
Vi opfordrer elever til at udarbejde film, deltage i fotokonkurrencer, lave lokalradio,
lommefilm, lokalhistorie med qr-koder, eller lave en tv-avis på nettet. Vores undervisning bruger allerede nu digitale værktøjer og digitale værker. Og vi som lærere
bruger it, fordi vi også har en flok elever, for hvem denne teknologi er til rådighed, er
deres hverdag og ganske naturlig at anvende.
Det er denne didaktiske ramme, der er så tæt på vores skole nu, og som er så potent,
at vi ikke må lade de fine muligheder gå tabt i en krig om ophavsret og streng overvågning. Men det kræver, at vi bruger teknologierne ansvarligt og viser, at vi godt
kan se forskel på mit og dit.
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Hvis eleverne skal have en chance, må vi benytte os af nogle klare regler. Regler, der
dækker hele deres adfærd ved computeren, både i undervisningen og derhjemme,
og som gør det nemt at forstå, hvad man må og ikke må.
Det kan indledningsvis gøres med disse to huskeregler:
•

•

Vi må se, men ikke røre ved beskyttet materiale, mens vi må røre ved materialer, der er udgivet under mere lempelige forhold, fx med Creative
Commons licenser, i forhold til de betingelser, der er knyttet til værket.
Vi skal altid have styr på vores kildeangivelser og huske navn og licensvilkår på de ting vi bruger og på de ting vi selv skaber.

Så er den ikke længere.
Når man tænker på de muligheder, der ligger med medier i undervisningen, kan
man kun blive glad over, at så mange muligheder ligger åbne.
Eleverne kan prøve kræfter med ideer og muligheder som ikke fandtes før. Vores
eksperimentarium af en skole har fået en fantastisk virtuel tilbygning med de millioner af værker, som vi kan pille ved og skabe indtryk og udtryk med i alverdens afskygninger. ”Hvis du har svært ved at bruge ord, skulle du måske prøve med noget
andet…”
Vores undervisning handler i høj grad om at røre; indsamle, bearbejde, redigere,
samle, forandre, beskære og smelte sammen – både fysisk med blyant, papir og saks,
men også digitalt, og med de mange materialer vi kan finde under åbne licenser er
det oplagt.
Begrebet opgave og aflevering er ændret.
Det samme gælder måden vi retter og evalurer elevernes arbejde.

Men hvorfor arbejder vi overhovedet med andres medier? Hvorfor ikke bare lade
eleverne arbejde med det indhold, de selv producerer fra bunden af?
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A NDRES VÆRKER – SE , MEN IKKE RØRE .
Begrundelsen for, at eleverne ikke kun benytter egne værker i al undervisning er
enkel. Eleverne har simpelthen ikke fysisk adgang til de oplysninger, som de skal
lære noget om. Når vi vil undervise i historie, vulkaner, isbjørne eller astronomi er
det nødvendigt, at vi henter informationerne udefra. Det gjorde man også tidligere,
man læste bøger og andre kilder, så film på tv, og skrev og tegnede sin opgave på
papir.
Nu kan alle informationer komme ind på
ens skærm på et øjeblik, og informationerne kan sættes sammen på utallige måder
og til utallige resultater. Eleven, der arbejder med klimaforandringer, kan hente
billeder af isbjørne, satellitbilleder fra
NASA og hente vejrdata, eller eleven kan
fortælle sin gyserhistorie, men nu også
kombinere den med lydeffekter, som er
hentet på nettet, og dermed støtte sin fortælling med andre udtryksmidler. Begrebet opgave og aflevering er ændret. Det
samme gælder måden vi retter og evaluerer elevernes arbejde.
Undervisningen er altså afhængig af at
have adgang til viden, vel at mærke en
viden, som vores elever må holde i hænderne.
Hvis den viden vi funderer vores undervisning på er beskyttet af ophavsret afskærer
vi dermed vores elever fra at kunne håndtere den. De bliver fikseret i en tilskuerrolle, og undervisningsaktiviteterne bliver distanceret i forhold til det egentlige indhold.
Hvis eleven fx finder et beskyttet billede via en tilfældig billedsøgning på Google,
og sætter det ind i sin film, fordi det er et oplagt motiv for den opgave han arbejder
med, kommer han i klemme fire gange, inden han er færdig med sin opgave. For
først er billedet 1. kopieret, derefter 2. bearbejdet ved at blive sat ind i en anden
kontekst, og endelig er det 3. gengivet i en film og 4. gjort tilgængeligt for andre. Fire
fejl som vi ikke skal lære vores elever!
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Så med mindre opgaven kun gør brug af elevens egne materialer, er der grund til at
være opmærksom på hvilke betingelser andres viden er udgivet under.
Vi står altså med en række muligheder for at anvende enorme mængder viden, samt
spændende teknologier og værktøjer i vores undervisning, som latent risikerer at
bringe vores elever i fedtefadet men som samtidig har et enormt potentiale. Det er
dette potentiale, der er så spændende.
Udgangspunktet er derfor at digitale medier kan skabe nye muligheder for en levende undervisning. At vi lærer af andre og vi derfor også er afhængige af andre. At
deling er at tilbyde andre ens viden, og at deling af digitale værker virker så oplagt,
fordi det jo ligger i selve internettets logik og formål, og fordi vi jo ikke mister noget
af værket selv. Værket er det samme uanset hvor mange gange det kopieres.
Dermed er vi altså i gang med bogens hovedemne; spørgsmålet om lovlighed i forhold til en mediebaseret undervisning, og
hvordan man i praksis på skole-, klasse- og
elevniveau gennemfører en overgang fra
tilfældig mediebrug til kritisk mediebrug.
Ved at lære hvordan vi skal gebærde os
med andres værker, lærer vi en omgangsform, som vi kan tage med os og bruge, også
uden for skolen. Skolen klæder med andre
ord eleverne på til at kunne agere i et videnssamfund og i en verden hvor videndeling er naturlig.
Så lad os lære reglerne at kende, gå uden
om problemerne, de steder hvor de står i vejen for vores undervisning, og lad os
finde alternative ruter til vores undervisning, ligesom internettet selv er et net af
alternative ruter.
Derfor kigger vi i det næste kapitel på reglerne for hvad man må med andres værker,
jævnfør loven om ophavsret, inden vi i kapitel 3, 4 og 5 kigger på hvordan vi finder
en farbar alternativ rute.
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Loven om ophavsret
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Kapitel 2

Loven om ophavsret
Loven om ophavsret fortæller os, hvilken adgang vi har til vores omverden.

I dette kapitel vil vi gennemgå en række paragraffer og vurdere, hvilken betydning
de har for vores undervisning. Målet er, at du med en kort præsentation af ophavsrettens væsentligste paragraffer gennemskuer, at loven ikke er svær at forstå, men at
den desværre er meget begrænsende. Tanken er, at vi ved at anerkende lovens begrænsninger og umuligheder skulle være motiverede for at se os om efter alternative
løsninger.
Loven om ophavsret hører under Kulturministeriet, og er den lov der skal beskytte
ophavsmandens rettigheder. Beskyttelsen
sigter primært mod de økonomiske konsekvenser et misbrug ville medføre. Derfor
kan man måske også hævde, at loven fokuserer på penge og ikke på læring.
Ophavsmanden er den person, der skaber et kreativt værk. Det er Madonna, der
skriver en sang, såvel som Ole, der laver en tegning i 1.klasse. Begge skaber de noget,
som de har den suveræne ejendomsret over. Der er ingen minimumsalder for ophavsmanden, så derfor har vores elever altså de samme rettigheder til deres værker,
som alle andre, der skaber et værk.

Konklusion på lovtekst
Lovtekst er ikke det mest interessante for vores arbejde som lærere. Derfor er konklusionen skrevet her først. Når du har læst dette afsnit kan du få det uddybet på de
næste sider, eller springe direkte til kapitel 3, der kigger på løsningsmodeller i stedet
for problemer.

Derfor er ophavsretsloven egentlig meget nem at forstå:
vi må ingenting med andres værker, hvis vi ikke har fået lov.

32

Loven om ophavsret gør det meget svært for os at arbejde med (digitale) værker i
undervisningen. Vi har lov til at besøge hjemmesider i undervisningen, og her vise
indholdet til eleverne, ligesom de selv kan besøge siden. Det betyder, at vi i klassen
gerne må se, læse og høre indhold på nettet på den interaktive tavle, men vi har som
udgangspunkt ikke lov til at gøre noget ved andres indhold, fx gemme eller kopiere
deres materialer eller sætte det ind i vores egne undervisningsmaterialer.
Hvis vi gør det, laver vi nemlig en eksemplarfremstilling, altså en kopi, uden ophavsmandens tilladelse. Det krænker § 2 i loven, og vi kan derfor blive retsforfulgt
og risikere bødestraf, og da loven ikke handler om strafferet, gælder den altså for
personer i alle aldre. Problemet med ophavsret kommer altså ind i skolen fra første
skoledag!
Et konkret eksempel på det, er fx at billeder fundet i en Google-søgning med overvejende sandsynlighed ikke må kopieres og bruges i elevers og læreres arbejder.
Ophavsmanden har, jf. § 2, suveræn råderet over sit værk, og som konsekvens heraf
er det naturligt nok også kun ophavsmanden, der kan lempe eller frigive råderetten
til andre. Det betyder, at hvis vi ønsker at benytte et givent værk, så er vi helt afhængige af ophavsmanden velvilje. Vi kan spørge ophavsmanden om lov, og hvis
denne giver sin tilladelse, kan vi altså være heldige og få en aftale som giver os nogle
mere frie rammer for, hvad vi må og ikke må. De rammer vi aftaler med ophavsmanden, er en aftale mellem os og berører ikke ophavsretten over for andre. Så hvad
én skole aftaler, kan en anden ikke tage for givet, men skal i stedet også henvende sig
for at få en aftale.
Derfor er loven meget nem at forstå: vi må ingenting med andres værker uden at
have fået lov. Så enkelt er det: Intet indhold i undervisningen uden aftaler med
ophavsmanden.
Dog kan forældelsesfristen hjælpe os med lidt indhold, som vi faktisk må bruge helt
uden at spørge om lov. Forældelsesfristen er 50 år for optagelser af lyd, billede og
film, der ikke betragtes som kunstværker, fx journalistisk arbejde og pressefotos,
mens kunstværker er beskyttet 70 år efter kunstnerens død.
Dermed er det svært at inddrage og arbejde digitalt med hændelser efter 1961, ligesom kunstnere skal være døde før 1941, hvis deres værker skal kunne betragtes som
tilgængelige.
Sådan er loven skruet sammen: den passer godt på ophavsmanden og gør det svært
for skolerne at inddrage viden, som eleverne må arbejde med.
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Men hvad så med de licensaftaler som skolerne har indgået?

L ICENSAFTALER
Mange skoler har indgået § 50-aftaler fx Copydan Tekst og Node-aftaler, som giver
skolen mulighed for at anvende kopimaskinen. Disse aftaler omhandler den analoge
anvendelse, altså at man kopierer fra papir til papir eller at man printer fra digitalt
til analog, og forholder sig altså ikke til bearbejdning og udgivelse på webtjenester.
Derfor dækker de heller ikke skolerne i forhold til en digital anvendelse2, og dermed
giver ingen af disse aftaler eleven lov til at inddrage og gengive beskyttede værker i
en digital elevproduktion.
Derfor er disse skolens Copydan-aftaler irrelevante for vores arbejde med it i undervisningen, og måske en udgift på 120 millioner, der på sigt kan anvendes anderledes ude i skolerne.
En Copydan-aftale giver lov til at kopiere
op til 20 % af indholdet fra et værk.

2

Fra Copydan Tekst & Node aftalen § 3:
”Aftalen omfatter alene analog eksemplarfremstilling, herunder print, fotokopiering af print samt
fremsendelse af telefax. Aftalen giver ikke institutionerne ret til at downloade værker fra Internettet
eller andre kilder til institutionens it-systemer…”
http://www.copydan.dk/DK/Tekstognode_old/Kunder/Skoler%20og%20uddannelser/~/media/Files/Tekstognode/Alm%20aftale%20uden%2
0indskanning.ashx
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Lovtekst om ophavsret
Her følger en række tekster fra loven
om ophavsret. Heldigvis må man gengive lovtekster (§ 9), og derfor har vi
mulighed for at gennemgå de væsentligste paragraffer i loven om ophavsret
her. Følgende citater i dette afsnit er
derfor alle fra retsinformation.dk.

Lovteksten står indrykket med kursiv,
mens afsnit med denne opsætning, er
kommentarer tilføjet af undertegnede.

§ 1 Ophavsmanden
§ 1. Den, som frembringer et litterært eller kunstnerisk værk, har ophavsret til værket, hvad enten dette
fremtræder som en i skrift eller tale
udtrykt skønlitterær eller faglitterær
fremstilling, som musikværk eller
sceneværk, som filmværk eller fotografisk værk, som værk af billedkunst, bygningskunst eller brugskunst, eller det er kommet til udtryk
på anden måde.
Stk. 2. Kort samt tegninger og andre i
grafisk eller plastisk form udførte

værker af beskrivende art henregnes
til litterære værker.
Stk. 3. Værker i form af edb‑
programmer henregnes til litterære
værker.

§1 fortæller altså, at den person, som
frembringer et værk, har ophavsretten
til dette, og at alt, hvad man kan skabe
af værker, er omfattet af denne lov.
Det betyder også, at alt hvad skolen
bygger på og bruger i sin undervisning,
er beskyttet af loven om ophavsret. Det
gælder elevernes egne materialer, dine
undervisningsmaterialer og opgaver, og
ikke mindst, alt hvad vi trækker ind i
undervisningen fra vores omverden,
via internettet, bøger og andre materialer. Så derfor bliver de næste paragraffer også spændende læsning, for her
afgøres det, hvad vi må og ikke må,
med andres værker:

§ 2 Råderetten
§ 2. Ophavsretten medfører, med de i
denne lov angivne indskrænkninger,
eneret til at råde over værket ved at
fremstille eksemplarer af det og ved
at gøre det tilgængeligt for almenhe-
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den i oprindelig eller ændret skikkelse, i oversættelse, omarbejdelse i anden litteratur‑ eller kunstart eller i
anden teknik.

§2 fortæller os, at ophavsretten medfører eneret til at råde over værket, hvilket jo betyder, at det alene er ophavsmanden, der har ret til at råde over
værket.
Uanset formålet, omfanget eller motivet, så er det ikke lovligt at bruge andres værker! Heller ikke selv om man
blot vil bruge det til undervisning og
give elever viden.
Loven handler om rettigheder, ikke om
videndeling.

§ 3 Kildeangivelse
§ 3. Ophavsmanden har krav på at
blive navngivet i overensstemmelse
med, hvad god skik kræver, såvel på
eksemplarer af værket som når dette
gøres tilgængeligt for almenheden.

§3 er alfa omega, når det kommer til at
arbejde med andres værker i undervisningen. Vi skal altid navngive i forbindelse med brug af andres værker. Det
er altså et lovkrav, at man kildeangiver,
når man inddrager andres værker, og

ikke bare et ønske fra os lærere om at se
eleverne over skulderen.
Det kan så virke lidt absurd at snakke
om kildeangivelse på værker, man
benytter, når vi jo i paragraf 1 og 2 har
læst, at vi ikke må noget som helst.
Men § 3 er en regel som fx gælder, når
vi gengiver værker, som vi vitterlig har
fået tilladelse til at anvende eller som
måtte være forældede.

§ 4 Bearbejdelser
§ 4. Den, som oversætter, omarbejder
eller på anden måde bearbejder et
værk, herunder overfører det til en
anden litteratur‑ eller kunstart, har
ophavsret til værket i denne skikkelse, men kan ikke råde over det på en
måde, som strider mod ophavsretten
til det oprindelige værk.
Stk. 2. Ophavsretten til et nyt og selvstændigt værk, som er frembragt
gennem fri benyttelse af et andet, er
ikke afhængig af ophavsretten til det
oprindelige værk.

§ 4 er også vigtig for eleverne. For den
siger, at hvad eleverne laver af skoleopgaver er deres, og at indholdet som
eleven benytter i opgaven selvfølgelig
skal være tilladt at anvende. Så hvis
eleven finder et lovligt billede og redigerer i det, sådan at det måske bliver
sort/hvid og får en anden beskæring, ja
så er dette afledte værk altså elevens.
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§ 5 Samleværker
§ 5. Den, som ved at sammenstille
værker eller dele af værker frembringer et litterært eller kunstnerisk samleværk, har ophavsret til dette, men
retten gør ingen indskrænkning i ophavsretten til de enkelte værker.

§ 5 siger på samme måde at samleværker også er elevens. Så hvis eleven
lægger et lovligt billede ind i sin billedfortælling er billedet i sin oprindelige
form stadig en andens, men billedfortællingen er elevens.

pen som sådan skal være enige om eller
gøre i fællesskab.
§4, 5 og 6 er vigtige for elevernes arbejde. De produkter eller værker, som
de fremstiller, er altså ligeså beskyttet
af ophavsretten som de værker de inddrager i fremstillingen. Men, som loven også påpeger, så kan man til fremstillingen af disse værker altså ikke
bruge indhold, hvor ophavsretten
krænkes3.

Det betyder, at eleven altså har den
fulde råderet over sit værk, hvori andres værker indgår, hvis det, underforstået, ikke strider mod ophavsretten
hos de anvendte værker.

§ 12 Eksemplarfremstilling

§ 6 Fællesværker

Mange har måske fejlagtigt troet at det
er ok at kopiere, hvad man låner på
biblioteket, og her i § 12, stk. 3, har du
svaret.

§ 6. Har et værk to eller flere ophavsmænd, uden at de enkeltes bidrag kan udskilles som selvstændige
værker, har de ophavsret til værket i
fællesskab. Enhver af dem kan dog
påtale retskrænkelser.

§ 6 fortæller at samarbejde i skolen
ikke er et problem i forhold til hvem
der ejer gruppens produkt. Det gør de
alle sammen.
Derefter står der, at det står enhver af
disse elever frit for, at påtale misbrug
af deres værk. Det er ikke noget grup-
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§12 Stk. 3. Uanset bestemmelsen i
stk. 2, nr. 5, er det ikke tilladt uden
ophavsmandens samtykke at fremstille eksemplarer i digital form på
grundlag af et eksemplar, der er lånt
eller lejet.

3

Men i forhold til at en elev fx laver en billedfortælling med værker han faktisk må
bruge, ja så er fortællingen altså hans egen, og
med mindre han lemper sine rettigheder, fx
med en Creative Commons licens, ja så er
hans værk beskyttet af loven om ophavsret.

§ 13 Eksemplarfremstilling inden
for undervisningsvirksomhed
§ 13. Til brug i undervisningsvirksomhed kan der fremstilles eksemplarer af udgivne værker samt ved optagelse foretages eksemplarfremstilling
af værker, som udsendes i radio eller
fjernsyn, såfremt betingelserne for aftalelicens efter § 50 er opfyldt. De
nævnte eksemplarer må kun udnyttes inden for undervisningsvirksomhed, som omfattes af den i § 50 forudsatte aftale.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 om optagelse gælder ikke for filmværker,
som indgår i biografernes almindelige repertoire af spillefilm, medmindre der ved udsendelsen i fjernsyn
kun er benyttet mindre dele af værket.
Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 om eksemplarfremstilling af udgivne værker gælder ikke for edb-programmer i
digital form.
Stk. 4. Lærere og elever må som led i
undervisningsvirksomhed foretage
optagelser af deres egne fremførelser
af værker, såfremt det ikke sker i erhvervsøjemed. Optagelserne må ikke
udnyttes på anden måde.

§13 fortæller altså, at vi må fremstille
eksemplarer af nogle værker, hvis vi
har en aftalelicens, som er beskrevet i §
50. Der står også, at ”de nævnte eksemplarer må kun udnyttes inden for
undervisningsvirksomhed, som omfattes af den i § 50 forudsatte aftale.” og
det betyder altså, at vi skal vide, hvad §
50-aftalen dækker. Den dækker nemlig

ikke alle steder, og desværre slet ikke
de steder som er offentlige, som fx hvis
man brugte værket i undervisningen
på en undervisningsrelevant webtjeneste. Derimod giver den skolen mulighed for at bruge og gengive andres
værker på papir.

§ 21 Offentlig fremførelse
§ 21. Et udgivet værk, som ikke er et
sceneværk eller et filmværk, må
fremføres offentligt
1) ved lejligheder, hvor tilhørerne eller tilskuerne har adgang uden betaling, hvis fremførelsen ikke er det væsentlige ved den pågældende foranstaltning, og hvis denne ikke finder
sted i erhvervsøjemed, og
2) når fremførelsen sker til brug ved
gudstjeneste eller undervisning.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, nr. 2,
gælder ikke for fremførelse i radio eller fjernsyn…(forkortet)

§21 fortæller os, at vi gerne må lave et
modeshow med Madonnas musik i
baggrunden, hvis to forhold er opfyldt:
1. Madonnas musik må ikke være central for denne fremførelse, 2. Modeshowet må ikke gengives på radio eller
tv. I forbindelse med radio eller tv, er
det for at undgå spredningen af musikken, ligesom vi jo heller ikke har lov til
at optage showet, for derved laver vi
også et eksemplar af Madonnas musik.
Så udover radio og tv er det naturligt at
tilføje internettet; podcasts og filmklip.
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Dermed har vi hjemmel til at fremføre
andres værker, (undtagen scene- og
filmværker) i undervisningen og til
fællessamlinger på skolen, når blot
disse værker ikke er det centrale punkt,
og når vi ikke optager noget fra fremførelsen.

Men i normal forstand, altså citering
fra tekst, er det altså i orden at citere
fra alverdens værker, for både lærere
og elever. Husk så lige i den forbindelse at vise, at det er et citat og angive en
kilde, sådan, at man ikke får opfattelsen af, at det er noget du selv siger.
“Creative Commons is a smart way
to go for any artist. Why would anyone want to go around suing their
fans?”

§ 22 Citatretten
§ 22. Af et offentliggjort værk er det
tilladt at citere i overensstemmelse
med god skik og i det omfang, som betinges af formålet.

I stedet for at kopiere hele værker, har
man ofte mere brug for at citere fra et
værk. Det kan være en artikel, et særligt afsnit fra en god bog man er ved at
lave boganmeldelse om. Her kommer §
22 ind i billedet.

4

Tony Smith, Tears for Fears

§ 25 Reportage af dagsbegivenheder
§ 25. Når fremførelse eller visning af
et værk indgår i en dagsbegivenhed
og denne gengives i film, radio eller
fjernsyn, må værket medtages i det
omfang, det sker som et naturligt led i
gengivelsen af dagsbegivenheden.

Denne paragraf er speciel, for hvor går
grænsen mellem brug og misbrug, og
for god skik og et omfang, der er betinget af formålet? Det vil bero på et skøn,
men prøv som tommelfingerregel at
sige at citater som minimum skal give
mening i sig selv, og derfor bør omfanget ses i forhold til indholdet.
Man kan kun citere tekster. For hvis
du fx vil lave et ”citat” fra et billede,
altså vælge en del af billedet, ja så vil
udsnittet i sig selv jo også være et billede. Dermed vil man have lavet et
afledt værk af et værk som man ikke
har ret til, og dermed heller ikke har
bearbejdningsret til.
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Denne § 25 er interessant for elever,
der vil arbejde journalistisk. Som udgangspunkt må man nemlig ikke fotografere kunstværker, selv om disse står
4

thepowerofopen.org side 22

midt på torvet, (jf. § 24 stk. 2), men
man må altså gøre en undtagelse i det
omfang som dagsbegivenheden berettiger til. Så skulle der være begået hærværk mod byens kendte springvand, ja
så vil det være berettiget at vise springvandet frem i deres reportage. Denne
reportage må i øvrigt gengives i radio
eller tv, og dermed kan eleverne altså
også tillade sig at udgive deres nyhedsudsendelse som filmklip på fx Skoletube.
Lidt drilsk kan man sige, at vi kun må
tage billeder af Den lille Havfrue, når
hun skal flyttes til Kina, hvis hun iklædes bikini eller burka, mister hovedet
eller som her, hvor billedets formål er
at vise hvilken turistattraktion Den
lille Havfrue er.

§ 50 aftalelicenser
Fælles bestemmelser om aftalelicens
§ 50. Aftalelicens efter §§ 13, 14 og §
16 b, § 17, stk. 4, § 23, stk. 2, og §§ 30,
30 a og 35 kan påberåbes af brugere,
der har indgået en aftale om den pågældende værksudnyttelse med en
organisation, som omfatter en væsentlig del af ophavsmænd til en be-

stemt art af værker, der anvendes i
Danmark. Aftalelicensen giver brugeren ret til at udnytte andre værker
af samme art, selv om ophavsmændene til disse værker ikke repræsenteres af organisationen.
Stk. 2. Aftalelicensen giver kun brugeren ret til at benytte de ikkerepræsenterede ophavsmænds værker
på den måde og på de vilkår, som følger af den indgåede aftale med organisationen og af de i stk. 1 nævnte bestemmelser.
Stk. 3. Rettighedshaverorganisationer, som indgår aftaler af den i stk. 1
nævnte karakter, skal godkendes af
kulturministeren. Der kan kun godkendes én organisation inden for hver
værksart. Ministeren kan bestemme,
at en godkendt organisation på nærmere angivne områder skal være en
fællesorganisation, som omfatter flere
organisationer, der opfylder kravene
efter stk. 1.

