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Formáli 

Þetta lokaverkefni er til M.Ed.-gráðu við deild heilsueflingar, íþrótta og tómstunda á 

Menntavísindasviði Háskóla Íslands, vægi verkefnis er 30 einingar.  

Á fyrsta árinu á Menntavísindasviði kynntist ég mörgum námsleiðum en heilsuefling og 

heimilisfræði heilluðu mig strax frá upphafi. Þegar leið á námið breytti ég því um námsleið og 

fór í fleiri námskeið tengd heimilisfræði. Ég komst þá í kynni við þær námsbækur sem kenndar 

eru í faginu í grunnskóla og veitti því athygli hversu lítið er fjallað um ofnæmi eða uppskriftir 

sem henta nemendum með ofnæmi. Sjálf er ég með bráðaofnæmi fyrir hnetum og tók því 

sérstaklega vel eftir þessu. Þegar ég fór svo að kenna heimilisfræði haustið 2018 fannst mér 

vera skortur á uppskriftum fyrir nemendur með ofnæmi og þurfti að leita mér mikilla 

upplýsinga um helstu ofnæmisvalda og hvaða uppskriftir henta þeim nemendum. Á netinu er 

að finna margar góðar uppskriftir en það þarf alltaf að prófa þær og kennslumiða svo þær 

uppfylli stærð og tímaramma kennslustunda. Stór hluti undirbúningstímans fór í þessa vinnu 

og ég fann því að það væri mjög hjálplegt að geta gripið í uppskriftahefti þar sem helstu 

upplýsingar um ofnæmi koma fram ásamt hentugum uppskriftum. Ég ákvað þess vegna að 

lokaverkefni mitt myndi verða uppskriftahefti með fróðleik og kennslumiðuðum uppskriftum 

án algengustu ofnæmisvaldanna. Heftið hjálpar vonandi heimilisfræðikennurum að taka á 

móti nemendum með fæðuofnæmi.  

Fyrst og fremst vil ég þakka leiðbeinendum mínum sem eru Ástríður Stefánsdóttir dósent 

og Ragnheiður Júníusdóttir aðjúnkt í deild heilsueflingar, íþrótta og tómstunda í Háskóla 

Íslands og hafa þær verið mér til halds og trausts í gegnum ferlið og er ég þeim afar þakklát 

fyrir þeirra óeigingjörnu vinnu.  

Eiginmaður minn Arnar Þór og börnin mín þrjú fá einnig mikið þakklæti fyrir skilning og 

umburðarlyndi á fjarveru minni meðan á verkefnavinnan stóð yfir. Einnig vil ég þakka þeim 

Agnesi Þóru Árnadóttur, Valdísi Veru Einarsdóttur fyrir góð ráð og yfirlestur og Bergdísi Heiðu 

Eiríksdóttur fyrir góða samveru en við höfum tekið góðar tarnir saman í skriftum. Síðast en 

ekki síst eiga tengdaforeldrar mínir Kolbrún Þorláksdóttir og Brynjar Þór Jakobsson þakkir 

skildar fyrir að passa börnin mín svo þetta verkefni væri framkvæmanlegt. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur Háskóla 

Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun og miðlun 

upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem 
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lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að 

vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

 

 

Reykjavík, ____. __________________ 2021 

 

Nína María Gústavsdóttir 
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Ágrip 

Á síðustu misserum hefur nemendum með óþol og ofnæmi fjölgað til muna. Mikilvægt er að 

tekið sé tillit til þeirra í heimilisfræði svo þeir geti lært á sömu forsendum og samnemendur 

þeirra. Hins vegar er ekki til útgefið námsefni sem hentar þessum hópi og þarf því hver og einn 

heimilisfræðikennari að leggja ómælda vinnu í að finna uppskriftir sem eru án þeirra efna sem 

nemendur þeirra hafa óþol eða ofnæmi fyrir. Markmið lokaverkefnisins er að auðvelda 

heimilisfræðikennurum undirbúning kennslu. Þá sérstaklega óreyndum kennurum sem eru að 

hefja sinn kennsluferil og þekkja lítið til ofnæmissjúkdóma. Námsefninu fylgir fræðileg 

greinargerð um það sem heimilisfræðikennarar þurfa að vita um fæðuofnæmi og hvað þarf að 

vera til staðar í kennslustofunni þegar nemendur með ofnæmi stunda nám sitt þar. Í fyrsta lagi 

var farið yfir hvað fæðuofnæmi er. Byrjað var á að skoða tíðni og orsakir þess ásamt 

einkennum óþols, ofnæmis og bráðaofnæmis og rætt um viðbrögð og meðferð þeirra. Einnig 

var fjallað um algenga ofnæmisvalda og þá sérstaklega ofnæmi fyrir glúteni, eggjum og mjólk. 

Í öðru lagi var fjallað um hvað þurfi að hafa í huga þegar nemandi með fæðuofnæmi kemur í 

heimilisfræði og hvaða hráefni er hægt að nota í stað ofnæmisvalda. Í því skyni var lögð áhersla 

á ofnæmisvalda á borð við egg, mjólk og glúten. Loks var farið yfir hvernig námsefni eða 

uppskriftir henta nemendum með ofnæmi og í framhaldi var uppskriftaheftið „Bakstur fyrir 

alla: Mjólkur-, eggja- og glútenfrítt góðgæti“ kynnt en það inniheldur 31 uppskrift. Fyrstu 13 

uppskriftirnar eru tvískiptar. Annars vegar eggja- og mjólkurlausar og hins vegar samskonar 

uppskriftir sem eru einnig án glútens. Jafnframt eru í heftinu fimm uppskriftir sem eru án allra 

þriggja ofnæmisvaldanna. Allar uppskriftirnar eru hnetulausar. Uppskriftaheftið nýtist í raun 

öllum en sérstaklega þeim sem hafa fæðuofnæmi eða neyta ekki dýraafurða (vegan).  
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Abstract 

Home economics and food allergies: “Baking for everyone: Milk, egg, and gluten-free 

baked delicacies”. 

The incidence of intolerance and allergies among students in elementary school has increased 

exponentially in the past years. The study material in home economics has not changed 

accordingly. Currently there is no published study material for students with intolerances and 

allergies and therefore they do not have the same opportunity as their fellow students to learn 

simple recipes that suits their dietary needs. The aim of this final project is to simplify the 

teaching process for teachers in home economics and provide tools necessary for teaching 

this group of students. It can be challenging for inexperienced teachers that have limited 

knowledge of intolerances and allergies to modify the study material to the needs of this 

group. Accompanied with the study material is a theoretical report that educates the teachers 

on food allergies and the necessary tools needed for a safe learning environment for a student 

with allergies. Incorporated in the report is firstly, a description of food allergies. It describes 

incidence, and causes of food allergies, symptoms of intolerances, allergies, and anaphylaxis, 

and the appropriate response and treatment of these conditions. The report lists common 

allergens, and what it means to be allergic to gluten, eggs, and milk. Secondly, it outlines the 

necessary precautions that needs to take place when a student with allergies participates in 

home economics is discussed as well as the substitutes needed instead of allergy provokers, 

with special attention on allergens such as egg, milk, and gluten. Finally, it was discussed which 

kind of study materials and recipes are suitable for students with food allergies, and then the 

recipe booklet “Baking for everyone: Milk, egg, and gluten-free baked delicacies” introduced 

which includes 31 recipes. The first 13 recipes are represented in two ways; without eggs and 

milk, and without eggs, milk and gluten. There are five recipes in the booklet that are without 

all three allergens. All the recipes are free of nuts. This booklet will be helpful for all students, 

especially those who have food allergies or exclude animal products (vegetarian, vegan, etc.) 

from their diet.  
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1 Inngangur  

Matur er stór þáttur í okkar lífi og tengist oftar en ekki félagslegum viðburðum. Í afmælum, 

veislum eða á öðrum mannamótum er oftast boðið upp á veitingar. Þeir sem hafa fæðutengda 

sjúkdóma geta því átt erfitt með að fara á viðburði og geta ekki fengið sér allar gerðir veitinga. 

Fæðutengdir sjúkdómar reynast því oft erfiðir og geta ekki einungis haft áhrif á líkamlega og 

andlega heilsu fólks heldur einnig félagslega þætti í lífi þeirra. Ljóst er að óþol, ofnæmi eða 

bráðaofnæmi getur skert lífsgæði og birtist það ekki síst í því þegar fólk neyðist til að breyta 

matarvenjum sínum, aðlaga þær að sjúkdóminum til þess að forðast einkenni og jafnvel ná 

heilsu.  

Í grunnskóla umgangast nemendur matvæli á ýmsan hátt m.a. í heimilisfræðikennslu, í 

nestistímum, í mötuneytum, í Pálínuboðum eða á bekkjarskemmtunum. Þeir sem eru með 

ofnæmi þurfa þá að vera á varðbergi og passa vel upp á að forðast sína ofnæmisvalda sem 

getur verið mikil ábyrgð fyrir börn. Ákjósanlegast er að starfsfólk sem kemur að nemanda með 

ofnæmi sé vel upplýst um hvað beri að varast svo barnið beri ekki ábyrgðina eitt. Þetta er 

einstaklega mikilvægt í heimilisfræðikennslu þar sem hlutverk kennara er m.a. að velja viðföng 

og hráefni.  

Í náminu ákvað ég fljótt að gera uppskriftahefti fyrir nemendur með ofnæmi. Annars vegar 

vegna þess að ég var sjálf nemandi með bráðaofnæmi og þurfti oft að fá öðruvísi mat en 

bekkjarsystkini mín. Hins vegar vegna þess að þegar ég fór að kenna sjálf fannst mér vanta 

kennslumiðaðar uppskriftir í heimilisfræði sem hentuðu nemendum með ofnæmi. Það fór 

mikill tími í undirbúning kennslu og að finna uppskriftir sem hæfðu hverjum nemanda. 

Markmið með lokaverkefninu er að einfalda undirbúningsvinnu kennara þegar nemendur 

með ofnæmi koma í heimilisfræði. Í heimilisfræðikennslu er námsefnið oftast nær uppskriftir 

þar sem um verklega kennslu er að ræða. Fæðuofnæmi nemenda getur því oft og tíðum gert 

undirbúning kennslunnar flókinn og tímafrekan. Til eru margar góðar uppskriftir á netinu og í 

bókum sem hægt er að nota í heimilisfræði en sjaldan hentar uppsetning eða stærð uppskriftar 

fyrir kennslu sem er bundin ákveðnum skilyrðum. Í því skyni má nefna tímaramma kennslunnar 

sem er að jafnaði 80 mínútur og stærð uppskriftar en best er að hún sé fyrir tvo til þrjá 

nemendur.  

Í uppskriftaheftinu eru kennslumiðaðar uppskriftir án algengra ofnæmisvalda. Um 

hefðbundnar uppskriftir er að ræða svo það er mjög auðvelt að nota þær fyrir allan hópinn 

þegar þess er þörf. Uppskriftirnar eru án eggja og mjólkur annars vegar og hins vegar einnig 

án glútens og henta því þeim nemendum sem hafa ofnæmi fyrir þessum þremur 

ofnæmisvöldum. Á vinstri síðu heftisins er uppskriftin án eggja og mjólkur og á hægri síðu er 

sama uppskrift en þá einnig án glútens. Fyrri uppskriftin er einnig tilvalin fyrir þá nemendur 
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sem neyta ekki dýraafurða (vegan). Sérstök áhersla er lögð á bakstur þar sem erfiðara er að 

sneiða hjá glúteni, mjólk og eggjum í bakstri en við matreiðslu. Í matreiðslu þarf sjaldan að 

breyta uppskriftum þó svo notaðar séu sambærilegar vörur án ofnæmisvalda. Á hinn bóginn 

þarf oftast að breyta hlutföllum í bakstri og jafnvel skipta út hráefnum til þess að uppskriftin 

gangi upp. 

Í greinargerðinni sem fylgir uppskriftaheftinu er farið yfir hvað heimilisfræðikennarar þurfa 

að vita þegar nemandi er með fæðuofnæmi. Áhersla verður lögð á þrjá algenga ofnæmisvalda 

sem eru glúten, egg og mjólk þar sem þeir verða oft á vegi nemenda og kennara í heimilisfræði. 

Leitað var svara við eftirfarandi rannsóknarspurningum:  

o Hvað er fæðuofnæmi? 

o Hvað er ofnæmi fyrir glúteni, mjólk og eggjum? 

o Hverju þarf kennari að huga að í kennslu nemenda með fæðuofnæmi? 

o Hvernig kennsluefni án ofnæmisvalda hentar fyrir heimilisfræði? 

Til þess að svara þessum spurningum verður byrjað á að fara yfir það hvað fæðuofnæmi er 

og verður ofnæmi fyrir glúteni, mjólk og eggjum kynnt sérstaklega. Síðan verður farið yfir hvað 

þarf að vera til staðar í kennslustofunni fyrir nemendur með fæðuofnæmi og hvað kennari þarf 

að vera meðvitaður um við undirbúning kennslunnar. Í framhaldi af því verður svo farið yfir 

það hvernig uppskriftir henta nemendum með fæðuofnæmi. Skoðað verður hvað er til af 

námsefni og uppskriftum fyrir þennan nemendahóp og hvort þær passi vel fyrir 

heimilisfræðikennslu. Í lokin verður uppskriftaheftið „Bakstur fyrir alla: Mjólkur-, eggja- og 

glútenfrítt góðgæti“ kynnt og farið yfir uppsetningu og uppbyggingu á því. Einnig verður sagt 

frá því hvernig uppskriftaheftið tengist hæfniviðmiðum í Aðalnámskrá grunnskóla (2013). 

Samantekt úr niðurstöðum við rannsóknarspurningum kemur svo fram í niðurlagi en svo taka 

lokaorð við. 
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2 Hvað er fæðuofnæmi? 

Mikill munur er á fæðuóþoli og fæðuofnæmi en því er oft ruglað saman þar sem einkenni fólks 

með þessa sjúkdóma geta verið svipuð. Því er nauðsynlegt að fá greiningu til þess að vita hvort 

um ofnæmi er að ræða. Fæðuóþol er í raun samheiti yfir óútskýrð einkenni sem líkjast 

ofnæmiseinkennum og tengjast fæðu (Manuyakorn og Tampowpong, 2019). Þegar 

fæðuofnæmi er til staðar hefur líkaminn myndað mótefni gegn efnasamböndum sem finnast 

í fæðunni.  

Það er að mörgu að hyggja þegar nemendur með fæðuóþol eða fæðuofnæmi koma í 

heimilisfræði og mikilvægt er að þekkja muninn á óþoli, ofnæmi og bráðaofnæmi. Einnig þarf 

að þekkja einkenni og viðbrögð við ofnæmislosti. Í þessum kafla verður því fæðuofnæmi og 

óþol útskýrt nánar. Byrjað verður að fara yfir tíðni og orsök en í framhaldi af því verður fjallað 

um einkenni og meðferð.  

2.1 Tíðni og orsök fæðuofnæmis 

Algengustu fæðuofnæmisvaldar eru kúamjólk, hænuegg, jarðhnetur, trjáhnetur, fiskur, 

skelfiskur, hveiti og soja (West, 2017). Fjölmargir, eða 20‒35% manna, telja sig hafa 

fæðuofnæmi eða fæðuóþol en hafa þó ekki fengið sjúkdómsgreininguna eða staðfestingu á 

því (Ari J. Jóhannesson o.fl., 2015). Árið 1991 var tíðni barna sem greindust með ofnæmi farin 

að hækka (Davíð Gíslason, 1991). Enn fara þessar tölur hækkandi en fæðuofnæmi eykst 

stöðugt í vestrænum löndum og er talið að um 4‒5% barna fái fæðuofnæmi (Sigurveig Þ. 

Sigurðardóttir, 2016). Hugsanlega fara þessar tölur áfram hækkandi með hverju ári þar sem 

það kom meðal annars í ljós í rannsókn meðal bandarískra barna undir 18 ára að tíðni ofnæmis 

hækkaði um 18% á árunum 1997‒2007 (Branum og Lukacs, 2008).  

