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Introduksjon 
 
Dette dokumentet er ‘Resultat 1: Metodologisk rammeverk for MaMuMi’ for prosjektet ‘Mapping 
the Music of Migration’, som er finansiert av EUs Erasmus+ program. Dokumentet inneholder: 
 

1. En detaljert drøfting av musikks rolle som et vertkøy for å fremme sosial inkludering (IO1–A1)  
2. Utviklede tilnærminger til det å bruke musikk som et verktøy for å fremme sosial inkludering 

(IO1–A2)       
3. Identifisering av potensielle områder for bruk knyttet til sosialt samhold og prosjektets 

målgruppe (IO1–A3) 
 
Denne rapporten diskuterer konteksten for prosjektet, samt hvorfor det å samtale om musikk som et 
verktøy for interkulturell kompetanse er et enkelt men effektivt verktøy som har overføringsverdi til 
mange situasjoner i det daglige liv. Rapporten belyser manglende lokale tilbud når det kommer til rom 
for interkulturell utveksling basert primært på idéen om at det å samtale om musikk kan åpne opp for 
bredere samtaler. Den inneholder nyttige refleksjoner og instrukser, skulle en aktør ønske å begi seg ut 
på det, inkludert definisjon av forskningsspørsmål, metoder, prosedyrer og verktøy. Dette 
prosjektresultatet presenterer derfor konteksten for og metodene utviklet i prosjektet slik at andre kan 
benytte seg av dette materialet. Dokumentet legger grunnlaget for en rekke MaMuMi 
musikkverksteder, hvor deltagere oppfordres til å dele sine ‘sangfortellinger’. Det eksisterer en 
offentlig tilgjengelig brukermanual samt en introduksjonsvideo for musikkverkstedene. Dokumentet 
redegjør også for hvordan prosjektet ble tilpasset for å imøtekomme utfordringer i forbindelse med 
Covid-19 pandemien som inntraff i mars 2020.  
 
 
 
Prosjektoversikt 

MaMuMi (Mapping the Music of Migration) er et nytt EU-støttet prosjekt med fokus på musikalsk 
kulturarv. Prosjektet undersøker det å samtale om musikk som et verktøy for å fremme interkulturell 
kompetanse, og er innvilget midler fra Erasmus+ for perioden november 2019 – november 2021. 
Prosjektpartnere i Bulgaria (Know and Can), Hellas (KMOP), Italia (CSC Danilo Dolci), Kypros 
Center for Social Innovation), Norge (Høgskolen i Innlandet, Spania (Caminos) og Storbritannia 
(Universitetet i Gloucestershire) skal samle inn migranters historier om musikk og gjøre dem 
tilgjengelige via en interaktiv app. Historiene fokuserer på nedarvede lydspor (“inheritance tracks”), 
sang og musikk som migranter har et spesielt forhold til og som de ønsker å gi videre. Musikken og 
historiene drøftes i egne MaMuMi musikkverksteder som skal øke bevisstheten rundt mangfold og 
integrering. 

Prosjektet drives av en idé om at nyskapende rom for opplæring kan inngå i bredere 
integreringsstrategier, som aktivt kan bidra til å håndtere felleseuropeiske problemstillinger knyttet til 
mangfold og sosial inkludering. Prosjektet innledes med en gjennomgang av eksisterende teori og 
praksis på området musikk som verktøy for integrering. På bakgrunn av dette tilrettelegges en 
brukermanual som kan anvendes av NGOer innenfor sektoren. Deretter opprettes en lydsamling basert 
på ulike case fra verkstedene, og til slutt skapes et interaktivt kart der migranters fortellinger om 
nedarvet musikk kobles til reiseruter gjennom Europa. Prosjektet har som mål å bruke historiefortelling 
om musikk som et positivt verktøy for å motvirke negative stereotypier og skape rom for å uttrykke 
seg. 
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Forventede prosjektresultater:  
 

1. Økt forståelse for migranters historier og emosjonelle fortid 
2. Migranter får økt forståelse for NGO-medarbeideres historier (ettersom trenerne også blir 

invitert til å ta del i verkstedene og komme med egne sanghistorier. Disse blir imidlertid ikke 
plassert på kartet) 

3. Spesifikke migrasjonsruter synligjøres gjennom migranters egne fortellinger om musikk 
 
Det er relativt lite data – forskning, undersøkelser eller studier – når det gjelder migranters forhold til 
musikk som lyttere og forbrukere, og enda mindre når det gjelder idéen om at det å snakke sammen 
om musikk kan legge til rette for interkulturell utveksling og generere ny kunnskap og forståelse. I lys 
av dette er det svært viktig for MaMuMi-prosjektet å tilgjengeliggjøre de nødvendige verktøyene for å 
utføre musikkverkstedene, som etterstreber å skulle stimulere til interkulturell dialog gjennom deling 
av fortellinger inspirert av musikk. For å oppnå dette målet har prosjektet tre delmål: 
 

1. Å skape rom for migranter der de kan fortelle sine “sangfortellinger”, og på den måten øke 
selvtillit og kulturell identitet i nye eller lite gjestfrie omgivelser  

2. Å tilby medarbeidere i ikke-statlige organisasjoner et verktøy (MaMuMi-verkstedet) som 
foranstalter en dypere forståelse for migranter  

3. Et interaktivt kart over hvor musikken beveger seg (the Music Migration Map) blir gratis 
tilgjengelig i en app som synliggjør migranters fortellinger og reiseruter 

 
 
IO1–A1: Detaljert drøfting av musikks rolle som et verktøy for å fremme sosial inkludering  
Denne delen av prosjektet består av 2 elementer: 
i.  en overs ikt  over  publiserte forskningsresultater og studier på nasjonalt nivå eller EU-nivå  
ii. en fokusgruppe med 6-10 deltakere (migranter eller representanter for organisasjoner som 

jobber med migranter)  
 
Temaene som fremkommer av oversikten i den innledende studien (i.) utforskes videre gjennom 
organiseringen av fokusgrupper/intervjuer, med det formål å vurdere nytteverdien av spørsmålene 
brukt i fokusgruppene. Fokusgrupper/intervjuer har fordelen av å være kostnadseffektive 
forskningsmetoder, og tilbyr også muligheter for å innhente utfyllende og klargjørende svar fra 
deltakerne. Samtlige prosjektpartnere bidro i utviklingen av spørsmål til fokusgruppene, rapporterte 
hovedfunn fra de nasjonale undersøkelsene og deltok i identifiseringen av de fremtredende temaene 
som legger føringer for den påfølgende prosjektaktiviteten.  
 
 
IO1–A2: Utvikle tilnærminger til det å bruke musikk som et verktøy for å fremme sosial 
inkludering  
Krever at prosjektpartnere vurderer funnene fra sine fokusgrupper, og identifiserer hull i eksisterende 
forskning/tilbud hvor prosjektet kan være nyttig. Det er tydelig fra de nasjonale undersøkelsene (O1-
A1) at partnerlandene har liknende utfordringer knyttet til manglende forståelse for verdien av det å 
samtale om musikk, om enn dette manifesteres på ulike måter. Denne oppgaven stiller spørsmål om 
HVORDAN musikkverkstedene kan utføres.  
 
 
IO1–A3: Identifisere potensielle områder for bruk knyttet til sosialt samhold og prosjektets 
målgruppe  
Krever at prosjektpartnere vurderer funnene fra sine fokusgrupper, og identifiserer hull i eksisterende 
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forskning/tilbud hvor prosjektet kan være nyttig. Det er tydelig fra de nasjonale undersøkelsene (O1-
A1) at partnerlandene har liknende utfordringer knyttet til manglende forståelse for verdien av det å 
samtale om musikk, om enn dette manifesteres på ulike måter. Denne oppgaven stiller spørsmål om 
HVOR musikkverkstedene kan utføres.  

