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Svar på remiss gällande Boverkets promemoria Önskemål 
om utökat bemyndigande att meddela föreskrifter för friytor 
för lek och utevistelse vid skolor, förskolor, fritidshem och 
annan jämförlig verksamhet (Fi2021/01561) 
 

Specialpedagogiska skolmyndigheten tillstyrker Boverkets önskemål om utökat 
bemyndigande att meddela föreskrifter för friytor för lek och utevistelse vid 
skolor, förskolor, fritidshem och annan jämförlig verksamhet.  

Specialpedagogiska skolmyndigheten vill framhålla att för att alla barn och elever 
ska kunna vara aktiva utomhus behöver utemiljön vara tillgänglig, varierad och 
stimulerande. Vistelsen i utemiljön är en stor och betydelsefull del av barns och 
elevers tid i förskolan och skolan, där såväl undervisning som rast och 
fritidsverksamhet spelar en viktig roll. Mycket av lärandet utomhus sker genom 
spontana iakttagelser, i lek, social gemenskap eller andra aktiviteter, i både 
planerad miljö och naturmiljö. Eftersom utemiljön utgör en så viktig del i barns 
och elevers utveckling och lärande instämmer Specialpedagogiska 
skolmyndigheten i betydelsen av att det finns bindande krav på kvaliteter och 
placering av friytor. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten ser ett behov av att tydliggöra kraven på 
tillgänglighet och universell utformning i förskolans och skolans utemiljöer, så att 
barn och elever med funktionsnedsättning får likvärdiga förutsättningar till 
delaktighet i en social gemenskap, lek, fysiska aktiviteter och lärande. 
Specialpedagogiska skolmyndigheten vill också lyfta fram de hälsofrämjande 
effekter som en stimulerande och tillgängligt utformad utomhusmiljö har för barns 
och elevers välbefinnande och hälsa, men även att vistelse och undervisning 
utomhus påverkar barn och elevers miljömedvetenhet. 

I detta sammanhang vill Specialpedagogiska skolmyndigheten också lyfta fram 
behovet av att Boverket vid framtagande av nya föreskrifter samverkar med 
Specialpedagogiska skolmyndigheten, för att särskilt främja barns och elevers, 
oavsett funktionsförmåga, rätt till utbildning, fritid, rekreation, lek och vila.  
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Specialpedagogiska skolmyndigheten skulle även ställa sig positiv till ett 
införande av ett minsta antal kvadratmeter friyta per barn, motsvarande den som 
idag finns i Boverkets vägledning. Det skulle kunna främja barns och elevers 
hälsa och lärande, men också öka likvärdigheten i förskolor, skolor och fritidshem 
och annan jämförlig verksamhet. 

Sakkunniga har i detta ärende varit Lena Hammar och Eva Klubb Degsell. 
Föredragande har varit Johanna Jadstrand.   

För Specialpedagogiska skolmyndigheten 

 

Fredrik Malmberg 

Generaldirektör 
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