Ofnæmi og óþol á Íslandi sem og í öðrum vestrænum löndum er stöðugt að aukast og eru 

orðin nokkuð algeng (Herbert Eiríksson o.fl., 2000). Ekki er alveg vitað hvað veldur þessari 

aukningu en talið er að aukið framboð af fæðu og umhverfisþættir gætu spilað inn í. Margar 

rannsóknir hafa beint sjónum sínum að því hvers vegna tíðni ofnæmis sé á uppleið og að það 

gæti skipt máli hvenær ungbörn kynnist ofnæmisvökum. Það er ekki vitað fyrir víst hvort það 

hjálpi til eða geri illt verra að kynna ungbörnum fyrir ofnæmisvöldum snemma eða forðast þá 

alveg fyrstu mánuðina (West, 2017). Það eru meiri líkur en minni að tíðni ofnæmis minnki með 

því að kynna ungbörn snemma eða um 4‒6 mánaða fyrir ofnæmisvökum í staðinn fyrir eftir 

12 mánaða aldur. 

Algengi fæðuofnæmis hjá þeim sem hafa fengið sjúkdómsgreiningu er um 2‒5% hjá 

fullorðnum en 6‒8% hjá börnum (Iweala og Commins, 2018). Ástæða þess að tíðnin er ekki sú 

sama hjá börnum og fullorðnum er að það er ekki óalgengt að fæðuofnæmi fari minnkandi 
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þegar börn þroskast en það á ekki alltaf við. Þau fæðuofnæmi sem verða vægari með aldrinum 

eru aðallega mjólkur- og eggjaofnæmi (West, 2017). Um helmingur til tveir þriðju barna losna 

við slík ofnæmi. Það er ekki eins algengt að hnetuofnæmi fari minnkandi með aldri en talið er 

að einungis um 22% fólks losni við slík ofnæmi. 

2.2 Einkenni og meðferð fæðuofnæmis 

Engir tveir einstaklingar eru eins og líkamar bregðast því ekki eins við áreiti. Þeir sem eru með 

ofnæmi þurfa þess vegna að þekkja sín ofnæmiseinkenni vel og vita hvenær á að bregðast við. 

Þeir þurfa að þekkja sín mörk, t.d. þurfa þeir að vita hvort þeir þoli að snerta ofnæmisvaldinn 

eða jafnvel hvort þeir geti verið í sama rými og hann.  

Ofnæmiseinkenni geta verið allt frá því að vera væg upp í að vera lífshættuleg og fer það 

allt eftir því hvort einstaklingurinn er með óþol, ofnæmi eða bráðaofnæmi. Þess vegna er 

nauðsynlegt að heimilisfræðikennari þekki hvaða einkenni eigi við hvaða sjúkdóm og geti 

brugðist rétt við ef barn fær ofnæmislost. Hér á eftir verða þessir þrír sjúkdómar útskýrðir í 

stuttu máli og fjallað um meðferð við þeim.  

2.2.1 Óþol og ofnæmi 

Óþol er vægasti ofnæmissjúkdómurinn og eru einkenni hans ekki lífshættuleg en geta valdið 

miklum óþægindum. Þeir sem eru með óþol þola illa ákveðna fæðu. Þeir finna jafnvel fyrir 

óþægindum í maganum eða húðinni, m.a. exem eða útbrot, eftir að hafa neytt fæðunnar en 

einkenni gætu jafnvel komið nokkrum dögum seinna (Davíð Gíslason, 1991). Ef einstaklingur 

neytir fæðu sem hann er með óþol fyrir eru einkennin ekki einungis bundin við meltingarveg 

eða húð heldur geta þau birst á marga vegu. Þá má nefna liðverki, mígreni og einkenni frá 

öndunarfærum og taugakerfi. Algengustu einkenni frá meltingarvegi eru uppþemba, 

niðurgangur, ógleði, brjóstsviði og kviðverkur og eiga þessi einkenni við hjá þeim sem eru með 

óþol og ofnæmi (Ari J. Jóhannesson o.fl., 2015). 

Þeir sem eru með ofnæmi geta fengið margvíslegt einkenni meðal annars frá húð eða 

meltingarvegi. Þegar fólk með ofnæmi kemst í nálægð við ofnæmisvaldinn eru algengustu 

viðbrögð líkamans útbrot, óþægindi eða erting í húð (Davíð Gíslason, 1991). Í kjölfar þessara 

einkenna geta fylgt uppköst þegar ofnæmisvaldandi fæðu er neytt. Einkenni eru mislengi að 

birtast og geta komið fljótlega í ljós eða um einum til fimm klukkutímum eftir að viðkomandi 

kemst í snertingu við ofnæmisvaldinn. Þegar börn fá ofnæmiseinkenni eru ofnæmisvaldarnir 

mjólk eða egg orsakavaldar í 90% tilvika (Ari J. Jóhannesson o.fl., 2015). 

2.2.2 Bráðaofnæmi 

Þeir sem eru með bráðaofnæmi þurfa að passa sig vel og vera sífellt á varðbergi þar sem 

einkennin geta verið lífshættuleg (Davíð Gíslason, 1991). Einkennin koma oftast aðallega fram 
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í slímhúð en þá byrja augun að sökkva og erting verður í hálsi. Útbrot eða erting í húð fylgir 

oftast og fljótlega kemur mikill kláði. Öndunarvegurinn getur þrengst í kjölfar þessara einkenna 

og þá þarf að gefa adrenalín sem allra fyrst. Þegar bráðaofnæmi er til staðar þarf því ávallt að 

vera með adrenalínpenna nálægt þar sem einkennin birtast aðeins á nokkrum sekúndum eða 

mínútum eftir að fæðu er neytt. Í framhaldinu þarf að koma viðkomandi undir læknishendur 

eins fljótt og mögulegt er.  

Orsakir bráðaofnæmiseinkenna geta verið tvenns konar. Annars vegar vegna IgE 

ónæmissvars en þá gerist það að líkaminn hefur myndað mótefnið IgE (immúnóglóbúlín) þegar 

hann komst í snertingu við ofnæmisvakann í fyrsta skipti (Anvari o.fl., 2019; Helga 

Ögmundsdóttir, 2000). Þegar ofnæmisvakinn kemur aftur í líkamann sendir IgE boð til 

mastfrumna að losa histamín úr líkamanum en mastfrumurnar geyma efni sem valda 

ofnæmiseinkennum. Þetta ferli getur bæði verið erfitt og jafnvel lífshættulegt. Viðbrögð við 

áreitinu geta annaðhvort komið mjög fljótt í ljós eða að það taki líkamann um 20 mínútur að 

bregðast við. 

Hins vegar geta ofnæmisviðbrögð komið vegna ósértækrar ræsingar ónæmiskerfisins við 

það að komast í snertingu við ofnæmisvaka, t.d. hnetur (Unnur Steina Björnsdóttir o.fl., 2002). 

Viðbrögðin eru óháð skammti og eru því ekki fyrirsjáanleg. Ekki er vitað nákvæmlega hver 

ástæðan er en bráðaofnæmisviðbrögð myndast undir eins með losun histamíns (Cochran, 

2005). 

Ofnæmislost er alvarlegasta afleiðing bráðaofnæmis og getur leitt til dauða. Í Bretlandi 

deyja um 20 manns af völdum ofnæmislosts á hverju ári (Unnur Steina Björnsdóttir o.fl., 2002). 

Ofnæmislost, eða bráðaofnæmiskast eins og það er oft kallað í daglegu máli, er að færast í 

aukana. Ofnæmislost er ferlið sem á sér stað þegar einkenni frá blóðrás og öndunarvegi eru 

lífshættuleg og fara hratt versnandi. Nauðsynlegt er að gefa adrenalín í vöðva þar sem það 

hindrar losun boðefna frá mastfrumum. Það hjálpar einnig við að víkka öndunarveginn og 

örvar hjarta- og æðakerfið. Við ofnæmislosti eru einnig notuð lyf á borð við andhistamín, 

sykurstera og æðavirk lyf. Fæða úr öllum fæðuflokkum getur valdið ofnæmislosti en þó er 

algengast að hnetur valdi slíkum lostum (Ari J. Jóhannesson o.fl., 2015).  

Eins og gefur að skilja er nauðsynlegt að kennarar, starfsmenn í eldhúsi og ekki síst 

heimilisfræðikennarar fái þjálfun í að nota adrenalínpenna til þess að vera viðbúin ef nemandi 

fer í ofnæmislost (Aðalheiður Rán Þrastardóttir, 2017). Þetta eru þeir starfsmenn í skólum sem 

eru hvað líklegastir til að vera á staðnum ef nemandi fær ofnæmislost og þurfa því mögulega 

að veita bráðaþjónustu. Þeir sem sinna bráðaþjónustu þurfa að þekkja einkenni ofnæmislosts 

vel þar sem röng viðbrögð geta kostað mannslíf. Meðferðin felur í sér að veita rétt viðbrögð, 

finna orsökina, gefa adrenalín í vöðva og vökva í æð. Þeir sem gætu þurft að sinna þessari 

bráðaþjónustu eru foreldrar og forráðamenn, makar og aðrir nánir aðstandendur, 
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skólahjúkrunarfræðingar og kennarar. Þessir aðilar ættu því allir að fá þjálfun í notkun 

adrenalínpenna (Unnur Steina Björnsdóttir o.fl., 2002). Gott er að hafa í huga að adrenalín er 

mjög viðkvæmt fyrir hitabreytingum svo það er gott að geyma það á þeim stöðum sem 

einstaklingur með bráðaofnæmi fer á í stað þess að hafa hann ávallt meðferðis. 

Einkenni ofnæmislosts koma fram á nokkrum mínútum en ná hámarki eftir 15‒30 mínútur 

(Unnur Steina Björnsdóttir o.fl., 2002). Einkenni geta borist frá mörgum líffærakerfum 

samtímis. Í upphafi geta einkennin verið hitakennd húð og kláði sem byrjar staðbundið en fer 

svo út um allan líkamann og geta þau haft m.a. áhrif á hjartslátt. Önnur þekkt einkenni eru 

ofsabjúgur, ofsakláði, hnerri, nefstífla, astmi, kviðverkir, uppþemba og uppköst ásamt bólgu í 

öndunarvegi sem getur valdið köfnun. Ferlið byrjar með erfiðleikum við kyngingu eða öndun 

sem endar með losti, örmögnun, yfirliði og jafnvel dauða. Þegar einstaklingur fær ofnæmislost 

þarf að leita læknis og vera undir eftirliti í sólarhring á eftir þar sem möguleiki er á síðbúnu 

ofnæmissvari fjórum til tuttugu og fjórum klukkustundum eftir ofnæmislostið þrátt fyrir að 

ofnæmisvaldurinn hafi verið fjarlægður. 

2.2.3 Meðferð 

Meðferð við fæðuofnæmi er annars vegar bráðameðferð við ofnæmislosti sem rædd hefur 

verið nokkuð hér að framan. Felst hún fyrst og fremst í því að veita bráðahjálp með adrenalíni 

til þess að koma í veg fyrir alvarlegri afleiðingar. Þegar adrenalín er gefið þarf að taka pennann 

úr hulstrinu og hann er virkjaður með því að þrýsta honum þéttingsfast að lærvöðvanum 

(Unnur Steina Björnsdóttir o.fl., 2002). Mælt er með því að þetta sé gert utan yfir buxur til þess 

að spara tíma. Við þetta ferli kemur nál út úr pennanum og fer þá adrenalín sjálfkrafa í vöðvann 

á innan við þremur sekúndum.  

Hins vegar eru fyrirbyggjandi aðgerðir sem byggja á að forðast þá ofnæmisvalda sem valda 

einkennum en þær eru mjög nauðsynlegar. Það getur verið mismunandi hversu mikið þarf að 

forðast þá og fer það eftir því hvort einstaklingur er með óþol, ofnæmi eða bráðaofnæmi og 

hversu næmur hann er fyrir sínum ofnæmisvaldi. Tilgangur fyrirbyggjandi aðgerða er fyrst og 

fremst að koma í veg fyrir einkenni og hjálpa fólki að vera heilt heilsu. 

Einnig er mögulegt að fara í afnæmismeðferð sem snýst um það að byggja upp þol fyrir 

ofnæmisvaldinum (Unnur Steina Björnsdóttir o.fl., 2002). Þessar meðferðir eru ekki hættu-

lausar þar sem líkur á ofnæmislosti eru ávallt til staðar. Frá árinu 1945 hafa 45 manns dáið í 

Bretlandi af völdum afnæmismeðferða eða húðprófa og er því mikilvægt að slíkar meðferðir 

eigi sér stað þar sem góð aðstaða er fyrir endurlífgun og fólk með þekkingu er til staðar ef 

bregðast þarf við.  

Á Íslandi starfar skólahjúkrunarfræðingur í flestöllum skólum landsins sem hægt er að leita 

til. Starfsmenn og nemendur eru afar lánsamir að hafa hjúkrunarfræðing innan veggja skólans 
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sem getur kennt starfsfólki á adrenalínpenna ásamt því að vera til staðar ef ofnæmisviðbrögð 

koma fram hjá nemendum eða starfsfólki. 

Mikilvægt er að árétta að matvæli geta valdið lífshættulegum einkennum hvort sem 

einstaklingur kemst í snertingu við ofnæmisvaldinn eða að hann hafi einungis verið í sama rými 

og ofnæmisvaldurinn (Unnur Steina Björnsdóttir o.fl., 2002). Hið síðarnefnda á við þá sem eru 

næmir en oftast er það vegna jarðhneta, trjáhneta, fisks, skelfisks eða soja. Hjá börnum er það 

einnig vegna eggja og mjólkur. Hér á eftir verður farið yfir algenga ofnæmisvalda og verða 

ofnæmisvaldarnir egg, mjólk og glúten sérstaklega skoðaðir. 
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3 Algengir ofnæmisvaldar 

Talið er að hnetur séu hættulegasti ofnæmisvaldurinn þar 

sem þær valda flestum dauðsföllum (West, 2017). Bæði 

hér á landi og erlendis er að verða algengara að skólar séu 

með hnetulaust svæði eða skólabyggingin sé jafnvel 

alfarið hnetulaus sem þýðir að það megi ekki koma með 

neitt sem inniheldur hnetur inn fyrir dyr skólans (Nowak-

Wegrzyn o.fl., 2001). Upplýsingar um hnetulausa skóla 

koma fram á heimasíðum og merkingar hanga uppi við 

innganga. Á mynd 1 er hægt að sjá dæmi um slíka 

merkingu en það er hægt að sjá margar útfærslur á síðu 

Astma- og ofnæmisfélags Íslands (e.d.).  

Þar sem margir leik- og grunnskólar á Íslandi eru 

orðnir hnetulausir var ákveðið að taka hnetur ekki fyrir 

sem algengan ofnæmisvald í uppskriftaheftinu en allar 

uppskriftirnar eru hnetulausar. Það er nokkuð auðvelt að 

komast hjá því að nota hnetur í heimilisfræðikennslu og sleppa þeim ef þær koma fyrir í 

uppskriftum. Nauðsynlegt er að lesa innihaldslýsingar á matvælum vel ef nemandi er með 

bráðaofnæmi fyrir hnetum.  

Aftur á móti eru mjólk, egg og glúten ofnæmisvaldar sem eru algengir og erfiðara að sneiða 

hjá í bakstri en hnetum. Þeir ofnæmisvaldar sem eru algengastir hjá börnum eru mjólk og egg 

en það eru ofnæmi sem geta minnkað með árunum og jafnvel horfið þegar komið er fram á 

fullorðinsár (Elva Gísladóttir o.fl., 2018). Hér á eftir verður gerð nánari grein fyrir þeim þremur 

ofnæmisvöldum sem einblínt er á í uppskriftaheftinu sem fylgir þessari greinargerð það eru 

egg, mjólk og glúten. 

