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Ágrip 

Þessi ritgerð er lögð fram sem lokaverkefni til B.Ed. prófs í grunnskólakennarafræði með áherslu 

á heilsueflingu og heimilisfræði við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Með þessari ritgerð ætlar 

höfundur að fjalla um efnaskiptasjúkdóminn PKU. Skoða hversu krefjandi það er fyrir börn með 

sjúkdóminn að vera á viðeigandi mataræði og sýna fram á mikilvægi þess að heimilisfræðikennarar 

þekki sjúkdóminn og geti þannig komið til móts við þarfir nemenda með PKU. Höfundur skoðar 

einnig mikilvægi rétts mataræðis og áhrif þess á sjúkdóminn. Börn með PKU þurfa að lifa við það 

að geta ekki borðað það sama og samnemendur þeirra og það getur oft á tíðum verið erfitt og 

hamlandi. Höfundur mun þess vegna setja fram nokkrar hugmyndir af uppskriftum þar sem hann 

hefur skipt út hráefnum til þess að gera uppskriftirnar hentugar fyrir börn með PKU sjúkdóminn. 
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Formáli  

Nú í seinni tíð hef ég haft mikinn áhuga á öllu sem tengist heilsu, hreyfingu og mataræði. Í 

tengslum við það hef ég einnig fengið áhuga á áhrifum mataræðis á sjúkdóma en ég starfa sem 

sjúkraliði á bráðamóttöku Landspítalans. Efnaskiptasjúkdómurinn PKU varð fyrir valinu vegna 

þess að með því að skoða hann frekar er ég að sameina mörg viðfangsefni sem ég hef áhuga á. 

Þegar ég var að velja mér nám við Háskóla Íslands var það í fyrstu nafnið á náminu s.s. heilsuefling 

og heimilisfræði sem fékk mig til að skoða það betur og á endanum velja það. Að mínu mati þá er 

heilsa og mataræði gríðarlega mikilvægir þættir hjá börnum og þurfa allir þeir sem sinna börnum 

á einhvern hátt að vera meðvitaðir um þá. Ég vona svo sannarlega að þessi ritgerð muni varpa ljósi 

á mikilvægi þess að þeir sem starfa með börnum séu á einhvern hátt meðvitaðir um tilvist PKU 

sjúkdómsins. Ég vill koma á framfæri þökkum til þeirra sem aðstoðuðu mig á einn eða annan hátt. 

Við skrif á B.Ed. lokaverkefni sem þessu er mjög mikilvægt að hafa góðan leiðbeinanda, ég var 

svo heppin að Ragnheiður Júníusdóttir, aðjúnkt í heimilisfræði var minn leiðbeinandi í gegnum 

þetta lokaverkefni, hún er gríðarlegur fagmaður fram í fingurgóma. Takk innilega fyrir að finna 

þetta skemmtilega og spennandi verkefni fyrir mig. Svo vil ég þakka elsku mágkonu minn henni 

Erlu Brimdís Birgisdóttir fyrir yfirlestur og laga það sem betur mátti fara. Síðast en ekki síst vil ég 

þakka manninum mínum Elvari Magnússyni fyrir allan stuðninginn og hjálpina í gegnum allt 

námið og einnig við ritgerðarsmíðina en án hans hefði þetta ekki tekist. 

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

Íslands og fylgt þeim samkvæmt minni bestu vitund. 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 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, 12. maí 2021 

Matthildur Ósk Matthíasdóttir 
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1. Inngangur 

Í þessari ritgerð verður fjallað um efnaskiptagallann fenýlketónúría sem einnig er kallaður PKU. 

Höfundur mun varpa ljósi á helstu einkenni og orsakir hjá börnum sem fæðast með þennan 

sjúkdóm. Einnig verður fjallað um hvað heimilisfræðikennarar í grunnskólum þurfa að hafa í huga 

þegar þeir kenna börnum með PKU efnaskiptagalla. Rannsóknir hafa sýnt að mataræði hjá börnum 

með PKU skiptir miklu máli bæði fyrir andlegan og líkamlegan þroska þeirra og mun höfundur 

koma inn á þá þætti. Þá verður sagt frá hvaða mataræði hentar börnum með PKU og einnig hvernig 

megi aðlaga uppskriftir að þeirra þörfum.  

Höfundur mun líka ræða um það mataræði sem Embætti landlæknis ráðleggur til að sá sem les 

efnið hafi meiri skilning á hvað PKU mataræðið er takmarkandi fyrir börn. Það verður líka fjallað 

um heimilisfræði og mikilvægi þessarar kennslugreinar, það er í mörg horn að líta þegar 

heimilisfræði er kennd og þá sérstaklega börnum með PKU. Það má segja að þessi verklega grein 

sé undirbúningur og undirstaða fyrir lífið. 

Leitað verður svara við rannsóknarspurningunni: Hvað þarf að hafa í huga þegar nemendum með 

PKU er kennd heimilisfræði? 
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2. Hvað er PKU (fenýlketónúría)?  

PKU er arfgengur sjúkdómur, það sem veldur sjúkdómnum er stökkbreyting í geni. Þessi 

stökkbreyting orsakar það að það vantar ensím í lifur sem brýtur niður amínósýruna fenýlalanín 

(phe) sem er hluti próteina í fæðu. Þegar lifrin getur ekki brotið niður fenýlalanín þá hleðst það 

upp í líkamanum og veldur ýmsum einkennum s.s. skaða á miðtaugakerfi og alvarlegum 

heilaskaða. Það er mjög misjafnt hve mikið fenýlalanín (phe) safnast upp í blóði hjá einstaklingum 

með PKU. Það fer eftir alvarleika efnaskiptatruflunarinnar og einnig hve mikið magn af 

fenýlalanín einstaklingurinn fær úr fæðunni (Brumm, Bilder og Waisbren, 2010). Börn með PKU 

ná ekki að brjóta niður próteinið fenýlalanín úr fæðunni en prótein er samansett úr ýmsum 

amínósýrum sem eru lífsnauðsynlegar fyrir vöxt og þroska allra barna (Esther, 2019).  

Efnaskiptagallinn fenýlketónúría (PKU) var fyrst uppgötvaður árið 1934 af norska lækninum 

Asbjørn Følling. Ástæðan var að móðir tveggja þroskaheftra systkina krafðist þess að fá að vita 

hvers vegna börnin hennar væru eins og þau voru (Woolf og Adams, 2020). Það var svo árið 1952 

að rannsakendur fundu skort á PAH (fenýlalanínhýdroxýlasi) ensíminu og var þá byrjað að 

meðhöndla sjúkdóminn með fenýlalanín snauðu fæði. Þá kom í ljós hversu mikil áhrif matarræði 

hafði á sjúkdóminn (Woolf og Adams, 2020). 

Sjúkdómurinn er algengasti meðfæddi efnaskiptagallinn sem þekkist hér á landi (Karl Erlingur 

Oddason, Lilja Eiríksdóttir, Leifur Franzson og Atli Dagbjartsson, 2011). PKU er eins og áður 

sagði arfgengur sjúkdómur en báðir foreldrar barns þurfa að bera genið til að barn fæðist með 

PKU. Ef báðir foreldrar bera genið þá eru 25% líkur á að barnið fái PKU, líkurnar hækka í 50% ef 

annað foreldrið er greint með PKU og hitt foreldrið er beri. Talið er að einn af hverjum fimmtíu 

einstaklingum séu berar PKU gensins (Esther, 2019).  

2.1 Tíðni PKU og skimun  

Eitt barn af um það bil 10 – 15.000 börnum greinist árlega með PKU í Bandaríkjunum. Rannsóknir 

þar hafa sýnt að PKU er mun algengari hjá einstaklingum sem eru komnir af írskum, norður - 

evrópskum, tyrkneskum eða frumbyggja ættum (Baby´s first test, 2020). Á Íslandi, eins og í nánast 

öllum öðrum Evrópulöndum, fæðist eitt barn af um það bil 10.000 börnum með PKU. 

Efnaskiptagallinn uppgötvast með blóðprufu sem tekin er úr hæl nýfæddra barna. Sú blóðprufa fer 

yfirleitt fram innan tveggja vikna frá fæðingu (Hardelid o.fl., 2008). Ef blóðprufan sýnir hækkun 
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á fenýlalaníni er barnið rannsakað enn frekar og ef að sú rannsókn leiðir í ljós að barnið sé með 

PKU þá er meðferð hafin strax (Esther, 2019). PKU skimuninni fylgir engin áhætta en gríðarlega 

mikilvægt er fyrir barnið að hægt sé að greina sjúkdóminn fljótt (Medlineplus, e.d).  

