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VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ VID ANVÄNDNING AV SLI-PLATTFORMEN – ELEVER 

 

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ 

Den här webbsidan ska användas för undervisning och ger dig som elev många spännande sätt att 

skapa egna presentationer och övningar som även kan användas av andra elever och lärare. 

 

Det är viktigt att följa svensk lag när du använder den här webbsidan. Samma regler som gäller i 

vanliga livet t.ex. hemma och på skolan gäller även här. Alla människor är lika värda oavsett ålder, kön, 

sexuell läggning eller från vilket land de kommer ifrån. Tänk därför på att den här webbsidan aldrig ska 

användas för att sprida rykten, förtala, kränka eller mobba andra. 

 

Om du vill lägga upp andras bilder eller texter på den här webbsidan måste du alltid be 

upphovsmannen, det vill säga den som skapat bilden eller texten om tillåtelse. Du kan inte kopiera en 

bild från en sajt och lägga ut den på den här webbsidan utan tillstånd. Glöm inte att du måste fråga 

alla upphovsmän om tillstånd om det finns flera. Förklara alltid var du tagit t.ex. bilden eller texten. 

 

Var försiktig med att länka till filmer och musik. Länka aldrig till material från illegala fildelningssajter eller 

till sajter som utan tillstånd lägger ut streamade filmer. Bara för att en film ligger ute på YouTube eller 

Facebook kan du inte vara säker på att den är laglig. Tänk på att du alltid har ett eget ansvar för att 

det du lägger ut på den här webbsidan är lagligt. Känner du dig osäker på vad du kan lägga upp på 

den här webbsidan, eller vad du kan skriva eller göra, kan du alltid fråga din lärare. 

 

Användare som tillgängliggör otillåtet material på plattformen eller som gör sig skyldig till olagliga 

kommentarer och yttranden som t.ex. förtal, hets mot folkgrupp eller olaga hot kan stängas av 

plattformen. 

 

Om du märker att någon annan använder plattformen på ett olämpligt sätt är det viktigt att du så snart 

som möjligt rapporterar detta via den anmälningsfunktion som finns på plattformen eller prata med din 

lärare så att eventuellt olagligt eller stötande material kan tas bort. 

 


