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a) Útdráttur íslenska 
Samstarf milli leik- og grunnskóla á að gera samfellu í námi ungra barna meiri. Í dag 
einkennist samstarf skólastigana af heimsóknum leikskólabarna í grunnskólann og 
sameiginlegum skilafundum þar sem kennarar leikskólanna skila af sér upplýsingum 
um væntanleg grunnskólabörn. Til þess að undirbúa börn undir grunnskólanám eru 
margir leikskólar með sérstakt elstu barnastarf þar sem börnin kynnast kennsluháttum 
grunnskólans og æfa sig í að sitja kyrr, hlusta og fara eftir fyrirmælum. En hvers 
vegna er ekki haldið áfram að nota þá námsleið sem börnin þekkja í leikskólanum? Er 
hægt að nota hugmyndafræði leikskólans til kennslu yngstu barna grunnskólans? Við 
gerðum þessa spurningu að rannsóknarspurningu okkar og afmörkuðum rannsókn 
okkur við stærðfræðinám. 
 Til þess að leita svara við rannsóknarspurningunni kynntum við okkur lög um 
leik- og grunnskóla, áherslur Aðalnámskrár leik- og grunnskóla varðandi kennslu og 
kenningar sem tengjast námi ungra barna. Einnig kynntum við okkur þróunarverkefni 
sem tengjast samstarfi skólastiganna, kennsluhætti í Barnaskóla Hjallastefnunnar sem 
byggir á hugmyndum leik- og grunnskóla og þróunarverkefni sem tengist 
stærðfræðinámi elstu barna í leikskóla. Við gerðum rannsókn á kennsluháttum í 
þremur leikskólum og þremur grunnskólum og könnuðum hugmyndir skólastjórnenda 
um frekara samstarf milli skólastiganna. Við notuðumst við eigindlegar 
rannsóknaraðferðir og beittum vettvangsathugunum og viðtölum við gagnaöflunina.  
 Niðurstöður rannsóknar okkar eru að hægt sé að nota hugmyndafræði 
leikskólans við kennslu yngstu barna grunnskólans. Til þess að hægt sé að nota 
hugmyndafræði leikskólans við kennslu yngstu barna grunnskólans þarf að breyta 
áherslum Aðlanámskrár grunnskóla og gera þær barnmiðaðri. Aðalnámskrá leik- og 
grunnskóla eru lýsandi fyrir þau skólastig sem þær standa fyrir. Aðalnámskrá 
leikskóla er barnmiðuð en Aðalnámskra grunnskóla er markmiðsmiðuð. Þær 
kenningar sem við kynntum okkur um nám barna styðja þá skoðun okkar að byggja 
eigi á reynslu og fyrri þekkingu nemendanna en ekki framtíðarmarkmiðum námskráa, 
því á sú hugmyndafræði sem notuð er í leikskólum vel heima við kennslu yngstu 
barna grunnskólans. 
 
b) Útdráttur enska 
Cooperation between kindergarten and primary school should be more obvious and 
better linked together. Today, the cooperation is primarily short visits of kindergarten 
children to primary school and joint meetings where teachers in kindergartens supply 
primary schools with information about future pupils.  To prepare children for 
primary schools, many kindergartens have a special programme for the oldest 
children where they get to know certain teaching methods in primary school, practice 
how to sit still, listen and take. But why don´t use the methods children have learned 
in kindergartens on higher levels of education? Can we use the ideology in 
kindergartens for teaching the youngest pupils in primary schools? We used this 
question as our main object in our research and narrowed it down to teaching methods 
in mathematics.  

In search for answers, we read the regulations about kindergartens and 
primary school level, the main issues of the kindergartens syllabus and the primary 
school syllabus regarding teaching. We also looked at a developmental project about 
cooperation between different school levels, teaching methods in the ,,Barnaskóli 
Hjallastefnunnar” and a developmental project regarding mathematics in the oldest 
level in kindergarten. We made a research of teaching methods in three different 
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kindergartens and primary schools og also gathered information about the ideas of the 
school principals for further cooperation between different school levels. We used 
qualitative research methods, field work and interviews to gather information.  

The conclusions of our work is that it is possible to use  the ideology of 
kindergartens to teach the youngest pupils in primary school. But for that to happen, a 
change is needed in the main emphasis put forward in the primary school´s syllabus. 
The kindergarten and primary school´s syllabus is quite descriptive for the school 
levels they stand for. The kindergarten´s syllabus is child centered but the primary 
school´s syllabus is  aimed at the goal itself. The theories that we looked at regarding 
teaching methods, support our believe that we should build more on our own 
experience and prior knowledge of our pupils, and not the future goals of different 
syllabuses. The main reason is that the ideology used in kindergartens can easily be 
used in primary schools. 
 


