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Yttrande över Boverkets promemoria Önskemål om utökat be-

myndigande att meddela föreskrifter för friytor för lek och utevis-

telse vid skolor, förskolor, fritidshem och annan jämförlig verksam-

het 

 Fi2021/01561  

Skolinspektionen har beretts möjlighet att yttra sig över ovanstående promemoria. 
Myndigheten tillstyrker förslaget att Boverket får utökat bemyndigande att meddela 
föreskrifter för friytor för lek och utevistelse vid skolor, förskolor, fritidshem och an-
nan jämförlig verksamhet.  

Skolinspektionen vill ta tillfället i akt att övergripande uppmärksamma på myndig-
hetens syn på friyta kopplat till Skolinspektionens uppdrag i skolor och förskolor samt 
fritidshem. När Skolinspektionen använder begreppet friyta nedan omfattas såväl 
förskolegårdar, skolgårdar och fritidshemsgårdar.  

Skolinspektionen bedömer att friytan är mycket viktig sett ur barnens och elevernas 
perspektiv. Ytan är viktig ur ett hälsoperspektiv. Den ska vara plats för lek och 
återhämtning men också för möten och olika aktiviteter för barn och elever. Utrymme 
för fysiska aktiviteter under raster och utevistelse kan bidra till att påverka  barns och 
elevers hälsa på ett positivt sätt. För elever i skolåldern kan detta även påverka 
studiesituationen positivt. Friyta i anslutning till undervisningslokalen är av vikt både 
för elevernas upplevda och faktiska trygghet. Om friytan inte är av tillräcklig storlek 
eller inte ligger i anslutning till skolbyggnaden riskeras att utrymmet för lek och social 
samvaro blir begränsat. Därmed finns ökade risker för bråk och otrygghet. Det kan 
också finnas otrygghet kopplat till fordonstrafik och till att obehöriga personer kan 
närma sig barnen eller eleverna om till exempel en park eller en parkeringsplats 
används som friyta. I ovan nämnda situationer kan även personalen få svårt att ha 
tillräcklig tillsyn över barnen eller eleverna.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I ärendets slutliga handläggning har följande personer deltagit: chefsjurist Klara Ceder-
lund och jurist Cindra Klingspor Lindblom. 

 

Tommy Lagergren 
Biträdande generaldirektör 
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Föredragande, utredare 
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