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Formáli 

Verkefni þetta er lokaverkefni til M.Ed.-gráðu við menntavísindasvið Háskóla Íslands, með 

áherslu á heimilisfræði. Vægi verkefnisins er 30 einingar. 

Ég hef alltaf haft áhuga á trúarbrögðum og hef viljað sameina áhuga minn á þeim við nám 

mitt í heimilisfræði. Eitt af því sem ég tel mikilvægt er að nemendur læri um ólíka menningu 

og trúarbrögð. Með því námsefni sem hér fylgir læra nemendur ólíkar uppskriftir sem 

tengjast þrennum trúarbrögðum. Þar geta nemendur séð hvernig matargerð þeirra 

trúarbragða er bæði lík og ólík því mataræði sem þeir þekkja frá heimili sínu og sinni eigin 

menningu. Námsefnið sem hér er sett fram á því að stuðla að því að nemendur skilji aðra 

menningarheima og sjái einnig hvað sameinar þá ásamt því að styrkja grunnþættina sex í 

Aðalnámskrá grunnskóla (2011), í kennslu. Þar að auki verður leitast við að skoða kosti 

samþættingar í námi þar sem trúarbrögð eru hluti af kennslu samfélagsgreina í grunnskólum. 

Von mín er að námsefnið geti gagnast kennurum í sinni kennslu.  

Ég vil þakka leiðbeinendum mínum, Ragnheiði Júníusdóttur aðjunkt við Háskóla Íslands 

og Ástríði Stefánsdóttur dósent við Háskóla Íslands, fyrir alla þá aðstoð sem þær hafa veitt 

mér. Ég vil þakka fjölskyldu minni fyrir ómetanlegan stuðning í gegnum allt mitt nám. Þá 

sérstaklega fyrir að borða allt sem ég hef eldað og bakað í tengslum við þetta lokaverkefni. 

Það mynduðust oft skemmtilegar umræður við matarborðið í tengslum við trúarbrögð og 

matarhefðir sem voru alltaf ánægjulegar. Ég vil þakka foreldrum mínum Þór og Þórhildi fyrir 

að hvetja mig áfram í öllu sem ég tek mér fyrir hendur. Ég vil líka þakka móður minni 

sérstaklega fyrir alla hjálpina við framsetningu á mat í þessu lokaverkefni. Bræður mínir 

Steinar Páll og Kári Freyr eru einfaldlega bestir og veita mér óhemjumikla gleði í lífinu. Að 

lokum vil ég þakka systur minni Þórdísi Lilju fyrir allan þann stuðning og hvatningu sem hún 

hefur veitt mér í gegnum allt mitt nám. 

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 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, 29. september 2020 
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Arndís Sara Þórsdóttir  
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Ágrip 

Markmiðið með þessu lokaverkefni er að gera uppskriftarhefti sem kennarar geta nýtt sér við 

kennslu sína. Með námsefninu fylgir greinargerð þar sem við kynnumst þremur 

trúarbrögðum; búddisma, kristindómi, með áherslu á kaþólskan sið, og íslam. Fjallað verður 

um matarhefðir hverra trúarbragða fyrir sig og hvað það er sem hafði og hefur áhrif á 

hvernig mataræði þeirrar trúar er háttað. Skoðað verður hvernig hægt er að koma 

námsefninu á framfæri og með hvaða aðferðum. Litið verður á gagnsemi samþættingar 

námsgreina í kennslu þess námsefnis sem hér er sett fram. Þar verður lögð áhersla á 

samþættingu heimilisfræði og samfélagsgreina þar sem trúarbrögð eru undirgrein 

samfélagsgreina. Námsefnið tengist beint markmiðum Aðalnámskrár grunnskóla 

(2011/2013) bæði grunnþætti og markmiðum tveggja greina; heimilisfræði og 

samfélagsgreina. Þetta lokaverkefni á því að geta nýst þeim sem starfa við 

heimilisfræðikennslu í grunnskólum til að ná því markmiði að kenna nemendum um ólíkar 

matarhefðir þjóða þar sem trúarbrögð eru hluti af menningu og siðum þeirra. Einnig væri 

hægt að nýta námsefnið sem samþætt verkefni með samfélagsgreinum þar sem lagt er upp 

með að nemendur öðlist þekkingu og skilning á trúarbrögðum.  
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Abstract 

Recipes from three religions: Integrated study materials for students between the ages 

12-16 in home economics and social studies 

The objective of the thesis is to make a recipe book that can be used as study material by 

teachers. Along with the recipes, a close look will be taken into three religions; Buddhism, 

Roman-Catholics in Christianity and Islam. The eating habits of each religion will be 

discussed, both what has affected each religion's diet. The thesis will demonstrate how to 

teach the study material and with what methods. It will also show how the study material 

can be integrated as well as how it can be useful for teachers. Emphasis will be placed on the 

integration of home economics and social studies since religion is part of social studies. In 

that way, it fulfils the objectives of the National curriculum guide for primary schools 

(2011/2013), both the fundamentals of education and the goals for education in home 

economics and social studies. Hopefully the thesis will be useful to those who teach home 

economics in primary schools to achieve the goal of teaching students about different eating 

habits of nations where religion is part of their culture and costume. This study material 

could also be used as an integrated project with social studies, since that subject teaches 

students about religion.  
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1 Inngangur  

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2013) fellur kennsla í trúarbragðafræði undir 

námsgreinina samfélagsfræði. Þar kemur fram að „[T]rúarbragðafræði er ætlað að auka 

skilning á ríkjandi trúarbrögðum og ólíkum trúarhefðum með umburðarlyndi og víðsýni að 

leiðarljósi“ (bls. 196). Í heimilisfræði er talað um að ein leið til að nemendur nái að kynnast 

menningu annarra þjóða sé í gegnum matarhefðir þeirra. Þar er fjallað um áhrif matar á líf 

manna bæði dagsdaglega og þegar haldnar eru veislur eða þegar haldið er upp á ýmsar 

hátíðir. Í trúarbrögðum eru ýmsar hátíðir þar sem matur leikur stórt hlutverk og tengir það 

heimilisfræðina við trúarbragðafræðina (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011).  

Ég ákvað að gera uppskriftir tengdar trúarbrögðum þar sem það er mín skoðun að ef 

nemendur fái góða kennslu í trúarbragðafræði öðlist þeir frekar skilning á ólíkum hefðum 

manna í heiminum. Með því að leggja áherslu á bæði að sjá hvað er ólíkt en einnig hvað er 

líkt á milli hópa sem alast upp oft með ólíkar hefðir og venjur, geti nemendur frekar sett sig í 

spor annarra í stað þess að vera með fordóma eða hræðast það sem þeir þekkja ekki.  

Markmiðið með þessu lokaverkefni er því að setja fram uppskriftir sem kennarar geta 

nýtt í kennslu sinni. Allar þessar uppskriftir tengjast matarhefðum þriggja trúarbragða á einn 

eða annan hátt. Trúarbrögðin sem um ræðir eru búddismi, kristni, með áherslu á rómversk-

kaþólska trú, og íslam. Uppskriftirnar eru átta frá hverjum þessara trúarbragða. Kennarar 

hafa því val á milli ólíkra uppskrifta. Heimilisfræðikennarar geta nýtt sér þetta 

uppskriftarhefti til að miðla þeim viðmiðum sem sett eru fram í Aðalnámskrá grunnskóla 

(2013) um kennslu á ólíkum matarhefðum. Einnig geta kennarar sem kenna heimilisfræði 

nýtt sér þetta uppskriftarhefti sem tækifæri til að samþætta kennslu sína með 

samfélagsgreinum þar sem nemendur geta þá fengið ítarlegri þekkingu um þessi trúarbrögð. 

Matarmenning er stór hluti samfélaga og það er mín von að með því að nemendur kynnist 

ólíkum matarhefðum gefi það þeim innsýn í aðra menningarheima.  

Rannsóknarspurning fræðilega hluta verkefnisins eða greinargerðarinnar er þríþætt: Í 

fyrsta lagi á hverju byggja trúarbrögðin búddismi, kristindómur og íslam? Í öðru lagi hvernig 

tengjast þessi trúarbrögð matarhefðum? Í þriðja lagi hvernig má miðla og nýta umfjöllun um 

matarhefðir trúarbragða í námi í heimilisfræði og samfélagsgreinum?  

Í greinargerðinni verður því byrjað á að fjalla um búddisma, því næst kristindóm með 

áherslu á kaþólskan sið og að lokum íslam. Uppruni og aðalatriði í iðkun þessara trúarbragða 

verður kynnt. Gerð verða skil á matarhefðum hverrar trúar og skoðað hvernig matarhefðir 

hafa áhrif á líf fylgjenda þeirra. Því næst verður fjallað um Aðalnámskrá grunnskóla 

(2011/2013), samþættingu í kennslu, og hvernig hægt er að kenna um trúarbrögð í gegnum 

umfjöllun um og matargerð.  
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2 Uppruni trúarbragða og matarhefðir þeirra  

Tuhin K. Das (2019) prófessor við Jadavpur-háskólann á Indlandi reynir að svara 

spurningunum; hvað er trú og hver er uppruni hennar? Das setur fram skilgreiningar á 

trúarhugtakinu frá ólíkum fræðasviðum. Samkvæmt honum er skilgreining mannfræðinga á 

trú að þeir telji trúarbrögð vera hluta af menningu þar sem trúin er notuð til að miðla 

upplýsingum á milli kynslóða. Trúarbrögð séu það sem menn trúa að sé tilgangur lífsins. Das 

(2019) segir skýringu félagsfræðinga á hugtakinu vera að trúarbrögð séu samfélag þar sem 

ákveðinn hópur hefur sameiginlegar skoðanir og venjur sem tengjast hlutum sem eru í þeirra 

augum heilagir. Das (2019) nefnir einnig skilgreiningu á hugtakinu frá heimspekingnum Philip 

A. Pecorino þar sem Philip segir að trúarbrögð séu ein helsta aðferðin til að meta upplifun 

mannsins. Þetta er mat Das á hugmyndum hvers fræðasviðs fyrir sig. Sjálfur telur Das (2019) 

að ekki sé hægt að setja fram eina skilgreiningu á hvað trúarbrögð séu. Kittler, Sucher og 

Nelms (2017) fjalla um hvernig trúarbrögð vestursins, gyðingdómur, kristni og íslam, hafi 

þróast á ólíkan hátt frá trúarbrögðum í austri, það er hindúisma og búddisma. Þeir telja að 

tilgangur trúarbragða hafi verið að skilja þá hluti í heiminum sem fyrir mönnum voru 

óskiljanlegir. Trúin gaf lífinu tilgang og veitti mannkyninu öryggi í annars miskunnarlausum 

heimi. Í Mið-Austurlöndunum þróuðust trúarbrögð vestursins og þar var einn guð dýrkaður 

sem réð öllu og maðurinn þjónaði honum. Lífið sjálft var undirbúningur fyrir framhaldslífið 

þar sem Guð dæmdi menn og ákvað hvort þeir kæmust inn í ríki hans eftir gjörðum þeirra á 

jörðinni. Hindúismi og búddismi á hinn bóginn þróuðust á Indlandi en þar, ólíkt gyðingdómi 

kristni og íslam, var aðalmarkmið trúarinnar frelsun sálarinnar úr mannslíkamanum sem gat 

gerst bæði í lifandi lífi og eftir dauðann. Enginn einn guð var þar dýrkaður (Kittler, Sucher og 

Nelms, 2017).  

Hindúismi eru ein af elstu trúarbrögðum heimsins sem eru enn stunduð en þau eru yfir 

4000 ára gömul (Das, 2019). Samkvæmt reglum hindúatrúar var mannfólki skipt upp í ólíkar 

stéttir sem höfðu mismikil réttindi (stéttakerfi), þetta leiddi til mikils óréttlætis á milli manna. 

Þegar Búdda kom með kenningar sínar um umburðarlyndi vakti það áhuga margra þeirra 

sem aðhylltust hindúisma, m.a. vegna þess hversu einfalt var að iðka búddisma. Sjötta öld 

f.Kr. var því fullkominn tími fyrir búddisma til að ná að breiðast út. Das (2019) vekur athygli á 

því að kristni náði einnig að festa sig í sessi á tímum þar sem óánægja ríkti með núverandi 

ástand. Þegar kristni myndaðist var það vegna kúgunar Rómarveldis á gyðingum en hafa 

verður í huga að Jesú var gyðingur alla sína ævi og fylgjendur Jesú voru í upphafi gyðingar.  

Vægi trúarbragða hefur ekki dalað eins mikið og spáð var með komu tækni heldur leitar 

fólk ávallt á kunnuglegar slóðir trúarinnar. Í dag eru trúarbrögð enn óaðskiljanlegur hluti af 

menningunni og hinu daglega lífi mannkyns (Das, 2019).  
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Matur tengist trúarbrögðum sterkum böndum þar sem það að borða er ein af 

grunnþörfum mannsins (Kittler, Sucher og Nelms, 2017). Í mörgum trúarbrögðum tengist 

matur upphafi þeirra. Corrie E. Norman (2012), doktor í guðfræði, bendir á eplið í garðinum 

hjá Evu og Adam í kristinni trú sem lék stórt hlutverk í þeirri sögu. Matur er einnig hluti af 

hefðum og reglum innan margra trúarbragða en sem dæmi má nefna altarisgöngu hjá 

kristnum þar sem þeir fá líkama (obláta) og blóð (messuvín) Krists. Auk þess má nefna gyðjur 

og guði hindúa sem þarf að færa matarfórnir og reglur um hvað má borða hjá til að mynda 

múslimum og gyðingum (Norman, 2012). Matur hefur því þjónað ýmsum hlutverkum í 

trúarbrögðum í gegnum aldirnar en hann hefur ekki einungis verið til að borða heldur er 

hann einnig notaður í helgiathöfnum eða sem fórn til ákveðins guðs eða gyðju. Matarhefðir 

geta líka verið mismunandi hjá ólíkum hópum innan hverrar trúar (Kittler, Sucher og Nelms, 

2017).  

Arno Schmidt og Paul Fieldhouse (2007) fjalla um matargerð sem tengist ólíkum 

trúarbrögðum en eitt af því sem hefur áhrif á matargerð í heiminum eru trúarbrögð. 

Matargerð getur gefið einstaklingum tækifæri á að sýna trú sína með því að fylgja þeim 

reglum sem settar eru í þeim trúarbrögðum en Schmidt og Fieldhouse (2007) taka dæmi um 

fólk sem aðhyllist hindúatrú sem borðar ekki nautakjöt og gyðinga sem borða ekki svínakjöt. 

