Vejledning om lix-tal.
Hvad er lix-tal?
Lix er en forkortelse for læsbarhedsindeks. Det er et mål for, hvor let teksten er at
læse. Man regner lix-tallet ud ved at tage udgangspunkt i antallet af lange ord (over
seks bogstaver) og længden af sætningerne (antal ord imellem hvert punktum.)
Lix-tallet tager ikke højde for om sætningerne er snørklet opbygget, om der er mange
svære og ukendte ord, eller om der er billeder eller anden layout, der kan støtte
forståelsen af teksten.
Lix-tallet er derfor altid kun vejledende for, hvor svær en tekst er, men det er et rigtig
godt og simpelt redskab, der kan bruges nemt og hurtigt af såvel børn som voksne.

Hvor kan man se lix-tallet?
I de fleste bøger til børn i alderen 6-10 år står lix-tallet enten forrest eller bagerst i
bogen på samme side, som man finder oplysninger om udgivelsesdatoen og forlaget.

Hvilket lix-tal skal mit barn læse?
Som udgangspunkt skal børn kunne læse 95% af ordene i en tekst med det samme,
når de læser selv eller læsetræner med deres forældre. Du kan nemt tjekke det ved at
tælle 100 ord frem i teksten. Hvis dit barn stopper, skal stave eller opgiver mere end 5
af de 100 ord er teksten for svær.
Hvis dit barn læser for svære tekster, er der ingen træning eller læring i at læse
teksten. Tværtimod risikerer man, at barnet mister modet og motivationen for at
læse, og at barnet dermed får dårligere forudsætninger for at blive en god læser. Dit
barn skal hellere læse bøger, der er lidt for lette end lidt for svære, når der skal
læsetrænes.
Hvis dit barns lærer ikke fortæller dig løbende, hvilket lix-tal dit barn bør læse, skal
du spørge om det.

Vejledende oversigt over lixtal på det enkelte klassetrin.
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klasse: Lix 2-5
klasse: Lix 5-10
klasse: Lix 10-15
klasse: Lix 15-20
klasse: Lix 20-25
klasse: Lix 25-30

Uanset hvilken klasse dit barn går i er det helt afgørende for barnets læseudvikling, at
læseteksterne ikke er for svære. De vejledende lixtal er altså de mål, der i Tårnby er
for eleverne på de enkelte klassetrin. Hvert barn skal altid og uanset målene læse det
lix-tal, der passer til barnets aktuelle læseniveau.
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