Árið 1961 hófust skimanir á PKU í Bretlandi, í upphafi var það gert með rannsókn á þvagi nýbura 

en það þótti þrautinni þyngri að ná þvagi hjá nýfæddu barni svo það var ákveðið að taka heldur 

blóðprufu úr hæl nýbura sem reyndist vera mun betra og áreiðanlegra (Woolf og Adams, 2020). 

Skimun fyrir PKU hófst á Íslandi árið 1972, en frá árinu 1947 hafa 27 einstaklingar greinst með 

PKU (Karl Erlingur Oddason o.fl., 2011). 

2.2 Andleg og líkamleg einkenni PKU 

Eins og áður sagði þá var PKU fyrst uppgötvað árið 1934 af Følling, síðan þá hafa sálræn og 

geðræn einkenni ómeðhöndlaðra einstaklinga með PKU verið mikið rannsökuð (Brumm o.fl., 

2010). Einkenni þeirra sem ekki fá rétta meðferð við PKU eru: þunglyndi, kvíði, 

hegðunarvandamál, föl húð, þurrt hár og exem (Casey, 2013). Þegar börn eru undir 12 ára aldri 

ætti fenýlalanín (phe) að mælast undir 120 til 360 umól/L. Til að halda fenýlalanín (phe) magni 

niðri fá börnin sérstakan drykk sem inniheldur öll helstu næringarefni, vítamín og steinefni sem 

börn þurfa til að þroskast. Ásamt því þurfa þau að borða fjölbreytta fæðu sem inniheldur lítið af 

próteinum (Casey, 2013). Börn með PKU sem greinast strax og hefja meðferð snemma geta sýnt 

góðan vitrænan þroska en eitt þekktra einkenna barna með PKU eru námsörðugleikar, sem sýnir 

enn og aftur fram á mikilvægi þess að hefja meðferð strax og viðhalda henni (Casey, 2013).  

Börn og unglingar með PKU sjúkdóminn hafa tilhneigingu til að sýna minni afkastagetu, glíma 

oftar við athyglisbrest og eiga við námserfiðleika að stríða. Rannsóknir hafa einnig sýnt að hæfni 

þeirra í félagslegum samskiptum er oft ekki góð og ofan á þetta allt eru þau með minna sjálfstraust 

en jafnaldrar þeirra (Brumm o.fl., 2010). Aðrar rannsóknir hafa einnig sýnt að börn með PKU sem 

eru á takmarkandi fæði gerir þau frábrugðin jafnöldrum sínum og því fylgir oft ákveðin streita að 

vera á annarskonar hamlandi fæði (Brumm o.fl., 2010). Þegar hegðunareinkenni eða 

tilfinningaeinkenni eru ekki meðhöndluð um leið og þau birtast hefur það gríðarleg áhrif á lífsgæði 

og félagslega stöðu þeirra sem eru með PKU. Þótt meðferð við PKU sé hafin strax eftir fæðingu 

og kemur þar af leiðandi í veg fyrir alvarlegustu líffræðilegu einkennin á það oft ekki við um 

geðraskanir eða hegðunarvandamál, þau koma yfirleitt fram þrátt fyrir meðferðina (Brumm o.fl., 

2010). Foreldrar þurfa að fara mjög reglulega með barn/börn sín í blóðprufur til þess að fylgjast 
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nógu grannt með magni fenýlalaníns (phe) í blóðinu. Rannsóknir sem beina sjónum sínum að PKU 

hafa séstaklega skoðað taugaboðefnið dópamín. Það er boðefni í heila og mænuvökva sem hefur 

áhrif á: skapsveiflur, stjórn á skapi, tilfinningar og vitund. Þessar rannsóknir hafa sýnt að 

einstaklingar með PKU framleiða minna af dópamíni en aðrir einstaklingar (Brumm o.fl., 2010). 

2.3 Meðhöndlun PKU 

Árið 1993 fór National Society góðgerðarsamtökin að mæla með því að mataræði yrði tekið inn í 

alla meðferð hjá einstaklingum með PKU (Ford, O'Driscoll og MacDonald, 2018). Því var haldið 

fram um nokkurt skeið að fenýlalanín hefði engin skaðleg áhrif eftir sex ára aldur og að fenýlalanín 

hefði engin áhrif á heilann, rannsóknir sem þetta sýndu voru gerðar á mjög fáum einstaklingum 

með PKU (Ford og Green, 2018). 

 Í niðurstöðum stórrar rannsóknar sem gerð var á einstaklingum með PKU kom í ljós að matarræði 

hafði gríðarleg áhrif og að fullorðnir einstaklingar þyrftu að vera á PKU mataræði allt sitt líf. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu einnig að þegar einstaklingur hættir á PKU mataræði dregur 

hratt út lífsgæðum hans, og þunglyndi og kvíði birtist. Þeir sem héldu sínu PKU matarræði fundu 

ekki fyrir þessum einkennum (Ford og Green, 2018). Foreldrar barna með PKU standa oft frammi 

fyrir mikilli ógn, þá sérstaklega fyrstu árin, því efnaskiptasjúkdómurinn hefur mjög mikil áhrif á 

allan þroska barnsins og þess vegna er mjög mikilvægt að börnin séu á PKU mataræði (Astrid 

Fidika, 2013).  

Sé einstaklingur með PKU efnaskiptagallann ekki meðhöndlaður sem slíkur þá hleðst fenýlalanín 

(phe) upp í líkama viðkomandi en eins og áður sagði þá getur það valdið óafturkræfum 

taugasjúkdómum, skerðingum og öðrum einkennum. Forráðamenn barna með PKU verða að skrá 

alla neyslu próteins hjá barni/börnum sínum daglega sem og alla aðra næringu (Fidika, Salewski 

og Goldbeck, 2013). Börn sem hætta á réttu matarræði og hætta í meðferð eru mun líklegri til að 

sýna hvatvísi og ofvirkni á meðan börn sem fylgja réttu ströngu mataræði sýna einungis einkenni 

athyglisbrests (Brumm o.fl., 2010). Þegar skoðaðar voru greindarvísitölur barna með PKU þá var 

hún almennt lægri en hjá jafnöldrum þeirra (Hood, Grange, Christ, Steiner og White, 2014). Allir 

þeir 19 Íslendingar sem greindust eftir að skimun hófst 1972 eru heilbrigðir. Níu greindust fyrir 

1972 og sex af þeim eru andlega fatlaðir (Karl Erlingur Oddason o.fl. 2011) 

 

about:blank
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3. Samanburður ráðlegginga landlæknis og PKU mataræðis 

Embætti landlæknis gaf út bækling með ráðlegginum um mataræði til leiðbeiningar fyrir fullorðna 

og börn frá tveggja ára aldri. Þar er lögð áhersla á fjölbreytta fæðu og næringu, bæklingurinn byggir 

á því að fólk borði úr öllum fæðuflokkum. Þar sem mataræði þeirra sem eru með PKU er frábrugðið 

almennu mataræði gilda aðrar ráðleggingar fyrir börn með PKU.  

3.1 Ráðleggingar fyrir almenning 

Ráðleggingar þessar eru byggðar á norrænum næringarráðleggingum frá árinu 2012, einnig á 

könnun sem gerð var og snérist um mataræði Íslendinga bæði fullorðinna og barna (Embætti 

landlæknis, 2014a). Þessar ráðleggingar miðast þó við einstaklinga sem eru lausir við alla 

sjúkdóma og aðra kvilla. Þær byggja á því að borða ætti 500 g eða fimm skammta af grænmeti og 

ávöxtum á dag, heilkorn á að koma fyrir í fæðunni tvisvar á dag og neysla á fiski ætti að vera a.m.k. 

tvisvar til þrisvar í viku. Í þessum ráðleggingum kemur einnig fram mikilvægi þess að fá D-vítamín 

og ómega 3 fitusýrur úr feitum fiski en þessi næringarefni finnast í fáum öðrum fæðutegundum. 

