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Därför ger Wallbergsskolan sina elever läxor  
Generellt syftar läxor till att bidra till elevens kunskapsutveckling och 
utvecklingen av goda studievanor.  
 
Läxornas former och deras syften 
 

1. Repetitions- eller övningsläxan  
Syftar till att ge eleverna mängdträning och repetition av innehåll som man 
har arbetat med under lektionerna och som eleverna redan förstått. När 
mängdträningen görs i hemmet kan lärarens tid i skolan användas mer 
effektivt. Exempel på sådana läxor är glosor och träning på 
multiplikationstabellen. 
 
2. Förberedelseläxan  
Syftar till att förbereda eleverna inför något moment som ska tas upp i 
undervisningen. Den kan till exempel handla om att eleverna läser ett kapitel 
ur en skönlitterär bok som följs upp med ett textsamtal under nästa lektion.  
 
3. Omvärldsläxan 
Syftar till att eleverna ska komma i kontakt med ett innehåll som finns 
utanför skolan, och som därför av praktiska skäl inte kan utföras lika bra i 
skolans lokaler. Det kan till exempel vara läxor där eleverna ska intervjua 
sina vårdnadshavare eller någon annan person, eller på annat sätt dra nytta av 
miljöer utanför skolan i sitt lärande. 
 
4. Komma ikapp-läxan 
Syftar till att elever tar igen något de missat alternativt arbetar ikapp om de 
ligger efter. Ibland kan den här läxan ges i slutet av en lektion till de elever 
som inte hunnit nå de mål för arbetet eller lärandet som läraren har satt upp. 
 
5. Bedömningsläxan  
Syftar till att ge läraren ett rikare underlag för bedömning och betygssättning. 
Det kan handla om större eller mindre uppgifter där läraren förväntar sig att 
eleverna gör en väsentlig del av arbetet utanför lektionstiden. Exempel på en 
sådan läxa kan vara att eleven får utarbeta ett anförande om konsekvenserna 
av ett historiskt skeende och presentera sitt underlag som en inspelad blogg. 

 



	 	 	
	
 
 

 
 
Övrigt 
 

• Läxornas mängd och svårighetsgrad avpassas av respektive arbetslag i 
en återkommande dialog med eleverna. 

• Skolan erbjuder elever minst ett tillfälle per vecka för lärarledd 
läxläsning. Generellt stöd i förekommande ämnen lämnas också vid 
dessa tillfällen. 

• Elever som är inskrivna på Fritidshemmet ges möjlighet att göra sina 
läxor under vistelsen där. Då så är möjligt kan personalen hjälpa till. 

• Skolan lämnar återkommande råd och stöd till elever och 
vårdnadshavare rörande studieteknik och lämpliga rutiner för hur och 
när läxorna bör göras. 
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