 
 
 
IO1–A1 (i): Nasjonale undersøkelser – en oppsummering 
 
Alle prosjektpartnere utførte undersøkelser på nasjonalt nivå (i et omfang på omtrent 3500 ord), 
vedrørende spørsmål knyttet til integrering og migranter (inkludert flyktninger og asylsøkere). Disse 
rapportene oppsummeres i det følgende. Undersøkelsene inkluderte:  

• kontekst om immigrasjon i det aktuelle landet 
• oppdaterte tall om innvandring 
• viktigheten av musikk og kunst innen offentlige dokumenter og diskurser, samt tilbud til 

migranter 
 
Undersøkelsene viser den generelle tendensen at partnerlandene har få eller ingen nasjonale tilbud 
skreddersydd for å bruke musikk og kunst for integreringsformål, noe som er i tråd med de innledende 
undersøkelsene utført i forbindelse med prosjektsøknaden i mars 2019. Sett bort fra hvordan forskjeller 
i geografisk lokasjon påvirker innvandring til de ulike landene er det ingen tydelige likheter i hvordan 
nasjonale myndigheter forholder seg til musikk og kunst som del av bredere integreringsplaner. Noen 
prosjektpartnere bemerker den sentrale posisjonen til politiske partier med en uttalt restriktiv 
innvandringspolitikk (Italia, Norge, Storbritannia).  
 
Partnerlandene har ulike forhold når det kommer til migrasjon, da særlig med tanke på hvilken 
prosentandel innvandrere utgjør av befolkningen eller hvorvidt landet primært brukes til gjennomreise 
(Kypros, Hellas) eller som destinasjon (Italia, Storbrittania). Kontemporære geopolitiske forhold fører 
til en stor andel migranter fra Midtøsten i samtlige prosjektland, mens forhold knyttet til geografi og 
språk spiller en rolle for migranters reiseruter i noen tilfeller (spansktalende og nord-Europeere til 
Spania, nord-Europeere til Norge).  
 
I Bulgaria kommer den største andelen av innvandrere og asylsøkere fra Libya, Afghanistan, Irak, Iran 
og Syria. Tabellen under viser tall som underbygger dette, samt refusjonsraten for asyl. Det er verdt å 
merke seg her en betydelig andel statsløse personer, samt at menn utgjorde 62% av migranter 
sammenlignet med 10% kvinner og 28% barn.  
 

 
 
 
Statistikk fra 2018 for Kypros viser at asylsøkere kommer primært fra Syria (26%), India (11%), 
Bangladesh (8%), Pakistan (8%), Kamerun (7%), Egypt (5%), Vietnam (5%), Georgia (5%), Irak (5%) 
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og Sri Lanka (4%), samt 16% fra andre land. Kypros har også sett en økning i innvandring, og har vært 
rangert som det landet i EU med den tredje høyeste innvandringsraten sett i forhold til størrelsen på 
befolkningen, med anslagsvis 24,8 innvandrere per 1000 innbyggere (Immigration to EU countries: 
4.4 million in 2017, 2019). Kypros hadde den nest høyeste utvandringsraten i 2017, med 18 utvandrere 
per 1000 innbyggere. Den samme undersøkelsen, utført i januar 2018, plasserte Kypros blant de EU-
landene hvor flest ikke-statsborgere var statsborgere av andre EU-land. Kypros har en 
befolkningsandel av utenlandske statsborgere på i overkant av 10%.  
 
Etter kollapsen av flere kommunistregimer i Europa på 1990-tallet ble Hellas de facto permanent 
oppholdsland for migranter fra sentral- og øst-Europa, samt Albania. Innvandringen til Hellas endret 
seg drastisk i 2015 med en markant økning i migranter som kommer sjøveien, og landet endret seg fra 
å primært være et destinasjonsland for migranter til å være et land for gjennomreise til andre 
destinasjoner.   
 
Ifølge innvandringsdata fra Eurostat, ankom 119,489 migranter Hellas i 2018, sammenliknet med 112, 
247 i 2017 og 116.867 i 2016. Disse tallene er betydelig høyere enn foregående år, med 64,445 
innvandrere til Hellas I 2015 og 59,013 i 2014. Tabellen under viser utviklingen i innvandring til Hellas 
fra 2008 til 2017, med en markant økning i 2016 som følge av flyktningkrisen.  
  

 
Kilde: Eurostat 2019 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00176/default/table?lang=en 
 
 
Geopolitiske utviklinger knyttet til Tyrkis og Balkan har påvirket andelen flykninger som ankommer 
Hellas både sjøveien og på land. I den nåværende situasjonen oppholder mange migranter seg bl.a. i 
Moria-leiren. Omstendigheten rundt migrasjon i Hellas endrer seg hurtig i takt med politiske 
beslutninger og utviklinger i nærliggende land og områder.   
 
Statistikk viser at Italia er det lander i EU med fjerde høyest innvandrerbefolkning (definert som født 
i et annet land), med 6,1 millioner innvandrere (bak Tyskland, Storbritannia og Frankrike, Eurostat 
2017). Sicilia, som Italia mer generelt, er preget av mangfold i befolkningen. I januar 2018 utgjorde de 
fem vanligste nasjonalitetene like under 60% av innvandrerbefolkningen på Sicilia. De største 
gruppene kommer fra Romania (nær 30%), Tunisia (10,5%), Marokko (7,8%), Sri Lanka (7,0%) og 
Albania (4,5%). Mennesker med bakgrunn fra Tunisia utgjør et av de største fellesskapene på Sicilia, 
med 17,988 personer med oppholdstillatelse. Av disse er en hovedandel menn (67,1%). Mennesker 
med bakgrunn fra Marokko (13,827, 57,2% menn) og Sri Lanka (11,933, 52,5% menn) utgjør andre 
store grupperinger. Migranter fra Albania (7,646), Kina (6,732) og Bangladesh (6,558) følger mtp. 
antall.  
 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00176/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00176/default/table?lang=en
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Det har vært en rekke endringer i italiensk lovverk knyttet til innvandring (1998, 2002, 2017, 2018), 
med detaljert regulering av oppholdstillatelse og arbeidsrettigheter. Særlig interessant i Italias tilfelle 
er regionale handlingsplaner for integrering av ‘third country nationals’. Disse foreslår fire hovedlinjer, 
hvorav én er innrettet konkret mot kulturaktiviteter. Dette åpner opp for at MaMuMi 
musikkverkstedene kan få effekter på regionalt nivå: ‘promotion of the active participation of migrants 
in economic, social and cultural life, also through the enhancement of associations’ tas opp i forhold 
til kunst og musikk.  
 
Statistikk fra SSB (2019) anslår at Norge sin befolkning har en andel på ca. 17,7% av første- og andre 
generasjons innvandrere (ca 944,400). Den største andelen innvandrere kommer fra Polen, Litauen, 
Sverige, Syria, Somalia, Tyskland og Irak. Nettoinnvandring utgjorde i 2018 totalt 18,103 mennesker, 
en nedgang fra året før på 3246 (SSB 2019). Antallet flyktninger bosatt i Norge var 233,794 i 2019, en 
økning på 5633 (2,5%) fra året før. Flyktninger med norsk statsborgerskap utgjør 74,132 menn og 
66,970 kvinner (141,102 totalt), mens flytkninger med utenlandsk statsborgerskap utgjør 53,187 menn 
og 39,505 kvinner (92,692 totalt). Totalt antall asylsøkere var 2655 i 2018, hvorav 1090 kvinner (323 
barn) og 1565 menn (468 barn). Av disse fikk 1333 asyl mens 548 fikk søknaden avvist, de 
gjenværende fikk andre former for beskyttelse eller relokasjon til et trygt tredje land (UDI 2018). 
 
Spania er det landet innen EU med fjerde høyest antall innvandrere etter Tyskland, Frankrike og 
Storbritannia, med 643,684. Spania befinner seg ved EUs grense mot Nord-Afrika, og har regelmessig 
mottatt innvandrere og flyktninger før den nylige migrasjonskrisen. De fleste innvandrere fra utenfor 
EU kommer fra Afrika, med relativt få fra Midtøsten. Den største andelen innvandrere fra Afrika 
kommer fra Marokko. En enda større andel innvandrere kommer fra Latin-Amerika, særlig fra 
Venezuela og Colombia, noe som trolig kan forklares med felles språk. Utover dette utgjør innvandrere 
fra EU og Storbritannia en betydelig andel.  
 
