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Dnr 2018/000895 -609 

Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) om en läxfri 
skola 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen framförs yrkandet att grundskolan i Mörbylånga kommun ska 

vara fri från läxor.        

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 23 maj 2018 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat den 25 maj 2018 

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 juli 2018      

Barn- och ungdomsutskottets förslag till beslut 

1. Motionen avslås med hänvisning till att det är upp till rektorerna och 

lärarna på varje enskild skola att besluta om och hur läxor ska användas i 

undervisningen.      

_____ 
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Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) om en läxfri 
skola 

Beskrivning av ärendet 

I motionen framförs yrkandet att grundskolan i Mörbylånga kommun ska 

vara fri från läxor.    

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 23 maj 2018 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat den 25 maj 2018 

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 juli 2018    

Överväganden 

Det finns studier som visar att många barn idag mår dåligt och upplever 

mycket stress i skolan. I motionen anges läxor vara en bidragande orsak som 

kan ha en skadlig effekt på barns hälsa, både i fråga om stress och på deras 

återhämtningsförmåga. Läxor regleras inte i skollagen och nämns inte i 

läroplanen, vilket möjliggör att skolor själva kan byta ut läxor mot en annan 

typ av stödundervisning. Enligt Skolverket kan syftet med läxor vara för att 

lektionstiden inte räcker till, för att elever ska utveckla goda studievanor 

eller för att ge vårdnadshavare insyn i skolarbetet. Skolverket påpekar dock 

vikten av att läxorna är väl förberedda och att de följs upp på ett sätt som 

stödjer lärandet. En bra, väl förberedd och uppföljd läxa lämnar inte eleven 

ensam med ansvaret för att lära sig. Den kräver inte heller att eleverna får 

hjälp av sina vårdnadshavare eller någon annan person.  

§ 2-överväganden 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente § 2 på ett negativt sätt. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Motionen avslås med hänvisning till att det är upp till rektorerna och 

lärarna på varje enskild skola att besluta om och hur läxor ska användas i 

undervisningen.    

Charlotta Rasmusson 

HR/ - Administrativ chef 

Åsa Strömberg 

Sekreterare 

Fattat beslut expedieras till: 

Elisabeth Cima Kvarneke 
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 Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige för anmälan 

 

Beslut fattade enligt arbetsordning för beredning av 
motioner och medborgarförslag (MBLAFS 2015:22) 

Beslutande 

Kjell Magnusson 

Ärende 

Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) om en läxfri skola. 

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 23 maj 2018. 

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kjell Magnusson 

Kommunfullmäktiges ordförande  

 




