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Til læreren 
 

For at få mest muligt ud af arbejdet er det en fordel, at eleverne på forhånd 

har kendskab til historien. Den Lille Prins findes som bog i flere forskellige 

sværhedsgrader og er også filmatiseret mere end én gang. Alternativt kan I 

vælge at arbejde ekstra grundigt med resuméet, som findes i bilag 2. 

Øvelserne er lavet så de frit kan udplukkes enkeltvis efter behov, dog er 

forløbet udarbejdet efter en læringsmæssig progression, hvis man tager dem i 

rækkefølge.  

 

Det fulde forløb er inddelt i 3 kapitler: 

Del 1 - 5: Inden forestillingen. 

Del 6 - 8: Under forestillingen. 

Del 9 - 12: Efter forestillingen. 

 

Hvis I ikke har tiden til at arbejde med det fulde forløb, kan I evt. fokusere på 
Del 6 - 8. 

Ellers er der bare at sige rigtig god fornøjelse med arbejdet med Den Lille Prins. 
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Opvarmningsøvelser 
 

Disse øvelser er tiltænkt som opvarmning til kreativt og kropsligt arbejde, og skal 

styrke opmærksomhed, samarbejde og kropskontakt blandt eleverne.  

”Her Kommer Vi” 

I denne øvelse skal eleverne inddeles i to grupper, der stiller sig på række med god 

afstand. Vælg hvilken gruppe der starter. 

1. Den ene gruppe finder på en hemmelig ting der skal mimes. Når de er enige 

tager de hinanden under armene og marcherer imod den anden gruppe idet 

de gentager ’Her kommer vi’ i kor. Når gruppen er kommet tæt på, råber den 

anden gruppe ’Stop!’. 

2. Nu skal den første gruppe alle sammen mime hvad de havde aftalt. Den anden 

gruppe skal forsøge at gætte hvad der bliver mimet. Hvis den er for svær, må 

første gruppe forsøge at sætte lyde på eller hjælpe med at beskrive den. 

3. Når den anden gruppe har gættet rigtigt skal første gruppe flygte tilbage, 

imens den anden gruppe forsøger at fange flest muligt. Bliver man fanget 

kommer man over i den anden gruppe, og legen starter forfra - nu med 

omvendte roller. 

”Én, to, tre, én, to, tre…”  

Eleverne går sammen to og to. De skal sammen lave en rytme: 

1. Den ene siger ”1!” 

2. Den anden siger ”2!” 

3. Den ene sige ”3!” 

4. Rytmen gentages, men hvor man hver gang skiftes til at starte, således at der 

tælles til tre gentagne gange.  

Hvis et par føler sig god til øvelsen, kan du lade dem prøve mens i andre kigger på – 

det kan godt være en udfordring! 

Variant: 

- Når eleverne er gode til det, så prøv at skifte et af ordene ud med 

en bevægelse eller et klap – fx: ”1  >  Klap  >  3  >  1  >  Klap  >  3  >  

1 > … ” 
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Del 1 – Introduktion til mime 
(Eleverne på gulv) 

Denne første del fokusere på at lade eleverne opleve Den Lille Prins’ 

handlingsforløb og karakterer gennem kroppen. 

 

 

 

Øvelse - Klar, parat – mim!: 

1. Eleverne finder hver deres plads på gulvet med god afstand.  

2. Læreren begynder nu at højtlæse eventyret ’Den Lille Prins’ fra Bilag 2. 

3. Hver gang man læser [en markering i teksten], advares eleverne med et 

’Klar parat!’. 

4. Eleverne skal nu hver for sig mime det, som er markeret  i teksten. 

5. Giv gerne lidt tid til at snakke om, hvordan hver ting kan mimes, inden I 

går videre med historien. 

 

 

Hvad vil det sige ’at mime’? 

Hvad bruger vi mime til? 
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Del 2 – Følelser 
(Alle i rundkreds – leg på gulv) 

Arbejdet med følelser er både relevant for at kunne udtrykke sig og læse 

andre. Derudover er det en grundsten i at arbejde med mimeteater, og det er 

dette vi bygger ovenpå, når der senere skal dannes statuer og stillbilleder. 

