
  Bilaga 1 till Tjänsteavtal 

 

 

ANVÄNDARVILLKOR FÖR SLI-PLATTFORMEN – LÄRARE OCH PERSONAL 

 

1. INLEDNING 

 

SLI-plattformen ger dig och dina elever möjlighet att ta del av tv-program, filmer, litteratur och mycket 

mer. Tjänsten ger dig även möjlighet att ta del av färdiga läromedel, övningsuppgifter och pedagogiskt 

informationsmaterial. Som användare av plattformen kan du ta del av undervisningsmaterial som andra 

användare har skapat. Du har även själv möjlighet att själv skapa material som du och andra kan 

använda i undervisningen. 

 

2. VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ 

 

Material som du skapar och gör tillgängligt på plattformen kan användas av andra användare i 

undervisningssyfte. Det innebär att du kan ge andra användare rätt att använda ditt material i sin 

undervisning och denna rätt finns kvar även om du har avslutat ditt användarkonto för plattformen. 

 

Om du skapar eget undervisningsmaterial och lägger ut det på plattformen är det viktigt att du 

respekterar upphovsrätten. Det är bara material som du ensam har upphovsrätt till som får göras 

tillgängligt. Det är du själv som ansvarar för att materialet inte kränker någon annans rättigheter. Du 

ansvarar även för att materialet inte på annat sätt är olagligt. 

 

För det fall du vill föra in länkar till upphovsrättsligt skyddad material, t.ex. klipp på YouTube, måste du 

säkerställa att materialet har lagts ut med godkännande av upphovsmännen. Är du osäker är det 

bättre att avstå än att chansa. Ibland finns undervisningsmaterial utlagt på nätet under en s.k. creative 

commons licens. Under förutsättning att du följer de villkor som gäller för sådan licens, t.ex. icke 

kommersiell användning i undervisningssyfte, kan du göra detta material tillgängligt på plattformen 

men var noga med att ange vem som har skapat materialet. 

 

Material som befaras göra intrång i någon annans rättighet eller som på annat sätt är olämpligt/olagligt 

kan tas bort från Plattformen. 

 

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 från 

Plattformen. 

 

3. INFORMERA DINA ELEVER OM VAD SOM GÄLLER 

 

Du har ett ansvar för att även dina elever vet om och respekterar reglerna för plattformen. Första 

gången du använder plattformen för att kommunicera, eller dela material, med dina elever är det 

därför viktigt att du håller en kort genomgång av vad som är brott mot upphovsrätt, förtal etc. Behöver 

du hjälp eller råd angående detta, kontakta din arbetsgivare. Om du märker att någon elev använder 

plattformen på ett olämpligt sätt är det viktigt att du så snart som möjligt meddelar detta till din ADMIN 

(sök efter medlem som heter "ADMIN" på Community) så att eventuellt olagligt eller stötande material 

kan tas bort. 

 