Einnig er ráðlagt að neyta mjólkurvara sem að eru fitulitlar, takmarka neyslu á rauðu kjöti og 

unninni matvöru (Embætti landlæknis, 2014b). Fjölbreytt og holl fæða stuðlar að því að við séum 

að innbyrða rétta næringu og þá næringu sem að við þurfum til þess að heilsa okkar sé góð og að 

við fáum þá orku sem við þurfum til að takast á við verkefni dagsins (Embætti landlæknis, 2014b). 

Þegar börn eru að vaxa og þroskast þurfa þau mjög fjölbreytta fæðu. Niðurstöður rannsóknar sem 

gerð var á 15 ára unglingum sýndu að þeir fengu ekki öll þau vítamín, steinefni og trefjar sem 

líkami þeirra þarfnast, úr þeirri fæðu sem þau innbyrða hverju sinni (Margrét Héðinsdóttir, Fanný 

Gunnarsdóttir og Erla Kristjánsdóttir, 2013).  

Það skiptir gríðarlegu máli að stuðla að því að börn og unglingar fái holla og góða næringu í 

skólanum og einnig að þau fái þann tíma sem þau þurfa til þess að neyta fæðunnar hvort sem um 

ræðir í nestistíma eða hádegismat. Mikilvægt er að það sé gerð sú krafa að matur sem börn og 

unglingar fá í skólanum uppfylli öll skilyrði um góða, næringarríka, holla og vel samsetta fæðu. 

Það að borða er líka þroskandi og er félagsleg athöfn, því skiptir umhverfi og andrúmsloft einnig 

miklu máli. Til þess að börnum og unglingum líði vel og geti farið í gegnum daginn með fulla orku 

þarf að hafa þetta ofangreint í huga (Margrét Héðinsdóttir o.fl., 2013).  

Einstaklingar eiga að innbyrða yfir daginn fæðu sem inniheldur 45 til 60% af kolvetnum, 10 til 

20% prótein og fita ætti að vera 25 til 40% af heildar orku yfir daginn. Þessar ráðleggingar henta 
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þó ekki þeim sem eru með efnaskiptatruflanir en það þyrfti að útbúa aðrar ráðleggingar fyrir 

einstaklinga eða ákveðna hópa með sérþarfir varðandi mataræði (Embætti landlæknis, 2014a).  

3.2 Ráðleggingar um mataræði fyrir börn með PKU 

Þegar kemur að því að velja fæðu fyrir börn og unglinga sem eru með efnaskiptasjúkdóminn PKU 

þarf að huga vel að prótein inntöku. Til að mynda þá eru 4 til 10 g af próteini (200 til 500 mg af 

fenýlalaníni) ekki nægilegt magn í daglegri fæðu en börnum með PUK er óhætt að innbyrða þetta 

magn af próteini. Börn og unglingar með PKU þurfa að neyta amínósýrublöndu daglega en hennar 

hlutverk er að bæta líkamanum upp það daglega prótein sem hann þarfnast. Þessar 

amínósýrublöndur eru reiknaðar út af lækni og næringarráðgjafa en skammtastærðir eru 

einstaklingsbundnar, þær eru með mismunandi orkuinnihaldi og fást með mismundi bragði (PKU-

Félagið á Íslandi, e.d). Þeir sem eru með PKU sjúkdóminn verða að fylgjast vel með stöðu 

vítamína, steinefna og að þeir séu að innbyrða nauðsynlegar fitusýrur en það eiga þeir að gera þó 

svo að þroski og vöxtur sé eðlilegur og að allt gangi vel. Þeir sem að neyta amínósýrublöndunar 

daglega eru engin undantekning þó svo að blandan eigi að hjálpa viðkomandi að fá öll þau 

næringarefni sem líkami hans þarf (Macleod og Ney, 2010). Eitt gramm af próteini samsvarar 

fimmtíu milligrömmum af fenýalaníni (phe) og þurfa þeir sem að eru að gefa börnum sem eru með 

PKU að borða að vera vel á varðbergi hvað þetta varðar. Það þarf líka að hafa í huga að fæðan sem 

barnið borðar veiti næga orku því ef ekki fæst næg orka úr fæðunni þá brýtur líkaminn niður 

próteinið sem hann geymir til að nota sem orkugjafa og það getur valdið því að PKU hækkar í 

blóði (Women’s, Children’s, Hospital, 2007). 

Að fylgja þessu stranga PKU mataræði frá fæðingu hefur reynst vel eins og áður sagði. Það eru 

um það bil 50.000 einstaklingar um allan heim sem byrjuðu strax frá fæðingu á PKU mataræði og 

hafa rannsóknir sýnt að þeir eru með vitræna getu á eðlilegu bili. Sú fæða sem að börn með PKU 

geta aldrei innbyrt er mikið magn af dýrapróteinum, belgjurtum og hnetum. Einnig hefur neysla á 

brauði, pasta og hrísgrjónum ekki góð áhrif og halda þarf henni mjög takmarkaðri (Macleod og 

Ney, 2010). Börn með PKU fá ekki þær fitusýrur sem þau þarfnast úr mataræði sínu og því þarf 

að stuðla að því að fæði þeirra innihaldi jurtaolíur til þess að þau fái nauðsynlegar fitusýrur 

(Macleod og Ney, 2010). 
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3.3 PKU mataræði og félagslegt umhverfi 

Það hefur sýnt sig að það er mun erfiðara fyrir börn að fylgja ströngu PKU matarræði eftir að þau 

hefja grunnskólagöngu. Helstu ástæður fyrir því er að þau vilja borða sama mat og hinir, einnig 

vilja þau fá að prófa nýja fæðu og þau vilja ekki drekka amínósýrublönduna einu sinni til tvisvar 

sinum á dag í skólanum því hún lítur einkennilega út og það er ákveðin lykt af henni. Þegar barn 

neitar að drekka amónósýrublönduna í skólanum er það án próteingjafa í átta klukkustundir. Þá 

sækir það í mat sem að ekki er leyfilegur og það hefur þær afleiðingar að fenýlanínið (phe) hækkar 

í blóði sem hefur neikvæð áhrif á vitsmunalega getu barnsins (Macleod og Ney, 2010).  

Eins og áður sagði þá er mjög erfitt fyrir börn með PKU að halda ströngu matarræði en þau mega 

til að mynda ekki borða flest það sem er í boði í afmælum t.d. gos, jafn vel þó að það sé sykurlaust 

en þær vörur innihalda oft sætuefnið aspartam en þegar aspartam brotnar niður í líkamanum 

myndast mikið magn af fenýlalaníni (phe) (National PUK Awareness, e.d). 

Mikilvægi þess að mæla daglega prótein í fæðu er gríðarlegt, þetta er erfiður sjúkdómur og honum 

fylgir mikið skipulag og að börn tileinki sér sjálfsaga mjög ung. Stuðningur og hjálp frá fjölskyldu, 

vinum og kennurum er mikilvægur, en til þess að allt gangi vel upp þurfa börnum með PKU að 

líða vel með það sem að þau eru að borða hverju sinni (National PUK Awareness, e.d). 

Börn og unglingar með PKU sjúkdóminn upplifa það í sumum tilfellum að þeim sé strítt vegna 

þess að þau mega ekki borða allt það sama og samnemendur, en þau þurfa að borða mikið af 

grænmeti og ávöxtum sem að er ekki ofarlega á lista hjá börnum á ákveðnum aldri. Svokölluð 

sparinesti o.fl. í skólum þ.e. þegar nemendur mega taka með sér sætindi s.s. snúða o.fl. í nesti eru 

ekki inni í myndinni hjá börnum með PKU sem getur leitt til vanlíðanar sem og stríðni (National 

center for lnherited Metabolic Disorders, e.d). Það getur hjálpa börnum mikið að axla ábyrgð á 

mataræði sínu snemma, einnig mun það veita þeim meira sjálfstraust og hæfni til að stjórna 

mataræði sínu því börn vilja vera eins og vinir sínir og ekki vekja athygli á sínum matarvenjum 

sem eru frábrugðnar því sem vinirnir borða. Það sem börn skilja ekki er af hverju þau þurfa að vera 

á PKU fæði þegar þeim líður vel og eru heilbrigð (National PKU Alliance, 2011). 
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3.1 Fæðuhringur og fæðupýramídi PKU mataræðis 

Fæðuhringur PKU er gerður til að fá betri sýn á það hvaða fæða er ákjósanlegust.  

