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Hvem er vi?
En gruppe europeiske organisasjoner som er interessert 
i hvordan historiske minner dannes, hvordan de 
overføres og hvilken rolle og påvirkning de har på 
samfunnet vårt.

Hva er historisk minne?
Historisk minne er hvordan vi husker fortiden og i 
hvilken form. Begrepene “historie” og “minne” har 
svært ulik betydning.
Historie er beretninger av faktiske hendelser i fortiden, 
men de er ikke nøytrale. Beretningene vil alltid være 
ufullstendige og problematiske. 
Minner blir til og glemmes kontinuerlig. De kan 
manipuleres og endres. Det er individuelle minner og 
kollektive minner. Kollektive minner, hvor man deler en 
felles historie med en spesifikk gruppe mennesker, er 
viktige for å skape og opprettholde en form for både 
individuell og felles identitet.

Hvorfor er det viktig?
Vi må være oppmerksomme på at det normalt sett er 
ulike meninger om hva som skjedde i fortiden og 
hvordan vi skal minnes dette. Grupper med makt i 
samfunnet kan påvirke hva slags historier som blir 
fortalt.
Historisk minne er ofte knyttet til minnemarkeringer, i 
form av hendelser, steder, tekster, gjenstander og 
symboler som er viktige for ulike grupper. De siste 
tiårene har verden endret seg mye, for eksempel 
gjennom økt flytting mellom land og globalisering. 
Dette bidrar til at folk stiller spørsmål om deres 
identitet. Hvem er vi? Hvor kommer jeg fra? Hvordan 
skal jeg handle i dag og i framtiden? Å huske hendelser 
fra fortiden, eller til og med velge å glemme dem, er 
viktig, fordi vi kan bruke vår kunnskap om fortiden til å 
påvirke deres innflytelse på framtiden.
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Hva skal dette prosjektet gjøre?
Vår oppgave i dette prosjektet er å presentere en 
betydelig historisk hendelse til skolelever og 
oppmuntre dem til å undersøke denne gjennom kritisk 
og selvstendig tenkning: Hvem sitt synspunkt har 
påvirket denne teksten? Hvem beskyttet du da du skrev 
dette brevet? Hvordan har din øyevitneskildring blitt 
formet av årene som har gått etter hendelsen? Hva 
forteller du oss ikke og hvorfor?

Hvordan skal vi gjøre det?  
Gjennom flere måneder vil vi teste vår tilnærmingsmåte 
i ulike skoler i Spania, Italia, Norge, Polen, Slovenia og 
Storbritannia. Elever mellom 14 og 18 år vil arbeide med 
historiske minner knyttet til en lokal, nasjonal eller 
europeisk hendelse i fortiden, som skal resultere i et 
kreativt produkt (f.eks. en film, tegneserie, skuespill 
eller en annen type fremføring). Opplegget vil være 
tverrfaglig, og i hvert land vil framgangsmåten bli 
tilpasset de nasjonale læreplanene. På tvers av Europa 
vil det vektlegges å dele og sammenlikne historiske 
minner med andre skoler.

Hva er fordelene for elevene?
Gjennom en spennende og aktiv læreprosess vil elevene 
ikke bare bli fortrolig med begrepet historisk minne, 
men de vil også utvikle overførbare ferdigheter som 
kritisk tenkning, samarbeidsevne, beslutningstaking og 
kreativitet; så vel som aktivt medborgerskap og bedre 
kunnskap om hvordan fortiden har påvirket samfunnet 
vi lever i.
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