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Om LegiLexi stiftelse (”LegiLexi”).

LegiLexi är en icke vinstdrivande stiftelse med visionen att alla barn i Sverige ska lära sig läsa ordentligt
innan de lämnar den svenska grundskolans lågstadium. LegiLexis verksamhet fokuserar på att verka
kompetensutvecklande och stödjande för främst lågstadielärare för att genom dem nå ut till alla barn i
Sverige. I första hand utvecklar LegiLexi digitala produkter och tjänster samt fortbildande material för såväl
lärare som elever. Vissa produkter finns även att tillgå i analogt format.
LegiLexi har i samarbete med svenska läsforskare utvecklat och kvalitetssäkrat ett heltäckande testverktyg
som mäter och kartlägger lågstadieelevers läsförmåga. Vid användning av LegiLexis testverktyg kan lärare
testa sina elever i nio olika läsfärdighetstester för att via dessa tester kartlägga elevens individuella
läsförmåga. Läsförståelse är här definierad som produkten av avkodning och språkförståelse och LegiLexis
tester kartlägger såväl specifika färdigheter inom varje område som bedömer helheten.

1.1

LegiLexis testverktyg

Via LegiLexis hemsida får lärare som har registrerat sig tillgång till LegiLexis tester med tillhörande
administrations- och analysgränssnitt (gemensamt kallade ”verktyget” nedan). Verktyget i sin helhet
används för att kontinuerligt kartlägga och följa elevernas läsinlärning över tid och för att därigenom bättre
kunna anpassa undervisningen utifrån elevernas faktiska behov. LegiLexis tester finns utvecklade dels som
applikation för iPad och för web samt i en version avsedd för testning analogt (via papper, penna och
lärarledd instruktion).
Nedan redovisas för de olika steg (aktiviteter och processer) som LegiLexis testverktyg utgörs av. Alla
orangefärgade rutor visar aktiviteter som läraren genomför via sitt personliga konto och via LegiLexis
hemsida. Grönt markerar aktiviteter som lärare och/eller elev genomför via LegiLexis iPad app eller
webapplikation och blått markerar de processer eller aktiviteter som läraren genomför in real life:

När en lärare har skapat ett personligt konto kan läraren registrera en eller flera klasser samt lägga till sina
elever i dessa klasser. De elevuppgifter som krävs för att kunna använda verktyget och få ut fullständig
analys är en registrering av elev samt vilken årskurs denne går i och vilken kursplan (Sv eller SvA) eleven
följer. I övrigt är det möjligt för läraren att välja bort att registrera personuppgifter för eleverna. För bästa
möjliga användarupplevelse registreras dock normalt sett elevens förnamn, efternamn, kön, födelseår samt
födelsemånad i tillägg till redan nämnda årskurs och kursplan.
Eleverna har inte något eget konto eller personligt inlogg till LegiLexis verktyg utan all administration och
testning sker direkt eller indirekt via lärarens konto. Testningen sker antingen på papper (analogt) med
manuell registrering av resultat via lärarens konto, via iPad app där lärarens kontouppgifter används för att
komma åt testerna alternativt via webapplikationen där inloggning sker med hjälp av klass- och pinkod som
genereras via lärarens konto.
Resultatredovisning inklusive analys och rekommendationer kan endast nås via lärarens konto på LegiLexis
hemsida samt av de kollegor som läraren valt att dela sin/-a klass/-er med (se nästa paragraf). Resultaten
går inte att se via iPad app eller webapplikation. I iPad app och webapplikation framgår elevernas namn
samt huruvida de har genomfört hela/delar av testet eller ej. Övriga uppgifter finns endast att nå via lärarens
lösenordsskyddade konto på LegiLexis hemsida.
En lärare kan dela sin/-a klass/-er till andra användare registrerade på samma kommun och skola. När en
lärare delar en klass får den mottagande kollegan tillgång till samma uppgifter som läraren själv har
avseende den delade klassens data och eleverna i den delade klassen. Den eller de personer som en lärare
delar sin klass med kan genomföra testning med dessa elever via sitt eget personliga konto, men kan inte
ändra några av elevernas uppgifter. Läraren som registrerat klassen och eleverna styr över delningen och
kan när som helst ta bort delningen.
En lärare kan flytta sin/-a klass/-er till en annan användare under förutsättning att denne är registrerad på
samma kommun och skola. Den mottagande läraren måste bekräfta att den tar emot klassen innan flytten är
fullbordad. Detta då ansvaret för elevernas uppgifter följer med till den mottagande läraren. När en klass är
flyttad kan den ursprungliga klassägaren (läraren) inte längre se någon data relaterad till klassen eller
eleverna som går i den.
I den händelse att en lärare byter arbetsgivare och/eller skoltillhörighet alternativt vill stänga ner sitt konto
måste lärarens konto först tömmas på elever. Lämpligen sker detta genom flytt av klass/-er till kvarvarande
kollegor på skolan. LegiLexi förbehåller sig rätten att på skriftlig begäran från skolhuvudman eller behörig
lärare på skola flytta elever från intaktiv konto så att elevdatan görs tillgänglig för de lärare som fortsatt
arbetar med eleverna.
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LegiLexis behandling av lärarens personuppgifter