Matargerð getur einnig sameinað einstaklinga sem aðhyllast sömu trúarbrögð víðs vegar um 

heiminn. Sem dæmi má nefna helgidaga í ákveðnum trúarbrögðum þar sem einstaklingar 

innan þeirra trúarbragða vita að úti um allan heim eru aðrir að fagna, borða sama mat og 

fylgja sömu hefðum og þeir. Schmidt og Fieldhouse (2007) nefna einnig að þegar ákveðinn 

matur er bannaður innan tiltekinna trúarbragða geti það leitt til samheldni innan þeirrar 

trúar. Sem dæmi nefna þeir múslima og bann við því að neyta svínakjöts en bannið varð til 

þess að aðgreina þá frá kristnum sem borðuðu svín. Eins þegar kristnum mönnum var 

bannað að borða hrossakjöt á áttundu öld af Gregoríusi III páfa varð það til þess að aðskilja 

kristna menn frá heiðingjunum sem bjuggu í Norður-Evrópu sem borðuðu hrossakjöt. Bann 

hindúa við neyslu nautakjöts var einnig talið hafa verið leið til að hindra að bændur borðuðu 

kýrnar sem þeir lifðu á. Í trúarbrögðum þekkist auk þess að einstaklingar þurfa að fasta í 

ákveðinn tíma. Einnig hefur matur verið tengdur við fórnir til guðanna þegar fólk var að biðja 

guðina um aðstoð við málefni sem snertu það. Trúarbrögð hafa því mikil áhrif á hvernig 

fylgjendur þeirra haga lífi sínu þegar kemur að matargerð (Schmidt og Fieldhouse, 2007).  

Hér fyrir neðan verður sjónum beint að búddisma, kaþólskum sið innan kristinnar trúar 

og íslam. Þessi trúarbrögð eiga margt sameiginlegt en einnig eru þættir innan hverrar trúar 

sem aðskilja hana frá hinum. Til að mynda eiga trúarbrögðin það öll sameiginlegt að hægt er 

að rekja uppruna þeirra til eins einstaklings (Das, 2019). Til að skilja myndun matarhefða 
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verður að skoða hvernig trúarbrögðin mynduðust þar sem hugmyndir og kenningar innan 

hverra trúarbragða hafa bein áhrif á hvernig matarhefðir þeirra þróast. 

2.1 Búddadómur 

Fyrsta trúin sem fjallað verður um er búddadómur sem er elst af þeim þremur trúarbrögðum 

sem hér verður rætt um. Farið verður stuttlega yfir uppruna trúarinnar og hvaða kenningar 

hafa myndast sem hafa áhrif á líf fylgjenda hennar. Þessar kenningar hafa einnig áhrif á 

matarhefðir einstaklinga innan trúarinnar. Matarhefðir eru þó ekki allar eins meðal fylgjenda 

búddadóms. Þar, eins og í mörgum öðrum trúarbrögðum, skiptast fylgjendur í ólíka hópa 

sem túlka boðskap og kenningar sinnar trúar á ólíkan hátt.  

2.1.1 Uppruni trúarinnar 

Búddadómur eða búddismi á rætur sínar að rekja til sjöttu aldar f.Kr. til Siddhartha Gautama 

sem var kallaður Búdda af lærisveinum sínum. Búdda má þýða sem hinn uppljómaði (Schmidt 

og Fieldhouse, 2007; Coogan, 1999). Gautama fæddist þar sem í dag er Nepal inn í auðuga 

fjölskyldu (Schmidt og Fieldhouse, 2007). Í stað þess að lifa í vellystingum allt sitt líf ákvað 

Gautama að ferðast og leita að sannleikanum. Eftir að Gautama hafði ferðast um í sex ár og 

nánast svelt sig taldi hann að þessi leið sem hann hefði valið sér í lífinu væri ekki sú rétta. Ef 

Gautama ætlaði að finna sannleikann yrði hann að snúa frá meinlætalífi. Hann sneri lífi sínu 

við og ákvað að meðalvegurinn væri hin rétta leið, hvorki að svelta sig né að lifa í 

vellystingum. Gautama byrjaði að hugleiða sem leiddi til þess að hann fann loksins 

sannleikann sem hann hafði leitað að. Gautama varð þá þekktur sem Búdda og varði lífi sínu í 

að breiða út boðskap sinn (Lowenstein, 1996; Schmidt og Fieldhouse, 2007; Guðný 

Þorsteinsdóttir, 2012). 

Ólíkt mörgum öðrum trúarbrögðum snýst búddismi ekki um að tilbiðja ákveðinn guð, 

guði eða gyðjur (Schmidt og Fieldhouse, 2007). Búddismi einblínir á andlegu hliðina og leitast 

fylgjendur Búdda við að finna sannleikann með hugleiðslu. Samkvæmt Búdda er allt tengt og 

eiga fylgjendur hans alltaf að reyna að láta gott af sér leiða. Búddismi varð til á tíma þar sem 

hindúismi var ríkjandi á Indlandi og var í raun andsvar við þeirri trú (Kittler, Sucher og Nelms, 

2017). Þrátt fyrir að búddismi fylgdi sumum reglum hindúisma snerist búddismi gegn 

nokkrum grunnreglum hindúisma, meðal annars stéttakerfinu. Í hindúisma er hindúum skipt 

í fjóra flokka eða stéttir. Hver stétt hefur ákveðið hlutverk, einstaklingar fæðast inn í stétt og 

geta því ekki breytt stöðu sinni í samfélaginu. Búdda trúði að allir menn væru jafnir sem 

heillaði marga sem voru óánægðir með stéttakerfið (Pruthi, 2004; Kittler, Sucher og Nelms, 

2017; Das, 2019). Kittler, Sucher og Nelms (2017) fjalla um það sem er sameiginlegt í 
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búddisma og hindúisma, meðal annars trúa bæði trúarbrögðin á hringrás lífsins, að maðurinn 

endurfæðist stöðugt og að menn uppskeri eins og þeir sá (karma). 

Búdda skyldi eftir sig boðskap fyrir fylgjendur sína til að fylgja eftir hans dag (Kittler, 

Sucher og Nelms, 2017). Grunnreglur eða grunnboðskapur Búdda er settur fram í fjórum 

liðum sem nefnast hin fjögur sannindi:  

• Þjáning er hluti af lífinu. Búdda taldi að þjáning mannsins væri sannleikur. Sem dæmi 

er fjallað um þjáningu sem menn upplifa, m.a. veikindi, elli og einmanaleika (Dukkha). 

• Ástæða þess að maðurinn þjáist eru langanir hans. Manninn dreymir um hluti í lífinu 

sem hann vill eignast eða upplifa, m.a. auðæfi, ánægju og völd (Samudya). 

• Að losna við þjáningu. Þetta næst þegar einstaklingar ná að frelsa sig frá löngunum 

sínum (Nirodha).  

• Leiðin til að losna við þjáningar. Til að ná að losna við þjáningar þarf að fylgja hinum 

áttfalda vegi sem Búdda setti fram (Magga).  

Hinn áttfaldi vegur innan búddisma á að losa menn við langanir sem leiðir til þess að 

menn losna við þjáningar (Trainor, 2001). Með því að ná þessu markmiði er hægt að losna 

við hina endalausu endurfæðingu og ná Nirvana sem er lokastig búddisma þar sem 

einstaklingar eru lausir við allar þjáningar og langanir. Hinn áttfaldi vegur skiptist í þrjá 

flokka; siðferði, hugleiðslu og visku/innsæi.  

1. Fyrsti flokkurinn inniheldur þrjá vegi; að segja aðeins sannleikann, vera heiðarlegur í 

tali sínu og taka rétta ákvörðun og að lifa rétt.  

2. Annar flokkurinn inniheldur þrjá vegi; að breyta rétt, taka góðar ákvarðanir í lífinu og 

hafa rétta hugarfarið og rétta einbeitingu.  

3. Þriðji flokkurinn hefur tvo vegi; hafa rétta skoðun og rétta hugsun (Trainor, 2001).  

Annar boðskapur sem Búdda skildi eftir sig eru hinar fimm lífsreglur en þær eru: ekki 

stela, ekki ljúga, ekki drekka né neyta eiturlyfja, ekki taka líf og ekki fremja hjúskaparbrot 

(Schmidt og Fieldhouse, 2007). 

Eftir dauða Búdda skiptist búddatrúin upp í ólíka flokka (Coogan, 1999). Af þeim elstu er 

einungis theravada-greinin sem er enn stunduð en hún varð til á þriðju öld f.Kr. Í dag skiptist 

búddatrú upp í þrjár meginhreyfingar þar sem theravada-greinin er ein af þeim. Önnur 

vinsæl hreyfing innan búddisma er mahayana-hreyfingin sem varð til í kringum 100 f.Kr. 

Yngsta hreyfingin er vajrayana eða tantra-siður sem varð til á sjöundu öld e.Kr. Vajrayana-

hreyfingin er oft talin innan mahayana-hreyfingarinnar þar sem hún myndaðist innan hennar 

(Coogan, 1999). 

Í dag er theravada sterkust í Taílandi, Kambódíu, Laos, Sri Lanka og Mjanmar (Búrma). 

Mahayana- og vajrayana-hreyfingarnar eru sterkar í Kína, Japan, Singapúr, Víetnam og Kóreu 

(Coogan, 1999). Það sem aðgreinir stefnurnar theravada og mahayana er að theravada er 
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íhaldssamari en áhersla er þar á meinlæti (Þorbjörg Guðmundsdóttir og Vilborg Ingólfsdóttir, 

2001). Einstaklingar neita sjálfum sér um almenn lífsgæði og er því theravada íhaldssöm 

regla innan búddisma. Meginmarkmið fylgjenda mahayana er að ná „fullkominni uppljómun í 

þeim tilgangi að hjálpa öðrum að ná sama stigi“ (bls. 13) en sú stefna er ekki eins íhaldssöm 

og theravada. Mahayana skiptist í fleiri greinar og er því fjölbreyttari undirgreinin af þeim 

tveimur (Þorbjörg Guðmundsdóttir og Vilborg Ingólfsdóttir, 2001).  

Búddismi hefur breiðst út um allan heim en fyrst dreifðist hann frá Indlandsskaga til 

Suðaustur-Asíu, og þaðan til Afganistan, Mjanmar (Búrma), Kína, Kóreu og loks til Evrópu og 

nýja heimsins (Norður- og Suður-Ameríka) (Coogan, 1999; Schmidt og Fieldhouse, 2007). Frá 

upphafi búddisma á sjöttu öld f.Kr. blómstraði trúin á Indlandi allt þar til um 500 e.Kr. en þá 

blandaðist búddismi saman við hindúisma og varð hluti af þeim trúarbrögðum. Eitt sem 

einkennir búddisma er hvað það er auðvelt að aðlaga hann menningu og hefðum ólíkra 

svæða í heiminum. Þetta gerir það að verkum að auðvelt er fyrir einstaklinga að taka upp 

trúna (Kittler, Sucher og Nelms, 2017). Í dag eru fylgjendur Búdda um 500 milljónir um allan 

heim sem gerir þessi trúarbrögð ein af þeim fjölmennustu í heiminum (Hackett, Stonawski, 

Skirbekk og Grim, e.d.).  

2.1.2 Matarhefðir  

Samkvæmt Schmidt og Fieldhouse (2007) snertir búddismi matarhefðir þeirra sem hann 

stunda á margvíslegan hátt. Í búddisma er trúað á endurfæðingu andans og geta 

einstaklingar komið aftur sem ýmist menn eða dýr. Vegna þessa borða margir þeirra sem 

aðhyllast búddisma ekki dýr. Sumir búddamunkar borða þó kjöt ef dýrið sem þeir borða er 

ekki sérstaklega drepið í þeim tilgangi að neyta þess. Í löndum sem liggja að sjó eru búddistar 

sem borða sjávarafurðir og einnig þekkist það í öðrum löndum að búddistar kaupi kjöt í litlu 

mæli af múslimum. Schmidt og Fieldhouse (2007) taka fram að búddistar sem búa í Taílandi, 

Malasíu og Mjanmar (Búrma) eru líklegri til að borða kjöt en t.d. búddistar á Indlandi. Í Kína 

eru búddistar líklegri til að sleppa öllu kjöti og fiski en aðrir sem aðhyllast búddadóm. Sú 

ákvörðun er oft byggð á þeirri hugmynd að valda engum lifandi lífverum skaða (Þorbjörg 

Guðmundsdóttir og Vilborg Ingólfsdóttir, 2001). Reglur um hvenær þeir sem aðhyllast 

búddisma mega neyta matar eru strangari fyrir munka en almenning. Munkar í theravada 

mega aðeins borða tvisvar á dag (Schmidt og Fieldhouse, 2007; Fieldhouse, 2017). 

Matarhefðir eru ekki eins innan allra hreyfinga búddisma (Fieldhouse, 2017). Mahayana-

hreyfingin er þekktari fyrir að vera grænmetisætur heldur en þeir sem aðhyllast theravada-

greinina. Ein ástæða þessa er að munkar í theravada reiða sig á matargjafir og ráða því ekki 

hvað þeir borða. Matur er talinn nauðsynlegur til að lifa en ekki til að njóta ánægju af. Þessi 

hefð myndar tengsl milli almennings og munka þar sem þeir ganga á meðal fólksins á 

hverjum degi og þiggja matargjafir. Munkar í mahayana reiða sig ekki á matargjafir og ráða 
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því hvað þeir borða. Mataræði þeirra inniheldur ekki kjöt en allur matur er framreiddur í 

klaustrinu sjálfu (Fieldhouse, 2017).  

2.1.2.1 Föstur  

Búdda fastaði þegar hann yfirgaf líf vellystinga og lifði nánast á engu í sex ár en sú reynsla 

leiddi til hugljómunar. Eftir þá reynslu predikaði Búdda veginn á milli vellystinga og 

meinlætalífs (Fieldhouse, 2017). Þrátt fyrir boðskap Búdda um hinn gullna milliveg þekkjast 

föstur í búddisma. Í theravada þekkist það að fastað er í einn sólarhring í viku, þá frá miðjum 

degi til miðs næsta dags (Þorbjörg Guðmundsdóttir og Vilborg Ingólfsdóttir, 2001). Einstaka 

búddistar kjósi að fasta í lengri tíma þrátt fyrir boðskap Búdda um milliveginn (Fieldhouse, 

2017). Þegar einstaklingar kjósa að fasta er það oft gert undir handleiðslu eldri munks. 

Notaðir eru þrír dagar til að undirbúa föstuna þar sem einstaklingurinn sem ætlar að fasta 

borðar einungis þurrt brauð. Venjuleg fasta er um 18 dagar en þeir sem eru reyndari geta 

fastað 36-72 daga í einu. Á meðan fastað er, er einungis drukkið lítið magn af vatni. Eftir 

föstuna borða einstaklingar hafragraut fyrstu þrjá dagana til að venja líkamann aftur á mat 

(Fieldhouse, 2017).  

