
DEN STORE  
THOMAS WINDING  
UDSTILLING
8. juni 2018 - 2. februar 2019
Læs mere om udstillingen og eventprogram på
www.densortediamant.dk

0.- 6. KLASSE

Udstillingen er støttet af  
Statens Kunstfond, Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond,  
 Bestles Fond, Augustinus Fonden og Knud Højgaards Fond

Se mere om undervisning på Det Kgl. Bibliotek på: 
www.kb.dk/undervisning

DEN STORE  
THOMAS WINDING  
UDSTILLING
8. juni 2018 - 2. februar 2019
Læs mere om udstillingen og eventprogram på
www.densortediamant.dk

0.- 6. KLASSE

Udstillingen er støttet af  
Statens Kunstfond, Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond,  
 Bestles Fond, Augustinus Fonden og Knud Højgaards Fond

Se mere om undervisning på Det Kgl. Bibliotek på: 
www.kb.dk/undervisning



Et indblik i Thomas Windings univers
Dette hæfte har opgaver knyttet til Thomas Windings  
historie Har børn ret til noget? (1992). Historien handler  
om børns rettigheder og tager udgangspunkt i Windings 
kendte figur, hunden Mester. I de yngste klasser kan historien 
læses op. I de ældre klasser kan eleverne selv læse historien. 
Opgaverne er inddelt på klassetrin og passer til 0.-6. klasse. 

Materialet kan bruges som supplement til et besøg i Den 
Store Thomas Winding udstilling, hvor man kan deltage i  
forskellige undervisningsforløb. Materialet forudsætter  
dog ikke et besøg i udstillingen, og kan sagtens bruges  
selvstændigt.  

Historien Har Børn ret til noget? findes i følgende udgivelser: 

 •  Den store Thomas Winding (2008).
 •  Endnu flere af Thomas Windings bedste historier (2007). 
 •  Har børn ret til noget? Samtaler med Mester. En lille bog 

om FN-konventionen om barnets rettigheder (1992).   

TIL LÆREREN

Undervisningsmateriale  
om hunde, rettigheder,  
børn og FN 

og frik
adeller

 



Hvem var 
Thomas Winding?
Kender du Thomas Winding? Måske kan 
du genkende hans stemme?  
Mange husker Thomas Winding fra hans 
tv-programmer til børn. Det var faktisk 
Thomas Winding, som opfandt Bamse! 
Måske kan du huske ham fra Emil fra 
Lønneberg, eller andre af filmatiserin-
gerne af Astrid Lindgrens historier? Det 
var ham, som var fortælleren på de film. 

Thomas Winding var mange ting. Han 
var tegner, maler, tv-producer og for-
fatter. Mange har kaldt ham for histo-
riefortæller. Han fortalte sine historier 
gennem tekster, film og billeder, og ofte 
blandede han dem. Han lavede f.eks. 
selv billederne i sine børnebøger.

Når Thomas Winding digtede historier, fokuserede han på billederne. Han mente 
nemlig, at det var billederne, der gav historierne. Og når han lukkede øjnene og 
sad og ventede – så kom billederne og derefter historien. 

I dette opgavehæfte skal du arbejde med en af Thomas Windings mest kendte fi-
gurer, hunden Mester. Du skal læse eller høre historien. Bagefter skal du løse nogle 
opgaver, som får dig til at tænke nærmere over historien.   

0.-6. klasse



Hvad er din livret?
Mester ELSKER frikadeller! Så meget, at han  
nogle gange næsten ikke kan tænke på andet. 
Hvad er din livret? 

Prøv at tegne den på Mesters tallerken. 

0., 1., 2. klasse



Hvad tænker Mester? 
Skriv under billederne, hvad Mester tænker.  

1., 2., 3. klasse



Hvem har ret til hvad? 
Skriv ord om hunde og børn. Hvad havde hunde og børn ret til i gamle dage?  
Og hvad har hunde og børn ret til i dag? 
Det, de har tilfælles, skriver du i midten af cirklerne.

I gamle dage

I DAG

hun
de

hun
de

Børn

Børn

1., 2., 3., 4. klasse



Karakteristik af Mester
Thomas Winding skrev mange historier om hunden Mester. I virkeligheden havde Thomas  
Winding en hund, som hed Mester. I historierne har fortælleren en dialog med Mester, og  
de diskuterer mange forskellige emner. Nu skal du lave en karakteristik af Mester.

 1. Find tre ord, der beskriver Mester. 
 2. Hvordan opfatter Mester sig selv og sine rettigheder?
 3. Hvordan er Mesters forhold til fortælleren? 
 4.  Her på siden kan du se en af Windings egne tegninger af Mester.  

Hvem tror du, at personen over for Mester er? Hvorfor er personen helt sort?  

4., 5., 6. klasse



FN’s børnekonvention 
I 1992 underskrev Danmark FN’s konvention om barnets rettigheder.  
Alle skoleelver skulle lære om konventionen. Thomas Winding skrev historien  
Har børn ret til noget? og den blev uddelt til alle elever op til 3. klasse. 

Nu skal du selv eller sammen med en makker undersøge FN-konventionen.  
Gå ind på Red Barnets hjemmeside om børnekonventionen. Her kan du  
læse om konventionen og få hjælp til at svarer på disse spørgsmål: 

 1. Hvad er børnekonventionen? 
 2. Hvad er forskellen på børnekonventionen og en lov? 
 3. Hvad siger børnekonventionen om flygtningebørn? 
 4.  Er der brug for børnekonventionen i Danmark? Hvilke problemer 

mener I, der er for børn i Danmark? Prøv at diskutere dette med en  
makker, i grupper eller på klassen.  

4., 5., 6. klasse

Læs hvad R
ed Barnet skrive

r  

om børnekonvent
ionen:

https://redbarnet.dk/skole/boerns-rettigheder/ 

boernekonventionen
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