För att kunna använda LegiLexis testverktyg krävs att läraren skapar ett personligt lärarkonto på LegiLexi.
För att skapa ett personligt konto krävs att läraren registrerar sig via LegiLexis hemsida. Vid registreringen
anger läraren namn, efternamn, arbetsort (kommun), arbetsgivare (skola), yrkesroll (klasslärare,
speciallärare etc.), e-postadress samt mobiltelefonnummer. Läraren anger även ett personligt lösenord.
Lösenordet bör hålla hög säkerhet och följa de rekommendationer som finns avseende säkra lösenord.
Vidare bör läraren hantera lösenordet så att det inte kan komma andra till del. De registrerade uppgifterna
kan läraren när som helst ändra via sin personliga profilsida (”min profil”) i inloggat läge på LegiLexis
hemsida. För att kunna ändra arbetsort och/eller arbetsgivare krävs att användaren först tömmer sitt konto
på elever.
Vad LegiLexi använder uppgifterna till:
1.
2.
3.
4.

Tillgängliggöra tjänsten för läraren
Kommunikation direkt med läraren
Dela/flytta klasser – läraren blir synlig för alla som registrerat sig på samma skola
Resultatredovisning på skol- och huvudmannanivå. LegiLexi förbehåller sig rätten att lämna ut
lärarens namn/övriga personuppgifter till lärarens arbetsgivare, kollegor och skolledning inom
lärarens skola samt huvudman för skolan, i den utsträckning det är nödvändigt för att tillhandahålla
tjänsten, säkerställa elevs rätt till sina personuppgifter samt i den mån det skulle vara nödvändigt
för att uppfylla en förpliktelse enligt lag.

LegiLexi är personuppgiftsansvarig i relation till lärarens personuppgifter.
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LegiLexis behandling av elevernas personuppgifter

Genom att godkänna detta användaravtal garanterar den registrerande läraren att denne har laglig grund för
behandling av elevers personuppgifter i LegiLexis verkytg. Läraren är personuppgiftsansvarig gentemot
eleverna och i förhållande till de elever som läraren registrerar i testverktyget är LegiLexi
personuppgiftsbiträde.
LegiLexi och ev. underbiträden hanterar personuppgifter för att därigenom kunna tillgängliggöra tjänsten för
lärare, tillhandahålla testerna för enskilda elever, redovisa testresultat och individuella rekommendationer för
såväl elev som för klass baserat på användargenererad data i kombination med ålder, kursplan, årskurs och
kön. LegiLexi genererar även resultatredovisning på elev-, klass-, årskurs-, skol- och huvudmannanivå.
Detta kan, från tid till annan, inkludera till exempel:
1) Behandla
supportärenden,
samtal
och
andra
supportförfrågningar
från
den
Personuppgiftsansvarige.
2) Behandla supportärenden, samtal och andra supportförfrågningar från den registrerade läraren.
3) Utveckling av tjänsten.
De kategorier av personuppgifter som kan förekomma är: elevs namn, ålder, kön, kursplan, årskurs samt
användargenererade testresultat inklusive analys och rekommendationer samt fritextfält där elevs lärare kan
ges möjlighet att göra minnesanteckningar.
Läraren, och därmed skolan, använder verktyget för att genomföra läskartläggning av elever, analysera
resultat och använda resultaten som underlag i sin undervisning och planering. Genom att använda sig av
LegiLexis tjänster åtar sig läraren att endast behandla de personuppgifter som genereras genom elevernas
användning av LegiLexis verktyg i enlighet med dessa syften samt tillämplig personuppgiftslagstiftning.
Statistik (dvs anonymiserade uppgifter som ej längre utgör personuppgifter) som genereras via användning
av verktyget används för vidareutveckling av verktyget och andra tjänster, marknadsföring, rapportering och
som underlag för exempelvis läsforskning.