 

Øvelse - Følelser i rundkreds:  

1. Stil jer alle i en rundkreds. 

2. Lad eleverne brainstorme over ordet ’følelser’. 

3. Udvælg en elev der siger en følelse, og bed ham/hende vise hvordan den 

kan mimes. 

4. Prøv nu alle sammen at kopiere bevægelsen. 

5. Spørg om den kan mimes anderledes. Hvis en elev markerer, kan 

han/hun vise den nye måde. Prøv alle sammen den nye måde. 

6. Var en af dem bedst, eller virker de begge to? 

7. Gentag punkt 2 - 6 efter behov. 

Øvelse - Stop-Mime: 

1. Lad eleverne gå lydløst rundt blandt hinanden. 

2. Sæt noget musik på. 

3. Når musikken standser skal eleverne hurtigt finde sammen i par af to. 

4. De skal nu overfor hinanden mime en bevægelse fra ’Følelser 

i rundkreds’, som læreren vælger. 

 

Hvad er følelser? 

Hvordan viser vi vores følelser? 

 



7 
 
 

 

Del 3 – Karakterer 
(Alle i rundkreds – grupper af 3-4) 

Formålet er et dybere arbejde med karaktererne fra Den Lille Prins.  

Øvelse - Karakterer i rundkreds:  

- Samme struktur som ’Følelser i rundkreds’, men brainstorm i stedet over 

karaktererne fra eventyret i ’Stop-Mime’. Prøv at tænke over følgende 

når I skaber karaktererne sammen: 

1. Hvilke genstande bruger karakteren? (fx stok, krone, lommeregner 

mm.) 

2. Hvilke aktiviteter udfører karakteren? (fx danser, slår, peger, griner) 

3. Hvilke følelser kunne karakteren have? 

Øvelse - Statuer: 

1. Del eleverne ind i grupper af 2, og lad der i hver gruppe være en A og B.  

2. Lad A’erne finde på en karakter fra Den Lille Prins.  

3. Nu skal A’erne forme deres B’er til statuer, kun ved brug af berøring. 

4. Når alle A’erne er færdige kan statuerne opløses. Nu skal de prøve at 

bygge statuerne igen, men denne gang gøre det på præcis 10 sekunder, 

således statuen akkurat står færdig, når læreren siger tallet 10.                

Prøv det et par gange. 

5. Herefter bytter A og B, og B’erne får lov at gennemgå punkt 2 til 4. 

6. Til slut kan I samles og lade 3 grupper af gangen lave deres statuer. Tæl 

igen til 10 for både A og for B, og lad de tre statuer stå et øjeblik hver 

gang, så I kan snakke om dem. Måske man kan tolke en historie, når man 

ser de tre statuer ved siden af hinanden? 

Forslag til varianter: 

- Lav statuer med bevægelser. Lad den der former statuen programmere 

bevægelse ind i den, ved fx at føre en arm frem og tilbage. 

Under præsentationen kan statuen så ’tændes’ ved en 

berøring. 
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Del 4 – Scenografi 
(Alle i rundkreds – grupper af 3-4) 

I teatret kaldes indretningen af scenen for en scenografi. I denne øvelse leges 

der med arrangementer af småting, der i fantasien bliver små modeller af alle 

mulige lokationer. 

Øvelse – Mikro-Scenografier: 

Forbered en bunke af en masse småting, heriblandt nogle der kan forestille 

personer. Start med at vise eleverne Bilag 3, og snak om det sammen. 

- Hvad forestiller billedet?  

- Hvad betyder billedet? 

Hver elev skal nu lave sin egen scenografi.  Det foregår således, at der til hver 

elev fordeles ca. 7 smågenstande inklusiv en personfigur, som de får 15 

minutter til at arrangere, som de selv har lyst. Opgaven kan både løses ved at 

afbillede noget konkret, eller blot ved at arrangere tingene æstetisk pænt. 

Slut af med at tage billeder af alle arrangementerne, og tal om dem hver især i 

fællesskab: 

- Hvor er vi henne? 

- Hvad kan man bruge de forskellige genstande til? 

- Hvilken handling kunne udspille sig? 
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Del 5 – Photostory 
(Grupper af 3) 

I denne øvelse skal hver gruppe producere en historie på mobil eller iPad.  Brug 

’Photostory’, som kan downloade gratis eller lignende applikationer. 