3.1 Egg 

Eggjaofnæmi er nokkuð algengt og þá aðallega meðal barna. Í rannsókn sem var gerð á 

íslenskum börnum á fyrsta aldursári mældust 1,4% þeirra með ofnæmi fyrir eggjum (Harpa 

Kristinsdóttir o.fl., 2011). Algengt er að börn sem eru með ofnæmi fyrir eggjum fái exem eða í 

um 35% tilfella (Ari J. Jóhannesson o.fl., 2015). Batahorfur eru samt nokkuð góðar og möguleiki 

á því að einkenni minnki með aldri. 

Það getur skipt máli hvort eggið sé eldað eða hrátt. Í ástralskri rannsókn á börnum með 

eggja- og mjólkurofnæmi kom í ljós að 70‒75% barnanna þoldu egg eða mjólk sem var búið að 

baka eða elda (Leonard o.fl., 2012). Þeir sem eru með ofnæmi fyrir eggjum þurfa þó að forðast 

Mynd 1. Dæmi um merkingu hjá 
hnetulausum skóla. 
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eggið í heild sinni, það er bæði eggjarauðu og eggjahvítu (Elva Gísladóttir o.fl., 2018). Það er 

gert til þess að koma í veg fyrir ofnæmisviðbrögð þar sem erfitt er að aðskilja þær án þess að 

hvor tveggja mengist. Miklar líkur eru á að þeir sem eru með ofnæmi fyrir eggjum þurfi að 

forðast margar tegundir þeirra m.a. hænuegg, kríuegg og svartfuglsegg. 

3.2 Mjólk 

Þeir sem þola ekki mjólk eru annaðhvort með mjólkurofnæmi eða mjólkuróþol en því er oft 

ruglað saman. Í raun eru þetta tveir ólíkir sjúkdómar. Þeir sem eru með mjólkuróþol finna fyrir 

einkennum í meltingarvegi meðan þeir sem eru með mjólkurofnæmi fá ofnæmiseinkenni 

þegar þeir neyta mjólkur (Rangel o.fl., 2016). Einkennin frá báðum sjúkdómum geta komið 

fram allt frá nokkrum mínútum eða nokkrum dögum eftir að fæðunnar hefur verið neytt. 

Mjólkuróþol er mun algengara en mjólkurofnæmi (Harpa Kristinsdóttir o.fl., 2011) og er 

það eitt algengasta fæðuvandamálið hjá einstaklingum (Huang og Kim, 2012). Mjólkuróþol 

versnar oftast með árunum og er algengast meðal fullorðinna einstaklinga. Einkennin eru 

aðallega frá meltingarvegi og er það þá oftast niðurgangur, uppköst og krampar sem hrjá þá 

sem eru með mjólkuróþol (Rangel o.fl., 2016).  

Þeir sem eru með mjólkuróþol þola oft laktósafríar mjólkurvörur og er framboð á þeim 

vörum orðið nokkuð gott svo auðvelt er að forðast laktósa nú til dags. Einnig er hægt að fá 

töflur sem innihalda meltingarensím sem auðvelda meltingunni að brjóta niður laktósa í 

glúkósa og galaktósa (Swagerty jr. o.fl., 2002). 

Mjólkurofnæmi er algengast hjá börnum en ofnæmið getur minnkað og jafnvel farið alveg 

með árunum (Ari J. Jóhannesson o.fl., 2015). Einkennin hjá þeim sem eru með ofnæmi eru frá 

meltingarvegi líkt og hjá þeim sem eru með óþol sem sagt niðurgangur, uppköst og krampar. 

Önnur einkenni sem hrjá einkum þá sem eru með ofnæmi eru astmi, slímhimnubólga og erting 

í húð (Rangel o.fl., 2016) en 35% barna með mjólkurofnæmi eru með exem (Ari J. Jóhannesson 

o.fl., 2015).  

Þeir sem eru með mjólkurofnæmi þola engar mjólkurvörur eða vörur sem innihalda mjólk 

og þurfa því að vera á varðbergi og lesa vel á allar innihaldslýsingar þar sem mjólk leynist víða. 

Í innihaldslýsingum þarf einnig að leita eftir mjólkurdufti eða mysupróteini í vörum eins og 

brauðraspi, kjötbollum, lifrarkæfu og sælgæti (Elva Gísladóttir o.fl., 2018).  

3.3 Glúten 

Þeir sem eru viðkvæmir fyrir glúteni geta verið með glútenóþol eða glútenofnæmi (Elli o.fl., 

2015). Báðir hópar þurfa að forðast glúten en munurinn liggur í einkennum, þeir sem eru með 

óþol fá óþægindi við neyslu glútens meðan þeir sem eru með ofnæmi geta orðið lífshættulega 

veikir ef þeir innbyrða glúten. Ef um glútenofnæmi er að ræða eru einstaklingar með 
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sjúkdóminn selíak. Auk þessara tveggja hópa er líka hægt að vera með ofnæmi fyrir hveiti. 

Þetta eru þrír ólíkir sjúkdómar en í raun er meðferðin við þeim nokkurn veginn sú sama. Þeir 

sem eru með glútenóþol eða selíaksjúkdóminn þurfa að forðast allar vörur sem innihalda 

glúten en það er helsta uppbyggingarefni hveitis (Elva Gísladóttir o.fl., 2018). Glúten er í 

fæðutegundum sem eru úr hveiti t.d. pasta, kökum, kexi, lyftidufti, einnig byggi, heilkorni, 

haframjöli og ýmsum þurrvörum. Þar sem glúten leynist víða þurfa þeir sem mega ekki fá 

glúten að fara mjög varlega og huga vel að því hvaða matvæli þeir neyta. Þeir sem eru með 

ofnæmi fyrir hveiti þurfa einungis að sleppa þeim matvælum sem innihalda hveiti. 

Með IgE mælingu er hægt að greina hvort um er að ræða hveitiofnæmi eða selíaksjúkdóm 

sem er algengara meðal fullorðinna en mælist þó einnig hjá börnum (Elli o.fl., 2015). Algengi 

selíak er um 1% og er eru sjúkdómsgreiningar stöðugt að aukast og er talið að það sé 

raunveruleg aukning en ekki einungis aukin vitundarvakning varðandi sjúkdóminn 

(Charlesworth, 2020; Lebwohl o.fl., 2018). 

Selíak er sjálfsofnæmissjúkdómur þar sem líkaminn bregst við áreitinu og sýnir 

ofnæmiseinkenni þegar fæðu er neytt sem inniheldur glúten (Lebwohl o.fl., 2018). Þegar 

einstaklingur með sjúkdóminn selíak fær glúten getur það haft langtímaáhrif á smáþarmana 

þar sem þarmatoturnar bólgna eða fletjast út í hvert skipti sem glúten kemst í 

meltingarveginn. Ef það ferli gerist ítrekað getur það valdið varanlegum skemmdum (Trausti 

Valdimarsson, e.d.).  

Á mynd 2 er hægt að sjá muninn á 

heilbrigðum þarmatotum og þarmatotum 

einstaklings með sjúkdóminn selíak. Myndin er 

af síðu Celiac disease foundation (e.d.) en 

textinn á myndinni var upphaflega á ensku. 

Hann var þýddur yfir á íslensku af höfundi. Á 

myndinni sést hve mikill munur er á 

þarmatotum heilbrigðra einstaklinga og þeirra 

sem eru með sjúkdóminn selíak. Sjúklingar 

þjást oft af næringarskorti þar sem hlutverk 

þarmatota í líkamanum er að stuðla að frásogi 

næringarefna en skemmdar þarmatotur ná ekki 

að sinna því hlutverki (Trausti Valdimarsson, e.d.).  

Þegar líkaminn hefur fengið glúten úr fæðu eða lyfjum getur sjúkdómurinn þróast og 

einkenni komið fram. Einstaklingar geta fengið sjúkdóminn selíak hvenær sem er á lífsleiðinni 

en hann er einnig arfgengur (Gasbarrini o.fl., 2014). Ef grunur er um sjúkdóminn er mælt með 

því að fara í blóðrannsókn þar sem mótefni eru mæld (Ari J. Jóhannesson o.fl., 2015). Þar sem 

Mynd 2. Þarmatotur hjá heilbrigðum 
einstaklingum og þeim sem eru 
með selíak sjúkdóm. 
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sjúkdómurinn er arfgengur gæti einnig verið skynsamlegt að fara í skimun ef einhver nákominn 

greinist með hann þar sem helsti vandinn er hversu margir eru með selíak án þess að hafa 

fengið greiningu (Lebwohl o.fl., 2018).  

Einkenni sjúkdómsins birtast á marga vegu og eru ólík öðrum óþolseinkennum og eru mjög 

misjöfn milli einstaklinga (Ari J. Jóhannesson o.fl., 2015). Einkennin geta verið margvísleg en 

algengt er að þau séu frá meltingarvegi eins og niðurgangur, uppþemba og uppköst 

(Charlesworth, 2020). Einnig eru þekkt einkenni þyngdartap og vaxtaskerðing hjá börnum. Ef 

sjúkdómurinn er ómeðhöndlaður geta einkennin þróast í alvarlegri einkenni eins og 

næringarskort, hárlos, frjósemisvandamál eða jafnvel aukna hættu á beinbrotum. Eina 

meðferðin er að forðast glúten alla ævi. 

Ef einstaklingur með selíaksjúkdóminn innbyrðir aðeins korn af glúteni getur það haft mikil 

líkamleg áhrif í nokkrar vikur og getur þetta því verið alvarlegur sjúkdómur (Selíak- og 

glútenóþolssamtök Íslands, e.d.-b; Trausti Valdimarsson, e.d.). Þess vegna er nauðsynlegt fyrir 

heimilisfræðikennara að þekkja vel til sjúkdómsins og hversu mikið hann getur skert lífsgæði 

þeirra sem hafa hann. Það er nauðsynlegur bakgrunnur að þekkja vel til eggja-, hveiti- og 

mjólkurofnæmis ásamt sjúkdómsins selíak þegar matvæli eru hluti af kennsluefni og taka þarf 

tillit til nemenda með fæðuofnæmi. Í næsta kafla verður farið í þætti sem snúa að 

kennsluumhverfi eins og kennslustofuna, krossmengun og þau atriði sem skipta miklu máli 

þegar þarf að koma til móts við nemendur með ofnæmi.  
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4 Kennslan í heimilisfræðistofunni 

Heimilisfræði er kennd í nánast öllum skólum á Íslandi og er hluti af list- og verkgreinum þar 

sem fram fer verkleg kennsla í kennslustofu með sérútbúnaði (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 

108). Kennslustofa í heimilisfræði er kölluð kennslueldhús. Þar er oftast að finna sex til átta 

nemendaeldhús en stundum færri og fer það eftir stærð skóla. Kennslustofan skipar stóran 

sess í verklegri kennslu og mótar hún andrúmsloft stofunnar og því er mikilvægt að áhöld og 

verkfæri eigi sinn stað og auðvelt sé að ganga um hana (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 110). 

Í minni skólum á landsbyggðinni er heimilisfræði stundum kennd í mötuneytum skólanna eða 

í eldhúsum félagsheimila á staðnum. Hér á eftir verður eingöngu fjallað um hefðbundin 

kennslueldhús. 

Í þessum kafla verður farið yfir helstu þætti sem kennari þarf að vera meðvitaður um í 

kennslu sinni svo hún ógni ekki öryggi nemenda með fæðuofnæmi. Í fyrsta lagi verður skoðað 

hvað þarf að passa upp á til þess að gæta að öryggi nemenda með fæðuofnæmi svo verður 

skoðað hvernig er gott að skipuleggja kennslustofuna.  

4.1 Nemendur með fæðuofnæmi 

Viðhorf nemenda til heimilisfræði er almennt jákvæð en 76‒89% nemenda í 7. og 10. bekk 

töldu heimilisfræði vera mjög eða frekar skemmtilega námsgrein (Gerður G. Óskarsdóttir o.fl., 

2014, bls. 265). Flestum nemendum finnst gaman að koma í heimilisfræði og er því mikilvægt 

að viðhalda þeirri gleði þrátt fyrir fæðuofnæmi. Þá þarf að taka tillit til þeirra sérþarfa í 

skipulagningu kennslunnar. Kennari þarf ávallt að mæta nemendum þar sem þeir eru staddir. 

Það er mikilvægt að nemendur finni ekki pirring, óþolinmæði eða óöryggi frá kennara þegar 

einhver er með fæðuofnæmi (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 110‒111). Kennarinn þarf að 

vera boðinn og búinn að aðstoða og vera vel undirbúinn fyrir kennsluna og þá sérstaklega 

þegar nemendur með fæðutengdar sérþarfir koma í kennslustund. 

Nálgun nemenda með fæðuofnæmi fer eftir því hversu næmur einstaklingurinn er fyrir 

sínum ofnæmisvaldi. Því er mikilvægt að kennari afli sér upplýsinga um nemendur með 

fæðuofnæmi t.d. hjá skólahjúkrunarfræðingi og hversu næmir þeir eru fyrir sínum 

ofnæmisvaka. Dæmi eru um að nemendur geti ekki komið nálægt þeim matvælum sem þeir 

hafa ofnæmi fyrir og þarf þá kennari að vera undirbúinn. Kennari þarf þá að fara vel yfir það 

nemendaeldhús sem nemandinn á að vinna í og vera viss um að búið sé að þrífa vinnuborð og 

snertifleti vel áður en kennslustundin byrjar. Það getur einnig veitt foreldrum öryggi ef kennari 

hefur samband til þess að fá upplýsingar um hvaða matvæli eru notuð heima fyrir. Þetta á þó 

aðallega við ef nemendur eru með fjölþætt ofnæmi en það er þegar ofnæmisvakarnir eru þrír 

eða fleiri (Carlsen o.fl., 2008). 
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Í heimilisfræði er mikið um samvinnu og nemendur vinna oftast í pörum eða hópum. Þeir 

nemendur sem eru mjög næmir geta því átt erfitt með að vinna með öðrum og þurfa þess 

vegna stundum að vinna einir. Ef það er mögulegt að leyfa nemendum sem eru með ofnæmi 

að vinna í hópum ber að reyna það eftir fremsta megni svo þeir fái einnig þjálfun í samvinnu 

og tilheyri hópi eins og samnemendur.  

Upplýsingaferlið er mismunandi milli skóla en oftast er ætlast til þess að foreldrar skili 

læknisvottorði til skóla um fæðuofnæmi nemenda. Í upphafi skólaárs þarf því heimilisfræði-

kennari að kynna sér hvaða nemendur verða næsta skólaár og hvaða fæðutengdar sérþarfir 

þeir eru með til þess að fá tíma til undirbúnings. Gott er að skoða læknisvottorðin með 

skólahjúkrunarfræðingi og fá leiðsögn ef þess er þörf.  

Mikilvægt er að þekkja vel adrenalínpenna (t.d. Epi-Pen) og notkun hans. Þeir eru 

viðkvæmir fyrir ljósi og hitastigi en einnig er fyrningartíminn oft stuttur og þarf því að passa 

vel upp á að endurnýja hann reglulega. Hægt er að nýta útrunna adrenalínpenna til þess að 

æfa notkun þeirra til dæmis með því að stinga í kjöt (kjúklingabringu eða annað kjöt) eða ávexti 

(appelsínu, banana eða annað). Ef nemandi er með bráðaofnæmi og mjög næmur þarf afar 

lítið til þess að líkaminn sýni viðbrögð. Nauðsynlegt er að huga vel að því hversu hratt ferlið 

getur verið og bregðast rétt við.  

4.2 Kennslueldhús 

Kennslustofan í heimilisfræði, eða svokallað kennslueldhús, er frábrugðin öðrum 

kennslustofum þar sem þar er að finna ýmis matvæli og tæki sem ekki eru annars staðar. Því 

er nauðsynlegt að hafa skýrar reglur og aðgengilegt skipulag svo auðvelt sé að vinna í 

eldhúsinu, sækja það sem vantar og einnig flýtir það fyrir frágangi.  

