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Respektera uppho

Komplet

Regler när du kopierar för 
Vad som får kopieras 
Läraren och eleven får, med hänsyn till avtalets begränsnings-
regler, kopiera ur alla offentliggjorda svenska och utländska 
verk, både analoga och digitala. 

Vem som får kopiera 
Läraren och eleven har rätt att kopiera för sin egen undervisning. 
Läraren kan även låta någon annan utföra själva kopieringen. 

Endast komplettering 
Kopiering får endast ske för att komplettera en normal tillgång 
på förlagsutgivna läromedel. 

Kopieringsmetoder 
När förlagan är analog, pappersutgåva, får läraren och eleven 
exempelvis fotokopiera och skanna. 

När förlagan är digital får läraren och eleven exempelvis göra 
utskrifter och ladda ned från internet. 

Läraren och eleven får också framställa OH-bilder och 
digitala bilder för projicering med presentationsprogram som 
PowerPoint med fl era. 

Antal sidor som får kopieras 
Läraren och eleven får fotokopiera och skanna högst 15 procent, 
dock inte mer än 15 sidor från en analog förlaga, exempelvis ur 
en bok, tidning, häfte m.m. 

Läraren och eleven får göra utskrifter eller ladda ned från digital 
förlaga motsvarande högst 15 sidor i A4-format.

Lärarens kopiering till sig själv
Läraren får kopiera ett helt verk i form av papperskopior i ett 
exemplar till sig själv. 

Lärarens kopiering till eleverna
Läraren får kopiera så många exemplar att eleverna får var sitt 
och läraren själv får några. 

Digital lagring
Digitala kopior får enbart vara åtkomliga för läraren och lärarens 
elever i en undervisningsgrupp. Elevernas åtkomst är begränsad 
till det aktuella läsåret. 

Rätten att kopiera upphovs-
rättsligt skyddade verk 

är starkt begränsad i 
upphovsrättslagen. 

För att underlätta lärarnas 
yrkesutövning och elevernas 
undervisning, fi nns ett avtal 

som ger lärare och elever 
rätt att kopiera ett visst 

antal sidor ur offentliggjorda 
svenska och utländska verk, 

både analoga och digitala.
Syftet med kopiering 

får inte vara att ersätta 
förlagsutgivna läromedel.

Bonus Presskopia är en paraply-
organisation för rättsinnehavare 

inom områdena bilder, ord och 
noter. Organisationen företräder 
alla svenska och utländska rätts-

innehavare vid kopiering för 
undervisningsändamål.
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Digitalt tillhandahållande
Digitala kopior som framställts enligt avtalet får tillhandahållas 
av läraren uteslutande till sina egna elever för sin undervisning, 
exempelvis på skolans interna nätverk, och föras över till 
eleverna med e-post eller motsvarande.

Digitala kopior som framställts enligt avtalet får tillhandahållas 
och föras över av eleven uteslutande till sin lärare och eleverna i 
sin undervisningsgrupp.

Undantag
Det är inte tillåtet för lärare och elever att kopiera ur arbetshäfte 
och motsvarande som innehåller övningar, tester och liknande 
och som är framtaget för engångsbruk.

Det är inte heller tillåtet att kopiera digitalt lagrade verk, 
exempelvis e-läromedel och online-databas, om skolan ingått 
annat avtal som reglerar sådan exemplarframställning.

Notmaterial
Vid kopiering av notmaterial gäller särskilda regler i avtalet (se 
informationsbroschyr om notkopiering).

Uppgift om källan
Läraren och eleven är skyldig att respektera den ideella rätten 
och tillse att källan samt upphovsmannens respektive fotografens 
namn framgår på eller i anslutning till kopiorna. 

Kopiering utöver avtalet
Om du behöver kopiera mer än avtalet tillåter krävs särskilt 
tillstånd av verkets rättsinnehavare. Förfrågan om sådant 
tillstånd kan göras till upphovsmannen och/eller den som gett ut 
verket.

Överträdelse
Det är viktigt att kopieringsbestämmelserna följs. Överträdelse 
kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag 
av olovligt framställt material eller förstöring av detta.

De fullständiga avtalsvillkoren 
hittar du på skolans expedition och 
på Bonus Presskopias webbplats.

Information kan också ges av: 

Bonus Presskopia
Telefon: 08-545 429 00
E-post: info@b-pk.se
Internet: www.bonuspresskopia.se 

Sveriges Kommuner och Landsting
Malin Annergård Pierrou 
Telefon: 08-452 71 00 
E-post: malin.pierrou@skl.se
Internet: www.skl.se 

Friskolornas Riksförbund 
Internet: www.friskola.se

Överträdelse
Det är viktigt att kopieringsbestämmelserna följs. Överträdelse
kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag 
av olovligt framställt material eller förstöring av detta.

ovsrätten och kopieringsavtalets grundidé: 

ttera men ersätt ej

din undervisning



Reglerad kopiering bidrar 
till fortsatt nyskapande

För att alla intressenter i skolans värld skall få fortsatt tillgång till inspirerande 
undervisningsmaterial är det viktigt att upphovsrätten respekteras och att 
mångfaldigande genom kopiering inte missbrukas.

När BONUS bildades 1973 skapades världens första organisation för 
licensiering av fotokopiering inom undervisning. Samma år slöts också det första 
fotokopieringsavtalet mellan staten och företrädare för rättsinnehavare inom alla 
litterära och konstnärliga områden - bilder, ord och noter.

BONUS som bytte namn till Bonus Presskopia 1999 har fått stå modell för hur 
rättighetsfrågor kan hanteras i samspel mellan rättsinnehavare och användare i 
samhället.

Genom Bonus Presskopia kan idag skolor, företag, organisationer och 
myndigheter teckna avtal som ger rätt till kopiering ur böcker, läromedel, 
tidningar, tidskrifter, noter och bildmaterial för undervisning och för intern 
information. 

Bonus Presskopia tar tillvara rättsinnehavarnas ekonomiska och ideella intressen 
genom att tillhandahålla bl.a. följande tjänster:

❏ Förhandlar om kopieringsavtal 
❏ Sprider information om upphovsrätten och avtal för kopiering 
❏ Inkasserar, förvaltar och fördelar ersättningar för kopiering 
❏ Bevakar upphovsrättens efterlevnad på förekommande avtalsområden 
❏ Följer utvecklingen på upphovsrätts- och kopieringsområdena

 Medlemsorganisationer: 
Bildleverantörernas Förening, Föreningen Svenska Kompositörer av Populärmusik, 

Föreningen Svenska Läromedel, Föreningen Svenska Tecknare, Föreningen Svenska Tonsättare, 
Föreningen Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, Journalisterna i Sverige AB (Journalistförbundet), 

Konstnärernas Riksorganisation, Läromedelsförfattarna i Sverige AB, Svenska Fotografers Förbund, Svenska 
Förläggareföreningen, Svenska Musikförläggareföreningen, Sveriges Författarförbund,   

Sveriges Tidskrifter AB, TU Service AB (Tidningsutgivarna)
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