Mynd 1. Fæðuhringur PKU 

Í innsta hringinn raðast þau matvæli sem að eru best fyrir þann sem er með PKU. Þar má sjá fæðu 

sem inniheldur mjög lítið magn af próteini og eftir því sem að farið er lengra út frá miðju hækkar 

magn próteins í þeirri fæðu sem þar er staðsett. Því er það nokkuð skýrt að þeir sem að eru með 

efnaskiptasjúkdóminn PKU ættu að reyna eftir fremsta megni að velja fæðu sem er í innsta hring 

(Cristine M. Trahms, 2008). Hver einasta máltíð sem barn með PKU fær, ætti að innihalda lítið 

sem ekkert af próteinum eins og fram hefur komið, það sést mjög vel í fæðuhringnum. Mikilvægt 

er að próteininntöku sé dreift yfir daginn og passa þarf vel upp á að amínósýrublandan sé tekin inn 

á hverjum degi (Women’s, Children’s, Hospital, 2007). Í leiðbeiningum með fæðuhringnum er 

mælt með tveimur ávöxtum á dag, þeir mega vera ferskir, frosnir eða þurrkaðir. Síðan er mælt 
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fimm skömmtum af grænmeti á dag t.d. hvítkál, paprikur, gulrætur, sellerí, agúrka, eggaldin, 

blaðlaukur, salat, laukur og tómatar en þetta grænmeti inniheldur mjög lítið magn af fenýlalaníni 

(phe) og hentar því mjög vel. Einnig er mælt með feitri fæðu s.s. olíum og smjöri þar sem að feit 

fæða er lág í fenýlalaníni (phe). Þegar kemur að drykkjum þá er vatn langbesti kosturinn en aðra 

drykki þarf að skoða mjög vel ef á að neyta þeirra. Kúamjólk er á bannlista en ef að barnið vill 

mjólk þá þarf að nota hrísmjólk eða haframjólk (Women’s, Children’s, Hospital, 2007). Mikilvægt 

er að einstaklingar með PKU forðist alla gervisætu en hún inniheldur mikið magn af fenýlalaníni 

(phe), einnig fjölvítamín, steinefni og undrennuduft sem innhalda oftast amínósýrur og geta þannig 

verið uppspretta fenýlalans (phe) (Casey, 2013). Vert er þó að taka fram þá staðreynd að það er 

mjög einstaklingsbundið hvað hver og einn þolir mikið af fenýlalaníni (phe) í fæðu, en það fer eftir 

því hversu vægur efnaskiptasjúkdómurinn er hjá viðkomandi (MacDonald o.fl., 2020). Til að ná 

fullkomnu jafnvægi í mataræði hjá þeim sem eru með PKU ætti einstaklingurinn að fylgja öllum 

þeim tilmælum sem að til eru um PKU mataræðið (MacDonald o.fl., 2020). 

Mynd 2. Fæðupýramídi PKU 

PKU pýramídinn tengist fæðuhringnum og þeirri umfjöllun sem var hér á undan en hann, eins og 

fæðuhringurinn, sýnir á myndrænan hátt þær fæðutegundir sem börn með PKU ættu að borða á 
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hverjum degi. Neðst má sjá sérvörur eins og próteindrykki og aðrar matvöru með sérunnin prótein 

en á móti kemur að ekki er sjáanleg  fæða eins og kjöt, fiskur, egg, ostur og mjólk enda þurfa börn 

með PKU að sneiða algerlega fram hjá þeirri fæðu (MacDonald o.fl., 2020). 

3.2 Matseðlar fyrir börn með PKU 

Þegar kemur að því að útbúa matseðla fyrir börn hverri máltíð fyrir sig sem að þarf að hafa í huga. 

Mikilvægt er að koma grænmeti inn á sem allra fjölbreyttastan hátt. Uppistaða matseðla fyrir börn 

með PKU er alltaf grænmeti, rótarávextir, ávextir, fita, sterkja og sykur (PKU-Félagið á Íslandi, 

e.d.). Börn sem eru á aldrinum sjö til 12 ára ættu að taka þátt í því að útbúa nestið sitt sem þau taka 

með sér í skólann, því á þessum aldri fer annar matur sem jafnaldrar eru að borða að vera 

spennandi. Á þessum aldri er nauðsynlegt að byrja að kenna börnunum að telja og/eða skrá niður 

magn fenýlalanín (phe) í fæðunni svo þau öðlist sjálfstæði og geti fylgst með því sjálf hvað mikið 

af fenýlalaníni (phe) þau eru búin að fá yfir daginn (National PKU Alliance, 2011). 

Hér aftar má sjá tillögur að matseðlum fyrir börn með PKU og einnig uppskriftir að mismunandi 

réttum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mynd : Pýramídi PKU 
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Matseðill 1 

Morgunmatur  

 

Skonsur 

2 tsk eggjalíki 

2 msk vatn 

1 msk olía  

2 msk sykur 

4½ dl PKU-drykkur (Loprofin) 

½ tsk vanilludropar 

1 dl prótein snautt hveiti 

2 msk hveitiklíð (10g)  

3 tsk lyftiduft 

30 g smjörlíki. 

Í uppskrift: c.a. 125 mg Phe. 

Millimál  Ávextir epli eða appelsína  

Hádegismatur  

 

Grænmetisbollur með karrýsósu 

5 dl vatn  

¼ tsk salt 

1 poki frosið grænmeti (500g) (prótein < 1,2g í 100g)  

1 tsk aromat 

½ tsk hvítlauksduft  

½ tsk grænmetiskrydd frá Knorr  

½ - 1 dl prótein snautt hveiti 

2 msk olía. 

Sósa 

soðið af grænmetinu  

½ grænmetisteningur (4g) (20 mg Phe) 

1 dl kalt vatn  

2 msk prótein snautt hveiti  

½ tsk karrý. 

Í uppskrift: 225, í einum skammti: c.a. 40 mg Phe. 

Millimál: grænmeti, Gulrætur 

Kvöldmatur:  Grjónagrautur 

30 g prótein snauð hrísgrjón (Promin) 

1 dl vatn 

1 1/5 dl PKU Drink (Loprofin)  

1 tsk rjómi (36%)  

1/8 tsk salt. 

Í einum skammti: c.a. 25 mg Phe 

(PKU-Félagið á Íslandi, e.d). 
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Matseðill 2 

Morgunmatur Rúsínubollubrauð 

2 dl vatn 37°C 

1 ½ tsk þurrger 

½ tsk salt 

½ tsk kardimommudropar 

2 msk matarolía 

4-5 dl prótein snautt hveiti  

½ dl rúsínur. 

Í uppskrift: 45 Phe. Í bollu: 7 Phe 

Millimál Ferskt ávaxtasalat með myntu 

2½ dl hunangsmelóna 

2½ dl perur 

2½ dl epli 

2½ dl bláber 

1¼ dl appelsínusafi, hreinn 

2 tsk fersk mynta 

söxuð 2 tsk sítrónusafi 

hreinn 2 tsk hunang 

Í uppskrift: c.a. 0 mg Phe. Í skammti: ca 0 mg Phe. 

Hádegismatur Sagógrjónagrautur „ömmugrjónagrautur” 

20 g sagógrjón 

2 1/2 dl PKU drykkur (Loprofin)  

Örlítið salt (framan í teskeið) 

Borið fram með kanilsykri eða púðursykri. 

Í skammti: c.a. 30 mg Phe. 

Millimál Grænmeti  

Kvöldmatur Norskar pylsur Frá den Norske PKU forretning 

160 g kaldar kartöflur sem hafa verið soðnar án hýðisins 

 30 g tómatsósa  

 Ca.35 g prótein snautt hveiti 

 salt, pipar eða önnur kryddblanda 

 Í uppskrift: c.a. 170 Phe Í pylsunni: c.a. 25 Phe. 

  

Samhliða þessum matseðlum þarf barn sem er með PKU, að drekka amínósýrublöndu tvisvar á 

dag (PKU-Félagið á Íslandi, e.d). 
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1.  Heimilisfræði 

Eins og segir í aðalnámskrá grunnskólanna er: 

„Megintilgangur með námi í list- og verkgreinum í grunnskóla að allir nemendur kynnist 

fjölbreyttum vinnuaðferðum þar sem reynir á verkkunnáttu, sköpunarkraft, samhæfingu 

hugar, hjarta og handar og margar, ólíkar tjáningarleiðir“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013).  