§ 50 omhandler muligheden for at købe
sig lov til at krænke ophavsretten og
dermed slå en handel af med en organisation, der omfatter ”en væsentlig del
af ophavsmænd til en bestemt art af
værker”. En sådan organisation er Copydan, der ejes af en række forlag og
foreninger.
§ 50 er derfor den paragraf i ophavsretsloven, som vi benytter, når vi står
ved kopimaskinen, og kopierer beskyttede værker til eleverne, fordi skolen
har en Copydan Tekst & Node-aftale
til 200,- pr. år pr. elev.
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Her er det meget vigtigt, at man læser
stykke 2. Her står der ”... giver kun ret
til at benytte værker på den måde …,
som følger af den indgåede aftale”. Det
betyder, at loven siger, at du skal kigge
i skolens aftale med Copydan, hvis du
vil vide, hvad jeres aftale indebærer.
Det er ikke loven om ophavsret, der
indeholder oplysninger om, hvad brugere og organisationer måtte aftale.
Loven giver bare organisationer, der
varetager en væsentlig del af en gruppe
ophavsmænd interesser, mulighed for
at indgå aftaler for en gruppe brugere,
fx skoler, på de vilkår som man måtte
blive enige om bruger og organisation
imellem.

§ 58 indspilning af film
Når I arbejder med film i undervisningen, skal eleverne være opmærksomme
på, at de deltager i en produktion, som
de ikke kan styre udfaldet af. Producenten, der klassekammerat, må altså
gerne udgive denne film på nettet.
Særlige bestemmelser om aftaler om
indspilning af film
§ 58. En aftale om at medvirke ved
indspilningen af en film indebærer,
at ophavsmanden ikke kan modsætte
sig, at
1) der fremstilles eksemplarer af filmen,
2) eksemplarer af filmen spredes til
almenheden,
3) filmen fremføres offentligt eller
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4) filmen forsynes med tekster eller
tale på et andet sprog.

§ 63 forældelse
Denne beskyttelse af ophavsretten er
heldigvis, for undervisningen, ikke
evig, så derfor er der tre vigtige paragraffer om forældelse:
Ophavsrettens gyldighedstid
§ 63. Ophavsretten til et værk varer,
indtil 70 år er forløbet efter ophavsmandens dødsår …(forkortet)

Det vil altså sige, at vi indtil dette tidspunkt, skal henvende os til arvingerne,
hvis vi ønsker at benytte materialer,
der ellers er omfattet af loven om ophavsret. Når de 70 år er gået, efter det
år hvor ophavsmanden døde, skal vi
selvfølgelig stadig navngive personen
som ophavsmand (jf. § 3), men derudover er der ikke nogle restriktioner på,
hvad vi vil anvende værket til. Derfor
kan du fint lave dine egne fortællinger
med H. C. Andersens eventyr og udgive dem på nettet.
Det betyder også at kunstnere der døde
i 1940, i dag i 2011, har haft deres 70
års ophavsret, og at deres værker nu er
at betragte som forældede, hvorfor de
altså må bearbejdes frit af offentligheden. Det er det der i de engelsktalende
lande kaldes for Public Domain. Det
betyder, at vi i 2011 har lov til at bruge
Selma Lagerlöf på svensk, mens vi
sidste år blandt andre fik Sigmund

Freund og William Butler Yeats føjet
til listen af personligheder, hvis værker
ikke længere er beskyttede.

ler gøres tilgængelige for almenheden, før 50 år er forløbet efter udgangen af det år, da optagelsen fandt
sted…(forkortet)

Her gælder beskyttelsen nemlig kun
50 år fra det år, hvor optagelserne
fandt sted.

Lidt anderledes er det med lyd, filmog billedoptagelser, når disse ikke opfattes som kunstværker.

Dermed kan vi i 2011, altså inddrage
lyd- og billedoptagelser, der er optaget i
1960. Som tommelfingerregel kan man
se på farven om det muligvis kan anvendes, for er det i farver er det næppe
fra før 1960.

§ 66-67 forældelse
Fremstillere af lydoptagelser
§ 66. Lydoptagelser må ikke uden
fremstillerens samtykke eftergøres eller gøres tilgængelige for almenheden, før 50 år er forløbet efter udgangen af det år, da optagelsen fandt
sted...(forkortet)
Fremstillere af billedoptagelser
§ 67. Billedoptagelser må ikke uden
fremstillerens samtykke eftergøres el-
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Opsummering af loven om ophavsret
Vi kan slå fast, at al anvendelse af andres værker som udgangspunkt er forbudt. (jf. §
2 og § 4). Vi må selvfølgelig godt købe en bog, og så i kraft af den handel, læse publikationen og nyde dens indhold, men publikationen er som sådan stadig beskyttet. Vi
må ikke kopiere den, vi må ikke tage udgangspunkt i teksten og så lave den om i form
eller indhold. Vi må ikke plagiere indholdet eller lave produkter, der læner sig tæt
op ad den, og endelig så må vi ikke gøre noget som helst af publikationen digital. Det
eneste vi må er at citere fra den, jf. § 21 og nyde bogens indhold i selve læseoplevelsen og som dekoration på vores bogreol.
Ophavsretten er ukrænkelig. Den er eksklusiv – det er kunstneren alene, der ejer
alle rettigheder til sit værk. Ophavsretten beskytter værket i meget lang tid, også selv
om ophavsmanden for længst er død. Ophavsretten besværliggør videndeling.

Du må gerne spørge om lov
Loven om ophavsret skal ligesom alle andre love overholdes, og afvigelser fra lovens
intentioner og rammer skal dømmes efter den. Selv om man af og til kunne ønske sig
andre love er det selvfølgelig uforeneligt med det at have et retssamfund. Dermed
ligger det altså fast, at ophavsretten er den handlingsramme, som skolen må agere i,
og vores adgang til viden er altså også kun tilgængelig efter disse spilleregler.
… det er ophavsmanden, der suverænt bestemmer over sit værk – og netop denne ret, betyder jo logisk nok også, at ophavsmanden også er i sin gode ret til at fraskrive sig nogle
af sine rettigheder…

Vi kan også konkludere, at licensaftaler
ikke dækker skolernes behov for at kunne
anvende beskyttede værker, og derfor er
digital anvendelse af beskyttet indhold i
undervisningen to uforenelige størrelser.
Det ligger fast, at det er ophavsmanden, der
suverænt bestemmer over sit værk – og
netop denne ret, betyder jo logisk nok også,
at ophavsmanden også er i sin gode ret til at
fraskrive sig nogle af sine rettigheder. Ophavsmanden kan selv råde over sit værk, og
ønsker han at give tilladelse til at andre kan
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anvende det, så er der ingen hindringer for det i loven om ophavsret.
Hvis du henvender dig til en kunstner, kan I sammen lave aftaler, der giver dig nogle særlige vilkår. Det kunne fx være, at du spørger en lokal pressefotograf om I må
bruge nogle af hans billeder til et forløb i samfundsfag, spørger en kunstner, der har
lavet skolens logo, om det må bruges på jeres hjemmeside, eller spørger en besøgende foredragsholder om du må optage foredraget for redigering og udgivelse på internettet.
Uanset hvad – så har du altid lov til at spørge. Og uanset hvad – så har ophavsmanden den suveræne ret til at give dig lov eller afslå dit ønske.

D A JEG FIK ET JA
Et eksempel på at det faktisk kan være en god idé at spørge om lov, var da jeg for et
par år siden spurgte Eileen Sandá og Erik Christensen, begge fra Suðuroy på Færøerne, om de ville være interesserede i at tilbyde deres smukke billeder til brug i undervisningen. De er begge dygtige og engagererede amatørfotografer, og jeg tænkte,
at hvis elever havde adgang til disse billeder, ville vores kendskab til denne del af
det danske rige have nogle unikke betingelser.

Undervisningen skal give eleverne adgang
til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab5.

5

Formål for faget dansk, stk.3

47

Det har afstedkommet to aftaler, der også
gælder for dine elever, nemlig at de to
fotosamlinger må bruges i undervisningen. Dermed har vi adgang til et enestående indblik i Færøernes liv, kultur, natur,
vejrfænomener, begivenheder og ikke
mindst hverdag, gennem de mere end
5000 billeder som de to tilsammen har
lagt på Flickr indtil nu.
Aftalen er unik, fordi Erik Christensen og
Eileen Sandá har givet tilladelsen forud til
alle elever og lærere, og ikke kun den ene
person der har spurgt, og jeg synes den er
et godt eksempel på, at man altså også kan
få et ja fra ophavsmanden, når man spørger.

D INE AFTALER GÆLDER SOM UDGANGSPUNKT KUN FOR DIG
Hvis du spørger og får lov, har du og ophavsmanden indgået en særlig aftale. Det
kan være, at I aftaler, at aftalen gælder for jeres skole, eller i det og det omfang. Jeres
aftale kan være lige så enkel eller kompliceret, som I kan blive enige om. Men husk i
den forbindelse at selv om du har en aftale med ophavsmanden, ja så betyder det
ikke, at andre også må anvende værket på samme vilkår som dig.
Din aftale gælder, med mindre andet er aftalt, kun for dig, og dermed er andres udgangspunkt altså det samme, hvorfor de også selv må spørge, hvis de ønsker en særlig
aftale.
Og jo mere vi spørger, jo mere berører vi faktisk ved det forhold, at videndeling er
vores vigtigste redskab i skolen. Det kan jo sagtens være at ophavsmanden også vil
indgå den samme aftale med dig og dine elever – så bare spørg.
Et ja fra en kunstner er et udtryk for en gavmildhed fra kunstneren, men omvendt er
det jo samtidig er en anerkendelse af kunstneren. Så også gennem disse aftaler knyttes nogle forbindelser som gør, at der kommer ansigt på den person, man låner værker fra. Dermed tror jeg også, at eleverne vil være mere omhyggelige med hvordan
de håndterer aftalen, og undgår misbrug.
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At vores behov for videndeling på et tidspunkt måske kan blive et irritationsmoment
for kunstneren, der bliver kimet ned, for at skulle indgå aftaler – for nu fik han, så
kan jeg vel også? – det er kun en sidegevinst til at skabe fokus på, at det faktisk er
vigtigt med videndeling, og at vi i skolerne også tager ophavsretten alvorlig.
Hvis kunstneren – eleven, læreren, fotografen, forfatteren, musikeren eller hvem
det ellers kunne være – oplever denne efterspørgsel, så vil det meget hurtigt blive
interessant at kende til nogle værktøjer, der også kunne gøre det lidt nemmere at
give disse tilladelser.
For hvad nu hvis ophavsmanden faktisk ikke ønsker, at du skal forstyrre ham for at
spørge om lov, men at han gerne vil fortælle dig og hele verden, at hans værk må
anvendes på lempeligere vilkår end loven om ophavsret fx foreskriver?

H VORDAN KAN MAN UDØVE SIN RET TIL AT VIDENDELE ?
Tænk på hvor lidt der egentlig skal til. Hvis en kunstner fraskriver sig retten til, at
det kun er ham som ophavsmand, der må bearbejde sit værk (§ 4 i ophavsretten),
betyder det, at enhver anden kan tage værket og bygge videre på det. Men samtidig
skal vi selvfølgelig stadigvæk kildeangive kunstneren (jf. ophavsrettens § 3) for brug
af dennes værk. Det nye værk, som du laver, er derefter dit (jf. § 1 og 4).
Kunstneren kunne måske også betinge sig, at brugen ikke må have økonomiske motiver eller give den anden en økonomisk gevinst. Den betingelse er nem at overholde
som lærer og elev, da det defineres som ikke-kommercielt for både læreren og eleven
at gå i skole og uddanne sig.
Det kan også være at kunstneren betinger sig, at værket kun må bruges, hvis også de
nye værker, afledt af det oprindelige bliver udgivet og dermed delt på samme vilkår.
Men alle disse tilladelser og betingelser skal kunstneren så lige skrive på en mail
eller på andre måder offentliggøre sammen med værket, og hvad så når der kommer
en skoleelev fra Tyskland, Indien og Japan? Skal det så oversættes og hvordan formulerer man sig sådan, at det ikke misbruges utilsigtet?
Her ville det være praktisk og sikkert, hvis man bruger nogle aftaler, der allerede er
skrevet af jurister, formuleret så de er til at forstå for almindelige mennesker. Måske
fremstillet visuelt med små billedikoner og ikke mindst hvor betingelserne er oversat
til alverdens sprog. Det ville jo gøre det hele meget nemmere.
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Ingen sprogbarrierer, ingen telefonopkald og mailen frem og tilbage, ingen misforståelser og ingen bøvl i det hele taget.
Det kan vi med de licenstyper, som Creative Commons stiller til rådighed.
Med licenstyper menes aftaler, der er indgået med afsæt i ophavsretsloven, og som
dermed er en juridisk holdbar beskrivelse. Det betyder også at alt, hvad vi omtaler i
denne bog af licenstyper, fx Creative Commons, er aftaler, der bygger på de muligheder og betingelser som ophavsretten giver ophavsmanden. Licenserne er funderet
i den gældende lov om ophavsret og kan derfor fint også bruges som juridisk materiale ved fx en domstol.
Disse licenstyper giver ophavsmanden en mulighed for at gøre det enkelt og sikkert
at give afkald på nogle af sine rettigheder, og beholde andre, og det er netop hele
pointen med blandt andet Creative Commons, som vi skal stifte bekendtskab med i
det næste afsnit. At det er nemt, inspirerende og sikkert.
Det er selvfølgelig stadig suverænt ophavsmanden, der skal bestemme sig for at
ændre vilkårene, og dermed lempe sin ophavsret, qua sin eksklusive og uindskrænkede ophavsret.
At disse licenser så samtidig er blevet populære og nu har millioner af brugere, vidner samtidig om denne enorme gensidige interesse for at mødes, ophavsmand og
internetbruger imellem, på et afklaret og brugbart grundlag.
Det er ophavsmandens aktive brug af nogle enkle rettigheder, der er baggrunden for, at
vi nu har en række licenstyper som giver os forskellige muligheder for videndeling og
anvendelse af andres værker i undervisningen.

Det er måske hele forklaringen på, at internettet er modnet til at være et kommunikerende og lærerigt praksisfællesskab, lidt i ånden: vi er her jo alligevel – så hvorfor
ikke få noget godt ud af det.
Licenser, der lemper ophavsmandens rettigheder, er interessante, for de giver os fx mulighed for at kunne anvende og genanvende andres værker og viden, på de måder som vi
ønsker, at deres viden skal bidrage til vores undervisning.

Derfor er det også utroligt vigtigt, at vi lærer disse rammer og spilleregler at kende,
for at vi kan indgå i dette fællesskab af gavmildhed og videndeling på nettet. Med
kendskab til disse regler er vi nemlig i stand til at afklare, hvilke vilkår vi må bruge
andres indhold på. Denne afklaring kan vi så holde op imod den anvendelse, vi har
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haft i tankerne, og hvis de to ting passer sammen – ja så er der basis for, at vi kan
bruge den andens viden til selv at udbygge vores viden.
Derfor kigger vi i det næste afsnit på vilkår og betingelser for de licenser, der er formuleret af Creative Commons.
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Kapitel 3

Creative Commons
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Kapitel 3

Creative Commons
Creative Commons er alt, hvad du behøver.

Creative Commons er en række licenser, som er skrevet, så alle kan forstå dem. De
er enkle at genkende med deres små ikoner og forkortelser. De er uden tvivl det mest
brugervenlige og samtidig mest udbredte værktøj i verden, som ophavsmanden kan
benytte, til at give en kollektiv tilladelse til at andre må bruge dennes værk. Derfor
repræsenterer Creative Commons licenserne netop de materialer på nettet som er
brugbare for vores undervisningen, og samtidig er Creative Commons en
væsentlig nøgle i vores uddannelse af eleverne, der skal lære at kunne se
forskel på ”se” og ”røre” materialer.
Egentlig skal man faktisk kun lære fire små symboler at kende. Nemlig den
lille mand, der fortæller, at du altid skal kildeangive i forbindelse med visningen af et værk. Dollartegnet med en streg over, der betinger, at man ikke
tjener penge på værket. Lighedstegnet, der kræver, at man ikke ændrer i
værket, og så pilen, der peger på sin egen hale, tegnet for, at hvad du får lov
til at gøre ved andres værker, skal du også fremover give andre lov til at gøre
ved dit.
Det er så enkelt og nemt at lære. Det er nemt at opfylde betingelserne der
følger med licenserne, og med dette værktøj har vi som sagt adgang til mere
end 400 millioner billeder, sange, tekster, film og andre materialer, som vi
kan bruge i vores undervisning. Endelig så er licenserne nemme at overskue og benytte, for med de små symboler eller bogstaverne CC, kan vores elever hurtigt se om
de må bruge værket eller ej, så dermed har vores elever både et godt værktøj til at
bruge andres materialer og til at udgive deres egne værker under en af disse licenser.
Ved at kende til Creative Commons kan vi altså slå tre fluer med et smæk; vi får
adgang til enorme mængder materialer på nette af alle typer, vi får et redskab til også
selv at kunne sætte nogle klare og nyttige grænser for, hvad andre må med vores
arbejde og vi overholder loven. De samme tre behov vi også har for at kunne drive
undervisning.
I øvrigt betyder Creative Commons, direkte oversat, noget i retning af en kreativ
fælled eller et kreativt fællesskab. Glæd dig også til en række spændende indlæg fra
personer i Creative Commons fællesskabet, som vil øse ud af deres visioner og viden
omkring videndeling.
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Sådan virker licenserne
Creative Commons licenser fungerer på den måde, at ophavsmanden bestemmer sig
for hvilke betingelser hans værk skal udgives under, og ved hjælp af enten en lille
tekst, et ikon eller et logo sat i nærheden af værket, viser han så samtidig hvad andre
må og ikke må.
Når vi så møder værket, kan vi ud fra ikonerne, forkortelsen eller licensen nemt
afkode hvilke betingelser, værket må bruges under, og hvis det passer med de ønsker
vi har til brugen, ja så kan vi kopiere materialet og bruge det i vores arbejde.
Ved hjælp af disse enkle og letforståelige Creative Commons licenser, har ophavsmanden altså en mulighed for at definere vilkårene for sin ophavsret. Uden disse
licenser ville han stå mellem to yderligheder, Copyright, rettighederne som beskrevet i ophavsretsloven, hvor alle rettigheder er bevarede og Public Domain, som er
den totale og uigenkaldelige fraskrivelse af enhver ophavsret.

Creative Commons giver ham altså en række muligheder mellem, at han enten beholder alle sine rettigheder, som loven om ophavsret jo automatisk sikrer ham, eller
at han fraskriver sig alle rettigheder. Derved bliver spørgsmålet om rettigheder ikke
et spørgsmål om enten eller, men et mere nuanceret spørgsmål om på hvilken måde
og på hvilke betingelser, man ønsker at lempe eller udøve sin ophavsret.

H VEM KAN BRUGE LICENSERNE
Enhver, der har skabt et værk, har som bekendt ophavsretten til dette værk. Derfor
kan alle, der har lavet noget også bruge Creative Commons licenserne til at fortælle
andre hvad de må og ikke må med værket. Licensen, og om man overhovedet vil
licensere med Creative Commons licenser, bestemmes altså suverænt af den eller
de personer, der har ophavsretten til værket, fuldstændig i tråd med råderetten i § 2 i
ophavsretten.
Det er frivilligt og gratis, og ,som vi skal se om lidt, så er det også nemt og enkelt at
licensere sine værker. Det er med andre ord et tilbud til alle, der måtte ønske at gøre
deres værk tilgængeligt og brugervenligt kan man sige. Det er for personer i alle
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aldre og fra alle lande i verden, og det ses også tydeligt i det store opbud af materialer vi kan finde på nettet.
Citatet herunder viser desuden også, at det er et meget bredt udsnit af brugere og
organisationer, der benytter licenserne i dag, fordi de bevidst har valgt at andre skal
have lov til mere end ingenting, at de skal have lov til noget, men ikke have lov til
alt, med den viden som er produceret.
Brugere af Creative Commons licenser som The White House, Mit, Wikipedia, Flickr,
Al-Jazeera og mange andre, har produceret over 250 millioner værker udgivet under
Creative Commons licenser og behøver ikke at hyre en advokat, hver gang de ønsker at
dele, fordi hver enkelt af disse værker bruger en standard licens. Folk, der bygger på disse værker, behøver ikke at spørge om tilladelse, hver gang de ønsker at dele og samarbejde, fordi de med licenserne allerede har fået de nødvendige tilladelser.
(Ito, 2009)
Joi Ito var i 2009 CEO for Creative Commons.

Herunder kan vi til sammenligning se den udbredelse som Creative Commons licenserne har fået frem mod 2011, hvor der ved udgangen af 2010, var mere end 400
millioner værker udgivet under en af de seks licenser, og samtidig viser den nederst
kurve tendensen til at stadig en større del af indholdet udgives under de mest lempelige licenser.
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De fire betingelser
Creative Commons’ fire betingelser er, udover grundige beskrivelser og juridiske
forklaringer, også symboliseret med enkle ikoner. Det gør det nemt at se hvilke betingelser, der knytter sig til værket, og fungerer derfor på tværs af sprog-, kultur- og
landegrænser, og som tidligere nævnt er licenserne både forklaret på mange sprog og
tilpasset juridisk til nationale og internationale regler, så værktøjet er dermed tilpasset internettets globale virkelighed, og er dermed et brugbart værktøj for alle i hele
verden.
Så det eneste vi skal kende for at forstå vilkårene bag en Creative Commons licens
er at kende de fire betingelser.

BY – attribution (Kildeangivelse)
Mærket med den lille mand går igen i alle licenser, og symboliserer, at
vi skal fortælle hvem ophavsmanden er. Det er som tidligere nævnt
helt i tråd med, hvad loven om ophavsret også foreskriver om kildeangivelse (§ 3). Derfor forkortes dette mærke også til By. Af og til står der
attribution efter licensen, hvilket bare er det engelske ord for kildeangivelse eller
kreditering.
Hvis dette mærke står alene i den licens, der er knyttet til
værket, tillader det dermed at andre anvende værket til
alle de formål de måtte have, mod at de til gengæld sørger
for at kreditere ophavsmanden sammen med Creative Commons licensen.
Det kan i øvrigt også se ud på flere måder, fx som et lille billede
eller licensen kan være noteret med sin forkortelse CC:By

NC – non commercial (Ikke-kommerciel)
Mærket med dollartegnet giver næsten sig selv. Har et værk dette
mærke på sig, eller bærer det en licens, hvor forkortelsen NC (for noncommercial) optræder, betyder det, at du må benytte værket til alle
ikke-kommercielle formål. Læreres undervisningsvirksomhed i skolen
betegnes ikke som kommerciel, så derfor er dette mærke ikke en forhindring for at
du kan bruge det i undervisningen. Omvendt kan vi ikke anvende værker med non56

commercial etiketten, hvis det fx indgår i undervisnings- eller kursusmaterialer, som
der kræves betaling for.

ND – no derivatives (Ingen bearbejdelse)
Mærket med lig med tegnet er mindst lige så nemt at forstå som de
foregående. Der står lig med, fordi værket skal være det samme før,
såvel som efter du har fået det – altså at det skal være uændret.
Kunstnere, der ønsker at andre må bruge deres værk, blot det ikke ændres eller bearbejdes, vil anvende dette mærke eller forkortelsen ND. Værker der har denne
licens knyttet til sig, må derfor ikke ændres. Du må ikke beskære i et billede med
dette mærke, mixe videre på musikken med dette mærke, eller redigere i film du
måtte have downloadet med dette mærke. Derfor kalder man ofte denne licens for
gratis reklame.

SA – share alike (Del på samme vilkår)
Mærket med pilen der peger på sig selv, kan tolkes som et genbrugsmærke. Vi skal nemlig (gen-)bruge den samme licens, som den vi modtager.
Det er et unikt redskab til at sikre, at ens værk ikke senere bruges som del af et værk,
der beskyttes bag copyright. Alt andet lige må det være frustrerende for en kunstner
at se det værk, som han har ønsket at dele med andre, blive anvendt til formål som
ikke kan deles videre, og derfor er dette mærke tilføjet.
Share Alike – altså del på samme måde – er Creative Commons’ pendant til begrebet Copyleft. Ikonet for Share Alike – pilen der peger på sin egen hale, ligner også
Copyleft-ikonet, der har form som et spejlvendt C.
Ved at kende til Creative Commons kan vi slå tre fluer med et smæk; vi har adgang til
store mængder materialer, vi har adgang til alle typer materialer, og vi kan nemt overholde loven.

