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Inledning 
 
Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF 
Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) arbetar för att barn och unga med celiaki 
(glutenintolerans) ska känna sig obehindrade av sin diagnos. Vi ser till att tillsammans ha en 
stark röst i frågor som rör celiaki och tror att ökad kunskap leder till tillgänglighet i 
samhället. Läs om SCUF:s organisation, påverkansarbete och sociala verksamhet på 
hemsidan www.scuf.se 
 
Celiaki (glutenintolerans)  
I Sverige beräknas en elev i varje klass ha celiaki (3 procent av barn och unga). Det gör 
celiaki till en av de vanligaste kroniska sjukdomarna i landet. De som har celiaki blir sjuka av 
att äta gluten (ett protein som finns i vete, råg och korn). Gluten gör att kroppens 
immunförsvar går till angrepp och orsakar inflammationer i tunntarmen, symtomen varierar, 
vilket kan göra det svårt att upptäcka och bara en tredjedel tros bli diagnostiserade. Många 
behandlar symtom utan att den bakomliggande orsaken upptäcks.  
 
Läs mer om celiaki på SCUF:s hemsida www.scuf.se/glutenintolerans 
 
Rapporten 
SCUF genomför varje år en undersökning för att samla in barn och ungas åsikter, 
erfarenheter och önskemål inom olika fokusområden. Resultatet sammanställs och 
presenteras för relevanta aktörer. Rapporten 2021 har fokuserat på barn och ungas 
upplevelser i skolan i relation till celiaki. Ämnet för årets rapport har valts på begäran av 
medlemmarna då SCUF fått önskemål om att göra en rapport på ett tidigare förekommit 
ämne för att kunna göra jämförelser.  
 
Svar samlades in via ett digitalt frågeformulär mellan mars och april 2021. Länken spreds via 
SCUF:s digitala nyhetsbrev, SCUF:s hemsida, Facebook, Instagram och Svenska 
Celiakiförbundets digitala kanaler. 231 personer i åldern 0–29 år har svarat på 
undersökningen. Om den svarande varit för liten för att själv kunna svara har vårdnadshavare 
kunnat svara åt dem.  
 
Citat i rapporten är hämtade från enkätsvaren.  
 
Rapporten är sammanställd av SCUF:s kommunikatör Jessica Blohmé, juli 2021. Mejla 
kommunikator@scuf.se om du har frågor.  
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1 De svarande 
Om vilka som besvarat undersökningen.  
 

1.1 Vilken av följande går du i? 

 
Cirka hälften av de svarande går i grundskolan, en fjärdedel i gymnasiet, en femtedel på 
högskola/universitet/folkhögskola och några få procent i förskola. 
 
 1.2 Har du celiaki? 

 
 
97,5 procent av de svarande har diagnostiserad celiaki.  
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1.3 Har du någon gång känt dig orättvist behandlad på grund av din celiaki i 
skolan? 
 

 
Fler än 8 av 10 uppger att de blivit orättvist behandlade i skolan på grund av sina kostbehov 
minst en gång. 77,5 procent av de svarande säger att de känt sig orättvist behandlade fler 
än en gång och 5,6 procent menar att det hänt en gång.  
 
Det som barn och unga upplever är orättvist är framför allt tre saker: 
 

• när det glutenfria alternativet är helt annorlunda 
• när det glutenfria alternativet är sämre  
• när det inte finns något glutenfritt alternativ 
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2 Skolmatsal 
 

2.1 Upplever du att skolans kockar har tillräcklig kunskap om celiaki? 
   

 
 
2.2 Har det hänt att du fått fel mat i skolan? 
 

 
 
”När jag frågat personalen har de först sagt att jag kan äta men efteråt sagt ojdå det var 
visst gluten. Tycker också att det är fel att maten inte är märkt. Jag måste fråga varje dag 
om vad jag kan äta.”. Närmare 7 av 10 av de svarande har fått fel mat i skolan en eller flera 
gånger. 
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Dålig koll 
Den främsta anledning som eleverna uppger till att de blivit serverade fel mat i skolan är att 
skolan haft dålig koll på vad som innehåller gluten, exempelvis har mat varit märkt glutenfri 
trots att den inte varit det eller att köket till exempel använt havreprodukter som innehållit 
gluten. ”T.ex. i högstadiet fick jag sojakorv som innehöll gluten som ersättning för den 
vanliga maten som innehöll gluten och blev så dålig att jag missade halva skoldagen.”.  
 