4.1 Gildi verkgreina og hæfniviðmið 

Verklegar námsgreinar eiga sér langa sögu sem kennslugreinar á Íslandi. Þær stuðla að því að 

kenna nemendum verklegt nám sem eflir þroska þeirra og leyfa þeim enn fremur að kynnast 

margskonar verklegu vinnulagi. Verklegt nám stuðlar jafnframt að því að nemendur öðlist skilning 

á umhverfi sínu og grundvallarþekkingu á verklegum fögum og eru þessar greinar góð undirstaða 

fyrir lífið og frekara nám (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013).  

Hvað er það fyrsta sem kemur upp í hugann þegar maður heyrir orðið heimilisfræði? Hjá flestum 

er það bara almenn matreiðsla og matur en það er þó þannig að heimilisfræði snýst um svo miklu 

meira heldur en bara að geta eldað góðan mat og borða hann, heimilisfræði snýst t.a.m. um að 

sameina þætti vísinda, næringar, matreiðslu og fjármála (Association of teachers of home 

economics, e.d). 

Það var árið 1974 að heimilisfræði varð skyldunámsgrein í grunnskólum á Íslandi fyrir nemendur 

í 7-9 bekk og árið 1989 er heimilisfræði fyrst kennd á öllum skólastigum (Aðalnámskrá 1977 og 

1989).  

„Meginmarkmið heimilisfræðináms eru samkvæmt námsskrá að efla skilning nemenda á 

hlutverki heimilisins, auka þekkingu þeirra og leikni á heimilisstörfum, auka skilning og 

áhuga nemenda á hollustu og heilbrigði, vekja skilning og áhuga á góðri nýtingu og 

umhirðu verðmæta, hagsýni í heimilisrekstri og hagsmunamálum neytenda, glæða áhuga 

nemenda á gildi góðrar vinnutækni, veita nemendum innsýn í vistfræðileg lögmál og glæða 

áhuga þeirra á umhverfisvernd, glæða sjálfstæði, samstarfsvilja og samábyrgð nemenda“ 

(Alþingi, 1983, 10. febrúar ). 
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Hæfniviðmið eru viðmið um þá hæfni sem að nemandi á að ná í heimilisfræði við lok hvers 

skólastigs. Hæfniviðmiðunum er skipt upp í fjóra flokka en þeir eru: 

1 Matur og lífshættir,  

2. Matur og vinnubrögð, 

3. Matur og umhverfi, 

4. Matur og menning,  

Undir þessum flokkum koma svo skýr viðmið t.d. er hæfniviðmiðið undir flokknum matur og 

lífshættir eftirfarandi: ,,Við lok fjórða bekkjar ætti nemandi að geta valið hollan mat og útskýrt 

áhrif hans á líkama og líðan“. Dæmi um hæfniviðmiðið undir flokknum matur og umhverfi er 

eftirfarandi: ,,Við lok sjötta bekkjar ætti nemandi að geta skilið og rætt mismunandi 

umbúðarmerkingar, metið útlit og gæði matvæla og útskýrt hvernig á að geyma þau“. Annað dæmi 

um hæfniviðmið er: ,,Þegar nemandi líkur tíunda bekk ætti hann að geta nýtt margvíslega miðla 

til að afla upplýsinga á gagnrýninn hátt um næringarfræði, neytendamál, hagkvæmni í innkaupum, 

aukefni, geymslu og matreiðslu er þetta hæfniviðmið undir flokki matur og vinnubrögð“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013).  

Heimilisfræði sem kennslugrein er ætlað að stuðla að heilbrigðum lífsháttum, góðu heilsufari, 

neysluvenjum, jafnrétti, hagsýni, fjármálalæsi, verndun umhverfis og neytendavitund. Í 

heimilisfræði á að leiðbeina nemendum hvað varðar hollan lífstíl með fræðslu um hollustu og holla 

matargerð en einnig að nemendur verði læsir á upplýsingar í umhverfinu sem snerta heilsufar 

þeirra. Með því að leiðbeina nemendum með þessi atriði geta þeir tekið sjálfstæðar ákvarðanir sem 

stuðla að heilsu og vellíðan þeirra. Ekki má gleyma að mótun og innblástur matarvenja hjá börnum 

hefst strax í bernsku og talið árangurríkast að byrja strax að leggja mikla áherslu á jákvæða 

umfjöllun um holt mataræði (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013).  

Næringarfræði er nátengd heimilisfræði, en þessar tvær námsgreinar eru jafnan kenndar saman 

enda varla hjá því komist þar sem tengsl þeirra eru með svo miklum hætti að ekki er talið 

nægjanlegt að kenna bara aðra námsgreinina. Það gefur augaleið hversu mikið það hefur að segja 

að vita eitthvað um næringarefni þegar verið er að elda hollan og góðan mat. Mikilvægt er að vita 

hvernig maður varðveitir öll góðu næringarefnin í matnum. Þá þykir einnig haldgóð þekking á 

næringarfræði góður undirbúningur undir heimilishald og foreldrahlutverk síðar á lífsleiðinni. 

Ætlast er til að opinberar ráðleggingar lýðheilsustöðvar og landlæknis um mataræði séu hafðar til 
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viðmiðunar við kennslu í næringarfræði og heimilisfræði. Heimilisfræðikennsla byggir líka á því 

að kenna nemendum að lesa utan á umbúðir matvæla og vera gagnrýnin á innihaldið. Heimilisfræði 

tekur einnig mið af umhverfissjónarmiðum og á að veita innsýn í vistfræði, umhverfisvernd og 

sjálfbæra lifnaðarhætti (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 

4.2 Kennsla í heimilisfræði 

Hvernig er best að kenna heimilisfræði svo þessi verklega grein skili sem bestum árangri og áhuga 

hjá nemendum? Það eru nokkrar kennsluaðferðir sem tengjast heimilisfræði beint og má þar nefna 

t.d. sýnikennslu. Sýnikennsla flokkast undir útlistunarkennslu ásamt fleiri kennsluaðferðum t.d. 

fyrirlestrar, skoðunarferðir og önnur bein miðlun. Í heimilisfræði er bein miðlun notuð sem mest 

en hún stuðlar að því að miðla þekkingu, fræða, útskýra, bera upp spurningar, hefja umræður og 

draga ályktanir (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a). 

Þegar kennsluaðferðin sýnikennsla er notuð þarf hún að vera augljós og samhengið í kennslunni 

markvisst. Sýnikennsla þarf að vera kennara þannig eðlislæg og að nemendur skilji þá aðferð og 

átti sig á að hugsun kennara sé sú regla sem þeir eru að fylgjast með. Hvernig kennari hugsar 

upphátt og framkvæmir um leið (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b). Í sýnikennslu er mjög gott að láta 

nemendur hjálpa og/eða endurtaka það sem að sýnt hefur verið og virkja þá þannig til þátttöku 

(Ingvar Sigurgeirsson, 1999a). 

Verklegri kennslu er þannig háttað að kennari leggur inn námsefni með kynningu eða sýnikennslu, 

eftir það fara nemendur að vinna og bera verkefnið undir kennarann (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a). 

Verklegar æfingar eru stór hluti af þeirri kennslu sem fer fram í heimilisfræði og skiptir skipulag 

þar gríðarlega miklu máli. Heimilisfræðistofan á að vera vel uppsett með skriflegar/sjónrænar 

leiðbeiningar uppi á vegg og jafnvel uppskriftir á töflu, þetta auðveldar nemendum að vinna 

sjálfstætt. Einnig þarf að vera með áhugaverð, markviss, vel valin og hæfilega fjölbreytt 

viðfangsefni í huga hverju sinni (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b).  