Disse fire betingelser kan man sætte sammen, afhængigt af hvilke betingelser man
ønsker knyttet til sit værk. Ønsker man fx at andre må benytte ens værk, bare de
ikke tjener penge på værket, ja så vil licensen By-Nc være en mulighed.
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CC licenser – Det må du altid
De fire betingelser kan kombineres på i alt seks måder6, og derved danne de seks
licenser, som Creative Commons primært består af. Inden vi kigger på de seks licenser og ser på hvordan de adskiller sig fra hinanden, kan vi lige starte med at se på
hvilke betingelser, der altid gælder for materialer udgivet under en Creative Commons licens.
Uanset hvilken Creative Commons licens et værk måtte være udgivet med, er der
en række muligheder der går igen, nemlig at alle licenser tillader følgende:
•
•
•
•
•

Du må kopiere værket
Du må distribuere værket
Du må vise og fremføre værket offentligt
Du må fremføre værket digitalt
Du må konvertere værket til andre filformater.

Det betyder, at vi fx altid må:
•
•
•
•
•

Vise værket offentligt – fx på skolens hjemmeside
Vise værket i undervisningen
Tage en kopi af værket, hvis vi fx hellere vil have det som en film på en
dvd end skulle hente den via internettet.
Give en kopi til eleven, fx til eleven der er syg eller som skal læse til eksamen.
Ændre formatet af værket, sådan at det kan afspilles på det udstyr som du
ønsker.

Alle disse handlinger må du udføre med værker, der er udgivet under en hvilken af
de seks Creative Commons licenser. Og du skal ikke spørge om lov, for ophavsmanden har jo i kraft af sin licensering allerede svaret!
Derfor er det disse seks mulige licenser, som vi skal kende til, og ikke mindst kende
anvendelsesmulighederne af, for at vi er klar til at benytte andres værker, og udgive
egne.
6

Den opmærksomme læser vil hurtigt regne sig frem til, at de fire regler bør give otte kombinationsmuligheder, men da det vil være selvmodsigende at kombinere reglen om, at man ikke må
ændre værket, med reglen om at ændrede værker skal deles på samme vilkår, står man altså tilbage
med seks licenser.
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D E SEKS LICENSER
KILDEANGIVELSE
CC BY
Denne licens tillader alle former for brug og genbrug.
Eneste betingelse er, at du krediterer ophavsmanden
sammen med værket, og sammen med krediteringen
også viser denne Creative Commons licens.

KILDE, DEL VIDERE
CC BY-SA
Denne licens giver, ligesom By-licensen, lov til at værket kan benyttes og bearbejdes på alle mulige måder.
Betingelsen er 1. at ophavsmanden krediteres og 2. at
også genbruget af værket udgives under denne licens.

KILDE, IKKE KOMMERCIEL
CC BY-NC
Denne licens giver, ligesom By-licensen, lov til at værket må benyttes og bearbejdes på alle måder. Dog med
den betingelse at hensigten eller formålet med brugen
ikke er kommerciel.

KILDE, INGEN BEARBEJDNING
CC BY-ND
Betingelsen for at bruge et værk med denne licens er, at
værket ikke ændres på nogen måde. Derudover kræves
det, som i alle CC-licenser, at ophavsmanden krediteres, og at licensen vises sammen med værket.
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KILDE, IKKE KOMMERCIEL, DEL VIDERE
CC BY-NC-SA
I denne licens er der tre betingelser, der alle skal være
opfyldt. Værket må ikke bruges kommercielt, og en
bearbejdning af dette værk skal udgives den samme
licens som det oprindelige værk. Dertil kommer de to
sædvanlige betingelser; at ophavsmanden krediteres og
at CC-licensen vises sammen med værket.

KILDE, IKKE KOMMERCIEL, INGEN BEARBEJDNING
CC BY-NC-ND
Denne licens kræver at værket ikke ændres eller bearbejdes, og at brugen af værket ikke er kommerciel. Vi
må derfor kun tage en kopi af værket og vise det. Endelig skal vi som altid kreditere ophavsmanden og vise at
værket har en CC-licens.
Derudover har Creative Commons et par ekstra licenser, der har nogle særlige formål og muligheder i sig. Dem holder vi lige ude af billedet for en stund, for det centrale punkt er at forstå, at Creative Commons bygger på de fire enkle betingelser,
der enkeltvis eller kombineret kan sættes sammen til seks licenser.
Licenserne spænder fra den meget lempelige licens By, der kun kræver af brugeren,
der anvender dette værk, at man krediterer ophavsmanden, altså husker kildeangivelse, hvilket man jo også er forpligtet til jf. § 3 i loven om ophavsret, men ellers må
man gøre, hvad man vil med værket, og over til den mest restriktive, By-Nc-Nd, der
kun tillader, at vi nyder værket, men ikke benytter det kommercielt eller ændrer på
værket, altså meget tæt på de vilkår vi kender fra ophavsretten med ”se, men ikke
røre”. Forskellen er bare, som vi også så på før, at vi med denne licens faktisk godt
må tage en kopi og fx sende kopien videre til en elev, en klasse, en fælles server, og
på samme måde kan eleverne altså indbyrdes udveksle materialer uanset licensvalget. Skal materialet bruges andre steder end ved en computer, kan man såmænd
også fint og helt i overens med licensen også brænde den over på en dvd, hvis vi har
lyst til det.
Licenserne kan vises som ikoner og forkortelser, men ofte benytter ophavsmanden
blot et lille mærke med teksten ”Some rights reserved”, hvilket indikerer at værket
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er udgivet under en Creative Commons licens, men uden at
fortælle hvilken licens det specifikt drejer sig om. Her er
ideen, at vi hurtigt kan se at værket er udgivet under en åben
licens, men blot ikke se hvilken. Hvis vi efterfølgende ønsker at se hvilken licens, der
er knyttet til værket, kan vi klikke på mærket for at komme ind til den pågældende
Creative Commons licens.

Klik på licensen og få forklaring
Ved at klikke på linket ved en licens, kommer vi til en enkel og brugbar hjemmeside
hos Creative Commons, der med få ord og symboler fortæller os to ting.
Først en kort gennemgang af hvad vi har lov til at gøre med dette værk, og dernæst
en præsenteres vi for de betingelser der knytter sig til disse muligheder. Sådan som
du også kan se det herunder, hvor licensen By-Sa præsenteres.
Så hvis vi eller vores elever er i tvivl om licensen giver os den fornødne frihed, ja så
kan vi som regel klikke på et link til licensen i nærheden af værket.
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Sådan kan Creative Commons bruges i skolen.
Lad os kigge på et lille eksempel på, hvordan Creative Commons virker i skolen.
Case 1. Læreren der deler.
Dansklæreren vil gerne arbejde med billedanalyse, og finder derfor et godt billede
til opgaven. Det har hun fundet på nettet, hvor det er udgivet under Creative
Commons licensen By. Hun må altså bruge billedet, hvis hun blot krediterer ophavsmanden og viser CC licensen sammen med værket.
Billedet sætter hun sammen med hendes tekster og opgaver i et dokument, som hun
deler med eleverne. Hendes opgave udgiver hun under CC licensen By-Nc-Sa og
fortæller hendes kolleger i fagteamet om det nye undervisningsmateriale.
Hendes veninde ser materialet og henter det. Hun synes godt om opgaven men vil
gerne tilpasse opgaven lidt i forhold til hendes elever, så hun arbejder videre på
materialet og udgiver det derefter også under CC licensen By-Nc-Sa, sådan som
hun er forpligtet til.
Nu er billedet blevet til omdrejningspunktet for to undervisningsmaterialer.
Case 2. Eleven der bruger, blander og forandrer.
Andreas skal fortælle om heden. Han ved at det er en kulturlandskabsform, der har
det hårdt i disse år på grund af blandt andet intensiv dyrkning af landbrugsarealerne, men der er ingen hede, der hvor eleven er, så han er nødt til at finde noget på
nettet.
Han finder nogle billeder af heden på Flickr, som han downloader og sætter sammen til en billedfortælling. Derefter indtaler han sin opgave kulturlandskaber og
sætter det sammen med billederne til en lille film. Filmen udgiver han på Skoletube
under Creative Commons licensen By-Nc-Sa.
Et andet sted i verden sidder Lise, der skal lave en opgave om St. St. Blicher i dansk.
Hun er også på jagt efter nogle billeder eller filmstumper fra heden, så da hun finder
geografiopgaven på nettet er råbåndet hjemme. Filmen på Skoletube kan hun downloade eller overføre til sit online videoredigeringsværktøj. Her klippes det sammen
på ny, og lyden fra geografiopgaven fjernes, og filmen genudgives nu med nogle
citater og oplæste tekststykker af St. St. Blicher, der jo om nogen har haft sine hedeture. Blicher døde i 1848, så hans værker er frit tilgængelige. Hun har også fundet
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noget musik fra Musopen, (se side 122), som hun synes giver en god og tidssvarende
stemning. Ligesom geografiopgaven hun har brugt indhold fra, udgiver hun også sin
opgave under CC licensen By-Nc-Sa. I rulleteksterne til sidst krediterer hun Andreas med navn og licens. Og afleverer.

Sådan bruger du andres Creative Commons-værker
Når du vil bruge et værk under en Creative Commons licens, er der en række forhold, der skal være opfyldt. Først og fremmest skal du selvfølgelig anvende værket i
henhold til de præmisser værket er udgivet under, og dernæst skal du sørge for at din
kildeangivelse både rummer kreditering af ophavsmanden og en visning af den licens værket er udgivet med. Det vil altså sige, at du som jeg har gjort her, både har
navngivet ophavsmanden, der kalder sig Doug88888, og samtidig har vist hvilken
licens værket er udgivet under. Desuden har jeg valgt at notere værket titel på billedet, sådan at vi nemmere kan finde frem til det.
Vil man være endnu mere omhyggelig med kildeangivelsen, kan man skrive urladressen hvor man har hentet materialet, og man kan også linke til Creative Commons hjemmeside, til
den side hvor licensbetingelserne er beskrevet.
I dette eksempel har
jeg skrevet teksten ind
på billedet ved at
bruge det gratis billedprogram
Picasa.
Creative Commons
mærket med den lille
mand kan du sætte
ind, hvis du henter
CC icons som skrifttype på din computer7.

7

På sidste side er der en lille forklaring til hvor og hvordan du henter denne skrifttype.
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Som det er gjort her lider billedet lidt under denne kildeangivelse, men gennem hele
bogen vil vi illustrere forskellige måder at kildeangive på, som er mere eller mindre
diskrete.
Her er det et dokument hvori der er
indsat et billede, og hvor kildeangivelsen er placeret under billedet. Sammen
med billedet kan man altså både se
hvem ophavsmanden er, Ali Brohi, man
kan se hvilke betingelser billedet er gjort
tilgængeligt for andre under, nemlig
ikonet med den lille mand, altså CClicensen By. Endelig så har eleven også
valgt at placere et link sammen med
billedet, som viser hen til det sted på
nettet, hvor han har fundet billedet,
nemlig til en side på Flickr.
Dermed kan eleven, der i dette eksempel har skrevet en opgave om fascinationen ved fodbold, også gøre brug af en
andens billede, til at understøtte sin
opgave.
Som med alt andet i livet, er det vigtigt at læse det med småt. Med Creative Commonslicenserne gemt i hjørner og kroge af indholdet gælder: småt er godt.

Udgiv selv med CC licenser
Stil to spørgsmål og få ét svar

Med Creative Commons licenserne kan du også hjælpe andre med at nyde dit arbejde, på en enkel og lovlig måde. Så hver gang du har lavet et undervisningsmateriale, har filmet eller taget et godt billede eller på andre måder har skabt noget kreativt
som andre måske kunne blive beriget af at kende til og selv benytte, kan du overveje
om ikke dette værk skal udgives under en Creative Commons licens.
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Ved hjælp af to enkle spørgsmål kan du nemt finde frem til den af de seks licenser,
der passer dig bedst: 1. Må andre tjene penge på mit værk? 2. Må andre arbejde
videre, tilpasse, og ændre mit værk? Og hvis de må, skal de så dele deres værk videre
under samme betingelser som jeg deler mit? Disse to spørgsmål og det lille ekstra
tillægsspørgsmål giver seks udfaldsmuligheder, og derfor er der også formuleret seks
licenser.
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Knyt licensen til dit værk
Når du har bestemt hvilken licens, som værket skal tildeles, er det tid til at få licensen knyttet til værket. Det kan man gøre på flere måder, og nogle steder er det
nemmere end andre. Først de nemme.
Flickr
Hvis du udgiver dine billeder på Flickr, kan du nemt vinge den licens af, der skal
knyttes til værket. Så sørger Flickr selv for at få licensen vist sammen med billedet,
ligesom brugere, der søger efter Creative Commons licenserede billeder på Flickr,
også automatisk får adgang til dine billeder. Altså ganske nemt. Er der en bestemt
Creative Commons licens, som du vil have som standard på alt, hvad du udgiver på
Flickr, kan det også nemt klares, og dermed kræver det altså ingen ekstra indsats om
du vil udgive dine billeder med en Creative Commons licens eller ej.
Skoletube
På samme måde er det på Skoletube, hvor I kan udgive jeres film, lydoptagelser,
mobiloptagelser og meget mere. Når du uploader indhold til Skoletube er det et trin
i udgivelsesprocessen at vælge den Creative Commons licens, der skal knyttes til
værket. Her er allerede som standard forvalgt licensen By-Nc-Sa, så hvis den kan
bruges til dit arbejde, er der heller ikke nogen ekstra indsats her.
Andre tjenester
Derudover er der en række andre tjenester på nettet, som sørger for alt det praktiske
med at få licens og værk til at følges ad, og være delbar med andre, der besøger stedet. Det gælder fx Freesound, CC Mixter, Wikimedia og Archive som også er nogle
af de tjenester, som vi kigger mere på i det næste kapitel.
Tekster og hjemmesider
Men hvis du har din egen hjemmeside eller bare vil sætte en licens ind i et tekstdokument, som skal printes ud til eleverne, kan du også bare skrive dig ud af det. Fx
ved at skrive: teksten på denne hjemmeside er udgivet af ”dit navn, under Creative
Commons licensen By”, eller blot skrive ”CC:BY dit navn” nederst på siden.
Creative Commons online guide
Endelig så kan du også bruge Creative Commons guide på nettet til at vælge den
licens du ønsker. Det er på samme måde som på sidste side disse to spørgsmål, samt
en række oplysninger om dit navn, værket og hjemmesiden. Oplysninger som ikke
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har nogen betydning for dit valg af licens, men som bruges til at gøre det nemmere
for søgemaskiner at finde dit indhold.

Når disse valg og oplysninger er skrevet ind, klikker du på vælg licens, og kommer
herefter ind til denne side.
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Denne side rummer en stump html-kode som man derefter kan indsætte på fx en
hjemmeside eller i sin blog. Har du blot brug for at sætte licensen ind som billede, i
fx et dokument du har lavet til eleverne, kan du her også bare højreklikke på billedet
af licensen, og kopiere det ind i dokumentet.
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Snak om licenser på klassen
Når du og dine elever begynder at licensere jeres egne materialer, er det også tid til
at diskutere, hvilken licens man skal vælge. Denne debat kan være med til at få tvivl
og spørgsmål frem hos eleverne, for selv om det er nemt at forstå Creative Commons’ licenser, kan der alligevel godt være brug for at høre hvilke licenser ens klassekammerater vælger, og hvorfor de vælger som de gør.
Som udgangspunkt er ens valg af licens bindende, forstået på den måde, at personer,
der møder dit materiale med en tilhørende licens, må gøre ved materialet, som licensen tillader. Hvis du dagen efter vælger en anden og måske mere restriktiv licens, ja så vil nye brugere selvfølgelig ikke vide, at der er sket nogen ændring af
vilkårene, men brugere, der hentede dit materiale tidligere, har stadig ret til at bruge
materialet med den licens som fulgte med værket på det tidspunkt, hvor de hentede
det.
Når du og dine elever skal i gang med licenseringen, er det derfor en god ide at
snakke om, hvad andre må med ens værk, når man vælger den ene licens frem for
den anden. Læg selvfølgelig også op til at valget er personligt, og at der ikke er noget
rigtigt eller forkert valg, og at man jo heller ikke behøver at vælge den samme licens
hver gang. Det kan fint være at man vælger en lempelig til de værker man ikke selv
regner for det store, mens flotte og gennemarbejdede opgaver måske får mere restriktive betingelser.
En god strategi er at begynde forsigtigt og derfor vælge nogle licenser, der er relativ
restriktive, fx By-Nc-Sa som vi anbefaler på skolerne. Den sikrer eleven mod kommerciel anvendelse, ligesom den sikrer, at afledte værker af elevens arbejde også er
tilgængelig for andre på samme måde, hvilket jo også betyder, at eleven, der oprindeligt har lavet et spændende værk, også er garanteret adgang til de ideer og værker,
som det oprindelige værk har afstedkommet.
Senere hen kan I diskutere hvilke værker I vil give en friere betingelser. Hvis dine
elever selv går målrettet efter værker på nettet udgivet under By-licensen, vil de
sikkert sige, at det er for at være sikker og for at have friheden til at gøre, hvad man
vil med værket. Det kan måske også åbne op for, at eleverne på samme måde bliver
mindre strenge omkring deres egne licenser, når de ser den store gavmildhed under
fx By-licensen. Når I er blevet mere rutinerede brugere af licenserne, vil det også
være en god ide at lægge op til en snak om konsekvenserne licenserne, og hvilke
licenser der kan blandes med andre, fx kan eleverne jo ikke både bruge By-Sa og By-
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Sa-Nc i samme opgave. Snak derfor også om konsekvenserne ved Share-Alike og
No-Derivatives-betingelserne.

Share Alike
Share Alike er betingelsen, der aldrig kan komme væk igen. Et værk der først er
udgivet med denne betingelse vil altid, uanset hvordan det behandles, fortsætte med
at skulle indgå i et Share Alike materiale.
Det har den konsekvens, at hvis dine elever fx benytter Wikipedia, hvor alle artikler
er By-Sa, ja så forudsætter det også, at eleven skal vælge denne licens for sit arbejde.
Det har den konsekvens, at eleven ikke kan forhindre andre i at bruge dette arbejde,
hverken personer eller kommercielle foretagender. Så hvis et forlag forelsker sig i
det eksempel, som eleven har lavet, ja så kan de anvende det i deres udgivelse, forudsat af dette materiale så på samme måde også er tilgængeligt under samme licens
By-Sa.
No Derivatives
No Derivatives, forkortet Nd, betinger at
værket ikke må ændres. Det betyder, at
værket ikke kan bruges til ret meget, men
kun må opleves, som det er. Vælger eleven
at udgive under denne licens, betyder det
1. at elevens arbejde ikke kan bearbejdes
af andre, men også 2. at eleven skal være
opmærksom på kun at vælge indhold til
opgaven udgivet under enten By eller ByNc licensen, hvorimod materialer under
licenser med Sa kan ikke bruges.
På samme måde bør eleverne undgå at
hente materialer under Nd-licensen, fordi
materialet sikkert vil være lige så inspirerende at bearbejde som de andre materialer. Så mens eleven sidder og får gode ideer
til hvad materialet kan bruges til, spilder
han jo tiden, for de gode ideer må jo ikke
komme til udtryk i dette værk.
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Hvem står bag Creative Commons?
Creative Commons er en non-profit organisation dannet i 2001 af en række eksperter og professorer i jura og særligt ophavsret og immaterialret, anført af Lawrence
Lessig. (se henvisning på forrige side).
Creative Commons idégrundlag kommer tydeligt frem i filmen
A Shared Culture, som du kan se på mærket, og herunder er et
par citater fra filmen, som måske kan give dig et indblik i de
tanker og visioner, der ligger bag projektet. Filmen er utrolig flot
og samtidig tankevækkende, og vil fint kunne vises til de ældste
elever i skolen.

Hvad vil det sige at være menneske, hvis vi ikke har en fælles kultur? Hvad betyder en
fælles kultur, hvis vi ikke kan dele den?
Det er kun i de sidste 100, eller 150 år eller deromkring,
at vi er begyndt at begrænse, hvordan denne kultur bliver brugt.
Internettet har skabt en infrastruktur, hvor alle kunne deltage uden at spørge om lov. Vi
har alle disse nye teknologier, som tillader folk at udtrykke sig, tage kontrol over deres
egne kreative impulser, men loven kommer i vejen.

Creative Commons, som organisation, har i dag spredt sig til en række lande. I de
enkelte lande arbejder mindre grupper, med at repræsentere Creative Commons
nationalt og fx sørge for at oversætte Creative Commons’ licenser og forklaringer,
sådan, at den globale udbredelse også er lokalt forankret og gyldig i forhold til det
enkelte lands love om ophavsret.

C REATIVE C OMMONS D ANMARK
I Danmark er Creative Commons repræsenteret af en juridisk og en pr-gruppe, og
hvorfor ikke straks give ordet til den ene af de to offentlige repræsentanter Christian
Villum, der kan præsentere os for Creative Commons udbredelse og anvendelse.
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Deling som grundlag for vækst, kreativitet og kulturarvssikring
af Christian Villum, Public Lead for
Creative Commons Danmark
Twitter: @villum / Web: autofunk.dk

