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Introduksjon
Som en del av prosjektet MaMuMi – Mapping the Music of Migration, 
har prosjektpartnerne utviklet dette dokumentet: Manual for MaMuMis 
musikkverksted.

‘I sammenheng med at Europa for tiden er i rask endring som følge 
av migrasjon, COVID-19 og klimaendringer, er det sterkt behov for 
innovative tilnærminger for å takle sosiale utfordringer’. Nyskapende 
rom for kompetanseutvikling er utvilsomt en viktig strategi for å 
møte utfordringer på tvers av EU forbundet med mangfold og sosial 
inkludering. Prosjektet tar tak i dette påtrengende behovet med støtte 
i partnernes brede erfaring og ekspertise. 
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Prosjektet
MaMuMi (Mapping the Music of Migration) er et toårig tverreuropeisk 
prosjekt som med utgangspunkt i musikalsk kulturarv, fokuserer på 
det å samtale om musikk som et verktøy for å fremme interkulturell 
kompetanse. Det er støttet av Erasmus+-programmet (KA2: strategiske 
partnerskap | voksenopplæring) og består av 7 partnere fra Bulgaria, 
Kypros, Hellas, Italia, Norge, Spania og Storbritannia.

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.

Hovedmål:

Gi migranter rom for å bruke musikk til å fortelle 
historier og slik styrke deres selvtillit i nye eller lite 
gjestmilde omgivelser; 

Tilby NGOer som arbeider med migranter et verktøy 
(MaMuMi-verkstedet) som kan øke forståelse for 
målgruppen;  

Dokumentere migranters historier og reiseruter 
gjennom ny teknologi 
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I løpet av de 24 månedene prosjektet varer, har MaMuMi følgende 
iverksettelsestiltak:

 Utvikle et metodologisk rammeverk (IO1);

 Utføre MaMuMis musikkverksteder ved hjelp av en tydelig
manual, slik at deltakerne får trening i sangfortellingsmetoden
(IO2);

 Bygge opp MaMuMis lydsamling, der deltakernes historier lastes
opp til nettarkivet på MaMuMis webside (IO3);

 Utvikle MaMuMis musikkmigrasjonskart, der individuelle
sangfortellinger (lydfiler og musikklipp) blir lagt inn i et virtuelt
kart (IO4);

 Skrive en oppsummerende forskningsartikkel som redegjør for
prosjektet og prosessen (IO5)

Hvem er målgruppen for denne manualen?

Denne manualen henvender seg i hovedsak til NGO-personale og andre 
som jobber med migranter. Påtrengende utfordringer den siste tiden 
har skapt behov for nye tilnærminger og metoder som kan bidra til å 
bygge bro mellom sosiale samfunnslag. NGO-arbeidere har vanligvis i 
oppgave å bistå migranter i saker som angår rettigheter, bosituasjon, 
utdanning og velferd. Det er mange utfordringer; ikke bare med hensyn 
til det administrative, men også med hensyn til menneskelige relasjoner 
og samhandling. Dette prosjektet skaper rom for interkulturell 
kommunikasjon og emosjonell forståelse, og vil dermed kunne styrke 
bånd mellom tilretteleggere og migranter, med utbytte for begge parter. 
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Manual for MaMuMis musikkverksted
Denne manualen er en brukerveiledning som i hovedsak henvender 
seg til veiledere (NGO-personale, tilretteleggere, sosialarbeidere 
som jobber med migranter), for å hjelpe dem gjennom alle stegene 
(inkludert forberedelser, etikk og oppfølging) som trengs for å forberede 
og iverksette MaMuMis sangfortellingsverksted, et av de sentrale 
elementene i MaMuMis metodikk. 

Hva er MaMuMis sangfortellingsverksted?
MaMuMis sangfortellingsverksted åpner et rom der det å snakke 
om musikk kan bidra til interkulturell kommunikasjon. Det har stort 
innvirkningspotensiale i sin enkelhet, overleverbarhet og relevans. 

Guiden er laget av og for veiledere og presenterer en deltakende 
mediemetodikk i form av digital historiefortelling, som skal fremme 
mangfold. Produktet skal hjelpe veiledere å overlevere metodikken til 
sine kolleger, og spre metodene på lokalt/nasjonalt nivå. 

