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Utbildningsstyrelsen har skaffat licenser för 
kopiering av material och användning av tv-
program i undervisningen inom 
grundläggande konstundervisning 
Noter, sångtexter, böcker, tidningsartiklar, bilder, videor, rapporter och andra publikationer 
skyddas av upphovsrätt. För att kopiera dessa och använda dem i undervisning och vid 
läroanstalter behövs tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. 

Utbildningsstyrelsen har skaffat licenser av Kopiosto som ger alla läroanstalter inom 
grundläggande konstundervisning som får statsandelsfinansiering rätt att kopiera material och visa 
tv-program i undervisningen. Övriga utbildningsanordnare inom den grundläggande 
konstundervisningen kan skaffa en kopieringslicens direkt av Kopiosto. 

Kopieringslicensen ger möjlighet att använda bilder och 
tilläggsmaterial i undervisningen 

Med Kopiostos kopieringslicens är det möjligt att komplettera och förnya undervisningen och det 
egna undervisningsmaterialet. 

Kopieringslicensen ger möjlighet att kopiera, skanna och skriva ut följande material till den 
omfattning som avtalet tillåter 
• notsamlingar, sång- och notböcker 
• bilder, tidningsartiklar, utdrag ur läroböcker, faktaböcker, skönlitterära verk och andra 

publikationer samt   
• bilder och texter som publicerats på nätet. 

Läraren kan ge papperskopior av materialet till eleverna eller dela materialet på en sluten 
lärplattform. Kopieringslicensen ger till exempel möjlighet att bifoga bilder till sina egna 
presentationer, att kopiera artiklar eller utdrag ur böcker eller tidningar eller dela ut noter och 
sångtexter i pappersform till eleverna. På Kopiostos webbplats kan du kontrollera hur många 
sidor per bok eller notsamling du får kopiera.  

Material som kopierats med kopieringslicensen eller material som omfattar innehåll som 
kopierats med en kopieringslicens, såsom bilder, får inte publiceras på öppna plattformar eller 
öppet på nätet. Om en lärare vill dela sitt material med lärare utanför den egna läroanstalten eller 
på nätet, ska hen skaffa de tillstånd som behövs för att använda andras material.  

http://www.kopiosto.fi/
https://www.kopiosto.fi/sv/kopiosto/for-anvandare-av-verk/kopiering-av-publikationer-och-verk/grundutbildning-inom-konst/


Med Kopiostos kopieringslicens får man inte kopiera arbets-, övnings- eller facitböcker och inte 
heller köpta material eller material som har en egen licens eller egna avtal, till exempel köpta 
digitala noter eller digitala läromedel. Kopieringslicensen gäller inte musik, videor, filmer, andra 
rörliga bilder eller datorprogram. Dessa omfattas av egna användarvillkor och licenser. Kör-, 
ensemble- och orkesternoter får med Kopiostos tillstånd endast kopieras för undervisning i 
teoriämnena i musik samt för forskning.  

Mera information om kopieringslicensen: https://www.kopiosto.fi/sv/kopiosto/for-anvandare-av-
verk/kopiering-av-publikationer-och-verk/grundutbildning-inom-konst/  

Möjlighet att inkludera tv-program i undervisningen 

Licensen för användning av tv-program gäller nu för första gången också sådana läroanstalter 
inom grundläggande konstundervisning som beviljas statsandelar.  

Med licensen för att använda tv-program får läraren i undervisningen visa inhemska program från 
Yle Arenan och Yle Arkivet, samt spela in och visa inhemska och utländska program som sänds 
på kanalerna Yle TV1, Yle TV2, MTV3 samt Yle Teema & Fem. Licensen ger tillstånd att visa och 
spela in program men inte filmer producerade för biograf- eller videodistribution, utländska serier 
med kontinuerlig handling eller reklam. 

Förfrågningar om tillstånd att visa inhemska filmer kan riktas till upphovsrättsorganisationen för 
producenterna inom den audiovisuella branschen APFI. I fråga om utländska filmlicenser kan 
man vara i kontakt med M&M Viihdepalvelu, som representerar flera olika film- och 
distributionsbolag. 

Mera information om tillstånd att använda tv-program i undervisningen 
https://www.kopiosto.fi/sv/kopiosto/for-anvandare-av-verk/anvandning-av-tv-program-i-
undervisningen/ 

Utbildning 

Kopiosto erbjuder läroanstalterna som ordnar grundläggande konstundervisning avgiftsfri 
utbildning och infotillfällen om användarlicenser och upphovsrätter. Utbildningarna kan ordnas 
med digitala förbindelser och även fysiskt på plats, om situationen tillåter det. Du kan boka en 
utbildning på adressen neuvonta@kopiosto.fi   

Har du bekantat dig med Kopiraittila? 

Kopiraittila är en webbtjänst som erbjuder avgiftsfritt och spelbaserat material som producerats 
av Kopiosto i syfte att lära ut och undervisa om upphovsrätt. På Kopiraittilas webbplats hittar du 
information om upphovsrätter samt frågespel för olika utbildningsstadier, tips för undervisningen, 
checklistor för projekt, modeller för källförteckningar och annat pedagogiskt material. Allt 
material är indelat enligt åldersgrupp från grundläggande utbildning till högskoleutbildning. 
Kopiraittila finns på adressen www.kopiraittila.fi.  
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Ytterligare information 
Licensieringschef Kirsi Salmela, Kopiosto ry, tfn 09 4315 2349, kirsi.salmela@kopiosto.fi    
Direktör Matti Lahtinen, Utbildningsstyrelsen, tfn 0295 331241, matti.lahtinen@oph.fi  
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