Storbritannia er på nåværende tidspunkt i en unik posisjon i Europeisk sammenheng. I etterkant av 
folkeavstemningen i 2016 som førte til at Storbritannia søkte å melde seg ut av EU har migrasjon vært 
gjenstand for debatt i landet, og det offentlige ordskiftet har vært noe preget av populistiske tendenser. 
Det råder noe usikkerhet rundt hvordan Brexit påvirker migranters rettigheter (f.eks. knyttet til arbeid) 
og EU-borgeres status som bosatt, og det å opprette og finansiere integreringstiltak står generelt lavt 
på den politiske agendaen. Til tross for dette hadde Storbritannia nest høyest antall innvandrere i 2017, 
etter Tyskland, med 644,209. Etter beslutningen i 2016 om å forlate EU har innvandringstallene holdt 
seg relativt stabile. Innvandrere til Storbritannia kommer nå primært fra Polen, India, Pakistan, 
Romania, Irland, Tyskland, Sør-Afrika, Bangladesh og Kina.  
(Kilde: https://migrationobservatory.ox.ac.uk/resources/briefings/migrants-in-the-uk-an-overview/) 
 
Med et slikt mangfold blant prosjektpartnerne er det å forvente at tilnærmingen til interkulturelle tiltak 
varierer mellom landene. Det er bevissthet i flere land (Hellas, Kypros, Norge) rundt at kunst og kultur 
kan fungere som nyttige verktøy for integrering. Samtidig blir det ofte overlatt til lokale organisasjoner 
(private og frivillige) å utarbeide og gjennomføre slike tiltak. Den spanske rapporten påpeker at  
‘Overall, the initiatives are typically organised on a grass roots level, by local organisations or cultural 
institutions and thus also tend to be self-funding or funded by the private sector. They demonstrate a 
willingness to work on migrant integration, as well as acknowledge the power of music to integrate 
disadvantaged groups, however, like with many integration initiatives in Spain, there is no national 
initiative for this, nor a policy for the use of music in integration’. I Norge har myndighetene utvist noe 
større vilje til å finansiere kulturtiltak for å skape rom for interkulturell utveksling: i 2017 ble åtte 
millioner kroner i spillemidler fordelt til integreringstiltak i kunst- og kulturlivet. I 2019 fordelte 
Kulturdepartementet 18 millioner kroner på ulike kulturtiltak og -prosjekter for å stimulere til 
mangfold, integrering og bekjempelse av fattigdom. Stiftelsen Fargespill, som har som målsetning å 

https://migrationobservatory.ox.ac.uk/resources/briefings/migrants-in-the-uk-an-overview/
https://migrationobservatory.ox.ac.uk/resources/briefings/migrants-in-the-uk-an-overview/
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synliggjøre mangfold gjennom kunstneriske uttrykk, har siden 2013 tidvis mottatt støtte over 
statsbudsjettet. I forbindelse med økt tilstrømming av flyktninger til Norge i 2015 ble det bevilget to 
millioner kroner til blant annet Musikkens studieforbunds integreringsarbeid, noe som resulterte i totalt 
75 prosjekter i SMIA – Sang og musikk i asylmottak i 2016 (Musikkens studieforbund fikk avslag på 
søknad om midler til å følge opp prosjekter i 2017). Generelt ser man at offentlige midler går til lokale 
tiltak heller enn mer omfattende programmer.    
 
 
Land Eksempler på kultur- og musikktilbud rettet mot integrering av migranter 
Bulgaria   Kulturarvfestival organisert av organisasjonen ‘Global Creativity Association’ 

fra 2018 
 ‘Between the people and cultures’ festivalen i Sofia  
 ‘Multi Kulti Kitchen’ er et initiativ i Sofia, som promoterer kreative 

presentasjoner knyttet til mat fra ulike kulturer  
Kypros Sistema Cyprus 
 Arte Migrante Cyprus 
 Re-bE The Music Listening Method – Music Movement 
 EU-prosjekt: NICER (New approach to strengthen the Cultural Integration of 

young Refugees) https://nicerproject.eu/#0 
Hellas El Sistema (fra 2017) 
 Røde Kors har organisert musikkurs for flyktninger, Skaramaga 
 I 2018, på den greske øya Samos, feiret man den Internasjonale dagen for 

flyktninger men musikkfest dedikert til barn og deres rett til utdanning  
 Solidarity Now og NGO Melissa organiserer tilstelninger ment å skulle bidra til 

myndiggjøring av kvinnelige migranter gjennom kunst og musikk  
 HEART (HopE AcceleRaTor) promoterer integrering av asylsøkere gjennom 

bedring av språkkunnskaper, økt informasjon om helse, samt gjennom kunst og 
musikk 

Italia 2014-2020 Migration and Integration Asylum Fund (FAMI). FAMI-
nettverket organiserer flere kulturprosjekter i samarbeid med både offentlige og 
private aktører, hvor både kunst og musikk fungerer som verktøy for å fremme 
sosial inkludering av migranter og flyktninger  

 ‘Diasporas’: migrant music at the Roma Europa Festival 2019 
 ‘MIGRARTI’, en nasjonal konkurranse for å skape forestillinger om migrasjon 

med migranter. ‘The General Directorate for Live Arts’, en avdeling av 
‘the Italian Ministry for Cultural Activities and Tourism’, promoterer og 
støtter prosjektet ‘MigrArti – Performing   arts’, rettet mot profesjonelle aktører 
innen teater, dans og musikk som jobber opp imot kulturmangfoldet i dagens 
Italia. Formålet er å bidra til å stimulere ulike kulturer i Italia, med spesielt fokus 
på unge andregenerasjons innvandrere, og å utvikle gjensidig forståelse, 
interkulturell dialog og sosial inkludering.  

 ‘Create a puppet, create yourself’ er et Europisk prosjekt på Sicilia, av CSC 
Danilo Dolci. Prosjektet dreier seg om å utvikle, prøve ut og formidle en 
innovativ metode basert på en kreativ tilnærming til voksenopplæring  

 REACT: Refugee Engagement And integration through Community 
Theatre 
REACT er et prosjekt som ble finansiert av Kreativt Europa-
programmet under del-programmet ‘Refugee integration projects’ i 
2016. I Italia ble prosjektet organisert av CSC Danilo Dolci. 

https://nicerproject.eu/#0
https://nicerproject.eu/#0
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 BOEMI – Building Our Employment skill through Music 
Investigations  and  new media 
BOEMI etterstrebed å øke ekspertisen til 36 ungdomsarbeidere, fra 
Europa og Afrika, innen feltene musikk og ICT, gjennom en 
eksperimentell metode kalt Reciprocal Maieutic Approach (utviklet av 
Danilo Dolci). 

Norge Breddeprogram for kulturskoler med fokus bl.a. på identitetsskaping 
og kulturmangfold (Norsk kulturskoleråd, 2016) 

 Som del av regjeringens integreringsløft i 2018 ble 20 millioner kroner 
bevilget til kulturprosjekter rettet mot mangfold og integrering, bl.a. til Oslo-
Filharmonien (OFO på hjul) og Opera Nordfjord (Fargespill Nordfjord) 

 Fargespill – bl.a. musikkforestillinger som synliggjør mangfold 
 SMIA – Sang og musikk i asylmottak (2016), 75 musikktiltak 
 Interkultur, nasjonalt kompetansesenter for flerkulturell formidling 

Spania Fundación Música Creativa y Plena Inclusión Madrid, #PasiónPorLaMúsica. 
http://musicacreativa.com/se-abre-la-convocatoria-para-inscribirse-en-canto-
abierto/ 

 https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-musica-instrumento-
promover-inclusion-discapacidad-20180424132937.html 

 https://www.apropacultura.cat/sites/default/files/informe_final_octubre_23_oct
_18.pdf 

Storbrittania https://socialintegrationappg.org.uk/wp-
content/uploads/sites/2/2018/09/Interim-Report-into-the-integration-of-
immigrants.pdf 

 
 
Prosjektets foreløpige data antyder at det finnes en rekke kulturtilbud rettet mot migranter i noen EU-
land (Hellas, Italia), i andre land er disse konsentrert i hovedsteder og storbyer (Bulgaria, Spania), 
mens noen land mer eller mindre har fraværende kulturtilbud for migranter (Storbritannia). Flertallet 
av kulturinitiativene som identifiseres i de nasjonale undersøkelsene driftes av frivillige 
organisasjoner eller private aktører. I Norge ser man at NRKs programmer (særlig de rettet mot barn) 
i noen grad legger vekt på å promotere kulturelt mangfold. I alle partnerlandene dreier kulturtilbud 
seg i hovedsak om skapende og utøvende aktiviteter (for ytterligere detaljer, se de individuelle 
nasjonale undersøkelsene som er tilgjengelig på MaMuMis nettside). Undersøkelsene identifiserte 
ingen kulturtilbud knyttet til det å samtale om kunst og/eller musikk. Slike tilbud vil kunne stimulere 
til bredere dialog basert rundt personlige erfaringer, noe som diskuteres i prosjektets IO5 (briefing 
paper).    
 
