
 
 
 

Duschar i kommunens skolor/idrottsanläggningar 
I anslutning till idrottslektionerna så upplever många elever att det finns en rad problem med 

omklädningsrum och duschar, framförallt så handlar det om avskildhet, insyn i duschar och 

omklädningsrum. De senaste åren har åtgärder vidtagit på två områden duschväggar och skärmar för 

att förhindra direkt insyn från korridorer, det har gjorts ca en fastighet per år (se tabell 1). 

Tabell 1 Nuläge omklädningsrum och duschar

 

 

Insyn från korridorer till omklädningsrummet 
För att skapa avskildhet i omklädningsrummet så kan skärmar sättas upp i omklädningsrummet så att 

direkt insyn förhindras. De ska inte gå att öppna dörren och ha insyn i hela omklädningsrummet. 

 

Bild 1 Insyn från korridor Strömnässkola 

Anläggning

Insyn från korridor 

till omklädningsrum

Insyn från 

omklädningsrum till 

duschar

Duschväggar

Åtgärdat

Pitholm Sporthall x x x 2015

Hortlax Sporthall  x 2012

Sjulnäs Sporthall x 2013

Norrfjärdens Sporthall x 2014

Öjebyn Sporthall 

G:a gymnastik Öjebyn

Norrmalmia Sporthall 

Backgårdsskola Gymnastiksal x 2015

Bergsvikensskola Gymnastiksal x 2013

Fotbollshall B-viken

Lillpiteskola Gymnastiksal Avvakta

Munksund Sporthall 

Strömnässkolan Gymnastiksal x x x 2016

Jävreskola Gymnastiksal x x 2014

Blåsmarksskolan Gymnastiksal 

Nolia friidrottshall

Klubbgärdsskolan Gymnastiksal 

Kullen skolan  Gymnastik

Svensby skola gymnastik

Backeskolan Gymnastiksal 

Strömbackaskolan

Långskatask. Gymnastiksal 

Böleskolan Gymnastiksal x 2014

Rosvik Sporthall x 2014



 
 
 

Insyn från omklädningsrummet till duschen 
För att skapa avskildhet i själva duschen så bör det inte gå att sitta i omklädningsrummet och se 

direkt in i duscharna. Bilden nedan är hämtad från Öjebysporthall där man valt att hänga ett 

duschdraperi mellan omklädning och dusch, frågan är om detta fungerar. 

  

Bild 2 Öjeby sporthall              Bild 3 PItholms sporthall 

 

Duschväggar mellan duscharna 
För att skapa avskildhet i själva duschen så sätts skärmar upp mellan duscharna. I vissa skolor finns 

idag så kallade pelarduschar vilket gör det betydligt svårare att skapa avskildhet i duschen. 

        

Bild 4 Strömnässkola              Bild 4 Bergsviksskolan                        Bild 4 Hortlax sporthall 

 

 



 
 
 

Hur ska vi utforma och förbättra duschar, omklädningsrum och 

toaletter ? 
Utifrån denna analys och synpunkter från elever och personal så dyker en rad frågeställningar upp 

kring omklädningsrummen och duscharna som våra elever nyttjar. Bland annat så finns det önskemål 

om att för att skapa avskildhet så behöver en dörr till varje dusch. En annan fråga är hur vi ska 

hantera de behov som finns ur etnicitet/andra kulturer. Är problemen och åtgärderna detsamma för 

alla årskurser och åldrar? Hur skulle eleverna vilja att omklädningsrum och duschar utformas ? För 

att klara att genomföra åtgärderna inom en rimlig tidsram behöver investeringsresurser äskas. 

 Kartlägga nuläget  

 Göra elever delaktiga i arbetet med att beskriva problem och framtidsbild. 

o Förskoleklass – åk 3 

o Årskurs 4-6 

o Årskurs 7-9 

o Gymnasiet 

 Skapa en framtidsbild över hur vi ska utforma duschar och omklädningsrum 

 Äska resurser för att genomföra föreslagna åtgärder. 

 


