
Denne tabellen viser en kortfattet oversikt over hvilke spill du kan bruke til hva. Den er utformet i samarbeid mellom Bibliogames og juridisk avdeling hos
Nasjonalbiblioteket. Tekst markert med rødt er områder hvor lovverket må undersøkes nærmere. Inntil videre er det tolket i streng retning.

Kilde til spill
------------------>

Rettighet

Gratis spill fra nettet
(Fortnite, Roblox,
Facebook-spill)

Betalingsspill kjøpt i fysisk
eller digital spillbutikk (Fifa
21, Mario kart 8 fra Elkjøp)

Spill man har tilgang til
gjennom
abonnementsløsninger ala
Netflix, som Xbox Gamepass
og Playstation Now

Betalingsspill
kjøpt hos
Biblioteksentral
en

Betalingsspill
som har vært
tilgjengelig i
Biblioteksentra
lens sortiment
tidligere

Spill som tilbys
via NFI's
innkjøpsordning

Spill som har
blitt tilbudt via
NFI's
innkjøpsordni
ng tidligere

Maskinvare hvor en
samling spill følger
med fra
produsentens side,
type Nintendo classic
konsoll

Låne spillet til
bruk på liten
skjerm &
hodetelefon

Opphavsrettslig tillat, men
sjekk brukervilkårene

Opphavsrettslig tillat, men
sjekk brukervilkårene

Opphavsrettslig tillat, men
sjekk brukervilkårene

Ja Ja Ja Ja Opphavsrettslig tillat,
men sjekk

brukervilkårene

Låne spillet til
bruk på stor
skjerm i åpent
lokale

Fribruksregler eller
brukervilkår må tillate det

Fribruksregler eller
brukervilkår må tillate det

Fribruksregler eller brukervilkår
må tillate det

Ja Ja Ja Ja Fribruksregler eller
brukervilkår må tillate

det

Hjemlån Ikke relevant Ikke uten tillatelse fra
rettighetshaver. Sjekk

brukervilkår

Nei Ja Ja Ja, de fysiske
eksemplarene

Ja, de fysiske
eksemplarene

Nei

En spillklubb
på biblioteket
- med
innmelding -
låner spillet til
bruk i et
avgrenset
rom og
tidsrom

Opphavsrettslig tillat, men
sjekk brukervilkårene

Opphavsrettslig tillat, men
sjekk brukervilkårene

Opphavsrettslig tillat, men
sjekk brukervilkårene

Ja Ja Ja Ja Opphavsrettslig tillat,
men sjekk

brukervilkårene

En lærer låner
spillet til bruk
i lukket
klasserom

Ikke relevant Klasseromsregelen i åvl. § 43
(4) tillater bruk i klasserom,

men er usikkert om
biblioteket har utlånsadgang

Ikke relevant Ja, jf.
klasseromsregele

n i § 43 (4)

Ja, jf.
klasseromsregel

en i § 43 (4)

Ja, jf.
klasseromsregelen

i § 43 (4)

Ja, jf.
klasseromsreg
elen i § 43 (4)

Nei, spillkonsollen kan
ikke lånes ut

Spillet er
installert på
en PC i
biblioteket

Nei, med mindre
brukervilkår tillater det

Nei, med mindre brukervilkår
tillater det

Nei, med mindre brukervilkår
tillater det

Nei, avtalen
knyttet bruk av
spill knyttet til

fysiske bærere

Nei, avtalen
gjelder bruk av
spill knyttet til

fysiske bærere

Ja Ja Ikke relevant

Spillet er
installert på
en PC i et
skolerom som
har kun
pedagogisk
formål

Undervisningsbestemmelse
n tillater ikke

eksemplarfremstilling, men
tillater bruk av dataspill til

læringsformål.
Sjekk brukervilkår.