Þegar nemendur með bráðaofnæmi koma í kennslustofuna þarf að passa vel upp á 

hreinlæti til þess að koma í veg fyrir krossmengun matvæla. Kennari þarf einnig að þekkja vel 

stofuna sína og skipulag hennar og því getur gott skipulag einnig skipt miklu máli. Ofnæmi er 

persónubundið og börn með ofnæmi eru því misnæm fyrir sínum ofnæmisvöldum. Mikilvægt 

er að taka tillit til þeirra nemenda sem geta ekki verið í sama rými og ofnæmisvaldurinn án 

þess að fá einkenni (Unnur Steina Björnsdóttir o.fl., 2002). Í kennslustofunni þurfa auk þess að 

vera til staðar adrenalínpenni, ofnæmislyf eins og Histasín eða Lóritín og verkferlar við 

ofnæmiskasti ef ske kynni að hjúkrunarfræðingur væri ekki við. Mikilvægt er að kennari hafi 

þekkingu og búnað til þess að bregðast við ef nemandi fer í ofnæmislost. 

4.2.1 Krossmengun 

Hreinlæti er eitt það mikilvægasta sem þarf að huga að þegar nemendur eru með ofnæmi og 

þá sérstaklega bráðaofnæmi. Þegar smit á milli matvæla á sér stað er talað um krossmengun. 
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Oftast á það sér stað ef borð eða áhöld eru ekki þrifin nægilega vel á milli þess sem matvæli 

hafa verið notuð. Þess vegna þarf að passa vel upp á að hreinsa alla fleti í eldhúsinu milli 

kennslustunda og þá sérstaklega áður en nemendur með bráðaofnæmi koma inn í stofuna.  

Oft er nóg að sleppa að nota þá ofnæmisvalda sem þarf að forðast en mikilvægt er að passa 

einnig áhöld og vinnusvæði nemenda ef samnemendur eru að nota þau matvæli sem 

einstaklingurinn má ekki fá. Gott er að nemendur með bráðaofnæmi séu með sín eigin áhöld 

og svuntu í sér kassa. Nemandinn vaskar upp öll áhöldin en það getur verið gott að setja þau í 

uppþvottavél til þess að vera viss um að allt sé orðið hreint áður en þau fara í kassann ásamt 

hreinni svuntu. Einnig er mjög mikilvægt að hafa svuntuna ávallt hreina þegar nemandi kemur 

í kennslustofuna.  

Eins og fram hefur komið eru þeir sem eru með sjúkdóminn selíak eða eiga að varast glúten 

sérstaklega viðkvæmir og þarf afar lítið magn til þess að hafa mikil áhrif á einstaklinga. Þess 

vegna þarf sérstaklega að passa hreinlæti þegar þeir nemendur koma í heimilisfræði þar sem 

leyfar af matvælum geta auðveldlega leynst í eldhúsinu ef hveiti eða önnur matvæli sem 

innihalda glúten hafa nýlega verið notuð.  

4.2.2 Undirbúningur kennslu 

Í upphafi skólaárs er mikilvægt að kennari í heimilisfræði finni hentugt námsefni fyrir þá 

nemendur sem eru með fæðuofnæmi. Það þarf einnig að undirbúa kennslustofuna vel með 

því að vita hvernig bregðast eigi við og vita hvar viðeigandi lyf eru geymd ef nemandi fær 

ofnæmislost. 

Þegar kennslustofan er undirbúin er einnig gott að hafa einn kassa eða körfu með 

hráefnum sem koma í stað ofnæmisvalda. Sem dæmi má nefna glútenlausa hafra, tilbúið 

eggjalíki sem notað er í stað eggja, glútenlaust mjöl eða hveiti, vínsteinslyftiduft, hreint kakó, 

hreina vanillu o.fl. sem þeir sem eru með ofnæmi geta notað þegar aðrir nemendur nota 

sambærileg matvæli.  

Kennari í heimilisfræði þarf að vera mjög vel upplýstur um þá nemendur sem hafa ofnæmi. 

Hann þarf að þekkja til þeirra ofnæmisvaka sem valda þeim ofnæmiseinkennum. Það þarf að 

undirbúa kennslustofuna vel og taka mið af alvarleika ofnæmisins. Einnig er mikilvægt að 

kennari sé vel upplýstur og fái viðeigandi fræðslu ef þess er þörf.  

Í næsta kafla verða hráefnin sem notuð eru í kennslu skoðuð. Ofnæmisvakarnir þrír, mjólk, 

egg og glúten verða teknir sérstaklega til umfjöllunar. Í framhaldi af því verður farið yfir það 

hvaða matvæli er hægt að nota sem staðgengla þessara ofnæmisvalda í bakstri og fjallað um 

hvar glúten leynist.  
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5 Hráefni til kennslu 

Nauðsynlegt er að lesa vel á allar umbúðamerkingar og þekkja vel helstu vörur sem innihalda 

ofnæmisvalda (Unnur Steina Björnsdóttir o.fl., 2002). Ofnæmisvaldar gætu leynst í hinum 

ýmsu vörum en einnig er möguleiki á því að þær innihaldi þá í snefilmagni sem gæti verið of 

mikið fyrir næma nemendur. Flest brauð eru laus við mjólk og egg en aftur á móti brauðmeti 

eins og snúðar, pítsasnúðar o.fl. geta innihaldið þessi hráefni (Elva Gísladóttir o.fl., 2018).  

Mikilvægt er að huga vel að öllu hráefni til kennslu þegar nemandi er með ofnæmi eða 

óþol. Hér verður því fyrst farið yfir ofnæmisvakana egg, mjólk og glúten. Skoðað verður í hvaða 

matvælum þeir leynast og því næst hvað er hægt nota sem staðgengla þeirra. Einnig verður 

farið yfir það í hvaða matvælum glúten finnst og hvernig er hægt að komast hjá því að nota 

glúten.  

5.1 Ofnæmisvakarnir egg, mjólk og glúten 

Egg leynast í mörgum matvælum og finnast mjög oft í sósum, kökum, pasta, kexi og sælgæti 

og er því nauðsynlegt að lesa vel innihaldslýsingar á umbúðum slíkra matvæla (Elva Gísladóttir 

o.fl., 2018). Það er einnig mögulegt að það finnist egg eða eggjaduft í þurrvörum eða tilbúnum 

réttum eins og súpum, tilbúnum sósum og salatsósum. Aukefni geta einnig innihaldið egg en 

til dæmis er aukefnið E322 unnið úr eggjum eða soja og ætti það að vera merkt á umbúðum 

sem sojalesitín eða eggjalesitín. Efnið er oft að finna í sælgæti, mjólkurdufti, smjörlíki, ís, kakó, 

brauði, majónesi og fleiru. 

Mjólkurprótein er að finna í mörgum matvörum en það er skylda að merkja umbúðirnar 

vel ef mjólk er hluti af innihaldi. Ekki er mælt með að neyta geitamjólkur í stað kúamjólkur þar 

sem próteinin eru svipuð (Elva Gísladóttir o.fl., 2018). Mjólk leynist helst í matvælum á borð 

við tilbúnar kjötbollur, fiskfars, pylsur, lifrarkæfu, pakkamat (t.d. kartöflustöppuduft, sósuduft 

eða súpuduft), rasp, sælgæti eins og karamellum, súkkulaði eða lakkrís. Aukefnin E270 

(smjörsýra), E325 (natríum/sodium lactate), E236 (kalíum lactate) og E237 (kalsíum lactate) 

innihalda ekki mjólkurprótein og eru því í lagi. 

Glúten og hveiti er líklega það hráefni sem erfiðast er að forðast því það leynist mjög víða 

og erfitt að staðsetja glúten í ákveðnum vörum (Elva Gísladóttir, o.fl., 2018). Það eru þó ekki 

alveg sömu vörur sem þarf að varast ef einstaklingar eru með hveitiofnæmi annars vegar og 

glútenóþol eða selíaksjúkdóm hins vegar. Það eru samt mörg matvæli sem báðir hópar þurfa 

að varast. Það þarf að lesa vel innihaldslýsingu á öllum umbúðum matvæla s.s. lyftidufti, 

sinnepi, lakkrís, steiktum lauk og þurrmat í pakka (t.d. súpur og sósur). Ef einstaklingar eiga að 

forðast glúten er alltaf best að velja matvörur sem eru merktar glútenlausar því það er ákveðið 

öryggi að ekkert glúten hefur verið í framleiðslunni. Sumir þurfa einnig að forðast hveitisterkju 
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(e. wheat starch). Þeir sem eru með sjúkdóminn selíak þola oftast hveitisterkju og glútenlausar 

vörur. Einstaklingar sem eru með hveitiofnæmi geta ekki verið vissir um að þola vörur sem eru 

án glútens þar sem þeir eru með ofnæmi fyrir öðru próteini en glúteni í hveitinu. Þeir þola ekki 

heldur hveitisterkju.  

5.2 Staðgenglar ofnæmisvalda 

Þegar uppskriftir eru ekki ofnæmismiðaðar er oftast hægt að nota staðgengla í staðinn fyrir 

þann ofnæmisvald sem þarf að sleppa þ.e.a.s. ef það þarf ekki að sleppa mörgum hráefnum í 

sömu uppskriftinni. Það er mismunandi hvað hentar hverju sinni en það eru nokkrir 

möguleikar fyrir hvert hráefni. Fyrir egg er hægt að nota a.m.k. sjö staðgengla og fyrir mjólk er 

hægt að nota a.m.k. níu staðgengla. Þegar glúten er annars vegar þá eru staðgenglarnir 

öðruvísi enda eru matvörur merktar sérstaklega ef þær eru glútenfríar. Þetta eru oft 

sambærilegar vörur og þær sem á að forðast s.s. glútenlaust hveiti, haframjöl o.fl.  

Þegar kemur að því að skipta út eggjum í uppskriftum eru ýmsir möguleikar í boði. Hörfræ 

og chiafræ geta komið í stað eggja í kökuuppskriftum (Borneo o.fl., 2010; Shearer o.fl., 2005). 

Husk er oft sett í gerdeig eða bakstur til þess að binda hráefnin betur saman og eykur einnig 

gæði bakstursins með betri áferð, bragði og lykt (Ren o.fl., 2020). Ávaxtamauk er einnig oft 

notað í kökubakstur í stað eggja. Hægt er að kaupa eggjalíki sem er tilbúið til notkunar. 

Eggjalíkinu er blandað saman við vatn og þessi blanda er svo notuð í staðinn fyrir egg í 

uppskriftum. Þessa aðferð er þó ekki hægt að nota ef verið er að gera þeytt deig en þá er hægt 

að nota „aquafaba“ sem er vökvi af kjúklingabaunum. Hann þeytist mjög vel eða nánast eins 

og egg eða eggjahvítur (Mustafa o.fl., 2018). Hægt er að gera svampbotna, eggjalausan 

marengs og önnur þeytt deig með kjúklingabaunavökvanum. Sódavatn er einnig hægt að nota 

í bakstur þar sem kolsýran gefur góða lyftingu.  

Samantekt á hráefnum sem geta komið í stað eggja:

o Hörfræ 

o Chia fræ 

o Husk 

o Ávaxtamauk 

o Eggjalíki 

o Kjúklingabaunavökvi 

o Sódavatn

Það er nokkuð einfalt að sleppa mjólkurvörum í uppskriftum. Oftast er hægt að nota hvaða 

vökva sem er. Ef það á að vera mjólk þá er hægt að nota annan vökva eins og vatn, kókosmjólk, 

rísmjólk, möndlumjólk eða haframjólk í staðinn og er þá sama magn notað. Ef smjör er í 

uppskriftum er hægt að nota olíu, smjörlíki eða kakósmjör (Elva Gísladóttir o.fl., 2018). Í 

matreiðslu er hægt að nota veganvörur í stað mjólkurafurða. Ef nota þarf rjómaost, jógúrt eða 

ost þá er hægt að fá þessi matvæli merkt „vegan“ og er það þá sambærileg vara nema án 
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mjólkur en þær vörur eru oftast unnar úr soja eða höfrum. Þegar gerð er pizza er hægt að 

kaupa rifinn veganost sem bráðnar ágætlega.  

Samantekt á hráefnum sem geta komið í stað mjólkur: 

o Kókosmjólk 

o Jurtarjómi 

o Vatn 

o Hafravörur 

o Veganvörur 

o Sojavörur 

o Rísmjólk 

o Smjörlíki/kakósmjör 

o Olía 

Matvæli sem innihalda glúten eru oftast unnin úr mjöli, heilkorni eða byggi. Oft er hægt að 

fá samskonar vöru sem er glútenfrí og á það við hveiti, pasta o.fl. Þessar vörur má gjarnan 

finna í heilsuhornum stórmarkaða. Þegar baka á glútenlaust þarf að passa að nota lyftiduft og 

kakó sem er án glútens. Haframjólk getur innihaldið glúten en einnig er hægt að fá hana 

glútenfría. Í glútenlausum kökubakstri á baksturinn það til að molna og ná ekki sömu bindingu 

og þegar hveiti er notað en þá er hægt að bæta huski eða jafnvel smá xanthan gum við sem 

límir baksturinn betur saman (Figoni 2011, bls. 460). Haframjöl inniheldur ekki glúten af 

náttúrunnar hendi en kemst oft í snertingu við glúten í verksmiðjum svo það er nauðsynlegt 

að kaupa þær tegundir sem eru merktar glútenfríar (Størsrud o.fl., 2003).  

Hér á eftir er samantekt á ýmsum hráefnum sem innihalda glúten en þeir sem eru með 

selíaksjúkdóm þurfa að vera sérstaklega vakandi fyrir innihaldslýsingum matvæla. Listinn er 

fenginn hjá Selíak- og glútenóþolssamtökum Íslands (e.d-a). Hann var lagfærður af höfundi en 

er ekki tæmandi.  

Hráefni sem innihalda glúten (stjörnumerkt hráefni er einnig hægt að fá glútenfrí):

o Bulgur 

o Bygg/grjón/-mjöl 

o Corn flakes * 

o Cous Cous  

o Dinkel 

o Durum 

o Durumhveiti 

o Eggjanúðlur 

o Einkorn 

o Emmer 

o Fílódeig 

o Grahamsmjöl 

o Hafraklíð 

o Haframjólk * 

o Hafrar/-mjöl * 

o Heilhveiti 

o Heilkorn 

o Hveiti 

o Hveitifræ 

o Hveitiglúten 

o Hveitihýði 

o Hveitikím 

o Hveitikímextrakt 

o Hveitikjarnar 

o Hveitiklíð 

o Hveitiprótein 

o Hveitispírur 

o Kakó * 

o Kím 

o Klíð 

o Kruskaklíð 

o Lyftiduft * 

o Malt 

o Maltextrakt 

o Maltsíróp 

o Mannagrjón 

o Núðlur 

o Raspur 

o Rúghveiti 
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o Rúgklíð 

o Rúgur 

o Semolina 

o Spelt 

o Spelt – Dinkel 

o Steiktur laukur * 

Það eru mörg hráefni sem eru laus við glúten og hægt að nota í stað hráefna með glúteni. 