Samvinnunám er mikið notað í heimilisfræði og hefur þessi kennsluaðferð mjög jákvæð áhrif á 

námsárangur, viðhorf og félagsleg samskipti (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b,). Það er nauðsynlegt 

að nemendur geti unnið vel saman en það er mjög góður undirbúningur fyrir lífið almennt og einnig 

góð þjálfun í því að taka tilliti til annara, skiptast á skoðunum og skipta með sér verkum (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999b). 
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Þegar nemendur eru í heimilisfræði læra þeir hvaða næringarefni eru í matnum sem við borðum, 

hvernig er best að elda ákveðna fæðu, hvaða fæða er næringarríkust og fá þjálfun í að gera 

hagkvæmar uppskriftir. Með því að nemendur skilji mikilvægi góðrar næringar og heilsu þá öðlast 

þeir góða færni til að lifa árangursríku lífi sem einstaklingar og til að taka upplýstar ákvarðanir um 

fæðuval (Association of teachers of home economics, e.d). Heimilisfræðikennsla gerir það að 

verkum að nemendur prófa margskonar fæðutegundir sem verður til þess að þau koma heim með 

nýjar hugmyndir og segja með stolti frá því sem þau lærðu (Ministy of education, e.d). Norsk 

rannsókn leiddi í ljós að það þyrfti að leggja meiri áherslu á næringarfræðslu hjá börnum og 

unglingum, einnig kom fram að heimilisfræði getur haft áhrif á matarþekkingu sem nýtist áfram á 

fullorðins árum, þá sýndu niðurstöður einnig að næringarþekking og það að vera læs á innihald í 

vörum geti haft áhrif á fæðuinntöku og aukið ávaxta- og grænmetisneyslu (Beinert o.fl., 2020). 

4.3 Skipta út hráefni í heimilisfræði fyrir börn með PKU 

Mörgum þykir flókið og/eða mikil vinna að hugsa út í hvað sé hægt að nota í staðinn fyrir ákveðin 

hráefni til þess að aðlaga uppskriftir að einstaklingum með PKU. Er það svo flókið?  

Hér á eftir verður óæskilegum hráefnum skipt út fyrir PKU væn hráefni og komið með tillögur að 

góðum uppskriftum fyrir börn með PKU. Gott er að venja sig á að hafa pýramídann á bls:17 til 

hliðsjónar þegar verið er að breyta, bæta og aðlaga uppskriftir að PKU mataræði (PKU-Félagið á 

Íslandi, e.d). 
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Dæmi um hvernig má breyta uppskriftum: 

Upprunaleg uppskrift                                                     Uppskrift fyrir PKU 

Smábrauð                                                                 Smábrauð 

1½ dl heitt vatn                                                         1½ dl heitt vatn  

1½ dl mjólk                                                              1½ dl hrísmjólk 

3 tsk þurrger                                                              3 tsk þurrger 

½ tsk salt                                                                  ½ tsk salt 

½ tsk hunang                                                           ½ tsk hunang 

1½ tsk oregano                                                       1½ tsk oregano 

½ dl matarolía                                                           ½ matarolía  

½ dl hveitiklíð                                                         ½ dl Fiberhusk 

5½ – 6 ½ dl hveiti                                            5½ –6 ½ dl prótein snautt hveiti 

 

 

Fiskur með chillí í ofni                                         Brokkolí chillí í ofni  

350 g fiskflök                                                         350 g brokkolí      

½ msk hveiti                                                           ½ msk prótein litið hveiti  

½ tsk salt                                                                 ½ tsk salt 

1 dl matreiðslurjómi                                             1 dl kókosmjólk  

¼ dl chilisósa                                                         ¼ dl chilisósa 

1 dl rifinn ostur                                                      1 dl violife rifinn ostur   

 

 

 

 

 

 



26 
 

Pizzasnúðar                                                               Pizzasnúðar                                                               

 

1 dl mjólk                                                                1 dl hrísmjólk  

1 dl heitt vatn                                                           1 dl heitt vatn  

3 tsk þurrger                                                                          3 tsk þurrger  

1 tsk sykur                                                                  1 tsk sykur  

½ tsk salt                                                                     ½ tsk salt  

1 egg                                                                           3g  Prótein laust eggjalíki  

3 msk matarolía                                                            3 msk matarolía 

6-6½ dl hveiti                                                              6-6½ dl prótein snautt hveiti 

Fylling                                                                            Fylling  

1-1½ dl pítsusósa                                                           1-1½ dl Hunts Seasoned tomato  

 

50 g pepperóní                                                  50 g paprika  

 

Skinka 

 

1tsk pizzakrydd                                                                        1tsk pizzakrydd                                                                                                               

 

2 dl rifinn ostur                                                                        2 dl violife rifinn ostur  
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Súkkulaðikaka                                                                   Súkkulaðikaka 

2 ½ dl hveiti                                                                       2 ½ dl prótein snautt hveiti 

2 dl sykur                                                                            2 dl sykur 

½ tsk matarsódi                                                               ½ tsk matarsódi 

½ tsk lyftiduft                                                                    ½ tsk lyftiduft  

½ tsk salt                                                                        ½ tsk salt  

2 ½ msk kakó                                                                    2 ½ msk kakó  

1 egg                                                                                 3g prótein laust eggjalíki  

1½ dl léttmjólk                                                                1½ dl haframjólk  

3/4 dl matarolía                                                                3/4 dl matarolía  

1 tsk vanilludropar                                                            1 tsk vanilludropar  

Súkkulaðibráð                                                                   Súkkulaðibráð 

1 msk bráðið smjör                                                                  1 msk bráðið smjör 

3 msk kakó                                                                            3 msk kakó  

3 dl flórsykur                                                                            3 dl flósykur 

3–4 msk vatn                                                                          3-4 msk vatn 

½ tsk vanilludropar                                                                ½ tsk vanilludropar 

(Guðrún M Jónsdóttir, 2011.4. útgáfa). 

 

Þegar uppskriftir innihalda kjöt þá er hægt að skipta því út fyrir t.d. pasta og/eða hrísgrjón sem eru 

sérstaklega framleidd með litlu magni af próteini. Í uppskriftinn hér fyrir neðan væri hægt að byrja 

á því að minnka magn þannig að hún henti þá einum eða tveimur eftir því hvað á við en svo er 

hæglega hægt að gera hana að PKU uppskrift. Uppskriftin er tvennskonar en markmiðið með því 

er að æfa nemendur bæði í því að sjóða og einnig að elda í ofni. 
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Indverskur hrísgrjónaréttur frá Unni (er í sænsku bókinni) 

 Uppskrift fyrir 4-6.  

 4 dl loprofin hrísgrjón 

 1 stk. kjúklinga súputeningur 

 100 g laukur 

 1 stk ferskt Chili (má sleppa, fer eftir hversu sterkur rétturinn á að vera) 

 240 g ferskir tómatar 

 150 g spinat 

 4 msk. repjuolía  

1 tsk. mulið kóríander  

1 tsk. kúmen 1 tsk. engifer 

 

Úr uppskriftin fást: 1680 kcal/7056 kj, 7,7 g prótein 

Úr ¼ af uppskriftinni fást: 420 kcal, 1,9 g prótein  

Úr 1/6 af uppskriftinni fást: 280 kcal, 1,3 g prótein 

(PKU-Félagið á Íslandi, e.d,) 
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Pastaréttir í ofni lasagne  

Uppskrift gefur 4-6 skammta  

12 stk. Loprofin Lasagna plötur 

Hvít sósa:  

msk. smjör eða smjörlíki 

2 msk. loprofin hveiti  

3 tsk. lopofin egglíki 

6 dl PKU mjólk 

1 tsk. salt og pipar 

3 msk. hrein jógúrt 

Tómatsósa: 

500 g pastasósa með litli próteininnihaldi  

100 g laukur 

1 hvítlauksrif 

1 msk ólífuolía 

400 g brytjaðir tómatar  

1 dl vatn  

1 tsk. púðursykur  

1 tsk. oregano  

1 tsk. salt og pipar 

 

Uppskriftin gefur: 1930 kcal, 9,4 g prótein  

¼ af uppskriftinni gefur: 480 kcal, 2,3 g prótein  

1/6 af uppskriftinni gefur: 320 kcal, 1,5 g prótein 

(PKU-Félagið á Íslandi, e.d,) 
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5. Umræður og lokaorð 