For å fullføre dette iverksettelsestiltaket, har vi identifisert 4 
nøkkelaktiviteter:

	O2-A1: Utføre og gjøre opptak av et treningsverksted for de 12 
prosjektpartnerne som skal fungere som veiledere. UOG har 
laget en veiledningsvideo som dekker alle trinnene i et MaMuMi 
musikkverksted. Videoen er lagt ut på MaMuMis hjemmeside og 
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er en ressurs for videre bruk. Videoen inneholder instruksjoner 
for lydopptak og hvordan bruke Spotify i gjennomføringen av 
MaMuMis sangfortellingsverksted samt andre nyttige tips. (Du 
kan finne videoen under Resultater på MaMuMis hjemmeside: 
https://mamumi.eu/results/);

	O2-A2 Spre MaMuMis veiledning for verksteder til ytterligere 20 
partnerpersonale (som arbeider med migranter). Alle partnere 
som har fått online opplæring, sprer opplæringen til andre i sitt 
personale og nettverk;

	O2-A3 Utvikle Manual for MaMuMis verksteder inkludert 3 
lydeksempler. Prosjektkonsortiet utvikler både manualen og 
lydeksemplene; 

	O2-A4 Oversette manualen til konsortium-språkene og spre den. 
Alle partnere oversetter manualen til sitt/sine hjemmespråk og 
sprer den via sosiale medier og internett. 

Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” (CSC), som leder IO2, 
har ledet arbeidet med å utarbeide denne manualen. MaMuMis 
musikkverksted er et verktøy med utgangspunkt i deltakende 
musikkopplevelser, som skal tilrettelegge for dialog på tvers av kulturer 
og generasjoner. 

Det å snakke om musikk setter i gang en samtale som kan lede til andre 
og mer komplekse tema. For å få til det, har CSC utviklet noen uformelle 
aktiviteter inspirert av et tidligere europeisk prosjekt kalt “BOEMI” 
(Building Our Employment skills througn Music Investigations and new 
media). 

Øvelsene er tilpasset MaMuMi-prosjektet, der musikk og interkulturell 
kommunikasjon står i sentrum. Disse øvelsene er å finne under 
følgende overskrifter i manualen: “Mitt liv og mine toner”, “Deling 
av musikktradisjoner”, “Uttrykk deg selv gjennom musikk” og 
“Evalueringsnoter”.
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Forberedelser

Som en del av forberedelsene til MaMuMis sangfortellingsverksted, 
er det viktig at veilederne/fasilitatorene ser på introduksjonsvideoen 
knyttet til IO2, som er tilgjengelig på MaMuMis nettside. En finner 
den ved å følge denne lenken: https://mamumi.eu/results/. Gjennom 
videoen får en all nødvendig informasjon for å forberede og gjennomføre 
MaMuMis musikkverksted.

Veiledere/fasilitatorer kan i videoen gjøre seg kjent med:

 hva en “sangfortelling” innebærer og betydningen av musikk for 
folks livshistorier;

 MaMuMis samtykkeskjema for deltakere, som skal fylles ut før en 
kan gå i gang med aktivitetene);

 forberedelsene til verkstedet, fra logistikk til innhold;

 en liste med spørsmål til bruk under gjennomføringen av verkstedet;

 tips til hvordan verkstedet kan gjennomføres på best mulig måte;

 hvordan opprette spillelister på Spotify som støtte for 
verkstedsaktivitetene;

 hvordan holde verksteder over nettet når det ikke lar seg 
gjennomføre ansikt til ansikt

 hvordan gjøre opptak av sangfortellingene på best mulig måte på 
en mobiltelefon eller opptaker 
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Før en går i gang med verkstedet er det anbefalt å bruke en icebreaker-
aktivitet for å gjøre situasjonen mer avslappet. MaMuMis icebreakere 
som er foreslått her, er litt mer komplekse enn vanlig og er spesielt 
innrettet mot å jobbe med musikk sammen. Føl deg fri til å ta 
utgangspunkt i en av aktivitetene og skreddersy den til din målgruppe. 
Noen av oppvarmingsaktivitetene er spesielt beregnet på deltakere 
som har musikkerfaring, eller som er musikere. Hvis gruppen din ikke 
har musikkerfaring, kan du bruke icebreaker nummer 4, som kan passe 
bedre for deltakere med liten eller ingen musikkerfaring. Husk å minne 
deltakerne på å forberede minst én sang de vil snakke om.