Bristande rutiner 
En del elever berättar att det händer att skolköket glömt sätta fram den glutenfria maten.  
 
Tagit fel av misstag 
Några elever svarar att de själva tagit fel mat av misstag.  
 

2.3 Hur ofta oroar du dig för att få fel mat i skolan?  
 

 
 
Ungefär hälften av eleverna svarar att de oroar sig ofta eller ibland för att få fel mat i skolan. 
”Eftersom det hänt att man fått i sig fel mat, tänker man ju alltid tanken att det kan bli fel 
igen.”. Många elever svarar att de inte litar på kökspersonalen på skolan då det tidigare 
hänt att det blivit fel. De säger också att om det är vikarier oroar de sig mer för att det ska 
bli fel.   
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2.4 Hur ofta oroar du dig för kontaminering i skolmatsalen? 
  

 
1 av 3 oroar sig ofta eller mycket ofta för att maten i skolan ska vara kontaminerad. 
 
Kontaminerade kärl och verktyg 
Det som oroar eleverna med celiaki mest när det kommer till kontaminering är risken för att 
icke glutenfri mat hamnar i glutenfri mat, exempelvis att icke glutenfri pasta tappas i såsen 
eller att det är smulor från icke glutenfritt bröd i smöret. Det beror ofta på okunskap hos 
andra elever eller att den glutenfria maten står för nära den icke-glutenfria maten.  
 

2.5 Har det hänt att du har fått mat senare än andra elever? 
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”Jag måste stå i dubbla köer vilket tar tid. Först tallrik och bestick, sen grönsaker och sedan 
gf.”. Många av eleverna vittnar om att de får sin mat senare än andra elever. I de flesta fall 
beror det på att den glutenfria maten inte står framme vilket kan vara positivt ur ett 
kontamineringsperspektiv men flera berättar att det också kan bero på att den glutenfria 
maten inte är färdig eller att kockarna glömt att sätta fram den glutenfria maten. 
 

2.6 Upplever du det som jobbigt att inte alltid kunna äta samma mat som de 
andra eleverna?  

 

 
 
 
Dålig skollunch 
70 procent av eleverna tycker att det är jobbigt att inte kunna äta samma mat som sina 
klasskamrater. Det beror till stor del på att de blir serverade substitut som de anser vara 
sämre eller smakar mindre bra. Som exempel nämner eleverna att när de andra får hembakt 
bröd får de knäckebröd eller när de andra får panerad fisk serveras det grönsaksbiff som 
glutenfritt alternativ. ”När de andra fick pizza så fick jag en tråkig smörgås.”. En del av 
eleverna berättar att skolköket slår ihop flera allergier och kostpreferenser (som glutenfritt, 
laktosfritt, veganskt, sojaprotein m.fl.) till en och samma rätt och resultatet blir inte bra.  
 
Bra skollunch 
Några av eleverna tycker att skollunchen för det mesta är bra. De får en glutenfri variant på 
det som serveras till de andra eleverna eller en snarlik variant.  
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3 Klassrummet  
 

3.1 Upplever du att dina lärare har tillräcklig kunskap om celiaki?  
 

 
41 procent av eleverna anser att deras lärare inte har tillräcklig kunskap om celiaki medan 23 
procent av dem tycker att lärarna har tillräcklig kunskap.  
 
