
 1 

 

Veiledning til lærere 

www.grabowski.no er en læringsressurs primært rettet mot elever i 
ungdoms- og videregående skoler. Nettstedet er utviklet av alstadsenteret 
i sammenheng med et undervisningsopplegg som tar utgangspunkt i 
historien til fange nr. 424 i den tyske SS-leiren Falstad, Josef Grabowski. 
Ved hjelp av nettstedet kan dette ndervisningsopplegget tas i bruk i 
skolesammenheng.Slik finner du Windows Movie Maker 

Nettressursen byr på kopier og avskrifter av primærkilder knyttet til Josef 
Grabowskis liv, samt korte informative tekster om relevante historiske 
hendelser på nasjonalt og internasjonalt plan. Under Oppgaver gir vi 
forslag til hvordan elevene kan arbeide med kildene, hvordan de kan 
bearbeide dem i egne sluttprodukter, og hvordan dette arbeidet kan 
danne utgangspunkt for refleksjon og diskusjon. Vi oppfordrer også elever 
og lærere til å delta på prosjektets egen blogg som følger 
undervisningsopplegget på Falstadsenteret fra våren 2010. 

Læreren har en sentral rolle i bruk av nettressursen både når det gjelder 
forarbeid, gjennomføring av oppgaver og etterarbeid. I lenkene under gir 
vi forslag til hvordan lærere kan innlemme arbeidet med nettressursen i 
sin undervisning. 

1. Kompetansemål og metode 
2. Forarbeid 
3. Gjennomføring av arbeidsoppgaver 
4. Etterarbeid og refleksjon 
5. Delta på blogg  

Kompetansemål og metode 

Undervisningsopplegget tar sikte på å formidle kunnskap om 
eksklusjonsprosessene som førte fram mot holocaust - folkemordet på 
Europas jøder under andre verdenskrig. Det skal styrke elevenes 
historiebevissthet og fremme forståelse for sammenhenger mellom 
historiens ulike nivåer og mellom fortid, nåtid og fremtid. Sist men ikke 
minst skal opplegget bidra til utviklingen av elevenes narrative 
kompetanse og innsikt i hvordan historien blir til gjennom tolkning av 
kilder. Metodene er basert på et konstruktivistisk lærings- og 
kunnskapssyn, hvor elevene selv er aktivt deltagende i konstruksjonen av 
historien; det vil si en demokratisk tilnærming til kunnskapsproduksjonen 
som tar sikte på å utvikle elevenes orienteringskompetanse. 
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Undervisningsopplegget er utviklet med tanke på å tilfredsstille og fremme 
ulike kompetansemål innenfor rammene av læreplanene både i 
historiefaget og samfunnsfagene i ungdomsskole og videregående skole. 

Forarbeid 

Forarbeidet er viktig for at elevene skal kunne danne seg et bilde av tema, 
målsetting og de oppgaver som er i vente. Lærerens sentrale oppgave i 
denne fasen er å motivere elevene for det videre arbeidet, samt å gi dem 
et kunnskapsgrunnlag ved å sette dem inn i den historiske konteksten. En 
introduksjon til temaet innebærer å gi en historisk oversikt over sentrale 
begivenheter og begreper knyttet til utviklingen i 30- og 40-tallets 
Tyskland og Norge. Dette kan inngå i elevenes arbeid med 2. verdenskrig 
generelt, med et spesielt fokus på bølgene av jødeforfølgelser. For læreren 
er det dessuten viktig å sette seg inn i nettressursen på forhånd, for å 
kjenne til både innholdet, hvordan ressursen fungerer rent praktisk, og for 
å sikre at det er samsvar mellom målsetting og vilkår for læringseffekt. 
Det forutsettes at elevene har kunnskap om tolkning av kilder og 
kildekritikk.Finn ut hva du ønsker å fortelle: hva er hovedideen din? 
Hvordan vil du avgrense og vinkle din historie?  

