Tidig upptäckt - tidig insats – en longitudinell studie av
engagemang och beteendestörning hos barn i svenska förskolor
Förskolan är en miljö där beteendestörningar hos små barn ofta upptäcks. En god förskolemiljö
har också visat sig stödja fungerande hos barn samt skydda barn från att utveckla
beteendestörningar. Fungerande hos barn kan beskrivas som barnens positiva engagemang i
förskolans aktiviteter. Det här projektet har två syften. För det första att pröva validitet i och
använda ett frågeformulär avsett att identifiera beteendestörningar hos barn i svensk förskola. För
det andra att identifiera faktorer som under en två års period verkar påverka barns positiva
engagemang i förskolans aktiviteter. Påverkansfaktorerna kan handla både om barnens
egenskaper och egenskaper i barns samspel och barnens förskolemiljöer.
Summary in English

Early detection - Early intervention – a longitudinal study of children’s engagement and behavior
problems in Swedish preschool environments
Preschool is an environment where behavior problems in children frequently are identified. It is
also known that a high quality preschool environment can support good functioning and health in
children and protect children from behavior problems. One way to operationalize health and
functioning for preschool children is children’s positive engagement in preschool activities. The
aim of this study is twofold. First to test and use a questionnaire aimed at identifying children 1-5
years old with behavior problems. Second to identify factors that over a two year period influence
children’s engagement in preschool. Investigated factors concern both child characteristics and
characteristics in the preschool environment.
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Mer om TUTI
Informationsfilm om projektet TUTI: Tidig upptäckt - tidig insats
Professor Mats Granlund berättar om projektet för dig som deltar eller har tillfrågats att delta.
https://play.hj.se/media/TUTIA+Tidig+uppt%C3%A4ckt+-+tidig+insats/0_56vmjpwf
TUTI-projektets slutrapport, från mars 2016:
http://ju.se/download/18.7d241c5015334a41afbaaf9/1456998747634/TUTI+Rapport+till+Socialst
yrelsen.pdf
Läs kommentarer och mer information kring TUTI:s slutresultat, från mars 2016:
http://ju.se/forskning/forskningsinriktningar/child/aktuellt-inom-child/arkiv/2016-03-03slutrapport-om-sma-barns-psykiska-halsa-i-forskolan.html

