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Útdráttur 

 
Í þessari ritgerð er fjallað um samstarf milli leikskóla og grunnskóla, hversu mikilvægt 
samstarfið er milli tveggja fyrstu skólastiganna og hversu miklu máli það skiptir að kennarar, 
foreldrar og stjórnendur hafi jákvæð viðhorf til samstarfsins. Fjallað er um samstarf skólanna 
við foreldra barna og aðild þeirra að samstarfi. Gerð var eigindleg rannsókn í formi viðtala við 
stjórnendur og kennara leik- og grunnskóla á Akureyri. Markmiðið með rannsókninni var að 
svara tveimur rannsóknarspurningum: Hversu mikilvægt er samstarf milli leik- og grunnskóla 
og Hver eru viðhorf kennara til samstarfs. Í 2. kafla er gerð grein fyrir hvernig samstarf hefur 
breyst á milli leik-, grunnskóla og heimila barna á síðustu árum og áratugum. Könnuð er 
stefna sveitarfélaga til samstarfs og gerð grein fyrir henni. Aðaláherslan er þó lögð á að skýra 
frá því samstarfi sem er með leikskólum og grunnskólum í þeim tilgangi að auðvelda 
nemendum skiptin úr leikskóla í grunnskóla. Í 3. kafla er umfjöllun um elstu börnin í 
leikskólanum og yngstu börnin í grunnskólanum. Þar er sagt frá áherslum í starfi með 
leikskólabörnum og hvernig tekið er á móti þeim í grunnskólanum. Í 4. kafla er sagt frá 
rannsókn, rannsóknaraðferð, framkvæmd könnunnar og fleira og í 5. kafla er sagt frá 
niðurstöðum rannsóknarinnar þar sem greint er frá viðhorfum stjórnenda og kennara til 
samstarfs og er vitnað í þeirra orð í kaflanum. Samantekt er á eftir hverjum kafla þar sem 
greint er frá hvað fjallað er um í kaflanum. Í 6. kafla, umræðukafla, ræða höfundar um efnið 
og bera saman það sem fram kemur í fræðilegri umfjöllun og hjá viðmælendum um samstarf. 
Leitast er við að svara rannsóknarspurningum og hugað að samstarfi komandi ára og hvernig 
hægt er að búa að því og efla það. 
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Summery 

 
This thesis is about the cooperation between pre-school and elementary school, how important 
this cooperation is between these two first educational stages, and how much it matters that 
the teachers, parents and school leaders look at it favourably. Emphasis is put upon the 
cooperation between the schools and the children’s parents and the parent participation in that 
cooperation. A research was made by interviewing school leaders and teachers in pre-schools 
and elementary schools in Akureyri. The goal of the research is to answer the following 
research questions: How important is the cooperation between pre-schools and elementary 
schools? and What is the opinion of the teachers towards cooperation? In chapter 2 it is 
outlined how the cooperation between pre-schools and elementary schools and the homes of 
the children has changed through years and decades. The policy of the community is checked 
towards cooperation and outlined in the thesis. The main emphasis is to explain the 
cooperation between pre-schools and elementary schools towards the purpose of making 
easier the transition from pre-school to elementary school for the pupils. The 3rd chapter 
consists of the discussion about the senior pupils in pre-school and the youngest children in 
elementary school. There, the emphasis of the work with the children in pre-schools is 
outlined, and how they are accepted into elementary school. Chapter 4 explains the research, 
the research method, the execution of the recearch etc; and chapter 5 explains the conclusion 
of the research where the views of the school leaders and teachers is accounted for towards 
the cooperation and they are also quoted in this chapter. A compiliation follows each chapter 
in where it is explained what the chapter consists of. In chapter 6 the authors discuss the thesis 
and compare the results of the theoretical discussion to the opinions set forth regarding 
cooperation in the interviews. Answers are sought to research questions, and a look taken into 
the cooperation for years to come, and how it can be prepared and strengthened further.  


