
Utredning av leksebevisst skole i Lindesnes kommune 
Notat fra oppvekst februar 2023 
 
I forbindelse med plan for mestring settes det i gang en bred utredning omkring leksebevisst skole i 
Lindesnes kommune med involvering av barneråd, ungdomsråd, lærere og ledere i grunnskolen, 
tillitsvalgte, foresatte, politikere og administrasjonen i oppvekst. Politikere blir informert underveis i 
arbeidet. Utredningen skal munne ut i en praksis som skal gjelde fra skoleåret 2024/25.  
 

Hva er lekser? 
Lekseforskeren Cooper mfl. (2006) definerer lekser som oppgaver elevene er pålagt å gjøre utenom 
selve skoletiden. I noen skoler gis det ikke lekser. Men elevene i disse skolene kan også gjøre 
skolearbeid i fritiden. De jobber da med det de selv har lyst til, eller behov for, gjerne i dialog med 
lærer (Holte 2018). 
 

Hva er en leksebevisst skole? 
En leksebevisst skole kan være en leksefri skole, men ikke nødvendigvis. Ifølge Holte (2018) som har 
forsket på lekser er det fire kjennetegn på en leksebevisst skole: 

1. En leksebevisst skole må skape rom for kritisk refleksjon. Det er mange meninger om lekser, 
og det må være lov! 

2. Hva er den pedagogiske begrunnelsen? Hvorfor lekser? I hvilke fag? Hva slags lekser? Hvor 
mye? 

3. Lærere har ansvar for å tilpasse leksene. God leksepraksis er å gi lekser som eleven kan klare 
på egen hånd. Det er en måte å sikre at eleven opplever mestring. 

4. Reell metodefrihet for lærere. For å sikre reell metodefrihet må politikere unngå detaljstyring 
av skolen, men vise ansvar ved å stille spørsmål og be om begrunnelser. 

Kilde: Fire kjennetegn på en leksebevisst skole (utdanningsforskning.no) 
 

Hva sier forskningen om lekser? 
En litteraturgjennomgang av ulik ekseforskning er publisert på Utdanningsdirektoratets hjemmeside, 
og her trekkes det frem følgende hovedfunn:  

• Tiden elevene bruker på lekser og skolearbeid på fritiden er redusert fra 2015. 
• Lekser er ofte repetisjon og trening i grunnleggende ferdigheter. 
• Elever lærer best når de får lekser som vekker deres interesse og de vet hva de skal lære, 

hvordan de best lærer og kan vurdere sin egen læring. 
• Sosial støtte fra foresatte bidrar til bedre leksevaner, mens støtte i metode i fag fra foresatte, 

særlig i matematikk, kan føre til konflikter mellom elever og foresatte. 
• Lekser bidrar til litt bedre læring for elever på ungdomstrinn og i videregående skole, men 

det er andre skolefaglige faktorer som bidrar mer til elevenes læring. 
• Elever med lav sosioøkonomisk bakgrunn lærer ikke like mye gjennom lekser som andre 

elever. 
• Tilbakemeldinger fra lærer på elevenes lekser varierer både i omfang og kvalitet. 
• Innvandrere deltar i større grad i leksehjelp i grunnskolen enn andre elever. 
• Innvandrere bruker mer tid på lekser i videregående skole enn andre elever. 

Kilde: Hva sier forskningen om lekser? (udir.no) 
 

LEKSER – Hva bør skolen tenke på? 
Det er ingen krav om at skolen skal gi elevene lekser.  
Når skolen gir lekser, er det viktig å se leksene i sammenheng med elevenes læring og arbeidet med 
læreplanene. Elever har ulike behov, og plikten til tilpasset opplæring gjelder også for lekser. Lærere 

https://utdanningsforskning.no/artikler/2018/fire-kjennetegn-pa-en-leksebevisst-skole/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/hva-sier-forskningen-om-lekser/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/stotte/hvordan-ta-i-bruk-lareplanen/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/stotte/hvordan-ta-i-bruk-lareplanen/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/tilpasset-opplaring/


må hele tiden gjøre pedagogiske avveininger. Dette inkluderer også å vurdere om lekser kan bidra til 
elevenes læring. Slik kan lekser være et pedagogisk virkemiddel som inngår i en større helhet. Lekser 
kan også ha flere formål: 

• Elevene kan få lekser for å få et bedre utbytte av arbeidet med fagene. Elevenes utbytte av 
lekser er imidlertid forskjellig. Betydningen lekser har for læring, henger sammen med 
skolens praksis for å gi og følge opp lekser.  

• Lekser kan også bidra til å øke foreldrenes involvering i elevenes skolearbeid. Hvordan 
foreldre involverer seg spiller også en rolle for elevens læring. 

