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Inngangur 

Umfjöllunarefni þessarar ritgerðar er agakerfið Heildstæður stuðningur við jákvæða 

hegðun, sem kallast á ensku Positive Behavioral Support (PBS) og rannsókn sem gerð var 

til að kanna virkni kerfisins innan íslenskra skóla sem hafa notað það. Til hagræðis verður 

kerfið hér eftir oftast nefnt Heildstæða stuðningskerfið (PBS). 

 

Markmiðið með rannsókninni var að komast að því hvert mat skólastjórnenda er á 

innleiðingu kerfisins í skólana.  

 Í nútíma samfélagi hefur meira borið á notkun agakerfa í skólastarfi heldur en 

áður. Fjöldinn allur er til af slíkum kerfum sem eflaust eru mörg hver góð og árangursrík, 

ef unnið er rétt með þau. Hegðunarvandkvæði meðal barna og unglinga eru og verða 

líklega alltaf til staðar innan skólanna, þrátt fyrir að mögulega sé hægt að draga úr þeim. 

Til þess þarf að vinna í sameiningu og af einhug að settum markmiðum. Agakerfi eins og 

Heildstæða stuðningskerfið (PBS)gæti komið að góðum notum í þess háttar tilfellum.  

 Hér verður gerð grein fyrir rannsókn, þar sem reynt var að komast að því hvernig 

Heildstæða stuðningskerfið (PBS) er að virka í skólum. Einnig er fjallað um bakgrunn 

kerfisins, upphaf þess og innleiðingu. Í lokinn er fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar, 

þar sem leiðir skólanna eru bornar saman og leitast er við að finna hvað er líkt og hvað 

ólíkt með þeim. 

 

 

 

 