Creative Commons har udviklet sig
enormt de senere år. Fra for godt 10
år siden at være en - på daværende
tidspunkt - relativt abstrakt idé på tegnebrættet hos Harvard-professoren Lawrence
Lessig til i dag, hvor mere end 80 lande har taget licenserne til sig. I alle disse lande er
der således oprettet lokale frivillige afdelinger af Creative Commons, som sikrer, at
licenserne er oversat til lokal lovhjemmel, og som derved gør det muligt for millioner
af kreative skabere at dele deres værker med verden under nemt forståelige vilkår
uden at skulle snuble i love og regler. Man må således konkludere, at licenserne har
udfyldt et behov. Et behov som den eksisterende ophavsret ikke har kunnet dække. Et
behov hos kreative skabere for at interagere med og aktivere deres publikum, og et
behov for at få større fleksibilitet i - og mere kontrol over - deres kreative rettigheder.
Et behov, som faktisk også eksisterer i samfundsmæssig forstand – men mere om det
senere heri.
Tanken bag Creative Commons er med andre ord i dag mere relevant end nogensinde.
Et kig på de tendenser som præger Internettet i dag - det såkaldt sociale Internet viser jo med al mulig tydeligvis hvor stor en rolle deling har fået i vores forhold til
hinanden som borgere i det virtuelle samfund. Vi deler oplevelser, glæde, frustrationer, filer, tips, gode råd, viden - og sågar os selv, i diverse sociale netværk - og delingen
har i høj grad fået (eller taget) den forbindende rolle i vores forhold til hinanden. De
sociale medier har bundet os sammen, men det er ikke infrastrukturen i sig selv som
binder os sammen, det er derimod det indhold vi deler. Et socialt netværk uden deling
ville være som en købmandsbutik uden varer - og den ville hurtigt miste sine kunder.
"Varerne" er, i dette metafor, vores ønske om at bidrage med noget indhold, altså dele
noget, og derved skabe en social relation via den vidensudveksling. Helt basalt kan
man sige, at man ved at dele sin egen viden aktiverer en iterativ proces, hvor man
samtidig får værdi tilbage - nemlig dét andre deler. Hvis ikke man deler noget selv, så
får man ikke ret mange "followers", "friends" eller "fans" (kært begreb har mange
navne) - og hvis man ikke har mange af dem, så modtager man ikke ret meget værdi
tilbage. Slet og ret. Så den sociale relation ligger i selve delingen.
Man kan ligefrem argumentere for, at den største værdi, ikke mindst for kreative
skabere af indhold såsom musik, film, bøger og billeder, ligger i den sociale relation.
Nu om dage er det også fra et forretningsperspektiv i stigende grad opmærksomheden,
der er penge værd og dét man i langt højere grad kan bygge sin forretning på, snarere
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end at begrænse adgangen til sine kreative skabelser og tage sig betaling for enhver
adgang til ens værker. Det gælder både musikere, filmskabere, fotografer, journalister,
forfattere - og lærere.
Kreative skabere i dag har altså nogle andre tangenter at spille på i udbredelsen af
deres skaberværk, og selvom det for mange kan virke både skræmmende og paradoksalt at skulle løsne op for kontrollen på sine intellektuelle rettigheder for at øge egen
vinding, så viser flere og flere eksempler hvordan netop dette kan være måden at gøre
sit værk tidssvarende og sikre, at både værket og skaberen bag bliver en del af den
opmærksomhedssfære, som mennesker har i dag. Med andre ord: Vejen til at nå et
publikum og dermed skabe sig en forretningsplatform.
Creative Commons bliver således samlet op på flere og flere niveauer i samfundet; i
løbet af de senere år har vi fx. set hvordan førende web services har indbygget CClicenser som grundliggende værktøj for deres brugeres interaktion. Eksemplerne tæller
blandt mange YouTube (videodeling), Flickr (fotodeling), SoundCloud (musikdeling)
og Wikipedia (vidensdeling), der tilsammen tæller hundredevis af millioner af brugere,
som via CC-licenserne får mulighed for at lade deres skabelser indgå naturligt i det
sociale Internets økologi, mens de samtidig beskytter en række af deres intellektuelle
rettigheder og, for dem der vil det, skaber en forretning og en karriere.
Men også i andre dimensioner i samfundet har man set gavnen af vidensdeling under
åben licens. Den amerikanske regering valgte i 2010 at øremærke intet mindre end 2
milliarder dollars til skabelse af OER (Open Educational Resources) på universitetsniveau i form af forskning og skabelse af bøger og essays, som vil blive publiceret åbent
- altså med tilladelse til viderekopiering - under CC-BY licens med henblik på at blive
delt med verden og drage nytte af den dialog og det returflow af viden og værdi, som
en sådan vidensdeling skaber, som beskrevet tidligere. Det gamle begreb 'at stå på
hinandens skuldre' har aldrig været mere relevant, og potentialet i synergien er
enormt. At give andre lov til at bygge videre på éns værk, mens disse afledte værker
alle lovmæssigt bærer éns navn, som skaber af det oprindelige værk, er en fantastisk
mulighed for ikke blot at få eksponering i hidtil ikke tilgængelige kredse (altså de kredse af mennesker, som de afledte værker eksponeres for), men er også, ud fra en samfundsmæssig vinkel, en mulighed for at styrke fælleden af åbent tilgængelig viden.
Noget som gør os alle sammen rigere, uden at nogen skal opgive ejerskabet over sit
værk.
Indenfor litteraturen ser vi også dygtige anvendelser af CC-licenser. Blandt de mest
kendte eksempler ses forfattere som Cory Doctorow, Dan Gillmor og herhjemme Dan
Larsen, som alle formår at bruge deling som et stærkt værktøj til at nå mange læsere mange flere end de ville nå, hvis disse læsere skulle nås ad traditionelle markedsføringskanaler. Science Fiction-forfatteren Doctorow har formået at nå adskillige bestsel-
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ler-lister med hans udgivelser, hvor ebog-udgaven er gratis, mens papirudgaven koster
penge. Jo flere downloads hans bøger får, jo flere papirudgaver sælger han. Hvorfor?
Fordi ebøgerne videredistribueres af hans fans til nye potentielle læsere med anbefaling: "Prøv denne bog, den er fantastisk" og ebogen vedhæftes. Hvorefter mange læser
bogen gratis, men ønsker en papirudgave til bogsamlingen - og giver ebogen videre til
andre i deres netværk, som prøver den gratis - og så fremdeles. Undervejs rammer de
frigjorte digitale værker både bogforeninger, nye forlag i andre lande, oversættere og
lignende, og sikrer Doctorow bulk-salg, nye udgivelsesaftaler, oversættelse til nye
sprog og masser af foredragstilbud over hele kloden.
Samme mekanisme gør sig gældende indenfor andre områder såsom musik, foto og
film. Mange musikere vælger at udgive deres musik under non-kommerciel Creative
Commons licens, for på den måde at nå så mange iPods som muligt, mens de dermed
mærker stigende interesse for live-koncerter, merchandise, synkronisering (brug af
musikken i film og reklame), lp-udgivelse og meget andet.
Fotografer, som lægger deres billeder på nettet på fx. Flickr, ser deres billeder brugt i
alverdens blogs, og rammer via disse kanaler både aviser, bøger og blade, som gerne
køber deres billeder, men aldrig ville have fundet dem, hvis ikke det sociale Internet
havde formidlet værkerne ud i verden. En formidling, som den traditionelle ophavsret
ville have dømt ulovlig uden skriftligt tilsagn fra skaberen, og et sådant bruger de
færreste på nettet tid og kræfter på at indhente. Så hellere bruge et andet billede, for
dem er der jo nok af på nettet. Ser blogredaktøren derimod CC-licensen med dens
universelle ikoner på billedet, så ved han at dette billedes skaber giver lov til anvendelsen - og putter det på bloggen og eksponerer det for sine læsere. En fremhævelse af
det faktum, at det er opmærksomheden og videredistributionen, der skaber fundament
for skaberens indtjeningsmulighed.
Indenfor filmverdenen ser vi hvordan åbent distribuerede film finder publikum over
hele verden, også i lande med andre sprog. I næsten alle lande findes der frivillige
undertekst-communities, som frivilligt laver tekstning af tilgængelige film, og dermed
er den åbne licens med til at åbne nye markeder for film med selv meget små markedsføringsbudgetter. Dette skaber grobund for eksempelvis biograf-distribution, visning
på tv-stationer og i kabel-foreninger i disse lande, ofte langt fra skabernes hjemland.
Alt i alt kan man sige, at det sociale Internet i en vis grad har udvisket grænsen mellem producent og forbruger. Med deling som omdrejningspunkt har Internettets brugere - især den yngre generation - fået (eller taget) en rolle i ikke blot distributionen af
kreativitet, men også videre bearbejdelse og skabelse af nye værker baseret på andres
(den slags kalder man jo bl.a. remixes, sampling, mashups mv. - der bringer gamle værker frem i lyset igen i nye klæder).
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Man snakker også meget om informations-overload og "abundance", altså overflod af
indhold. Det kan hurtigt blive for meget at skulle tygge igennem alle de informationer
vi møder hver dag, og her er det menneskelige filter, som vores sociale netværk udgør,
blevet en meget vigtig bestanddel. Når man får noget delt - det være sig en god artikel,
en god bog, noget godt musik eller lignende - så slipper det igennem nåleøjet til vores
opmærksomhedssfære. Og som skaber af kreativt indhold gælder det om at gøre sig til
en del af den proces. Her er Creative Commons licenserne et fantastisk værktøj, som
sikrer skaberne muligheden for at fastholde en række rettigheder, mens man frigiver
andre - og derved gør det muligt for andre at videreformidle kreationerne ud til deres
netværk og skabe egne afledte kreative værker, uden at bryde ophavsrettighedslovgivningen.
Creative Commons arbejder på verdensplan for at formidle dette budskab ud til så
mange modtagere som muligt - også her i landet.
Creative Commons Danmark står i dag som et aktivt og anerkendt kapitel i det globale CC-netværk. Hovedaktiviteterne er såkaldt outreach-arbejde, altså netop dét at
sprede kendskabet til licens-pakken til nye brugere og skabere. Blandt de mest synlige
aktiviteter er dels de halvårlige Creative Commons Saloner, hvor oplægsholdere fra
ind- og udland inviteres og engageres til debat og diskussion om deling og nye samfundsmæssige strømninger - og dels Some Rights Reserved-sessionerne, hvor Creative
Commons i samarbejde med brancheorganisationer indenfor kreative fag afholder
informations- og debatmøder for disse organisationers medlemmer.
Et andet tungtvejende punkt på agendaen i dette forum er diskussionen om sikring af
kulturarv i den virtuelle sfære. Udviklingen med digitalisering af både bøger, museumssamlinger, undervisningsmaterialer og nationalarkiver går rivende stærkt, og har
med succesfulde virksomheder som eksempelvis amerikanske Google i spidsen en stærk
hældning mod netop amerikansk kulturarv (se blot Google Books, som har som mål at
digitalisere og publicere alle bøger der nogensinde er skrevet), ikke mindst pga. det
komplicerede rettighedssystem som omgiver intellektuelle rettigheder fra land til land.
Resultatet er en stærk angloficering af Internettet, og her er det jo i sagens natur de
små landes eget ansvar selv at indtage sin del af Internettet og sikre sin lokale kulturarv en plads i det digitale domæne.
Rationalet for digitalisering i denne samfundstjenstlige sammenhæng er jo, i hvert fald
i undertegnedes - og mange andres - øjne, at skabe en tidssvarende kulturarvsressource, hvor både danske og udenlandske brugere får indsigt i og adgang til dansk
kultur, så vi sikrer den en virtuel levedygtighed som afspejler den fysiske verden - og
ikke mindst tilbyder vores kulturarv til den globale fælled, på linje med det amerikanerne er i gang med. Også her er Creative Commons licenserne et særdeles brugbart
værktøj, som med sikre rødder i ophavsrettighedslovgivningen, samtidig inviterer til
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videre bearbejdning, videre modernisering og videre spredning ud i verden i de kanaler
som teknologien har givet os.
Man kan opsamlende sige, at deling som begreb sætter en ny dagsorden for os borgere
i verden i dag. Både på et personligt, kommercielt og samfundsmæssigt plan – og det
skaber selvsagt nogle udfordringer (det gør forandringer altid), men disse overskygges
i allerhøjeste grad af det kæmpepotentiale for gensidig vinding som digital deling udgør. For at drage den fulde nytte af dette enorme potentiale bør vi nysgerrigt imødekomme disse nye tendenser, idéer og ikke mindst de stærke forhåndenværende licensværktøjer vi har fået stillet til rådighed.

Sådan bruges Creative Commons med eleverne
Creative Commons er faktisk ganske nemt for eleverne at benytte. Det er nok mest
noget med at træne dem i at gøre deres kildeangivelser lidt tydeligere, for selve det at
finde og anvende andres indhold er de allerede fortrolige med.
Men hvor skal man starte og hvad skal man træne med eleverne for at de også kommer godt i gang med at bruge licenserne i deres opgaver? Det spørgsmål vender vi
tilbage til i kapitel 5, men som en god begyndelse på spørgsmålet, kan vi fint sende
over til vores naboer i Sverige, hvor skoleombudsmanden for Creative Commons
Kristina Alexanderson vil fortælle om nogle af de mange erfaringer hun har med at
fokusere på ophavsret og Creative Commons.
Kristina Alexanderson har skrevet indlægget; Hvordan begynder man at arbejde
med Creative Commons med ens elever? Indlægget herunder er frit oversat. Det
originale indlæg på svensk kan hentes i mind mappet til bogen.
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Hvordan kan du begynde at arbejde med Creative Commons med dine elever?

Af Kristina Alexanderson, Skoleombudsmand for Creative Commons i Sverige.
Kristina blogger på www.kristinaalexanderson.se

Generelle råd er svært at give, så jeg vil prøve at foreslå flere indgange, som lærerne i
Sverige har valgt. Så er der jo uendeligt mange flere, og jeg er sikker på, at du i dit
arbejde med Creative Commons kan teste mere og sammen kan vi sammensætte en
bank af erfaringer og muligheder.
Hvordan skal jeg tale med eleverne om ophavsret?
Mit indtryk efter at have haft mange samtaler med eleverne om ophavsret er, at de
har en temmelig vag forestilling om, hvad ophavsret betyder. Et meget simpelt input,
som jeg ofte bruger til at snakke om ophavsret er at tale om "hvem" ejer klassebilledet.
Gør skolen, eleverne eller fotografen? Hvem har retten til at distribuere det billede?
Og under hvilke betingelser? Samtale om ophavsret skal baseres på konkrete eksempler for at gøre det klart, og billeder og det at dele billeder er et godt udgangspunkt
for det kan eleverne genkende og identificere sig med.
Jeg synes, at vi lærere i enhver samtale om ophavsret, skal snakke om varigheden af
ophavsretten, hvem beskytter forældelsesfristen og hvorfor? Hvordan påvirker beskyttelsestiden mulighederne for at bygge videre på vor tids kultur? Rap, som musikform, kan den overhovedet eksistere sådan som ophavsretten er nu? Hvad med Pirate
Bay?
Creative Commons bliver en naturlig del af sådan en samtale. Hvad er Creative
Commons, hvad indebærer det og er der behov for CC?
Men jeg tror, vi skal passe på ikke bare at lade Creative Commons blive til noget vi
kun taler om. Ophavsretten bør ikke være noget, man bare taler om. Her har du som
lærer en vigtig rolle at spille. Du kan med meget enkle midler vise de muligheder som
Creative Commons bringer.
En meget enkel måde at få eleverne til at nærme sig Creative Commons, er at kræve,
at de bruger et Creative Commons licenseret billede som illustration til en tekst. Du
kan også selv anvende Creative Commons-billeder som udgangspunkt for forskellige
opgaver i skolen. I min undervisning, er billeder ofte blive et supplement eller en måde
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at vise en fortolkning på, og at få eleverne til
at arbejde og bruge Creative Commons billeder har været en nemt for os, når vi ønskede
at sprede vores tekster igennem klasse fælles
blog.
Personligt tror jeg på vigtigheden af at gå
forrest med et godt eksempel. Vi som lærere
er nødt til at gå forrest og vise vejen. Vise
mulighederne og vise hvordan man kan anvende billeder, musik og andre medier til
rådighed på internettet. Det kan være, at du
bruge billeder under Creative Commons licenser i dine præsentationer, som udgangspunkt for skriftlige opgaver eller andre skoleopgaver.
Vi som lærere er vigtige som rollemodeller, og vi kan vise, hvordan man skal gøre, og
samtidig forklare licenssystemet. Lav klare referencer og kildeangivelser til billederne.
Jeg gør det ofte i mine præsentationer at skrive licens og kildeangivelse på billedet, for at
det tydeligt skal fremgå, når billeder i min
præsentation er ikke mine egne billeder, og for
at vise at jeg bruger billeder under en Creative Commons. Jeg gør det ofte sådan her, som
på billedet af Tanja.
Creative Commons licenssystemet, giver mig
mulighed for at bruge og bygge videre på
andres kreationer. Det ses tydeligt i gruppen
Recreate Culture8. I den gruppe kan man
vise, hvordan ens værk tager støtte fra tidligere værker for at skabe et nyt.
Et eksempel er Lars Lundqvist billede “Don´t
try to lock me out! I’ve got the key!”9 som er
en fotomontage af Carl Curmans billede af
Visbys middelalderlige bymur, Gotland, Sverige, som han har redigeret sammen med et af
mine billeder ”I got the key to her heart.” At

8

flickr.com/groups/recreateculture/

9

flickr.com/photos/arkland_swe/5303240689/ CC By-Nc-Sa
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bruge billedmateriale som findes på nettet, er en konkret måde at vise det potentiale
Creative Commons bringer.
Ved hjælp af sådanne øvelser kan man også diskutere hvilke værker, som man må
bruge til at bygge videre på og hvilke man ikke må. Samtale om, hvad de forskellige
licensvilkår betyder, er vigtige at holde, men jeg tror at man indledningsvis skal fokusere på Creative Commons’ muligheder for at være skabende både i og uden for skolen, og vise at inspiration og kreativitet fødes i mødet med andres kreationer. Eftersom
at jeg er svensklærer, taler jeg gerne for, at de gamle klassikere kan give inspiration og
at man, ud fra disse, skaber nyt. Skabelse af vores tid er inspireret af andres kreativitet.
Et konkret eksempel er billedet af Tanja af
Lars Lundqvist, som jeg synes er utrolig smukt.
Jeg vil naturligvis også gerne tage sådanne
billeder, men jeg fotograferer til hverdagsbrug
primært legetøj, så med Lars’ billede som inspiration, har jeg lavet en tilpasset version af
Tanya, selvom det er med en Stormtrooper10.
Jeg møder i mit arbejde med Creative Commons mange lærere, der lader eleverne bearbejde og vise deres viden om CC ved, at de skal skabe ideen om et kreativt fællesskab
ud fra Creative Commons’ symboler. De tegner ud fra licenserne, som du kan se på de
to elevtegninger her i artiklen. De laver film og skaber nyt ud fra andres materialer.
En anden tilgang til at arbejde med Creative Commons med elever i skolen udgår fra
et behov for at kunne bruge andres værker, billeder, musik og film som eleverne vil
udgive i forbindelse med deres arbejde med web-publicering i skolen. For det er uundgåeligt, at hvis du spreder dit og andres arbejde online, vil du støde på spørgsmål om
ophavsret.
Skoleklassen kan have en fælles blog, men blogs bliver gerne teksttunge, eftersom at
det er svært at bruge andre folks billeder, hvis de hele tiden spørge om lov. Ved at
vise, hvordan du søger og bruger billeder under Creative Commons, kommer eleverne
også her meget langt.

10

flickr.com/photos/kalexanderson/5140450651/ CC By-Nc-Sa
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Jeg møder jævnligt lærere,
der sukker og siger, er vi
nødt til alt dette? Personligt synes jeg det er vigtigt,
at vi som lærere tager
stilling til hvordan vi ønsker, at vores elever skal
forholde sig til andre menneskers arbejde og kreativitet, om vi ønsker at stå
bag en kultur, hvor vi
siger: Åh, det er deres
egen skyld, når du udstationerer billeder hos Google,
eller hvis vi ønsker at stå
bag en holdning om at
skaberen har ret til at
bestemme, hvordan han
eller hun ønsker hans /
hendes produktion vil
blivespredt, behandlet og
anvendt.

Elevtegningerne i afsnittet er lavet
af Aina Bergman og Wilma Lundin
fra Eskelhem Skola på Gotland.
Gengivet efter aftale med elever og
forældre.
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E R C REATIVE C OMMONS LOVLIGT ?
Selvfølgelig er Creative Commons lovligt, men hvordan det er lovligt, og om der er
forhold, hvor brugen af Creative Commons licenser ikke er lovlig, det vil advokat
Martin von Haller Grønbæk her indføre os i.

Af Martin von Haller Grønbæk, it-advokat hos advokatfirmaet Bender von Haller Dragsted.
Martin blogger fra www.vonhaller.dk, og du kan følge ham på Twitter på @vonhaller.
Martin er ligesom Christian Villum Public Lead for Creative Commons i Danmark.

Spørgsmålet om, Creative Commons overhovedet er lovligt, kan besvares meget nemt.
Ja, Creative Commons er som det helt klare udgangspunkt fuldstændigt og aldeles
lovligt. Spørgsmålet om lovlighed bør mere passende stilles som et spørgsmål, om der
er tilfælde, hvor anvendelse af ellers ophavsretligt beskyttede værker under en Creative Commons licens kan være ulovlig. Og det kan der være.
Creative Commons er en type licenser, hvor en skaber af et værk, som ellers er beskyttet af ophavsret, giver andre muligheder for at anvende dette værk på de betingelser og vilkår, som fremgår af Creative Commons licensen. Creative Commons licenser
står således ikke i modsætning til ophavsret. Tværtimod, er Creative Commons licenser baseret på, at den, som ønsker at benytte en Creative Commons licens også har
eneretten til at gøre dette under ophavsretlig lovgivning. Hvis ikke for eksempel en
fotograf eller en forfatter har fået tildelt eneretten til sit værk efter ophavsretslovens
regler, er der jo heller ikke nogen, der skal respektere, at vedkommende frigiver materiale under en Creative Commons licens.
Creative Commons er således blot et eksempel på, hvorledes ophavskvinden er berettiget til at fortælle omverdenen, under hvilke vilkår denne kan benytte sig af de beskyttede værker. På den måde kan Creative Commons licenser sidestilles med alle de
andre licensvilkår, som man direkte eller indirekte kan konstatere, når man som bruger
af et ophavsretligt beskyttet værk skal tage stilling til, om man må benytte det i en
konkret sammenhæng. Creative Commons licenserne er blot mere fleksible og tilpasset
den anvendelse af digitale værker, som vi kender allerede i dag, og derfor mere anvendelig både for ophavskvinden og for brugerne.
Ulovligheder kan imidlertid foregå sammen med Creative Commons anvendelse, men
dette er undtagelsen. I virkeligheden måske endnu mere undtagelsen end tilfældet er i
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forbindelse med anvendelse af andet ophavsretligt beskyttet materiale, dels fordi brugerne af Creative Commons licenser har lettere ved at forstå, hvilke vilkår, der gælder, dels fordi Creative Commons licenserne er mindre strenge (”some rights reserved”) end andre traditionelle licenser (”all rights reserved”), hvor al anvendelse som
udgangspunkt er ulovligt, med mindre at det fremgår eksplicit af licensen.
Set fra ophavskvindens synsvinkel kan anvendelse af Creative Commons licenser være
ulovlig af flere grunde. For det første kan man naturligvis ikke frigive et værk under
en Creative Commons licens, med mindre at man selv har rettighederne til at gøre
det. Mange værker består af flere individuelle værker, hvor der er forskellige ophavskvinder. Hvis man for eksempel har lavet en film, hvor der indgår tekster, musik eller
lignende, som man ikke selv har ophavsretten til, kan man naturligvis ikke frigive den
hele film under en Creative Commons licens, med mindre at man har fået ret til dette
af dem, som har ophavsretten til den tekst og til den musik, der indgår. Hvis man
ignorerer dette, er anvendelsen af en Creative Commons licens i den forstand ulovlig.
En variation af en sådan ulovlig anvendelse af Creative Commons licenser kan være,
at man vælger at frigive et værk, som man godt nok selv har de fulde rettigheder til,
idet der ikke indgår andre værker heri, men hvor man har indgået aftaler med andre
om ikke at frigive sit eget værk under en Creative Commons licens. Et eksempel herpå
kan være, at en dansk musiker, som har aftale med KODA om, at KODA administrerer de kommercielle rettigheder i forbindelse med musikerens komposition, men at
musikeren så vælger at frigive sit værk alligevel under en Creative Commons licens,
der ikke forbyder kommerciel anvendelse. Dette vil være i strid med den aftale, som
musikeren har indgået med KODA, og anvendelsen af Creative Commons licensen vil
i den forstand så være ulovlig.
Set fra brugeren af et værk, der er frigivet under en Creative Commons licens, kan der
naturligvis også opstå ulovligheder. Disse består naturligvis først og fremmest af, at
man i forbindelse med anvendelsen af værket frigivet under en Creative Commons
licens ikke overholder de specifikke licensvilkår. Dette er der ikke noget mærkeligt i.
Det samme gælder naturligvis også ved andre former for licenser, nemlig at man skal
overholde licensvilkårene.
Man kan imidlertid med vægt argumentere for, at netop Creative Commons licenser
medfører færre ulovligheder eller risici for ulovligheder i forbindelse med brugerens
anvendelse af disse værker. Ideen bag Creative Commons er netop fundamentalt set,
at lovliggøre et område, der i vidt omfang har været præget af ulovligheder. En meget
stor del af den anvendelse af digitale værker, der har fundet sted i forbindelse med
ikke blot musikfiler og videoer, men også i forbindelse med tekster, websites, data osv.,
har i forbindelse med internettets stigende udbredelse været præget af ulovligheder. I
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mange tilfælde har hovedreglen været, at man ikke måtte bruge værket, selvom det
henset til internettet som medium ville være naturligt.
Creative Commons er således et forsøg på netop at forhindre og modgå ulovligheder i
forbindelse med anvendelse af særligt digitalt indhold, der særligt distribueres via
internet.

Andre licenser
Indtil nu har vi kigget på de seks grundlæggende Creative Commons licenser, og set
på hvor enkle de er at forstå og anvende. Denne brugervenlighed er sandsynligvis
også årsagen til den store udbredelse, for der har været åbne licenser længe før Creative Commons kom på banen.
Når Creative Commons trækkes frem her, er det ikke fordi licenserne rummer en
større sandhed eller på andre måder gør dem mere rigtige end andre licenstyper.
Slet ikke. Men de er som sagt de mest udbredte og de mest enkle at forstå, finde og
benytte, og dermed passer de godt til vores opgave med at kunne begå os frit og lærerigt på nettet.
Men udover Creative Commons’ grundlæggende licenser, er der også mulighed for,
at du kan støde på andre licenser. Licenser der også egner sig til brug i din undervisning. Derfor vil vi her i dette afsnit lige kigge på et par af de andre licenser, som du
også med tiden vil stifte bekendtskab med. Først den vigtigste, Public Domain.

P UBLIC D OMAIN
Public Domain er en licensering som betyder, at du frit må benytte et værk. Kender man ophavsmanden, skal man fortsat
kildeangive denne, men ellers er der ingen
restriktioner.
Public Domain, der ofte forkortes PD, har fået et ikon i stil med de andre CC ikoner. Et materiale bliver automatisk til Public Domain, når det falder for forældelsesgrænsen på 70 år for værker, men da det også er en mulighed for ophavsmanden
helt at fraskrive sig retten til sit værk, vil man også kunne møde nyere værker, der
anvender public domain.
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I Danmark benytter vi ikke betegnelsen Public Domain om et værk, men det kunne
vi fint. Et værk, der er forældet er nemlig på samme måde som et værk under Public
Domæne nemlig også helt fri for restriktioner under ophavsretten. Det gælder for
kunstværker efter 70 år, efter udgangen af det år hvor kunstneren dør, eller for øvrige værker, 50 år efter optagelserne har fundet sted.
Da Danmark jo har en rig og lang historie, er der faktisk rigtig meget indhold, som
du frit kan benytte uden andre krav end kildeangivelse, men da vi ikke har et forældelsesmærke er det desværre op til brugeren selv at finde frem til dateringen af værket. Læs mere om danske kulturarvssamlinger i afsnittet om Kulturperler på side
124.

CC0
CC nul eller CC Zero er en Creative
Commons licens, som adskiller sig fra de
andre. Den giver ejeren af det ophavsretsligt beskyttede materiale mulighed for at
afstå så meget som muligt fra sin ophavsret
og dermed give værket karakter af at være Public Domain. Derfor ligner de to licenser rent grafisk også hinanden meget, eneste forskel er det lille mærke i ringen,
hvor vi har et nul i stedet for det gennemstregede C.
Ved at give sit værk licensen CC0 afstår man altså så meget fra ophavsretten som
det juridisk er muligt. I modsætning til de Creative Commons licenser vi har kigget
på tidligere, hvor ophavsmanden har fire værktøjer til at lempe og udøve sin ophavsret, og altså samtidig beholde sin ophavsret, så er CC0 altså værktøjet til at afstå fra
denne eksklusive ret.
En af de webtjenester, der giver mulighed for at udgive materialer under CC0, er
Archive.org som vi kigger på sidst i kapitel 4.