Undervisningsbestemmelsen
tillater ikke

eksemplarfremstilling, men
tillater bruk av dataspill til

læringsformål.
Sjekk brukervilkår

Undervisningsbestemmelsen
tillater ikke

eksemplarfremstilling, men
tillater bruk av dataspill til

læringsformål.
Sjekk brukervilkår

Hvis
avtalevilkårene

tillater det

Hvis
avtalevilkårene

tillater det

Ja, kan installeres
på maskin i

skolebiblioteket og
kan utnyttes i

skoletiden

Ja, kan
installeres på

maskin i
skolebiblioteket
og kan utnyttes

i skoletiden

Ikke relevant



Spillet er
installert på
en PC i et
skolerom som
har både
sosialt og
pedagogisk
formål

Nei, men sjekk brukervilkår Nei, men sjekk brukervilkår Nei, men sjekk brukervilkår Hvis
avtalevilkårene

tillater det

Hvis
avtalevilkårene

tillater det

Ja, kan installeres
på maskin i

skolebiblioteket og
kan utnyttes i

skoletiden

Ja, kan
installeres på

maskin i
skolebiblioteket
og kan utnyttes

i skoletiden

Ikke relevant

En bibliotekar
arrangerer
turnering med
spillet i
skolens
auditorium

Nei, spillingen er det
vesentlige ved

arrangementet. Brukervilkår
kan tillate det.

Nei, spillingen er det
vesentlige ved

arrangementet. Brukervilkår
kan tillate det.

Nei, spillingen er det vesentlige
ved arrangementet.

Brukervilkår kan tillate det.

Ja Ja Ja Ja Nei, spillingen er det
vesentlige ved
arrangementet.

Brukervilkår kan tillate
det.

En bibliotekar
holder en
spilldag med
et større
formål som
læring eller
integrering

Ja, hvis spillingen inngår
som en ikke-vesentlig del
ved et større arrangement

Ja, hvis spillingen inngår som
en ikke-vesentlig del ved et

større arrangement

Ja, hvis spillingen inngår som
en ikke-vesentlig del ved et

større arrangement

Ja Ja Ja Ja Ja, hvis spillingen
inngår som en

ikke-vesentlig del ved
et større arrangement

En bibliotekar
strømmer
spillet på
Twitch

Nei, men brukervilkår kan
tillate det

Nei, men brukervilkår kan
tillate det

Nei, men brukervilkår kan
tillate det

Hvis
avtalevilkårene

tillater det

Hvis
avtalevilkårene

tillater det

Ja Ja Nei, men brukervilkår
kan tillate det

En bibliotekar
anmelder
spillet med en
video på
Youtube

Sitatretten tillater
gjengivelse av spilling til

illustrasjonsformål i
anmeldelsen

Sitatretten tillater gjengivelse
av spilling til

illustrasjonsformål i
anmeldelsen

Sitatretten tillater gjengivelse
av spilling til illustrasjonsformål

i anmeldelsen

Sitatretten tillater
gjengivelse av

spilling til
illustrasjonsformål

i anmeldelsen

Sitatretten
tillater

gjengivelse av
spilling til

illustrasjonsform
ål i anmeldelsen

Ja Ja Sitatretten tillater
gjengivelse av spilling
til illustrasjonsformål i

anmeldelsen

En bibliotekar
lar klipp fra
spillet rulle på
skjerm i
lokalet

Nei, men sjekk brukervilkår Nei, men sjekk brukervilkår Nei, men sjekk brukervilkår Ja Ja Ja Ja Nei, men sjekk
brukervilkår

En bibliotekar
arrangerer
online-turneri
ng.Deltakerne
eier egne
spill.Bibliotek
et bare
organiserer.

Regner med dette ligger I
brukervilkårene. Det å vise
frem til andre enn de som

spiller må klareres separat.

Regner med dette ligger I
brukervilkårene. Det å vise
frem til andre enn de som

spiller må klareres separat.

Regner med dette ligger I
brukervilkårene. Det å vise
frem til andre enn de som

spiller må klareres separat.

Hvis
avtalevilkårene

tillater det

Hvis
avtalevilkårene

tillater det

Ja Ja Ikke relevant

En bibliotekar Regner med dette ligger I Regner med dette ligger I Regner med dette ligger I Hvis Hvis Ja Ja Regner med dette



arrangerer
online-turneri
ng hvor alle
deltakerne
eier sitt eget
spill, men de
møtes i
bibliotekets
spillverden
via spillet
biblioteket
eier

brukervilkårene. Det å vise
frem til andre enn de som

spiller må klareres separat.

brukervilkårene. Det å vise
frem til andre enn de som

spiller må klareres separat.

brukervilkårene. Det å vise
frem til andre enn de som

spiller må klareres separat.

avtalevilkårene
tillater det

avtalevilkårene
tillater det

ligger I brukervilkårene.
Det å vise frem til
andre enn de som
spiller må klareres

separat.


