
Opgaver vedr. copyright og piratkopiering (2010) 
 
 

1. Må jeg frit kopiere, hvis jeg ikke ser mærket for copyright på værket © ? 

2. Hvad betyder ™ ? Må man frit kopiere materiale mærket med dette mærke ? 

3. Hvad betyder ® Må man frit kopiere materiale mærket med dette mærke ? 

4. Må jeg skrive en bog, hvis handling minder om en handling i en anden bog ? 

5. Må jeg tage et papirbillede og scanne ind for at bruge det i en diasserie - nu er det 

jo ikke længere et papirbillede, men et digitalt billede ? 

6. Må jeg oversætte en tekst fra engelsk og så frit bruge teksten ? 

7. Brug Internet til at finde ud af, hvad man mener med et ”værk” i forbindelse med 

ophavsret (copyright) !! Søg på Google el.lign. og kom med en forklaring ! 

 

Hvad må jeg kopiere og ikke kopiere: 

8. Et værk som kunstneren eller ophavsmanden selv har givet tilladelse til at kopiere? 

9. En original cd lånt af en ven? 

10. En original cd lånt på biblioteket? 

11. Spille en lovligt kopieret cd til din egen fest? 

12. Kopiere en cd og afspille den til en andens fest? 

13. Kopiere værker hentet på nettet, som er lagt ud med kunstnerens eller 

ophavsmandens tilladelse? 

14. Kopiere din egen cd til din PC med henblik på at spille den inden for husstanden? 

15. Lytte til din lovlige kopi hjemme, i bilen, i sommerhuset, på din båd og på din 

discman? 

16. Kopiere en kopi-cd?  

17. Kopiere værker hentet på nettet, som er lagt ud uden kunstnerens eller 

ophavsmandens samtykke? 

18. Lytte til en kopieret cd på arbejdspladsens musikanlæg? 

19. Forære en kopieret cd væk som gave? 

20. Låne, bytte eller sælge en kopieret cd? 

 

21. Hvilke regler gælder i forhold til computerprogrammer (software) ? 

 
 
Gode links:  
www.ophavsret.dk - www.antipiratgruppen.dk - www.infokiosk.dk 