Icebreakere til MaMuMis sangfortellingsverksted
Du bør ta målgruppen og deres behov i betraktning for å finne den 
mest hensiktsmessige icebreaker-aktiviteten. Målet er å legge til rette 
for at deltakerne skal kunne snakke om et tidspunkt i livet som de har 
musikkminner med.
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Icebreaker 1

TITTEL Mitt liv og mine toner (My life and my notes)

UTSTYR

 Musikkinstrumenter (trommer, perkusjon,
gitarer, etc.)

 Projektor
 Whiteboard
 Post-it-lapper

MÅLGRUPPE Migranter 18-30 år

HENSIKT
 Bli kjent med hverandre
 Forstå musikkens betydning og rolle i deltakernes

liv

BESKRIVELSE AV 
AKTIVITETEN

Veilederen/fasilitatoren tar deltakerne gjennom 
en lytteprosess der en lytter til ulike former for 
tradisjonsmusikk knyttet til migrantenes hjemland. 
Migrantene diskuterer betydningen av musikk i sine liv. 
Veilederen/fasilitatoren trekker fram betydningen av 
tradisjonsmusikk og muligheten for å samle folk med ulik 
etnisk bakgrunn. Deltakere fra ulike land kommer med 
eksempler på tradisjonsmusikk og moderne musikk med 
opprinnelse i deres område og forteller hvilken rolle 
musikken eller sangene spiller i deres liv. 

AKTIVITETENS 
VARIGHET

1 time

LÆRINGSUTBYTTE

Etter gjennomføringen av denne icebreakeren vil 
deltakerne ha utviklet følgende kompetanser:
 Selvrefleksjon
 Kommunikasjonsferdigheter
 Forståelse for hvor viktig musikk kan være

som utgangspunkt for dialog mellom kulturer,
generasjoner og etnisiteter.

 Lytte- og forståelsesferdigheter
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Icebreaker 2

TITTEL Deling av musikktradisjoner (Sharing music traditions)

UTSTYR Musikkinstrumenter

MÅLGRUPPE Migranter 20-30 år

HENSIKT Å lære å lytte til hverandre

BESKRIVELSE AV 
AKTIVITETEN

Migranter deles inn i grupper etter hvilket land de kommer 
fra. Hver gruppe blir enige om en tradisjonell sang eller 
musikkstykke og begynner å øve. Etter en stund flytter én 
av gruppemedlemmene til en annen gruppe og tar med 
seg musikken fra den første gruppen inn til den andre 
gruppen. Musikken blandes til ny musikk. Etter øvelsen 
presenterer hver gruppe den nye musikken de har laget, 
for de andre.

AKTIVITETENS 
VARIGHET

1,5 time

LÆRINGSUTBYTTE

Etter gjennomføringen av denne icebreakeren vil 
deltakerne ha utviklet følgende kompetanser:
 Lytte- og forståelsesferdigheter
 Gruppearbeid og samarbeidLytte- og

forståelsesferdigheter
 Åpenhet
 Kreativitet
 Interkulturell dialog og bevissthet
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Icebreaker 3

TITTEL
Uttrykk deg selv gjennom musikk (Express yourself in 
music)

UTSTYR
 Musikkinstrumenter
 Andre gjenstander som man kan lage lyd med
 Stoler

MÅLGRUPPE Migranter 20-30 år

HENSIKT Å lære å uttrykke seg gjennom musikk

BESKRIVELSE AV 
AKTIVITETEN

Gjennom denne icebreakeren bruker migranter musikk 
og toner i stedet for ord for å presentere og uttrykke seg. 
Hver deltaker velger en sang, en melodi eller en rytme 
og spiller eller synger  den for å forklare hvem han/hun 
er. Etter at hver deltaker har spilt, forsøker de andre å 
gjette noen trekk ved denne deltakerens personlighet i 
henhold til det de har hørt. Neste runde skjer på samme 
måte, men denne gangen skal hver deltaker uttrykke hva 
musikk betyr for ham/henne, hvorfor musikk er viktig 
i hans/hannes liv. Deltakerne skal gjette hva den andre 
ville kommunisere.