 
 
IO1–A1 (ii) Fokusgrupper 
 
Den andre fasen i utviklingsarbeidet knyttet til det metodologiske rammeverket (IO1–A1) besto i å 
gjennomføre fokusgrupper for å innhente informasjon som utfyller resultatene fra de innledende 
nasjonale undersøkelsene. Målet var å organisere fokusgrupper med 6–10 deltakere, for å få innsikt i 
hvilken rolle musikk spiller i deltakernes liv og i hvordan det å snakke om musikk kan skape rom for 
interkulturell dialog. Prosjektpartnerne utviklet i fellesskap et skjema med spørsmål for 
fokusgruppene. Disse var ment å skulle gi grunnlag for arbeidet med å videreutvikle prosjektet (IO2), 

https://en.danilodolci.org/project/boemi/
https://en.danilodolci.org/project/boemi/
https://en.danilodolci.org/project/boemi/
https://en.danilodolci.org/project/boemi/
http://musicacreativa.com/se-abre-la-convocatoria-para-inscribirse-en-canto-abierto/
http://musicacreativa.com/se-abre-la-convocatoria-para-inscribirse-en-canto-abierto/
http://musicacreativa.com/se-abre-la-convocatoria-para-inscribirse-en-canto-abierto/
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-musica-instrumento-promover-inclusion-discapacidad-20180424132937.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-musica-instrumento-promover-inclusion-discapacidad-20180424132937.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-musica-instrumento-promover-inclusion-discapacidad-20180424132937.html
https://www.apropacultura.cat/sites/default/files/informe_final_octubre_23_oct_18.pdf
https://www.apropacultura.cat/sites/default/files/informe_final_octubre_23_oct_18.pdf
https://www.apropacultura.cat/sites/default/files/informe_final_octubre_23_oct_18.pdf
https://socialintegrationappg.org.uk/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/Interim-Report-into-the-integration-of-immigrants.pdf
https://socialintegrationappg.org.uk/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/Interim-Report-into-the-integration-of-immigrants.pdf
https://socialintegrationappg.org.uk/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/Interim-Report-into-the-integration-of-immigrants.pdf
https://socialintegrationappg.org.uk/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/Interim-Report-into-the-integration-of-immigrants.pdf
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og spørsmålene kunne senere tilpasses MaMuMi musikkverkstedene (IO3).  
 
Da Covid-19 pandemien inntraff i mars 2020, måtte prosjektpartnere tilpasse arbeidet med 
fokusgruppene. Det ble utviklet et alternativ i form av online spørreskjema, og noen partnere utførte 
online fokusgrupper på plattformer som Zoom eller Microsoft Teams. Spørsmålene var de samme på 
tvers av fysiske fokusgrupper, online fokusgrupper og online spørreskjemaer. Samtykkeskjemaer ble 
utviklet av prosjektteamet på forhånd og personvern ble ivaretatt i samsvar med gjeldende GDPR 
regelverk. Samtykkeskjemaene og de ulike dokumentene for fokusgrupper og spørreundersøkelser er 
tilgjengelig på MaMuMis nettsider for frivillige organisasjoner og andre som ønsker å ta i bruk disse 
ressursene for å gjennomføre musikkverksteder med sangfortellinger i fokus, enten rettet mot 
migranter eller andre grupper. Spørreskjemaer vurderes ikke å være en fullverdig erstatning for 
fokusgrupper da 1) deltakeren er alene, 2) spørsmål kan hoppes over og 3) dialogelementet uteblir. 
Gitt situasjonen ga kombinasjonen av spørreskjemaer og allerede utførte fokusgrupper (før Covid) 
prosjektteamet mulighet til å prøve ut og tilpasse spørsmålene som brukes i musikkverkstedene.  
 
 
 
Gjennomføring av fokusgrupper (opprinnelig plan) 
 
Hver prosjektpartner gjennomfører fokusgrupper med 6-10 deltakere. Disse kan være flyktninger, 
asylsøkere, migranter eller andre som jobber med disse gruppene. Fokusgruppene finner sted i hvert 
partnerland og prosjektpartnerne blir på forhånd enige om hvilke spørsmål som skal brukes, for å sikre 
sammenlignbarhet på tvers av landene. Tilretteleggerne av fokusgruppene oppfordres til å spille en 
proaktiv rolle i fokusgruppen, ved å oppmuntre deltakere til å utbrodere deler av fortellingene sine og 
ved å sørge for at alle deltakerne i fokusgruppen får like muligheter til å snakke.  
 
Den opprinnelige ideen var at fokusgruppene skulle utføres ansikt til ansikt. Deltakere signerer 
samtykkeskjema og sikres anonymitet. Fokusgruppene dokumenteres ved hjelp av lydopptaksutstyr, 
og MP3 eller WAV filer kan lastes opp til et privat online lagringsområde og deles med 
prosjektpartnere.   
 
Deltakerne kan gis pseudonymer. Fokusgruppene bør avholdes i et miljø som oppleves som trygt for 
deltakerne. Spørsmålene utarbeidet av prosjektpartnerne er tilgjengelig for partnerne på prosjektets 
egen Trello-side. Det er foreslått å avslutte fokusgruppene med spørsmål om deltakerne ønsker å tilføye 
noe, for å fange opp temaer som tilretteleggerne ikke har forutsett (Bishop 2017, 4). Alle skjemaer skal 
inneholde Erasmus-logoen samt logoen til den aktuelle partnerinstitusjonen.  
 
De opprinnelige fokusgruppeskjemaene ble tilpasset for i tillegg å kunne brukes til a) online 
fokusgrupper og b) online spørreskjemaer. Spørsmålene er de samme i de tre versjonene.  
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Skjema for fokusgrupper 
 
 
Mapping the Music of Migration 
Utforskende fokusgruppe 
 

      

 
 
 
    
 
INSTRUKSJONER FOR TILRETTELEGGERE (REPRESENTANTER FOR 
PROSJEKTPARTNERE) AV FOKUSGRUPPEAKTIVITETER [O1–A1 ii] MED DELTAKERE 
(MIGRANTER) 
 
Fokusgruppene bør ikke ta mer enn én time. Alle deltakere sitter i en sirkel mens en tilrettelegger 
forklarer øvelsen. Man skal snakke sammen om musikk. Mer enn én fokusgruppe kan organiseres 
dersom antallet deltakere overstiger ti.  
 
Tilretteleggere introduserer MaMuMi-prosjektet til deltakere  
Deltakere oppmuntres innledningsvis til å ta fram mobiltelefonene sine og diskutere hvordan/om 
de bruker dem til å lytte til musikk.  
Avslutningsvis spør tilretteleggere om deltakere har noe å tilføye. 
Samtalen tas opp med lydopptaksutstyr. Lydfilene deles med prosjektpartnere på MaMuMis 
Trello-side.  
 
