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Lektiepolitik på Ejby Skole 

 
Principper: 
Principperne skal skabe en fælles retning og forståelse for hvad lektier er, hvorfor de gives, og 
i hvilket omfang lektier har betydning for barnets udbytte af undervisningen. 
  
Målsætningen med lektier skal være at understøtte  læring, og styrke elevernes 
arbejdsglæde og engagement, samt lyst og motivation til skolearbejdet. 
 
Hvad er lektier? 
Lektier stilles af læreren og er aktiviteter uden for undervisningen, som understøtter elevens 
læring og forbereder eleven til den kommende undervisning. 
Lektier er generelt præget af gentagelser og repetition. 
 
 Faglige lektier kan inddeles i 5 former: 
 
1.Træningslektier (f.eks. læsetræning, gangetabeller, grammatik, stavning…) 
 
2.Forberedelseslektier (f.eks. læs en tekst, find viden om et emne, søg informationer…) 
 
3.Udbygningslektier (f.eks. færdiggørelse af stil, fremstil en præsentation…) 
 
4.Færdiggørelseslektier (færdiggørelse af lektier, som ikke er gjort færdigt.) 
 
5.Integrerede lektier (fagrapporter, projektarbejde, større opgaver i forbindelse med 
skoleforløb) 
 
Lektiers værdi? 
Lektier kan have en positiv effekt på læring, hvis de er en del af en god og meningsfuld 
undervisning. 
Lektier kan styrke såvel faglige, sociale eller metodemæssige kompetencer 
 
Hvordan lektier? 
 

•  Formålet med lektier og de forskellige lektie-typer indgår i dialogen mellem lærer, elev 
og hjemmet for at sikre gensidig forståelse og opbakning om lektierne. 
 
 

• For at give værdi for elevens læring skal lektier være en integreret og understøttende 
del af undervisningen.  

 
• Eleverne skal kunne se sammenhæng mellem undervisning og lektier, så lektier 

fremstår meningsfulde. 
 

• Eleverne har forskellige forudsætninger, derfor gives lektier differentieret, således at 
eleverne støttes i at arbejde selv og således at forældrene er i stand til at støtte deres 
barn.  

 
• Lektier skal indgå i en feedbackkultur, hvor en meningsfuld evaluering af elevernes 

lektiearbejde indgår som en del af undervisningen 
 



Eksempler på faglige lektier i: 
Indskolingen. 
Lektier i indskolingen kan være læsetræning eller matematisk færdighedstræning, f.eks. 
gennem læsetræning et kvarter om dagen. 
 
Mellemtrinnet 
Lektier kan være træningsopgaver med henblik på at sikre færdigheder i fagene. 
 
 
 
Udskolingen 
Lektier kan være læseforberedelse samt opgaver der kræver fordybelse og koncentration, 
f.eks. afleveringsopgaver og forberedelse af projektopgaver. 
 
Derudover kan der gives ikke-faglige lektier, som kan understøtte socialt arbejde og 
metodeaktiviteter. 
Det kan være: 

• Refleksion alene eller sammen med andre. 
• Fordybelse og koncentration 
• Indsamling af informationer 
• Overblik over skema og at pakke taske 

Sociale mål - f. eks: 
• At kunne lytte til en besked. 
• At øve sig i at tage ansvar  
• At øve sig i sunde vaner  - sund mad, god søvn og bevægelse 

 
Målstyret undervisning: 
Gennem skolens information til hjemmet om målstyret undervisning angives det 
hjemmearbejde hvor hjemmet kan bidrage til barnets læring. 
    
   ¤¤¤ 
 
Bilag om undervisningsministeriets officielle definition af Fordybelsestimer/ 
understøttende undervisning: 
 
Understøttende undervisning ligger ud over undervisning i fagene. Tiden til understøttende 
undervisning skal bruges til at supplere og understøtte undervisning i fagene. 
 

Den understøttende undervisning kan anvendes bredt. Den kan have både et direkte 

fagrelateret indhold, som eksempelvis de obligatoriske emner, og et bredere sigte, som 

eksempelvis opgaver, der skal styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige 

udvikling, motivation og trivsel. Dette kan eksempelvis være indsatser i forhold til at styrke 

klassefællesskabet, besøg på ungdomsuddannelser og meget mere.  

Den understøttende undervisning skal give plads til, at skolerne i højere grad arbejder med 

kobling af teori og praksis. Undervisningen skal også i højere grad inddrage situationer fra 

dagligdagen som eleverne genkender, og derfor oplever som relevante og interessante.  

Eleverne får med den relevante understøttende undervisning tid til at afprøve, træne og 

udvikle de færdigheder og kompetencer, de får i den fagopdelte undervisning. Tiden til 



understøttende undervisning kan for eksempel bruges til læsetræning, til matematikøvelser 

eller til lektiehjælp og faglig fordybelse. 

 
FAGLIGE FORDYBELSESAKTIVTETER 

FAGLIG TRÆNING 

Den faglige træning har fokus på at gentage og træne de kundskaber og færdigheder, som 

eleverne har lært i løbet af undervisningen, så de bliver fortrolige med de nye færdigheder og 

får dem indarbejdet som et naturligt redskab til brug i den videre læring.  

FAGLIGE UDFORDRINGER 

Faglige udfordringer er aktiviteter for de elever, som har tilegnet sig færdighederne på eget 

niveau eller klassetrin. Her tilbydes eleverne opgaver, tekster mv., der udvider og højner deres 

niveau i det pågældende fag. Målet er at udvide elevernes kundskaber og færdigheder og at 

motivere deres lyst til at lære.  

TURBOFORLØB 

Eleverne kan gennem intensive fag - eller opgavespecifikke turboforløb nå et alderssvarende 

niveau eller blive udfordret ud over den normale undervisning. 

Skolerne skal også inden for den tilbudte lektiehjælp tilbydes varierede og differentierede læringsformer, der 

udfordrer både fagligt stærke og fagligt mindre stærke elever 

 