2.1.2.2 Matur og hátíðir  

Hátíðir innan búddadóms geta verið ólíkar eftir trúarreglum innan búddisma og í löndum þar 

sem trúin er iðkuð (Trainor, 2001). Hátíðarhöld eru ólík eftir landsvæðum og trúarflokkum 

innan búddisma (Fieldhouse, 2017). Á hverju ári þann 13. maí í Taílandi er haldin 

sáningarhátíð sem kölluð er Raek Na. Þá eru tveir hvítir heilagir uxar látnir plægja þrjár raðir í 

fylgd með tónlistarmönnum. Uxarnir fá síðan að velja á milli sjö tegunda korns sem á að sá. 

Það sem uxarnir éta er talið gefa bestu uppskeru það árið. Hátíðin er bæði upphaf sáningar 

en einnig er verið að fagna uppljómun Búdda (Fieldhouse, 2017).  

Önnur hátíð sem hefur tengsl við mat í búddisma er Shoton sem er einnig þekkt sem 

jógúrthátíðin. Hátíðin haldin í Tíbet (Fieldhouse, 2017). Hátíðina má rekja aftur til elleftu 

aldar þegar þorpsbúar gáfu munkum, sem voru að snúa aftur heim eftir árlega 

sumarhugleiðslu, jógúrt við heimkomuna. Í staðinn blessuðu munkarnir þorpsbúa og fé 

þeirra. Jógúrt varð fyrir valinu þar sem það var uppáhaldsmatur munks að nafni Atisha. 

Hátíðin hefur þróast í gegnum aldirnar en á 17. öld breyttist hátíðin þegar fimmti Dalai Lama 

bætti óperusöng við hátíðarhöldin. Í dag er Shoton fimm daga veisla í ágúst á hverju ári þar 

sem fólk kemur saman til að borða og drekka. Á boðstólum er te (e. buttered tea) og bjór 

ásamt jógúrt og mat frá svæðinu, m.a. tsampa sem eru gufusoðin smáhorn (e. dumplings), 

uxakjöt, tíbetskur pottréttur (e. hotpot) og önd (e. braised duck) (Fieldhouse, 2017).  

Í Japan er haldið upp á hátíðina Obon á hverju ári en hún er ýmist haldin í júlí eða ágúst 

(Fieldhouse, 2017). Hátíðin byggist á tengslum við forfeðurna og er þar vísað til sögu þar sem 
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Búdda sjálfur frelsaði móður sína frá heimi hungraðra anda (e. hungry ghosts). Á hátíðinni 

eru haldnar veislur þar sem forfeðrunum er boðið upp á hrísgrjón, grænmeti og ávexti. Á 

lokadegi Obon er logandi luktum sleppt sem svífa upp og ljósið látið leiðbeina forfeðrunum 

aftur til andaheimsins (Fieldhouse, 2017).  

Áhrif trúarinnar á matarhefðir búddista eru nokkur þar sem túlkun ólíkra hópa á 

kenningum Búdda hefur áhrif á lífshætti þeirra. Meðal annars eru sumir fylgjendur Búdda 

grænmetisætur vegna trúar sinnar. Hátíðir hafa myndast í búddisma þar sem ákveðin 

söguleg hefð hefur orðið til þess að fylgjendur borða saman ákveðinn mat. Matarhefðir í 

búddadómi gefa því þeim sem skoða og læra um matarhefðir þeirra tækifæri til að skyggnast 

á bak við tjöldin og læra um þá menningu sem hefur myndast í kringum trúna. 

2.2 Kristindómur með áherslu á kaþólskan sið 

Hér verður fjallað almennt um kristindóm með áherslu á kaþólskan sið. Þegar fjallað verður 

um matarhefðir verður megináhersla lögð á hefðir innan rómversk-kaþólskrar trúar. Þó 

verður einnig fjallað um mun á matarhefðum á milli þriggja stærstu hópa innan kristinnar 

kirkju; það er hinnar rómversk-kaþólsku kirkju, grísk-kaþólsku kirkjunnar, sem er betur þekkt 

sem rétttrúnaðarkirkjan, og mótmælenda. 

2.2.1 Uppruni trúarinnar  

Kristni er trú sem er sprottin af gyðingdómi. Bæði gyðingdómur og kristni eru 

eingyðistrúarbrögð (einnig íslam) sem dýrka einn Guð sem er skapari heimsins. Upphaf 

kristni hefst við fæðingu frelsarans Jesú. Jesú var gyðingur ásamt flestum fylgismönnum 

sínum (Coogan, 1999; Þórhallur Heimisson, 2005; Schmidt og Fieldhouse, 2007; Hattstein, 

2008) 

Kristin trú er byggð á ævi og kenningum Jesú Krists sem var sendur hingað af föður sínum 

Guði til að frelsa menn frá syndum sínum. Jesú boðaði boðskap sinn í rúm þrjú ár og var á 

þeim tíma þyrnir í augum rómversku stjórnarinnar og sumra leiðtoga gyðinga. Að lokum var 

Jesú tekinn af lífi af Pontíusi Pílatusi sem var landstjóri Rómverja á þessum tíma. Samkvæmt 

kristinni trú reis Jesú aftur upp frá dauðum á þriðja degi og steig upp til himna. Upprisa Jesú 

staðfesti fyrir fylgjendum hans að hann væri hinn sanni frelsari sem talað hefði verið um í 

spádóm gyðinga um komu hins sanna konungs þeirra (Hjalti Hugason, 2002; Schmidt og 

Fieldhouse, 2007; Sverrir Jakobsson, 2018).  

Fyrst eftir lát Jesú voru fylgjendur hans afmarkaður hópur innan samfélags gyðinga og 

voru þeir þá enn hluti af gyðingdómi og stunduðu bænastundir í samkunduhúsum 

(synagógum) gyðinga (Hjalti Hugason, 2002). Þar boðuðu fylgjendur Jesú að hann hefði verið 

hinn sanni Messías og náðu að stækka söfnuð sinn. Hjalti Hugason prófessor, í kirkjusögu við 
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Háskóla Íslands, lýsir því hvernig þessi hópur gyðinga sem trúðu að Jesú væri frelsarinn hafi 

skilið sig frá gyðingdómi. Það sem m.a. aðgreindi fylgjendur Jesú frá öðrum gyðingum var að 

þeir hittust á kvöldin til að snæða saman sem táknaði fyrir þeim síðustu kvöldmáltíð Jesú og 

lærisveina hans. Það var upphafið að altarisgöngu kristinna manna. Fylgjendur Jesú trúðu 

einnig að hann hefði dáið fyrir syndir þeirra og þurftu þeir því ekki lengur að taka þátt í 

fórnarguðsþjónustu gyðinga. Fylgjendur Jesú afneituðu einnig umskurði drengja sem var 

siður hjá gyðingum (Coogan, 1999; Hjalti Hugason, 2002).  

Hjalti Hugason (2002) telur að kristni sem sérstök trúarbrögð hafi orðið til á tímabilinu 70 

til 130 e.Kr. Árið 70 e.Kr. efndu gyðingar til misheppnaðrar uppreisnar gegn Rómverjum. Eftir 

uppreisnina voru gyðingar og fylgjendur Jesú hraktir frá heimilum sínum og dreifðust þeir því 

um allt Rómarveldi. Aðeins 65 árum seinna gerðu gyðingar aftur uppreisn gegn Rómverjum. 

Eftir að Rómverjar börðu þá uppreisn niður eru ekki til neinar heimildir sem sýna að sú 

uppreisn hafi haft slæmar afleiðingar fyrir þá gyðinga sem trúðu að Jesú væri frelsarinn. 

Einungis gyðingum sem trúðu ekki á Jesú var refsað. Það sýnir að gyðingar sem trúðu að Jesú 

væri Messías voru þegar orðnir að sérstökum hópi og ekki lengur hluti af samfélagi gyðinga; 

kristin trú var þar með mynduð (Hjalti Hugason, 2002). 

Þrír stærstu trúarhópar kristni í dag tilheyra hinni rómversk-kaþólsku kirkju, 

rétttrúnaðarkirkjunni og mótmælendum (Kittler, Sucher og Nelms, 2017). Árið 1054 skiptist 

kristin kirkja upp í tvær greinar; hina rómversk-kaþólsku kirkju og rétttrúnaðarkirkjuna 

(Schmidt og Fieldhouse, 2007). Áður en Rómarveldi skiptist í tvennt voru fjórir patríarkar 

(páfar) sem stjórnuðu kristinni kirkju og voru þeir staðsettir í borgunum Róm, Konstantínópel 

(Istanbúl), Jerúsalem og Antíokkíu. Það var við lok fimmtu aldar að Rómarveldi skiptist í 

Vestrómverska ríkið og Austrómverska ríkið, betur þekkt sem Býsansríkið. Patríarkinn í Róm 

taldi sig vera afkomanda Péturs postula sem er talinn vera leiðtogi hinna tólf lærisveina Jesú, 

og þar með æðstur patríarkanna. Patríarkinn í Konstantínópel neitaði að lúta patríarkanum í 

Róm. Eftir nokkurra alda aðskilnað Rómarveldis fór svo að kirkjan klofnaði í tvennt; í 

rómversk-kaþólska kirkju og rétttrúnaðarkirkjuna (Geir Þ. Þórarinsson, 2008; Þórhallur 

Heimisson, 2010; O´Connor, 2020).  

Rómversk-kaþólska kirkjan telur enn að patríarkinn, sem nú er þekktur sem páfinn í Róm, 

sé yfirmaður kirkjunnar. Í rétttrúnaðarkirkjunni sem er einnig þekkt sem grísk-kaþólska 

kirkjan eða „orþodox“-kirkjan sem þýðir „hin hreina“, er patríarkinn í Istanbúl ekki yfir allri 

kirkjudeildinni þó að hann sé mjög virtur. Í rétttrúnaðarkirkjunni er patríarki yfir kirkjunni í 

hverju landi fyrir sig (Þórhallur Heimisson, 2010). Helsta deiluefni milli þessara tveggja 

kirkjudeilda snerist um hina heilögu þrenningu, föðurinn, soninn og hinn heilaga anda. 

Rómversk-kaþólska kirkjan taldi að faðir og sonur hefðu sent hinn heilaga anda en 

rétttrúnaðarkirkjan taldi föðurinn hafa sent bæði soninn og hinn heilaga anda til heimsins 
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(Þórhallur Heimisson, 2010; Kittler, Sucher, Nelms, 2017). Bæði rómversk-kaþólska kirkjan og 

rétttrúnaðarkirkjan hafa sjö sakramenti. Þau eru „skírn, ferming, skriftir, heilög kvöldmáltíð, 

smurning sjúkra, prestvígsla og hjónaband“ (Einar Sigurbjörnsson, 2001, fjórða efnisgrein). 

Meiri áhersla er lögð á helgimyndir (íkona) í rétttrúnaðarkirkjunni þar sem fylgjendur 

trúarinnar tilbiðja m.a. þessar helgimyndir (Þórhallur Heimisson, 2010). Eitt af sakramentum 

kirkjunnar er altarisganga, þar er síðasta kvöldmáltíðin endurtekin. Þeir sem þiggja 

sakramenti fá brauð og vín sem táknar líkama og blóð Jesú Krists (Einar Sigurbjörnsson, 

2001).  

Aftur varð skipting á kirkjunni á 16. öld þegar Marteinn Lúther mótmælti að einstaklingar 

gátu borgað kirkjunni fyrir aflausn synda sinn (aflátsbréf). Þessi atburður var upphafið á 

atburðarás sem leiddi til þess að þriðji og síðasti af stærstu hópum innan kristni myndaðist, 

mótmælendur (Loftur Guttormsson, 2000; Schmidt og Fieldhouse, 2007; Spalding, Nelson, 

Marty, Bainton og Chadwick, 2019).  

Heilagt rit kristinna manna er Biblían sem er orð Guðs en hún skiptist í tvo hluta; Gamla 

og Nýja testamentið. Gamla testamentinu deila kristnir menn með gyðingum en Nýja 

testamentið er einungis helgirit í kristinni trú. Trúarjátningin er mikilvæg í kristinni trú en til 

eru ólíkar útgáfur af henni (Sigrún Eyþórsdóttir, 2012a/2012c). 

Um 2,3 milljarðar manna teljast til kristinnar trúar eða rúmlega 30% alls mannkyns 

(Hackett, Stonawski, Skirbekk og Grim, e.d).  

2.2.2 Matarhefðir 

Schmidt og Fieldhouse (2007) taka fram að matarhefðir innan rómversk-kaþólskrar trúar 

tengist sterklega menningu þess svæðis sem þeir sem iðka trúna búa á. Ýmsar hátíðir og 

festur tengdar trúnni eru einnig hluti af matarhefðum þeirra. Fieldhouse (2017) tekur einnig 

fram að í upphafi fylgdu margir kristnir menn matarreglum gyðinga þaðan sem kristni er 

sprottin. Þetta breyttist þó með tímanum. Þar sem mikil fjölbreytni ríkir innan kristni og trúin 

hefur margar undirgreinar, eru ekki neinar sameiginlegar reglur um matarhefðir (Kittler, 

Sucher og Nelms, 2017; Fieldhouse, 2017).  

Biblían er ekki einungis heilög ritning kristinna manna heldur er hún einnig sagnfræðilegt 

rit þar sem hægt er að skoða matarhefðir manna fyrr á öldum. Fieldhouse (2017) tekur 

saman hvenær minnst er á mat í Biblíunni og í hvaða samhengi. Þar er m.a. fjallað um bygg, 

fíkjur, ólífur, hveiti, vín, olíu, brauð og vínber. Vín gegndi mikilvægu hlutverki þar sem það 

virðist ekki einungis hafa verið vinsæll drykkur heldur var það hluti af athöfnum innan 

trúarinnar. Kjötát var ekki algengt en dýr voru frekar notuð til að framleiða mjólk, ost og 

smjör. Almennt var forðast að borða svín þrátt fyrir að það væri ekki bannað eins og hjá 

gyðingum. Í Nýja testamentinu sem var skrifað eftir komu Krists voru allar hömlur á mat 
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teknar í burtu. Matur átti að sameina menn og því var allur matur talinn vera hreinn. Í 

Biblíunni er einnig talað um mat sem var fórnað Guði en þá voru dýr oft brennd í heilu lagi 

(Fieldhouse, 2017).  

2.2.2.1 Föstur 

Þrátt fyrir að sú venja að fasta hafi verið í kristni frá upphafsdögum hennar hafa föstur verið 

algengari innan hinnar grísk-kaþólsku kirkju en hjá hinni rómversk-kaþólsku og 

mótmælendum. Fasta er þó einnig þekkt innan hinnar rómversk-kaþólsku kirkju en þó minna 

í dag en var áður (Fieldhouse, 2017).  

