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At fare vild - sammen Mirjam H\u00f8ffding Refby Hent PDF I 'At fare vild – sammen' vises, hvordan man i
arbejdet med voldelige og kriminelle unge i Grønland – i projektet MATU – vendte de lange overlevelsesture
ind i fjeldet til en rejse ind i samfundet, ind i fællesskab med andre. Dette sker ved at koncentrere sig om at

skabe fællesskaber i stedet for at fokusere på de enkelte deltagere, som nogle, som skal ændres og
»forbedres«. Gennem deltagelse i sportsaktiviteter ændrer drengenes position sig fra at være udskud til at
være socialt anerkendte sportshelte. Drengenes muligheder og adfærd – forandres i positiv retning, idet hele
fællesskabet omkring dem i lokalsamfundet forandrer sig. MATU-projektet har vundet stor international

bevågenhed på grund af dets anderledes metode og gode resulater. Bogen redegør i et videre perspektiv for,
hvordan den positive udvikling kan forstås i en community psykologisk ramme. Der gives en introduktion til

denne form for psykologi, der er et nyt område indenfor psykologien i de nordiske lande.

 

I 'At fare vild – sammen' vises, hvordan man i arbejdet med
voldelige og kriminelle unge i Grønland – i projektet MATU –
vendte de lange overlevelsesture ind i fjeldet til en rejse ind i
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sig om at skabe fællesskaber i stedet for at fokusere på de enkelte
deltagere, som nogle, som skal ændres og »forbedres«. Gennem
deltagelse i sportsaktiviteter ændrer drengenes position sig fra at
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