
Fra jerntæppe til 
REGNBUE-tæppe

Hvor vi under Den Kolde Krig havde et jerntæppe, der 
delte Europa, er der nu ved at lægge sig et nyt tæppe 
ud over vores verdensdel – et regnbuetæppe. Det sæt-
ter ny undervisningsbog til udskolingen fokus på.

Af Lene Vendelbo, forfatter og journalist

Omkring en fjerdedel af EU’s befolkning 
lever i lande, hvor der er en udtalt ho-

mofobi. De ligger primært i Østeuropa. Po-
len er et af de lande, hvor kampen er mest 
tilspidset. Modstanderne – herunder landets 
politikere – anklager fx LGBT-personer for at 
ville seksualisere alle landets børn og udnytte 
dem seksuelt. 

I en ny undervisningsbog til udskolingen 
zoomer forfatter Lene Vendelbo ind på landet 
og situationen via interview med erfarings-, 
parts- og ekspertkilder i Polen og Danmark. 

Bogen har titlen ”LGBT+kampen – Polen”, 
og den giver ordet til polske teenagere, LG-
BT-personer, organisationer og politikere, 
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som alle forholder sig til situationen. Mens 
danske EU-politikere og en ekspert giver et 
større perspektiv. Bogen runder også LGBT 
i Danmark og giver udskolingseleverne kon-
krete værktøjer til, hvordan de kan handle på 
problemstillingen, hvis de har det ønske. 

Unge kilder og kildekritik
Forfatteren Lene Vendelbo er uddannet 
journalist. Hun har skrevet undervisnings-
bøger om aktuelle problemstillinger til elever 
i grundskolen og gymnasier ti år. I denne 
bog har hun et særligt fokus på kildekritik og 
unge kilder ud fra tanken om, at en kompleks 
problemstilling formidles mere ligetil, hvis 
den fortælles i øjenhøjde. 
”Hvem siger hvad og hvorfor? Så enkelt kan 
en trænet journalist afkode budskaber. Men 
hvis man er 15 år, og bliver mødt at fake news 
og får nyheder fra Facebook, er det ikke så 
ligetil. Mit håb er, at denne bog kan ruste ele-
verne til både at afkode denne konkrete pro-
blemstilling, men også at det giver dem nogle 
kildekritiske værktøjer, som de tager med sig, 
når de møder nye komplekse problemstillin-
ger,” siger Lene Vendelbo. 

Tilgangen falder i god jord hos Anne Marie 
Thirup Christiansen, lærer i dansk og sam-
fundsfag, Bagsværd Skole:
”Bogen tager fat i de vigtige problematikker, 
homofobi og diskrimination, på en interes-
sant og meget aktuel måde. De mange kilder 
er et godt fundament for gode og vigtige dis-
kussioner og for eleverne, når de skal arbejde 
med kildeforståelse.”

Universel problemstilling og kobling til 
projektopgaven
Bogen er er udkommet i januar 2021 og er 
sendt ud til en række skoler og biblioteker, 
hvor den er blevet godt modtaget af bl.a. ma-
terialeudvalget på Center for læring, hvorfra 
Line Ulsøe Kjær siger: 

”Bogen fokuserer på forholdene i Polen, men 

problematikken er universel – at en majoritet 
udskammer en minoritet. Bogens indhold 
kan derfor bruges som ”case” og danne afsæt 
for mere generelle diskussioner om denne 
problematik.”

Der er udarbejdet gratis elevopgaver til bo-
gen, som både adresserer emnet specifikt 
og træner eleverne i deres kildeforståelse og 
kobler det til øvelser, der ruster dem bedre til 
projektopgaven. 

Læs uddrag fra bogen og bestil bogen på 
forlagetjong.dk. Her er også gratis opgaver til 
dansk, samfundsfag, historie og sundheds- 
seksualundervisning og familiekundskab. 
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