Vanliga frågor om läxor
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Här har vi samlat frågor som vi fått av föräldrar gällande läxor och läxläsning. Tanken är att
de kan vara ett stöd när läxorna ska göras.
Vilken är min roll vid läxor?
Det viktigaste
som du som förälder kan bidra med är uppmuntran. Sitt med dem. Prata med

dem om uppgifterna. Vi vet att det är viktigt att med egna ord beskriva uppgiften och ”tänka
svaret högt”. Gör dock inte läxan åt dem. Ha också koll på att läxan inte tar för lång tid. Om
det är en matteuppgift eller läsning, brukar 15 min vara ett bra riktmärke.
Jag är upptagen och hinner inte hjälpa. Vad kan jag göra?
Det är inte grundläggande att du sitter och arbetar med dem, men att visa ett intresse gör att
du visar vikten av läxor och skola. Fråga vilken uppgift de har och låt entusiastisk.
Mitt barn berättar inte för mig om läxorna. Vad kan jag göra?
Läxorna ligger ute varje vecka på infomentor.
Allt mitt barn verkar göra är att ”göra klart skolarbete”
Det är viktigt att då och då göra klart skolarbete. Dock kan läxor ta många former. Om du
känner dig osäker – fråga läraren i ämnet eller ditt barns mentor.
Mitt barn spenderar alldeles för mycket tid till läxor
Barn arbetar i olika takt. Om du upplever att ditt barn spenderar för mycket tid åt läxor ta
kontakt med läraren i ämnet eller ditt barns mentor så får de bedöma hur de ska förändra så
det blir en hållbar situation för ditt barn.
Slutligen:
Läxor används för att stödja arbetet i klassen. Det är ett led i att lära barnen att bli oberoende
och att utveckla sin inlärning och framför allt att forma en bas av god studieteknik som kan
användas i framtiden. Nyvångsskolan ser på läxor som en integrerad del i
inlärningsprocessen.
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