
 
Fljúgandi teppi 

-menningarmót í skólum 



Cultura Hvað er menning? 
Kultur Culture 

Kulturë 

 
култура 

 

Cultuur 文化 

Kultūros 
Kultury 

культуры 

културе 

Kultura 

Văn hóa 

 





 

Að skapa hvetjandi umhverfi,  

þar sem nemendur, foreldrar og starfsfólk 

 geta hist og kynnst menningu hvers annars.  

Að skapa vettvang þar sem við getum 

undrast og hrifast af því, sem er líkt og ólíkt 

í menningu okkar. 

Að allir mætast í tónlist, dansi, myndlist, 

bókmenntum, kvikmyndum, matargerð, 

ævintýrum og goðsögnum, frásagnarlist, 

leiklist, leik og hreyfingu. 

Markmið 

Myndband 



Að íslendingar og fólk af erlendum uppruna 

finni til stolts og gleði yfir sinni eigin 

menningu og deili þeirri gleði og stolti með 

öðrum. 

Að einstaklingar verði meðvitaðir um gildi  

eigin menningar við það að kynna  

hana fyrir öðrum. 

Að þróa hæfileika barnanna til  

að geta tekið virkan þátt í samfélaginu  

og gera sér ljóst að ólík menning geti  

auðgað eigin menningu. 



”Kulturen skal give ethvert af livets 

øjeblikke mere skønhed, mere mening” 

 

- Augustin Girard, fransk kulturfilosof 



1. Dæmi um það sem getur skipt máli í lífi og menningu manns (notaðar 
eru frásagnir, gripir, bækur, tónlist, síður á netinu, ljósmyndir o.fl). 

 

2. Umræða um að flytja á milli staða/landa (hvað þarf maður að fást við, 
hvers saknar maður, hvað þarf að læra, kostir/gallar) og um það sem 
skiptir mestu máli í lífi hvers og eins. 

 

3. Hópastarf; spurningar um það sem börnunum  

           finnst áhugavert að vita um annað fólk/aðra 

           menningarheima. Spurningarnar eru skrifaðar niður 

 og síðan notaðar sem innblástur þegar börnin fara  

           að undirbúa sína kynningu.  

 

4. Farið yfir spurningarnar saman.  

           Verkefnið hefst og hugtakið menning verður skoðað. 

 

 

Kynning fyrir nemendur 
1-2 kennslustundir 

Hópastarf; 

Hvað viljum við vita um  

hvort annað og um aðra 

menningarheima? 



Hópavinna; 

Hvað viljum við vita um  

hvort annað og um aðra 

menningarheima? 



”Hæ, góðan dag, hello guten Tag 

welcome, welcome,  

welcome, welcome, 

Buenos días, buenos días”. 

Myndband 





Fleiri myndir 

http://picasaweb.google.com/kristinvil/MenningarmotInterculturalGatheringsKulturmDer


Menningarmót undir leiðsögn verkefnastjóra á Fljúgandi teppi frá 2008: 
 

Leikskólar: 

*Sólborg, *Rofaborg, *Fellaborg, Fálkaborg, Bakkaborg, Arnarborg, Foldaborg, Heiðarborg, Lindaborg  

 

Grunnskólar: 

*Austurbæjarskóli   

*Fellaskóli 

*Háteigsskóli  

Hólabrekkuskóli 

Hlíðaskóli 

Melaskóli 

Ölduselsskóli 

 

*Brekkubæjarskóli, Akranes 

 

Framhaldsskólar: 

*Fjölbraut í Breiðholti 

*Tækniskólinn, sjá myndbönd/sögur  hér 

 

 

 

 

 

 

(* Þýðir oftara en einu sinni).  
 

Myndband 

Myndband 

http://vimeo.com/21440862


(frh.) 

Vinnustaðir: 

Borgarbókasafn Reykjavíkur, sjá frétt 

http://borgarbokasafn.is/desktopdefault.aspx/tabid-2880/4650_read-25770/  

 

Bókasöfn: 

Bókasafnið á Akranes í samstarfi við Brekkubæjarskóla. 
 

ÍTR 

10 frístundarheimilum undir ÍTR í júní 2008. 
 

 

Myndir og myndbönd úr menningarmótum í leik-, grunn- og framhaldsskólum: 

http://picasaweb.google.com/kristinvil/MenningarmotInterculturalGatheringsKultur

mDer# 

 

Myndbönd úr Tækniskólanum, dans og frásögn: http://vimeo.com/21440862  

 

Umsagnir kennara og skólastjóra sem hafa tekið þátt í menningarmótum: 

http://borgarbokasafn.is/desktopdefault.aspx/tabid-3956/6677_read-19516/ 
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