
Skrivelse 

Till: Ungdomsfullmäktige i Karlstad 

 

Ämne: Renovering av omklädningsrum, Sundsta idrottshus, Drottning Kristinas Väg 3 

__________________________________________________________________________________ 

Inledning  

Enligt Skolverket är jämställdhet en av de grundläggande demokratiska värderingarna i det svenska 

samhället och i den svenska skolan. Samtliga gymnasieskolor ska därför aktivt arbeta för att ”främja 

elevers lika rättigheter och möjligheter oavsett könstillhörighet. Skolan ska synliggöra och motverka 

könsmönster som begränsar elevers lärande, val och utveckling” (”Aktivt jämställdhetsarbete i 

skolan”, Skolverket.se).  

Bakgrund 

I samband med läsårstarten 2021 bildades Genusgruppen på Sundsta-Älvkullegymnasiet (SÄG). I 

dagsläget består Genusgruppen av lärare och representanter för SÄGs elevkår. Vi i Genusgruppen 

arbetar aktivt för att genus och jämställdhet ska genomsyra undervisningen och rasterna på SÄG och 

därmed bidra till ett positivt och inkluderande klimat med avseende på jämställdhet och genus mellan 

elever, lärare och annan skolpersonal. Detta gör vi bland annat genom klass - och gruppdiskussioner 

om genus och jämställdhet, genusfika, deltagande i SÄGs Värdegrundsvecka, föreläsningar om genus 

och jämställdhet, mm.  

En punkt i vårt genusarbete som våra elever ständigt återkommer till är omklädningsrummen i 

Sundsta idrottshus, där våra elever på SÄG har sin huvudsakliga idrottsundervisning. I nuläget 

erbjuder Sundsta idrottshus “öppna” duschrum med mycket begränsad möjlighet till att duscha utan 

att visa sig naken inför andra i omklädningsrummet. Det finns ett stort antal elever på Sundsta-

Älvkullegymnasiet som har uttryckt att det är obehagligt och genant att duscha efter idrotten och 

många undviker därför helt att duscha eftersom de inte vill visa sig nakna för sina klasskamrater. På 

SÄG har vi dessutom många elever med en könstillhörighet inte motsvarar cis-normen och att det 

därför är svårt att byta om i omklädningsrum som är uppdelade efter fysiskt kön (= dam eller herr). På 

SÄG anser vi att alla ska kunna känna sig trygga med att duscha efter en idrottslektion och att ingen 

ska behöva välja bort idrottsämnet på grund av att de inte känner sig trygga och bekväma i 

omklädningsrummen. 

Det finns statistik som visar att var femte elev helt avstår från idrottslektionerna just på grund av 

situationen i omklädningsrummen (“Duscha efter idrotten - På skolans eller elevernas villkor?”, Blom 

& Santis). En rapport från Friends (“Friendsrapporten 2021”) visar att unga upplever toaletter och 

omklädningsrum som otrygga platser.  

Genom årens lopp har idrottslärarna på SÄG vid flertalet tillfällen lyft problematiken runt 

omklädningsrummen i Sundsta idrottshus, dess trångboddhet, dess utformning och hur detta 

påverkar våra elevers inställning och deltagande på idrottslektionerna. Idrottslärarna har därför 

följaktligen vid flertalet tillfällen uppmärksammat både tjänstemän och politiker om denna 

problematik men utan något egentligt gensvar. 

Det finns dock en lösning som redan nu används i nya eller nyrenoverade skolor, nämligen duschbås. 

Ett exempel är Västerstrandskolan i Karlstad som har duschbås som går att låsa för elevernas 



trygghets skull. Även Götetorpsskolan på Hammarö har installerat duschbås med möjlighet att låsa. 

Rambodalsskolan i Norrköping har haft låsbara duschbås sedan 2016. Det finns säkerligen fler 

exempel på skolor i Sverige som gjort liknande förändringar i omklädningsrummen. Vi i Genusgruppen 

anser därför att kostnaden för en renovering bör betraktas som försumbar i jämförelse med den 

trygghet och könsinkludering som en renovering av omklädningsrummen i Sundsta idrottshus skulle 

innebära för våra elever.  

 

Förslag till förändring 

• Vi föreslår att alla duschutrymmen i Sundsta idrottshus byggs om till låsbara duschbås.  

• Vi föreslår att det byggs ett antal mindre omklädningsrum (avsedda för en person) som är 

unisex. 
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