Kunskapsnivån beror ofta på personlig erfarenhet 
”Oftast krävs det att en lärare själv har en allergi eller är närstående till någon med en allergi 
för att de ska komma ihåg deras elever som har det. Så är inte alltid fallet, så genom åren 
har man många gånger varit med på utflykter då alla fått bullar och man själv blir erbjuden 
en frukt.”. Många av eleverna menar på att kunskapsnivån hos lärare i skolan beror ofta på 
lärarens egen erfarenhet av allergier och specialkost. Någon elev berättar att lärarens 
kunskap ökat sedan eleven började i klassen då eleven lärt läraren om celiaki och hur det 
ska hanteras.  
 
Glöms ofta bort 
”Ingen tänker på att man kan vara allergisk, utan kanske köper kakor till hela klassen för att 
alla klarade provet ex, och så får man sitta utan.”. Många av eleverna berättar att när läraren 
bjuder klassen på fika blir deras celiaki ofta bortglömd och de blir utan fika.  
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3.2 Hur ofta oroar du dig för kontaminering på hem- och konsumentkunskap? 
 

 
 
”När jag gick i högstadiet hade inte hemkunskapsläraren koll vilket inte var okej. Hade jag 
inte själv vetat om vad jag tål eller inte så hade jag fått i mig gluten första lektionen.”. 1 av 4 
oroar sig ofta eller ibland för kontaminering under hem- och 
konsumentkunskapsundervisningen.  
 
Utanförskap 
”Det va jobbigt att ha hemkunskap. För ingen ville ju göra glutenfri mat och den som 
hamnade med mig fick ju göra det.”. Några av eleverna vittnar om att det är jobbigt att ha 
hemkunskap då upplever ett utanförskap under lektionerna. Bland annat kan det handla om 
att de inte får laga egen glutenfri mat utan laga mat med gluten och sedan se på när deras 
klasskompisar äter eller när klassen bestämmer sig för att ha ”mjölkkrig” och mjöl flyger 
omkring i klassrummet. 
 
Redskap och ingredienser 
Några av eleverna säger att de inte har egna redskap eller ingredienser och är därför oroliga 
för kontaminering medan andra säger att de har egna redskap och ingredienser som bara 
de använder vilket gör att de känner sig trygga.   
 
Eget ansvar och kontroll 
”Jag var själv väldigt noga och vågade säga ifrån, hade jag inte gjort det hade det dock 
varit mer riskfyllt.”. En del av eleverna berättar att det tar ett stort ansvar själv och berättar 
för läraren om kontaminering och hur det fungerar. Andra säger att de tycker att det var 
skönt att själv kunna övervaka hela matlagnings- eller bakningsprocessen.  
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3.3 Har du någon gång inte kunnat delta i undervisningen eller presterat 
sämre på grund av din celiaki?  
 

 
 
Sjukfrånvaro 
”Fick i sig gluten och kunde inte gå till skolan nästa dag pga kräktes.”. Det är många av 
eleverna som vittnar om att de blivit sjuka av kontaminering vilket sedan resulterat i 
sjukfrånvaro från efterföljande lektioner eller till och med dagen efter.  
 
Innan diagnosticering 
”Innan jag blev diagnostiserad var jag borta mycket från skolan och fick underkänt i flera 
ämnen som sen var omöjliga att komma ikapp i.”. En del av eleverna berättar att de innan 
de blev diagnostiserade fick stanna hemma från skolan på grund av symtom som magont 
och illamående andra säger att de under utredningen var sjukskrivna på grund av trötthet 
och viktnedgång.  
 
Hunger 
Några av eleverna vittnar om att de presterar sämre i skolan på grund av de går hungriga då 
de menar på att maten är oätlig.  
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4 Skolutflykter 
 

4.1 Har du någon gång blivit bortglömd vid en fika eller utflykt med skolan? 
 

 
 
Ungefär häften av eleverna svarar att de blivit bortglömda flera gånger vid utflykter med 
skolan.  
 