AKTIVITETENS 
VARIGHET

1 time

LÆRINGSUTBYTTE

Etter gjennomføringen av denne icebreakeren, vil 
deltakerne ha utviklet følgende kompetanser: 
 forståelse
 selvre leksjonStoler
 kommunikasjons- og lytteferdigheter
 kreativitet 
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Icebreaker 4

TITTEL
To hitlåter og en «one hit wonder» (Two hit songs and a 
one hit wonder)

UTSTYR N/a

MÅLGRUPPE Migranter 20-30 år

HENSIKT

	å la deltakerne få introdusere seg
	å gi oppmerksomhet til hver av 

gruppemedlemmene

BESKRIVELSE AV 
AKTIVITETEN

Veilederen/fasilitatoren ber hver deltaker om å dele 
tre sanger – to hiter som de forbinder med glade eller 
positive øyeblikk, og en sang som de forbinder med vonde 
eller triste øyeblikk. Deretter forsøker alle å gjette hvilken 
sang som er den “vonde sangen” ved å stille spørsmål. 
Veilederen/fasilitatoren oppmuntrer deltakerne til å 
komme fram til så mange detaljer som mulig rundt de 
andre deltakernes bidrag, og til å være oppmerksom på 
reaksjonene til den som snakker. Hensikten er å lære 
noe om de andre og samtidig ha med et element av 
mysterium. Denne icbreakeren bidrar til at gruppen lærer 
noe om hverandre og gir både introverte og ekstroverte 
deltakere en sjanse til å gi seg selv til kjenne og legge 
merke til andres oppfatninger. 

AKTIVITETENS 
VARIGHET

1 time

LÆRINGSUTBYTTE

Etter gjennomføringen av denne icebreakeren vil 
deltakerne ha utviklet følgende kompetanser: 
	Forståelse
	Kommunikasjons- og lytteferdigheter 

REFERANSE
Kilde: https://www.sessionlab.com/blog/icebreaker-
games/
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MaMuMi-konsortiet har også utviklet to andre oppvarmingsaktiviteter 
som kan brukes før sangfortellingsverkstedet settes i gang, basert 
på fokusgruppeforskningen gjennomført i IO1. I denne fasen 
ble målgruppens behov undersøkt, med tanke på å utforme det 
metodologiske rammeverket og retningslinjene for gjennomføring av 
sangfortellingsverkstedet. 

Det er viktig å merke seg at i arbeidet med IO1 framgikk det at det å 
snakke om musikk er et enkelt, men effektivt verktøy for interkulturell 
kompetanse, som er overførbart til mange situasjoner i livet. I IO1 utførte 
prosjektpartnerne også en detaljert gjennomgang av hvordan musikk 
blir brukt som verktøy for sosial inkludering, og utviklet tilnærminger til 
hvordan dette kan gjøres. 

Dette arbeidet resulterte i to icebreakere som en kan starte et 
sangfortellingsverksted med. Disse kan benyttes som alternative 
icebreakere ved gjennomføringen av verkstedet. Målgruppens behov 
må være utgangspunktet når en velger aktiviteter for å komme i gang 
med MaMuMis sangfortellingsverksted.

https://www.sessionlab.com/blog/icebreaker-games/
https://www.sessionlab.com/blog/icebreaker-games/
https://www.sessionlab.com/blog/icebreaker-games/
https://www.sessionlab.com/blog/icebreaker-games/
https://www.sessionlab.com/blog/icebreaker-games/
https://www.sessionlab.com/blog/icebreaker-games/
https://www.sessionlab.com/blog/icebreaker-games/
https://www.sessionlab.com/blog/icebreaker-games/
https://www.sessionlab.com/blog/icebreaker-games/
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Icebreaker-lydspor for deltakere i 
MaMuMis sangfortellingsverksted

BRUKSANVISNING
Workshop tilretteleggere bør:

Velg blant lydsporene nedenfor, som ble trukket 
fram av deltakere i MaMuMis spørreundersøkelser 
og fokusgrupper;

Fortell gruppa (ETTER at de har lyttet, men før spm. 
5) hvor musikken er fra, hvem som lage den og 
hvorfor den ble valgt av fokusgruppedeltakeren.

 

Denne icebreakeren kan gjennomføres rett før eller en dag/en uke i 
forveien. Dersom du foretrekker å bruke Spotify, kan du finne de fleste 
sporene her, i spillelisten vår for MaMuMis verksteder:

https://open.spotify.com/playlist/0XBNIXROSHCG69skwQXbOb?si=FJFTYWX
TQUGQv4V-xZpj9A