US G OVERNMENT W ORK
Den sidste licens, der bliver omtalt her, er lidt speciel. Det er snarere et ansættelsesvilkår end en licens, som kun ansatte i den amerikanske administration kan benytte.
Licensen har desværre heller ikke noget ikon, sådan at man kan genkende den. Det
er heller ikke muligt at lave en søgning efter disse materialer, så det er lidt besværligt. Til gengæld er det besværet værd.
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Den amerikanske administration omfatter rigtig mange myndigheder og organisationer, og rigtig mange mennesker der på forskellige måder arbejder med samfundsforhold af alle slags. Det er jagerpiloter, forskere, naturvejledere, rådgivere og astronauter, der fraskriver sig ophavsretten til deres optagelser lavet i arbejdstiden, og
udgive dem under meget liberale, eller måske lidt drillende kan man sige nærmest
kommunistiske, vilkår.
Regelsættet er nemt at forstå, og er værd at kende til for, at vi kan få adgang til en
række sjældne og unikke oplevelser. Det er nærmest for godt til at være sandt, og
nærmest surrealistisk i forhold til de retssager og den debat der er om ophavsret i
netop USA.
Ikke desto mindre – her kommer en række bestemmelser, der bør tjene som forbillede for alle landes administrationer og public service producenter.
Et værk, der er den amerikansk regerings arbejde, udarbejdet af en embedsmand eller
ansat i den amerikanske regering som en del af denne persons officielle pligter, er ikke
genstand for ophavsret i USA og der er ingen amerikanske copyright-restriktioner på
reproduktion, afledte værker, distribution, fremførelse eller visning af arbejdet. Enhver
kan, uden restriktion under amerikansk lov om ophavsret,
* Gengive arbejde i kopier i trykt eller digital form;
* Forberede afledte værker af arbejdet;
* Fremføre arbejdet offentligt;
* Vise arbejdet;
* Distribuere eksemplarer eller digitalt overføre værket til almenheden ved salg eller
anden overdragelse af ejendomsretten, eller ved at leje, lease, eller udlån11.

Med denne forrygende licens har vi altså en særlig åbning fra de amerikanske myndigheder og ind til vores undervisning. Hvilke materialer det kunne være ser vi mere
til på side 119 i afsnittet om U.S. Government Work. Som en lille krølle på denne
licens, så kan man efterhånden se en tendens til at de amerikanske myndigheder
vender sig fra deres licens og i stedet benytter Creative Commons licensen By, hvilket giver os den samme frihed med værket, men samtidig kan vi nemmere finde
disse fine materialer i de søgemaskiner, der kan finde CC-materialer.

11

http://www.usa.gov/copyright.shtml

85

Dermed er vi kommet omkring Creative Commons og her til sidst et par andre nyttige licenser, og vi har dermed samlet en række værktøjer sammen, som vi kan bruge
til dels at udgive vores egne materialer under sikre rammer, men samtidig og ikke
mindst så har vi nu en række værktøjer til sikkert og lovligt at gå på nettet, og bruge
løs af andres gavmildhed og viden.
Derfor vil vi i det næste kapitel gå på skattejagt og præsentere en række samlinger
på nettet, der kan dække os fagligt ind på nærmest alle områder.
Vil du lige have en lille ekstra inspiration omkring Creative Commons, så skulle du
hente publikationen The Power of Open herunder. Den er netop udkommet i juli
2011, og er spændende læsning om Creative Commons.
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Kapitel 4

400 millioner undervisningsmaterialer
Dette fjerde kapitel rummer en gennemgang af en række tjenester på nettet, som
det vil være en fordel at kende, når du skal finde materialer til din og dine elevers
undervisning. Siderne repræsenterer et bredt og stort udbud med forskellige licenser
og vilkår, men har alle det til fælles at indholdet kan og må bruges i undervisningen.
Langt de fleste materialer er udgivet under en Creative Commons licens, hvilket jo
gør det nemt at afkode de vilkår, der gælder for at hente indhold på den pågældende
side, mens andre tjenester skriver sig ud af det på andre måder. Når vi vælger at
præsentere begge typer samlinger, er det alene for at få præsenteret de steder på
nettet, som efter vores mening rummer nogle af de mest værdifulde materialer til
undervisningsbrug.
Det primære mål med at præsentere disse tjenester er at sikre, at vi har et indhold i
vores undervisning som vi må bruge og arbejde med. Er du lidt usikker på hvordan
man henter og kopierer materialer fra nettet, er der en lille vejledning sidst i kapitlet.
Samlingerne præsenteres enkeltvis og er forsøgt samlet i grupper efter de materialer
du er på jagt efter, først billeder, tekster, lyd og musik, video og sidst blandede mediesamlinger.
Disse godt 30 websteder, er kun et lille udsnit af de mange ressourcer, der findes på
nettet, og det kan derfor være en fordel, at du også går ind i bogens mind map for at
se endnu flere tjenester, hvis du er på jagt efter noget ganske specifikt.
Så velkommen til verdens største gavebod, og til et enormt fagligt potentiale.
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F LICKR . COM

Det kan nok ikke siges for ofte; Flikcr.com er en utrolig side, hvor alle og enhver kan
lægge deres mere eller mindre vellykkede billeder op. Her ligger milliarder af billeder12, hvoraf godt 190 millioner billeder udgivet under en af de seks Creative
Commons licenser, og det er jo i sig selv rigeligt.
Flickr rummer derfor stort set alt, hvad du måtte ønske af billeder, og derudover er
der et levende fællesskab som også danner interessegrupper på tværs mellem brugerne, hvoraf en del af disse er interessante at kende som lærer. Fx en gruppe der
udveksler billeder med matematiske motiver, mens andre grupper fx kun deler billeder under CC-licenser af insekter eller andre dyr13. Uanset din tilgang, så er der
gode muligheder for at finde billederne her.
Mængden af billeder under de seks licenser varierer meget, men selv om fx samlingen af billeder under By-licensen bestemt ikke er den største, rummer den alligevel
godt 27 millioner billeder, mens fx samlingen By-Nc-Sa rummer godt 55 millioner
billeder14. Spørgsmålet er altså ikke så meget om der er nok, men mere at finde materialer, der i indhold og licens passer til det som du og eleverne har brug for. Det
kan du se et par eksempler på i kapitel 5.

12

Mandag d. 1. august 2011 rundede Flickr 6 milliarder billeder.

13

Se bogens mind map

14

I starten af 2009 sagde vi, at der var 100 millioner billeder, indtil vi i efteråret kom til at regne
på tallene igen, og kunne se at det havde rykket sig til 130 hen over året. I juni 2011, er vi på 190
millioner billeder.
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Du finder ind til Creative Commons samlingerne ved at vælge Explore fra forsiden,
og vælge Explore-menuen på næste side, og her vælge punktet Creative Commons.
En anden glimrende måde at komme ind til de lovlige billeder, er ved at lave en
avanceret søgning på Flickr. Klik på søg og herefter kan du klikke på Avanceret
søgning. Her skal du rulle lidt ned ad siden og ved punktet Creative Commons vælge de betingelser du ønsker at du må bruge billederne under. Husk her at vinge af at
du vil bearbejde og mixe, sådan at du får frasorteret billeder der ikke må ændres.
Endelig så er Flickr interessant, fordi den er integreret i en lang række webværktøjer. Det betyder fx at når du fx laver collager i Vuvox, film i Animoto, billedfortællinger i Tubestory på Skoletube eller præsentationer i Sliderocket, ja så kan du koble dit arbejde sammen med en billedsøgning fra Flickr. Dermed bliver materialerne
på Flickr automatisk en nyttig ressource direkte i vores proces.
Flickr har desuden en masse spændende funktioner og værktøjer i sig, som det vil
fylde en hel bog at komme omkring, men her er alligevel lige et særligt område som
fortjener ekstra omtale, nemlig The Commons.

T HE C OMMONS – PÅ F LICKR

Som vi så i loven om ophavsret er der en forældelsesfrist, og selv om fx Disney gør
hvad de kan for at forlænge den frist til det uendelige, er den i dag i Danmark 70 år
for kunstværker, efter kunstnerens død, og 50 år for optagelser af lyd, film og billede,
der mere kan betegnes som værker af amatørlignende eller journalistisk karakter.
Når dette tidsrum er gået, er værket ikke længere beskyttet mod offentlig anvendelse, og netop derfor kaldes det i de engelsksprogede lande for Public Domain. Vi må
altså gøre, hvad vi vil med H.C. Andersens tekster, når vi blot som altid (jf. § 3) angiver ophavsmanden, når denne er kendt.
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Det betyder at museer, samlinger, universiteter og biblioteker verden over, der ligger
inde med store samlinger, der ophavsretsligt er forældede og derfor er at sammenligne med Public Domain, har en unik samling, som de nemt kan dele, da de jo ikke
skal spørge andre end sig selv om lov, og det er netop afsættet for The Commons på
Flickr. Flickr Commons kan man kalde for Flickrs museumsportal.
Her finder vi en række institutioner og museer, der har valgt at gå med ind i dette
projekt, for her på Flickr at gøre dele af deres billedmaterialer tilgængelige. Her
finder du både meget store samlinger, fx New Yorks Public Library, der i sig selv er
en skattejagt, men også mindre udbyggede samlinger som fx fra Imperial War Museum.
Selv om mange danske lokalhistoriske samlinger og museer har oprettet sig som
brugere af Flickr, er der dog desværre ingen af disse, der har valgt at gå ind i dette
projekt, så de nærmeste samlinger vi kan glæde os over er biblioteket i Bergen, der
har en flot samling af Edvard Grieg, og så det svenske nationalmuseum, der blandt
andet også har nogle flotte billeder af København.
Som en særlig detalje ved disse samlinger, er at mange brugere kommenterer disse
værker med små historiske anekdoter, hvorved at billederne får en udvidet beskrivelse, i bedste web 2.0 forstand. Se fx hvordan billedet af Rosenborg Slot fra 1888 af
Carl Curman har fået et billede som kommentar, der viser Rosenborg Slot som det
tager sig ud i dag.

92

P ICASAWEB . GOOGLE . COM

Billedsamlingen Picasaweb er taget med her, fordi den ligesom Flickr, rummer en
enorm samling amatørbilleder. Samtidig er Googles billedværktøj så brugervenligt,
at det har fået fat i en anden gruppe brugere end du finder på Flickr. Så betragt
Picasaweb som et supplement til Flickr. Hvis I omvendt opfordrer jeres elever til at
arbejde med Googles tjenester, er dette måske det bedste sted at begynde.
Picasaweb hører sammen med programmet Picasa. Picasa er et lille forrygende billedredigeringsværktøj fra Google, som ud over at være genial til at lave småjusteringer af sine billeder, også kan en masse andet. Først og fremmest er det lynhurtigt og
stabilt, og så kan altså også udgive og synkronisere dine billedsamlinger på computeren med en tilsvarende på nettet.
Da alt hvad Google laver har det med at blive stort, er denne online billedsamling
også ret omfattende. Det er billeder taget af glade amatører, og du vil derfor opleve
at billederne virker mere turist- eller hverdagsagtige end mange af dem du finder på
Flickr.
Fremgangsmåden på denne side er, at du først laver en søgning, for derefter i venstre
side at vælge ”Remix tilladt”. Dermed sorteres søgereslutatet til kun at omfatte de
licenser der tillader at vi ændrer på værket, altså by, by-sa, by-nc og by-sa-nc. Til
skolebrug er ”remix tilladt” klart det mest velegnede til at sikre eleverne det bedste
udgangspunkt.

93

104 andre billedtjenester
O PEN C LIP A RT . ORG
Open Clip Art er en fin lille side med tusindvis af ikoner og clip
arts som man kan downloade kvit og frit. Siden benytter public
domain, og man kan derfor blot gå ombord i samlingen.

C ARPICTURES . CC
En lille men uhyre vigtig tjeneste for nogen, er tjenesten Carpictures.cc, der som navnet antyder, er en komplet billedsamling af
biler, med den lille detalje, at samtlige billeder i samlingen er
udgivet under en Creative Commons licens.
Carpictures er egentlig ikke en billedsamling, men derimod blot
en hjemmeside, der formår at sortere og præsentere bil-billeder
fra Flickr på en smart og overskuelig måde. Så hvis der er nogen
drenge i klassen, der måtte interessere sig for biler, er denne side sikkert et hit.

M ORGUEFILE . COM
MorgueFile er en lækker lille billedsamling. Den har et par særlige styrker, fx at du kan begrænse din søgning til at være i nogle
bestemte farver, og at billederne må bruges helt uden kildeangivelse. MorgueFile benytter ikke Creative Commons licenser,
men har deres egen licens, der tillader al brug af billederne uden
kildeangivelse. Eneste betingelse er, at man ikke må hævde at
have ophavsret til billederne eller forsøge at sælge dem, som de
fremstår på Morguefile. Betingelser der nærmest er ligegyldige for vores elever at
kende til.
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M AERSK
Mangler du billedet af en boreplatform,
verdens største containerskib eller måske et
billede af Hr. Møller? Så finder vi det hos
Maersk. De har set ideen i at offentligheden
ikke skal komme i klemme i ophavsretten,
når man ønsker at omtale eller vise materialer om Maersk. Derfor er deres billedsamling udgivet under By-licensen.

100 ANDRE FRIE BILLEDSAMLINGER
Har du lyst til at gå på opdagelse i en række ukendte billedsamlinger kan dette link måske hjælpe dig lidt videre (findes også i
mind mappet under kapitel 4).
Fælles for disse 100 sider er at de rummer større og mindre samlinger af gratis, frie materialer, som vi kan bruge i undervisningen.
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J AMENDO . COM
Jamendo.com er et af mange steder på nettet, hvor musikere med trang til at komme
ud til et publikum, ønsket om et gennembrud eller måske bare glæden ved at spille
og dele med andre, kan komme til orde.

I skrivende stund rummer Jamendo.com mere end 311.000 numre fordelt på mere
end 49.000 albums, og da det samtidig er en meget levende side, der også gør noget
ud af at implementere tjenesten gennem diverse små værktøjer og gadgets, fx muligheden for at indsætte sin favoritmusik på sin Facebook-profil, er det en side som
også fortsat vokser.
Her kan du finde hele albums som du kan downloade i smarte zip-filer, der både
indeholder musikken i mp3-format, et billede af albummet som du kan printe ud,
hvis du vil brænde en cd med musikken, samt en lille tekstfil der fortæller (og husker
dig på) hvilken licens musikken er udgivet under. Alt sammen, kvit og frit og selvfølgelig nemt og lovligt.
Jamendo.com er dermed så omfattende, at det i sig selv vil være
rigeligt for dig og eleverne kun at benytte denne tjeneste, når det
handler om at finde musik til jeres medieproduktioner. Men udover at hente musik, der skal have en sekundær rolle i en film eller
en billedfortælling, kan du også bruge Jamendos musikunivers til meget andet.
Musikken kommer jo fra hele verden, og det betyder også at du kan finde musik
sunget på alverdens sprog. Det giver fx sproglærerne et spændende værktøj. Tag fx
en sang som denne her, Gut und Schlecht, der med nydelig udtale og en snert af ”I
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kan ikke slå os ihjel”-stemning diskuterer eksistentialisme på en enkel og forståelig
måde.
Jamendo rummer musik i alle genrer, og alle kvaliteter, og kan derfor være en indgang til store og meget forskellige oplevelser. En vinkel ind i samlingen kan fx være
at man sorterer efter oprindelseslandet, og på den måde får en oplevelse af hvordan
der er små nationale variationer og stilarter.
Hvad Jamendo har i omfang, savner den måske i nogle andre sammenhænge, fx
muligheden for at søge på musik efter stemning. Der kan Incompetech måske mere
være en løsning.

I NCOMPTECH . COM

Incompetech.com er udgivet af musikeren Kevin MacLeod, der ud over at kunne
leve af sin musik, også har valgt at udbrede en del af sin musik ved at udgive det
under den meget åbne By-licens. Det betyder, at vi på denne side har adgang til en
række numre, som vi frit kan benytte til vores arbejde, blot vi som altid under denne
licens, jo sørger for at kreditere ophavsmanden og fortælle hvilken CC-licens værket
er udgivet under.
Incompetech er på den måde et velegnet sted for eleverne at finde baggrunds- og
stemningsmusik til deres medieproduktioner. Numrene er instrumentale og er derfor velegnede til en række formål, hvor musikken skal fungere som kulisse eller støtte for selve indholdet. Derfor er det
også meget brugervenligt, at man kan
vælge numre efter genre eller stemning ud over den sædvanlige søge-
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mulighed.
Siden er en god ”begynder”-side, når man skal lære at hente lovligt indhold på nettet. Den er nem at bruge og meget tydelig omkring brugen af Creative Commons, og
endelig så er der en stor grøn play-knap og rød stopknap ved nummeret, spol frem og
tilbage, og til højre for det, en tydelig tekst med hjælp til at downloade nummeret.

CC M IXTER

CC Mixter er et musikalsk projekt fra Creative Commons. Det er et forum, hvor du
kan udgive egne numre, egne remix af andres numre samt finde lydstumper, som du
kan benytte til selv at skabe dine egne numre. Det er derfor både en ressource, men
samtidig også et spændende forum for de, af dine elever, der har lyst til at kaste sig
ud i musikken på andre kreative måder.
Hele hjemmesiden er gennemsyret af en enkel struktur, der gør det nemt både at
finde materialer samt holde styr på, hvem der har lavet hvad, og under hvilke licenser disse værker er udgivet.
Som en ekstra lækker detalje, er CC Mixter i stand til at snakke sammen med Freesound, som vi også omtaler her, og dermed er det muligt for dig, når du udgiver et af
dine egne mix, at hente oplysninger hos Freesound, og dermed få lavet nogle knivskarpe kildeangivelser og krediteringer.
En anden spændende detalje hos CC Mixter er at du kan følge lydstumpernes anvendelse, så når du fx vælger Samples kan du til højre se hvor disse samples er blevet anvendt.
På samme måde kan du ved de enkelte mix også se henvisninger til de samplinger,
der er benyttet fra CC Mixter og Freesound til dette værk. Og tilsvarende kan du
under de enkelte brugere også se nogle oplysninger om deres foretrukne mix og
samplinger og på den måde gå nogle dygtige mennesker i fodsporene – et stykke af
vejen – hvis du vil.
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CC Mixter er stedet hvor de kreative produkter findes, mens Freesound mere er et
lager af lydklip.

F REESOUND . ORG

Freesound er det mest utrolige lager af lydoptagelser. Her har tusindvis af brugere
leget med lydoptagelser af alt mellem himmel og jord.
Da det meste på Freesound.org samtidig er udgivet under en Creative Commons
licens er det faktisk svært at ønske sig mere. Dermed kan vi altså finde lyden af døre
der lukker i undergrundsbanen i London, et damplokomotiv der sætter i gang, en
mand der griner, en bas der spiller en lækker figur i D-dur i tempo 100 og meget
meget mere.
Faktisk er Freesound.org så omfattende at det nok nærmest er ens egne evner for at
vælge og udtænke søgeord, der afgør om man finder det, man ønsker sig. Det eneste
der kan drille lidt er at det af og til tager lidt tid at blive oprettet som bruger, hvilket
er en forudsætning for at du kan få lov til at downloade indholdet. Så gør det i god
tid, og del eventuelt disse brugeroplysninger med dine elever, sådan at de også får en
nem og god oplevelse af siden.
Så hvor CC Mixter er tjenesten, hvor folk kan udveksle og udgive remix af andres
lydstumper, er Freesound mere at betragte som lageret af lydfiler. Prøv selv og lyt til
de mange spændende lydklip der ligger og bare venter på at blive kopieret. Giv
eleverne et par lydklip og lad dem lave et radioskuespil. Mulighederne er mange.
Scan de tre mærker herover og hør selv.

100

N EWGROUNDS . COM

Hvis numrene på de andre tjenester ligesom begynder at lyde ”ens” kan
Newgrounds.com også være et godt bud på at finde musik på nettet.
Eleverne skal her være opmærksomme på, at den forvalgte licens til musikken er ByNc-Sa, altså navngivning – ikke kommerciel – del på samme vilkår. Det er en super
fin licens til eleverne, for det betyder blot, at hvis de anvender, ændrer eller sætter
musikken ind i andre værker, fx en film i Movie Maker, ja så skal de også skal udgive
deres værk under samme licens, idet de jo er forpligtet til at dele videre. Havde eleven i forvejen tænkt sig at udgive sit værk under en Creative Commons licens er
denne restriktion jo nærmest uden betydning.
Fra forsiden af Newgrounds.com vælges Audio Portal. Herefter kan du vælge den
ønskede stilart eller man kan lytte til de mest populære numre på siden.
Newgrounds.com rummer numre i alle genrer, så selv om siden layoutmæssigt henvender sig til unge, finder man altså stadig 458 countrysange og over 10.000 numre
i kategorien klassisk! En årsag til de mange klassiske værker er, at de ofte, ud fra et
ophavsmæssigt synspunkt, er forældede, og dermed er det enhver frit for at benytte
disse værker, ændre dem, indspille dem eller hvad man ellers vil. Det skal vi se mere
til om lidt på tjenesten Musopen.com.
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Leksika
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I dette afsnit kigger vi på et par af de steder på nettet, hvor vi har adgang til lovligt at
hente større tekststykker – hele artikler mm. Det gælder først og fremmest Wikipedia. Senere i bogen kan du læse om leksikonet Den store Danske, men da Den store
Danske ikke benytter Creative Commons licenser, er den placeret under afsnittet
Tjenester der benytter andre licenser. Fælles for disse to tjenester er, at eleverne her
har adgang til et online-leksikon, der både i sprog og kvalitet kan være nyttigt.

W IKIPEDIA
Wikipedia er verdens største leksikon på nettet, hvor brugerne
selv skriver artiklerne. Derfor er Wikipedia15 måske et af de
tydeligste eksempler på, hvor stærk en ægte web 2.0-tjeneste
kan blive. Grundtanken er et online leksikon, hvor alle kan
bidrage med indhold. Det betyder, at indholdet er skabt af
brugerne efter deres bedste evne, interesse og holdning.
Der er ikke nogen grænse for hvem, der kan bidrage eller, hvad de må bidrage med.
Det kan man opfatte som en svaghed og sårbarhed ved siden, for det betyder også at
enhver kan gå ind og ødelægge indholdet. Virkeligheden har imidlertid vist at denne
frygt er ubegrundet, og fordi langt de fleste bidrag er konstruktive bliver indholdet
konstant rettet og opdateret. Desuden så kan man til alle artikler følge artiklens historik, og dermed læse artiklen i den nyeste såvel som i tidligere versioner, og dermed sammenligne indholdet skabt af en række brugere. Det giver også et mere sikkert indhold og en gennemskuelighed omkring indholdets validitet.
Den største trussel mod et leksikon har nærmere vist sig at være tiden, der kan forælde indholdet, mere end brugere, der ville ødelægge og manipulere.
I en verden i konstant forandring er et leksikon en uhyggelig tung og statisk størrelse,
der nærmest altid vil være forældet inden den overhovedet bliver udgivet, men netop det, at enhver person, der registrerer en forandring i sin omverden, også har mulighed for at beskrive den forandring, gør at Wikipedia har en dynamik og en aktualitet som intet andet leksikon.
Alt indhold på Wikipedia er udgivet under Creative Commons licensen By-Sa.

15

da.wikipedia.org/wiki/Forside
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Creative Commons licensen beskytter dermed indholdet mod at blive låst fast bag
Copyright, men det betyder også, at hvis indholdet inddrages i dit eller elevens materialer, så skal jeres arbejde også udgives med den samme licens som på Wikipedia,
nemlig CC:By-Sa licensen. Er uddraget fra Wikipedia blot et citat, er du selvfølgelig
frit stillet i forhold til valg af licens.
Wikipedia er i dag vokset til en familie af Wiki-sider, hvor vi senere vil komme omkring Wikimedia Commons, der er en pendant til Wikipedia, blot med medieklip i
stedet for et tekstbaseret indhold.
Wikipedia er et utroligt stærkt værktøj til en lang række formål, og som en sidegevinst vil du også med tiden opleve af stadig flere og flere tjenester inddrager
Wikipedias artikler som ressourcer i deres tjeneste16.
Dertil kommer at selve det at arbejde med en wiki i undervisningen er en aktivitet,
der stadig bliver mere populær. Her opretter man en tilsvarende ramme for videndeling, bare for en mindre gruppe, fx sin klasse. Wikien bliver derved en fælles platform som eleverne omkring den, kan bidrage til. Værktøjet lægger op til at man kan
redigere de allerede skrevne indlæg ligesom indholdet kan bindes sammen med
referencer og links, og platformen bliver derved et lille økosystem af en kultur i sig
selv, hvor indholdet langsomt vokser og slynger sig ind i hinanden, ligesom at viden
generelt hænger sammen af mange små elementer der forbindes og giver mening.