Annan mat/fika eller ingenting 
”Ibland har jag fått vanliga brödskivor istället för hamburgerbröd.”. Många av de svarande 
berättar att de får annan mat eller fika än de andra eleverna. Det kan till exempel få frukt 
istället för bullar och kakor. En del av eleverna får ingenting när de andra fikar: ”De andra 
har fått t ex fikabröd och jag får ingenting, för de tänkte inte på att jag inte tål gluten. Då är 
det jobbigt att stå bredvid och ses de andra äta och jag inte får något. Då känns de 
orättvist.”.  
 
Eget ansvar 
”Min mamma brukar alltid skicka med fika, för säkerhets skull.”. Många av eleverna svarar 
att de brukar ta med sig egen fika för att inte riskera att bli utan. Det kan kännas jobbigt 
men är ändå bättre än att bli utan säger de.  
 
Problemlösning 
”Glutenfri mat har glömts att skickas med från köket men personal på plats har varit 
underbar och löst situationen.”. Några av eleverna berättar att om glutenfri mat inte packats 
med på utflykten har lärarna på plats varit duktiga på problemlösning.  
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5 Förbättringsförslag 
Elevernas förslag på hur skolan kan bli mer tillgänglig för elever med celiaki.  

 
5.1 Kunskap och planering 

Tillgängligskola.nu 
På SCUF och Unga Allergikers hemsida tillgängligskola.nu finns utbildningsmaterial för både 
skolpersonal och elever om astma, allergi, celiaki och intolerans. Använd hemsidan för att 
göra skolan säker och inkluderande. Där finns bland annat spel och lekar som ökar 
kunskapen och förståelsen hos medelever och konkreta tips, verktyg och 
ansvarsbeskrivningar till skolpersonal.  

Byt erfarenheter med andra skolor  
Det är viktigt att ta celiaki på allvar och förstå hur sjukdomen påverkar elevernas hälsa, både 
vid glutenintag och de känslomässiga påfrestningarna. Skolan ska arbeta för att alla känner 
sig trygga och inkluderade. Det är en bra idé att inspireras av hur andra gör och diskutera 
utmaningar med andra skolor.  

Hantera glutenfritt säkert  
All personal som hanterar mat och fika behöver kunskap om kontamineringsrisker, 
allergener och kostinnehåll. Det är viktigt att personalen förstår hur små mängder som är 
skadliga, inte blandar ihop gluten och laktos samt vet vilka livsmedel som kan innehålla 
gluten.  

Upptäck celiaki  
Cirka två tredjedelar av de som har celiaki har inte blivit diagnostiserade. Skolan kan med 
mer kunskap om celiaki bidra till att fler blir diagnostiserade. Både genom att lägga märke 
till elevernas hälsa och genom att öka kunskapen hos eleverna. Ett annat tips är att inkludera 
skolläkare och skolsköterska om elever visar celiakisymtom.  

Dialog mellan personal, vårdnadshavare och elever  
Elever (och vårdnadshavare) är experter på vad de behöver för att må bra. Genom att ställa 
frågor och inkludera dem i beslut kan skolan komma fram till bättre lösningar och 
upplevelser. Det ger också vårdnadshavarna större förståelse för personalens utmaningar 
och de kan känna mindre frustration.  

Tillägg i likabehandlingsplanen 
Lägg till att likabehandling gäller när läraren bjuder på fika och vid utflykter, idrottsdagar, 
skolavslutningar med mera. Det innebär att lärare inte ska bjuda på fika om någon blir utan 
eller på annat sätt orättvist behandlad (en frukt är inte motsvarande hembakade bullar). 
Elever med specialkost ska inte tvingas ta med sig egen mat vid utflykter eller på andra sätt 
bli orättvist behandlade.  
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Gör undantag i upphandlingen 
För att se till att elever med specialkost får likvärdig mat upplever en del elever att skolan 
behöver kunna köpa andra produkter än de som ingår i upphandlingen. 