1

2
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Lytteeksempler

https://www.youtube.com/watch?v=EwtezlZbdss
Youssou N’Dour, ‘Immigres’ (Senegal)

https://www.youtube.com/watch?v=2po_uRgKjiU
Rahman (komponist) Alk Yagnik (sanger) ‘Mehndi hai rachnewali’ (Bengali)
‘Får meg til å gråte, har vakker tekst’

https://www.youtube.com/watch?v=uoA2ICoHEYs
AbdelWahab Hanachi ‘Mahboubi’ (Tunisia)
‘Hører på denne i karantene’

https://www.youtube.com/watch?v=S-cbOl96RFM
Etta James ‘At Last’ (USA)
‘gir meg lyst til å danse’

https://www.youtube.com/watch?v=bWcASV2sey0
Bonnie Tyler ‘Holding out for a Hero’ (UK)
‘hørte på denne før jeg skulle kjøre opp til å ta sertifikatet’

https://www.youtube.com/watch?v=pyD3K7yhTFw
Rod Stewart ‘Handbags and Gladrags’ (UK)
‘minner meg om vanskelige tider’

https://www.youtube.com/watch?v=bAMUCWDflIc
Nancy Ajram  ‘Einy aleik’ (Jordan) ‘Minner meg om da vi var i Jordan’

https://www.youtube.com/watch?v=2yR9KDduDVA
Shuli Natan ‘Jerusalem of Gold’ (Israel)
‘Minner meg om å være i Israel og 6-dagerskrigen (1967)’

https://www.youtube.com/watch?v=CH5KS5_vNPU
Paradise Mi Amor ‘Lune de Miel’ (France)
‘Minner meg om første gang jeg så moren min være full og danse’

https://www.youtube.com/watch?v=2po_uRgKjiU
https://www.youtube.com/watch?v=uoA2ICoHEYs
https://www.youtube.com/watch?v=S-cbOl96RFM
https://www.youtube.com/watch?v=bWcASV2sey0
https://www.youtube.com/watch?v=pyD3K7yhTFw
https://www.youtube.com/watch?v=bAMUCWDflIc
https://www.youtube.com/watch?v=2yR9KDduDVA
https://www.youtube.com/watch?v=CH5KS5_vNPU
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Spørsmål å stille verkstedsgruppa etter å ha lyttet til et lydspor:

1. Hva får denne sangen deg til å føle?

2. Hvor tror du den er fra?

3. Har du hørt liknende musikk før?

4. Kunne du tenke deg å høre mer av denne typen 
musikk?

5. Er det noe annet du vil si?

 
Når du har gjennomført denne aktiviteten, kan du gå over til selve 
MaMuMi-verkstedet. 

Husk:
Dokumenter samtalene fra musikkverkstedet i en Mp3-fil. Se MaMuMis 
opplæringsvideo for veiledning når det gjelder å gjøre lydopptak 
i løpet av verkstedet (du finner videoen ved å følge denne lenken til 
hjemmesidene våre: www.mamumi.eu/resources
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Isbryter spørsmål 
for deltakere av MaMuMi sangfortellingsverksted

Følgende icebreaker kan også brukes for å starte samtalen med 
deltakerne i workshopen og skape trygge omstendigheter.

Spørsmål til deltakerne Skriv svar her

Hva er hjemlandet ditt?

Hvorfor bestemte du deg for å 
dra til landet du nå bor i?

Hvor lenge har du vært i dette 
landet?

Hva gjør du for øyeblikket (yrke/
utdanning osv.)? 

Hvor gammel er du?

Bruker du mobiltelefonen din til 
å høre på musikk? Hvis ja, hvor 
ofte?

Hva slags musikk liker du?

Når og hvor hører du på musikk?

Er det et stykke musikk eller 
en sang som er viktig for deg? 
Hvorfor?

Denne viktige musikken – hvilke 
følelser får du når du hører den?
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Er det en spesiell sang som 
minner deg om en viktig 
hendelse i livet ditt? 

Hvilken betydning har musikk for 
deg?

Har du noe å tilføye?
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Etiske overveielser vedrørende 
forskning der migranter er deltakere

Når en forsker på problemstillinger relatert til migranter, er det etiske 
overveielser en må foreta. Når det gjelder forskningsetikk er det to 
viktige aspekter som er påpekt av Storbritannias ledende institusjon 
for finansiering av samfunnsvitenskapelig forskning, Økonomisk og 
samfunnsvitenskapelig forskningsråd (ESRC). Deltakere er for det 
første levende mennesker, og for det andre samles det inn data om 
dem. Informasjon av genetisk, økonomisk, personlig, kriminell eller 
administrativ art registreres og lagres.

