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Bystyret er positive til at skoler som 
ønsker det kan prøve ut 
«hjemmeleksefri skole» med 
unntak av leselekser. Det er skolenes 
ledelse og samarbeidsutvalg som 
endelig bestemmer om dette skal 
innføres på den enkelte skole.

(oppvekstutvalget 09.02.21)



Leksefri

•Aktuelt

•Forskning

•Prosess

•Hvilke erfaringer har vi 
gjort på Hånes?



Hva sier forskningen om lekser?

• 136. plass? John Hattie 
Visible Learning

d = 0.29 (H.P. = 0.40)

• Forskningen spriker viser 
både Østrems gjennomgang 
og UDIRs oversikt.

«Det er vanskelig å trekke slutninger om 
leksers betydning for elevprestasjoner med 
bakgrunn i den forskningen som fins.»



Hva sier forskningen om lekser?

«Jeg har en mistanke om at selv 
anerkjente forskere ofte baserer 
seg på spekulasjoner og synsing 
når det gjelder hensyn til ytre 
kriterier – altså relevans og 
nytte for skolens praksis.»

Østrem, 2021, s. 65



Potensielle effekter av lekser

Positive
• Bedre prestasjoner og læring

• Forsterking av faktakunnskap
Økt forståelse

• Mer kritisk tenkning og bedre 
begrepsforståelse; større 
selvstendighet

• Mer læring i fritiden

• Mer positiv holdning til skolen

• Bedre studievaner, ferdigheter
og organisering av tid

• Bevissthet om sammenheng 
mellom skole og hjem

Negative
• Mindre interesse for skolearbeidet

• Fysisk og emosjonell utmattelse

• Mindre tid til fritid og sosiale
aktiviteter

• Konflikter med foreldre, 
opplevelse av press med hensyn 
til resultater

• Risiko for juks og kopiering

• Forvirring når det gjelder 
teknikker

• Økte forskjeller mellom
elevgrupper



Prosess på Hånes



Prosess på Hånes

• Ansatte (først og fremst lærerne) analyserte og sammenliknet eksisterende 
leksepraksis.

▪ Mye likt, noen store utslag

▪ Ulik tidsbruk

→ Enten leksefri eller en harmonisering

• Elevrådet

• SU 27. april og 1. juni



Hva la vi vekt på?

•Læringssyn, dybdelæring, fagfornyelsen

•Bedre hverdag for elever (og foresatte?)

Hvordan skal hjemmene følge med på 
elevenes skolearbeid?
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