FAMILY AND FRIENDS
Projektbeskrivelse

Family and Friends er et pædagogisk-antropologisk
undersøgelses- og dokumentarfilmprojekt om fastholdelse af
elever i uddannelse med særligt fokus på elevens
kommunikation og kontakt med hjem, familie og venner under
uddannelsesforløbet på GUX-Sisimiut.

"
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"Rektor Poul V. B. Jensen er initiativtager og projektleder, mens projektet udføres under
firmaet VidVinkel af Rune Bundgaard og Martin Svinkløv. Nærværende projektbeskrivelse er
blevet til i et samarbejde.

"

FORMÅL

"

Overordnet ønsker vi at undersøge hvordan hjem, familie og venner repræsenteres og
manifesteres i elevens hverdags- og skoleliv på GUX-Sisimiut og ligeledes hvordan elevens
hverdags- og skoleliv på GUX-Sisimiut repræsenteres og manifesteres i hjemmet og hos
familien og vennerne.

"
Dette gør vi ud fra disse konkrete fokuspunkter:
"

- Hvad sker der i kommunikationen og kontakten mellem eleven og dennes hjem, familie
-

og venner?
Hvordan kommer elevens trivsel og gymnasieliv til udtryk i hjemmet?

"
GUX-Sisimiut ønsker med dette projekt at styrke elevernes fastholdelse ved at:
"
- Opnå viden til styrkelse af arbejdet omkring elevens trivsel.
- Opnå viden til styrkelse af samarbejdet med elevens familie og venner.

"

Undersøgelsen vil udmønte sig i en dokumentarfilm, der har GUX-elevens familie og venner
som primær målgruppe. Gennem filmen vil de opnå en større indsigt i elevens hverdags- og
skoleliv på GUX-Sisimiut - og ikke mindst deres egen rolle heri.
Filmen vil desuden kunne give medarbejdere på GUX en større indsigt i elevernes baggrund.

"
"
"
"
"
"
"
"

"
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"INDHOLD
"

Projektet vil bestå af et grundigt review af eksisterende forskning og et filmet etnografisk
feltarbejde blandt eleven, familien og vennerne.

"
Med afsæt i denne undersøgelse skabes en dokumentarfilm, der opfylder førnævnte formål.
"

Dokumentarfilmen er først og fremmest i sig selv en undersøgelsesproces. Den vil blive
fortalt gennem en stemningsfuld og sanseforstærekende fortælling, som møder sin kontrast
i det rå og rene billede af de unge gymnasieelever og deres familier og venner. Disse to veje
vil sammen danne helhedsudtrykket for dokumentarfilmen, der via en nyopfunden
dramaturgisk vej vil vise en undersøgelse af de medvirkendes kommunikation, relationer og
hverdag.

"

Projektet koncentrerer sig om de yngste GUX/kollegieelever.

"

BAGGRUND

"

Projektet tager sit udgangspunkt i, og skal ses i forlængelse af, to tidligere selvfinansierede
projekter på GUX-Sisimiut:

"

- Håndbogsskriftet:

"

Det er lidt hårdt nogen gange at bo i en storby ude på landet af Søren Jørgensen.
Dette er en undersøgelse af elevernes trivsel i og organisering af fritidslivet på kollegiet.

- Masteropgaven:

"

Kollegieliv i Sisimiut af Poul V. B. Jensen.
Denne opgave handler om at indtænke kollegiet som en del af hele GUX-Sisimiuts
pædagogiske linie.

Desuden indgår Rune Bundgaards speciale i pædagogisk antropologi.
Dette speciale er et studie af GUX-elevernes navigation og kommunikation i henholdsvis
skole- og kollegierummet med fokus på generthed, alvorlighed og tavshed.

"

Ud fra disse undersøgelser opstår et behov og en interesse i at vide mere om elevens
baggrund og kontakt til familie og venner under opholdet i Sisimiut. Hvilken rolle spiller
hjemmet, familien og vennerne for eleven under deres uddannelsesforløb? Hvordan kan
GUX-Sisimiut - for at øge elevens trivsel og fastholdelse - styrke samarbejdet med dennes
familie og venner?
"
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"METODE
""
"Projektets overordnede metode vil være et filmet etnografisk feltarbejde.
"Det filmede feltarbejde vil dels foregå i Sisimiut og dels der, hvor projektets udvalgte elever

kommer fra. I Sisimiut vil vi følge elevens hverdagsliv i skolen, på kollegiet og hvor det ellers
udspiller sig. I byen/bygden hvor eleven kommer fra, vil vi følge hjemmet, familien og
vennerne - både mens eleven er på kollegiet i Sisimiut, og mens han/hun er hjemme på
ferie.

"

Ud over interviews, spørgeskemaer og deltagerobservationer, vil der i det etnografiske
feltarbejde indgå eksplorative metoder, som får informanterne i tale og engagerer dem i
projektet. De konkrete metoder vil blive opfundet og tilpasset undervejs. Som eksempel
kunne man forestille sig, at informanterne filmer og dokumenterer deres hverdag ud fra
konkret stillede opgaver. Informanterne involveres dermed direkte i skabelsen af den viden
undersøgelsen søger, og seeren vil hermed få indsigt i en viden, som informanterne selv har
været med til at fremstille og fortolke.

"
Kameraet og det filmede materiale får i det etnografiske feltarbejde en dobbeltrolle:
"

- Det fungerer som indsamling/skabelse af empiri, der både løbende - og især
-

efterfølgende - vil blive analyseret. På denne måde, spiller filmprocessen en vigtig rolle i
projektets undersøgelsesdel.
Det filmede fungerer som råfilm, der vil blive redigeret til den endelige dokumentarfilm projektets formidlingsdel.

"
De nødvendige tilladelser til at filme vil naturligvis blive indhentet på skrift.
"
ORGANISATION

"

Projektets deltagere:
Rune Bundgaard, uddannet lærer og cand.pæd.ant. pr. december ’14.
Martin Svinkløv, kandidatstuderende ved Dramaturgi, Aarhus Universitet.
Rune og Martin har begge været efterskolelærere på Efterskole Villads Villadsen i
Qasigiannguit og har sammen lavet dokumentarfilmen Arfernat.

"

Sparringspartner:
Ida W. Winther, Associate professor på Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus
Universitet.

"
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"PROJEKTLEDELSE
""
"Poul V. B. Jensen, rektor GUX-Sisimiut
""
"PROJEKTETS OMFANG
""
vil løbe fra januar til juli 2015
"Projektet
"
"januar - marts: Feltarbejde og undersøgelse.
"april - maj: Fortsat feltarbejde, analyse og rapportskrivning.
Filmen redigeres.
"juni - juli:
""31. juli: Projektet afsluttes og rapport og film offentliggøres.
""
"FORMIDLING
""
"Dokumentarfilmen vil blive vist til GUX-eleverne og deres familie og venner. Den vil desuden
"kunne anvendes til kurser og konferencer, og vil her kunne lægge op til en faglig debat
undervisere og andre med interesse for fastholdelse af elever i uddannelse i
"blandt
Desuden vil den blive indsendt til internationale filmfestivaler.
"Grønland.
"
"Der udarbejdes ligeledes en rapport, som vil indeholde metodiske overvejelser og
"undersøgelsens vigtigste resultater. Den primære målgruppe er her medarbejdere på GUX"Sisimiut, Departementet og andre med interesse for fastholdelse af elever i uddannelse.
""
"
"
"
"
"
"
"
"
"
" d. 25/8 2014
Sisimiut

Martin Svinkløv, Rune Bundgaard & Poul V. B. Jensen
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