Forskere må være oppmerksom på begge aspekter av forkningen: data 
og mennesker. Sensitivitet og sårbarhet er to begrep som er sentrale 
i forbindelse med etiske spørsmål i samfunnsvitenskapelig forskning, 
og spesielt når det gjelder migranter. Dersom forskere jobber med 
ulovlige immigranter, en det en situasjon som gjør forskningen spesielt 
utfordrende å gjennomføre. Både sensitivitet og sårbarhet er forbundet 
med en viss risiko.

Å arbeide med migranter kan innebære potensiell sårbarhet i 
målgruppen, ettersom noen individer kan ha ferske erfaringer med 
forflytning og overføring. Duvell, Triandafyllidou og Vollmer (2008) 
legger fram den interessante ideen at det er mulig å skille mellom 
to typer sensitivitet: sensitivitet som gjelder forskningssubjektene og 
sensitivitet som gjelder offentlig meningsdannelse og studiens politiske 
kontekst: «In order to attain cultural sensitivities, researchers must 
make a special effort to understand the participants’ basic assumptions 
about their experiences and the context within which these take place.  

For instance, the needs and fears of the participants, including their 
views, norms and values need to be understood and responded to in a 
constructive manner».  
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Når du arbeider med migranter, er det anbefalt å engasjere en som kan 
oversette og fortolke kulturelle og samfunnsmessige aspekter for å oppklare 
misforståelser og utfordringer som kan oppstå i løpet av verkstedene; 

Vær forberedt på at deltakerne kan bli emosjonelle når de minnes 
musikken og sitt tidligere hjem; 

Det er grunnleggende viktig at fasilitator/veileder sørger for at 
migrantene samtykker til deltakelse ved å fylle ut samtykkeskjemaet 
på papir eller via e-post. Uten at samtykkeskjemaet er 
signert, er det ikke tillatt å gjennomføre forskning eller spre 
noen resultater på bakgrunn av det som skjer i verkstedene; 

Sørg alltid for å ikke nevne deltakernes navn, verken fornavn eller 
etternavn. Vær klar over at ulovlig innvandring er forbundet med stor 
risiko i noen Europeiske land, så husk å vurdere eventuelle juridiske og 
etiske implikasjoner.
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MaMuMis sangfortellingsverksted

Etter icebreakerne kan veiledere/fasilitatorer og deltakere starte 
MaMuMis sangfortellingsverksted. Det beste er om verkstedet 
kan gjennomføres ansikt til ansikt i omgivelser som er kjente for 
målgruppen, for å skape behagelige omstendigheter for deltakerne. 
Se introduksjonsvideoen for flere detaljer om hvordan du kan velge et 
passende sted for verkstedet. På grunn av restriksjoner og usikkerhet 
forbundet med COVID-19, kan MaMuMis sangfortellingsverksted 
selvsagt tilpasses slik at det kan gjennomføres over nettet.

Læringsutbytte og forventede resultater

Verkstedet er utviklet med utgangspunkt i at musikk kan være et 
kraftfullt verktøy for å sette i gang interkulturell dialog. Folk er knyttet 
til musikken de elsker på ulike måter, ettersom musikk kan framkalle 
minner om mennesker og behagelige eller ubehagelige situasjoner. I 
sammenheng med migrasjon og relaterte problemstillinger kan musikk 
bidra til å bryte kulturelle og geografiske barrierer. Verkstedene har 
som mål å oppnå følgende:

1) gi migranter rom for å bruke musikk til å fortelle historier og 
slik styrke selvtillit i nye eller lite gjestmilde omgivelser;

2) tilby NGOer som arbeider med migranter et verktøy (MaMuMi-
verkstedet) som kan øke forståelse for målgruppen;

3) økt forståelse for migranters historier og emosjonelle fortid;

4) økt forståelse for NGOers fortid (ettersom veiledere også 
inviteres til å ta del i verkstedene og komme med sine egne 
historier, selv om disse ikke vil bli satt på kartet i appen); 



5) synliggjøre spesifikke migrasjonsruter som migrantene selv 
forteller om gjen-nom MaMuMis metode for å snakke om sang 
og musikk;

6) veiledere vil få økt forståelse for og verdsette både kulturelt 
mangfold og fellestrekk i EU og opparbeide seg ny kompetanse 
til bruk i hjelpearbeid 

MaMuMi-prosjektet er drevet av prinsippet om at innovative 
opplæringsressurser er en viktig strategi for hjelpearbeid, som aktivt 
bidrar til å møte utfordringer forbundet med sosial inkludering. Å 
gjennomføre slike verksteder gir folk som jobber med migranter 
en sjanse til å utvikle ikke bare lytteferdigheter og interkulturell 
kompetanse, men også tekniske ferdigheter i form av teknikker for 
lydopptak og digital kompetanse. Utviklingen av slike ferdigheter er 
en nøkkelressurs for fasilitatorene, og med dette får de et nytt verktøy 
i kampen mot diskriminering og segregering i samfunnene der de 
arbeider.