Að fasta hefur ólíkar merkingar. Það getur vísað til þess að sleppa öllum mat en það getur 

einnig vísað til þess að sleppa sumum mat yfir ákveðið tímabil (Augustyn o.fl., 2015). Hjá 

fylgjendum rómversk-kaþólsku kirkjunnar er bannað að borða kjöt þegar fastað er en 

leyfilegt er að borða egg og vörur sem innihalda dýrafitu og mjólkurvörur. Á sjöttu öld var 

ákveðið að þegar fastað væri mætti einungis borða eina máltíð á dag. Ólíkar hefðir hafa 

skapast hjá fylgjendum hinnar rómversk-kaþólsku kirkju um hvað og hvort leyfilegt er að 

borða meira á þeim dögum sem er fastað, fyrir utan hina einu máltíð. Það getur verið 

breytilegt á milli landa. Hjá fylgjendum hinnar grísk-kaþólsku kirkju er bannað að borða allar 

dýravörur þegar fastað er. Einnig er fiskur ekki leyfður fyrir utan skelfisk (Fieldhouse, 2017; 

Kittler, Sucher og Nelms, 2017). Hjá báðum kirkjudeildum eru hópar sem eru undanþegnir 

föstu en það eru m.a. þungaðar konur, börn, langveikir og eldra fólk (Fieldhouse, 2017). 

Áður fyrr föstuðu fylgjendur hinnar rómversk-kaþólsku kirkju og hinnar grísk-kaþólsku 

alla miðvikudaga og föstudaga allt árið um kring. Föstunni var þó sleppt ef þessir vikudagar 

lentu á hátíðardögum en ekki mátti fasta á þeim. Ástæða föstunnar var að Jesú var svikinn á 

miðvikudegi og krossfestur á föstudegi. Þessi siður er enn í gildi hjá fylgjendum 

rétttrúnaðarkirkjunnar (Fieldhouse, 2017).  

Á sjöunda áratug síðustu aldar voru gerðar breytingar á föstu hjá rómversk-kaþólsku 

kirkjunni. Nú er einungis skylda að fasta á öskudegi og á föstudögum á lönguföstu (e. lent). 

Mismunandi er hversu strangt er fastað eftir löndum (Kittler, Sucher og Nelms, 2017).  

Lengsta fastan hjá báðum kirkjudeildum er löngufasta sem hefst fjörutíu dögum fyrir 

páskana. Í vestri (rómversk-kaþólska kirkjan) hefst fastan á öskudegi og lýkur á mánudegi í 

dymbilviku en í austri (rétttrúnaðarkirkjan) hefst fastan á mánudegi sjö vikum fyrir páska og 

lýkur á föstudeginum fyrir dymbilviku. Þessi siður var festur í sessi á Níkeu-þinginu árið 325 

(Schmidt og Fieldhouse, 2007; Augustyn o.fl., 2020-b). Fjörutíu daga fasta er einnig þekkt í 

Biblíunni en bæði Móses og Jesús föstuðu í fjörutíu daga. Í rétttrúnaðarkirkjunni er fastað í 

heildina um sex mánuði á hverju ári og eru reglur þar töluvert strangari en hjá rómversk-
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kaþólsku kirkjunni þar sem fasta hefur verið minnkuð umtalsvert á síðari árum (Fieldhouse, 

2017). 

Þriðja stærsta kirkjan í kristni, mótmælendur, iðka ekki föstur af neinni alvöru. Á 16. og 

17. öld var nánast alveg hætt að fasta þar sem athöfnin var tengd við kaþólska trú sem 

mótmælendur voru að slíta sig frá. Margir undirflokkar eru í mótmælendatrú og er ólíkt hvað 

tíðkast hjá hverjum hópi fyrir sig en hjá flestum hópum er ekki lögð áhersla á föstu og er hún 

því ekki skylda hjá fylgjendum. Algengasta fasta hjá mótmælendum í dag er að sleppa kjöti á 

föstudögum á lönguföstu, þá oftast á föstudeginum langa (Fieldhouse, 2017; Zavada, 2019).  

2.2.2.2 Matur og hátíðir 

Matur er tengdur við ýmsar hátíðir hjá kaþólikkum. Þann 19. mars á Ítalíu er haldið upp á dag 

Sankti Jóseps (e. St. Joseph´s Day) þar sem borðað er sætabrauð (í. zeppola). Í Þýskalandi er 

haldið upp á dag Sankti Martins (e. St. Martin) þar sem borin er fram gæs en á seinni tímum 

hefur verið vinsælla að bjóða upp á heitt súkkulaði, vín og bakkelsi (Fieldhouse, 2017). 

Dýrlingar kaþólikka sem tengjast mat eru meðal annars Sankti Kristófer sem er dýrlingur 

ávaxtasala, Sankti Nikulás sem er dýrlingur bruggara og Sankti Elísabet frá Ungverjalandi sem 

er m.a. dýrlingur bakara (Fieldhouse, 2017).  

Páskar eru elsta hátíð kristinna manna þar sem fagnað er upprisu Jesú Krists (Fieldhouse, 

2017). Páskar falla ekki á sama dag á hverju ári en ástæðuna fyrir því má rekja til þess að 

hátíðin var mótuð eftir páskahátíð gyðinga þar sem þeir minnast þess þegar gyðingar yfirgáfu 

Egyptaland. Dagsetning þeirrar hátíðar ræðst af tunglárinu og er því ekki miðuð við 

gregoríanskt tímatal sem var sett á laggirnar árið 1582 af Gregoríusi XIII páfa sem fylgt er í 

dag og tekur mið af gangi sólar. Páskahátíðin fylgir júlíanska tímatalinu sem Júlíus Sesar hóf 

árið 46 e.Kr., sem notað var á undan gregorínska dagatalinu, þar sem mánuðir stjórnast af 

tunglinu og lendir því hátíðin ekki á sama degi á hverju ári í gregorínska tímatalinu (Árni 

Björnsson, 1993; Þorsteinn Vilhjálmsson, 2000, Fieldhouse, 2017). Páskarnir eru því haldnir 

eftir fyrsta fulla tungl á sunnudegi eftir 21. mars en sá dagur fellur oftast á vorjafndægur. 

Hátíðin er því haldin á milli 22. mars og 25. apríl hjá rómversk-kaþólsku kirkjunni. Páskarnir 

geta fallið á aðrar dagsetningar hjá öðrum undirgreinum kristinnar trúar (Þorsteinn 

Vilhjálmsson, 2000; Fieldhouse, 2017).  

Sá matur sem mest tengist páskum eru egg. Samkvæmt Fieldhouse (2017) voru egg ekki 

leyfð á lönguföstu fyrir páska og þurfti því að klára að borða þau fyrir föstuna. Önnur tenging 

er saga af Maríu Magdalenu sem þekkti Jesú persónulega. Eftir dauða Jesú segir sagan að 

María hafi farið á fund rómverska keisarans Tíberíusar. Þar gaf hún keisaranum egg. Eggin 

hafa oft táknræna merkingu. Í rétttrúnaðarkirkjunni táknar lokað egg sem er litað rautt gröf 
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Jesú en þegar eggið er brotið táknar það upprisu Jesú. Í Slóveníu táknar karfa með fimm 

eggjum sár Jesú á krossinum (Fieldhouse, 2017).  

Jólin eru yngri hátíð en páskar í kristinni trú og er þá fæðingu Jesú Krists fagnað. Kristnir 

menn höfðu upphaflega lítinn áhuga á hátíðinni þar sem þeir kusu að fagna einungis upprisu 

Jesú (Dues, 2006). Elsta dæmið í kristni þar sem haldið er upp á jólin er um 200 árum eftir 

dauða hans. Skírn Jesú var fagnað þann 6. janúar en þá var talið að Jesú hefði í raun orðið 

frelsarinn við skírn sína en ekki við fæðingu. Í dag eru jólin enn haldin 6. janúar hjá 

rétttrúnaðarkirkjunni. Í rómversk-kaþólsku kirkjunni og hjá mótmælendum eru jólin 24. og 

25. desember og seinni dagurinn talinn sem fæðingardagur Jesú Krists (Árni Björnsson, 2014, 

Fieldhouse, 2017). Þar sem engin ein regla er um matarhefðir í kristinni trú er mjög ólíkt 

hvað er á boðstólum eftir menningu. Fieldhouse (2017) telur upp matarhefðir hjá ólíkum 

þjóðum á jólunum. Í Bandaríkjunum er venjulega kalkúnn á boðstólum á jólunum á meðan 

annars staðar er hefð að borða fisk eins og er algengt á Ítalíu. Sterk hefð er einnig þar að 

baka sætt brauð en þá hefð má rekja aftur til fimmtándu aldar. Brauðið er smjör- og 

eggjadeig með þurrkuðum ávöxtum. Einnig er þar bakað páfabrauð sem var fært páfanum í 

Róm á miðöldum en í því er súkkulaði, krydd, pipar og möndlur. Í Tékklandi var 

ferskvatnsfiskur veiddur lifandi og geymdur inni í húsi fram til jóla. Í Portúgal var borðaður 

þorskur með káli, kartöflum og harðsoðnu eggi á aðfangadagskvöld. Hver þjóð hefur í raun 

sína hefð á jólum sem þróast hefur í gegnum aldirnar (Fieldhouse, 2017).  

Matarhefðir kristni tengjast að miklu leyti menningu þeirra svæða þar sem fylgjendur 

trúarinnar búa. Ein ástæða þess er að eftir komu Messíasar var allur matur talinn hreinn og 

því hæfur til að borða. Matur tengist þrátt fyrir það ýmsum hefðum innan trúarinnar, m.a. 

ýmsum hátíðum og einnig má nefna að það að neita sér um mat hefur verið notað sem leið 

til að tengjast trúnni sterkari böndum.  

2.3 Íslam 

Íslam eru trúarbrögð sem spretta út frá gyðingdómi og kristni (Jón Ormur Halldórsson, 1993). 

Þessi þrennu trúarbrögð deila mörgum spámönnum, sem dæmi má nefna Abraham og Jesú. 

Upphaf íslam er í Mið-Austurlöndunum en á þeim tíma sem trúarbrögðin myndast 

blómstraði menning í Mið-Austurlöndunum á meðan hinar myrku miðaldir voru í Evrópu eftir 

hrun Rómarveldis í vestri. Veldi býsanska keisaradæmisins stóð sem hæst en það var þar sem 

nú er Tyrkland. Persaveldi blómstraði einnig í Mið-Austurlöndunum (Jón Ormur Halldórsson, 

1993; Augustyn o.fl., 2018). Í þessum kafla verður fjallað um upphaf íslam og hvaða áhrif 

trúin hefur á matarhefðir fylgjenda hennar.  
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2.3.1 Uppruni trúarinnar 

Það var í kringum árið 570 að Múhameð fæddist í Mekku sem í dag er hluti af Sádi-Arabíu 

(Jón Ormur Halldórsson, 1993; Sigurbjörn Einarsson, 1994; Schmidt og Fieldhouse, 2007). 

Múhameð missti báða foreldra sína ungur að árum og ólst upp að miklu leyti hjá frænda 

sínum Abú Talíb. Þegar Múhameð var 25 ára kvæntist hann ekkjunni Kadidsja sem var um 15 

árum eldri en hann. Með Kadidsju átti Múhameð sex börn, tvo syni og fjórar dætur, einnig 

átti hann einn son með hjákonu sinni. Enginn af sonum Múhameðs komst á legg. Múhameð 

var trúr Kadidsju þar til hún lést. Eftir andlát hennar átti Múhameð margar eiginkonur en 

fjölkvæni þótti ekki óeðlilegt á þessum tíma. Mörg hjónabanda Múhameðs voru til að styrkja 

stöðu hans en hann kvæntist meðal annars dætrum ættbálkahöfðingja (Jón Ormur 

Halldórsson, 1993; Sigurbjörn Einarsson, 1994).  

Múhameð hafði haft áhyggjur af sálarlífi landa sinna þar sem þeir dýrkuðu ekki hinn rétta 

Guð, að hans mati. Einnig þótti Múhameð samlandar sínir ekki vera nægjanlega 

miskunnsamir en á þessum tíma voru börn borin út og engin umhyggja í garð þeirra sem 

minna máttu sín. Múhameð hafði þess vegna dvalið lengstum uppi í fjöllum án þess að borða 

og var einnig svefnlítill (Sigurbjörn Einarsson, 1994). Það var í borginni Mekka sem Gabríel, 

einn af erkienglum Guðs, birtist Múhameð. Á þeirri stundu var Múhameð staddur í Híra-helli 

rétt hjá borginni Mekku. Gabríel bar þau skilaboð frá Guði að Múhameð ætti að sýna 

samlöndum sínum hina réttu braut í átt að Guði (Sigurbjörn Einarsson, 1994; Kristján Þór 

Sigurðsson, 2015; Helou, 2018).  

Fyrst þegar Múhameð fór að boða boðskap Allah (hins eina Guðs) var hann undrandi á 

því hversu lítill áhugi var á að meðtaka orð Allah (Sigurbjörn Einarsson, 1994). Múhameð 

náði þó að mynda lítinn hóp fylgjenda en þá var kona hans Kadidsja fyrsti fylgismaður hans, 

fyrsti músliminn (Kristján Þór Sigurðsson, 2015). Múhameð boðaði jafnrétti allra manna og 

fékk því marga háttsetta menn upp á móti sér. Múhameð var fæddur inn í valdamestu ættina 

á svæðinu, Quraysh-ættflokksins. Í fyrstu tóku fylgjendur Quraysh-ættflokksins boðskap 

Múhameðs fagnandi en eftir að Múhameð fór að gagnrýna fjölgyðistrúarbrögð þeirra snerust 

þeir gegn honum. Brátt urðu fylgjendur Múhameðs fyrir aðkasti frá þeim sem voru við völd 

vegna boðskapar þeirra um aukin réttindi til lægri stéttarinnar. Á þessum tíma létust bæði 

Kadidsja og uppeldisfaðir Múhameðs, Abú Talíb (Augustyn o.fl., 1998; Coogan, 1999: Kristján 

Þór Sigurðsson, 2015). Eftir dauða þeirra missti Múhameð alla þá vernd sem hann hafði haft 

á svæðinu gegn óvinum sínum (Kristján Þór Sigurðsson, 2015). Það var þá sem hann fékk 

aðra vitrun þar sem Allah sýndi honum hina sönnu spámenn fyrri tíma en þeirra á meðal 

voru Abraham, Móses og Jesú. Frændur Múhameðs í móðurætt sendu boð til hans um að 

þeir myndu taka hann undir sína vernd ef hann kæmi til borgarinnar Jatríb sem seinna fékk 
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nafnið Medína sem verður notað hér, en borgin var í tveggja daga fjarlægð frá Mekka 

(Sigurbjörn Einarsson, 1994).  