Efnaskiptagallinn PKU eða fenýlketónúría er sem betur fer ekki mjög algengur þó svo að hann sé 

algengasti meðfæddi efnaskiptagallinn sem þekkist hér á landi. Skimað hefur verið fyrir 

sjúkdómnum hjá nýburum hér á landi síðan 1972 og fylgir skimuninni engin áhætta en hún getur 

verið gríðarlega mikilvæg fyrir barnið því nauðsynlegt er að hægt sé að greina sjúkdóminn fljótt 

til að koma í veg fyrir líkamlegan skaða (Karl Erlingur Oddason, o.fl., 2011). PKU er eins og áður 

segir arfgengur sjúkdómur, það sem veldur sjúkdómnum er stökkbreyting í geni sem orsakar það 

að einstaklingnum vantar ensím í lifur sem brýtur niður fenýlalanín (phe). Þetta verður til þess að 

fenýlalanín hleðst upp í líkamanum sem síðan getur valdið einkennum s.s. alvarlegum heilaskaða 

og skaða á miðtaugakerfi (Brumm o.fl., 2010). Börn með PKU ná ekki að brjóta niður prótein úr 

fæðunni en prótein eru samansett af amínósýrum sem eru lífsnauðsynlegar fyrir vöxt og þroska 

barna (Esther, 2019).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að mataræði hefur gríðarleg áhrif á þróun sjúkdómsinns sem og bæði 

andlega og líkamlega heilsu og þroska þeirra sem af honum þjást. Því er mjög mikilvægt að bæði 

börn sem þjást af sjúkdómnum og þeir sem nærri þeim standa séu vel upplýstir um mikilvægi þess 

að fylgja þessu stranga mataræði. Þó sjúkdómurinn sé mjög hamlandi fyrir þann einstakling sem 

er með hann þá má bæta lífsgæði sem um munar með því að fylgja ströngu mataræði (Ford og 

Green, 2018). 

Þegar kemur að því að velja fæðu fyrir börn og unglinga sem eru með PKU þarf að huga vel að 

prótein inntöku til að mynda þá eru 4 til 10 g af próteini (200 til 500 mg af fenýlalaníni) ekki 

nægilegt magn í fæðu. Börn og unglingar með PKU þurfa að neyta amínósýrublöndu daglega en 

hennar hlutverk er að bæta líkamanum upp þá daglegu próteinþörf sem hann þarfnast. Þessar 

amínósýrublöndur eru reiknaðar út af lækni og næringarráðgjafa en skammtastærðir eru 

einstaklingsbundnar, þær eru með mismunandi orkuinnihaldi og fást með mismunandi bragði 

(PKU-Félagið á Íslandi, e.d) 

Heilbrigðir einstaklingar eiga samkvæmt ráðleggingum Landlæknis að innbyrða yfir daginn fæðu 

sem inniheldur 45 til 60% af kolvetnum, 10 til 20% prótein og fita ætti að vera 25 til 40% af heildar 

orku yfir daginn. Þessar ráðleggingar henta þó ekki þeim sem eru með efnaskiptatruflanir en það 

þyrfti að útbúa aðrar ráðleggingar fyrir einstaklinga eða ákveðna hópa með sérþarfir varðandi 

mataræði (Embætti landlæknis, 2014a). 
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Af þessu má draga þá ályktun að PKU er erfiður sjúkdómur að vera með fyrir börn og unglinga. 

Þau þurfa frá unga aldri að læra að sjá um mataræði sitt sem reynist mörgu fullfrísku fólki erfitt. 

Einnig  má sjá að það er í mörg horn að líta þegar heimilisfræði er kennd, ekki síst þegar kemur að 

ofnæmi, óþoli og sjúkdómum. Því er mikilvægi þessarar kennslugreinar allnokkuð og að mínu áliti 

er þessi verklega grein undirstaðan fyrir lífið og ekki síður fyrir börn með PKU sem síðar meir 

munu þurfa að halda heimili sjálf. 

5.1 Lokaorð 

Skilningur minn á efninu hefur aukist til muna og finnst mér þetta efni eiga heima í öllum 

grunnskólum svo kennarar geti nýtt sér það ef til þess kemur að nemandi við skólann sé með PKU. 

Þá skiptir máli að í skólanum sé til þekking á þessu sviði og að hægt sé að nálgast hana á einum 

stað. Á meðan ég skrifaði þessa ritgerð þá varð mér meira og meira ljóst hvað mataræði hefur mikil 

áhrif á líf barna með PKU og hvað það hlýtur að vera erfitt að mega ekki borða það sama og 

jafnaldrar því það sem börn vilja er að falla í hópinn og ekki vera öðruvísi. Þá er það okkar sem 

kennara að fræða og útskýra að það eru ekki allir einstaklingar eins og hafa auga með að barn með 

PKU samlagist hópnum þegar matur er annars vegar. Heimilisfræði er góður vettvangur til að ræða 

og kenna um mismunandi mataræði, t.d. vegna fæðuofnæma og sjúkdóma eins og PKU. Þeim mun 

meira sem nemendur vita að mataræði geti verið mismunandi því meiri líkur eru á því að nemendur 

skilji af hverju mataræði skiptir svona miklu máli. Það er mikilvægt að nemendur öðlist skilning á 

að efnaskiptagalli eins og PKU er erfiður og flókin sjúkdómur að vera með. Mér finnst sem 

verðandi heimilisfræðikennara það skipta miklu máli að vera vel að sér í sem flestu sem tengist 

næringu og hvað hentar hverjum og einum þegar kemur að matreiðslu. Sem kennari þarf maður að 

vera lausnamiðaður og kunna að taka út hráefni og bæta öðrum inn eftir því sem það á við. 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

Heimildaskrá 

Aðalnámskrá grunnskóla: 1977 Almennur hluti/1977. 

 

Aðalnámskrá grunnskóla: 1989 Almennur hluti/1989. 

 

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

 

Alþingi. (1983, 10. febrúar ). Heimilisfræði í grunnskólum. Sótt af 

https://www.althingi.is/altext/raeda/?lthing=105&rnr=1600 

 

Association of teachers of home sconomics, (e.d). What is home economics. Sótt af 

https://www.athe-ireland.com/what-is-home-economics/ 

 

Baby´s first test (2020.). Classic Phenylketonuria. Sótt af 

https://www.babysfirsttest.org/newborn-screening/conditions/classic-phenylketonuria-

pku 

 

Beinert, C., Palojoki, P., Åbacka, G., Hardy-Johnson, P., Engeset, D., Rudjord Hillesund, E., . . . 

Nordgård Vik, F. (2020). The mismatch between teaching practices and curriculum goals 

in Norwegian Home Economics classes: a missed opportunity. Education Inquiry, 1-19. 

doi:10.1080/20004508.2020.1816677 

 

Brumm, V. L., Bilder, D. og Waisbren, S. E. (2010). Psychiatric symptoms and disorders in 

phenylketonuria. Molecular Genetics and Metabolism, 99, supplement 59-63. 

doi:https://doi.org/10.1016/j.ymgme.2009.10.182 

 

Casey, L. (2013). Caring for children with phenylketonuria. Can fam Physician 59(8),837-840.  

 

Cristine M. Trahms program for phenylketonuria, s. (2008). What is the diet for pku. Sótt af 

https://depts.washington.edu/pku/about/diet.html#top 

 

Embætti landlæknis. (2014a). Grundvöllur ráðlegginga um mataræði og ráðlagðir dagskammtar 

næringarefna. Sótt af 

https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item25582/Grundv%C3%B6llur%20r%C3

%A1%C3%B0legginga%20um%20matar%C3%A6%C3%B0i%20og%20r%C3%A1%C

3%B0lag%C3%B0ir%20dagskammtar%20n%C3%A6ringarefna_uppf%C3%A6rt.pdf 

 

 

Embætti landlæknis. (2014b). Ráðleggingar um mataræði fyrir fullorðna og börn frá tveggja ára 

aldri. Sótt af  

https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item25796/R%C3%A1%C3%B0leggingar