C ALAMEO
Calameo er faktisk ikke et leksikon, men stadig en tekstmæssig
spændende ressource. Calameo er en tjeneste, der gør det nemt
at få dokumenter præsenteret som e-bøger, der giver en animeret effekt, når man skifter side, sådan at man får en fornemmelse af at læse et magasin i papirform, effekten kender du også fra
mange reklamer, og er ligesom Issuu.com et interessant værktøj
til at levendegøre elevernes arbejde.
Under Calameo kan man tilgå samlingen ved at vælge Creative Commons under
Browse. Det giver en skæv tilgang til materialet, men hvis du herefter først vælger
16

Artikler i Wikipedia kan fx kaldes frem i mind map tjenesten MindMeister.dk, i Google Earth
og Google Maps m.fl. Dermed kan du fx i Google Maps kigge på et landkort og se de små hvide
W-ikoner for de steder hvor der er knyttet Wikipedia-artikler til stedet.
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det ønskede sprog, og endelig vælger den kategori der passer dig, er det hurtigt at
finde brugbare materialer. Herefter kan det så enten embeddes eller downloades.
Dermed kan du nemt både indsætte e-bogen på din blog, i et arbejdsrum, og samtidig kan du også med god samvittighed downloade dokumentet, eventuelt med henblik på redigering og tilpasning til dine formål. Calameo kan på den måde altså både
bruges til fremvisning af egne og andres materialer, og til at hente materialer der kan
indgå i dine produktioner. Derudover kan Calameo også være et sjovt sted for eleverne at udgive deres opgaver sådan at de bliver til små bøger man kan bladre i på
skærmen.
Der er i skrivende stund godt 17.000 magasiner, udgivet under licenser der tillader
bearbejdning, og yderligere 14.000 magasiner er udgivet under Public Domain.
Omfanget er derfor pænt stort, mens kvaliteten og indholdet er svingende.
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Videotjenester
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En video på nettet udgivet under en Creative Commons licens, der tillader bearbejdning, svarer til at andre har lavet dit råbånd. For derved har du adgang til andres materialer, på alle de kreative måder, som du måtte ønske. Det eneste krav er selvfølgelig at
opfylde licensens betingelser samt at kreditere ophavsmanden og vise at det originale
værk er udgivet under en Creative Commons licens.
Så levende billeder udgivet under Creative Commons licenser, er med andre ord, elevernes råbånd til en levende formidling.

I dette afsnit skal vi se på en række steder på nettet, hvor du nemt og enkelt kan
finde videomaterialer, som I kan bruge og bearbejde i jeres undervisning, og ligesom
omfanget af billeder er enormt, så er omfanget af film det også.

S KOLETUBE

Den første af flere tjenester på nettet, hvor indholdet helt eller delvist er udgivet
under en Creative Commons licens, er Skoletube.dk. Skoletube er som navnet måske antyder en skoleversion af YouTube på dansk. Det er en platform, hvor lærere
og elever som udgangspunkt kan udgive egne produktioner og blive inspireret af
andres. For abonnenter af Lær IT er det derudover også et medieværksted, hvor
brugerne har adgang til online videoredigering, lydstudie, billedfortællingsværktøjer
og meget andet.
Fælles for alt indhold på Skoletube er, at det er udgivet under en Creative Commons licens. Brugeren, der ønsker at udgive sit arbejde, kan nemlig kun vælge mellem de seks Creative Commons licenser, når arbejdet skal uploades og udgives. Det
har vi gjort for at sikre, at ophavsretten ikke skal spænde ben for eleverne, og for at
lave en tjeneste der udfordrer eleverne til at forholde sig til Creative Commons. Det
betyder også at enhver film på Skoletube må og kan downloades. Er filmen udgivet
under en licens, der tillader bearbejdning, giver det dermed også mulighed for at
eleverne kan hente hinandens film og bearbejde dem videre i andre opgaver.
Den forvalgte licens på siden er By-Nc-Sa, hvilket giver seeren lov til at se, downloade og embedde værket, samt bearbejde og bygge videre på værket, så længe filmen
ikke anvendes til kommercielle formål og betinget af at det bearbejdede værk også
udgives under samme licens.
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A L J AZEERA
Når historien er vigtigere end udsendelsen.

Det er bestemt ikke kun glade amatører, der udgiver deres materialer under en Creative Commons licens. Derfor skal vi også nævne den arabiske tv-station Al Jazeera,
der har en særlig hjemmeside med tidligere optagelser17, der alle er udgivet under
Creative Commons licenser. Pointen er ikke til at tage fejl af. Creative Commons er
et redskab til at udbrede sine medier med, og dermed også en forrygende mekanisme
til at skabe en formidling, der rækker ud til seerne med flere værktøjer end bare
almindelig udsendelse. Tv-stationen skaber dermed et andet rum for deres optagelser, hvor brugerne selv kan redigere og genudgive deres bearbejdede nyhedsbillede.
Samlingen blev påbegyndt med optagelser fra Gaza i starten af 2009, hvor konflikten med Israel var optrappet til egentlig krig. Netop denne konflikt var fra israelsk
side stærkt censureret, hvorfor journalisterne fra DR ofte måtte beklage, at de ikke
kunne dokumentere, hvad de fortalte os. Dermed har vi to vidt forskellige strategier,
der hver på deres måde prøver at styre, hvad der skal fortælles.
Efterfølgende stod siden lidt stille i et par år, men blev igen aktuel med de mange
folkeopstande i foråret 2011, hvor særligt opstanden i Tunesien, Egypten og Libyen
nu er dokumenteret med en række optagelser under cc:by-licensen. Så til fx samfundsfagslæreren er et mediearkiv, der kan fungere som råbånd for elevernes arbejde med international politik.

17

http://cc.aljazeera.net/
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Tænk på hvilket potentiale det vil have for vores brug af medier i undervisningen,
hvis de danske tv-stationer, også kunne gøre gavn ved at være tilgængelig i skolerne
som et journalistisk råmateriale som ville kræve elevens rolle ændret fra forbruger til
kritisk og meningsskabende producent. Det potentiale har man set, og givet form
hos vores naboer i Norge.

NRK B ETA
Togturen der ændrede alt.

Tingene ændrer sig hele tiden, og vi vil givetvis se tv-stationer og producenter udgive stadigt mere indhold til frit brug. Et nyskabende eksempel i den forbindelse er
norske NRK Beta, der optog togturen med Bergensbanen fra Bergen til Oslo, for
derefter at udgive den mere end 7 timer lange optagelse af togturen til fri download
under en Creative Commons licens. Dermed fik brugerne en unik oplevelse som de
samtidig kunne eksperimentere videre med på egen hånd. Projektet var en kæmpe
succes, og udsendelsen er blevet set af over 1,2 millioner seere fra udgivelsen i november 2009 til januar 2010, selv genudsendelsen på danske DR2 skabte også opmærksomhed, idet hele 170.000 seere så med her.
Som følge af muligheden for at brugerne kunne downloade hele togturen kom der
efterfølgende en række nyskabende resultater, hvor nogen fx har koblet Google
Maps og togturen sammen, mens andre har koblet en motionscykel til afspilningen,
sådan at man kan cykle turen foran sin computer. Set ud fra en vinkel om videndeling og stimulering af kreativitet, må man sige, at NRK Beta med dette projekt og
den tilhørende konkurrence fik sine brugere i bevægelse uden at gøre de store anstrengelser selv.
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H URTIGRUTEN PÅ NRK
Sejlturen der ændrede endnu mere.

Da den første succes sikkert også har overrasket NRK, har der efterfølgende her i
juni 2011, været søsat endnu et langdistance-show18. Denne gang med en massiv
134 timers dækning af sejlturen fra Bergen til Kirkenes med Hurtigruten langs den
norske vestkyst.
Igen er udsendelsen i sig selv overraskende og fascinerende trods sin langsomme
fortælleform, men det mest interessante er nok, at NRK igen vælger at udgive hele
optagelsen til fri download under en Creative Commons licens. Altså kan vi nu
downloade et unikt råbånd optaget på et utroligt sted – og samtidig bruge det i undervisningen, som vi ønsker.

18

Udsendelsen blev vist live uafbrudt på NRK2, den norske pendant til DR2. Rundt regnet 3
millioner nordmænd har fulgt udsendelsen på tv, andre tusindvis af brugere har set den på nettet,
og omkring midnat til mandag blev der twittet en gang i sekundet om #hurtigruten på Twitter.
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TED – I DEAS WORTH SPREADING

En anden meget spændende tjeneste finder vi på TED.com. TED rummer ”fængslende taler med bemærkelsesværdige mennesker, fri til verden”, som de selv siger. I
praksis er det ikke helt forkert. Det er en samling spændende taler og foredrag med
nogle af verdens dygtigste og mest indflydelsesrige personer. Her finder du fx Gordon Brown fortælle om menneskehedens globale empati, Martin Luther Kings historiske tale, og hvis vi skal blive lidt i dette emne, så finder vi også en række spændende foredrag med prof. Lawrence Lessig omkring ophavsret, Creative Commons
og frihed. Mere end 900 spændende personer og tusindvis af super flotte og velproducerede filmklip; alt sammen under Creative Commons licenser, overvejende ByNc-Nd19, hvilket altså betyder, at vi uden problemer kan embedde dette indhold
ind i vores undervisningsmaterialer.
TED er dermed en forrygende indgangsvinkel til problemstillinger, diskussioner,
orientering og ikke mindst sprogundervisningen. Skulle filmklippet være for kompliceret at gå til, er der ofte også undertekster til klippet. Disse undertekster er igen
lavet i ånden om videndeling; brugerne kan tilmelde sig som oversætter, og på den
måde være med til at andre får en sproglig støtte i deres besøg på TED.20

19

Se mere om vilkårene på http://www.ted.com/pages/195

20

På nuværende tidspunkt er der danske undertekster på 13 filmklip på TED.
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Så med TED kan vi altså få besøg af alverdens begavede og dybt engagerede personer lige ind i klassen21.

V IMEO . COM
Vimeo.com licenserer også med CC, men du kan som bruger ikke filtrere mellem
CC og ophavsretsligt beskyttede film. Det betyder, at tjenesten kan være svær at
anvende med CC-briller, men da indholdet er spændende og rigt, er det lidt af en
skattejagt.
Vimeo lægger vægt på at have den bedste videokvalitet og i det hele taget være et
lækkert sted at se film, derfor vil man her i højere grad møde flotte, eksperimenterende og seriøse indlæg, end man fx finder på YouTube, hvor der jo er noget af det
hele.

Y OU T UBE . COM
YouTube er også begyndt at røre ved Creative Commons, dog i begrænset omfang.
Brugere kan nemlig kun vælge mellem om deres film skal være beskyttet af ophavsret (hvilket de jo er som standard) eller om de skal være udgivet under den meget
lempelige By-licens. Det er altså enten eller. Ved at vælge By-licensen på ens værk
giver man samtidig andre brugere mulighed for at klippe og mikse ens film i det
tilhørende videoværksted på YouTube. Vær dog meget opmærksom på hvad du
bruger af andres By-licenserede indhold, for meget af de åbne indhold kan sagtens
indeholde beskyttet materiale, fx baggrundsmusik, der lyder velkendt.

A NDRE EKSEMPLER
På lignende måde bruger nogle producenter webtjenesterne til at gå uden om tvstationerne. Se fx den verdenskendte franske fotograf Yann Arthus-Bertrands kanal
på YouTube, hvor han sørger for at få sin film Home præsenteret uden om tekniske forhindringer som sendetid eller adgang.
Dermed har vi mulighed for at nyde (dog ikke bearbejde) hans
værk i undervisningen; vi kan embedde filmen, linke til bestemte tidspunkter i filmen eller hvad vi ellers måtte ønske.
Samme tilgang til udgivelse kan man sige om fx filmen Good

21

Foretrækker du din iPad eller iPhone er der i øvrigt en gratis app, som giver dig en lækker indgang til alle filmene.
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Copy Bad Copy22, der er en utrolig spændende dokumentar om ophavsret og kreativitet, og som er udgivet under en Creative Commons licens, sådan at du også kan
downloade den lovligt.
Filmen kan varmt anbefales til debat med eleverne i de større klasser, eller som baggrundsviden til læreren.
Dermed er der en række små eksempler på videndeling og formidling på nye måder,
og det ikke til at sige, hvad morgendagen vil bringe, heller ikke, når det kommer til
hvilke medieprojekter, vi fremover kan nyde godt af i vores undervisning.

22

Se filmen på goodcopybadcopy.net
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Flere medier samlet
I denne oversigt kommer vi omkring de tjenester, som rummer blandede mediesamlinger. Altså hjemmesider hvor du fx både kan hente billeder, film, musik eller tekster. Det betyder fx, at du på Wikimedia Commons vil kunne finde både billeder,
henvisninger til artikler på Wikipedia, musik og lydklip, videooptagelser animationer
og hvad der ellers kan være af digitale medieklip.

W IKIMEDIA C OMMONS

Wikimedia Commons23 er som navnet røber en pendant til Wikipedia. Men hvor
Wikipedia er den tekstbaserede version, er Wikimedia alt andet. Her finder man
blandt de mere end 10 millioner materialer derfor alt fra billeder, tegninger, musik,
lydoptagelser, filmklip, til animationer og radiomontager.
Fælles for alt indhold på denne side er, at det er udgivet under diverse Creative
Commons licenser, hvilket i praksis betyder, at vi her har en rig samling som vi kan
benytte i vores undervisning. Lige under hvert værk finder vi den licens, der er
knyttet til værket, så det kan faktisk ikke være nemmere.
Tjenesten er enorm selv om den ser enkel og overskuelig ud, men prøv fx at vælg
natur, video eller noget andet øverst til højre, og følg et par underkategorier ud af en
tilfældig retning, så ser man pludselig omfanget.
En stor styrke ved sider i Wiki-familien er, at de linker til hinanden, så leder du efter
et billede af Dannebrog på Wikimedia, vil du samtidig også nederst på siden have

23

http://commons.wikimedia.org
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en henvisning til de artikler på Wikipedia, der handler om Dannebrog. Der er i
øvrigt 167 billeder, der har søgeordet Dannebrog knyttet til sig.
Eneste malurt i bægeret er at Wikimedia kun er på engelsk. En del brugere benytter
i øvrigt Wikimedia i stedet for andre tjenester som fx Flickr, i større tillid til Wikifolkenes motiver end man har til fx Yahoo, der ejer Flickr.

A RCHIVE . ORG

Archive.org er en tjeneste, man ikke kan komme uden om. Som navnet antyder, er
det et arkiv, eller skal man måske sige arkivet. Det er enormt, og alene funktionen
WayBackMachine – der giver dig mulighed for at spole tiden tilbage og besøge alverdens hjemmesider på en bestemt dato de seneste 15 år rummer 150 mia. sider.
Det betyder, at du sikkert kan se jeres skoles hjemmeside gennem tiden, ligesom
historie og samfundsfag har en væsentlig kilde til mange gode emner.
Indholdet er brugergeneret med bidrag fra både privatpersoner og (primært amerikanske) institutioner, og det ligger enhver frit for at bidrage uanset hvilken licens for
materialet, man ønsker at benytte. Derfor indeholder denne tjeneste både værker,
der er beskyttet af copyright (selv om det er de færreste) og store dele materialer
under Creative Commons licenser, såvel som en stor portion materialer udgivet
under Public Domain og CC0. Hvilken licens værket har, ser man dog desværre
først, når man er ved materialet. Man kan altså ikke filtrere sin søgning med et licensvalg.
Omfanget er utroligt – knap tre millioner tekster og bøger, 918.000 lydfiler, podcasts og radioudsendelser, 530.000 filmklip og over 94.000 sange og melodier. Dertil kommer en stor samling software, som man altså også har tilgang til herfra siden.
Archive er stedet hvor du finder lydoptagelser af Martin Luther Kings I have a
dream. Du finder lydoptagelsen af Kennedys tale i Berlin, med de berømte ord ”Ich
bin ein Berliner”. Men det er også siden, hvor du finder flotte undervandsoptagelser, propagandafilm fra 60erne fra både øst og vest. Så set fra en historie og sam115

fundsfagslærer er indholdet meget brugbart. Det samme vil sproglærerne sikkert
også sige, eller hvad med biologilæreren der finder filmen om hvordan man eksperimenterede med DDT og andre kemiske mirakelkure, eller filmen om hvordan man
eksperimenterede med at holde hunde kunstigt i live. Alle disse materialer kan du
finde på Archive, og i bogens mind map under punktet i Kapitel 4, der hedder Archive.
Archive er ikke bare fantastisk, der er også lidt malurt. Siden kan virke rodet, og
svær at komme ind på livet af. Søgeresultaterne er meget blandede, og kræver både
tålmodighed og en fornuftig internetforbindelse. Til gengæld er det meget tydeligt
under hvert materiale hvad man må og ikke må, ligesom man her har mulighed for at
downloade værket i forskellige formater og kvaliteter, eller man kan vælge blot at
hente embed-koderne til værket som man så kan indsætte i ens undervisningsmaterialer eller hvor man nu vil have disse medier tilgængelige.
En anden væsentlig ressource, som ikke gør meget væsen af sig, finder du i venstre
side nederst under hvert materiale, nemlig bookmark. Opret dig som bruger og log
dig ind, så har du denne lille nyttige hjælp med at holde styr på indholdet fra din
søgning efter nye spændende oplevelser til dine elever.
Archive er på grund af sidens sværhed derfor nok mest til læreren og de største elever. Men det er en lille skattekiste, og tålmodighed belønnes, så sæt en regnvejrsdag
af og du vil med sikkerhed finde nye spændende og relevante medier til din undervisning.
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Tjenester der anvender andre licenser
Creative Commons er som sådan ikke afgørende for om vi må bruge andres materialer eller ej. Så derfor kan der også være steder på nettet med indhold, som vi også
kan inddrage i undervisningen, selv om de ikke bruger disse licenser til at mærke
deres indhold.
Vi har lagt vægt på Creative Commons, fordi det kan være midlet til at nå målet; at
skabe adgang til viden, som vi må inddrage i undervisningen, sådan at vi stiller vores
kreative, pædagogiske og nysgerrige motiver så få forhindringer som muligt.
Derfor er der her i det næste afsnit en række webtjenester, som ikke anvender Creative Commons licenser. De benytter andre måder til at skrive sig ud af deres copyright, hvorved resultatet for os nærmer sig det samme; nemlig, at indholdet må benyttes i undervisningen.
Grunden til, at vi tager disse tjenester med, er at de på forskellige måder lukker nogle af de huller som vi ellers kunne stå i. Fx Biopix, der giver eleverne gode betingelser for at finde danske og udenlandske dyr. Det kan eleverne også på Flickr, men
Biopix er mere overskuelig og nok så vigtig på dansk.
NASA images rummer billeder, lydklip og filmoptagelser som de færreste af os nok
selv vil komme til at opleve. Der findes et lille udpluk af disse optagelser på Flickr,
men for at du ikke ved en fejl skulle tro at det er alt hvad der er fra NASA, så har vi
også NASA Images med her.
Selv om disse tjenester måske derfor ikke har de velkendte CC-symboler er det
alligevel ganske nemt at bruge dem. De fleste kræver nemlig blot, at du husker kildeangivelse, og at du ikke benytter dem til kommercielle formål.
Men lad os starte på jorden i det hjemlige med tjenesten biopix.dk.
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B IOPIX . DK

På Biopix finder eleven billeder af alle de dyr og planter man kan antage at møde i
naturen omkring os. Samlet ét sted, nemt og overskueligt. På dansk – og så må det
bruges i undervisningen!
Biopix.dk ændrede i 2009 deres vilkår for undervisningsbrug sådan, at:
Billederne kan dog anvendes gratis uden tilladelse i følgende tilfælde: Af lærere, elever
og studerende på skoler, universiteter og andre uddannelsesinstitutioner til formål, hvor
de indgår direkte i undervisningen. Det vil typisk sige rapporter, øveark, undervisningsmateriale, foredrag, posters, speciale- og Ph.d.-rapporter og lignende. Kilden skal
altid angives, og hvis materialet lægges på nettet, skal der linkes til Biopix.
(Kilde: Biopix.dk > Køb fotos)

Den sidste sætning er blevet tilføjet efter, at vi tog kontakt til Biopix, og fremlagde
behovet for at tilladelsen også måtte omfatte udgivelsen og anvendelsen på nettet.
Biopix rummer som sagt en flot samling billeder af både flora og fauna, som eleverne
nemt kan tilgå via danske søgeord. Samtidig finder man ved billederne også det latinske navn for arten, hvorved man så eventuelt kan supplere med flere materialer
ved at søge videre på Flickr med dette navn.

118

U.S. G OVERNMENT W ORK

USA er ubetinget det land i verden der gør mest for at
deres administration, statens organisationer og institutioner, skal videndele og tilgængeliggøre deres materialer. Vi kiggede på deres licensbeskrivelse af US
Government Work i kapitel 3.
Et eksempel er Det hvide Hus24, hvor alle billeder og filmklip er tilgængelige under
diverse åbne licenser, enten Creative Commons-licenser, Public Domain eller
Government Work. Det betyder, at vi her til højre har et billede fra Barack Obamas
besøg i Danmark. Billedet er fra statsministeriet, men
modsat USA, stiller den danske administration altså
ingen mediesamlinger til rådighed. Tilsvarende kunne
man dagen efter overrækkelsen af Nobels Fredspris til
Obama, se en række unikke billeder på deres profil.
Altså har vi adgang en mediesamling som vi umuligt
kunne få adgang til på andre måder, og samtidig er den
åben for anvendelse i undervisningen.
Udover den fine samling billeder fra Det hvide Hus på
Flickr vil du blive imponeret over regeringens mediearkiv25. Ufattelige mængder af billeder og materialer
lige fra forsvarsministeriet til nationalparker. Fra det
nationale institut for sukkersyge til kongresbibliotekets
kortafdeling. Eller hvad med en tur til Yellowstone?

24

www.flickr.com/photos/whitehouse og www.thewhitehouse.gov

25

mediearkivet på www.usa.gov/topics/graphics.shtml
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N ASA I MAGES
Ligeså spændende som det kan være at følge de brune bjørne i Yellowstone, verdens
mest magtfulde person, og de
mange andre mediesamlinger
fra den amerikanske administration, ligeså spændende kan
det også være at se verden fra
rummet. Nasa har med nasaimages.org en fantastisk side,
hvor alt materiale må anvendes frit på alle måder, blot
man ikke foregiver selv at have
ejerskab på materialerne eller
udgiver sig for at være Nasa.
Det betyder med andre ord, at
vi må bruge løs fra deres samling, når vi blot husker at kildeangive, altså super enkelt:
Du tager hvad du skal bruge, og fortæller hvor du har det fra.
Kan man overskue de to regler, er her en gigantisk samling, som uden anvendelse af
Creative Commons licenser også sætter deling i højsædet. Hils lige fysiklæreren og
sig, at der kommer nogle forrygende opgaver fremover i astronomi.
Samlingen rummer ikke bare fantastiske billeder, men også film og lydoptagelser fra
NASA. Så sluk lyset i klassen og lad jer suge ind i universet og det utrolige materiale, der ligger og venter.

Det eneste krav omkring brugen af billeder er kildeangivelsen:
”NASA/courtesy of nasaimages.org”
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M USOPEN . COM
Set music free

There ought to be but one large art warehouse in the world, to which the artist could carry his art-works and from which he could carry away whatever he needed...
- Beethoven
Musopen is that warehouse

Musopen er en gave til alle, der interesserer sig for klassisk musik. Men mindre kan
også gøre det, og eleverne vil få stor glæde af værkerne her, da et klassisk værk er
velegnet til at skabe stemning i en fortælling eller en film. Musopen er en omfattende samling klassiske værker, indspillet af personer, der vælger at udgive deres værk;
som de jo retmæssigt kunne have haft beskyttet indtil 70 år efter at den sidste i orkestret var død, under en åben licens, nemlig den mest frie: Public Domain. Dermed
er værkerne altså frit tilgængelige, og vi kan benytte dem i undervisningen.
Værkerne varierer i omfang og kvalitet, lige fra amatørmusikeren til
større symfoniorkestre. Derudover rummer Musopen både en omfattende nodesamling, så du altså kan hente et værk både indspillet
og i nodeform, og endelig er der også en musikbørs, hvor du kan
ønske værker til samlingen, og hvor musikere så kan tilbyde at indspille værket for en pris. Denne pris kan sidens brugere så betale et
bidrag til, og når beløbet er nået starter indspilningen. Dermed kan mikrobetaling
være med til at sikre indspilninger i høj kvalitet, og værket vil efterfølgende være frit
tilgængeligt.

122

G UTENBERG . ORG
Gutenberg er verdens største og mest åbne bibliotek. Det rummer
mere end 30.000 ebøger, og har henvisninger til yderligere
100.000, der kan hentes i forskellige formater; både som ren tekst
men også i filformater, der kan benyttes i ebogslæsere som Kindle,
iPhone m.fl. Naturligt nok er de danske værker lidt underrepræsenteret, men her ligger fx Jeppe Aakjærs samlede værker, Herman Bangs ditto og 20-30 andre værker. Heriblandt også Det gamle Testamente.
Gutenberg er derfor måske mest oplagt for sprogfagene, der kan nyde godt af de
mange engelske og tyske klassikere, men også de nordiske sprog har pæne store samlinger.
Fælles for materialerne er, at du kan hente dem i det format, der passer dig, og så
klippe og klistre løs til dine egne kompendier og materialer. Nu hvor ophavsretten er
ude af billedet, er det kun fantasien, der sætter grænser.