Það var árið 622 sem Múhameð komst heill á húfi til Medína frá Mekka en við þann 

atburð er tímatal múslima miðað. Í Medínu reisti Múhameð bænahús fyrir fylgjendur sína. Í 

Medínu var helmingur íbúa gyðingar sem trúðu á sama guð og hann, Allah, hinn eina sanna 

Guð. Gyðingar tóku í fyrstu Múhameð vel en hann kunni ekki skil á ritningum þeirra og var 

ólæs. Gyðingum á svæðinu þótti það undarlegt að Múhameð hafi verið valinn af Guði til að 

snúa Aröbum til Guðs (Sigurbjörn Einarsson, 1994; Hattstein, 2008). Eftir þessi ósætti á milli 

Múhameðs og gyðinga breytti Múhameð nokkrum siðum í íslam sem hann hafði tekið frá 

gyðingum. Í stað þess að líta til Jerúsalem skyldu múslimar snúa sér til Mekka og í stað þess 

að fasta á friðþægingardegi gyðinga (yom kippur) myndu múslimar fasta í mánuðinum sem 

orð Allah opinberuðust Múhameð í ramadan (Sigurbjörn Einarsson, 1994). 

Árið 632 þegar Múhameð var 62 ára lést hann eftir skammvinn veikindi. Eftir dauða 

Múhameðs safnaði Abú Bekr saman öllum textum sem Múhameð hafði látið skrifa fyrir sig í 

eitt rit. Það er Kóraninn og er heilagt rit múslima. Þar kemur fram að Abraham var ættfaðir 

Araba og var múslimi samkvæmt Múhameð en Abraham er einnig þekktur í gyðingdómi og 

kristni (Sigurbjörn Einarsson, 1994).  

Þegar Múhameð lést voru engar áætlanir um hver myndi taka við eftir hans dag 

(Sigurbjörn Einarsson, 1994). Uppi urðu deilur um hver hinn sanni eftirmaður Múhameðs 

yrði. Fatíma dóttir Múhameðs og Kadidsju var eina barn þeirra hjóna sem lifði föður sinn. 

Fatíma átti tvo syni með eiginmanni sínum Alí, þá Hasan og Húsajn. Hluti fylgismanna 

Múhameðs trúðu því að Múhameð hefði valið Alí sem eftirmann sinn en ekki voru allir 

sammála um það. Alí og síðar sonur hans, Húsajn, voru myrtir en Hasan var mútað til að 

afneita köllun sinni sem næsti leiðtogi. Sá hópur múslima sem trúði því að Alí væri 

eftirmaður Múhameðs kalla sig sjíta-múslima. Í dag eru í kringum 10% allra múslima sjíta-

múslimar (Sigurbjörn Einarsson, 1994; Khalili, 2014). Súnnítar eru á hinn bóginn þeir 

múslimar sem höfnuðu því að tengdasonur Múhameðs, Alí, væri hinn réttmæti arftaki. Þeir 

töldu hinn rétta arftaka vera Abu Bekr sem var tengdafaðir Múhameðs. Súnnítar eru 

meirihluti allra múslima í heiminum, eða á bilinu 85-90% (Haraldur Ólafsson, 2002; Khalili, 

2014).  

Í íslam eru fimm stoðir sem allir múslimar verða að fylgja til að geta talist vera góðir 

múslimar (Schmidt og Fieldhouse, 2007).  

1. Að fara með trúarjátninguna (shahadah). 

2. Að fara með bænir daglega fimm sinnum á dag (salat/salah).  

3. Að gefa 2,5% af tekjum sínum til þeirra sem minna mega sín (zakat). 
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4. Að fasta í ramadan (sawm).  

5. Að fara í pílagrímsferð til Mekku að minnsta kosti einu sinni á ævinni (hajj) 

(Sigurbjörn Einarsson, 1994; Sigrún Eyþórsdóttir, 2012b).  

Fylgjendur íslam eru í dag tæpir 1,9 milljarðar (United States Census Bureau, e.d.-a). 

2.3.2 Matarhefðir í íslam 

Í íslam er allur matur settur í þrjá flokka; halal, haram og mushbooh. Halal er allur matur sem 

talinn er æskilegur í augum Allah (Schmidt og Fieldhouse, 2007). Í þessum flokki er m.a. 

mjólk, nánast allt grænmeti, baunir og hnetur. Fiskur er leyfður en það verður að taka hann 

úr vatninu eða sjónum lifandi og fiskurinn þarf að hafa hreistur. Einnig falla undir þennan 

flokk kýr, geitur, kjúklingar og kameldýr ef dýrin eru aflífuð á ákveðinn hátt (Schmidt og 

Fieldhouse, 2007; „Common halal and non-halal fish“, e.d.). Aðferðin til að aflífa dýr svo þau 

teljist halal nefnist dhabiah. Hálsæðin á dýrunum er þá skorin en það veldur skjótum 

heiladauða sem á að tryggja mannúðlegan dauða. Gæta þarf þess að allt blóð sé tæmt úr 

dýrinu. Á Íslandi er aðferðin leyfð svo lengi sem dýrið er meðvitundarlaust áður en það er 

skorið á háls til að valda sem minnstum sársauka (Gunnar Þór Magnússon, 2009).  

haram er allur matur sem er bannaður til neyslu hjá múslimum (Schmidt og Fieldhouse, 

2007). Matur í þeim flokki eru allar afurðir unnar úr svínum. Þar að auki rándýr, ránfuglar, 

skordýr, skriðdýr, skelfiskar, álar og vörur unnar úr blóði. Fiskar sem hafa ekki hreistur eru 

haram, sem dæmi sverðfiskar, hákarlar og styrjur. Dýr sem eru leyfð til matar eru einnig 

haram ef þeim er ekki slátrað samkvæmt dhabiah. Eina undantekningin er ef múslimar þurfa 

að neyta þessa matar til að lifa af. Allt áfengi er einnig haram og þar með bannað (Schmidt 

og Fieldhouse, 2007; Gunnar Þór Magnússon, 2009¸„Common halal and non-halal fish“, e.d.).  

Mushbooh er síðasti flokkurinn. Þar undir fellur fæða sem vafi ríkir um hvort sé halal eða 

haram (Schmidt og Fieldhouse, 2007). Undir þennan flokk getur fallið unnin matvara þar sem 

innihaldsefnin koma ekki skýrt fram. Til eru bæklingar þar sem farið er yfir þær vörur sem þá 

falla í fyrrnefnda flokka, þ.e. hvort þær eru halal eða haram til að auðvelda múslimum 

matarinnkaupin (Schmidt og Fieldhouse, 2007).  

2.3.2.1 Föstur  

Föstur eru hluti af íslam eins og í flestum öðrum trúarbrögðum. Ákveðnar reglur gilda innan 

trúarinnar um hvenær það er skylda að fasta (wahjib), hvenær það er leyfilegt (mustahab), 

hvenær mælt er gegn því (makruh) og að lokum hvenær það er bannað að fasta (muharram) 

(Fieldhouse, 2017). Fyrir múslima er skylda að fasta í ramadan sem er níundi mánuður ársins 

samkvæmt tímatali múslima. Tímatalið miðast við gang tunglsins og vegna þessa er ramadan 

ekki á sama tíma á hverju ári (Árni Björnsson, 1993; Þorsteinn Vilhjálmsson, 2003; Augustyn 

o.fl., 2020-a). 
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 Ramadan er heilagasti mánuður múslima en að fasta í ramadan er ein af fimm stoðum 

íslam. Í ramadan er verið að minnast þess þegar erkiengillinn Gabríel heimsótti Múhameð og 

opinberaði fyrir honum hina heilögu ritningu sem er í Kóraninum (Attar, 2020). Þegar 

múslimar fasta sleppa þeir öllum mat, drykk, beinum og óbeinum reykingum og kynlífi frá 

sólarupprás til sólarlags. Á meðan ramadan stendur yfir er venja hjá múslimum að borða eina 

stóra máltíð fyrir sólarupprás og eftir sólarlag er hefð að brjóta föstuna fyrst með döðlum og 

vatni og svo máltíð (Fieldhouse, 2017).  

Múslimar sem eru undanþegnir föstu eru m.a. þeir sem eru með heilsuvandamál, eru á 

ferðalagi á ramadan, börn, eldra fólk, þungaðar konur, konur með barn á brjósti og konur 

sem eru á blæðingum (Fieldhouse, 2017; Attar, 2020). Þeir múslimar sem geta fastað en 

missa úr föstu bæta upp þá daga sem þeir missa af síðar. Múslimar eru hvattir til að fasta alla 

aðra daga á árinu fyrir utan þá daga þegar er bannað að fasta. Taldir eru upp dagar sem 

sérstaklega er mælt með að múslimar fasti fyrir utan ramadan. Sem dæmi er hvatt til þess að 

fasta á 13., 14. og 15. degi hvers mánaðar. Ekki er mælst til þess að múslimar fasti á 

föstudögum og laugardögum fyrir utan föstu á ramadan og á nýju ári. Nýtt ár er í 

mánuðinum muharram en ólíkar hefðir eru hjá súnní- og sjíta-múslimum hvernig fasta fer 

fram í þeim mánuði (Fieldhouse, 2017; Attar, 2020).  

Stranglega bannað er að fasta á fimm dögum yfir árið hjá múslimum. Þessir dagar eru 

fyrsti dagur Eid al-Fitr, fyrsti dagur Eid al-Adga og 11., 12. og 13. dagur mánaðarins Dhul-

hijjah. Hjá sjíta-múslimum er einnig bannað að fasta á þeim degi sem morðingjar Húsajn 

barnabarns Múhameðs föstuðu áður en þeir myrtu hann (Fieldhouse, 2017; Attar, 2020). 

2.3.2.2 Matur og hátíðir 

Beint á eftir ramadan kemur Eid al-Fitr sem er þriggja daga hátíð sem fagnar lokum föstunnar 

en stærstu hátíðirnar í íslam eru Eid al-Fitr og Eid al-Adha. Víða þekkist það í löndum þar sem 

meirihluti íbúa er múslimar að haldnar eru miklar veislur á Eid al-Fitr. Matarhefðir á þessari 

hátíð eru ólíkar eftir löndum en sætmeti er algengt. Á hátíðinni er m.a. boðið upp á kökur, 

kex, brauð og búðinga (Fieldhouse, 2017).  

Eid al-Adha er hátíð sem kemur beint á eftir pílagrímsferð múslima til Mekka á ári hverju. 

Hátíðin er til að minnast þess þegar Abraham bauð Allah að fórna syni sínum Ismael til hans 

en Allah leyfði Abraham að fórna dýri í staðinn. Á hátíðinni er dýri fórnað, oftast kind, kú eða 

geit. Kjötinu er þá skipt í þrjá hluta og deilt með fjölskyldum og vinum (Schimdt og 

Fieldhouse, 2007). 

Aðrar hátíðir sem eru haldnar í íslam eru meðal annars dagur Ashura sem er tíundi dagur 

fyrsta mánaðar ársins, muharram. Áður en ramadan varð mánuður föstu múslima föstuðu 

Múhameð og fylgjendur hans á degi Ashura (Newman, 2019). Sjítar minnast Húsajn 
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dóttursonar Múhameðs á þessum degi en þetta er dagurinn þegar hann var myrtur. Súnní-

múslimar fagna Ashira sem deginum þegar Móses og fylgjendur hans sluppu frá Egyptum 

með aðstoð Allah. Í Norður-Afríku er deginum fagnað með veislum þar sem dýrum er fórnað 

og borðaðir eru kjúklingar, egg, kökur og kleinuhringir (Fieldhouse, 2017; Newman, 2019). 

Gyðingdómur og kristni hafa áhrif á ýmsar hefðir íslam, þar á meðal bann við að borða 

svínakjöt en sú hefð kemur frá gyðingum. Matarhefðir tengjast í miklu mæli hátíðum, bæði 

hvað er borðað og hvenær það er borðað. Trúin leikur því stórt hlutverk þegar kemur að 

matarhefðum fylgjenda íslam. 

2.4 Búddadómur, kristni og íslam  

Trúarbrögðin þrjú eiga það sameiginlegt að öll eru þau uppruninn frá einum einstaklingi (Das, 

2019). Íslam og búddadómur fylgdu einstaklingi sem fékk uppljómun á fullorðinsaldri á 

meðan upphaf kristni má rekja til fæðingar frelsarans. Siddhartha Gautama eða Búdda fékk 

uppljómun eftir að hafa svelt sig í sex ár. Hann boðaði að meðalvegurinn væri hin rétta leið. 

Múhameð fékk uppljómun eftir heimsókn frá erkienglinum Gabríel og Jesú var sonur Guðs og 

flutti boðskap hans (Sigurbjörn Einarsson, 1994; Hjalti Hugason, 2002; Schmidt og 

Fieldhouse, 2007).  

Þessi trúarbrögð hafa dreift sér um allan heim og hafa í dag margar milljónir fylgjenda 

sem aðlaga líf sitt kenningum og reglum hverrar trúar fyrir sig. Í dag eru íbúar jarðarinnar 

rúmlega sjö og hálfur milljarður og af þeim eru yfir 60% fylgjendur þeirra trúarbragða sem 

hér hefur verið fjallað um, það er búddistar, kristnir og múslimar (Hackett, Stonawski, 

Skirbekk og Grim, e.d.; United States Census Bureau, e.d.-b).  

Þessi þrenn trúarbrögð hafa ekki einungis mótað líf fólks og samfélög heldur einnig 

matarhefðir. Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2013) er hluti af menntun nemenda í 

grunnskóla að þekkja önnur samfélög og skilja þau. Með því að læra um ólíkar matarhefðir 

fær nemandinn innsýn í aðra menningarheima. Trúarbrögð móta matarhefðir með þeim 

gildum og venjum sem þau setja fylgjendum sínum. Búddadómur og íslam eru með ákveðnar 

reglur um hvað megi borða. Kristni hefur ekki eins miklar hömlur á hvað má borða en þar 

hefur ríkjandi menning hvers samfélags mikil áhrif á matargerð. Kristnir hafa því ólíkar hefðir 

eftir hvar fylgjendur búa í heiminum. Það sem er sameiginlegt með öllum þessum þremur 

trúarbrögðum er að matarhefðir þeirra eru hluti af þeirra samfélagi. Í næsta kafla verður 

fjallað um hvernig er hægt að tengja kennslu matarhefða trúarbragða við kennslu í 

heimilisfræði og samfélagsfræði og þá við þau markmið sem sett eru í Aðalnámskrá 

grunnskóla (2011/2013).  
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3 Kennsluhættir  

Í þessum kafla greinargerðarinnar verður reynt að svara þriðju og síðustu 

rannsóknarspurningunni sem sett var fram í inngangi, það er: Hvernig má miðla og nýta 

umfjöllun um matarhefðir trúarbragða í námi í heimilisfræði og samfélagsgreinum? Til þess 

að svara þessari spurningu verður byrjað á því að fjalla um hvað námsefni er og hvernig 

æskilegt er að búa það til. Fjallað verður um Aðalnámskrá grunnskóla (2011/2013) og hvaða 

kröfur þar eru gerðar í tengslum við nám um mat og matarvenjur annars vegar og trúarbrögð 

hins vegar. Næst verður fjallað um hvernig nýta má samþættingu tveggja námsgreina í 

kennslu og þá horft sérstaklega til heimilisfræði annars vegar og trúarbragðafræði hins 

vegar. Að endingu verður fjallað um hvernig er hægt að nýta mat við kennslu trúarbragða.  

