
 
 
Motion om studieverkstäder för alla grundskole – och gymnasieelever.  
 
Idag finns studieverkstäder på många av kommunens grund – och gymnasieskolor. Dessa har 
som syfte att erbjuda hjälp med studierna utanför lektionstid, dock är i flertalet fall 
studieverkstäderna endast avsedda för elever med invandrarbakgrund. Tanken med 
studieverkstäder för elever med invandrarbakgrund är god, dock borde även svenska elever 
erbjudas hjälp med studierna utanför lektionstid. Skall undervisningen bli mer 
individualiserad i enlighet med gällande läroplaner måste man ta hänsyn till att olika elever 
behöver olika mycket hjälp, och på olika sätt. Det finns elever som behöver mer hjälp för att 
uppnå målen än vad läraren hinner eller kan ge på lektionstid, och det finns elever som känner 
att undervisningen är understimulerande på grund av för lågt tempo eller för låg 
svårighetsgrad. Det är också stor variation i hur mycket hjälp med studierna eleverna kan få i 
hemmet. En förutsättning för att skolan i högre utsträckning ska kunna möta de vitt skilda 
behoven hos eleverna är därmed att resurser fördelas utifrån individuella behov, inte utifrån 
etnicitet.  
 
Vidare kan studieverkstäder fylla en viktig funktion när det gäller att upprätthålla arbetsro i 
klassrummen. Ett vanligt förekommande problem i skolan är att enstaka elever genom olika 
former av störande beteende omöjliggör kvalitativ undervisning och arbetsro under 
lektionstid. När sådana situationer tillfälligtvis uppstår har läraren svårt att kunna åstadkomma 
en förbättring om den aktuella eleven trots upprepade tillsägelser fortsätter med sitt störande 
beteende. På grund av tillsynsplikten är det många gånger dessutom omöjligt att be eleven 
lämna lektionen, vilket i realiteten innebär att läraren är maktlös. När sådana situationer 
uppstår kan det vara ett lämpligt alternativ att hänvisa den störande eleven till en lugnare 
studieverkstad för egna studier samt tillsyn. 
 
Avslutningsvis bör studieverkstäder som är öppna för alla vara att föredra med hänsyn tagen 
till den problematik som idag finns i kommunen med omfattande bostadssegregation och 
utanförskap. Genom studieverkstäder som är öppna för alla underlättas möten mellan elever 
med olika bakgrund även utanför lektionstid, under friare former, och detta bör kunna bidra 
till ett minskat utanförskap.  
 
 
För att skolan ska kunna erbjuda alla elever individualiserad undervisning av god kvalitet och 
en arbetsmiljö som gynnar lärande yrkas med hänvisning till ovanstående på 
 
att en studieverkstad, bemannad med för den aktuella skolan lämplig personal, ska finnas 
tillgänglig för alla elever i kommunens grund – och gymnasieskolor. Detta för att bättre kunna 
möta varje elevs unika behov samt för att i högre utsträckning kunna upprätthålla arbetsro i 
klassrummet. 
att Barn – och utbildningsnämnden samt Torshälla stads nämnd verkställer beslutet. 
 
 
För Sverigedemokraterna Eskilstuna  
Therese Borg 
 