L IBRI V OX . COM

Librivox er en spændende samling lydoptagelser af indlæste bøger. Bøgerne der
læses op er som udgangspunkt forældede i forhold til ophavsretten og er derfor Public Domain, men samtidig så har de frivillige personer, der har indtalt bøgerne, valgt
at udgive deres værk under samme licens, og lydbøgerne er derfor frit tilgængeligt
på alle de måder du og dine elever kan komme i tanke om at bruge dem.
Samlingen består af lydbøger på alverdens sprog, hvorfor også
sproglæreren her har en skattekiste af gode eksempler på oplæsning, men også dansklæreren kan gå ombord i mere end 50 flotte
oplæsninger, som fx kan bruges sammen med den tekst I henter på
Gutenberg.
Læs i øvrigt den spændende artikel om Kristoffer Hunsdahl, der er

123

en af de ivrigste ildsjæle bag Librivox, og som har indtalt de fleste af de danske lydbøger.
»Jeg vælger med vilje mange bøger, som jeg ikke regner med, nogensinde bliver indlæst professionelt. Og folk er virkelig positive. Danskstuderende fra Tyskland og Sverige har skrevet og
takket mig, fordi de har brugt det som en slags danskundervisning«.
Kristoffer Hunsdahl, Politiken d. 24. nov. 2010.

K ULTURPERLER
Oversigten over Danmarks digitale kulturarv

Kulturperler fortjener i denne sammenhæng også at få et par ord med på vejen.
Fælles for mange af de tjenester vi har kigget på indtil nu, er at de ikke indeholder
særligt meget dansk kulturarv eller historie.
Det finder vi til gengæld hos Det Kongelige Bibliotek, der udover selv at være en af
Danmarks største kulturarvssamlinger, også har lavet en samlingsbeskrivelse af de
danske digitale kulturarvssamlinger, kaldet Kulturperler. Kulturperler er dermed et
komplet register over alle danske kulturinstitutioners samlinger som findes på nettet,
og til hver samling er der en præcis omtale og beskrivelse af materialet på Kulturperler, samt et link til selve samlingen.
Du kan tilgå samlingen på tre måder, efter materialetype, fx film eller billeder, fagområder fx militærvæsen, eller institutioner og udgivere, fx Odense Bys Museum26.
De tre indgangsvinkler giver dig et godt værktøj til at gå efter indholdet. Når du så

26

Odense Bys Museer kan anbefales. De er flinke til at udgive på brugbare vilkår.
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har fundet den samling, du ønsker at studere nærmere, bliver du først orienteret om
samlingens omfang, indhold og ikke mindst vilkår for anvendelse.
Du skal være opmærksom på, at kulturarvssamlingerne på nettet kan være udgivet
under meget forskellige betingelser. Mange samlinger er udgivet under almindelig
ophavsret, hvorfor det bare er til at se på. Men heldigvis er mange andre samlinger
udgivet under vilkår, der tillader fri anvendelse eller fri ikke-kommerciel anvendelse.
Man kan ikke søge ud fra disse vilkår så det er lidt af en skattejagt. Besøg fx Gamle
Odensebilleder, (findes under Odense Bys Museer), der har en samling på ca.
10.000 billeder som vi faktisk må bruge i undervisningen til ikke-kommercielle formål. Vilkår der minder om CC:By-Nc, men som ikke er det. Omvendt har Nationalmuseet fx 1000 billeder om Danmarks Oldtid, men disse materialer må desværre
ikke anvendes til digital undervisning. Sådan kan du altså opleve forskellige betingelser. Se i øvrigt punktet Kulturperler i bogens tilhørende mind map under kapitel
4, for at få en oversigt over mange af de bedste samlinger fra Kulturperler.
Kulturperler holdes konstant opdateret og er dermed en tjeneste, der kan være med
til at skaffe os adgang og ikke mindst overblik over noget af det materiale, der ellers
er svært at finde, nemlig vores danske kulturarv og historie.

D EN S TORE D ANSKE . DK
Den store Danske fra Gyldendal blev i februar 2009 udgivet i en netversion, hvor
der lægges op til at brugerne med udgangspunkt i dette materiale kan opdatere og
tilføje indhold til samlingen. Altså et gennemarbejdet udgangspunkt udsat for Wikitanken.
Den oplagte styrke ved den store danske er, at den allerede fra
starten indeholder artikler om stort set alle emner, altså også de
artikler der måske er lidt kedelige at kaste sig over. Den anden
styrke er, at der har foregået en helt anderledes kvalitetsvurdering
af artiklerne. De udvalgte redaktører har en faglig baggrund som
man ikke umiddelbart skal tage for givet på Wikipedia.
Anvendelsen af Den store Danske er lidt kryptisk, for man skelner nemlig mellem
det indhold der oprindeligt ligger på siden (altså det som var sidens indhold ved
lanceringen i februar 2009) og det som efterfølgende er tilføjet. For det oprindelige
indhold gælder, at vi må bruge det i egne opgaver, privat såvel som i skolen. Vi må
ikke anvende indholdet kommercielt, og vigtigst af alt så må vi ikke sprede indholdet
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digitalt. Det betyder, at vi ikke kan tage det oprindelige indhold fra Den store Danske og arbejde videre med det på diverse webtjenester på nettet. Der er altså en
skarp grænse mellem det oprindelige indhold og det tilkomne.
Det oprindelige indhold kan vi altså ikke bruge til digitale opgaver på nettet, men
blot citere små uddrag af teksten.
Det er faktisk svært at skulle arbejde med, så derfor er der ved hver artikel et lille
link under Om artiklen; © Denne artikel må du… Dette lille link er utroligt nyttigt
for det holder øje med om artiklen er fuldt åben eller beskyttet. Du kan derfor sagtens navigere i indholdet på Den store Danske og så få afklaret brugsbetingelserne
med dette link.
Så dermed har vi altså med tjenesten Den store Danske adgang til et opslagsværk,
hvis artikler vi hurtigt kan finde og lige så hurtigt kan undersøge om vi må anvende27.
En stærk løsning vil derfor være at kombinere Wikipedia, Wikimedia og Den store
Danske, når vi leder efter informationer.

27

Se mere om regler og vilkår for Den store Danske på
denstoredanske.dk/Info/Vilkår_og_rettigheder
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Søgetjenester og værktøjer.
For at finde indhold udgivet under en Creative Commons licens kan du selvfølgelig
besøge sider, som direkte henvender sig med CC-licenseret indhold, fx som de sider
vi nu har omtalt i dette afsnit. Men en anden løsning er jo også at kunne finde og
derfor søge efter indhold som du må bruge, og i den forbindelse er der er en række
værktøjer som du sikkert også vil blive glad for at kende.

C REATIVE C OMMONS S EARCH
Skolens nye startside?

Vi kan ikke fra den ene dag til den anden ændre vores søgevaner og helt droppe
Google. Men med Creative Commons Search har vi et godt alternativ, som man
med fordel kunne gøre til startside når computeren starter op.
Søgemaskinen, der slet ikke er en søgemaskine, er måske den bedste af de tjenester
vi har kigget på indtil nu. Det er en side, der samler flere søgeresultater fra tjenesterne Google, Flickr, Jamendo m.fl. i et enkelt og overskueligt resultat. Og det betyder, at vi med en enkelt søgning kan få præsenteret lovligt indhold fra nogle af de
bedste steder på nettet. Denne tjeneste holder de andre fast i en ramme, og har på
den måde et godt greb om tingene, mens eleverne leder efter indhold til deres arbejde.
Den er oplagt for brugere, der i forvejen anvender Firefox som internetbrowser, idet
denne søgemaskine allerede findes i søgefeltet øverst til højre.
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Søgningen giver dig i øvrigt mulighed for at indskrænke resultatet til kun at indeholde materialer, der må bearbejdes (hvilket du bør anbefale eleverne at vinge af),
altså anvendes i fx elevopgaver, og du kan også vælge kun at finde materialer, der
må anvendes med kommercielle mål for øje. Som lærer er det dog irrelevant, da
vores undervisning, ligesom elevernes, ikke regnes for en kommerciel aktivitet, men
har du behov fx at kunne sælge dit arbejde, fx som lærebog eller kursusmateriale,
kan du altså også bruge søgningen her til det.
Med denne tjeneste har vi altså en samlet indgang til materialer af alle typer, med
blot én søgning.

G OOGLE A VANCERET S ØGNING
Det kan måske overraske at skulle finde Google her i denne oversigt, over steder
man kan finde materialer, der kan benyttes i undervisningen. Google billedsøgning
skelner som udgangspunkt ikke til om det fundne værk er beskyttet eller ej. Det er
stedet uvedkommende, men for os og særligt vores elever, er det jo netop grunden
til, at vi ikke kan anbefale at benytte Google til at finde billeder. Med mindre man
altså vælger avanceret søgning.
En avanceret søgning i Google giver brugeren mulighed for at begrænse søgningen
til værker der må anvendes, ændres og benyttes kommercielt. Disse valgmuligheder
kaldes ikke for Creative Commons, man da det jo også er disse forhold som Creative
Commons licenserne fokuserer på, betyder det i praksis at du finder Creative
Commons indhold på denne måde.

Materialesamlinger på vej
Dermed kom vi omkring en række sider og tjenester, som alle har
det til fælles, at de kan imødekomme vores krav til en velfungerende
undervisning med inddragelse af faglig viden og materialer, der må
benyttes af eleverne til mere end blot at blive set på, og som derfor
er velegnede til vores undervisning.
De steder vi her har fremhævet som vigtige ressourcer for vores
undervisning er kun toppen af isbjerget, og selv få timers søgning på
nettet vil åbne nye spændende ressourcer som også kunne have haft
omtale her i bogen. Desuden kan vi se en række nye initiativer sky128

de frem som på sigt vil blive til spændende ressourcer, fx Europeana.eu, der leger
med ideen om at koble kulturinstitutioners digitale samlinger sammen i en stor europæisk søgemaskine. Lidt som vi ser det hos Kulturperler i Danmark og globalt med
Flickr Commons-initiativet.

H VOR KOMMER INDHOLDET FRA
Hvor kommer indholdet til alle disse tjenester dog fra?
De er åbne, gratis og fyldt med indhold fra dygtige, engagerede brugere, der er interesserede i at dele deres viden med andre. Deres motiver kan være mange, men det
kan måske så give anledning til en god snak på klassen om, hvad der får brugere til at
være så gavmilde og hjælpsomme. Hvilke motiver der så end ligger bag28, er deres
bidrag med til at muliggøre en læringssituation, der er helt
derledes end vi nogensinde før har haft adgang til. Det mest
interessante er at indholdet som regel kommer fra brugere
som os selv. Altså er det i høj grad enkeltpersoner og ikke
tutioner, organisationer eller firmaer der skaber og tilbyder dette
indhold.
For undertegnede har det været ønsket om, at vi kan skabe en fri
og (lære-)rig undervisning, hvor lærerens ideer kan komme til
udfoldelse sammen med elevernes. Derfor fortsætter jeg med at
udgive alle mine billeder og filmoptagelser under CC-licenser.

S ÅDAN HENTER DU MATERIALERNE
Vi har netop gennemgået en lang række tjenester, der har det til fælles, at de tillader
brug og genbrug af deres indhold. Her er lige en lille guide til, hvordan du kan hente
eller kopiere materialer.
Billeder
Billeder kan du normalt hente ved at højreklikke på dem, og så vælge ”gem billede”
eller ”gem billede som”. Beskrivelsen kan variere lidt afhængigt af om du bruger
28

Se blandt den spændende udredning om motiver i motivationsbarometret i rapporten Anaconomy fra Institut for Fremtidsforskning på side 40. Rapporten er i øvrigt udgivet under CC:BYNC-SA. (Institut for fremtidsforskning, 2009)
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Internet Explorer, Firefox, Google Chrome eller Safari til at besøge hjemmesider
med.
På Flickr er det lidt anderledes. Her vælger du først det billede du vil se fra din søgning, og inde på billedets side vælger du actions – view all sizes, eller du kan højreklikke på billedet og vælge den størrelse du ønsker at hente. Vil du hente mange
billeder på én gang er programmet Bulkr, det optimale. Du kan læse mere om Bulkr
i det næste kapitel.
Tekst
Tekster markerer du bare med musen, højreklikker og vælger kopier. Alternativt
kan du bruge genvejen ctrl + c for at kopiere indholdet.
Musik
De tjenester vi har gennemgået har alle en download-funktion. Når hvis du vil hente en sang på Jamendo klikker du på pilen ned. På Incompetech, Musopen og Archive, står der ”download” efter nummeret.
Film
Film kan hentes på mange måder, og det vigtigste er at gøre sig klart, hvad filmen
skal bruges til. Skal den redigeres på en computer, så skal den downloades. Omvendt hvis den blot skal vises frem i sin nuværende form på fx en hjemmeside, ja så
er det nok bedre at embedde den.
Download af film fra Skoletube kræver, at du er logget ind med dit uni-login, hvorefter du så under hvert film- eller lydklip kan vælge Del og hente klippet. Fra Archive kan du downloade i forskellige formater. Hos TED er der en fin downloadknap lige under filmen.
Film kan som sagt også embeddes. Under film på Archive, Skoletube, TED og alle
de andre steder, kan knapper som Del eller Share være et godt sted at starte. Kopier
den lille kode og sæt den ind i fx en Wix-præsentation eller i et blogindlæg på fx
Skoleblogs.
Og som altid når vi låner, kopierer og bruger andres materialer: Husk at få noteret
hvor du har indholdet fra. Skriv adressen ned i et dokument, som du gemmer sammen med de ting du henter, sådan at du altid kan komme tilbage og hente en ny kopi
eller tjekke de betingelser, der fulgte med værket.
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Kapitel 5

Undervisningsmaterialer
Målet med dette kapitel er at klæde dig på til at gå i gang med at bruge Creative
Commons i undervisningen, og igangsætte en undervisning, der fokuserer på ophavsretten og de problemstillinger vi tidligere har beskrevet. Med andre ord er vi
nået til værktøjskassen.
Det gør vi på fire områder. Dels ved at vise en række eksempler på, hvordan du kan
støtte dine elever, og facilitere din undervisning med lovlige ressourcer, for derved
også selv at være et godt eksempel. Dels en række opgaver og elevøvelser, som du
kan benytte i undervisningen om ophavsret og Creative Commons på skolen. Dels
en række værktøjer, der understøtter brugen af Creative Commons licenser og lovligt indhold, som dine elever kan arbejde med på nettet, og endelig skal vi kigge på,
hvordan vi med fx et brev til forældrene, også kan koble forældrene ind i dannelsen
af vores elever. Altså fire indgange til at få fokus og rutine omkring lovlig brug af it i
undervisningen.
Først en række eksempler på hvordan disse tidligere anmeldte mediesamlinger kan
anvendes i din forberedelse og undervisning, og hvordan eleverne derefter kan gøre
brug af disse fine muligheder.

Støt dine elever og dit fag
Disse enorme muligheder for at inddrage
materialer i undervisningen, er noget vi som
lærere skal udnytte. En måde at gøre det på
er at vi som lærer inddrager lovlige materialer i vores opgaver og undervisningsmaterialer, og i den forbindelse gør brug af en tydelig kildeangivelse og visning af CC-licens.
En anden måde er, at vi giver eleverne nogle redskaber, der gør det nemt at udfylde de
faglige mål med ønsket om at indholdet
samtidig også er lovligt.
Et eksempel på et sådan redskab kunne
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være et mind map, en form for interaktiv diagram eller linksamling, som du kan besøge på internettet. Dette mind map29, ”lovlige materialer i undervisningen” giver en samlet oversigt over alle
de steder og ressourcer, som vi indtil nu har kigget på, og dermed
kan du servere den direkte adgang til lovlige materialer til eleverne med dette ene link.
Her vælger man ganske enkelt den materialetype man går efter, fx musik, for derefter så at vælge fx Jamendo eller Incompetech.
Mind mappet er et generelt værktøj, som ikke tager hensyn til hvilket fag, der henvender sig, og derfor kan lærerne på skolen altså fint referere til dette samme redskab overfor eleverne. Det gør at vi får en fælles læring og at lærere, elever, fag og
klassetrin på tværs kan have den samme reference.

K EINE H EXEREI , NUR BEHÄNDICHKEIT
Hvor dette første mind map er et generelt
redskab til at finde lovlige materialer, uden
hensyn til fagmål, er det næste mind map,
”Tysk 2.0”, opbygget på samme måde, dog
med det ene formål at være stedet hvor
elever, der har tysk, kan gå til for at finde
materialer, der er udvalgt med en faglig
optik af læreren og samtidig selvfølgelig
kun med indhold, der må benyttes. Dette
mind map til tysk er tænkt som svaret på
spørgsmålet: Ville det være en fordel for
dig og dine elever at have ét enkelt sted,
hvor I kan finde faglige ressourcer til netop
jeres undervisning?
Med dette mind map kan eleven altså ikke gå galt i byen. Her er henvisninger til de
emner som man skal arbejde med, og dermed har vi et fagligt afsæt for at give eleverne noget i hænderne som de må bruge.
Her er ressourcerne samlet efter materialetype, og er man derfor på jagt efter en
tekst af Thomas Mann, bevæger man sig ind i området tekster. Men oversigten her
29

mindmeister.com/47036294/find-materialer-til-din-undervisning
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kunne også være bygget op efter fagets emner eller grundbogens kapitler, sådan at
indgangen til ressourcen bindes tættere sammen med undervisningsmaterialet.
Kan du bruge dette mind map til din undervisning, vælger du bare at eksportere det
i det format du foretrækker, og er du oprettet som bruger af MindMeister kan du
også lave en klon, som du så tilpasser selv. Den mulighed gælder også for det næste
eksempel med billedfortællinger om klima.
Sådanne samlinger kan laves på mange måder afhængig af, hvordan man ønsker at
præsentere ressourcerne. Det vigtige er ikke, hvordan vi opbygger ressourcen, men
at den findes. Vi kan dermed afskære en del risikomomenter og til dels også gøre en
del af informationssøgningen enkel. Så om man vælger sociale bogmærker som fx
Diigo, laver et blogindlæg med links og henvisninger, mind maps som her eller måske opretter et arbejdsrum i Skoleintra, må alene afhænge af, hvad der føles oplagt
for den enkelte lærer og klasse.
Men ingen tvivl om, at vi med disse ressourcer kommer eleverne i møde og måske
også forkorter afstanden mellem vores fag og elevernes måde at tilgå informationer
på, som vi også var inde på i bogens første kapitel.

B ILLEDFORTÆLLINGER OM KLIMA
I dette eksempel er det igen et mind map,
der danner den visuelle ramme for de
ressourcer, som læreren giver eleverne.
Ideen er, at eleverne her har adgang til en
linksamling, der peger hen til en billedsøgning på Flickr blandt de billeder der er
udgivet under By-licensen. Dermed kan
eleven hurtigt forfølge enhver ide til emnet klima og få adgang til et rigt materiale
samtidig med, at vi har opstillet en zone,
hvor nysgerrighed og faglighed ikke kommer i klemme.
Det samme gælder for
mind mappet Historie
2.0, hvor udgangspunktet har været at afgrænse
de mange historiske
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materialer, i forhold til fagets pensum for de ældste elever. Dermed har vi en ramme
for vores undervisning som vi kan bruge som platform for vores undervisning og
årsplan.

F ILSAMLINGER FRA F LICKR
Hvis I vil arbejde med store mængder billeder fra Flickr, og du vil hente billederne
på forhånd, sådan at opgaven ikke kræver tid til indsamling, så er det lille program
Bulkr30 nyttigt.
Programmet giver dig nemlig mulighed for at hente
mange billeder på én gang.
Du søger, og vælger de billeder du ønsker. Og selvfølgelig kan du vinge af at det
kun skal være CC indhold.
Så bliver billederne hentet ned i den ønskede størrelse, og som en lille bonus får du
til hvert billede en lille tekstfil som fortæller, hvor billedet kommer fra, og hvilken
licens der følger med det. Nemt, sikkert og enkelt og efter 10 minutter har du de
billeder I skal bruge.
Det var bare et par eksempler på hvordan vi kan lave mapper, filsamlinger, mind
maps, hjemmesider, linkssamlinger og blogs der kan støtte vores elever. Det væsentlige er jo ikke længere, om du kan finde materialer, men om de tilfredsstiller vores
faglige mål og aktiviteter.
En anden væsentlig forudsætning er vores elever, som jo skal læres op til at kunne
benytte Creative Commons licenserne både som bruger af andres materialer og som
producent, der selv udgiver. Det kigger vi på i det næste afsnit.

Øvelser og materialeark
Vi skal have lært eleverne at kende til ophavsret og til Creative Commons, for at
have et lovligt afsæt for at bruge it i undervisningen. Derfor rummer dette afsnit en
række øvelser, som du kan gennemføre med dine elever.

30

clipyourphotos.com/bulkr
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Alle øvelsesmaterialer er selvfølgelig til fri kopiering og udskrivning, da de alle er
udgivet under licensen CC:By-Nc-Sa. Derfor er det også smartest at have øvelserne
liggende enkeltvis som separate dokumenter, sådan at du kan plukke og arbejde med
tingene på din måde. Du vil derfor ikke se meget til øvelserne her i bogen, men kunne læse omtale af dem, for derefter at hente dem i mind mappet, der hører til bogen.
Vi har lavet en række øvelser, som dels er meget præcise og strenge i deres besvarelse, fx deciderede afkrydsningsopgaver, men samtidig har vi også lavet en række mere åbne og frie opgaver som måske kan være med til at skabe en række kreative og
spændende udfald, fx tegneserien uden ord,
eller opgaven, hvor eleverne skal besøge
nogle af de omtalte mediesamlinger på nettet, for selv at hente lovlige materialer til
deres opgave.
Alle disse opgaver og øvelser finder du som
sagt i bogens mind map31.
Der er ikke nogen bestemt rækkefølge, som I
skal arbejde med opgaverne, for det vil igen
afhænge af hvilken præsentation af emnet,
som du har givet forud. Herunder er et par
forslag til, hvordan du kan gribe fat i eleverne, og ellers er en tur gennem opgaverne
måske også en god start til at få lavet en
struktur på.

F ORSLAG TIL EN LÆRERVEJLEDNING
Her er en række forslag til hvordan du, sammen med dine kolleger, kan gribe opgaven an.
Uanset alderstrin og fag, bør du vælge et konstruktivt udgangspunkt. Der er ikke
brug for formaninger og skrækeksempler; eleverne ved godt, at de krænker ophavsretten et utal af gange hver dag, men måske kender de ikke til den gode historie om

31

www.laerit.dk/cc
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alle de ting, der ligger på nettet, som de gerne må benytte, og som de af ophavsmændene inviteres til at låne, bearbejde og genudgive. Så fortæl den gode historie!
Både mellemtrinnet og overbygningen vil nemt kunne forstå reglerne om ophavsret
og Creative Commons, så for dem, kan du blot præsentere de overvældende samlinger og vise hvordan indholdet kan passe ind i faglige opgaver. Derudover kan du
eller eleverne gennemgå reglerne for ophavsret og for de fire betingelser som Creative Commons bygger sine seks licenser op om, samt stille en række spørgsmål til
debat og komme med en række eksempler på, hvad der er rigtig og forkert anvendelse af andres materialer. (se bogens mind map) Lav også en række øvelser med eleverne, hvor det er et krav, at de dels henter Creative Commons licenseret materiale
og dels licenserer deres eget arbejde. (se bogens mind map) Snak om hvordan vi får
lavet gode kildeangivelser og licensvisninger, og hvordan man kan gøre ved fx musik, film, præsentationer, hjemmesider og lydmontager.
Endelig så kan eleverne i mellemtrinnet og op fx fint opfordres til at bruge humor
som virkemiddel, eller lade dyr eller kunstværker fortælle om deres forhold til ophavsret. Se fx tegneserien om ”Ophavsret i meget gamle dage”
Mindre elever, der er i gang med at tegne, skrive, fotografere og lave andre mindre
medieproduktioner, skal i første omgang måske hjælpes med deres konkrete behov.
Her kan vi ad bagvejen få introduceret de tjenester, der, når de senere lærer om
ophavsret og Creative Commons, vil være nyttige ressourcer at opsøge. Der er jo
ingen grund til at gå udenom fx Flickr, når eleven mangler et billede. Vi kan bare gå
med, og få dem ind i de områder, samlinger og søgeresultater, der giver brugbare
materialer. Vil de fx gerne have en lydeffekt på deres indtalte lydfortælling, så
hjælper vi dem med at hente det på Freesound eller viser dem en mediesamling fra
Freesound som vi selv forinden har gjort klar. Skal de bruge stemningsmusik guider
vi dem ind til Incompetech, og mon ikke de der, hurtigt selv finder play- og downloadikonet. Vil de have billeder af de dyr de har fundet i haven, hjælper vi dem med
at finde dem på Biopix og Flickr. Derefter er det tid til at snakke om, hvem der har
lavet hvad, og måske kan eleven sammen med en voksen lave en lille liste over, hvor
jeg har hentet indhold fra etc. Listen kan eleven så hjælpe med at udfylde ved at
tegne de små ikoner sammen med den voksnes tekst.
Et forslag til en lærervejledning kan du læse mere om i Kristinas Alexandersons
indlæg Sådan bruges Creative Commons med eleverne i kapitel 3, på side 76.
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Værktøjer, der hjælper med det lovlige
I dette afsnit vil vi kigge på nogle af de værktøjer på computeren og på nettet, som
eleverne umiddelbart vil kunne benytte til at sikre en sikker og lovlig brug af it i
undervisningen.
OpenOffice
Eleverne kan selvfølgelig skrive i et hvilket som helst tekstbehandlingsprogram, men
hvis de fx benytter OpenOffice, der er gratis og udgivet under
en åben licens, så kan de installere tilføjelsesprogrammet Creative Commons. Dette lille fikse program sikrer eleverne på to
måder. For det første får de adgang til billedsøgning blandt Creative Commons licenserede billeder direkte i tekstbehandlingsprogrammet, og når de indsætter det fundne materiale, er der
samtidig lavet en korrekt og præcis kildeangivelse til værket, og
for det andet, så kan de med dette værktøj også lave en præcis kildeangivelse af
hvem de selv er, og hvilke betingelser de vælger at udgive deres arbejde under. Altså
både en hjælp til at inddrage andres materialer, og en hjælp til at tydeliggøre ens
egne betingelser.
Skoleblogs.dk
Et tilsvarende skriftligt værktøj finder vi på Skoleblogs.dk32. Her kan alle elever
med deres uni-login logge sig ind og oprette sin egen blog, eller blive inviteret til at
skrive sammen med andre, fx i en fælles blog på klassen eller om et bestemt projekt
på skolen. På Skoleblogs.dk har eleven på samme måde et lille Creative Commons
værktøj til rådighed.
Dette værktøj er lidt anderledes, men virkningen er den samme, nemlig at det er
nemt at indsætte en tydelig og præcis kildeangivelse sammen med de billeder man
udgiver i sit blogindlæg, og at eleven kan licensere sine blogindlæg, sådan at andre
besøgende kan gå fra at være læsere til brugere af elevens blog.