• Relevante og godt tilpassede lekser kan bidra til at elevene opparbeider seg gode 
arbeidsvaner og får mulighet til å arbeide selvstendig.  

• Lekser kan også gi elevene ro til å konsentrere seg og fordype seg, anledning til å forberede 
seg på innhold som skal være tema på skolen, og til å repetere fagstoff. 

• Elevinvolvering bidrar til bedre læring og er avgjørende for deres motivasjon og lærelyst. En 
måte å la elevene medvirke på er å ha dialog om hva slags lekser som er nyttige for dem, 
hvordan leksene skal gjøres og hvordan elevene kan vise hva de har lært. 

Kilde: Lekser – hva bør skolen tenke på? (udir.no) 
 

Er det en god balanse mellom lekser og fritid? 
FN`s Barnekonvensjon sier at alle barn har rett til lek, fritid og hvile.  
Skolene bør reflektere over hvordan mengde og innhold i leksene kan bli håndterlig for alle elever. 
Det trenger ikke å bety at hver elev får individuelt tilpassede lekser, eller at leksene nivådeles, men at 
oppgavene gir rom for mestring og medvirkning. 
 

Hvordan organiseres leksehjelp i Lindesnes kommune? 
Alle grunnskoler må tilby 8 timer gratis leksehjelp i uken fordelt på 1.–10. trinn. Kommunene 
bestemmer selv på hvilke trinn leksehjelpen skal gis, og hvordan leksehjelpen skal organiseres.  
Formålet med leksehjelp er å gi elevene støtte i læringsarbeidet, opplevelse av mestring og gode 
rammer for selvstendig arbeid. Leksehjelp skal ses i sammenheng med opplæringen og skal bidra til 
bedre læring for alle. Dersom elevene ikke har tradisjonelle lekser, skal de likevel ha tilbud om hjelp 
med skolerettet arbeid som likner på det elevene kunne fått som lekser, for eksempel utforsking, 
oppgaveløsing, repetisjonsøvelser eller lesefordypning.  
 

Hva må utredes og diskuteres? 
Spørsmålene vi har stilt i teksten over må utredes og diskuteres blant elever, lærere, skoleledere, 
foresatte, utdanningsforbundet, politikere og i oppvekst. I tillegg må man også reflektere over 
følgende: 

• Skal skolene i Lindesnes kommune ha lik leksepraksis? 
• Skal det være forskjell mellom barnetrinn og ungdomstrinn? 
• Skal man ha leksefrie skoler? I så fall: hva med lesing som er en grunnleggende ferdighet? 
• Skal man ha leksebevisste skoler? I så fall: i hvilke fag, hvor mye (omfang og tid), hva slags 

type lekser, hvilke grunnleggende ferdigheter… 
• Hvem skal bestemme leksepraksisen i Lindesnes kommune? Skolene? Foreldrene? Elevene? 

Politikerne? Administrasjonen? 
 

Milepælsplan for utredning av leksebevisst skole i Lindesnes kommune 
 
Våren 2023:  

- Barneråd 27.02.23. Oppstart og forberedelse til arbeidsseminar. 
- Ungdomsråd 20.03.23. Oppstart og forberedelse til arbeidsseminar. 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/tilpasset-opplaring/lekser-hva-bor-skolen-tenke-pa/


- Arbeidsseminar 18.04.23 kl. 17-20. Deltakere: representanter fra elevråd, barneråd, 
ungdomsråd, lærere, skoleledere, tillitsvalgte, foresatte, politikere og oppvekst. Innhold: 
informasjon om hva leksebevisst skole er, erfaringsdeling, diskusjon og refleksjon i grupper, 
innspill til videre arbeid.  

- Oppstart av ei arbeidsgruppe som skal behandle innspill fra arbeidsseminaret og legge en 
plan for involvering og utredning høsten 2023. 

 
Høsten 2023: 

- Arbeidsgruppa involverer elever, lærere, skoleledere, tillitsvalgte, foresatte, politikere og 
oppvekst i temaet. 

- Arbeidsgruppa utreder temaet og legger frem et 1. utkast om leksebevisst skole i Lindesnes 
kommune. Forslaget legges ut på høring innen 31.10.23., med høringsfrist 30.11.23. 

 
Våren 2023: 

- Arbeidsgruppa gjennomgår høringsinnspillene fra 1. utkast og legger ut et justert 2. utkast 
innen 28.02.24., med høringsfrist 31.03.24. 

- Arbeidsgruppa gjennomgår høringsinnspillene fra 2. utkast og utarbeider en endelig plan for 
leksebevisst skole i Lindesnes kommune. Planen legges ut til politisk orientering.  

 
Høsten 2024: 

- Planen gjelder fra 01.08.2024 
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