Spørsmålene til venstre brukes for å drive samtalen fremover. Formålet med fokusgruppen er å gi 
deltakerne muligheten til å snakke fritt rundt temaet musikk, og slik gi prosjektpartnerne grunnlag for 
å videreutvikle spørsmålene og tilnærmingen til de senere MaMuMi musikkverkstedene.  
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Spørsmål til deltakere i MaMuMi Fokusgrupper 
 

       Spørsmål (stilles av tilrettelegger)                                   Svar (fra deltakere) 
 

1. Bruker du mobiltelefonen din for å 
høre på musikk? Hvis ja, hvor ofte? 

 
 

 
2. Hva slags musikk liker du? 

 

 
3. Når og hvor hører du på musikk? 

 

 
4. Er det et musikkstykke eller en sang 

som er spesielt viktig for deg? 

 
 
 
 

5. Hva får denne spesielle musikken deg 
til å føle? 

 

 
6. Finnes det en bestemt sang som 

minner deg om en viktig hendelse i 
livet ditt? 

 
 

 
7. Er det noe musikk du kunne tenke deg 

å dele videre (f.eks. til barn, venner)? 
Hvorfor? 

 

 
8. Hvilken kraft har musikk for deg? 

 

 

9. Er det noe annet du vil tilføye? 
 

 

 
 
Tilpasninger i forbindelse med Covid 19 
 
Et online spørreskjema kan brukes i de tilfeller restriksjoner knyttet til Covid 19 gjør det vanskelig å 
gjennomføre fokusgrupper ansikt til ansikt. Slike spørreskjemaer er også nyttige for å nå ut til deltakere 
man ellers ikke ville komme i kontakt med.    
 
Eksempel: 
https://docs.google.com/forms/d/1RmVvj-gQbcixCDC6JJj8dzrzjF9MZGu5o1vBiJlZ8_w/edit 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://docs.google.com/forms/d/1RmVvj-gQbcixCDC6JJj8dzrzjF9MZGu5o1vBiJlZ8_w/edit
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Evalueringsskjemaer for fokusgrupper/spørreskjemaer 
 
To skjemaer ble utarbeidet for å evaluere gjennomføringen av fokusgrupper/spørreskjemaer. Det 
første legger til rette for tilbakemeldinger i form av stikkord, mens det andre gir rom for mer 
omfattende beskrivelser. Det andre skjemaet er nyttig for mer kvalitative tilbakemeldinger og 
drøftinger.  
 
I forbindelse med Covid 19, ble evalueringsskjemaene tilpasset de tre ulike tilnærmingene til 
fokusgrupper/spørreskjemma. Her er skjemaet for fysiske fokusgrupper: 
 
 
Mapping the Music of Migration 
O1-A1 
ii Evalueringsskjema for fokusgrupper  
 
Koordinator  

 
Antall deltakere  

 
Nasjonaliteter og 
aldersspenn for 
deltakere 

 

Dato for fokusgruppen  
 

 
 
 
Hva fungerte godt? 
 Fokusgruppe 
1  

 
 

2  
 
 

3  
 
 

 
 
 
Hva var overraskende? 
 Fokusgruppe 
1  

 
 

2  
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3  

 
 

 
 

Hva kunne fungert bedre? 
 Fokusgruppe 
1  

 
 

2  
 
 

3  
 
 

 
 
Innsikt fra gjennomføringen av fokusgruppen 
Hva bør 
beholdes? 

 
 
 

Hva bør 
endres? 

 
 
 

Hva bør legges 
til?  

 
 
 

Annet  
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Det følgende skjemaet gir rom for å komme med utfyllende informasjon: 
 
O1-A1 
ii Kort narrativ rapport  
 
 
Partnernavn  
Dato for fokusgruppe 
eller spørreskjema 

 

Antall deltakere  

 
 
Hva fungerte godt? (Maksimum 500 ord) 
 

 
 
Hva var overraskende? (Maksimum 500 ord) 
 

 
 
Hva kunne fungert bedre? (Maksimum 500 ord) 
 

 
 
Ny innsikt (Maksimum 500 ord) 
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Gjør rede for nasjonale variabler i datamaterialet (dette kan f.eks. være knyttet til nasjonalitet og alder 
for deltakerne) 
 

 
Med egne ord, beskriv eventuelle behov for ‘det å samtale om musikk’ som ble tydelige på bakgrunn 
av fokusgruppen/spørreundersøkelsen. (Maksimum 500 ord, disse legger grunnlag for O2–A2) 
 

 
 
Rapport utarbeidet av: __________________________ Signatur: __________________________ 
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Tilpasset spørreskjema i forbindelse med Covid 19-pandemien.  
 
 
Mapping the Music of Migration 
Utforskende online spørreskjema  
 

      

 
 
 
    
 
INSTRUKSJONER FOR TILRETTELEGGERE (REPRESENTANTER FOR 
PROSJEKTPARTNERE) AV ONLINE SPØRRESKJEMA [O1–A1 ii] MED DELTAKERE 
(MIGRANTER) 
 
Formålet med denne online spørreundersøkelsen tilpasset bruk under Covid 19-pandemien er å gi 
respondenter muligheten til å skrive fritt om temaet musikk, og slik gi prosjektpartnerne grunnlag for 
å videreutvikle spørsmålene og tilnærmingen til de senere MaMuMi musikkverkstedene 

 
Spørsmål til MaMuMis online spørreskjemaer 
 
Spørsmål Vennligst svar her 

1. Hva er nasjonaliteten din?  

2. Hva er alderen din?  

3. Bruker du mobiltelefonen din 
for å høre på musikk? Hvis ja, 
hvor ofte? 

 
 

4. Hva slags musikk liker du?  
5. Når og hvor hører du på 

musikk? 
 

6. Er det et musikkstykke eller en 
sang som er spesielt viktig for 
deg? 

 
 
 
 

7. Hva får denne spesielle 
musikken deg til å føle? 
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8. Finnes det en bestemt sang som 
minner deg om en viktig 
hendelse i livet ditt? 

 
 

9. Er det noe musikk du kunne 
tenke deg å dele videre (f.eks. til 
barn, venner)? Hvorfor? 

 

10. Hvilken kraft har musikk for 
deg? 

 

 

11. Er det noe annet du vil tilføye? 
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Resultater fra online fokusgrupper/spørreskjemaer utført under Covid 19-pandemien 
 
 
Mapping the Music of Migration 
O1–A1 Covid 19 versjon 
ii Online fokusgrupper/spørreundersøkelser evalueringsskjemaer  
 
 

Koordinator K&C. BU CSI. CY KMOP. 
GR 
 

CSC. IT INN. NO C.SP UoG.UK 

Antall 
deltakere 

7  8 11 
 

8 5 21 10 

Aldersspenn 
og 
nasjonaliteter 
for deltakere 
(VIKTIG – 
skal ikke 
knyttes til 
spesifikke 
deltakere) 

21-57 
Belgia, 
England, 
Italia, 
Kosovo, 
New 
Zealand, 
USA, 
Kasakhsta
n 

21-61 
Gambia, 
Nord-
Makedonia
Italia, 
Kamerun, 
Spania, 
Storbritann
-ia 
Kypros 
 

N/A 20-34 
Senegal, 
Tunisia,  
Gabon, 
Kamerun, 
Gambia 

27-44 
Belgi, 
Frankrike, 
Norge, 
Serbia 

19 -72 
Argentina 
Brasil 
Bulgaria 
Italia 
Storbrittania 
Sveits 
Tyskland 
Venezuela 
Østerrike 
 

21 – 76  
Algerie 
Banglades-
h, 
Marokko 
India 
Italia, 
Portugal 
Spania,  

Dato for 
online 
fokusgruppe/r
pørreundersø
kelse 

10.05.202
0 – 
31.05.202
0 

4.05.20 – 
20.05.20   
Tilgjengelig 
via CSIs 
sosiale 
medier 

 
24.04.2
020 – 
22.05. 
2020 

Online 
fokusgrup
per: 
30.04.202
0 – 14.05. 
2020  
Online 
spørreund
ersøkelse: 
mars-april 
2020 

11.05.202
0 – 
04.06.202
0 
 

9.4.2020 – 
17.4.2020 

14.03.2020 
(f2f)– 
04.06.2020 
 

 
 
 

Hva fungerte godt? 
 Fokusgrupper/spørreskjemaer 
1 Bulgaria: Spørreskjema ble formidlet via sosiale medier som Facebook, da de finnes mange 

dedikerte grupper og sider for migranter i Bulgaria. Spørreskjemaet ble også formidlet til 
eksisterende kontakter som arbeider med migranter.  
Kypros: Veldig positive svar vedrørende musikkens verdi i deltakernes liv. De fleste deltakerne 
hører på musikk hver dag (særlig hjemme).  
Hellas: Enkelt å formidle spørreundersøkelsen gjennom KMOPs kanaler.  
Italia: CSC formidlet spørreundersøkelsen til sine kontakter som arbeider med migranter, og 
kontaktet også andre frivillige organisasjoner/migrantorganisasjoner (f.eks. multikulturelle 
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barnehager).  
Norge: Fikk positiv respons på spørreundersøkelsen i sosiale medier, samt fra flere 
organisasjoner som jobber med migranter.  
Spania: Ingen problemer med å formidle undersøkelsen.  
Storbritannia: Positive tilbakemeldinger. En liten fokusgruppe utført 14.3.20 fungerte godt, da 
samtaler vokste frem fra de innledende spørsmålene.  