Om læringsutbyttet for fasilitatorer er åpenbart, er det viktig også å 
fokusere på fordeler for migrantsamfunn som deltar i disse verkstedene; 
å gjennomføre slike verksteder bidrar til myndiggjøring og sosial 
integrasjon, ved å åpne et rom for kulturelle ytringer og, spesielt, ved å 
appellere til en kunstform som er ladet med meningsinnhold, slik som 
musikk. Det å bruke musikk som hovedtilnærming i disse musikkmøtene 
fremmer gjensidig forståelse, samarbeid og integrering. Samtidig øker 
det deltakernes kulturelle bevissthet og sosiale kompetanse, og på den 
måten blir det et konkret tiltak som mulig-gjør inkludering. 
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MaMuMis musikkverksteder tilbyr en enkel, men effektiv måte å ska-
pe bevissthet om mangfold og interkulturell kompetanse på, både hos 
veiledere som arbeider med migranter og migrantene selv. Ved å bruke 
MaMuMis metode i læringsituasjoner mellom kolleger, blir veiledere 
og migranter i stand til å involvere seg i migrasjon på måter som er 
engasjerende og inkluderende, og samtidig dynamiske og lærerike.

MaMuMis verksteder 
Læringsutbytte og forventede virkninger for veiledere og migranter

 Økt forståelse for alle deltakeres historier og emosjonelle fortid
(V og M)

 Gjensidig evne til å lytte (V og M)
 Interkulturell kompetanse (V og M)
 Tekniske ferdigheter (teknikker for lydopptak) (V)
 Digital kompetanse (V)
 Bevissthet om mangfold (V og M)
 Myndiggjøring (M)
 Bedre sosial inkludering (M)
 Samarbeidsevne (TE and M)
 Økt sosial kompetanse (M)
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De fire trinnene i MaMuMis  
sangfortellingsverksted

MaMuMis sangfortellingsverksted består av fire trinn som skal sørge for 
at fasilitatorer/veiledere får gjennomført verkstedet på en god måte. 

FØRSTE TRINN
Det første trinnet er å forberede deltakerne på verkstedet. Alle må fylle 
ut samtykkeskjemaet som er tilgjengelig på MaMuMis nettside.

Hvis verkstedet er organisert ansikt til ansikt, kan deltakerne fylle ut 
skjemaet før verkstedet starter. Hvis det foregår online, kan de sende 
samtykkeskjemaet på e-post. Her følger samtykkeskjemaet:

1
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Samtykkeskjema for MaMuMis 
sangfortellingsverksteder

Navn på deltaker:
Formålet med dette skjemaet er å registrere ditt samtykke til at dine 
sangfortellinger fra MaMuMis sangfortellingsverksted kan bli brukt 
av alle MaMuMis partnere (Caminos, CSC Danilo Dolci, CSI, KMOP, 
Know and Can, Høgskolen i Innlandet, University of Gloucestershire). 
Det innebærer også å gi MaMuMi (inkludert prosjektet, partnerne og 
nettsiden) distribusjonsrettigheter til bruk ved utdanningsformål.

Kryss av i feltene ved utsagnene du samtykker til.
□ Jeg forstår og samtykker til at alle lydopptak som er gjort i forbindelse med min 
sangfortelling blir lagt i MaMuMis database for fortellinger på www.mamumi.
eu, der de oppbevares som en offentlig ressurs til bruk i forskning, publikasjoner, 
utdanning, framføringer, forelesninger og beslektet kringkasting.

□ Jeg gir MaMuMis prosjektpartnere tillatelse til å:

• bruke lydopptak fra min sangfortelling i publikasjoner produsert i forbindelse 
med prosjektet til utdanningsformål, inkludert lydarkivet. 

• reprodusere deler av lydopptaket fra min sangfortelling på MaMuMis 
nettside og parneres nettsider

□ Jeg forstår at MaMuMis prosjektpartnere vil ha opphavsretten til sangfortellingene. 