32

En del af funktionerne og mulighederne på Skoleblogs.dk kræver abonnement på Lær IT.
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Skoletube.dk
Et tredje værktøj som også vil være velegnet til at lade eleverne arbejde med, eller
blot benytte som platform for udgivelse af deres arbejde, er Skoletube.dk33.
Skoletube henvender sig til alle lærere og elever. Ved hjælp af uni-login kan man
sikkert og enkelt gemme og udgive sine medieproduktioner her.
Modsat mange andre steder på nettet, som eleverne også kunne vælge at udgive
deres arbejde på, har de her kun mulighed for at vælge mellem de seks Creative
Commons-licenser, hvilket igen betyder, at de trænes til at træffe et valg om at dele
på visse betingelser, og samtidig så kan deres kammerater og lærere også bygge videre på den viden eleven udgiver, qua disse licenser.
Vælger eleven et af de mange værktøjer på Skoletube, kan de på samme måde kun
arbejde med et produkt, der på samme måde også udgives under en Creative Commons licens, og dermed er eleverne tvunget til at træffe nogle valg omkring deling af
arbejdet.
Fordelen ved at presse eleven til at licensere sit arbejde, er at det skaber betingelser
for at andre kan bruge og bygge videre på ens viden, hvis man altså ikke har valgt
licenser der forbyder bearbejdning. Det betyder fx at eleven, der har lavet en flot
optagelse, og som vælger en licens der tillader andre at bearbejde sit værk, vil kunne
se andre film, hvor en del af billedsiden er hendes, mens andet så er lavet af eleven
der udgiver filmen selv.
Med indhold på Skoletube er en stor risiko for at træde forkert dermed fjernet.
Et af værktøjerne på Skoletube er i øvrigt det lille tegneserieværktøj Pixton som du
kan se anvendt her på næste side.

33

En række funktioner og værktøjer på Skoletube er forbeholdt abonnenter at Lær IT.
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Forældrene skal også med
Det ville være forkert og besværligt ikke også at inddrage forældrene i skolens bestræbelser på at lære eleverne ret og vrang i forhold til dit og mit. Derfor skal vi også
have forældrene informeret. De skal dels have informationer om, hvad eleverne
arbejder med i skolen, men mindst ligeså meget også have informationer omkring
ophavsret og Creative Commons. Problemet er jo mindst lige så nyt for dem, som
det er for os i skolen.
Der er mange indsatser, der kan gøre noget ved dette forhold: I kan orientere forældrene om jeres undervisning i ophavsret og Creative Commons ved hjælp af et forældrebrev (se mind map). Skolen kan udgive sine egne informationsmaterialer under Creative Commons licenser, sådan at de små ikoner også optræder i flere sammenhænge, og på den måde pirrer til forældrenes forundring. Lærerne kan sørge for,
at deres opgaver og materialer på samme måde udgives under Creative Commons
licenser, for også her at få vist ikonerne som en del at ”skoletasken”, og endelig så
kan I informere jeres forældre til forældremøder og arrangementer på skolen, sådan
at I også sammen kan drøfte behovet for at sikre jeres børns digitale kompetencer,
også i forhold til ophavsret og videndeling.
Foregår denne introduktion til forældrene samtidig med, at eleverne undervises i
ophavsret og Creative Commons, vil der opstå en synergieffekt, som gør at både
forældre og elever klædes på med mindst mulig indsats fra skolens side.
Endelig så kan eleven måske bruge en af øvelserne som en udfordring til sine forældre, så de kan konkurrere om, hvem der har (mest) styr på ophavsret og brug af it i
undervisningen.
Besøg derfor vores mind map og hent forældrebrevet, og se om teksten kan bruges
eller om den skal rettes til, i forhold til jeres måde at informere på.
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Skolens fremtid

142

Kapitel 6

Skolens fremtid
I løbet af disse mange sider om ophavsret, og om hvordan vi nemt og lovligt kan
udnytte de digitale mediers mangfoldighed i undervisningen, har vi været omkring
både de juridiske besværligheder og begrænsninger, som loven om ophavsret stiller
som betingelse for vores muligheder i undervisningen, og vi har været omkring de
muligheder som mere åbne licenser som fx Creative Commons giver os for at kunne
praktisere vores undervisning med videndeling og forståelse for øje, og ikke mindst
så har vi været omkring mere end 30 steder på nettet, hvor vi kan finde digitale undervisningsmaterialer til de fleste behov.
Vi har set på hvordan Creative Commons kan være én måde, hvorpå skolerne fremover kan løse problemet med hvilke materialer, man kan tillade sig at inddrage i
undervisningen.
Spørgsmålet er hvordan skolen, med denne viden i bagagen, kan og skal agere både
indadtil og udadtil. Altså hvordan skolen forholder sig til problematikkerne omkring
ophavsret, og sørger for at skabe nogle rammer, der giver de bedste forudsætninger
for at denne viden bliver indarbejdet, som en del af hele skolens kultur.
Lad os kigge på tre forhold:
•
•
•

Undervisningsmaterialer
Skolekulturen indadtil
Skolekulturen udadtil

S KOLENS UNDERVISNINGSMATERIALER
I takt med at skolerne i fremtiden må forventes at investere mere i digitale undervisningsmaterialer og gøre brug af abonnementer på netversioner af skolebøger, værktøjer og øvelsesmaterialer, bør skolen også fokusere på om disse betalingsmaterialer
giver den fornødne adgang til berøring med indholdet. Altså om materialerne møder
brugeren med en kreativ og faglig tilgang, der samtidig medtænker, at ophavsretten
er håndteret forsvarligt, fx om indholdet må kopieres og bearbejdes. Indtil nu har
tendensen været, at indholdet, hos mange af disse betalingstjenester, har været af
”se-men ikke røre”-typen, og eleven har derfor ikke været bedre tjent med dette
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beskyttede digitale materiale, end de ville have været med en bog. Altså skal skolen
sørge for, at de får noget for pengene, og ikke bare en digital version af en bog.
For forlagene er det ikke teknisk mere krævende at skulle udgive undervisningsmaterialer under fx en Creative Commons licens, og da materialerne jo skal bruges til
undervisning, bør skolerne også presse på for at have et materiale, som de vitterlig
må bruge. Forlagenes udfordring er måske en mental omstilling, og så et forarbejde
med at få tilladelser hos rettighedshaverne til at kunne videregive materialerne under disse lempeligere vilkår.
Stil derfor krav om i jeres aftaler med forlagene, at materialerne må benyttes til undervisningsbrug! Det behøver ikke at omfatte alle dele at materialet, men fx illustrationer, billeder, filmklip og tekstuddrag bør være omfattet af en aftale om, at de må
inddrages i lærerens undervisningsmaterialer og i elevernes arbejde.
Denne opmærksomhed vil være med til at sikre, at også forlagene bag disse materialer tænker anvendelsen af deres materialer igennem på en måde som både sikrer
læreren og eleverne en større frihed, og også et større didaktisk rum for undervisningen. Det nytter jo ikke noget at skolerne bruger penge på ”kun-se ikke-røre”materialer, hvis lærere og elever i det daglige arbejder med digitale produktioner og
opgaver, hvor man har noget mellem hænderne.
Stil derfor krav om, at I har lov til at kopiere, anvende og bearbejde jeres undervisningsmaterialer, selvfølgelig på ikke-kommercielle vilkår, hvilket blot er en formalitet, sådan at der er noget at gå ombord i. Dermed kan eleven koble ”det man læser”
sammen med ”det man laver”.

S KOLEKULTUREN INDADTIL
En afgørende forudsætning for at jeres skole får rykket fra land og kommer sikkert
ud i gang med at bruge Creative Commons licenser, er at I får lavet en række aftaler
på skolen om, hvor og hvordan lærere og ledelse vil gå forrest, og snakker om hvordan I kan blive bedre til at håndtere ophavsret og åbent indhold på skolen.
På lærerniveau kan I prøve at inspirere hinanden med nogle af de materialer I har
fundet på jeres faglige skattejagt, og også hjælpe hinanden med at dele noget, fx
øveark og andre materialer I selv har fremstillet. Gør det til et spørgsmål om hvordan I deler noget, og ikke til et spørgsmål om vi skal dele, eller hvordan vi deler alt.
Det skal heller ikke være et bytte-bytte-købmand projekt, hvor lærerne skal byde ind
med lige meget, men mere være koncentreret om, at vi forpligter os til at udlevere
undervisningsmaterialer vi selv har lavet under en Creative Commons licens, og at
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vi tilstræber at holde vores faglige kolleger orienteret om hvilke materialer og ressourcer vi selv finder brugbare. Og husk endelig at sætte CC-licenser på alt hvad I
laver. Disse mærker er jeres sikkerhed for at andre også kan være trygge omkring
brugen af jeres materialer, både kolleger og elever.
Den deling, der finder sted, hvor lærerne udgiver under CC-licenser og samarbejder fagligt, er med til at skabe en samarbejdskultur på skolen, som eleverne efterhånden også vil nyde godt af, nemlig at vi jo prøver at hjælpe hinanden her på stedet, til at blive klogere og konstant mere opsøgende.

S KOLEKULTUREN UDADTIL
Det er som regel første gang at noget er svært. Sådan vil det nok også være med
overgangen til en mere bevidst medieadfærd for skolen udadtil. Usikkerhed om
hvilken licens skolen skal benytte, hvor licenserne skal meldes ud, hvem der skal
kunne svare på spørgsmål fra forældre og så videre kan sætte mange kæppe i hjulet
inden det overhovedet er kommet i gang med trille.
Skolen skal (på sigt) i alle led af organisationen være i stand til at forstå og handle i
forhold til, at I fra den ene uge til den anden går over til at kildeangive, cc-licensere
elev- og lærermaterialer, slette gamle filer, der ikke længere skal være på skolens
server og så videre.
Men husk at det kun er svært i starten. Holder man fast i den nye kurs over et par
uger, og over et par afleveringer for eleverne, så vil det også ændres fra at være noget
nyt til noget vi plejer.
Udpeg et par indpiskere på skolen der skal være hjælpere og vagthunde. Lav konkurrencer mellem eleverne om de bedste kildeangivelser og så videre. Ledelsen skal
gå foran og udgive deres materialer under CC-licenser, og i det hele taget skal man
udstråle, at det er noget vi gør (naturligt).
Hent også inspiration i forældrebrevet, der kan være en hjælp til at få forklaret forældrene hvad I går med, og lav måske en eller to temadage med eleverne hvor de får
nogle oplevelser som I kan omtale overfor forældrene i skolebrevet.
Brug også skolens forside som et redskab i denne proces. Dermed sætter skolen en
dagsorden, der udstråler åbenhed, imødekommenhed, og ikke mindst signalerer en
ikke-aggressiv holdning til sin ophavsret, og samtidig udstråler skolen en vilje til at
imødekomme andres behov for at bruge skolens viden.
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Efterskrift
Bogens ærinde er at vurdere, hvordan skolen skal indrette sig for at kunne skabe de
bedste rammer for undervisningen og for eleverne. Vi har set på, hvordan de teknologiske rammer, med internettets infrastruktur, har skabt en række nye betingelser
for vores undervisning, fx en række gode betingelser for at kunne videndele og bearbejde viden, uden at det oprindelige værk påvirkes. Vi har altså værktøjerne og materialerne, men har samtidig også en lov om ophavsret, der nemt kan komme i vejen
for det vi gerne vil.
Som loven er nu, kunne man ønske sig, at den blev lempet på nogle områder, hvor
der ikke er økonomiske forhold indblandet. Fx at lærere og elever, i kraft af deres
undervisning og læring, måtte anvende digitale værker frit – og derfra er der jo ikke
langt til, at alle må det samme – nemlig gribe og begribe, lære og reflektere, lade sig
overvælde af andres viden og interesser til private, lærerige formål, og altså formulere regler, der skelner mellem økonomiske og intellektuelle motiver.
Man kunne ønske sig, at der blev indskrevet nogle ord om at handle i god tro og i god
mening, fx at benytte værket til undervisning og læring. Det findes allerede i dag i
USA, hvor begrebet fair-use dækker elever og lærere ind, og giver dem beføjelser til
at overskride ophavsrettens grænser.
Man kunne ønske sig at ophavsretten til et værk skulle fornyes fx hvert femte år,
sådan at ophavsretten også var et privilegium, der fulgte med visse forpligtelser. De
gange hvor ophavsrettens varighed er blevet ændret, har kun en brøkdel af ophavsmændene henvendt sig med ønsket om forlængelse, og spørgsmålet er måske om
ikke netop alle andre end kommercielle foretagender ville være tilfreds med at give
afkald på deres ophavsret efter ganske få år.
Man kunne ønske sig, at vores nationale kulturarv blev digitaliseret i forhold til
fagmål for fagene, sådan at pædagogiske hensyn34 kunne få betydning for i hvilken
rækkefølge vores kultur bliver digitaliseret, og at museer og lokalhistoriske samlinger
i højere grad ville være forpligtet til at udgive deres samlinger under betingelser som
fx muliggør brugen af dem på ikke-kommercielle vilkår fx i undervisningen. Man
34

Det kongelige bibliotek digitaliserer ca. 35.000 billeder om året, ud af de 16 millioner de har.
Arbejdet må derfor forventes afsluttet i år 2466. Men 35.000 billeder er i sig selv jo en kæmpe
mængde og sikkert mere end fagene dansk, historie, kristendom, samfundsfag samt musik, sløjd,
hjemkundskab og håndarbejde kunne ønske sig. Så en målrettet digitalisering for anvendelsens
skyld frem for en digitalisering for bevarelsens skyld kunne være ønskeligt.
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kunne fx ønske at Nationalmuseet, der allerede nu har hele deres samling digitaliseret og liggende på deres servere, også frigav denne samling til offentligheden, sådan
at det ikke kun er den amerikanske kulturarv vi overvældes af. Som det er nu er en
vigtig del af vores historiske arv kun tilgængelig for museumsansatte.
Måske tiden på det punkt er vores bedste håb.
Vi skal ikke forvente, at samfundet ændrer sig fra dag til dag, bare fordi vi måske
synes, at det ville være velegnet at ændre undervisningsformer og design. Det gør
det ikke, og dermed vil denne træghed, ikke nødvendigvis at forveksle med modvilje,
resultere i, at vi oplever samfundets hensyn til skolens omstilling som langsommelig,
ligesom efteruddannelse og tilførsel af nyt it-udstyr vil have et efterslæb.
Desuden vil også fagene skulle revidere deres selvforståelse og fagdidaktik i dette
lys, ligesom både Fælles Mål og Folkeskolelovens formålsparagraffer med tiden også
vil formulere sig tydeligere omkring vores håndtering af fælles viden såvel som læring i skolen, både når den støttes analogt og digitalt. I dette forhold kan vi også håbe
på at undervisningsministeriet vil presse på hos kulturministeriet med beskeden om,
at der er 5-600.000 elever, der faktisk gerne vil have lov til at bruge it i undervisningen.
Indtil da må vi nøjes med det indhold, der lovligt er til rådighed på nettet i dag. Vi
må holde os til, at Creative Commons måske er det bedste værktøj til at skabe det
endelige afsæt for, at skolerne kan gennemføre en ægte anvendelse af de potentialer
som it rummer i vores didaktiske værktøjskasse, og at vi kan gennemføre en revidering af vores undervisningsmål og ikke mindst vores fagdidaktik, så den rammer
fagmål såvel som elever.
Med en række udvalgte tjenester på nettet, der hele tiden vokser og forbedres, har vi
adgang til millioner af værker. Mere end eleverne nogensinde har brug for, og mere
end vi kan overskue, og stadig ser vi, at fx Flickr hvert eneste døgn vokser med
100.000 billeder udgivet under Creative Commons licenser.
Derfor har vi redskaberne til at gennemføre en levende og tidssvarende undervisning, der både rammer eleverne, såvel som de formulerede mål for fagene. Dermed
har vi for én gangs skyld ét eksempel på at virkeligheden er god nok, og at loven ikke
er i vejen, men måske er kørt ud på et sidespor.
Sharing is caring
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Kigger vi på de deltagere, der er i spil i spørgsmålet om lovlig brug af it i undervisningen, er lærerne og eleverne de primære aktører.
For læreren gælder, at man ikke ønsker at kriminalisere hverken sig selv, eller eleverne, ved at bruge it i undervisningen, og derfor skal der findes en holdbar model
for vores måde at omgå vores undervisningsmaterialer, også når de er digitale.
Men vigtigst er det måske at holde øje med eleverne og med den oplevelse de får i og
af skolen. Eleverne skelner privat ikke til spørgsmålet om ophavsret, og hvis det i
skolen eller fra det omgivende samfund bliver til belærende eller begrænsende indgreb, risikerer vi en radikalisering af eleverne, i forhold til om ophavsret skal følges
eller om den forfølger brugeren. Vi som lærere skal beskytte vores elever, så de ikke
opfatter eller oplever ophavsretten som et våben, der bruges mod dem selv. Derfor
skal vi sige fra, når Madonna bliver anvendt som baggrundsmusik i deres produktioner, sådan at det bliver os, som lærere, og ikke jurister udsendt af musikindustrien,
som eleverne møder. Alternativt vil det blot give en modreaktion, hvor eleverne vil
krænke eller bevidst ignorere loven med det formål at give igen.

Ophavsretten bør fortsat være et diplomatisk redskab til, at vi kan omgå hinanden
på en rimelig respektfuld måde. Derfor bør industrierne omkring rettighedshaverne
finde løsninger, der finder kompromisser og forsonlighed, i stedet for angreb, der
spiller brugeren og industrien ud i hvert sit hjørne.
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Set fra brugerens perspektiv opfattes den digitale krænkelse af ophavsretten ikke
som krænkelse. Man finder lige en film eller et billede, som man gerne vil vise andre
eller have sammen med sin opgave til eleverne, men glemmer at selv om kopieringen ikke har nogen fysisk betydning for originalen, så er der en ophavsmand, som er
forbigået. Men det har aldrig været motivet at gøre skade forsætligt, men blot at
komme med en ytring med afsæt i den andens værk, og man kan derfor også diskutere om vi skal have fat i så store spørgsmål som ytringsfrihed og censur, når vi fremover diskuterer de problemer som det at anbefale, videndele og kommunikere skaber.
Endelig så står vi kulturelt med en udfordring, som skolen også er forpligtet til at
tage på sig, nemlig at vi skal danne vores elever til at kunne begå sig i den verden der
venter nu og forude for eleverne. En verden hvor brugerne, alene på Facebook, dagligt deler indhold 4 milliarder gange med hinanden, og hvor begreber som ”Sharing
is caring” er en del af vores kultur og selvforståelse. En virkelighed som udspringer
fra millioner af brugere, der har set ideen i at kommunikere og agere digitalt. En
virkelighed vi selv er en del af.
Der er ikke længere langt mellem mennesker og viden. Jimmy Wales’ vision er en
realitet.
Internettet gives os forbindelser, værktøjer og informationer.
Læreren giver det mening, mål og perspektiver.

Peter Leth
Holstebro
august 2011
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Tak til
Vi vil gerne takke de mange lærere, der gennem
tiden har henvendt sig til os med spørgsmål, forundringer og tvivl om hvad man må og ikke må
med medier og it i undervisningen.
I har givet os de spørgsmål som vi alle må stille os:
må jeg det? Samtidig har jeres spørgsmål holdt os
fast på, at vi måtte være på rette vej, med vores
ambition om at gøre ophavsret enkel at forstå og
navigere i forhold til, uden at det skulle blive til
en kedelig forhindring.
Vi vil også gerne takke de mange steder, hvor vi er
løbet panden mod muren i forbindelse med at
finde lovligt materiale til undervisningen. Alle
disse steder, hvor vi håbede at ministerier, myndigheder, institutioner, museer og materialesamlinger ville se det kulturelle og formidlingsmæssige potentiale i at henvende sig imødekommende
overfor undervisningsverden, fx ved at frigive de
tusindvis af digitale optagelser af vores kulturarv,
historie og viden under mindre restriktive vilkår
en ophavsrettens. Vores kulturinstitutioner, arkiver, biblioteker og museer rummer de materialer,
der udgør hjørnestenen for vores kultur og for den
skole vi har i dag. Deres mange afslag var, og er
stadig, en klar påmindelse om, at opgaven med at
sikre fri adgang til menneskelig viden kun lige er
begyndt.
Også tak til Copydan Billedkunst og Rettighedsalliancen for deres støtte og rådgivning. Uden deres tålmodighed og indsigt havde det været en
svær opgave at komme i dybden med ophavsrettens og licensaftalernes finurligheder.
I den forbindelse skal også nævnes Creative
Commons Danmark, som gennem forløbet har bi150

stået med støtte og inspirerende samtaler. Samarbejdet med Creative Commons har blandt andet
resulteret i, at Creative Commons’ hjemmeside
har fået tilføjet punktet ”CC materialer” for at
forstærke fokus på undervisningens behov for
kunne tilgå digitale materialer uden problemer.
Endelig vil jeg gerne takke Niels Sloth fra Biopix.dk, der som den første rettighedshaver har
redigeret sine vilkår for at imødekomme anvendelse af Biopix fine indhold i undervisningen. Efter en samtale med ham, helt tilbage i 2008, hvor
vi spurgte til om elever også måtte bruge indholdet til digitale skoleopgaver, blev vilkårene omformuleret sådan, at Biopix i dag måske er en af
de vigtigste samlinger med naturoptagelser, som
eleverne har gratis og lovlig adgang til. Det gav os
blod på tanden til fortsat at henvende os til en
række myndigheder, institutioner og rettighedshavere.
Sidst men ikke mindst: Tak fordi du har taget fat i
denne bog. Kun med læreren kan vi sikre en undervisning, der er både lovlig og lærerig.
Du kan gøre en forskel og sikre, at skolen giver vores elever en række digitale kompetencer og en
dannelse, der matcher vores samtid og samfund.
Du kan lære eleverne om videndeling, ophavsret
og kreative fællesskaber.
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Ressourcer og referencer
Find det hele på www.laerit.dk/cc

Om bogen
Tekst, grafik og layout af Peter Leth, Lær IT. CC:By-Nc-Sa 2011. Billeder er krediteret
der, hvor de optræder. Ideoplæg til bogens forside: Sune Lindeskov.
Bogen benytter Fanwood Text i brødteksten, og League Gothic til overskrifterne, samt
Goudy Bookletter 1911. Disse tre skrifttyper er public domain og kan hentes på The
League of Moveable Type på www.theleagueofmoveabletype.com.
De små Creative Commons mærker, som tegner licenserne flere steder i bogen er skrevet med skrifttypen CC icons, der kan hentes på Creative Commons.dk > CC Materialer.

Om forfatteren
Peter Leth (f. 1973) er folkeskolelærer i sløjd og musik. Har arbejdet som folkeskole- og
efterskolelærer i knap 9 år, inden ansættelse hos Webtjenesten Lær IT.
Arbejder til daglig med udarbejdelse af videovejledninger om brugen af IT i undervisningen, både programteknisk og didaktisk.
Derudover har Peter Leth i samarbejde med Creative Commons Danmark udviklet
materialer, guides og vejledninger, der kan støtte brugen af Creative Commons.
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