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Inledning 

Denna bilaga är ett stöddokument till funktions- och lokalprogram 

som visar exempel på hur en hemvists planlösning och inredning 

kan utformas utifrån ett par olika förutsättningar. Det är tänkt att 

användas som inspiration och stöd i att tolka funktions- och 

lokalprogrammet (2019) genom att illustrera konkreta exempel.  

 

Dokumentet vänder sig till handläggare på lokalenheten, arkitekter 

och verksamhetsrepresentanter som ingår i arbetet med att ta fram 

en lämplig planlösning för den nya skolans hemvister. 

 

De olika typer av planlösning på hemvister som exemplifieras är: 

- Öppen respektive sluten planlösning 

- Aktivitetsbaserad respektive traditionell möblering 

- Kompakt planlösning respektive utdragen planlösning 

 

Samtliga är för 90 elever motsvarande tre paralleller.  

 

Hemvisten är den plats där eleverna tillbringar största delen av sin 

tid i skolan. Det är en viktig programyta för elevernas känsla av 

ägarskap och trygghet i skolbyggnaden. Programytan består av en 

variation av rum som innefattar bland annat lärosalar, grupprum, 

personalrum och mer öppna lärmiljöer. 

 

För att läsa mer om hemvisten se Funktionsprogram för skollokaler, 

(2019), Stockholm stad, utbildningsförvaltningen s.8 samt per 

funktion samt i Lokalprogram för skollokaler, (2019), Stockholm 

stad, utbildningsförvaltningen. 
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Öppen respektive sluten planlösning 
En skolas hemvister ska enligt Funktionsprogram för skollokaler 

vara likvärdiga och innehålla en variation av rum som ger 

förutsättningar för att skapa olika lärmiljöer. Denna variation ska 

stödja olika typer av aktiviteter och undervisningssituationer, från 

arbete individuellt och i smågrupper till helgruppsundervisning (upp 

till 30 elever) och vid behov genomgångar i större grupp (upp till 60 

elever); från undervisning till fritidsverksamhet. Variationen ska 

också ge förutsättningar att fånga elevers individuella behov och 

utgöra ett stöd för elever med olika typer av funktionsnedsättning 

eller andra behov av individuellt stöd.  

Följande exempel visar två sätt att hantera dessa krav, som ger 

delvis olika förutsättningar till verksamheten. 

En öppen planlösning ger en större variation av rum, och ger goda 

förutsättningar för samling i större grupp. Samtidigt ställs krav på 

samarbete inom arbetslaget och schemaläggning av hemvistens 

olika rum, särskilt vid de tillfällen då samtliga elever befinner sig i 

hemvisten. Särskild vikt bör läggas vid inredning av den öppna ytan 

för att säkerställa såväl variation av lärmiljöer som arbetsro. 

Med en sluten planlösning finns inte samma möjligheter till samling 

i större grupp, och det finns inte samma förutsättningar att skapa en 

variation av lärmiljöer som med en öppen planlösning. Denna typ 

av planlösning ger dock möjlighet till en organisation baserad på 

hemklassrum, vilket kan vara positivt i vissa fall, inte minst vid 

tillbyggnad i en skola som i övrigt är mer traditionellt utformad. 

Över tid kan dessa båda lösningar skapas i samma lokal genom att 

sätta upp eller riva en vägg – under förutsättning att schakt och 

eventuella bärande väggar placeras på ett sätt som inte begränsar 

den typen av flexibilitet. 
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Inledning 

 

Aktivitetsbaserad respektive traditionell möblering 

Hemvistens utformning skapar både förutsättningar och 

begränsningar för skolverksamheten. Valet av möblering är en av de 

viktigaste faktorerna för att stärka dessa förutsättningar och mildra 

effekten av begränsningarna. Möbleringen är också ett sätt för den 

enskilda skolan att anpassa lokalerna till det valda arbetssättet.  

 

Följande exempel visar två olika sätt att inreda en hemvist med 

ungefär samma planlösning, ett exempel på en aktivitetsbaserad 

möblering och ett exempel på en mer traditionell möblering. 
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Inledning 

 

Kompakt respektive utdragen planlösning 

Förutsättningarna för hemvistens utformning skiljer sig ofta åt 

mellan olika projekt, exempelvis kan tomtens förutsättningar och i 

förlängningen byggnadens form innebära begränsningar. Nedan 

finns exempel på hur en hemvist kan utformas på olika sätt 

beroende på om byggnaden har en mer kompakt eller mer utdragen 

form.  

 

I båda lösningarna är det möjligt att skapa en tredje lärosal genom 

att tillskapa en vägg. 

 

En hemvist för årskurs 4–9 är något mindre till ytan än en hemvist 

för årskurs F–3. Detta reflekterar att äldre elever har en större del av 

sin undervisning i andra lokaler, samt ett mindre behov av 

fritidsverksamhet för äldre elever. 
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