Hér á eftir er samantekt á ýmsum hráefnum sem eru laus við glúten. Listinn er fenginn hjá 

Selíak- og glútenóþolssamtökum Íslands (e.d-a). Hann var lagfærður af höfundi en er ekki 

tæmandi. Hráefni sem eru laus við glúten (stjörnumerkt hráefni þarf að athuga hvort þau séu 

merkt glútenfrí vegna glútens í framleiðslu):  

o Agar E-406 

o Amaranth 

o Aukefni (flest) 

o Baunir (allar) 

o Birkifræ 

o Bókhveiti 

o Dextrósi 

o Dúrra 

o Edik 

o Ensími 

o Ertur 

o Fiberhusk 

o Furuhnetur 

o Gelatín 

o Ger 

o Gerextrakt 

o Glernúðlur 

o Glúkósi 

o Glútamat 

o Glýseról 

o Graskersfræ 

o Gúargúmmí 

o Gúarkjarnamjöl 

o Hafrar * 

o Hnetur 

o Hrein krydd 

o Hrísgrjón * 

o Hrísmjöl 

o Humlar 

o Husk 

o Hveitigras 

o Hveitisíróp 

o Hveitisterkja * 

o Hveititrefjar 

o Hýðishrísgrjón 

o Hörfræ 

o Ísomalt 

o Jurtaprótein 

o Kakó * 

o Karób-gúmmí 

o Kartöflumjöl 

o Kartöflusterkja 

o Kartöflutrefjar 

o Kassava 

o Kastaníumjöl 

o Kínóa 

o Kjúklingabauna-

mjöl 

o Kjúklingabaunir 

o Lakkrísrót 

o Linsur 

o Lúpínumjöl 

o Lyftiduft * 

o Maísmjöl 

o Maíssterkja 

o Majónes 

o Maltítól E-965 

o Maltódextrín 

o Maltósi 

o Mannitól 

o Matarsódi 

o MSG 

o Polenta (maís) 

o Psyllium fræ 

o Púðursykur 

o Rísnúðlur 

o Sagógrjón 

o Sesamfræ 

o Sinnepssfræ 

o Sojabaunir 

o Sojasósa * 

o Sólblómafræ 

o Sterkja 

o Sterkjusíróp 

o Tapíóka 
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o Tara gúmmí 

o Teff mjöl 

o Tófú 

o Trefjar * 

o Umbr. sterkja 

o Vanillusykur * 

o Villihrísgrjón 

o Ýruefni 

o Þrúgusykur 

o Þurrger 

o Þykkingarefni 

o Ölger 

o Örvarrót 

Samantektina er gott að hafa til staðar í kennslueldhúsi þegar þarf að lesa innihaldslýsingar 

á allskyns hráefnum. Erfitt er að staðsetja glúten í ákveðnum matvælum eða innihaldsefnum 

þar sem það leynist víða og er því gott að hafa samantekt eins og er hér að framan við höndina 

í kennslueldhúsi. Þess má geta að listann er einnig að finna í uppskriftaheftinu.  

Þeir sem kenna heimilisfræði þurfa nauðsynlega að þekkja ofnæmisvakana egg, mjólk og 

glúten vel. Einnig hvar þeir leynast ásamt því að hafa þekkingu á staðgenglum ofnæmisvalda 

svo hægt sé að nota þá ef uppskriftir eru ekki ofnæmismiðaðar. Kennsluefni í heimilisfræði er 

því miður oft með algengum ofnæmisvöldum og ekki gert ráð fyrir því að nemendur séu með 

ofnæmi. Í næsta kafla verður skoðað það kennsluefni sem er til með tilliti til ofnæmis ásamt 

því að skoða hvernig uppskriftir henta fyrir nemendur með fæðuofnæmi.  
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6 Kennsluefni án ofnæmisvalda 

Til eru margar bækur sem notaðar eru sem kennsluefni í heimilisfræði. Þær eru oftast með 

bæði uppskriftum og verkefnum. Verkefnin henta vel fyrir bóklega kennslu og uppskriftirnar 

fyrir verklega kennslu en stór hluti uppskriftanna innihalda ofnæmisvaldana þrjá og engar 

uppskriftir eru sérmerktar fyrir þá sem eru með ofnæmi. Fram kemur í Aðalnámskrá 

grunnskóla (2013, bls. 43) að í skóla án aðgreiningar er gengið út frá því að allir nemendur fái 

sömu tækifæri til náms og að námið sé á forsendum hvers og eins nemanda. Í heimilisfræði 

skiptir félagslegi þátturinn miklu máli og er því einnig mikilvægt að læra samvinnu og sýna 

tillitssemi og samkennd. Það getur verið erfitt að vinna í hópi með hverjum sem er en það er 

þó nauðsynlegur lærdómur fyrir framtíðina. Ef einn nemandi í hópnum er með ofnæmi þarf 

stundum sá hópur að gera aðra eða öðruvísi uppskrift. Það getur verið erfitt og leitt til þess að 

fáir eða enginn vilji vinna með þeim sem er með ofnæmi. 

Í þessum kafla verður farið yfir efni Aðalnámskrár grunnskóla (2013) um heimilisfræði og í 

framhaldi af því verður það námsefni sem notað er í faginu skoðað og lagt mat á hvort það 

henti nemendum með ofnæmi. Sjónum verður sérstaklega beint að því hvernig námsefnið 

hentar nemendum sem hafa ofnæmi fyrir eggjum, mjólk eða glúteni. Í lokin verður farið yfir 

þær uppskriftabækur sem til eru með uppskriftum án þessara ofnæmisvalda. 

6.1 Námskrá 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 152) kemur fram að „Heimilisfræði fjallar um manninn, 

líf hans og lífsskilyrði, líkamlegar og andlegar þarfir“. Með þessari málsgrein er gefið til kynna 

mikilvægi þess að sýna nemendum með fæðuofnæmi þann skilning og tillitssemi sem þeir 

þurfa. Því er nauðsynlegt að til sé námsefni sem inniheldur uppskriftir án ofnæmisvalda. 

Ein af lykilhæfni í heimilisfræði við lok 10. bekkjar er að nemendur eiga að geta „tjáð sig 

um heilbrigða lífshætti, tengsl þeirra við heilsufar og sett í samhengi við ábyrgð hvers og eins 

á eigin heilsufari“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 154). Til þess að nemendur með 

fæðuofnæmi geti borið ábyrgð á sínu heilsufari þurfa þeir að þekkja vel sitt ofnæmi og hvaða 

hráefni þeir eiga að forðast. Nauðsynlegt er að þeir læri einnig að baka án ofnæmisvaldanna. 

Er því afar mikilvægt að til sé kennsluefni sem er miðað út frá því að ekki séu notaðir helstu 

ofnæmisvaldarnir.  

Í heimilisfræði eru nemendur nær alltaf að vinna í pörum eða hópum til þess að efla 

samvinnu. Til þess að sýna sjálfstæði í vinnubrögðum þurfa nemendur að hafa góðar 

uppskriftir sem henta þeirra aldri og þörfum. Nemendur með fæðuofnæmi eiga því rétt á að 

til sé námsefni sem hentar þeim og þeir geti stuðst við í heimilisfræði. Í Aðalnámskrá 



32 

grunnskóla (2013, bls. 43) er lögð áhersla á virðingu í garð þeirra nemenda sem hafa heilsu-

tengdar sérþarfir. Samnemendur sýna oftast þann skilning og virðingu sem nemendur með 

fæðuofnæmi þurfa. Það getur samt sem áður verið erfitt að þurfa alltaf að fara eftir 

uppskriftum sem eru ekki í kennslubókum og fá leiðsögn kennara eftir að innlögn til 

samnemenda er lokið.  

Í heimilisfræði á að leggja áherslu á líkamlegar og andlegar þarfir nemenda (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013, bls. 152). Til að mæta líkamlegum þörfum nemenda þarf kennari því að taka 

tillit til nemenda með fæðuofnæmi. Nauðsynlegt er að kenna nemendum að lesa utan á 

umbúðamerkingar og þekkja innihaldslýsingar á matvörum. Þetta er hluti af því að búa 

nemendur undir daglegt líf og kenna þeim að matreiða einfaldar og hollar máltíðir 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 153). Þeir nemendur sem eru með fæðuofnæmi eru 

oftast með mikla þekkingu á þessu sviði og kunna vel á umbúðamerkingar og þekkja vel 

uppruna þeirra ofnæmisvalda. Það er einnig mikilvægt að kenna öllum nemendum hvað 

ofnæmi er og hversu alvarlegt það getur verið svo samnemendur skilja þann alvarleika sem 

fylgir og sýna þeim sem eru með ofnæmi skilning og tillitssemi. 

6.2 Námsefni 

Í þessum kafla verður farið yfir það námsefni sem er notað er í heimilisfræðikennslu. Til eru 

ýmsar kennslubækur fyrir heimilisfræði en flestir kennarar eru að nota eftirfarandi bækur 

bæði fyrir fróðleik, skrifleg verkefni og uppskriftir. Einhverjar uppskriftir eru eggjalausar eða 

þannig gerðar að auðvelt er að sleppa mjólkurvörum. Það á þó einna helst við gerbakstur. Þær 

eru þó ekki merktar sérstaklega svo það er tímafrekt að leita að þeim. 

1. Kennslubækurnar á yngsta stigi:  

• Gott og gaman fyrir 1. bekk eftir Guðrunu Marie Jónsdóttir og Steinunni Þórhallsdóttir 

(2012). 

• Heimilisfræði 2 fyrir 2. bekk eftir Jóhönnu Höskuldsdóttur og Ólöfu Jónsdóttur (2016a). 

• Heimilisfræði 3 fyrir 3. bekk eftir Jóhönnu Höskuldsdóttur og Ólöfu Jónsdóttur (2016b). 

• Heimilisfræði 4 fyrir 4. bekk eftir Jóhönnu Höskuldsdóttur og Ólöfu Jónsdóttur (2016c). 

Bækurnar á yngsta stigi eru nokkuð nýlegar. Gott og gaman eftir Guðrunu Marie 

Jónsdóttur og Steinunni Þórhallsdóttur (2012) sem kennd er í 1. bekk er elst. Bækurnar eftir 

Jóhönnu Höskuldsdóttur og Ólöfu Jónsdóttur (2016) sem eru fyrir 2., 3. og 4. bekk eru aftur á 

móti nýrri. Þetta eru góðar bækur með skemmtilegum uppskriftum en aftur á móti eru engar 

uppskriftir sem eru merktar án ofnæmisvalda og flest allar eru þær með hveiti og einhverjar 
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einnig með eggjum og/eða mjólk. Við skoðun á eftirfarandi bókum kom í ljós að það var ekkert 

talað um ofnæmi í þeim og engar merktar uppskriftir án ofnæmisvalda. 

2. Kennslubækur á miðstigi:  

• Gott og gagnlegt: Heimilisfræði fyrir 5. bekk eftir Guðrúnu M. Jónsdóttur o.fl. (2005a). 

• Gott og gagnlegt 2: Heimilisfræði fyrir 6. bekk eftir Guðrúnu M. Jónsdóttur o.fl. 

(2005b). 

• Gott og gagnlegt: Heimilisfræði fyrir 7. bekk eftir Guðrúnu M. Jónsdóttur o.fl. (2004). 

Bækurnar Gott og gagnlegt eru kenndar á miðstigi í heimilisfræði. Þessar bækur sem eru 

mjög mikið notaðar og í þeim eru með margar góðar uppskriftir ásamt fróðleik. Aftur á móti 

er lítið sem ekkert fjallað um ofnæmi í þeim. Við nánari skoðun á eftirfarandi kennslubókum 

kom í ljós að einungis er minnst á ofnæmi í bókinni sem er fyrir 7. bekk (Guðrún M. Jónsdóttir 

og Steinunn Þórhallsdóttir, 2004, bls. 12). Þar er rætt um aukefni og verið að minna á að það 

leynast ofnæmisvaldar í aukefnum. Þessar bækur eru komnar til ára sinna og mætti 

endurskoða og þá með þarfir nemenda með ofnæmi í huga. 

3. Kennslubækur á unglingastigi: 

• Matur og menning eftir Brynhildi Briem (2008).  

• Næring og lífshættir eftir Brynhildi Briem og Margréti Júlíu Rafnsdóttur (2012).  

• Uppskriftir fyrir unglingastig eftir Áslaugu Traustadóttur (2009).  

Bækurnar sem eru kenndar á unglingastigi eru nokkrar en kennslan á því stigi er 

mismunandi milli skóla. Sumir skólar kenna heimilisfræði að mestu sem valgrein á 

unglingastigi. Þá er minna um bóklega kennslu eða fræðslu og oft meira um bakstur og eru því 

námsbækurnar tvískiptar. Það eru bækur sem innihalda fróðleik og svo er uppskriftahefti með 

uppskriftum sem henta nemendum á unglingastigi.  

Við nánari skoðun á þessu námsefni kom í ljós að í bókinni Matur og menning eftir Brynhildi 

Briem (2008) er að finna góðar upplýsingar um ofnæmi. Þar er mjög greinargóður fróðleikur 

um ofnæmi og óþol sem er að finna á bls. 11 og 12. Einnig eru upplýsingar tengdar 

innihaldslýsingum á bls. 24. 

Í bókinni Næring og lífshættir kemur orðið ofnæmi einu sinni fyrir í tengslum við kalkþörf 

(Brynhildur Briem og Margrét Júlía Rafnsdóttir, 2012, bls. 23). En í rauninni er óþarfi að vera 

með fróðleik um ofnæmi í þeirri bók því ofnæmi eru gerð góð skil í bókinni Matur og menning 

(Brynhildur Briem, 2008) sem kom út fjórum árum áður. Þessar tvær bækur eru báðar ætlaðar 

fyrir bóklega kennslu og eru ekki með uppskriftum. 

Síðasta námsefnið sem var skoðað ber heitið Uppskriftir fyrir unglingastig eftir Áslaugu 

Traustadóttur (2009). Þar eru mjög margar og góðar uppskriftir sem henta í kennslu nemenda 
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á unglingastigi. Mikil fjölbreytni er í uppskriftum en engar uppskriftir eru merktar án 

ofnæmisvalda. Til þess að finna uppskriftir sem henta þarf að lesa vel í gegnum allt heftið og 

leita. Það eru einhverjar uppskriftir í matreiðslu sem eru án ofnæmisvaldanna þriggja en færri 

í bakstri.  

4. Uppskriftir sem námsefni.  

• Kennslubækur 

• Uppskriftabækur 

• Internetið 

Uppskriftir sem notaðar eru í kennslu koma oft frá ýmsum stöðum m.a. úr kennslubókum, 

uppskriftabókum eða netinu. Kennarar eru oftast búnir að taka saman þær uppskriftir sem 

þeim finnst henta vel fyrir kennsluna. Þegar nemendur eru með ofnæmi getur leitin að réttri 

uppskrift verið tímafrek þar sem flestar uppskriftir sem fylgja kennslubókunum eru ekki 

ofnæmismiðaðar eins og sýnt var fram á hér að framan. Það þarf því oft að leita í aðrar bækur 

eða á netið til þess að finna hentugar uppskriftir.  

Þegar velja á uppskriftir fyrir kennslu í heimilisfræði fyrir nemendur sem eru með ofnæmi 

þarf að huga að mörgu. Þegar uppskriftin er fundin þarf kennari að prófa hana áður en hún er 

notuð í kennslu. Stærðin eða magnið þarf að henta tveimur til þremur nemendum og 

framkvæmdin ásamt frágangi þarf að passa innan 80 mínútna tímarammans sem heimilisfræði 

er oftast úthlutað (Gerður G. Óskarsdóttir o.fl., 2014, bls. 249). Stundum þarf að breyta 

einhverjum hráefnum og því þarf jafnvel að prófa uppskriftina oftar en einu sinni. Þetta ferli 

getur því tekið langan tíma ef það þarf að endurtaka þetta fyrir hverja kennslustund.  

Margar spennandi bækur hafa bæst í fjölbreyttan hóp uppskriftabóka síðustu árin og 

einhverjar þeirra eru með áherslu á uppskriftir án ofnæmisvalda, heilsusamlegt mataræði eða 

veganfæði. Uppskriftir sem eru vegan eru allar án dýraafurða og þ.m.t. egg og mjólk. Þær 

henta því nemendum mjög vel sem eru með ofnæmi fyrir þessum tveimur ofnæmisvöldum. 

