
 1 

 

Arbeidsoppgaver 

Bygg opp historien om Josef Grabowski ved hjelp av kildene du finner på 
www.grabowski.no. Presenter historien i enten en powerpoint, en digital 
fortelling eller en avisreportasje. Bruk de nedlastbare kildene i 
presentasjonen din.  

 

Følgende bør inngå i presentasjonen: 

- Hvem var Josef Grabowski? Finn ut hvor han kom fra, hvilket yrke 
han hadde, familieforhold og annet som kan fortelle om hans liv.  
 

- Under hvilke forhold levde Grabowski og andre jøder etter 
nazistenes maktovertagelse i Tyskland?  
 

- På hvilke steder befant Josef Grabowski seg i årene 1938 – 1943? 
Finn årsaker til hva som drev ham fra sted til sted. 

Refleksjonsoppgaver 

Forslag til oppgaver for gruppe- eller plenumsdiskusjoner: 

1. Hvordan kom dere fram til deres historie? Hvilke kilder valgte dere å 
bruke og hvorfor? 
 

2. Diskuter problemer og utfordringer knyttet til hvordan historie blir 
til, i lys av måten dere har jobbet med og presentert historien om 
Josef Grabowski.  
 

3. Diskuter påstanden: ”Grabowskis historie representerer holocausts 
ulike faser i Europa og Norge” 
 

4. ”Grabowski ble et offer for holocaust, men var også et handlende 
menneske”. Diskuter hva som ligger i dette utsagnet.  
 

5. Hva forteller kildene om norske myndigheters rolle og holdninger til 
jødene før og under 2. verdenskrig? Hvorfor tror dere denne delen 
av historien om 2. verdenskrig har fått mindre oppmerksomhet i 
skole og media enn mange andre deler? 
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6. Hvilke dagsaktuelle temaer synes dere er relevante å diskutere i lys 
av Grabowskis historie? Diskuter og begrunn.  
 

7. ”Holocaust, folkemordet på rundt seks millioner jøder, kan ikke 
sammenlignes med folkemord som har skjedd verken før eller 
senere”. Drøft påstanden.  
 

8. Menneskerettighetserklæringen kom som en konsekvens av de 
lidelser sivilbefolkningen ble påført under 2. verdenskrig. Diskuter 
og begrunn hvordan Grabowskis historie tematiserer våre 
grunnleggende rettigheter.  
 

9. Nazismens ideologiske grunnlag og styresett står i sterk kontrast til 
hva et demokrati innebærer, noe Grabowski også fikk erfare. 
Diskuter hva disse forskjellene består i, og kom med eksempler fra 
Grabowskis liv. 