5.2 Matsalen 

Tydlig information 
Ge eleverna information redan i kön om det är glutenfri specialkost eller om den ordinarie 
maten är glutenfri. Det gör att det går snabbare att ta mat och de slipper gå undan för att 
fråga. ”Vara tydligt vid matsalen om maten är glutenfri eller inte och då att det ska stå 
tydligt vilken mat som är glutenfri så man slipper fråga varje dag.”. 

Glutenfritt serveringsbord  
För att göra det säkrare och enklare för eleverna är det bra att ha en egen del för glutenfritt. 
Eleverna vill helst att maten ska stå framme, med all mat och tillbehör på samma ställe, och 
med egen plats för glutenfritt bröd och smör. Tänk på att ställa fram specialkosten i 
ordningen den ska tas i för att göra det trevligare att ta för sig. Att det finns byttor och 
redskap som enbart används till den glutenfria maten så att risken för kontaminering 
minskar. ”Separat serveringsstation så jag slipper oroa mig för kontamination, samt 
likvärdiga maträtter som de andra eleverna får så min mat inte sticker ut så mycket.”. Dock 
är det inte något som önskas av alla elever. Flera tycker att det känns jobbigt att behöva gå 
till en separat servering och vill att den ordinarie maten oftare ska vara glutenfri så att kan ta 
för sig med de andra.  

Engagemang från kökspersonalen 
Eleverna med celiaki vill känna att skolkökspersonalen är engagerad i även deras kost. Fråga 
barnen, som trots allt är experter på glutenfri kost, om vad de tycker om. Låt dem smaka av 
bröd och pasta. ”Engagerad kock, som vill laga god allergikost. Att det känns lika viktigt 
med den glutenfria maten, som den allmänna.”. De vill också att den glutenfria maten ska 
vara klar samtidigt som den andra maten så de slipper hamna efter eller sitta ensamma i 
matsalen.  

Koka pasta precis innan servering  
Elever upplever att glutenfri pasta som står på varmhållning ofta går sönder och blir tråkig 
att äta. Koka pastan så nära inpå att den ska serveras som möjligt.  

Laga oftare mat som är glutenfri till alla elever 
Många av eleverna uppger att de tycker att det är jobbigt att behöva annan mat än de 
andra eleverna och önskar att det oftare lagas mat som alla kan äta.  
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5.3 Klassrummet 
 
Kunskap till elever 
Hem- och konsumentkunskapslektioner är bra tillfällen att prata om specialkost, celiaki och 
allergier med alla elever. Ett förslag är att lägga till celiaki och allergi på kursplanen och ta 
upp ämnet under lektionstid. ”Jag anser att allergier/allergener osv borde ingå som ett litet 
avsnitt i hemkunskapen så att alla får lite koll på det mest basic i alla fall.”. Alla elever skulle 
kunna testa på att baka glutenfritt. Det skulle kunna skapa förståelse hos de andra eleverna 
och ta bort stämpeln om att de glutenfria bullarna är ”konstiga”.  
 
Planering 
Lärarna bör planera i förväg så att eleverna med celiaki känner sig inkluderade. Det kan till 
exempel handla om att ta fram recept som är anpassade för glutenfri bakning i stället för att 
bara ersätta vanligt mjöl med glutenfritt då det oftast inte blir så bra. ”Bättre förståelse och 
kunskap. Utgå från glutenfria recept, inte omgjorda vanliga.”. 
 
Egna förpackningar på hemkunskapen 
Det efterfrågas att under hemkunskapsundervisningen få ta ingredienser ur oöppnade eller 
förpackningar som enbart de med celiaki får ta ur så att de med säkerhet vet att det är helt 
fritt från gluten. Då slipper de känna sig osäkra på huruvida deras matlagning eller bakning 
är kontaminerad eller inte.   
 

5.4 Skolutflykter 

Rutiner vid utflykter och fika  
6 av 10 elever med celiaki har blivit bortglömda en eller flera gånger vid en skolutflykt (se 
4.1.) För att förhindra att det händer behövs bättre rutiner. Fråga eleverna i god tid inför en 
utflykt vilka allergier som finns. Gå gärna igenom en checklista inför aktiviteten för att 
komma ihåg. På tillgängligskola.nu finns stöd för att planera aktiviteter där alla elever kan 
delta på lika villkor. 

Likabehandling 
Se till att behandla alla elever lika även om några äter specialkost. De glutenfria alternativen 
kan vara lika kreativa som de med gluten, det är inget svårt med lite framförhållning. En 
frukt är inte en motsvarighet till en bulle.  
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6 Celiaki i mer än 7 år 
 
För att få en jämförelse som sträcker sig lite längre än de senaste fyra åren skapades några 
frågor för dem som haft celiaki i mer än 7 år.  
 

6.1 Hur länge har du haft celiaki? 
 

 
 
Nästan hälften av eleverna har haft celiaki i mer än 7 år.  
 

6.2 Tycker du att skolans kunskap kring celiaki ökat med åren? 
 

 
 
En klar majoritet upplever att skolans kunskap har ökat med åren, men det är många 
faktorer som spelar in i detta. ”Jag tycker att det känns som att det skett en förbättring 
under åren av både elevernas kunskap och skolmatens kvalité. Det som däremot är väldigt 
svårt att avgöra är om ökningen av klasskamraternas kunskaper beror på att, liksom jag, 
blivit äldre och därför lärt sig mer om allt möjligt eller om det faktiskt har skett en universal 
ökning av elever kunskap av celiaki. På liknande sett har kvalitén på den glutenfria 
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skolmaten förbättrats genom åren tillsammans med skolmatens kvalité överlag. Men 
framförallt har förbättringarna gjorts i samband med byte av skola eller tillagningskök (t.ex. 
mellan låg- och mellan/högstadiet, gymnasiet och folkhögskola), vilket återigen gör det i 
stort sett omöjligt att veta om det skett en faktisk förbättring. Jag kan minnas någon 
förbättrings (eller förändring) av den glutenfria maten varken under årskurs 6–9 eller de tre 
åren på gymnasiet, bara emellan de två skolorna.”. 
 

6.3 Tycker du att elevernas kunskap kring celiaki har ökat med åren? 
 

 
 
Nästan hälften av eleverna tycker inte att barn och ungas kunskap kring celiaki har ökat 
överhuvudtaget. Som ett förbättringsförslag ovan (se 4.2) föreslår bör specialkost ingå i 
läroplanen i hem- och konsumentkunskap. 
 

6.4 Tycker du att den glutenfria skolmaten har förbättrats med åren?  
 

 
Ungefär hälften av eleverna anser att skolmaten har förbättrats i alla fall lite. ”Bättre 
alternativ idag. Innan fick jag exempelvis pasta o köttfärssås när det var lasagne men nu 
finns det glutenfri lasagne.”. 
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7 Slutsats: Skolrapporten 2017 vs skolrapporten 2021 
 
I jämförelsen mellan de två skolrapporterna framgår det tydligt att fyra år senare är 
upplevelserna hos elever med celiaki i stor utsträckning desamma som när skolrapporten 
genomfördes 2017. Med väldigt små variationer är svaren och procentsatserna i frågorna 
nästintill identiska. Även förbättringsförslagen är i huvudsak desamma. Slutsatsen av 
jämförelsen mellan de två rapporterna landar därmed i att upplevelsen med celiaki i skolans 
värld inte förändrats särskilt mycket de senaste fyra åren. Det finns många områden där det 
finns stort utrymme för förändringar och förbättringar.  
 
I undersökningen fanns det en sektion där de som varit diagnostiserade med celiaki längre 
än 7 år fick svara på frågor gällande upplevelserna med celiaki sett över en längre 
tidsperiod. Här blir det tydligare att det har skett förändringar och förbättringar sett över tid. 
Detta går att jämföra med utvecklingen i samhället i stort där till exempel det glutenfria 
sortimentet i mataffären blivit större och fler glutenfria bagerier öppnat.  