2 Bulgaria: Spørreskjemaet ble tilbudt både på engelsk og bulgarsk, slik at respondenter kunne velge 
språk.  
Kypros: Veldig positive tilbakemeldinger om hvordan musikk kan føre mennesker sammen og 
stimulere til interkulturell kommunikasjon.  
Hellas: Det fungerte godt språkmessig, da respondentene behersket enten engelsk eller gresk. 
Italia: Det fungerte godt språkmessig, da respondentene behersket enten engelsk eller italiensk. 
Norge: Respondentene viste generelt entusiasme for det å diskutere musikk og dens betydning for 
dem.  
Storbritannia: Respondenter delte noe personlig informasjon knyttet til kjærlighet og minner og 
hva musikk betyr for dem. 
 

3 Bulgaria: Alle deltakere fylte ut samtykkeskjema, dette ble tilbudt både på engelsk og bulgarsk.  
Kypros: Mange deltakere visste interesse for å delta i framtidige prosjektaktiviteter.  
Italia: CSC har et bredt nettverk av frivillige organisasjoner og flyktningenettverk, og 
kunne slik enkelt rekruttere deltakere.  
Norge: Rekrutterte en relativt mangfoldig gruppe deltakere (med tanke på det begrensete antallet 
som svarte på undersøkelsen) 
 

4 Bulgaria: Vi la til noen spørsmål om deltakeres bakgrunn, noe som gav oss flere perspektiver for å 
analysere svarene.  

 
 

Hva var overraskende? 
 

 Fokusgrupper/spørreskjemaer 
1 Bulgaria: Respondenter kommer fra land med høy levestandard: Italia, New Zealand, USA som 

kom til Bulgaria for å starte egne virksomheter og opprettholde høy levestandard.  
Kypros: Til tross for at deltakerne kom fra ulike kulturer og valgte ulike musikkeksempler, var 
alle enige om at musikk er et kraftfullt verktøy som kan ‘forene’ mennesker.  
Hellas: Vi mottok 11 svar på undersøkelsen i løpet av de to første ukene.   
Italia: Den høye kvaliteten på svarene i intervjuene online, samt interessen for MaMuMi-prosjektet 
fra lokale musikere.  
Norway/Storbritannia: Svært korte svar selv på de åpne spørsmålene.  
 

2 Kypros: De fleste respondentene knyttet musikk de anså som viktige for seg selv opp imot minner 
– knyttet til migrasjon, venner, familie og hjemland – eller håp for fremtiden. Noen 
musikkeksempler synes å frembringe positive følelser som motivasjon, avslappethet og glede, 
mens andre er knyttet til nostalgi.  
Hellas: Målet var å få 6 til 8 svar på undersøkelsen, men vi fikk flere enn ventet.   
Italia: Respondenter hadde ingen problemer med å svare på engelsk.  
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Hva kunne fungert bedre? 
 

 Fokusgrupper/spørreskjemaer 
1 Bulgaria: Respondentene svarte generelt kort på et av de viktigste spørsmålene: Er det et 

musikkstykke eller en sang som er spesielt viktig for deg? Noen respondenter nevnte kun en 
musikksjanger eller stil.  
Kypros: På grunn av Covid 19 og hvordan pandemien rammer migranter spesielt, fikk vi færre 
responser enn ventet både fra organisasjoner og migranter selv. Det er mulig at noen i målgruppen 
ikke har tilgang til PC eller internett. CSI fikk likevel samlet inn tilstrekkelig antall svar.  
Hellas/Italia/ Norge: Begrensninger som følge av Covid 19.  
Norge: Spørreskjemaet gav korte svar som mangler det detaljnivået man kunne forvente å få fra 
samtaler i en fokusgruppe.  
Spania: Spørreskjemaet tilbyr få muligheter for å drøfte temaer.   
 

2 Hellas: 11/24 respondenter 
Italia, Storbritannia: Noen respondenter svarte på spørreskjemaet to ganger 

3 Bulgaria: Noen respondenter svarte at de ikke hadde noen musikkeksempler de ønsket å dele 
videre til andre.  
Hellas: Noen spørsmål var såpass åpne at respondenter svarte på uventede måter.  
Italia: Noen spørsmål var for åpne, slik at respondentene tolket de på særegne 
måter.  
Norge: Noen av spørsmålene fremstår som mindre egnet for å oppfordre til utfyllende svar. Selv 
om dette trolig ble forsterket av spørreskjemaformatet er det verdt å revurdere utformingen av 
enkelte spørsmål.  
Spania: noen spørsmål fungerte dårlig i spørreskjema.  

 
 
 
Innsikt fra gjennomføringen av fokusgrupper/spørreskjema 

 
Hva kan 
beholdes? 

Bulgaria: Alle spørsmålene kan beholdes 
Kypros: Spørsmålene knyttet til følelser gir deltakere muligheter for å uttrykke 
følelsene sine og fortelle historiene sine.  
Italia: Skype-intervjuer fungerte godt, og opptak via Skype vil 
potensielt gi gode muligheter for å dokumentere samtalene.  
 

Hva kan 
endres? 
(spørreskjema) 

Bulgaria: Spørsmål 1 – 8 kan omformuleres for å være mer tydelige.  
Kypros: For musikkverkstedene (ansikt til ansikt) vil det være viktig å tenke på 
gruppesammensetning, da ulike migrantgrupper vil ha ulike integreringsopplevelser 
og ulike forståelser av musikk som et verktøy for interkulturell kompetanse.  
Hellas: Inkludere spørsmål om nasjonalitet og alder da dette vil gi prosjektpartnere 
nyttig informasjon om gruppesammensetning; gjøre noen spørsmål mer konkrete. 
F.eks. spørsmål 4, her kan man spesifisere ‘hvilken sang eller musikkstykke’. Denne 
delen vil trolig uansett fungere bedre i musikkverksteder ansikt til ansikt.  
Italia: noen av spørsmålene er for generelle, og respondenter kan ha 
problemer med å svare konkret. Snevrere spørsmål kan gjøre det lettere 
å få nyttig informasjon fra deltakere.  
Norge: Foreslår å erstatte spørsmålet om ‘musikkens kraft’ med noe mer 
konkret, f.eks. knyttet til viktigheten av musikk i ens liv eller de ulike 
funksjonene og effektene musikk har. Prosjektteamet bør gå over 
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formuleringen av spørsmålene slik at de innbyr til utfyllende svar.  
Hva er det 
behov for? 

Bulgaria: Når det gjelder online spørreundersøkelser kan vi få bedre oversikt over 
hvem som svarer ved å legge til spørsmål som:   
- Hva er opprinnelseslandet ditt?  
- Hva gjorde at du kom til ditt nåværende vertsland? 
- Hvor lenge har du bodd i ditt nåværende verstland? 
- Hvilken utdanning eller yrkesbakgrunn har du?  
- Hvor gammel er du?  
- Hvilket kjønn identifiserer du deg som? (NB. dette spørsmålet ligger utenfor 
prosjektets område og blir ikke inkludert).  
Kypros: I musikkverkstedene kan mer spesifikke spørsmål fra tilretteleggeres side 
være nødvendig for å belyse detaljer ved deltakeres historier og hvordan musikk kan 
fungere som interkulturelt verktøy, ikke bare generelt men også i de enkelte 
nasjonale kontekster.  
Italia: Snevrere spørsmål som oppfordrer deltakere til å avgi konkrete 
og relevante svar.  
Norge: Spørsmål som mer direkte omhandler musikks sosiale 
dimensjoner? Spørsmål som mer direkte styrer samtalen mot 
musikkens rolle for migranters opplevelser med å flytte til et nytt 
land/tilpasse seg et nytt miljø? 

