
 

Nye regler for hjemmearbejde og 
lektiehjælp -2015 

 
Sct. Hans Skole har med lovændringen om lektiecafe og faglig fordybelse valgt følgende 

strategi for at bevæge os hen mod en ny politik på hele området omkring lektielæsning. Der er 

virkelig tale om en bevægelse, hvor vi forlader den kendte forståelse af lektier til en relancering 

af lektier i forhold til måden, vi lærer på efter reformen.   

 

Hvad siger lovgivningen? 

Bekendtgørelsen om de nye regler om lektiehjælp og faglig fordybelse træder i kraft den 1. 

august 2015 og får dermed virkning for hele skoleåret 2015/2016. 

Den gældende paragraf om lektiehjælp og faglig fordybelse i folkeskoleloven lyder herefter: 

§ 15 stk. 2.: Der skal etableres lektiehjælp og faglig fordybelse inden for 

undervisningstiden. 

 

Fra skoleåret 2015/2016 er lektiehjælp og faglig fordybelse en integreret del af den obligatoriske 

skoledag. Herved kan lektiehjælp og faglig fordybelse i højere grad indgå som en integreret del 

af den øvrige undervisning, og skolerne får større frihed til at tilrettelægge skoledagen i 

overensstemmelse med lokale ønsker og behov. 

 

 
 
© Undervisningsministeriet 

Figur 1: Undervisningstiden før og efter de nye regler 
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Skolen har pligt til at tilbyde faglig støtte, så alle elever får et tilfredsstillende udbytte af 

undervisningen. Skolerne skal give eleverne mulighed for at få hjælp til hjemmearbejde og 

lektier, hvis eleverne får lektier eller hjemmearbejde for som led i undervisningen. 

Skolerne skal som led i lektiehjælp og faglig fordybelse tilbyde varierede og differentierede 

læringsformer, der udfordrer både fagligt stærke og fagligt svage elever, fx ved at inddrage 

fysiske aktiviteter.  

Dermed bliver skoleugen på gennemsnitligt 30 timer i indskolingen, 33 timer på 

mellemtrinnet og 35 timer i udskolingen.  

 

 
 

Hvad betyder det på Sct. Hans Skole: 

 
Det betyder, at  

 

• Lektie/hjemmearbejde skal alle elever kunne løse selv uden hjælp fra voksne eller 

andre. 

• Lektiehjælp og faglig fordybelse og understøttende undervisning er blevet slået 

sammen, ligesom vi har gjort. De kalder alle timerne understøttende undervisning, vi 

kalder det fordybelse! 

 

Vores begrundelse for at arbejde på denne måde skal findes i, at der ikke findes 

entydig/videnskabelig viden om lektiers effekt, men Rambølls litteraturstudie(2014) konkluderer 

forsigtigt at: 

 

• Der kan være effekt af lektier på 4.-9.årg ved max 1 time/dag. Derimod er der ingen 

faglig effekt på 1. -3.årg.(max 20 min/dag). 

 

• Det afgørende er forberedelsen af lektierne og at lektiers sværhedsgrad matcher den 

enkelte elevs evner. Hvis dette ikke er tilfældet mindskes effekt og risiko for negativ 

effekt. 

 

På Sct Hans Skole har vi som en del af reformen fået 4-7 (afhængig af årgang) ekstra lektioner 

om ugen til at sikre, at alle elever bliver dygtigere. Derfor er det afgørende, at vi bruger disse 

timer bedst muligt i forhold til den enkelte klasse eller årgangs behov, om det så er til lektier 

eller til helt andre læringsaktiviteter! 



 
 

Rent praktisk gør vi sådan på Sct. Hans Skole: 
 
 
1.- 3.årg: 

 

Morgenbånd (5x 30 min.):  

Disse morgenlektioner bruges til læsning og træning af andre faglige færdigheder. 

 

Træning & trivsel(13.15-14.00) 3 dage om ugen - indhold: 

Overgang fra skole til SFO – opsamling på dagen, mad, oplæsning/læsning, bevægelse, social 

træning m.m. Der kan eventuelt aftales med klassens lærere gode læringsaktiviteter med 

bevægelse m.fl. 

 

Hjemmearbejde: 

Hjemmearbejde er begrænset til 15-20 minutters læsning eller øve tabeller, tale lidt engelsk 

eller spørge til, hvad de har lært. 

 

4.-9.årg: 
 
Hjemmearbejde defineres nu som: ”en opgave eleven selvstændigt og uden hjælp kan løse 

efter endt skoledag”. 

Hjemmearbejde inddeles derfor i disse  3 kategorier: 

 

Træningsopgaver: træning eller repetition af kendte færdigheder 

 

Forberedelse: faglig læsning m.m. Det forudsættes også her, at eleven gennem forudgående 

instruktion/undervisning selvstændigt kan forstå og løse opgaven uden hjælp 

 

Større selvstændige opgaver skal være med tydelig deadlines og vejledning, så eleven får 

den nødvendige hjælp undervejs i processen! 

 

 

Det er lærerteamets opgave at koordinere klassens arbejde med store opgaver og læsning af 

værker og tekster.   

 

 

 



 

 