Hver gruppe skal arbejde med en af prinsens møder med karaktererne fra 

historien: 

Den Lille Prins møder …  

... en konge 

... en regnskabsmand 

... en forfængelig 

... en dranker 

... en ræv 

... en lygtemand 

... en geograf 

... en pilot 

Først kan der laves et storyboard, hvor man tegner hvad der skal filmes. Så 

finder man ud af, hvem der har roller, og hvem der holder kamera. Vær gerne 

kreativ med rekvisitter og kostumer.  

 

Inspirerende spørgsmål: 

- Hvad er personen i gang med når prinsen kommer på besøg? 

- Hvordan føler karaktererne når de møder hinanden? 

- Hvordan kan man bruge kroppen til at udtrykke det? 

- Lærer de noget af hinanden? 
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Del 6 - Før forestillingen 
(oplæg til diskussion) 

Sørg for at få snakket om jeres forventninger til turen. Teateret har sine helt 

egne regler, og bare det at se en forestilling kan være udfordrende.   

Spørg for eksempel: 

- Hvad er forskellen på at gå i teateret og i biografen? 

- Hvordan er man en god publikummer i teateret? 

- Hvad håber I at få ud af forestillingen? (at få grinet, at blive overrasket, 

at lære noget, at blive rørt etc.) 

 

Godt teater tager tid og penge at skabe. At opsætte forestillingen Den Lille 

Prins har fx taget mange hundrede timer og kostet tusindvis af kroner.  

Tænk over jeres eget arbejde med Den Lille Prins: 

- Var nogen ting svære at vise, selv når man brugte fantasien? 

- Var der noget I kunne have ønsket jer til at løse opgaverne? (kostumer, 

rekvisitter, lydklip, lys etc.) 

- Er der særlige scener I glæder jer til at se? 

 

Hvordan har de mon tænkt sig at 

fortælle historien? 
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Del 7 - I teateret 
 

Teater giver os sjældent et entydigt svar – men det får os til at stille spørgsmål. 

Hjælp derfor gerne eleverne på vej med at stille spørgsmål til forestillingen og 

huske dem, når I senere skal arbejde med oplevelsen.  

Prøv eventuelt at samle eleverne umiddelbart efter oplevelsen til en op- 

følgende snak. Her er forslag til et par åbne neutrale spørgsmål: 

- Hvordan var det at opleve forestillingen? (få åbnet op, hurtige indtryk) 

- Hvilke scener gjorde størst indtryk? (støtte op om erindringen af 

forestillingen) 

- Var der noget I undrede jer over? (stille spørgsmål til det videre arbejde) 

Husk elevernes umiddelbare reaktioner til I kommer tilbage i klassen. 
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Del 8 - Tilbage i klassen 
(oplæg til diskussion - tegneøvelse) 

Efter forestillingen skal elevernes erindring af forestillingen samles op, og de 

umiddelbare indtryk forestillingen skabte skal bearbejdes. 

Saml op på elevernes udtalelser: 

Tag udgangspunkt i elevernes udtalelser og indtryk. Opdel dem i spørgsmål og 

kommentarer, og tag dem en af gangen sammen med klassen. Bring evt. 

tematikker på banen fra bonusspørgsmål.

 

Gennemgang af kommentarer: 

Kan I begrunde kommentaren? Er I 

enige i den? Hvis ikke, så prøv også 

at skrive en modsætning på tavlen. 

 

Gennemgang af spørgsmål: 

Kan I finde på mulige svar? Findes 

svaret et sted i forestillingen? Tror I 

det var noget, de gerne ville have 

jer til at tænke over?  

 

Forslag til supplerende spørgsmål: 

Hvad handlede forestillingen om? 

Hvad lærte prinsen på sin rejse? 

Hvorfor var rosen så vigtig for ham? 

Mindede karaktererne jer om nogen 

I kender? 

Hvorfor synes prinsen de voksne er 

så mærkelige? 

 

 

 

Fri tegneøvelse: 

Lav tegninger af jeres minder om forestillingen. Hjælp hinanden med at huske 

detaljerne. Eksempelvis: 

- Lav tegneserie af handlingsforløb 

- Udfyld Bilag 1. 