Ytterligere 
kommentarer 

Kypros: I lys av utfordringene knyttet til Covid 19 fungerte spørreskjemaet svært 
godt, både for det var effektivt for partnere tidsmessig, men også fordi respondenter 
fikk full anonymitet og frihet til å uttrykke seg. I fysiske musikkverksteder kan 
mangfold i gruppesammensetninger medføre økt vanskelighet med å uttale seg fritt, 
det er da viktig at tilretteleggere sørger for å skape tillit i gruppa og skape rom for 
dialog.  

Utvalgte 
resultater 

 
1. Bruker du mobiltelefonen din for å høre på musikk? Hvis ja, hvor ofte? 

Varierte svar. Det er uvisst om alle deltakere har tilgang til smarttelefoner, dette kan 
ikke nødvendigvis antas.  
 

2. Hva slags musikk liker du? 
Hellas: Stor variasjon. 
Italia:  Mbalax, Reggae og Zouk, Hip Hop, R&B, Rap, Pop, tradisjonsmusikk 
Norge: De fleste respondenter oppgir å lytte til ulike typer populærmusikk, én 
respondent oppgir ‘world music’, mens en annen oppgir spesifikt popmusikk fra 
sitt opprinnelsesland.  
Storbritannia: World Music, Grunge, jazz, Bhangra, arabisk musikk 
 

3. Når og hvor hører du på musikk? 
Hellas, Italia og Storbritannia: Hjemme, offentlig transport, treningssenter, bar, 
med venner, mens man gjør husarbeid, i bilen.  
Norge: De fleste respondenter lytter til musikk i hverdagssituasjoner, som mens 
man lager mat, trener, er på jobb, på offentlig transport o.l. Slike fleksible lyttevaner 
muliggjøres av smarttelefoner og strømmetjenester. Den ene respondenten som 
oppgir å sjelden bruke telefonen sin for å lytte til musikk lytter primært på musikk i 
bilen. Dette viser at de mediene/teknologiene man bruker for å lytte til musikk 
kommer med ulike muligheter og begrensninger når det kommer til hvor, hvordan 
og når musikklytting kan finne sted.  
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4. Er det et musikkstykke eller en sang som er spesielt viktig 
for deg?  

Italia: Ulike svar: musikk som minner meg om hjemlandet mitt; reggae, 
fordi det er en bevisst form for musikk; jeg liker kjærlighetssanger fordi 
de gjør meg glad; Reggae musikk er spesielt relevant for med fordi det 
har en dannende funksjon; ‘Immigré’ av Youssou Ndour; Mahbour (fra 
tunisisik folklore).  
Storbritannia: Nirvana var lydsporet til min tenårsangst 
 

5. Hva får denne spesielle musikken deg til å føle? 
Bulgaria: ‘Handbags and Gladrags’ av Rod Stewart får en til å føle seg ydmyk 
Kypros: Når jeg hører sangen ‘mi mou les antio’ (av Makedonas) minner det meg 
om bestemoren min, fordi vi pleide å synge den sammen; fri djembe-tromming.  
Storbritannia: Etta James sin ‘At Last’ gir meg alltid lyst til å 
danse; ‘O Mor Moina Go’; sanger kan være knyttet til følelser 
for/minner om enkeltmennesker (far, partner, besteforeldre) 
 

6. Finnes det en bestemt sang som minner deg om en viktig 
hendelse i livet ditt? 

Hellas:  Minner om spesifikke tider og hendelser: ‘minner meg om den tunge tiden 
da islamister tok over Nord-Mali’.   
Italia: ‘Lune de miel’ minner meg om min mor, den første 
gangen hun var full og danset; ja, musikk minner meg om hvor 
jeg kommer fra. Og hvorfor jeg er her.  
Storbritannia: ‘Jerusalem of Gold’ minner meg om mitt hjem i Israel og om 
seksdagerskrigen; minuttene før jeg kjørte opp for sertifikat hørte jeg på ‘I need a 
hero’ av Bonnie Taylor. Sangen hjalp meg å roe nervene, slappe av og oppnå fokus. 
Jeg bestod kjøreprøven; det er mange sanger som er viktige for meg. De minner meg 
om ulike hendelser, steder og mennesker; ‘Einy aleik’ av Nancy Ajram minner meg 
om å bo i Jordan og om min kjærlighet til arabisk vekst; ‘Stars’ av Simply Red 
minner meg om å bo i Kypros da min første datter ble født. Jeg hørte på den hele 
tiden.  
 

7. Er det noe musikk du kunne tenke deg å dele videre 
(f.eks. til barn, venner)? Hvorfor? 

Kypros: Fritromming på djembe. 
Italia: Mahboubi, det minner meg om hjemlandet mitt. Særlig nå i karantene 
[under Covid 19 pandemien]; Naz og Damian Marley, ‘Strong will 
continue’: en fin sang som gir deg energi og før deg til å føle deg bedre i 
vanskelige tider. En motstandsdyktig sang.  
Storbritannia: Hva som helst av Ana Belén. Det er synd at så få spanske sangere 
er kjente i den anglosentrerte verden; ‘Mehndi hai rachnewali’ har en nydelig tekst 
som alltid får meg til å gråte.  
 

8. Hvilken kraft har musikk for deg? 
 
Prosjektpartnere fikk varierte svar knyttet til emosjoner og minner.  
 

9. Er det noe annet du vil tilføye? 
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Hellas: Noen foreslo at ‘alle burde lære å spille musikk, det burde være 
obligatorisk i skolen’.  
 Italia: Takk for prosjektet. Jeg håper det kan hjelpe meg å utvikle 
musikkarrieren min.  
 

 NY INNSIKT 
 
Spania: de fleste respondentene lytter til musikk hjemme og foreslår at musikk har 
kraft til å påvirke følelser 
 
Storbritannia: Det som fungerte særlig godt i ansikt-til-ansikt samtaler var at jeg 
lærte noe nytt og ble introdusert for musikk jeg ikke kjente fra før. Dette vil være av 
verdi for tilretteleggere, noe som er i tråd med prosjektsøknaden og prosjektets 
ambisjon om å stimulere til interkulturell dialog.  

 ROM FOR FORBEDRING 
 
Norge: I svarene til spørreskjemaene er det veldig lite som peker direkte mot 
tematikk knyttet til interkulturel kompetanse eller bevissthet rundt kulturelt 
mangfold. Det kan være verdt å vurdere å formulere spørsmål som mer konkret tar 
opp musikkens rolle i migranters opplevelser av det å flytte til et nytt land, enten 
med tanke på å opprettholde forbindelser til steder man kommer fra eller for å 
bygge broer til nye fellesskap. 
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Oppsummering av foreløpige resultater 

 
 
 
 
 

 
 
  

POSITIVT

• Positiv mottakelse av prosjektet og dets ambisjoner.
• Enkelt å oversette om nødvendig.
• Enkelt å tilpasse seg online formater om nødvendig, dog med 

mindre rikt datamateriale som resultat. 
• Interessante fortellinger (om familie, hjem, viktige hendelser).
• Mangfoldig gruppe deltakere (nasjonalitet, alder).

