Den samlede, internationale, anerkendte forskning,
som skemaet og LEVEL UP -læsemetoden bygger på:
Gab på 1 niveau giver stor læring, trivsel, glæde, koncentration, mening.
Med gab på over 1 niveau har de fleste i alle aldre svært ved at lære og blive bedre til en aktivitet, altså også i læsning ifølge
denne forskning til sammen: Læseforsker Marie Clay, Leo Vygotsky, flowteorien og Scott og Rigbys forskning om gaming.
Elevens udviklede
lix-niveau på 9. årgang

Gabets størrelse = Graden af læseproblemer
på 9. årgang.
Gabet = forskellen på det lix-niveau man
forventer anvendt, som er over lix 40 og
elevens udviklede lix-niveau.

Under lix 21

Massive læseproblemer, da gabet er stort, på
over 19 lix-niveauer.

Gabets størrelse påvirker
graden af trivsel jf. flowteorien og
læseeksklusion tolket ud fra Clay.

Gabets størrelse påvirker graden
af angst, stress og påvirker
til manglende selvtlllid og
koncentration jf. flowteorien

Karakter ved læseprøve
på 9. årgang.
Jo større gab, jo mindre forstås af
teksten, jo lavere karakter.

Elevens lix-niveau i læsning
placeret på det niveau, der svarer
til elevens på PISAS skala med 6
niveauer.

Påvirker til massiv mistrivsel og faglig
eksklusion. Det er langt fra sjovt.

Påvirker til massiv angst, stress, lav
selvtillid og ingen koncentration.

02 eller under, som er dumpekarakter.

Niveau 1= det laveste niveau, der giver
”funktionelle analfabeter” (over 15 pct.
målt til niveau 1 i PISA 2018).
Omtales normalt som meget lavt og
utilstrækkeligt niveau.

Giver følelsen: Jeg er en ekstrem dårlig læser/
jeg kan ikke læse.

Niveau 2
Omkring Lix 26

Store læseproblemer, da gabet er på over 14
lix-niveauer.

Påvirker til stor mistrivsel og faglig
eksklusion.

Påvirker til stor angst, stress,
ukoncentration og lav selvtillid.

4

Niveau 3

Påvirker til en del mistrivsel og faglig
eksklusion.

Påvirker til en del angst, stress,
manglende selvtillid og lav
koncentration.

7

Niveau 4

Påvirker til mindre mistrivsel og faglig
eksklusion.

Påvirker til mindre angst, stress,
selvtillid og mindre koncentration.

10

Niveau 5
Omtales normalt som højt niveau.
7,3 pct. målt til det niveau i
PISA 2018.

Stor faglig trivsel og faglig inklusion.
Det er skønt at føle sig god til at forstå
fagenes tekster.

Påvirker til tryghed,
koncentration, stor selvtillid.

12

Niveau 6 = Meget dygtige læsere.
Omtales normalt som meget højt
niveau.
1,1 % målt til det niveau i PISA 2018.

Giver følelsen: Jeg er en meget dårlig læser.
Lix 29

En del læseproblemer, da gabet er på over 11
lix-niveauer.
Giver følelsen: Jeg er en ret dårlig læser.

Lix over 32

Mindre læseproblemer.
Gabet er højest 8 lix-niveauer.
Giver følelsen: Jeg er ikke så god til at læse.

Lix over 40
Det niveau, man forventer
eleven kan mestre på
9. årgang.

Gabet er 0 lix-niveauer.
Generelt ingen læseproblemer.
Giver følelsen: Jeg er en meget god læser.