Þessir þættir eru allir hluti af kennsluháttum þar sem þeir eru allir hluti af hvernig 

nemendum er kennt. Ingvar Sigurgeirsson (2013) skilgreinir kennsluhátt „sem það skipulag 

sem kennarinn hefur á kennslu sinni, samskiptum við nemendur, viðfangsefnum og námsefni 

í því skyni að nemendur læri það sem að er keppt“ (bls. 12). Ef tekin er skilgreining Ingvars 

Sigurgeirssonar (2013) þá tengist umfjöllun um námsefnisgerð, Aðalnámskrá grunnskóla 

(2011/2013), samþættingu og kennara sem sýna hvernig hægt er að nýta mat við kennslu 

trúarbragða, kennsluháttum.  

3.1 Námsefni  

Námsefni hefur verið skilgreint á margan hátt. Ingvar Sigurgeirsson (1992) lýsir námsefni sem 

efni sem kennarar geti nýtt sér í kennslu sinni. Þá er hvert námsefni notað í þeirri námsgrein 

sem það fjallar um. Aldís Yngvadóttir (2008) segir frá skilgreiningu á námsefni sem vísað er til 

í sænsku Aðalnámskránni en þar er námsefni skilgreint sem ákveðið efni sem kennarar ásamt 

nemendum nota til að læra það sem ætlast er til í hverju fagi fyrir sig. Aldís Yngvadóttir 

(2008) skilgreinir þó sjálf námsefni sem allt efni sem kennarar nota til að kenna og nemendur 

nota til að nema. Aðalnámskrá grunnskóla (2011) tekur fram að við gerð námsefnis eigi að 

horfa til sex grunnþátta menntunar sem sett er fram í Aðalnámskrá grunnskóla. Námsefni 

þarf einnig að uppfylla allar kröfur sem eru settar í hverri námsgrein fyrir sig með því að hafa 

hæfniviðmið hverrar greinar til hliðsjónar.  

3.1.1 Að búa til námsefni  

Að búa til námsefni sem hentar nemendum getur verið flókið en það er margt sem þarf að 

hafa í huga þegar kemur að gerð námsefnis. Menntamálastofnun (e.d.-a) er sú stofnun sem á 

að sjá til þess að nemendur fái námsefni við þeirra hæfi á Íslandi, sem einnig samsvarar 

gildandi Aðalnámskrá grunnskóla. Gátlisti og leiðbeiningar um frágang er bæklingur á vegum 
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Menntamálastofnunar (e.d.-b) þar sem farið er yfir upplýsingar sem höfundar námsefnis eiga 

að hafa í huga við gerð þess. Tekið er skýrt fram í bæklingnum að: „Allt námsefni á að vera í 

samræmi við gildandi lög og námskrá á hverjum tíma“ (bls. 1). Settir eru fram 26 punktar um 

uppsetningu námsefnis. Eitt það mikilvægasta sem þarf að hafa í huga við gerð námsefnis er 

fyrir hvaða aldur það er gert, að námsefni sé ekki of létt eða of þungt námslega séð. Annað 

sem er tekið fram er að fyrirmæli til nemenda verði að vera skýr og umfjöllun óhlutdræg. 

Einnig þarf að hafa í huga að gætt sé að því að öll viðhorf sem birtast í námsefninu stefni að 

jafnrétti og veki áhuga nemenda á námsefninu svo nokkur atriði séu nefnd 

(Menntamálastofnun, e.d.-b). Mikilvægt er að góðar leiðbeiningar fylgi öllu námsefni og 

einnig að í kennsluleiðbeiningum séu leiðarvísar fyrir kennara um hvernig skuli kenna 

námsefnið (Lilja M. Jónsdóttir, 2001; Aldís Yngvadóttir, 2008). Baratz og Hauptman (2012) og 

Shkedi (1995) telja að kennsluleiðbeiningar séu ætlaðar til að aðstoða kennara við kennslu 

námsefnis. Hvort að kennarar noti kennsluleiðbeiningar sem fylgi með námsefni er annað 

mál. Ingvar Sigurgeirsson (1994) og Shekdi (1995) fjalla báðir um niðurstöður ólíkra 

rannsókna á notkun kennara á kennsluleiðbeiningum. Í báðum rannsóknum kom fram að 

kennarar vilji kennsluleiðbeiningar sem sýni fleiri en eina leið til að vinna með námsefnið. 

Kennsluleiðbeiningarnar eigi heldur ekki að vera langdregnar, óskýrar og ómarkvissar. 

Kennarar kjósi leiðbeiningar sem útskýra námsefnið og tilgang þess í stuttu máli. Þar að auki 

kjósi kennarar að kennsluleiðbeiningar bendi á annað efni sem tengist námsefninu sem þeir 

geti notað í sinni kennslu (Ingvar Sigurgeirsson, 1994; Shekdi, 1995). Menntamálastofnun 

(e.d.-b) fjallar einnig um gerð kennsluleiðbeininga Þar kemur meðal annars fram að 

kennsluleiðbeiningar þurfi að vera skýrar, rökstuddar og fjölbreyttar. Auk þess þurfi setja 

þarf fram hugmyndir að námsmati. 

Við gerð þess námsefnis sem fylgir þessari greinargerð var reynt að fylgja ofangreindum 

leiðbeiningum um hvernig skuli búa til námsefni. Það var gert með því að hafa skýra 

uppsetningu sem er stutt og skilvirk, vísa í aukaefni og tekið er fram að efnið er fyrir 

unglingadeild svo það er skýrt hvaða aldurshópi námsefnið er ætlað. Listi innihaldsefna er 

settur fram á skýran og skilvirkan hátt. Síðan eru leiðbeiningar þar sem farið er yfir, skref fyrir 

skref, hvernig skuli elda eða baka uppskriftina. Fyrir ofan hverja uppskrift er fjallað um 

hvaðan hún kemur en þá sjá kennarar hvaðan uppskriftin er fengin og geta skoðað þá 

heimasíðu eða bók nánar á netinu. 

3.2 Aðalnámskrá grunnskóla 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) eru grunnþættir menntunar settir fram en þeir eru sköpun, 

heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, sjálfbærni, læsi og jafnrétti. Markmið 

grunnþáttanna eru m.a. að nemendur öðlist „læsi á samfélag, menningu, umhverfi og 
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náttúru“ (bls. 16). Í grunnþættinum jafnrétti kemur fram að jafnréttismenntun snýst um 

hvernig kennsla fer fram, hvað er kennt og um námsumhverfið. Eitt af því sem þarf að hafa í 

huga þegar kennt er til að uppfylla grunnþáttinn jafnrétti, er umfjöllun um trúarbrögð. Tekið 

er fram að á yngra, mið- og elsta stigi í grunnskólum á að fjalla um trúarbrögð ásamt fleiri 

þáttum, og mennta nemendur um hvernig trúarbrögð geta haft áhrif líf einstaklinga. Að 

tilheyra ákveðinni trú getur haft þau áhrif að einstaklingar eru ýmist teknir í sátt af 

samfélaginu og fá fleiri tækifæri í lífinu eða að þeir verða fyrir fordómum vegna trúar sinnar 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Þessi umfjöllun um grunnþættina skiptir hér máli þar sem 

verið er að færa rök fyrir því af hverju námsefnið sem hér fylgir með er hentugt til í kennslu. 

Námsefnið er í samræmi við markmið Aðalnámskrár grunnskóla (2011) um hvað nemendur 

eigi að læra og hentar því vel í kennslu. 

3.2.1  Verkgreinar  

Heimilisfræði er námsgrein sem tilheyrir list- og verkgreinum (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2011). List- og verkgreinar eru, auk heimilisfræði, tónmennt, sviðslistir, sjónlistir, textílmennt 

og hönnun og smíði. Á unglingastigi í grunnskóla fá list- og verkgreinar 340 mínútur á viku 

yfir þriggja ára tímabil samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2011). Skólar sem eru með 40 

mínútna kennslustundir eru þá með þrjá tíma (120 mínútur) á viku í tvö ár og tvo og hálfan 

tíma (60 mínútur) eitt ár fyrir list- og verkgreinar. Þessum tíma skal skipta jafnt á milli 

listgreina og verkgreina en hvort svið inniheldur þrjár námsgreinar. Í unglingadeild eru 

jafnframt 870 mínútur sem eru hvort tveggja fyrir val og að auki tími sem skólar geta 

ráðstafað að vild. Tekið er fram að þessum 870 mínútum skuli skipt jafnt á milli verkgreina og 

bóklegs náms. Sá tími sem heimilisfræði fær er því að miklu leyti takmarkaður í 

unglingadeild. 

Fjallað er um tilgang list- og verkgreina í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) en þar kemur 

fram að „[M]egintilgangur með námi í list- og verkgreinum í grunnskóla sé að allir nemendur 

kynnist fjölbreyttum vinnuaðferðum þar sem reynir á verkkunnáttu, sköpunarkraft, 

samhæfingu hugar, hjarta og handar og margar, ólíkar tjáningarleiðir“ (bls. 141). List- og 

verkgreinar eiga að búa nemendur undir lífið eftir grunnskóla. Nemendur læri meðal annars 

að skilja og þekkja ólíka menningarheima. Þar að auki á samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla 

(2013) að vera jafnvægi í kennslu á milli verkgreina og bóklegra greina þar sem nemendur 

eru ólíkir og hæfileikar þeirra liggi á mismunandi sviðum. 

Sameiginleg hæfniviðmið eru fyrir list- og verkgreinar en þar er lögð áhersla á að 

nemendur geti meðal annars nýtt sér þá þekkingu sem þeir læri í hverri námsgrein, skipulagt 

sig, sýnt frumkvæði og unnið saman í hóp með sameiginlegt markmið (samvirkt nám) 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 
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Fram kemur í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) í umfjöllun um „menntagildi verkgreina“ 

(bls. 152) að markmið þeirra er að kenna nemendum grunn í verkgreinum sem býr þá undir 

frekara nám á því sviði. Verkgreinar eigi því að stuðla að getu nemenda meðal annars til að 

þeir þekki umhverfi sitt, geti tileinkað sér nýjungar, geti leyst þau vandamál sem geta komið 

upp og að nemendur geti unnið sjálfstætt í því sem þeir taka sér fyrir. Verkgreinar undirbúa 

nemendur fyrir framtíðina með þekkingu á námsefni sem er hluti af lífi allra. 

3.2.2 Heimilisfræði  

Heimilisfræði er í raun samþætt námsgrein þar sem kennd er næringarfræði og matreiðsla 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Næringarfræði er mikilvægur þáttur í kennslu heimilisfræði 

þar sem nemendur læra að þekkja innihald matar og með því skilji þeir hvað er hollur og 

góður matur sem hentar þeim best. Kjarni heimilisfræðinnar er að kenna nemendum 

heimilisstörf, þá bæði verklega þáttinn og þann fræðilega. Heimilisstörf eru margþætt og 

endurspeglar kennsla í heimilisfræði þá staðreynd. Eitt af mörgu sem heimilisfræði miðlar 

nemendum er hollt mataræði, umhverfisvitund, fjármálavitund, neytendavitund, jákvæður 

lífsstíll og að geta lesið utan á umbúðir matvæla (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 

Matur gegnir gífurlega mikilvægu hlutverki í lífi manna og hefur meðal annars áhrif á 

þróun menningar þjóða. Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) er tekið fram að ein leið til að 

nemendur öðlist þekkingu um aðra menningarheima sé að skoða hvernig matarhefðir þeirra 

eru. Við hátíðarhöld víða um heim tengist matur þeim sterkum böndum. Matarhefðir gefa 

því nemendum tækifæri að kynnast nýjum menningarheimum og siðum.  

Hæfniviðmiðum heimilisfræðinnar er skipt í fjóra flokka til að auðvelda kennurum að 

kenna námsefnið (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Flokkaskiptingin er einnig til að kennarar 

hafi meira frelsi í kennslu sinni en samt er ætlast til að flokkarnir séu kenndir samhliða. 

Fyrsti flokkurinn er matur og lífshættir. Í þeim flokki eru fjögur hæfniviðmið sem einblína 

á lífshætti, næringarfræði, hreinlæti og fjármál í tengslum við matarinnkaup (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013). Nemandinn á að geta: 

1. „tjáð sig um heilbrigða lífshætti, tengsl þeirra við heilsufar og sett í samhengi við 

ábyrgð hvers og eins á eigin heilsufari,“  

2. „greint aðalatriði næringarfræðinnar og útskýrt tengsl næringarefna, hráefna og 

matreiðslu,“ 

3. „farið eftir leiðbeiningum um hreinlæti og þrif tengdu heimilishaldi og matreiðslu,“ 

4. „greint helstu þætti sem hafa áhrif á útgjöld við heimilishald og geti tekið ábyrgð á 

eigin útgjöldum og skuldbindingum og þekkt rétt sinn og skyldur sem neytandi“ (bls. 

154). 
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Annar flokkurinn er matur og vinnubrögð. Í þeim flokki eru einnig fjögur hæfniviðmið en 

þau fjalla um holla og hagkvæma matreiðslu, að geta notað áhöld í eldhúsinu, brugðist rétt 

við slysum og að gera nemendur gagnrýna á efni sem tengist námsgreininni (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013). Nemandinn á að geta: 

1. „skipulagt og matreitt fjölbreyttar, hollar og vel samsettar máltíðir úr algengu og 

nýstárlegu hráefni með áherslu á hagkvæmni og nýtni,“  

2. „beitt helstu matreiðsluaðferðum og notað til þess ýmis mæli- og eldhúsáhöld,“ 

3. „greint frá viðbrögðum við slysum á heimilum,“ 

4. „nýtt margvíslega miðla til að afla upplýsinga á gagnrýninn hátt um næringarfræði, 

neytendamál, hagkvæmni í innkaupum, aukefni, geymslu og matreiðslu“ (bls. 154). 

Þriðji flokkurinn er matur og umhverfi. Í þeim flokki eru tvö hæfniviðmið þar sem einblínt 

er á lýðræði, jafnrétti og heilsu og merkingar á matvælum (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 

Nemandinn á að geta: 

1. „sett viðfangsefni heimilisfræðinnar í vítt samhengi við lýðræði og jafnrétti, 

hreinleika og eiginleika sem taldir eru bæta heilsu fólks og stuðla að sjálfbærri 

þróun,“ 

2. „rætt þátt auglýsinga og upplýsinga um merkingar, verð og gæði neysluvara í 

tengslum við neytendavernd og tjáð sig um gæði, geymslu og aukefni í matvælum“ 

(bls. 155). 

Fjórði og síðasti flokkurinn er matur og menning. Í þeim flokki er eitt hæfniviðmið þar 

sem nemendur eiga að læra um matarmenningu þjóða (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 

Nemandinn á að geta: 

1. „sagt frá íslenskri og erlendri matarmenningu og matreitt ýmsa þjóðarrétti“ (bls. 

155).  

