
BILDER OCH 
UPPHOVSRÄTT 

För lärare och elever, Årstaskolans skolbibliotek

JAG BEHÖVER EN BILD TILL 
ETT SKOLARBETE…

SOM SKA MEJLAS/LÄMNAS 
TILL ELEV/LÄRARE

SOM SKA VISAS I 
KLASSRUMMET

SOM SKA PUBLICERAS 
PÅ INTERNET

LADDA NER NÅGOT DU HAR 
TILLSTÅND ATT ÅTERPUBLICERA

LADDA NER VAD 
SOM HELST

FOTA ELLER RITA 
NÅGOT EGET

• Infoga en bildtext där du skriver bildens titel, 
upphovsman och var den här hämtad (om 
detta går att hitta). Inte för att lagen kräver 
det i skolan men det förbättrar intrycket av 
ditt arbete. 

• Vi får använda upphovsrättsskyddade bilder 
för att skolan har ett skolkopieringsavtal.

• Detta gäller bara foton och andra 
illustrationer. Video, rörlig grafik och ljud har 
särskilda regler.

• Den som fotat eller ritat har rätten att 
bestämma hur den används. 

• Du får gärna skriva i en bildtext hur din bild får 
användas. Använd då gärna licensverktyget 
Creative Commons. 

• Skriv gärna titel och upphovsman under bilden.
• Skriver du ingenting så är den ändå automatiskt 

skyddad av upphovsrätten.
• Att fota av eller kopiera något som är skyddat 

av upphovsrätten räknas inte som att skapa 
något eget.

• Om du vill använda en bild som är upphovsrättsskyddad eller där det inte 
står hur du får använda bilden, så hör av dig till ägaren till bilden och fråga.

• Du hittar bilder som du får använda genom att trycka Avancerad sökning 
på Google och välja ”fria” bilder.

• Skriv titel och upphovsman (om det framgår) under bilden.
• Skriv också under vilka villkor du får använda bilden. Dessa villkor måste 

givetvis också följas.
• Villkoren kan t.ex. se ut så här : CC-BY-SA, CC0, GFDL, public domain. Det 

brukar finnas en länk där det förklaras vad licenserna betyder.
• Upphovsrättsskyddade bokomslag brukar få användas i samband med en 

bokrecension av boken. Läs på förlagets hemsida vad som gäller.

Användningen av bilder får inte kränka eller skada någon. Detta regleras i personuppgiftslagen. Läs mer om regler för bilder i skolan på skolverket.se eller fråga skolbiblioteket


