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Läxpolicy  

Inledning 

Läxor är inte reglerade i skolans styrdokument, men är vanligt 

förekommande i skolans arbete. Denna policy ligger till grund för ett 

gemensamt förhållningssätt gällande läxor på Mariebergsskolan. 

Utgångspunkten för denna policy är Skolverkets stödmaterial Läxor i 

praktiken som finns att läsa i sin helhet på www.skolverket.se. Syftet är att 

elever och vårdnadshavare skall vara väl förtrogna med Mariebergsskolans 

syn på läxor. 

 

Vad är läxor? 

En läxa är uppgifter som läraren tilldelar eleverna att göra utanför ordinarie 

undervisningstid. Läxan skall passa in i den pågående undervisningen, vara 

tydlig och förberedas, förklaras och följas upp. 

Syfte 

Syftet med Mariebergsskolans läxor är att:  

• bidra till elevens kunskapsutveckling. 

• utveckla goda studievanor, ansvarskänsla och tålamod.  

• ge vårdnadshavare insyn i skolarbetet.  

• ge läraren ett underlag inför planeringen av den fortsatta 

undervisningen. 

Olika typer av läxor kan ha olika syften: 

Repetitionsläxa syftar till att ge eleverna mängdträning av sådant innehåll 

som eleverna redan har förstått. Exempel kan vara glosläxor eller 

multiplikationstabellen. 

Förberedelseläxa syftar till att förbereda eleverna på sådant som skall tas 

upp i undervisningen. Exempel kan vara observationer, intervjuer eller 

inläsning av text. 
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Läxor och likvärdighet 

Läxor skall så långt som möjligt individanpassas. De skall vara så 

utformade att eleverna klarar av att göra dem på egen hand och inom rimlig 

tid. Lärare samarbetar mellan ämnen så att mängden läxor inte blir för 

omfattande. Eleverna på Mariebergsskolan undervisas i studieteknik för att 

få verktyg att klara av sina läxor. Dessutom erbjuder skolan studiestöd inom 

ramen för ordinarie undervisning samt läxhjälp efter skoltid för de elever 

som så önskar.  

Elevinflytande 

Eleverna skall i viss mån ges möjlighet att påverka läxornas omfattning, 

struktur och innehåll samt hur de följs upp.  

Förväntningar på vårdnadshavare 

Mariebergsskolan förväntar sig att vårdnadshavare hjälper sina barn med att 

skapa goda läxrutiner i hemmet. Som stöd till detta finns en veckoplanering 

på våra klassbloggar (ex. skola.karlstad.se/mariebergsskolan7a).  

 

 