USIKKERHETSMOMENTER 

• Sjekk tilgang til smarttelefoner
• Hvordan sikre fokus på interkulturell kompetanse
• Hvordan sikre fokus på kulturelt mangfold
• Hvordan rette fokus mot spesifikke historier og 

migrasjonserfaringer

TILPASNINGER

• Revidere spørsmål for å oppfordre til mer utfyllende svar
• Velge spørsmål fra et større utvalg, skreddersy til situasjon og 

nasjonal kontekst
• Spørsmål kan formuleres for å mer konkret rettes mot 

migrasjonserfaringer
• Tilpasse i tråd med utvikling knyttet til Covid 19 og sosial 

distansering.
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Reviderte spørsmål til bruk i MaMuMi musikkverkstedene 

 
Mapping the Music of Migration 
MaMuMi musikkverksteder 
 

      

 
 
 
    
 
INSTRUKSJONER FOR TILRETTELEGGERE (REPRESENTANTER FOR 
PROSJEKTPARTNERE) FOR MAMUMI MUSIKKVERKSTEDER [O3–A1] MED 
DELTAKERE (MIGRANTER) 
 
Fokusgrupper bør ikke ta mer enn én time. Alle deltakere sitter i en sirkel mens en tilrettelegger 
forklarer øvelsen. Man skal snakke sammen om musikk. Mer enn én fokusgruppe kan organiseres 
dersom antallet deltakere overstiger ti.  
 
Tilretteleggere introduserer MaMuMi-prosjektet til deltakere  
Deltakere oppmuntres innledningsvis til å ta fram mobiltelefonene sine og diskutere hvordan/om 
de bruker de til å lytte til musikk.  
Avslutningsvis spør tilretteleggere om deltakere har noe å tilføye. 
Samtalen tas opp med lydopptaksutstyr. Lydfilene deles med prosjektpartnere på MaMuMis 
Trello-side.  
 
Spørsmålene til venstre brukes for å drive samtalen fremover og for å gi deltakerne muligheten til å 
snakke fritt rundt temaet musikk 
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Spørsmål til deltakerne i MaMuMis musikkverksteder  
 

       Spørsmål (stilles av tilrettelegger) 
 

Svar (fra deltakere) 
1. Bruker du mobiltelefonen din for å høre 

på musikk? Hvis ja, hvor ofte? 
 
 

2. Hva slags musikk liker du?  
3. Når og hvor hører du på musikk?  
4. Er det et musikkstykke eller en sang som 

er spesielt viktig for deg? Hvilken, og 
kan du forklare hvorfor denne 
musikken er betydningsfull for deg? 

 
 
 
 

5. Hva får denne spesielle musikken deg til 
å føle? 

 

6. Finnes det en bestemt sang som minner 
deg om en viktig hendelse i livet ditt? 
Hvilken sang og hvilken hendelse?  

 
 

7. Er det noe musikk du kunne tenke deg å 
dele videre (f.eks. til barn, venner)? 
Hvilken sang og hvorfor ønsker du å 
dele den videre? 

 

8. Hvilken rolle spiller musikk i livet ditt? 
 

 

9. Er det noe annet du vil tilføye? 
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IO1–A2 HVORDAN BRUKE MUSIKK SOM ET VERKTØY FOR Å FREMME 
SOSIAL INKLUDERING  

 
 

Fokusgruppene illustrerte at prosjektet a) er enkelt å tilpasse og b) har positive effekter for 
deltakere.  Covid 19 og overgangen til online spørreskjemaer fungerte relativt godt. 
Spørreskjemaene gjorde det mulig å samle data under vanskelige forhold. De gjorde det ikke mulig 
for bredere samtaler å vokse frem fra deltakernes innledende svar. Av denne grunnen vil online 
møteplattformer som Skype, Zoom, Microsoft Teams eller Blue Jeans være å foretrekke for 
fremtidige prosjektaktiviteter. Dette vil sikre større tilgjengelighet til prosjektet.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

USIKKERHETSMOMENTER 

• Sørge for tilgang til smarttelefoner om nødvendig.
• Tilretteleggere og ikke-migranter må også delta i musikkverkstedene.
• Aktivt bruke spørsmål for å åpne opp bredere samtaler.
• Stille spørsmål mer direkte rettet mot migrasjonserfaringer.
• Sanger omtales noen ganger uten å nevne artisten. Sørg for å innhente all 

informasjon som er nødvendig for å finne sangen. 

TILPASNINGER

• Reviderte spørsmål som er mer konkret rettet mot 
migrasjonserfaringer.

• All musikkverkstedsmateriell inkluderer Covid 19-retningslinjer.
• Sørg for at prosjektet kan tilpasses både online og offline 

omstendigheter.  
• Bruk reviderte fokusgruppespørsmål som oppvarming til 

musikkverkstedene. Dette vil legge til rette for at deltakere kommer 
forberedt til musikkverkstedene, med tanker om musikk som kan 
stimulere til diskusjon og dialog. 

• I tillegg til fokusgruppespørsmål kan man som oppvarming lytte til 
lydklipp fra tidligere musikkverksteder, tilgjengelig på MaMuMis 
nettside.  
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IO1–A3 POTENSIELLE BRUKSOMRÅDER  

 
 

 
 

 
Oppsummering 

 
1. MaMuMi fokusgruppene og spørreskjemaene viste at prosjektet  

a) er enkelt å tilpasse  
b) har positive effekter for deltakere   

 
2. Covid 19 og overgangen til online spørreskjemaer fungerte relativt godt. Spørreskjemaene 

gjorde det mulig å samle data under vanskelige forhold, men gjorde det vanskelig å innhente 
mer utfyllende informasjon. Totalt deltok 70 personer i fokusgrupper og spørreundersøkelser. 

 
3. Online møteplattformer som Skype, Microsoft Teams, Zoom eller Blue Jeans bør benyttes i 

senere prosjektaktiviteter. Dette vil sikre at a) den samtalende tilnærmingen (brukt av Italia via 
Skype) kan implementeres og b) prosjektet er bærekraftig og tilpasningsdyktig i møte med 
utfordringer knyttet til Covid 19 og sosial distansering.   

 
4. For å fullt ut legge til rette for interkulturell kommunikasjon og bevissthet rundt kulturelt 

mangfold, kan man benytte seg av oppvarmingsaktivitetene oppgitt i MaMuMis brukermanual. 
Dette kan bistå tilretteleggere i å oppnå god kontakt med deltakere før musikkverkstedene settes 
igang. Oppvarmingsaktivitetene ble revidert og tilpasset i etterkant av gjennomføringen av 
fokusgruppene/spørreskjemaene. 

 
 
 
 
 

HVORDAN?

• IMusikkverkstedene bør om mulig avholdes i lokaler som er kjent for 
deltakerne/målgruppen

HVORDAN?

• Online møteplattformer kan brukes dersom det ikke er mulig å møtes 
ansikt til ansikt

HVEM OG 
HVOR?

• Grupper bør inkludere både migranter OG ikke-migranter
• Samfunnssentre og -kaféer, biblioteker, lokalene til frivillige 

organisasjoner

YTTERLIGERE 
BRUKSOMRÅDER

• 'Peer to peer cascading' fører til langvarige effekter
• Musikkverkstedene kan tilpasses for andre målgrupper og formål hvor 

dialog er sentralt, ikke kun interkulturelt
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Prosjektpartnere og kontaktdetaljer 
 

 
 

Nettside:  www.asoccaminos.org 
 
 
 
 
 

Nettside: csicy.com 
Facebook: facebook.com/CSI.CYPRUS 

Instagram: instagram.com/csi_cy 
 
 
 
 

Nettside:  www.danilodolci.org 
 

 
 
 
 

Nettside:  eng.inn.no 
 
 
 
 
 

Nettside: www.kmop.gr 
 
 
 
 
 
 

Nettside: knowandcan.com 
 
 
 
 

 
 

Nettside: www.glos.ac.uk 
 

http://www.asoccaminos.org/
http://www.asoccaminos.org/
http://csicy.com/
http://csicy.com/
https://www.facebook.com/CSI.CYPRUS/
https://www.facebook.com/CSI.CYPRUS/
https://www.instagram.com/csi_cy/
https://www.instagram.com/csi_cy/
http://www.danilodolci.org/
http://www.danilodolci.org/
https://eng.inn.no/
https://eng.inn.no/
http://www.kmop.gr/
http://www.kmop.gr/
http://knowandcan.com/
http://knowandcan.com/
http://www.glos.ac.uk/
http://www.glos.ac.uk/
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