%20um%20matar%C3%A6%C3%B0i%20LR_20.01.2015.pdf 

 

https://www.althingi.is/altext/raeda/?lthing=105&rnr=1600
https://www.athe-ireland.com/what-is-home-economics/
https://www.babysfirsttest.org/newborn-screening/conditions/classic-phenylketonuria-pku
https://www.babysfirsttest.org/newborn-screening/conditions/classic-phenylketonuria-pku
https://doi.org/10.1016/j.ymgme.2009.10.182
https://depts.washington.edu/pku/about/diet.html#top
https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item25582/Grundv%C3%B6llur%20r%C3%A1%C3%B0legginga%20um%20matar%C3%A6%C3%B0i%20og%20r%C3%A1%C3%B0lag%C3%B0ir%20dagskammtar%20n%C3%A6ringarefna_uppf%C3%A6rt.pdf
https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item25582/Grundv%C3%B6llur%20r%C3%A1%C3%B0legginga%20um%20matar%C3%A6%C3%B0i%20og%20r%C3%A1%C3%B0lag%C3%B0ir%20dagskammtar%20n%C3%A6ringarefna_uppf%C3%A6rt.pdf
https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item25582/Grundv%C3%B6llur%20r%C3%A1%C3%B0legginga%20um%20matar%C3%A6%C3%B0i%20og%20r%C3%A1%C3%B0lag%C3%B0ir%20dagskammtar%20n%C3%A6ringarefna_uppf%C3%A6rt.pdf
https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item25796/R%C3%A1%C3%B0leggingar%20um%20matar%C3%A6%C3%B0i%20LR_20.01.2015.pdf
https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item25796/R%C3%A1%C3%B0leggingar%20um%20matar%C3%A6%C3%B0i%20LR_20.01.2015.pdf


33 
 

Esther. (2019). Hvað er pku. Sótt af https://www.pku.is/hvad-er-pku/ 

 

Fidika, A., Salewski, C. og Goldbeck, L. (2013). Quality of life among parents of children with 

phenylketonuria (PKU). Health and Quality of Life Outcomes, 11,54. doi:10.1186/1477-

7525-11-54. 

 

Ford.S., og Green. (2018). The Importance of Diet for Life. Sótt af 

https://www.nspku.org/download/the-importance-of-diet-for-life/ 

 

 

Ford, S., O'Driscoll, M. og MacDonald, A. (2018). Living with phenylketonuria: Lessons from 

the PKU community. Molecular Genetics and Metabolism Reports, 17, 57-63. 

doi:https://doi.org/10.1016/j.ymgmr.2018.10.002 

 

Guðrún M Jónsdóttir, S. Þ., Gunnþórunn Jónsdóttir, Bryndís Steinþórsdóttir,. (2011,4. útgáfa). 

Gott og gagnlegt 2. Heimilisfræði fyrir miðstig grunnskóla – uppskriftir Sótt af 

https://vefir.mms.is/uppskriftavefurinn/gott_gagn2_uppskriftir_net.pdf 

 

Hardelid, P., Cortina-Borja, M., Munro, A., Jones, H., Cleary, M., Champion, M. P., . . . 

Dezateux, C. (2008). The birth prevalence of PKU in populations of European, South 

Asian and sub-Saharan African ancestry living in South East England. Ann Hum Genet, 

72(1), 65-71. doi:10.1111/j.1469-1809.2007.00389.x 

 

Hood, A., Grange, D. K., Christ, S. E., Steiner, R. og White, D. A. (2014). Variability in 

phenylalanine control predicts IQ and executive abilities in children with 

phenylketonuria. Molecular Genetics and Metabolism, 111(4), 445-451. 

doi:https://doi.org/10.1016/j.ymgme.2014.01.012 

 

Ingvar Sigurgeirsson. (1999a). Að mörgu er að hyggja. Reykjavík: Æskan ehf.  

 

Ingvar Sigurgeirsson. (1999b). litróf kennsluaðferðanna. Reykjavík: Æskan ehf.  

 

Karl Erlingur Oddason, Lilja Eiríksdóttir, Leifur Franzson og Atli Dagbjartsson. (2011). 

Fenýlketónúría á Íslandi. Læknablaðið, 97, 349-352. 

MacDonald, A., van Wegberg, A. M. J., Ahring, K., Beblo, S., Bélanger-Quintana, A., Burlina, 

A., . . . van Spronsen, F. J. (2020). PKU dietary handbook to accompany PKU guidelines. 

Orphanet Journal of Rare Diseases, 15(1), 171. doi:10.1186/s13023-020-01391-y 

 

Macleod, E. L. og Ney, D. M. (2010). Nutritional Management of Phenylketonuria. Annales 

Nestle [English ed.], 68(2), 58-69. doi:10.1159/000312813 

 

Margrét Héðinsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og Erla Kristjánsdóttir. (2013). Heilbrigði og velferð. 

Reykjavík: Mennta- og menningarmálaráðuneytið og Námsgagnastofnun. Sótt af 

https://mms.is/namsefni/heilbrigdi-og-velferd-rit-um-grunnthaetti-menntunar-rafbok 

 

https://www.pku.is/hvad-er-pku/
https://www.nspku.org/download/the-importance-of-diet-for-life/
https://doi.org/10.1016/j.ymgmr.2018.10.002
https://vefir.mms.is/uppskriftavefurinn/gott_gagn2_uppskriftir_net.pdf
https://doi.org/10.1016/j.ymgme.2014.01.012
https://mms.is/namsefni/heilbrigdi-og-velferd-rit-um-grunnthaetti-menntunar-rafbok


34 
 

Medlineplus. Phenylketonuria (PKU) Screening What is a PKU screening test. Sótt af 

https://medlineplus.gov/lab-tests/phenylketonuria-pku-screening/ 

 

Ministy of education, (e.d.). Food and nutrition. Sótt af https://health.tki.org.nz/Key-

collections/Curriculum-in-action/Making-Meaning/Considerations-for-learning/Home-

economics/Food-and-nutrition 

 

National center for lnherited metabolic disorders. (e.d). PKU and school. Sótt af 

https://metabolic.ie/wp-content/uploads/2015/05/School-letter-for-PKU1.pdf 

 

National PKU Alliance. (2011). My PKU binder. Sótt  af:  

https://www.npkua.org/portals/0/pdfs/pkubinder/PKU%20Binder%202011.pdf 

 

National PUK Awareness  (e.d.). Phenylketonuria facts for school faculty & staff. Sótt af 

https://static.julinse.com/m/b6fd7278fcd5133f.pdf 

 

PKU-félagið á Íslandi. (e.d.). Matreiðslubók. Góður matur með litlu próteini. Sótt af 

https://www.pku.is/wp-content/uploads/2016/02/PKU_Bok.pdf 

 

Womens´s and Childrens Hospital. (2013). Low protein diet for phenylketonuria (PKU). Sótt af 

https://www.hgsa.org.au/documents/item/6358 

Woolf, L. I. og Adams, J. (2020). The early history of PKU.International Journal of Neonatal 

Screening, 6(3) 59; https://doi.org/10.3390/ijns6030059 

 

 

 

Myndir – Heimildaskrá  

Mynd 1. PKU fæðuhringur. Sótt af: https://depts.washington.edu/pku/about/diet.html#top 

Mynd 2. Matur pýramídi fyrir PKU. Sótt af: 

https://ojrd.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13023-020-01391-

y?utmsource=other&utmmedium=other&utmcontent=null&utmcampaign=BSCN2DD01CNbmc

soarticlepaidXMOL. 

https://medlineplus.gov/lab-tests/phenylketonuria-pku-screening/
https://health.tki.org.nz/Key-collections/Curriculum-in-action/Making-Meaning/Considerations-for-learning/Home-economics/Food-and-nutrition
https://health.tki.org.nz/Key-collections/Curriculum-in-action/Making-Meaning/Considerations-for-learning/Home-economics/Food-and-nutrition
https://health.tki.org.nz/Key-collections/Curriculum-in-action/Making-Meaning/Considerations-for-learning/Home-economics/Food-and-nutrition
https://metabolic.ie/wp-content/uploads/2015/05/School-letter-for-PKU1.pdf
https://www.npkua.org/portals/0/pdfs/pkubinder/PKU%20Binder%202011.pdf
https://static.julinse.com/m/b6fd7278fcd5133f.pdf
https://www.pku.is/wp-content/uploads/2016/02/PKU_Bok.pdf
https://www.hgsa.org.au/documents/item/6358
https://doi.org/10.3390/ijns6030059
https://depts.washington.edu/pku/about/diet.html#top
https://ojrd.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13023-020-01391-y?utmsource=other&utmmedium=other&utmcontent=null&utmcampaign=BSCN2DD01CNbmcsoarticlepaidXMOL
https://ojrd.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13023-020-01391-y?utmsource=other&utmmedium=other&utmcontent=null&utmcampaign=BSCN2DD01CNbmcsoarticlepaidXMOL
https://ojrd.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13023-020-01391-y?utmsource=other&utmmedium=other&utmcontent=null&utmcampaign=BSCN2DD01CNbmcsoarticlepaidXMOL