Praktiske forberedelser: 

1. Introdusere nettressurs og blogg, og presentere oppgavene.  
2. Dele opp elevene i grupper på 3-5 pr. gruppe. Hver gruppe velger 

hvordan de vil presentere sitt sluttprodukt: som powerpoint-
presentasjon, som digital fortelling, eller som avisreportasje. 

3. Ha datamaskiner tilgjengelige.  
4. Definer på forhånd hvor lang tid elevene har på å gjennomføre 

arbeidet. 

Forslag til tema for introduksjon: 

1. Nazistenes vei til makten i Tyskland 
2. Innføringen av det totalitære regimet og konsekvenser av dette 
3. Lovgiving og forordninger som ekskluderte jøder fra det tyske 

samfunnet og gjorde dem til annenrangs borgere (eks 
Nürnberglovene) 

4. Eksempler på jødeforfølgelser: Krystallnatten med påfølgende 
flyktningestrømmer ut av Tyskland  

5. Sentrale begivenheter knyttet til starten på 2. verdenskrig 
6. Okkupasjonen av Norge 
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7. Falstad fangeleirs historie, opprettelse, funksjon, fangekategorier og 
fangebehandling. Mer om dette finnes bl.a. på 
www.falstadsenteret.no 

Gjennomføring av arbeidsoppgaver: 

Forslag til hvordan elevene kan arbeide med utforskning og tolkning av 
kildene i nettressursen, finnes under ”Oppgaver”. Lærerens rolle under 
gjennomføringen av arbeidsoppgavene er først og fremst å motivere og 
veilede elevgruppene til å komme i gang med og gjennomføre oppgavene 
i fellesskap. 

Forslag til tema for veiledning: 

1. Hvordan tolker elevene oppgavene? 
2. Hvordan forholder de seg til kildene? 
3. Er det noen praktiske problemer knyttet til arbeidet? 
4. Lykkes de i å ta i bruk både kilder og litteratur? 
5. Forholdet mellom målsetting, forståelse og gjennomføring: Hva er 

viktig/mindre viktig for elevene å presentere i sluttproduktet? 

Etterarbeid og refleksjon: 

Etterarbeid er en nødvendig betingelse for å oppnå ønsket læringseffekt, 
både gjennom å sette arbeidet i en sammenheng, evaluere prosessen og 
åpne opp for refleksjon og diskusjon rundt temaene som historien berører. 
Forslag til refleksjonsoppgaver finnes under ”Oppgaver” [lenke]. Også her 
er elevdeltakelsen kjernen i prosessen, med oppfølging og veiledning fra 
læreren. 

Nyttige spørsmål til etterarbeidet: 

1. Hvordan kom elevene fram til sin tolkning av historien? 
2. Hvilke problemer støtte de på? 
3. Hva kunne de lese ut av kildene- og hvordan så de dette i 

sammenheng med begivenheter på nasjonalt og internasjonalt nivå? 
4. Hvordan knytter elevene Grabowskis historie til sin egen tid? 
5. Hvilke temaer fra historien trekker elevene fram som aktuelle for 

vårt samfunn? 
6. I hvilken grad føles historien viktig for elevene, og hvordan 

argumenterer de for det? 
7. Hvordan k 
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Delta på blogg: 

Ved siden av nettressursen har Falstadsenteret opprettet en egen blogg 
for prosjektet om Josef Grabowski: www.josefgrabowski.blogspot.com. 
Denne bloggen følger undervisningsopplegget som gjennomføres på 
senteret fra våren 2010, og vil etter hvert fylles med elevarbeider og 
innlegg av pedagogene. Her finnes også tips til relevante bøker og andre 
nyttige lenker. 

 

Lærere og elever som tar i bruk nettressursen i skolesammenheng er også 
velkomne til å poste sine kommentarer og spørsmål på denne bloggen. 
Slik kan bloggen tas i bruk i forbindelse med etterarbeid og evaluering. 
Elevarbeider som blir produsert på skolene kan også sendes til 
Falstadsenteret for å offentliggjøres på bloggen. 

 

 

 

http://www.josefgrabowski.blogspot.com/�

