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Policydokument för läxor på Storvretaskolan 2016-2017 
 
Läxor kan ges i olika syften, ett är att ge eleverna förförståelse/väcka nyfikenhet för något vi 
ska arbeta med i skolan. Ett annat syfte är färdighetsträning, som till exempel lästräning, 
multiplikationstabeller och glosor. Detta för att vissa moment i inlärningen kan behöva mer 
tid för att automatiseras. Oavsett läxans syfte ska ämnet vara bekant för eleven redan innan 
läxan skickas hem, ha en tydlig koppling till den undervisning som pågår och det ska finnas 
en återkoppling till eleven. Återkopplingen kan ges i olika former till exempel av en pedagog 
eller av en kamrat, den kan vara både skriftlig och muntlig.  
 

 En läxa skall vara tydligt avgränsad och ges av skolan för att repetera och befästa 
kunskap av innehållet i, redan genomförda lektioner eller arbetssätt. Det kan även 
innebära att man kan behöva förbereda något inför nästa lektionstillfälle för att 
skapa en bättre förförståelse. 

 Läxan skall vara känd för eleven och vid behov kunna ges på individnivå. 

 Läxa får inte ges till nästkommande dag. 

 Läxorna ska vara självgående…  
  
Riktlinjer: 
Skulle skolan ge läxa i anslutning till lov skall eleven ha möjlighet att genomföra läxan på 
skoldag innan eller efter lovet. 
 
Vi vill ge alla bra förutsättningar att kunna arbeta med sina läxor och erbjuder tid varje vecka 
för alla årskurser att arbeta med sina läxor. Studiestöd/läxhjälp/elevens tid för 
måluppfyllelse ges vid ett tillfälle per vecka till de elever som vill öka sin utveckling och 
måluppfyllelse. 
 
Läxhjälp: 
Årskurs 1: tisdagar 14.00-14.30 
Årskurs 2 och 3: I 3As klassrum på onsdagar 13.30  
Årskurs 4-5: I 4Cs klassrum på onsdagar 14.30-15.15 
 
Hur många läxor? 
En normalvecka kan mängden läxor se ut ungefär såhär:  
Årskurs 1-2: En läsläxa samt en matematikläxa. Matematikläxan ges tex via NOMP. 
Årskurs 3: En läsläxa, en matematikläxa samt engelska (exempelvis glosor).  
Årskurs 4 – 5: Sv, Ma, Eng + övrig. 

 