Það eru alltaf fleiri og fleiri sem kjósa að vera vegan og stækkar því sá hópur nokkuð hratt (Hsu, 

2020). Erfitt er að vita nákvæmlega hversu hátt hlutfall eða hversu margir eru vegan en hægt 

er að meta það út frá aukinni sölu á vegan matvörum og veitingastöðum sem tileinka sér vegan 

lífstíl (Norman o.fl., 2020). Í kjölfarið fjölgar einnig uppskriftum fyrir þá sem eru vegan sem 

auðveldar einnig þeim sem eru með ofnæmi fyrir eggjum og/eða mjólk. 

Það er sífellt að aukast að einblínt sé á heilsusamlegri kost í bakstri en þær uppskriftir eru 

oft merktar lágkolvetnabakstri (LKL), paleo eða ketó. Þessar uppskriftir henta stundum þeim 

sem eru með sjúkdóminn selíak eða glútenóþol enda áhersla lögð á kolvetnaskertan bakstur 

þar sem lagt er upp úr að forðast sykur og hveiti. Í stað hveitis eru oftast notaðar aðrar 

mjöltegundir eins og kókoshveiti eða möndlumjöl. Í glútenlausum bakstri eru þessar 
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mjöltegundir stundum notaðar en þó oftast nær glútenlaust hveiti sem er blanda af kartöflu-

mjöli og öðrum mjöltegundum. 

Grunnskólum ber að vinna að andlegri, líkamlegri og félagslegri vellíðan nemenda 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 45) en aftur á móti er ekki til kennsluefni sem hentar þeim 

sem eru með fæðuofnæmi. Þar af leiðandi er ekki hægt að stuðla að þessari vellíðan þeirra 

nemenda. Þær bækur sem eru sérstaklega skrifaðar fyrir fólk með ofnæmi innihalda uppskriftir 

án ofnæmisvalda og henta því oftast nemendum með ofnæmi. Aftur á móti er það stærð 

uppskrifta og baksturs- eða matreiðslutíminn sem passar ekki endilega inn í heimilisfræði-

kennslu enda tímaramminn takmarkaður og þarf því alltaf að aðlaga hráefni og stærð 

uppskrifta áður en þær eru notaðar í kennslu.  

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 22) kemur fram að það eigi að leggja áherslu á skóla 

án aðgreiningar í öllu skólastarfi. Í heimilisfræði þarf sérstaklega að taka tillit til þeirra sem 

hafa fæðuofnæmi eða fæðuóþol þar sem oftast er verið að meðhöndla matvæli. Þær 

námsbækur sem notaðar eru í heimilisfræði eru allnokkrar eins og rakið var að ofan. Við 

skoðun á því námsefni sem notað er sést vel að það eru ekki til kennslumiðaðar uppskriftir án 

ofnæmisvalda. Í þessum bókum er lítið sem ekkert talað um ofnæmi og engar uppskriftir sem 

eru sérstaklega ætlaðar nemendum með ofnæmi. Flestallar bakstursuppskriftirnar innihalda 

hveiti, langflestar einnig egg og margar hverjar innihalda mjólk. Í skóla án aðgreiningar eiga 

nemendur að fá jöfn tækifæri til náms, m.a. nemendur með heilsutengdar sérþarfir eins og 

ofnæmi (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 43), því er nauðsynlegt að taka tillit til þeirra 

nemenda. 

Þegar þetta námsefni er tekið saman eru það örlítil vonbrigði að það sé ekki tekið meira 

tillit til þeirra nemenda sem eru með ofnæmi enda fer sá hópur stækkandi með hverju ári. Til 

að bæta úr því þarf að vera til námsefni við hæfi fyrir þá nemendur og verður því næst fjallað 

um uppskriftaheftið „Bakstur fyrir alla: Mjólkur-, eggja- og glútenfrítt góðgæti“. Heftið er 

ætlað nemendum með fæðuofnæmi og fyllir vonandi upp í það gat í framboði námsefnis sem 

í boði er.  
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7 Uppskriftaheftið „Bakstur fyrir alla: Mjólkur-, eggja- og 
glútenfrítt góðgæti“  

Í heimilisfræðikennslu er gott að nýta uppskriftir sem allur hópurinn getur notað ef það er 

möguleiki svo einstaklingar með ofnæmi finni ekki alltaf fyrir því að vera öðruvísi en hinir. 

Vissulega er það erfitt varðandi uppskriftir sem innihalda glúten þegar einhver er með selíak-

sjúkdóm eða ofnæmi fyrir hveiti. Ástæðan fyrir því er að baksturinn breytist alltaf við að skipta 

hveiti út fyrir glútenlaust hveiti en nauðsynlegt er að reyna að hafa uppskriftir fyrir nemendur 

með ofnæmi eins líkar og hægt er þeirri sem hópurinn notar. Þess vegna getur skipt miklu máli 

að reyna eftir bestu getu að nota eina uppskrift sem hentar öllum hópnum eða reyna að gera 

eins litlar breytingar fyrir þá einstaklinga sem eru með ofnæmi og hægt er. Í þessum kafla 

verður fjallað nánar um uppskriftaheftið „Bakstur fyrir alla: Mjólkur-, eggja- og glútenfrítt 

góðgæti“. Byrjað verður að skoða markmið og verður svo farið í uppsetningu heftisins. 

7.1 Markmið 

Eins og bent hefur verið á hér að framan þá hefur ekki verið gert ráð fyrir því í útgáfu námsefnis 

í heimilisfræði að nemendur séu með fæðuofnæmi. Hefðbundnar uppskriftir sem birtast í því 

námsefni sem notað er í dag henta ekki nemendum með ofnæmi. Uppskriftaheftinu „Bakstur 

fyrir alla: Mjólkur-, eggja- og glútenfrítt góðgæti“ er því ætlað að fylla upp í það skarð sem er í 

námsefni heimilisfræði.  

Markmið verkefnisins er að auðvelda kennurum að finna uppskriftir þegar nemendur með 

fæðuofnæmi koma í heimilisfræði. Álit höfundar var að það væri skortur á kennslumiðuðum 

uppskriftum fyrir þá sem eru með ofnæmi. Einnig taldi hann of mikinn hluta undirbúningstíma 

kennara fara í það að finna uppskriftir sem henta fyrir hverja kennslustund enda þarf að prófa 

og aðlaga allar uppskriftir fyrir kennslu. Þetta er þó mun tímafrekara fyrir þá kennara sem eru 

reynslulitlir í heimilisfræðikennslu en þá sem hafa kennt í mörg ár. 

Þær uppskriftir sem eru í heftinu ættu að henta öllum stigum grunnskólans. Sumar eru 

einfaldar á meðan aðrar eru aðeins flóknari og hugsaðar fyrir unglingastig. Sem dæmi má 

nefna að fyrir yngsta stig og miðstig eru uppskriftir að bananabrauði, kryddbrauði, tebollum 

og kókoskúlum. Fyrir unglingastig eru bollakökur með smjörkremi, marengstoppar, 

marengshreiður, súkkulaðibitakökur o.fl. góðgæti.  

Uppskriftaheftið ætti að nýtast kennurum vel sama hvort nemendur eru með ofnæmi eða 

ekki. Uppskriftirnar sem eru með hveiti eru allar hefðbundnar og geta hentað í kennslu fyrir 

alla nemendahópa einnig þegar nemendur eru með ofnæmi fyrir eggjum og/eða mjólk eða eru 

vegan. Einnig verður þægilegt að hafa á einum stað yfirlit yfir matvæli sem innihalda glúten 

þegar nemendur með sjúkdóminn selíak eða glútenóþol koma í kennslustund.  
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Með námsefninu fá nemendur með fæðuofnæmi jöfn tækifæri á við aðra nemendur til 

þess að stunda nám í heimilisfræði og fá menntun til jafns við aðra. Einnig eykur það sjálfstæði 

nemenda með fæðuofnæmi að þekkja uppruna matvæla og kunna að baka án 

ofnæmisvaldanna. Það er einnig mikilvægt til þess að hjálpa þeim að forðast það sem ógnar 

öryggi þeirra í daglegu lífi og eykur líkur á að nemendur geti bjargað sér í samfélaginu.  

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 154‒155) eru hæfniviðmið sem snúa að getu 

nemenda í heimilisfræði þar sem þeir eiga að geta matreitt hollar og einfaldar máltíðir ásamt 

því að geta unnið sjálfstætt eftir uppskriftum. Til þess að nemendur geti staðist þessi 

hæfniviðmið þurfa að vera til uppskriftir sem henta fyrir alla nemendur.  

7.2 Uppsetning uppskriftaheftisins 

Uppskriftaheftið er í stærð A4 og er 40 blaðsíður að lengd með forsíðu og baksíðu. Ákveðið var 

að áherslan væri á bakstur þar sem ofnæmisvaldarnir mjólk, egg og glúten koma oftar fyrir í 

bakstri en matreiðslu. Þegar mjólk er í mataruppskriftum er í flestum tilvikum hægt að nota 

aðra sambærilega vöru sem er mjólkurlaus (sjá kafla 5.2) í staðinn án þess að breyta 

uppskriftinni. Hið sama á við um glúten í matreiðslu. Ef notað er pasta, hrísgrjón eða annað 

sem inniheldur glúten er hægt að nota samskonar vöru sem er án glútens. Ef það eru egg í 

uppskriftum er annaðhvort hægt að kaupa sambærilega vöru án eggja (lasagna-plötur eða 

pasta) eða nota staðgengla eggja í staðinn (sjá kafla 5.2) án þess að þurfa að breyta öðrum 

hráefnum. 

Forsíðan er ljósgrá með trjágreinum og þar kemur fram heiti uppskriftaheftisins fyrir miðju. 

Efst í hægra horninu kemur fram að uppskriftirnar eru án ofnæmisvaldanna þriggja. Nafn 

höfundar er neðst og er forsíðan skreytt með myndum af sýnishornum af bakstri úr heftinu. 

Þegar flett er á fyrstu blaðsíðu er að finna formála frá höfundi sem er persónuleg kynning á 

bókinni sjálfri og ástæðu fyrir gerð bókarinnar en með henni fylgir mynd af höfundi. Á næstu 

tveimur blaðsíðunum er efnisyfirlit og lista yfir þau matvæli sem höfundur mælir með og notar 

í uppskriftirnar. Staðgenglar ofnæmisvaldanna þriggja tekur síðan við á næstu tveimur 

blaðsíðum. Á fyrri blaðsíðunni kemur fram hvaða hráefni er hægt að nota í stað eggja og 

mjólkur og á síðari blaðsíðunni er fjallað um hvaða matvæli innihalda glúten og eru laus við 

glúten þar sem það leynist víða. Uppskriftirnar taka svo við á næstu síðum þar á eftir. 

Í uppskriftaheftinu er að finna 31 uppskrift sem koma víða að (sjá viðauka A). Flestar koma 

þær úr eigin safni, aðrar frá vinum og vandamönnum og einhverjar af vefsíðum eða úr bókum. 

Hverri uppskrift fylgir hráefnislisti, aðferð og mynd af bakstrinum. Þær eru allar miðaðar við 

80 mínútna kennslustundir og eru hæfilega stórar fyrir tvo til þrjá nemendur í hóp.  

Uppskriftirnar skiptast þannig að það eru 13 uppskriftir sem eru tvíþættar þannig að á 

vinstri opnu er uppskrift sem er eggja- og mjólkurlaus og á hægri opnu er samskonar uppskrift 
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sem er einnig glútenlaus. Fyrri uppskriftin hentar vel fyrir þá sem eru með ofnæmi fyrir 

eggjum, mjólk eða neyta ekki dýraafurða (vegan). Ákveðið var að síðari uppskriftin væri laus 

við alla þrjá ofnæmisvaldana og hentar því vel fyrir þá sem eru með fjölþætt ofnæmi. Þeir sem 

þurfa að forðast glúten en mega fá mjólk geta auðveldlega notað uppskriftina en notað svo 

venjulegan ost, mjólk eða rjóma í stað mjólkurlausra matvæla því er hægt að aðlaga 

uppskriftirnar auðveldlega eftir þörfum hvers og eins. Í lokin eru svo fimm uppskriftir sem eru 

lausar við alla ofnæmisvaldana þrjá; egg, mjólk og glúten. Allar uppskriftir í bókinni eru 

hnetulausar.  

Að lokum er vert að lýsa baksíðunni. Á innanverðri baksíðu er hægt að skrifa minnispunkta 

um vörurnar, baksturinn, bökunarferlið eða annað sem skiptir notanda máli. Á baksíðunni 

sjálfri er ártal, myndir af bakstri úr uppskriftaheftinu, umfjöllun um tilurð verkefnisins og 

hverjir leiðbeinendur þess voru.  

Í stuttu máli má því segja að uppskriftaheftið „Bakstur fyrir alla: Mjólkur-, eggja- og 

glútenfrítt góðgæti“ inniheldur 31 uppskrift sem henta þeim nemendum sem eru með 

fæðuofnæmi eða vegan. Allir nemendur geta notað uppskriftirnar og er því gott notagildi í 

heftinu. Fremst eru einnig upplýsingar um staðgengla og matvæli sem innihalda glúten sem 

gott er að skoða þegar nemendur með sjúkdóminn selíak eða glútenóþol eru í heimilisfræði. 

Uppskriftaheftið nýtist á öllum skólastigum og hjálpar til við að uppfylla kröfur Aðalnámskrá 

grunnskóla (2013) um menntun allra nemenda í heimilisfræði þar sem ekki var til námsefni 

fyrir þá nemendur sem eru með fæðuofnæmi. 
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8 Niðurlag 

Þegar ég byrjaði að kenna heimilisfræði þá tók ég strax eftir því hvað það fór mikill tími í að 

afla sér upplýsinga um ofnæmi og undirbúa kennslustundir nemenda með ofnæmi. 

Sérþarfirnar voru auðvitað eins margar og nemendurnir voru en aftur á móti var ekkert tilbúið 

efni til þess að grípa í. Það getur verið erfitt fyrir börn að greinast með ofnæmi og skyndilega 

mega þau ekki fá einhver matvæli og þau þurfa að passa upp á það í skólanum, í afmælum og 

í raun alls staðar. Ég tók ákvörðun mjög fljótlega að lokaverkefni mitt myndi fjalla um ofnæmi 

á einhvern hátt til að geta mætt þessum hópi betur í kennslu.  

Það kom mér verulega á óvart hversu lítið er minnst á óþol eða ofnæmi í íslenskum 

kennslubókum sem notaðar eru í heimilisfræði þar sem sífellt fleiri greinast með fæðuofnæmi 

í dag. Það sem ég tók einnig eftir er að það eru hveiti, mjólk eða egg í flestum uppskriftum í 

námsbókunum og til þess að leita uppi uppskriftir án ofnæmisvalda fór mikill tími í að skoða 

allar bækurnar. Margir reyndir kennarar í heimilisfræði kunna vel að breyta uppskriftum til 

þess að sleppa þessum ofnæmisvöldum. Þeir kennarar sem eru að stíga sín fyrstu skref í 

heimilisfræðikennslu eða aðrir sem þekkja lítið til ofnæmis eiga ekki eins auðvelt með þessar 

breytingar.  

Markmið verkefnisins var að komast að því hvað heimilisfræðikennarar þurfa að vita um 

ofnæmi með sérstakri áherslu á ofnæmi fyrir glúteni, eggjum- og mjólk. Til að ná þessu 

markmiði voru eftirfarandi fjórar rannsóknarspurningar valdar: 

o Hvað er fæðuofnæmi? 

o Hvað er ofnæmi fyrir glúteni, mjólk og eggjum? 

o Hverju þarf kennari að huga að í kennslu nemenda með fæðuofnæmi? 

o Hvernig kennsluefni án ofnæmisvalda hentar fyrir heimilisfræði? 