Ofangreind hæfniviðmið eru til viðmiðunar við lok 10. bekkjar. Af þeim er hægt að nýta 

nokkur við kennslu meðfylgjandi námsefnis. Úr fyrsta flokki er hægt að nýta hæfniviðmið eitt 

og þrjú. Í hæfniviðmiði eitt er fjallað um heilbrigða lífshætti og heilsufar. Margir af réttunum, 

sem hér eru, eru hollir og hægt er að tengja þetta hæfniviðmið við þá. Hæfniviðmið þrjú 

tengist hreinlæti og er því hægt að nýta það með öllum uppskriftum í námsefninu sem hér 

fylgir. Í öðrum flokknum væri hægt að nýta hæfniviðmið eitt og tvö. Hæfniviðmið eitt fjallar 

m.a. um fjölbreytni í mataræði sem á við um þessar uppskriftir. Hæfniviðmið tvö fjallar um 

notkun áhalda og að nýta ólíkar matreiðsluaðferðir sem hægt er að mæla þegar námsefnið 

er kennt. Í fjórða flokknum er aðeins eitt hæfniviðmið og er það hæfniviðmiðið sem passar 

best við námsefnið sem fylgir hér með, sem eru ólíkar uppskriftir tengdar þrennum ólíkum 

trúarbrögðum. Þar kemur fram að nemendur eigi að geta „sagt frá íslenskri og erlendri 

matarmenningu og matreitt ýmsa þjóðarrétti“ (bls. 155). Uppskriftirnar í námsefninu eru frá 
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ólíkum þjóðum og tengjast menningu þeirra sterkum böndum í tengslum við trúarbrögð. 

Námsefnið sem hér er sett fram nýtist því kennurum einstaklega vel við að ná fram 

markmiðum Aðalnámskrár grunnskóla (2013) sem nemendur eiga að hafa náð við lok 

grunnskóla. 

3.2.3 Samfélagsgreinar   

Samfélagsgreinar eru námsgrein sem sett er saman úr mörgum námsgreinum og er 

trúarbragðafræði meðal þeirra (Aðalnámskrá grunnskóla. 2013). Markmið með kennslu 

samfélagsgreina eru ýmiss konar en meðal þeirra er að stuðla að því að nemendur skilji og 

þekki hugtökin jafnrétti og lýðræði og öðlist virðingu og umhyggju fyrir sjálfum sér og öðrum. 

Einnig er tekið fram að nemendur eigi að þekkja menningu annarra samfélaga. Til að öðlast 

þá þekkingu kemur fram að nemendur eigi að geta lesið og túlkað heimildir og frásagnir um 

hvernig ólíkir menningarheimar þróast. 

Kennsla trúarbragðafræði í grunnskólum samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2013) á að 

stuðla að skilningi og umburðarlyndi. Með því að þekkja ólík trúarbrögð og venjur þeirra 

getur það leitt til aukinnar víðsýni nemenda. Í samfélagsgreinum eru sex hæfniviðmið við lok 

10. bekkjar þar sem fjallað er skýrt um trúarbrögð. Þessi hæfniviðmið eru að geta: 

1. „útskýrt margbreytileika trúarbragða og lífsviðhorfa og greint áhrif þeirra á líf 

einstaklinga, hópa og samfélaga,“ 

2. „fengist við og greint viðfangsefni sem snerta trú, lífsviðhorf og siðferði og tengjast 

spurningum um merkingu og tilgang lífsins,“ 

3. „sýnt fram á læsi á frásagnir, hefðir, kenningar, hátíðir, siði og tákn kristni og annarra 

helstu trúarbragða heims,“  

4. „rætt og borið saman ólík trúar og lífsviðhorf og gert sér grein fyrir hvað er 

sameiginlegt og hvað sérstætt,“ 

5. „greint áhrif Biblíunnar og helgirita annarra helstu trúarbragða á menningu og 

samfélög,“ 

6. „útskýrt trúarlegar vísanir og tjáningu í listum og bókmenntum“ (bls. 199-200).  

Í samfélagsgreinum eru 54 hæfniviðmið og hægt er að tengja mörg þeirra við trúarbrögð. 

Sem dæmi má nefna hæfniviðmið sem fjalla um siðferði, að meta skoðanir á fordómalausan 

hátt og að geta sett sig í spor annarra (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013).  

Trúarbragðafræði tengist þessu lokaverkefni sterkum böndum þar sem námsefnið er með 

uppskriftum sem tengjast matarhefðum þriggja trúarbragða. Hægt væri því að nota 

námsefnið ekki einungis í heimilisfræði heldur einnig í samfélagsgreinum eða með því að 

samþætta báðar námsgreinarnar. Öll ofangreind hæfniviðmið gætu því verið notuð með 

kennslu námsefnisins. 
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3.3 Samþætting  

Samkvæmt Málinu („Samþætting námsgreina“, e.d) er samþætting skilgreind sem 

„[S]kipulag náms og kennslu þar sem tveimur eða fleiri námsgreinum er fléttað saman“ í 

menntunarfræði. Hugtakið hefur einnig verið skilgreint af ýmsum fræðimönnum í tengslum 

við menntun. Samþætting tengist þessu verkefni sterkum böndum þar sem verið er að flétta 

saman kennslu í heimilisfræði og trúarbragðafræði. Fjallað verður hér nánar um kosti og 

galla samþættingar í námi og kennslu og ólíkar skilgreiningar fræðimanna á hugtakinu. 

Heidi Jacobs (1989) skilgreinir samþættingu sem námsaðferð sem beitir fleiri en einni 

námsgrein við að vinna ákveðið verkefni. Jacobs tekur fram að námsefni hafi meira gildi 

þegar námsgreinar eru samþættar. Hún tekur dæmi um samþættingu námsgreina með 

kennslu á verkum Shakespeare þar sem námsgreinar á borð við sögu, vísindi og listir 

tengjast. Ingvar Sigurgeirsson (1981) fjallar um samþættingu og veltir fyrir sér af hverju það 

sé hefð fyrir að aðskilja námsgreinar. Ein ástæða sem er sett fram um af hverju aðgreining 

námsgreina getur verið neikvæð fyrir nemendur, er að erfitt getur verið fyrir kennara að 

tengja námið við hið raunverulega umhverfi þegar námsgreinar eru aðgreindar. Ingvar 

Sigurgeirsson setur spurningarmerki við notkun hugtaksins samþætting þegar verkefni eru 

samþætt í skólum. Ástæða þess er að hann telur að raunveruleg samþætting sé samþætting 

námsgreina en það eigi ekki við þegar kennt er ákveðið viðfangsefni og það skoðað út frá 

mörgum námsgreinum. Ingvar Sigurgeirsson (1981) telur að þá eigi „markmið og aðferðir 

sitja í fyrirrúmi , ekki samþætting …“ (bls. 67).  

Lilja M. Jónsdóttir (1995) tekur fram að erfitt sé að fjalla um skilgreiningu samþættingar 

þar sem margir fræðimenn sleppi því oft eða telji það vera almenna vitneskju og því óþarfi að 

útskýra samþættingu nánar. Útskýring Lilju M. Jónsdóttur (1995) á hugtakinu er að 

samþætting sé aðferð sem kennarar geti nýtt sér til að sýna nemendum sínum tengsl á milli 

námsgreina. Ástæða þess er að námsgreinar eru ekki aðskildar heldur samþættar í lífinu. 

Einnig tekur Lilja M. Jónsdóttir (1995) fram að mikilvægt sé að kennarar þekki námsefnið sem 

þeir samþætta og að samþættingin sé unnin í samvinnu með nemendum. Árdís Ívarsdóttir, 

Hafdís Guðjónsdóttir og Matthildur Guðmundsdóttir (2005) taka fram að mikilvægt sé að 

hafa gott skipulag þegar kennari ákveður að samþætta námsgreinar. Nauðsynlegt er að 

tilgangur samþættingarinnar komi skýrt fram en einnig að námsefnið sem er samþætt sé 

ánægjulegt og krefjandi fyrir nemendur. 

Susan M. Drake og Rebecca C. Burns (2004) skilgreina samþættingu námsgreina sem 

tengingu en þær taka fram að þær byggi sína skilgreiningu á reynslu sinni. Þær skipta 

samþættingu námsgreina upp í þrjá flokka. Fyrsti flokkurinn er þverfaglegur á námsgreinar 

(e. multidisciplinary). Þetta heiti er notað yfir þá aðferð þegar kennarar vinna með ákveðið 

þema þar sem námsgreinar eru samþættar. Drake og Burns (2004) telja upp mismunandi 
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aðferðir við að nýta sér þessa tegund af samþættingu. Ein aðferðin er að samþætta 

undirgreinar (e. intradisciplinary approach) einnar námsgreinar og nefna þær stöllur dæmi 

um samþættingu lestrar, skriftar og munnlegra samskipta þegar kennd eru tungumál. Eins 

nefna þær dæmi um samþættingu, landafræði, sögu og þjóðfélagsfræði í kennslu 

samfélagsgreina. Önnur aðferð er að samræma (e. fusion) námsgreinar en þá er það sama 

kennt í mörgum námsgreinum. Hægt er til dæmis að kenna umhverfisvitund í mörgum 

námsgreinum innan sama skóla. Annað dæmi sem Drake og Burns (2004) taka er notkun 

tækni í mörgum námsgreinum. Þriðja aðferðin er að nemendur læri að hjálpa öðrum (e. 

service learning). Sem dæmi um þetta er þegar nemendur láta gott af sér leiða í samfélaginu 

til dæmis með því að útdeila mat eða gefa föt til þeirra sem vantar. Samkvæmt rannsókn 

sem var gerð á þeim skólum sem nýttu sér þessa aðferð samþættingar námsgreina hækkuðu 

einkunnir hjá þeim nemendum sem tóku þátt. Fjórða aðferðin er námsstöðvar (e. learning 

centers/parallel disciplines) þar sem nemendur horfa á ákveðið þema eða umræðuefni sem 

verið er að kenna með að setja á sig „gleraugu“ sem leyfa þeim að horfa á efnið út frá 

hugmyndum ólíkra námsgreina. Fimmta og síðasta aðferðin eru þematengd efni (e. theme-

based units) þar sem unnið er með ákveðið þema þar sem þrjár eða fleiri námsgreinar vinna 

saman og útbúa ákveðið verkefni. Þetta getur verið unnið af hópi eða jafnvel öllum 

skólanum, t.d. þemadagar (Drake og Burns, 2004).  

Annar flokkurinn sem Drake og Burns (2004) nefna um samþættingu námsgreinar (e. 

interdisciplinary integration) er þegar kennarar einblína á að sjá hvað er sameiginlegt með 

námsgreinum og samþætta það. Munurinn á þessari aðferð og þeirri fyrri er að minni áhersla 

er á samþættingu námsgreina þó að hún sé til staðar.  

Þriðji flokkurinn í samþættingu er þegar nemendur koma sjálfir með hugmyndir að 

verkefni þar sem er samþætting (e. transdisciplinary). Í þessum flokki eru tvær aðferðir. Fyrri 

aðferðin er þegar nemendur reyna að leysa vandamál sem þeir ásamt kennara velja saman. 

Eftir að hafa valið vandamál skoðar kennari hvað nemendur vita þegar um málið og hvaða 

upplýsingar hann þarf að kynna fyrir þeim. Síðan deila nemendur verkefni sínu með hver 

öðrum og fara yfir það. Seinni aðferðin felst í að nemendur hanna sína eigin námskrá eða sitt 

eigið námsefni í samvinnu við kennara sem einblínir á samþættingu (Drake og Burns, 2004). 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2011) kemur fram að sérhver grunnskóli ráði sjálfur 

hvort hann kenni námsgreinar sér eða samþætti þær. Tekið er fram að leggja eigi áherslu á 

að samþætta verkefni sem koma að fleiri en einni námsgrein. Uppskriftarheftið sem fylgir 

þessu verkefni er því hentugur kostur fyrir kennara sem vilja nýta sér námsefni í 

samþættingu.  
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3.3.1 Samþætting kennslu; um matarhefðir og trúarbrögð  

Hér verður fjallað um reynslu kennara af því að sameina trúarbragðakennslu með kennslu 

um matargerð og hvaða árangri það skilaði að mati kennaranna.  

Sigurður Pálsson (2011) guðfræðingur fjallar um mikilvægi trúarbragðafræðikennslu og 

styður hann mál sitt m.a. með því að vitna í skýrslur frá Evrópuráðinu. Í skýrslu frá 1993 er 

tekið fram að lönd stefni á að leggja áherslu á umburðarlyndi gagnvart ólíkum trúarhópum. 

Skýrsla frá 1998 hvetur til þess að stjórnmálum og trúarbrögðum sé haldið aðskildum. Á hinn 

bóginn er lögð áhersla á að stuðla eigi að auknu umburðarlyndi í tengslum við trúarbrögð. Í 

þeirri skýrslu kemur fram að þekking á venjum og menningu ólíkra trúarbragða sé lykilatriðið 

til að efla umburðarlyndi. Ríki innan Evrópuráðsins voru því hvött til að efla 

trúarbragðakennslu. Þriðja skýrslan frá Evrópuráðinu sem Sigurður Pálsson (2011) fjallaði um 

er frá árinu 2007. Þar er fjallað um samstöðu ríkisstjórna og trúfélaga til að vinna saman til 

að auka umburðarlyndi, víðsýni og skilning á milli ólíkra trúarhópa. Bent er á þau áhrif sem 

trúarbrögð hafa haft á vestræna menningu en sérstaklega var þar fjallað um áhrif 

gyðingdóms og kristni. Árið 2007 hafði fjöldi þegna í Evrópu sem tilheyrðu íslam aukist og var 

fjallað um það í skýrslunni (Sigurður Pálsson, 2011).  

Sigurður Pálsson (2011, 2012) bendir á að trúarbragðakennsla hafi dregist saman hér á 

landi sér í lagi eftir að námsgreinin var flokkuð sem undirgrein samfélagsgreina. Á ráðstefnu 

frá árinu 2007 á Spáni, sem haldin var á vegum Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu, kom í 

ljós að þær ranghugmyndir sem eru um trúarbrögð í samfélögum ýta undir þörf á fræðslu um 

trú. Þar var einnig bent á að mikilvægt væri að búa kennara vel undir þessa kennslu með 

vandaðri kennslu fyrir kennaranema um málefnið (Sigurður Pálsson, 2011, 2012). Ísland 

mætir því ekki þessum tilmælum að auka trúarbragðakennslu heldur hefur sú kennsla dregist 

saman eftir að námsgreinin sameinaðist samfélagsgreinum.  

