
 

 
LÄXPOLICY 

 
Det mesta av skolarbetet sker i skolan, men vissa saker ser vi gärna att våra 
elever arbetar med hemma. Vi har upprättat en läxpolicy för att tydliggöra syftet 
med läxor, dels för oss själva, dels för elev och föräldrar/vårdnadshavare.  
 
Syfte: 

- fördjupa och befästa sina kunskaper  
- färdighetsträning (tabeller, glosor och stavning) 
- öva ansvarstagande och egen planering  
- öva studieteknik 
- ge föräldrar/vårdnadshavare en ökad möjlighet att följa och stötta sitt 

barns utveckling samt få en inblick i skolarbetet 
 
Utformning och tillvägagångssätt: 

- läxa i matte och svenska ges i årskurs 1 till 3 
- läxa i matte, svenska och engelska ges i årskurs 4 till 6 
- läxorna är generella och/eller individuella 
- läxarbetet bör få ta mellan 15 och 30 minuter per dag, fyra dagar i 

veckan 
- för att underlätta för elevens planering ges läxorna i god tid, de flesta 

med en veckas framförhållning 
- eleven ansvarar för att ta hem läxan, göra den och lämna in den i rätt tid 
- utöver detta kan extra hemarbete förekomma om eleven varit borta eller 

inför ett prov, ibland förekommer även hemarbeten inom NO och SO  
- för de föräldrar och elever som så önskar erbjuder vi läxhjälp en timme 

på måndagseftermiddagar, allt enligt överenskommelse 
- eleverna i åk 4-6 har även 60 min studietid på torsdagar 

 
Information om och uppföljning av läxor: 

- läraren skriver upp läxorna på klassrummets tavla 
- eleven skriver in sina läxor i skoldagboken/skolloggen  
- läxorna följs upp tillsammans med läraren 
- läraren bokför inlämnade läxor och gör en sammanställning för varje elev 
- sammanställningen tas upp med elev och föräldrar/vårdnadshavare på 

utvecklingssamtalen 
 

Förälderns/vårdnadshavarens roll: 
- ge stöd och uppmuntran vid hemarbeten 
- visa att läxor är viktiga 
- ta del av information till hemmen i form av skoldagboken och hemsidan 
- den vuxne skall inte behöva ikläda sig lärarrollen, men gärna delta och 

stödja 
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