
 

 

Raka spåret – till svenska! 

Avtal för användning av Raka spåret – till svenska! 

Raka spåret - till svenska, är ett webbaserat undervisningsprogram, för att "knäcka den 

alfabetiska koden", träna uttal, träna fonologisk medvetenhet samt påbörja automatisering av 

läsning. Användarna arbetar helt individuellt samt rättar också uppgifterna på egen hand.  

 

Lärarens uppgift är bl.a. att förklara, uppmuntra samt leda eleverna framåt i programmet. 

Genom att ta del av informationen på hemsidan kan läraren lättare förstå den pedagogiska 

tanken med programmet.  
När skolan har ingått ett leasingavtal för ett visst antal användare (10 eller 50 användare) 

kommer samma antal användare också att kunna använda programmet från sin dator i 

hemmet (om internet finns). 
 

Raka spåret - till svenska, består av 427 webbsidor.  

 

Dessutom finns: 

  

 75 korta texter från vokaldelen samlade till en "årstidsberättelse". 

 Alla meningar från programmet (570 st.) samlade för läs- och skrivträning på 80  

webbsidor. 

 

Detta avtal är ett leasingavtal som reglerar förutsättningar och villkor för användande av 

programmet Raka spåret-till svenska, mellan kunden och Raka spåret. 

 

 

Pris per år för en skollicens, 50 användare (samtidigt): 4900 kr (exkl. moms) 

Pris per år för 10 användare (samtidigt): 3000 kr (exkl. moms) 

  

 

Säljarens ansvar:  

 

 att ansvara för att tjänsten som kunden har köpt, fungerar via internet.  

 

 att leverera användarnamn och lösenord för det antal användare, som köparen har 

beställt.       

 

 att rätta till eventuella fel, som upptäcks i programmet. 

 

 att uppdatera programmet, när så erfordras.     

 

 att erbjuda ytterligare pedagogisk handledning i programmet, om kunden så önskar. 

För detta tillkommer en extra kostnad. För prisuppgift kontakta säljaren. 

 

 Säljaren har rätt att under pågående ”licensperiod” byta användarnamn och lösenord. I 

sådana fall kommer kunden i god tid att informeras om detta via mail. 

 



 

 

Raka spåret – till svenska! 

 

 

Kundens/lärarens ansvar: 

 att hjälpa eleverna till en bra start, genom att ta del av programinformation via hemsida 

och mail. 

 att visa användarna hur man kan arbeta med ”Raka spåret”, på det sätt som beskrivs på 

hemsidan, d.v.s. ett sätt som gör att användarna får ut mesta möjliga av programmet.  

 att ej medverka till att användarnamn och lösenord sprids till obehöriga.  

 att känna till att otillåten användning av programmet, d.v.s. spridning av inloggnings-

uppgifter, kan medföra ersättning och skadestånd enligt svensk lag. 

 att ej medverka till, eller möjliggöra kopiering eller annan form av mångfaldigande av 

programmet. 

 

Detta avtal omfattar licens av Raka spåret – till svenska, för xxxx samtidiga användare till 

en kostnad av xxxxx tillhörande xxxxxxx.  

Betalning skall erläggas i förskott för 12 månaders användning av programmet. När 

betalning inkommit får kunden, via mail, användarnamn och lösenord för uppgjort antal 

användare.  

       Avtalet är upprättat och underskrivet i två exemplar. 

 

 

 

     Örnsköldsvik 20140822 

 

 

……………………………...….…................      …..………………..…………………………. 

Kund                                                                      Birgitta Mårtensson 

                                                                               Raka spåret 

 

 

 

 