Sem dæmi um erlendar rannsóknir sem hafa verið gerðar um mat og trúarbragðakennslu 

má nefna Desjardins (2004) og King (2019) sem bæði fjalla um kosti þess að kenna um 

trúarbrögð í gegnum kennslu um matreiðslu og matarhefðir. Með því að nýta mat við 

kennslu um trúarbrögð telja bæði Desjardins (2004) og King (2019) að nemendur læri 

námsefnið betur. Desjardin (2004) fjallar líka sérstaklega um hvernig nemendur læri betur 

um matarhefðir trúarbragða með mat en ekki einungis umfjöllun um efnið. Með því að nota 

skynfæri eins og lykt og bragð í stað þess að nota einungis augu og eyru í kennslu eykur 

kennari líka getu nemenda til að meðtaka námsefnið (Desjardins 2004; King 2019). 

Michel Desjardins (2004) fjallar um hvernig er að kenna trúarbragðafræðiáfanga með að 

nýta sér mat. Umfjöllunina byggir Desjardins (2004) meðal annars á sinni eigin reynslu þar 

sem hann kenndi áfanga um trúarhugmyndir í upphafi kristni (e. gnosticism) í háskóla. 

Desjardins (2004) fjallar um hvernig matarhefðir eru stór þáttur í trúarbrögðum og nefnir þar 



 

35 

halal hjá múslimum og páskamáltíðina á kristnum. Desjardins (2004) undrar sig á því að 

þegar kennt er um matarhefðir í trúarbrögðum sé það ekki gert með því að elda matinn 

sjálfan heldur aðeins með fræðilegri umfjöllun.  

Desjardins (2004) setur fram rök í sjö liðum þar sem rakið er af hverju það er gagnlegt að 

kenna trúarbragðafræði þar sem ekki einungis er fjallað um námsefnið með hlustun heldur 

einnig með bragð- og lyktarskyni. Desjardins (2004) gerir það með því að láta nemendur 

koma með mat með sér í kennslustofuna eða hann kemur með mat sjálfur tengdan 

námsefninu. 

1. Að kenna trúarbragðafræði ekki einungis með hlustun breytir andrúmslofti 

kennslustofunnar. Nemendur eru frjálsari og líklegri til að mynda umræður um 

námsefnið.  

2. Nemendur margir hverjir skilja hvorki né þekkja tenginguna á milli matar og 

menningar. Umfjöllun um það í tímum getur breytt því.  

3. Að nýta mat sem hluta af námsefninu gefur kennurum tækifæri á að nálgast kennslu 

á nýjan hátt.  

4. Rannsóknir hafa sýnt fram á að börn læra betur þegar reynt er á öll skilningarvit 

þeirra. Desjardins (2004) telur að það sama eigi við um fullorðna.  

5. Bóklegt nám hentar ekki öllum nemendum og með því að nýta aðrar aðferðir við 

kennslu eins og að hafa mat í kennslustundum getur það gagnast þeim nemendum 

sem eiga erfitt með bóklegt nám.  

6. Með því að hafa mat í kennslu getur það vakið áhuga nemenda og aukið þekkingu 

þeirra á mikilvægi matar í ólíkri menningu. Að neyta matar saman getur einnig 

hjálpað þeim nemendum sem hafa enga eða litla reynslu af trúarbrögðum til að 

öðlast tengingu við trúarbrögðin sem þeir eru að læra um.  

7. Ef nemendur eru ekki svangir læra þeir betur í tímum (Desjardins, 2004). 

Desjardins (2004) beitir síðan þessum atriðum í kennslu sinni með því að elda eða baka 

mat sem tengist námsefninu á einn eða annan hátt eða lætur nemendur koma með mat 

tengdan námsefninu. Í hverri kennslustund talar hann um tengingu matarins og 

kennsluefnisins og dreifir uppskriftum til þeirra sem vilja. Desjardin (2004) telur að maturinn 

veki áhuga nemenda á námsefninu á nýjan hátt og lífgi upp á kennsluna. 

Sarah J. King (2019) trúir að með því að elda mat með nemendum muni það opna augu 

þeirra fyrir því að trú er ekki fyrirbæri sem er aðskilið frá hinu daglegu lífi heldur mikilvægur 

hluti af því. Þetta hefur King (2019) reynt sjálf með sínum eigin nemendum í áfanga sem hún 

kennir um trúarbrögð og tekur fram að matreiðsla auki einnig samtöl um viðfangsefni 

tímans. Samþætting trúarbragða og heimilisfræði ætti því samkvæmt þeim niðurstöðum sem 

settar eru hér fram að auka gæði kennslunnar.  
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Námsefnið sem hér er sett fram er hannað með samþættingu heimilisfræði og 

samfélagsgreina í huga. Notagildi þessa verkefnis er þó tvíþætt þar sem bæði er hægt að 

nýta sér námsefnið einungis í heimilisfræði en einnig hægt að nýta það þegar námsgreinar 

eru samþættar. Hver uppskrift tengist einni tiltekinni trú svo einn möguleiki væri að fjalla um 

ákveðna trú og enda síðan kennsluna á að elda uppskrift tengda því. Önnur hugmynd væri að 

skoða matarmenningu ákveðins landsvæðis og elda síðan uppskrift sem tengist menningu og 

trúarbrögðum þar. Hugmyndir að kennslu þar sem tengd eru saman trúarbrögð og matur eru 

því margbrotnar þar sem hægt er að framkvæma þá kennslu á ólíkan hátt. 
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4 Umræða og niðurstaða 

Í þessari greinargerð var leitast við að svara rannsóknarspurningu sem er þríþætt, í fyrsta lagi 

á hverju byggja trúarbrögðin búddismi, kristni og íslam? Í öðru lagi hvernig tengjast þessi 

trúarbrögð matarvenjum og hefðum? Í þriðja lagi hvernig má miðla og nýta umfjöllun um 

trúarbrögðin og þeirra hefðir í námi í heimilisfræði og samfélagsgreinum? Til að svara þessu 

hefur verið fjallað um upphaf trúarbragða, matarhefðir þeirra og aðferðir til að miðla þeim 

upplýsingum til nemenda í kennslu í heimilisfræði og samfélagsgreinum.  

Í fyrsta lagi hefur verið rætt um undirstöður trúarbragðanna. Trúarbrögðin búddismi, 

kristni, þá sérstaklega kaþólska kirkjan, og íslam byggjast öll upp á ákveðnum gildum sem 

hafa áhrif á líf fylgjenda þeirra. Búddismi byggist á að frelsa sálina á meðan kristnir og 

múslimar dýrka einn guð og lífið snýst um undirbúning fyrir að komast inn í ríkidæmi hans 

eftir dauðann (Kittler, Sucher og Nelms, 2017). Búddismi, kristni og íslam eiga það öll 

sameiginlegt að þau eiga sér upphafsmann en í búddisma var það Gautama, í kristni Jesú og í 

íslam var það Múhameð (Hjalti Hugason 2002; Schimdt og Fieldhouse, 2007). Trúarbrögðin 

byggjast á kenningum og boðskap þessara manna. Bæði íslam og kristni má rekja til eldri 

trúarbragða, en kristni á uppruna í gyðingdómi og íslam á rætur í kristni og gyðingdómi. 

Kristni og íslam dýrka því einn og sama guðinn en hafa ólíka túlkun á boðskap hans (Jón 

Ormur Halldórsson, 1993).  

Í öðru lagi hefur verið rakið hvernig trúarbrögð tengjast matarvenjum og hefðum. Í 

búddisma og íslam kemur skýrt fram hvaða mat fylgjendur þeirra mega borða og hvaða mat 

má ekki borða. Hjá kaþólikkum innan kristinnar trúar er minna fjallað um reglur um hvað má 

og má ekki borða þar sem Jesú leyfði allan mat. Á 8. öld bannaði þó kirkjan fólki að borða 

hrossakjöt. Í öllum þrennum trúarbrögðunum eru dagar þar sem fylgjendur þeirra eiga að 

neita sér um mat eða fasta. Ólíkt er á milli trúarbragða hvað telst fasta og hversu mikið fólk á 

að neita sér um á tíma föstunnar (Schmidt og Fieldhouse, 2007; Fieldhouse, 2017; Kittler, 

Sucher og Nelms, 2017). Í búddadómi er algengt að fylgjendur trúarinnar sleppi því að borða 

dýr. Helstu ástæður þess eru að þeir sem trúa á endurfæðingu andans trúa því að menn geti 

fæðst aftur sem dýr. Aðrir forðast að borða kjöt til að valda dýrum ekki sársauka (Þorbjörg 

Guðmundsdóttir og Vilborg Ingólfsdóttir, 2001; Schmidt og Fieldhouse, 2007). Trúin hefur 

mikil áhrif á matarhefðir hjá fylgjendum íslam. Strangar reglur eru um hvað má og hvað má 

ekki borða. Múslimar mega einungis borða mat sem telst halal sem er æskilegur í augum 

Allah (Schmidt og Fieldhouse, 2007). Trúarbrögð hafa því gífurleg áhrif á matarhefðir 

fylgjenda þeirra. 

Í þriðja lagi hefur verið fjallað um hvernig má miðla og nýta umfjöllun um matarhefðir 

trúarbragða í námi í heimilisfræði og samfélagsgreinum. Eins og kemur fram hér að framan 
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byggjast trúarbrögð á ákveðnum hugmyndum og reglum sem hafa áhrif á hvernig fylgjendur 

þeirra haga sínu lífi. Sumar af þeim reglum snúast um mat og þá um hvað má borða, og hvað 

má ekki borða og hvenær má borða. Þessi umfjöllun á heima í heimilisfræði en fram kemur í 

Aðalnámskrá grunnskóla (2013) að kynna eigi nemendur fyrir ólíkum matarhefðum. Með því 

að kenna nemendum hvernig trúarbrögð tengjast hinu daglega lífi eykur það umhyggju, 

víðsýni og skilning nemenda gagnvart ólíkum trúarbrögðum. Sýnt hefur verið fram á 

mikilvægi trúarbragðakennslu en margt bendir til þess að námsgreininni sé ekki nægilega vel 

sinnt (Sigurður Pálsson, 2011, 2012). Í þessu lokaverkefni var stefnt að því að koma til móts 

við þessa þörf á aukinni trúarbragðafræðikennslu með því að koma fram með námsefni sem 

veitir kennurum tækifæri til að efla víðsýni, umburðarlyndi og skilning nemenda sinna 

gagnvart samfélögum sem hafa ólíka menningu í tengslum við trúarbrögð. Hér er því 

tækifæri til að sýna nemendum að trúarbrögð tengjast öllum þáttum lífsins, eins og til dæmis 

hvað og hvernig fólk borðar.  

Í þessu lokaverkefni er sett fram námsefni sem byggist á matargerð og trúarbragðafræði 

og er því einmitt dæmi um miðlun efnis sem nýta má í báðum námsgreinum og samþættri 

kennslu þeirra. Hér má því nota samþættingu þar sem hægt er að nýta heftið til að elda mat 

með nemendum og jafnvel halda áfram kennslu um trúarbrögðin í samvinnu við 

samfélagsfræði. Þessu má ná fram með ólíkum leiðum. Með námsefninu sem hér er sett 

fram er hægt að láta nemendur elda og baka þær uppskriftir sem eru settar fram og í leiðinni 

fræða þá um tengsl matarins við þau trúarbrögð sem maturinn sprettur úr. Einnig er hægt að 

hefja kennslustundir á eldamennsku og ljúka tíma með fræðslu um trúarbrögðin þegar 

nemendur borða matinn. Jafnframt er möguleiki á samþættingu með samfélagsgreinum þar 

sem þar eru kennd trúarbrögð. Þá er hægt að elda eða baka uppskrift í heimilisfræði og síðan 

fræðast um trúarbrögðin á meðan maturinn er borðaður í samfélagsgreinum. Einnig væri 

hægt að vinna verkefni þar sem nemendur læra um ákveðna trú í samfélagsgreinum og hægt 

væri að fjalla um matarhefðir innan þess. Nemendur gætu síðan eldað eða bakað mat sem 

tengist viðkomandi trúarbrögðum í heimilisfræði. Ef nemendur eru t.a.m. að læra um íslam í 

samfélagsfræðitíma getur samfélagsgreinakennarinn fjallað um upphaf íslam og síðan af 

hverju ramadan er haldinn. Í heimilisfræði væri þá hægt að elda mat sem er vinsæll hjá 

múslimum í ramadan.  

Fram kemur í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) að í heimilisfræði eigi nemendur að 

fræðast um aðra menningarheima með matargerð. Ein leið til þess er að skoða hátíðir. 

Margar hátíðir tengjast trúarbrögðum þar sem ákveðinn matur er borðaður en sem dæmi 

má nefna Eid al-adba í íslam, jólin í kristni og Shoton í búddisma.  

Það sem fram hefur komið hér fyrir ofan sýnir að þörf er á námsefninu sem hér fylgir í 

grunnskólum landsins. Ástæður þess eru m.a. að þörf er á aukinni trúarbragðafræðikennslu 
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og námsefnið er hægt að nýta til að samþætta tvær námsgreinar. Námsefnið miðlar 

matarhefðum trúarbragða til nemenda og veitir kennurum þann möguleika að nýta það með 

öðru efni sem fjallar um annaðhvort trúarbrögð eða almenna matreiðslu þar sem námsefnið 

er uppskriftarhefti. 
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5 Lokaorð 

Heimilisfræði er námsgrein sem getur stuðlað að umburðarlyndi og víðsýni hjá nemendum, 

meðal annars með samþættingu við kennslu í trúarbragðafræði. Ég tel mikilvægt að kynna 

nemendum trúarbrögð, hvað er sameiginlegt með öllu fólki og trúariðkun þess. Hvað er líkt 

og hvað er ólíkt, einnig að kenna nemendum að bera virðingu fyrir trúarbrögðum annarra og 

að engin trúarbrögð séu öðrum æðri. Trúarbrögðin búddismi, kristni og íslam byggja á 

boðskap upphafsmanna hverra trúar fyrir sig. Þessum boðskap fylgja fylgjendur þeirra 

trúarbragða. Matarvenjur tengjast trúarbrögðum sterkum böndum þar sem bæði eru reglur 

um hvað má og hvað má ekki borða og hvenær má borða hvað. Matarvenjur samfélaga eru 

mótaðar af venjum og hefðum og mótast að miklu leyti af þeirri trú sem þar ríkir. Matur 

tengir fólk saman til að mynda með því að koma saman við matarborð, borða góðan mat og 

spjalla við ættingja, vini, kunningja, kennara og/eða nemendur. Að læra eitthvað með því að 

hlusta og lesa er góð leið til að meðtaka upplýsingar. En að læra með því að snerta, lykta og 

bragða eins og gert er í gegnum mat, er upplifun sem dýpkar þennan lærdóm. 

Til að miðla þessu til nemenda er hægt að nýta námsefnið sem hér fylgir. Það er hægt 

með því að kenna efnið eitt og sér eða samþætta það með námsefni í samfélagsgreinum og 

þá helst trúarbragðafræði. Þannig nýtist námsefnið á fleiri en einn hátt. Námsefnið gefur 

kennurum tækifæri á að leyfa nemendum að upplifa trúarbrögð á nýjan hátt.  
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