
 

Bilag 1 

PISA omskrevet til LIX-niveauer viser, hvilket lix-niveau eleverne har og hvordan 

eleverne bliver bedre læsere 

Alle tekster har et niveau. I Danmark anvender vi Lix-niveauer. Her er de nyeste PISA læseresultater fra 

2018, hvor PISAS abstrakte læseniveauer er omskrevet til konkrete lix-niveauer. Det gør det tydeligt, at det 

man skal lære den enkelte elev i skolen, for løbende at blive en bedre læser, er at udvikle et højere og 

højere lix-niveau!  

PISA har været stort set uforandret siden den første PISA læseundersøgelse i år 2000.  

PISA måler de 15-årige elevers læseniveau. Niveau 1 + 2 = 39,9 %.  

Skemaet er udviklet med hjælp fra beskrivelsen af lix-niveauer, som står i bogen LÆSEUDVIKLING -  bogen 

om NY LUS, af Allard, Sundblad og Rudqvist fra Alinea.  

Her under kommer de omtalte 4 figurer i skemaet.  

 Niveau 1  
- udgør 16 % 

Niveau 2 
- udgør 23,9 % 
 

Niveau 3 
- udgør 
30,1%  

Niveau 4 
- udgør 
21,6 %  

Niveau 5 
- udgør 7,3 % 

Niveau 6  
- udgør 1,1 % 

Omtales i 
PISA 2018 
som 

Meget svage 
læsere 

   meget kompetente 
læsere = dygtige 
læsere 

meget 
kompetente 
læsere= dygtige 
læsere 

Dette kan 
eleverne 
ifølge 
PISA 2018 

læse og forstå 
tekster med 
billedstøtte og 
gentagelse/ 
forstå konkret 
betydning af 
sætninger og 
korte passager 
uden 
billedstøtte og 
gentagelser/ 
forstå 
hovedtemaer i 
tekster som 
figur 2.8, der 
har lix 25.  
 

forstår 
konkret 
betydning af 
korte, ikke 
komplekse 
tekster uden 
billedstøtte og 
gentagelse.  
”(…) har svært 
ved at læse 
tekster med 
indhold, der 
ikke er 
velkendt for 
dem, og 
tekster af 
moderat 
længde eller 
kompleksitet” 

Kan i en 
eller 
anden 
grad læse, 
forstå, 
anvende 
og 
reflektere 
over 
tekster 
som figur 
2.11. der 
har lix 32.  

Mestrer at 
læse, 
forstå, 
anvende 
og 
reflektere 
over 
ukendte 
tekster 
med lix 33 
som figur 
2.12.   
 

 Ud over det man 
kan på det forrige 
niveau kan de:  
Forstå længere 
tekster med dyb 
forståelse af større 
tekstdele i tekster 
som figur 2.14 der 
har lix 44.  
 

kan også forstå 
en længere og 
abstrakt tekst, 
hvor den 
interessante 
information 
ikke er centralt 
placeret, men 
skal findes på 
tekstens dybere 
niveauer og kun 
indirekte 
forbundet med 
opgaven som 
figur 2.14 der 
har lix 44.  
 

 
Det svarer 
til dette 
lix-niveau 

De mestrer lix 
11-13 eller 
lavere.  
 

De mestrer 
omkring lix 13-
15  

De 
mestrer lix 
31 eller 
under.  

De 
mestrer 
omkring 
lix 33 

De mestrer lix på 
omkring 42 eller 
under 

De mestrer dyb 
forståelse af 
tekster på lix 44 
eller over.  

Anvendes  
på dette 
klassetrin 
– se bilag 
2 

Lix 11-13 eller 
under 
anvendes især i 
1.-2. klasse.  

Lix 13-15 
anvendes især 
i 3. klasse 

Lix 31 eller 
under 
anvendes 
især i 7. 
klasse 
eller før 

Lix 33 
anvendes 
især i 7. 
klasse 

Lix 40 eller over 
anvendes 
hovedsagelig i 9. 
klasse 

Lix 40 eller over 
forventes 
anvendt i 9. 
klasse  



 

 

 

Figur 2.8 fra PISA 
Har lix 25 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figur 2.11 fra PISA 
Har lix 32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figur 2.12 fra PISA 
Har lix 33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figur 2.14 fra PISA 
Har lix 44 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


