
 Opgave 3  - efter lytning af podcast   

Tidslinje
 - Elevvejledning
Hvad: 
Du  skal i denne øvelse lytte til afsnittet “Ekstra afsnit - LGBT+ 
Audiowalk” og derefter lave din egen tidsline med min. 5 nedslag-
punkter i LGBT+ historien. 
Tidslinjen kan med fordel laves med et digitalt værktøj, fx via 
skoletube. 

Mens  du lytter til afsnittet skal du lytte aktivt efter historiske 
nedslags punkter som bliver nævnt i afsnittet. De begivenheder 
som bliver nævnt i afsnittet kan inspirere dig, når du selv skal 
finde og vælge begivenheder.

NB: Afsnittet  bliver indtalt af en kendt dansk, skuespiller og poli-
tiker, Klaus Bondam, og man kan med fordel spole frem i afsnit-
tet således, at du kun hører den historiske speak indtalt af Klaus 
Bondam. Det vil sige at man skal springe over de stykker imel-
lem speaken. Disse dele er de andre afsnit med Andre, Jonas og 
Isabella, der er klippet ind specialt til en audiowalk i indre køben-
havn.

Hvordan: 
Denne  opgave handler om at du skal udvælgehistoriske nedslags-
punkter som du synes er vigtige og forholde dig kildekritisk til 
disse. Til hvert nedslagspunkt skal der være min. 2 kilder (fx. links 
til websites). Du skal kunne argumentere for dit valg af nedslags-
punkt, samt valg af kilde. 
F.eks.:

•  Hvorfor vælger du netop denne historiske begivenhed? 
•  Beskriv hvor du har informationen fra.
• Horfor du har valgt denne kilde?
• Du præsenterer efterfølgende tidslinjen. (Lad evt. præsentation 

foregå i matrixgrupper).

Hvorfor: 
Med  udgangspunkt i afsnittene fra serien “Historier fra samme 
side” skal du arbejde med at undersøge, indsamle og formidle 
viden, som kan kaste et endnu bredere historisk perspektiv på 
udviklingen indenfor LGBT+ området. Gennem denne øvelse er der 
lagt op til at styrke dine kildekritiske evner, din begrebsforståelse/
ordforråd og formidlingsteknikker, herunder mest sprogligt. 
For at udvide din viden og forståelse for LGBT+ området, herunder 
dets udfordringer og sejre, er det relevant, at være bevidst om de 
samfundsmæssige og historiske vendepunkter, som har skubbet 
til udviklingen af rettigheder gennem årene. 

 ca. 2-4 lektioner