Svör við fyrstu rannsóknarspurningunni voru að fæðuofnæmi er þegar einstaklingur hefur 

ofnæmi fyrir efnum í fæðunni. Þegar hann kemst í snertingu við ofnæmisvaldinn myndar 

líkaminn ofnæmiseinkenni (Anvari o.fl., 2019; Helga Ögmundsdóttir, 2000). Einkennin geta 

komið mjög hratt eða tekið nokkra daga að myndast. Þau geta einnig verið margvísleg, m.a. í 

húð, meltingarvegi og öndunarfærum. Alvarleiki einkenna fer eftir því hvort um er að ræða 

óþol, ofnæmi og bráðaofnæmi en mikill munur er þar á milli.  

Fæðuofnæmi er nokkuð algengt á öllum aldursstigum en munur er á tíðni barna og 

fullorðinna þar sem sum ofnæmi minnka þegar börn þroskast (West, 2017). Tíðnin hjá þeim 

sem hafa fengið sjúkdómsgreiningu eru um 2‒5% fullorðinna sem eru með einhverskonar 

fæðuofnæmi en það er aðeins algengara að börn séu með fæðuofnæmi eða um 6‒8% barna 
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(Iweala o.fl., 2018). Það er þó mun stærri hópur sem telur sig hafa fæðuofnæmi en hefur ekki 

fengið staðfestingu eða greiningu á því (Ari J. Jóhannesson o.fl., 2015).  

Þegar kom að annarri rannsóknarspurningu eða þeirri sem varðaði algenga ofnæmisvalda 

eins og mjólk, egg og glúten kom í ljós að þessir þrír ofnæmivaldar eru meðal þeirra algengustu 

(West, 2017). Þeir sem eru með ofnæmi fyrir eggjum eða mjólk fá mjög oft exem eða í 35% 

tilfella (Ari J. Jóhannesson o.fl., 2015). Eggja- og mjólkurofnæmi er mun algengara meðal barna 

þar sem batahorfur eru góðar því að ofnæmið getur minnkað eða jafnvel horfið þegar börn 

þroskast (Elva Gísladóttir o.fl., 2018). Mjólkuróþol aftur á móti getur aukist með aldrinum 

(Rangel o.fl., 2016). Þeir sem eru með óþol geta oftast neytt laktósalausra matvæla en ef um 

ofnæmi er að ræða þá þarf að forðast allar mjólkurvörur. Sumir með eggja- og/eða 

mjólkurofnæmi þola þessi hráefni ef þau eru elduð (Leonard o.fl., 2012). 

Þegar einstaklingar eru með ofnæmi fyrir glúteni eða hveiti er enn erfiðara að sneiða hjá 

því í matvælum. Einnig er munur á hvort einstaklingur sé með ofnæmi fyrir glúteni eða hveiti 

en meðferðin er nokkurn veginn sú sama. Munurinn liggur þó í því að þeir sem eru með 

hveitiofnæmi þurfa að forðast allt hveiti. Þeir sem eru með ofnæmi fyrir glúteni þurfa að 

forðast glúten sem leynist víða og er erfitt að staðsetja í ákveðnum matvælum. Sumir eru 

einnig með selíaksjúkdóm sem er sjálfsofnæmissjúkdómur sem hefur mikil áhrif á þarmatotur 

og getur það valdið næringarskorti þar sem næringarefnin frásogast ekki vegna skemmda 

(Trausti Valdimarsson, e.d.). 

Svör við þriðju rannsóknarspurningunni voru þau að rétt nálgun nemenda skiptir máli, 

kennari þarf að koma vel undirbúinn í kennslu svo nemendur finni ekki óöryggi frá kennara 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 110‒111). Ef nemendur eru með bráðaofnæmi þarf að passa 

vel upp á hreinlæti í kennslueldhúsinu ásamt vinnusvæði þarf sem oft þarf mjög lítið til þess 

að krossmengun hafi áhrif á þá sem eru með ofnæmi. Einnig er gott að reyna eftir fremsta 

megni að nemendur með ofnæmi fái að vinna í hóp líkt og samnemendur þar sem samvinna 

er hluti af kennslunni.  

Mikilvægt er að kennari viti hvar er að finna ofnæmislyf og þekkja notkun adrenalínpenna 

ef hjúkrunarfræðingur er ekki til staðar þegar nemandi fær ofnæmislost. Skoða þarf einnig 

reglulega fyrningardagsetningu á adrenalínpennum þar sem þeir eru með afar viðkvæmt 

geymsluþol. Gott er að hafa kassa í kennslueldhúsi með helstu áhöldum og hreinni svuntu til 

þess að nota ef nemendur eru með bráðaofnæmi til að koma í veg fyrir krossmengun. Passa 

þarf að allt sé hreint þegar það er sett í hann í lok tímans svo hann sé tilbúinn fyrir næsta tíma.  

Kennari þarf einnig að þekkja vel þau hráefni sem hægt er að nota sem staðgengla í bakstri 

og matreiðslu. Ef skipta þarf út hráefnum er gott að eiga til tilbúið egglalíki ásamt glútenlausum 

vörur eins og hveiti/mjöl, haframjöl, hreint kakó, vínsteinslyftiduft. Nauðsynlegt er að hafa 
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lista við höndina sem segir til um hvaða matvæli innihalda eða innihalda ekki glúten þar sem 

ekki er hægt að leggja slíkt á minnið.  

Í framhaldi af því var farið yfir að hverju kennari þarf að huga í kennslu nemenda með 

fæðuofnæmi. Farið var ítarlega í það sem kennari í heimilisfræði þarf að hafa í huga þegar 

nemendur með fæðuofnæmi mæta í kennslustund. Heimilisfræðistofan þarf að vera vel 

skipulögð og að hafa búnað á staðnum til þess að bregðast við ofnæmi eða ofnæmislosti. 

Kennarinn þarf einnig að hafa þekkingu á viðbrögðum við ofnæmi ásamt því að vera 

meðvitaður um mikilvægi hreinlætis til þess að koma í veg fyrir krossmengun. Síðast en ekki 

síst þarf kennarinn að hafa góða þekkingu á innihaldsefnum matvæla og vita hvaða matvæli 

innihalda ofnæmisvakann, t.d. glúten.  

Svör við síðustu rannsóknarspurningunni er að námsefni í heimilisfræði þarf að henta sem 

flestum en það þarf einnig að vera til ofnæmismiðað námsefni svo þeir sem eru með ofnæmi 

geti unnið sjálfstætt eftir uppskriftum eins og samnemendur þeirra. Það kom í ljós að útgefið 

námsefni í dag gerir ekki ráð fyrir því að nemendur séu með ofnæmi og eru engar uppskriftir 

merktar fyrir nemendur með ofnæmi. Einnig þurfa uppskriftir að vera bæði ofnæmismiðaðar 

og kennslumiðaðar til þess að nýtast í kennslu.  

Að lokum var svo fjallað um uppskriftaheftið „Bakstur fyrir alla: Mjólkur-, eggja- og 

glútenfrítt góðgæti“ sem er ætlað að fylla upp í þetta gat á námsefni sem í boði er. Allar 

uppskriftirnar í heftinu eru miðaðar að því að tveir nemendur vinna saman í 80 mínútna 

kennslustund. Uppskriftirnar eru ýmist án eggja og mjólkur eða án allra þriggja 

ofnæmisvaldanna þ.e. eggja, mjólkur og glútens og ættu því að nýtast þeim nemendum sem 

þola ekki þau hráefni. Eggja og mjólkurlausu uppskriftirnar ættu einnig að henta nemendum 

sem eru vegan.  

Með þessari greinargerð hefur verið farið yfir þýðingu og mikilvægi þess að þekkja til 

fæðuofnæmis þegar nemandi með ofnæmi kemur í heimilisfræði. Jafnframt hefur verið fjallað 

um umhverfi kennslunnar og mikilvægi þess að geta brugðist rétt við ef þarf. Að lokum hefur 

uppskriftaheftið sjálft verið tengt við Aðalnámskrá grunnskóla (2013) í köflum 6.1. og 6.2. 

ásamt útlistun á uppsetningu uppskriftaheftisins.  
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9 Lokaorð 

Heimilisfræði á að vera fjölbreytt og skemmtileg en getur einnig valdið kvíða hjá þeim sem 

mega ekki borða hvað sem er. Þess vegna fannst mér mikilvægt að koma til móts við þessa 

nemendur og hafa tilbúið námsefni sem gæti nýst kennurum í heimilisfræði svo það séu meiri 

líkur á að þessir nemendur fái jákvæða upplifun af námi sínu í heimilisfræði. Þar sem ég sjálf 

er með bráðaofnæmi og sonur minn einnig er það mitt hjartans mál að aðrir nemendur taki 

tillit og sýni þeim virðingu sem eru með fæðuofnæmi. Það er ekki auðvelt fyrir þessi börn að 

þurfa alltaf að vera á varðbergi í umhverfi sínu og meðvitaðir um hvað er í matnum þeirra. Það 

er nauðsynlegt að þeim líði vel í heimilisfræðistofunni og séu ekki í hættu vegna 

krossmengunar eða tillitsleysis samnemenda. Það er jafnframt mikilvægt að kenna nemendum 

að sýna umburðarlyndi gagnvart samnemendum með ofnæmi, sérstaklega þegar ekki er unnið 

með sömu uppskriftir. 

Með greinargerðinni fylgir uppskriftahefti sem hægt er að nota sem kennsluefni. Ég vona 

að kennarar geti nýtt sér það í skipulagningu á kennslu sinni í heimilisfræði. Uppskriftaheftið 

mun vonandi henta nýjum sem reyndum kennurum. Þar er að finna fjölbreyttar og 

skemmtilegar uppskriftir sem henta vel grunnskólanemendum með fæðuofnæmi.  

Þessi vegferð var mjög áhugaverð og skemmtileg og er ég reynslunni ríkari og tek 

áhyggjulaus á móti þeim nemendum sem eru með ofnæmi fyrir eggjum, mjólk eða glúteni 

(hveiti og selíak) í framtíðinni. Þekking mín hefur aukist til muna og afurð lokaverkefnisins 

uppskriftaheftið: „Bakstur fyrir alla: Mjólkur-, eggja- og glútenfrítt góðgæti“ verður án efa 

mikið notuð í mínu starfi. 

Námsefnið sem notað er í heimilisfræði, sérstaklega á mið- og unglingastigi er sannarlega 

komið til ára sinna og þarf að endurnýja á komandi árum. Legg ég til að þá verði tekið tillit til 

nemenda með því að hafa uppskriftir án helstu ofnæmisvalda með í námsefninu.  



 

43 

Heimildaskrá 

Aðalheiður Rán Þrastardóttir. (2017). Fæðuofnæmi og fæðuóþol í leikskólum 

Reykjavíkurborgar: Lýsandi þversniðsrannsókn [óútgefin meistararitgerð]. Skemman. 

http://hdl.handle.net/1946/28399 

Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti 2011: Greinasvið 2013 /2013. 

Anvari, S., Miller, J., Yeh, C. Y., og Davis, C. M. (2019). IgE-Mediated Food Allergy. Clinical 

reviews in allergy and immunology, 57(2), 244–260. https://doi.org/10.1007/s12016-

018-8710-3 

Ari J. Jóhannesson, Davíð O. Arnar, Runólfur Pálsson og Sigurður Ólafsson. (2015). Handbók í 

lyflæknisfræði. Háskólaútgáfan.  

Astma- og ofnæmisfélag Íslands. (e.d.) Hnetulaus leikskóli/skóli/frístund. 

https://ao.is/index.php/component/content/article/28-

fraedsla/ofnaemi/faeduofnaemi/276-hnetulaus-leikskoli-skoli 

Áslaug Traustadóttir. (2009). Uppskriftahefti fyrir unglingastig. Menntamálastofnun. 

https://vefir.mms.is/heimilisfraedi/unglingastig.pdf 

Borneo, R., Aguirre, A og León, A. E. (2010). Chia (Salvia hispanica L) gel can be used as egg or 

oil replacer in cake formulations. Journal of the American Dietetic Association, 110(6), 

946‒-949. https://doi.org/10.1016/j.jada.2010.03.011 

Branum, A. M. og Lukacs, S. L. (2008). Food allergy among U.S. children: Trends in prevalence 

and hospitalizations. NCHS Data Brief, 124(6),1549‒1555. 

https://doi.org/10.1542/peds.2009-1210 

Brynhildur Briem og Margrét Júlía Rafnsdóttir. (2012). Næring og lífshættir: Heimilisfræði 

fyrir unglingastig. Námsgagnastofnun.  

Brynhildur Briem. (2008). Matur og menning. Námsgagnastofnun.  

Davíð Gíslason. (1991). Astmi - Bráðaofnæmi: Vaxandi heilbrigðisvandamál?. Læknablaðið, 

77, 349‒356.  

Carlsen, B. C., Andersen, K. E., Menné, T., og Johansen, J. D. (2008). Patients with multiple 

contact allergies: A review. Contact dermatitis, 58(1), 1–8. 

https://doi.org/10.1111/j.1600-0536.2007.01232.x 

Celiac disease foundation. (e.d.). What is celiac disease? https://celiac.org/about-celiac-

disease/what-is-celiac-disease/  

Charlesworth, R. P. (2020). Diagnosing coeliac disease. Out with the old and in with the 

new? World J Gastroenterol, 26(1), 1‒10. https://dx.doi.org/10.3748/wjg.v26.i1.1 

Cochran, S. T. (2005). Anaphylactoid reactions to radiocontrast media. Current Science, 5, 

28‒31. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11882-005-0051-7.pdf 

http://hdl.handle.net/1946/28399
https://doi.org/10.1007/s12016-018-8710-3
https://doi.org/10.1007/s12016-018-8710-3
https://ao.is/index.php/component/content/article/28-fraedsla/ofnaemi/faeduofnaemi/276-hnetulaus-leikskoli-skoli
https://ao.is/index.php/component/content/article/28-fraedsla/ofnaemi/faeduofnaemi/276-hnetulaus-leikskoli-skoli
https://vefir.mms.is/heimilisfraedi/unglingastig.pdf
https://doi.org/10.1016/j.jada.2010.03.011
https://doi.org/10.1542/peds.2009-1210
https://doi.org/10.1111/j.1600-0536.2007.01232.x
https://celiac.org/about-celiac-disease/what-is-celiac-disease/
https://celiac.org/about-celiac-disease/what-is-celiac-disease/
https://dx.doi.org/10.3748/wjg.v26.i1.1
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11882-005-0051-7.pdf


44 

Elli, L., Branchi, F., Tomba, C., Villalta, D., Norsa, L., Ferretti, F., Roncoroni, L. og Bardella, M. 

T. (2015). Diagnosis of gluten related disorders: Celiac disease, wheat allergy and non-

celiac gluten sensitivity. World Journal Gastroenterology, 21(23), 7110‒7119. 

https://dx.doi.org/10.3748/wjg.v21.i23.7110 

Elva Gísladóttir, Hólmfríður Þorgeirsdóttir og Kolbrún Einarsdóttir. (2018). Fæðuofnæmi og 

fæðuóþol hjá börnum. Landlæknir. 

https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item32881/F%C3%A6%C3%B0uofn%C3

%A6mi%20og%20f%C3%A6%C3%B0u%C3%B3%C3%BEol_fyrirlestur_Emb%C3%A6tti%20

landl%C3%A6knis_2018.pdf 

Figoni, P. (2011). How baking works (3. útgáfa). John Wiley and sons. 

Gasbarrini, G. B., Mangiola, F., Gerardi, V., Ianiro, G., Corazza, G. R. og Gasbarrini, A. (2014). 

Coeliac disease: an old or a new disease? History of a pathology. Intern Emerg Med, 9, 

249–256. https://doi.org/10.1007/s11739-013-1044-5 

Gerður G. Óskarsdóttir, Kristín Á. Ólafsdóttir, Brynjar Ólafsson, Helga Rut Guðmundsdóttir, 

Ingibjörg Kaldalóns, Ragnheiður Júníusdóttir, Rósa Kristín Júlíusdóttir og Sigrún 

Guðmundsdóttir. (2014). List- og verkgreinar. Í Gerður G. Óskarsdóttir (ritstjóri), 

Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21. aldar (kafli 10). Háskólaútgáfan.  

Guðrún M. Jónsdóttir og Steinunn Þórhallsdóttir. (2004). Gott og gagnlegt : Heimilisfræði 

fyrir 7.bekk. Námsgagnastofnun. 

Guðrun Marie Jónsdóttir og Steinunn Þórhallsdóttir. (2012). Gott og gaman - Heimilisfræði 

fyrir byrjendur. Menntamálastofnun. 

Guðrún M. Jónsdóttir, Steinunn Þórhallsdóttir, Ingibjörg Baldursdóttir, Elísabet 

Sigurðardóttir, Júlía Ágústsdóttir, Hjördís Edda Broddadóttir, Erna Benediktsdóttir og 

Gunnþórunn Jónsdóttir. (2005a). Gott og gagnlegt: Heimilisfræði fyrir 5.bekk. 

Námsgagnastofnun.  

Guðrún M. Jónsdóttir, Steinunn Þórhallsdóttir, Ingibjörg Baldursdóttir, Elísabet 

Sigurðardóttir, Júlía Ágústsdóttir, Hjördís Edda Broddadóttir, Gunnþórunn Jónsdóttir, 

Steinunn Þórhallsdóttir og Bryndís Steinþórsdóttir. (2005b). Gott og gagnlegt 2: 

Heimilisfræði. Námsgagnastofnun.  

Harpa Kristinsdóttir, Michael Clausen, Hildur S. Ragnarsdóttir, Ingibjörg H. Halldórsdóttir, 

Doreen McBride, Kirsten Beyer og Sigurveig Þ. Sigurðardóttir. (2011). Algengi 

fæðuofnæmis hjá íslenskum börnum á fyrsta ári. Læknablaðið, 97(1). 

https://doi.org/10.17992/lbl.2011.01.337 

Helga Ögmundsdóttir. (2000). Af hverju fær maður ofnæmi? Vísindavefurinn. 

http://visindavefur.is/svar.php?id=273 

Herbert Eiríksson, Björn Árdal, Björn Rúnar Lúðvíksson, Ásbjörn Sigfússon, Helgi 

Valdimarsson og Ásgeir Haraldsson. (2000). Ofnæmi og astmi hjá íslenskum börnum. 

Læknablaðið, 86, 102‒107. 

https://dx.doi.org/10.3748/wjg.v21.i23.7110
https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item32881/F%C3%A6%C3%B0uofn%C3%A6mi%20og%20f%C3%A6%C3%B0u%C3%B3%C3%BEol_fyrirlestur_Emb%C3%A6tti%20landl%C3%A6knis_2018.pdf
https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item32881/F%C3%A6%C3%B0uofn%C3%A6mi%20og%20f%C3%A6%C3%B0u%C3%B3%C3%BEol_fyrirlestur_Emb%C3%A6tti%20landl%C3%A6knis_2018.pdf
https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item32881/F%C3%A6%C3%B0uofn%C3%A6mi%20og%20f%C3%A6%C3%B0u%C3%B3%C3%BEol_fyrirlestur_Emb%C3%A6tti%20landl%C3%A6knis_2018.pdf
https://doi.org/10.1007/s11739-013-1044-5
http://10.0.70.72/lbl.2011.01.337
http://visindavefur.is/svar.php?id=273


 

45 

Hsu, E. (2020). Plant-based diets and bone health: sorting through the evidence. Current 

opinion in endocrinology, diabetes, and obesity, 27(4), 248–252. 

https://doi.org/10.1097/MED.0000000000000552 

Huang, F. og Kim, J. S. (2012). IgE-mediated cow's milk allergy in children. Current allergy and 

asthma reports, 12(6), 630–640. https://doi.org/10.1007/s11882-012-0289-9 

Ingvar Sigurgeirsson. (2013). Litróf kennsluaðferðanna. Iðnú.  

Iweala, O. I., Choudhary, S. K., og Commins, S. P. (2018). Food allergy. Current 

Gastroenterology Reports, 20(5), 17. https://doi.org/10.1007/s11894-018-0624-y  

Jóhanna Höskuldsdóttir og Ólöf Jónsdóttir. (2016a). Heimilisfræði 2. Menntamálastofnun.  

Jóhanna Höskuldsdóttir og Ólöf Jónsdóttir. (2016b). Heimilisfræði 3. Menntamálastofnun.  

Jóhanna Höskuldsdóttir og Ólöf Jónsdóttir. (2016c). Heimilisfræði 4. Menntamálastofnun.  

Lebwohl, B., Sanders, D. S. og Green, P. H. (2018). Coeliac disease. The Lancet, 391(10115), 

70–81. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)31796-8 

Leonard, S. A., Sampson, H. A., Sicherer, S. H., Noone, S., Moshier, E. L., Godbold, J. og 

Nowak-Wegrzyn, A. (2012). Dietary baked egg accelerates resolution of egg allergy in 

children. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 130(2), 473–480. 

https://doi.org/10.1016/j.jaci.2012.06.006 

Manuyakorn, W. og Tanpowpong, P. (2019). Cow milk protein allergy and other common 

food allergies and intolerances. Paediatrics and International Child Health, 39(1), 32–40. 

https://doi.org/10.1080/20469047.2018.1490099 

Mustafa, R., He, Y., Shim, Y. Y. og Reaney, M. J. T. (2018). Aquafaba, wastewater from 

chickpea canning, functions as an egg replacer in sponge cake. Institute of Food Science 

and Technology, 53(10), 2247–2255. https://doi.org/10.1111/ijfs.13813 

Norman, K. og Klaus, S. (2020). Veganism, aging and longevity: new insight into old concepts. 

Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care, 23(2), 145–150. 

http://doi.org/10.1097/MCO.0000000000000625 

Nowak-Wegrzyn, A., Conover-Walker, M. K. og Wood, R. A. (2001). Food-allergic reactions in 

schools and preschools. Arch Pediatr Adolesc Med, 155(7), 790–795. 

https://doi.org/10.1001/archpedi.155.7.790 

Rangel, A. H. N., Sales, D. C., Urbano, S. A., Galvão Júnior, J. G. B., Andrade Neto, J. C. og 

Macêdo, C. S. (2016). Lactose intolerance and cow's milk protein allergy. Food Science 

and Technology, 36(2), 179–187. https://doi.org/10.1590/1678-457X.0019 

Ren, Y., Linter, B. R., Linforth, R. og Foster, T. J. (2020). A comprehensive investigation of 

gluten free bread dough rheology, proving and baking performance and bread qualities 

by response surface design and principal componenet analysis. Food and Function, 11(6), 

5333–5345. https://doi.org/10.1039/D0FO00115E 

https://doi.org/10.1097/MED.0000000000000552
https://doi.org/10.1007/s11882-012-0289-9
https://doi.org/10.1007/s11894-018-0624-y
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)31796-8
https://doi.org/10.1016/j.jaci.2012.06.006
https://doi.org/10.1080/20469047.2018.1490099
https://doi.org/10.1111/ijfs.13813
http://doi.org/10.1097/MCO.0000000000000625
https://doi.org/10.1001/archpedi.155.7.790
https://doi.org/10.1590/1678-457X.0019
https://doi.org/10.1039/D0FO00115E


46 

Selíak- og glútenóþolssamtök Íslands. (e.d.-a). Innihaldslisti. Velferðaráðuneytið. 

https://gluten.is/medferd-eftir-greiningu/innihaldslisti/ 

Selíak- og glútenóþolssamtök Íslands. (e.d.-b). Selíak og glútenóþol. Velferðaráðuneytið. 

https://glutenfree472.files.wordpress.com/2020/04/selc3adkabc3a6klingur.pdf 

Shearer, A .E. H. og Davies, C. G. A. (2005). Physicochemical properties of freshly baked and 

stored whole-wheat muffins with and without flaxseed meal. Journal of Food Quality, 

28(2), 137-153. https://doi.org/10.1111/j.1745-4557.2005.00004.x 

Sigurveig Þ. Sigurðardóttir. (2016). Getum við snúið við vaxandi tíðni fæðuofnæmis? 

Læknablaðið, 102(4). https://doi.org/10.17992/lbl.2016.04.73 

Størsrud, S., Malmheden Yman, I. og Lenner, R. A. (2003). Gluten contamination in oat 

products and products naturally free from gluten. European Food Research and 

Technology, 217, 481–485. https://doi.org/10.1007/s00217-003-0786-0 

Swagerty jr., D. L., Walling, A. D. og Klein, R. M. (2002). Lactose intolerance. American family 

physician, 65(9), 1845–1850. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12018807/ 

Trausti Valdimarsson. (e.d.). Hvað er Selíak? Selíak- og glútenóþolssamtök Íslands. 

https://gluten.is/contact/hvad-er-seliak/ 

Unnur Steina Björnsdóttir, Sigurveig Þ. Sigurðardóttir og Björn Rúnar Lúðvíksson. (2002). 

Ofnæmislost – meingerð, algengi og meðferð. Læknablaðið, 88, 551-559.  

West, C. (2017). Introduction of complementary foods to infants. Annals of Nutrition and 

Metabolism, 70(2), 47–54. https://doi.org/10.1159/000457928 

 

https://gluten.is/medferd-eftir-greiningu/innihaldslisti/
https://glutenfree472.files.wordpress.com/2020/04/selc3adkabc3a6klingur.pdf
https://doi.org/10.1111/j.1745-4557.2005.00004.x
https://doi.org/10.1007/s00217-003-0786-0
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12018807/
https://gluten.is/contact/hvad-er-seliak/
https://doi.org/10.1159/000457928


 

47 

Viðauki A: Uppruni uppskrifta 

Uppskriftir voru aðlagaðar og staðfærðar af höfundi 

 

1. Bananabrauð 

a. Eggja- og mjólkurlaus: Uppskrift úr eigin safni 

b. Glútenlaus: Uppskrift úr eigin safni 

2. Kryddbrauð 

a. Eggja- og mjólkurlaus: Uppskrift úr eigin safni 

b. Glútenlaus: Uppskrift úr eigin safni 

3. Karamellu-muffins 

a. Eggja- og mjólkurlaus: Uppskrift úr eigin safni 

b. Glútenlaus: Ofnæmismæðgur 

https://palinurnar.wordpress.com/2014/04/05/muffins-med-karamellukremi/ 

4. Vanillu-muffins 

a. Eggja- og mjólkurlaus: Uppskrift úr eigin safni 

b. Glútenlaus: Uppskrift úr eigin safni 

5. Tebollur 

a. Eggja- og mjólkurlaus: Uppskrift úr eigin safni 

b. Glútenlaus: Uppskrift úr eigin safni 

6. Súkkulaðibitakökur 

a. Eggja- og mjólkurlaus: Veganistur sótt 15.12.2020 

http://www.veganistur.is/blogg/2016/11/28/jla-skkulaibitakkur 

b. Glútenlaus: Ofnæmismæðgur sótt 1.3.2021 

https://palinurnar.wordpress.com/2013/12/18/sukkuladi-smakokur-snilld/ 

7. Hjónabandssæla 

a. Eggja- og mjólkurlaus: Margrét Theodóra Jónsdóttir sótt 7.3.2021  

https://www.kakanmin.com/single-post/2015/05/20/mj%C3%B3lkur-og-

eggjalaus-hj%C3%B3nabandss%C3%A6la 

b. https://www.facebook.com/notes/gl%C3%BAtenlaust-%C3%A1-

%C3%ADslandi/hj%C3%B3nabandss%C3%A6lahindberjabitar/31429620659895

8/ 

8. Súkkulaðikaka 

a. Eggja- og mjólkurlaus: Veganistur sótt 3.2.2021 

http://www.veganistur.is/blogg/2016/10/16/klasssk-skkulaiterta 

b. Glútenlaus: Ofnæmismæðgur sótt 5.2.2021 

https://palinurnar.wordpress.com/2013/09/07/sukkuladi-brun-fra-ommu-

palinu/ 

9. Vöfflur 

a. Eggja- og mjólkurlaus: Astma- og ofnæmisfélag Íslands sótt 10.1.2021 

https://www.ao.is/images/pdf/greinar/Eggjalausar_uppskriftir_ur_safni_Kristin

ar_Yrar_(mars_2011).pdf 

https://palinurnar.wordpress.com/2013/12/18/sukkuladi-smakokur-snilld/
https://www.kakanmin.com/single-post/2015/05/20/mj%C3%B3lkur-og-eggjalaus-hj%C3%B3nabandss%C3%A6la
https://www.kakanmin.com/single-post/2015/05/20/mj%C3%B3lkur-og-eggjalaus-hj%C3%B3nabandss%C3%A6la
https://www.facebook.com/notes/gl%C3%BAtenlaust-%C3%A1-%C3%ADslandi/hj%C3%B3nabandss%C3%A6lahindberjabitar/314296206598958/
https://www.facebook.com/notes/gl%C3%BAtenlaust-%C3%A1-%C3%ADslandi/hj%C3%B3nabandss%C3%A6lahindberjabitar/314296206598958/
https://www.facebook.com/notes/gl%C3%BAtenlaust-%C3%A1-%C3%ADslandi/hj%C3%B3nabandss%C3%A6lahindberjabitar/314296206598958/
http://www.veganistur.is/blogg/2016/10/16/klasssk-skkulaiterta
https://palinurnar.wordpress.com/2013/09/07/sukkuladi-brun-fra-ommu-palinu/
https://palinurnar.wordpress.com/2013/09/07/sukkuladi-brun-fra-ommu-palinu/
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b. Glútenlaus: Ofnæmismæðgur sótt 10.2.2021 

https://palinurnar.wordpress.com/2016/11/21/belgiskar-sparivofflur/ 

10. Pönnukökur 

a. Eggja- og mjólkurlaus: Leiðbeiningastöð heimilanna sótt 1.3.2021 

https://www.leidbeiningastod.is/uppskriftasafn/item/eggjalausar-

poennukoekur 

b. Glútenlaus: Nanna Rögnvaldardóttir sótt 22.2.2021 

https://nannarognvaldar.com/2018/06/06/glutenlausar-ponnukokur/ 

11. Pizza 

a. Eggja- og mjólkurlaus: Uppskrift úr eigin safni 

b. Glútenlaus: Ofnæmismæðgur sótt 1.2.2021 

https://palinurnar.wordpress.com/2013/10/06/mjukt-braud-ordid-ad-

veruleika/ 

12. Brauðbollur 

a. Eggja- og mjólkurlaus: Gotterí og gersemar. Berglingd Hreiðarsdóttir. Sótt 

13.2.2021 https://www.gotteri.is/2014/07/08/kumenbollur/ 

b. Glútenlaus: Ofnæmismæðgur sótt 15.1.2021 

https://palinurnar.wordpress.com/2013/10/08/rjukandi-heitar-braudbollur/ 

13. Kanilsnúðar 

a. Eggja- og mjólkurlaus: Gulur, rauður, grænn og salt. Berglind Guðmundsdóttir. 

Sótt 1.2.2021 https://grgs.is/2016/02/23/snudar-betri-en-ur-bakarrii/ 

b. Glútenlaus: Ofnæmismæðgur sótt 4.2.2021 

https://palinurnar.wordpress.com/2013/09/06/dodlusnudar/ 

14. Kókosbitar 

a. Berglind Sigmarsdóttir. (2013). Nýjir heilsuréttir fjölskyldunnar bls 193. 

15. Marengstoppar 

a. Veganistur sótt 2.2.2021 

http://www.veganistur.is/blogg/2016/11/11/r1zf6d3v7ja56bfg0bwkf3ohj54kp

n?rq=marengs 

16. Marengs hreiður 

a. Veganistur sótt 7.3.2021  

http://www.veganistur.is/blogg/2016/9/5/klasssk-marengsterta?rq=marengs 

17. Hrísakaka með banana og rjóma 

a. Uppskrift úr eigin safni 

18. Kókoskúlur 

a. Uppskrift úr eigin safni 
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