• Signatur: 

• Dato:

• E-post:

• Telefon:
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2 ANDRE TRINN
Det er viktig å minne deltakere på at de må ha valgt en sang som 
betyr noe for dem – et stykke musikk de vil snakke om og hvorfor – før 
verkstedet starter. Sangen bør minne dem om en bestemt person eller 
situasjon i livet deres.

Deltakerne vil antakelig selv kunne finne musikken på Spotify eller 
YouTube. Dersom de ikke gjør det, kan veileder/fasilitator hjelpe dem 
med å finne sangen på nettet. Veilederen kan lage en spilleliste for 
workshopen på Spotify (se introduksjonsvideoen). Sørg for at en laptop 
eller PC med internettilkobling er tilgjengelig når du lager spillelisten 
med sangene som deltakerne har tatt med til verkstedet. 

Det andre trinnet i MaMuMis verksted er altså å lage en spilleliste og 
lytte til den sammen med gruppa.  For hver sang som spilles av, skal 
deltakeren som har hatt med sangen, fortelle hvorfor denne musikken 
er så viktig for vedkommende. Det bør være ubegrenset taletid for hver 
deltaker. De skal kunne snakke fritt og hvor lenge de vil.
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4

3 TREDJE TRINN
Hele samtalen skal gjøres opptak av med en mobiltelefon eller 
annen opptaker. Dette er tredje trinn i et MaMuMi-verksted. Lydfilen 
med opptak av alle deltakernes bidrag skal så sendes til MaMuMis 
prosjektkoordinator. Samtykkeskjemaene må oppbevares et sikkert 
sted. Digitale skjema kan oppbevares på en separat minnepinne 
eller harddisk. Viktig: alle deltakerne har rett til anonymitet i løpet av 
MaMuMis sangfortellingsverksted, så det er ikke nødvendig å bruke 
navn eller personlig informasjon på dette tidspunktet.

FJERDE TRINN
Etter denne fasen av verkstedet skal veiledere/fasilitatorer velge de 
mest relevante sangfortellingene som skal inngå i MaMuMis app i neste 
fase av prosjektet. Dette er fjerde og siste trinn i MaMuMis verksted. 
Velg sangfortellinger som kan være relevant for prosjektet ved at de 
utmerker seg som interessante og og virkningsfulle. Opptakene skal 
inngå i MaMuMis lydsamling.
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Instruksjoner for oppfølging

Det kan være nyttig å bruke evalueringsverktøy for å måle virkningen av 
MaMuMis sangfortellingsverksted for deltakerne. Veiledere kan bruke 
følgende metode kalt “Evalueringsnoter”, som ble utviklet i forbindelse 
med rammeverket for prosjektet BOEMI og nå tilpasset MaMuMis 
sangfortellingsveksted:

TITTEL Evalueringsnoter (Evaluating Notes)

UTSTYR 	flip-overpapir
	flip-overstativ
	fargeblyanter

MÅLGRUPPE Ungdomsarbeidere, veiledere/fasilitatorer, deltakere

BESKRIVELSE AV 
AKTIVITETEN

Migrantene deles inn i grupper, og et flip-overpapir 
påtegnet et stort notesystem (fem vannrette linjer 
under hverandre) deles ut til hver gruppe som 
“evalueringspentagram”. Når sangfortellingsverkstedet 
er over, samles gruppene for å reflektere over 
verkstedsaktivitetene og det de har lært. Notelinjene 
brukes for å uttrykke hver enkelts følelser, gjennom 
noter som tegnes inn, høye eller dype noter, avhengig 
av hver enkelt deltakers følelser, både positive og 
negative. Om denne metoden brukes for å evaluere 
følelsene før, under og etter sangfortellingsverkstedet, 
er det mulig å forstå utviklingen gjennom verkstedet 
og å være oppmerksom på deltakernes følelser og 
behov underveis. Med utgangspunkt i resultatene 
som er tegnet inn i notesystemet vil veilederteamet 
kunne bestemme seg for å endre eller forbedre noe 
i kommende verksteder, om nødvendig. Notene kan 
spilles av en fløyte eller et annet instrument for å gjøre 
de ulike gruppenes følelser hørbare!
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AKTIVITETENS 
VARIGHET

	30 minutter

LÆRINGSUTBYTTE Etter gjennomføringen av denne 
evalueringsaktiviteten vil deltakerne ha utviklet 
følgende kompetanser:
	Kritisk tenkning
	Gi og motta tilbakemeldinger
	Egenrefleksjon
	Egenevaluering
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