- Klip og klister tegninger fra Bilag 4. 
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Del 9 – Mig og min planet 
 (alle på gulv) 

I denne øvelse får alle elever lov at skabe deres egen planet. Det er som 

udgangspunkt en individuel øvelse, der fokuserer på indlevelse og fantasi. 

Tilstræb at eleverne forbliver fuldstændig stille, når de har valgt en karakter. 

1. Spred eleverne jævnt ud på gulvet og sørg for, at der er god afstand 

imellem hver elev. 

2. Brainstorm karakterer med eleverne. Det kan være karakterer fra Den 

Lille Prins, fra andet fiktion eller fra virkeligheden. Lad hver elev beslutte 

sig for en karakter og lad derefter øvelsen fortsætte i stilhed. 

3. (Lukkede øjne) Spørg først hvem de er: 

Hvem er du? 

Hvilket tøj har du på? 

Hvad kan du godt lide? 

Hvad kan du ikke lide? 

4. (Åbne øjne) Få dem til at fokusere på deres private spot. Spørg nu ind til 

deres planet: 

Hvordan ser din planet ud? 

Hvilke ting har du på planeten? (giv god tid til at skabe hver ting) 

Hvad gør du på din planet der er vigtigt? 

Hvad gør du på din planet for sjov? 

5. Lad eleverne gå i gang med at mime hvad de har fundet på. 

6. Efter nogle minutter kan de vende tilbage til sig selv. Spørg nu, om 

nogen har lyst til at præsentere deres planet? Tag alle der har lyst en 

efter en og lad dem fremvise deres planet for resten af klassen. 

Forslag til variant: 

Tour de chambre: Før punkt 6 kan du spørge, om nogen vil have besøg? Lad 

eleverne vise hinanden rundt i tavshed, og roker efter et par 

minutter. 
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Del 10 – Hvem er Den Lille Prins? 
(oplæg til diskussion – gruppearbejde af 2-3) 

Tal om, hvem Den Lille Prins er.  

- Hvor kommer han fra? 

- Hvordan ser han ud? 

- Hvordan er hans personlighed? 

- Hvad interesserer han sig for? 

- Hvad synes han er det vigtige i livet? 

Øvelse – Spørgsmål til en jordbo: 

Forestil jer, at I var prinsen og skulle besøge jorden for første gang. I er 
nysgerrige på menneskene og vil forberede nogle spørgsmål for at lære mere 
om dem.  

 I skal forberede 3 spørgsmål, som I må stille et menneske. 

Eksempler på spørgsmål: 

- Hvordan ser jeres planet ud? 

- Hvad får I mennesker tiden til at gå med? 

- Hvad synes I mennesker er det vigtigste? 

- Hvad synes I mennesker er det forfærdeligste? 

 

 

 

 



15 
 
 

 

Del 11 – Hvis jeg mødte Den Lille Prins … 
(Grupper af 2 og 2) 

 

Øvelse – Interview med Den Lille Prins: 

Forestil jer nu, at Den Lille Prins er kommet til jorden.                                                    

I er det menneske han stiller sine spørgsmål til. 

Svar på spørgsmålene, så Den Lille Prins ville forstå det. Husk at forklare dit 

svar grundigt, for Den Lille Prins har jo aldrig besøgt jorden eller snakket med 

et menneske før.  
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Del 12 – Show and tell 
 

Til denne øvelse skal alle elever have én genstand med hjemmefra, der betyder 

noget for dem. For at øvelsen går op er det vigtigt, at læreren også medbringer 

to genstande, der har betydning. 

Husk at gør opmærksom på, at man skal behandle hver ting med respekt.  

Øvelse - Find ejermanden: 

1. Indhent alle genstande, men uden eleverne ser, hvem der afleverede 

hvad. 

2. Saml alle genstande oppe på kateteret, mens eleverne sidder på deres 

pladser. 

3. Lad en eller to elever af gangen rejse sig, og vælge en genstand fra et 

bord. De skal nu i stilhed forsøge at aflevere genstanden tilbage til dens 

ejer. Hvis der gættes forkert, må ejeren afsløre sig selv. 

4. Snak om bagefter, om man kunne se på folk hvem der ejede den. 

 

Øvelse – Show and Tell: 

1. Lad hver elev fortælle, hvad de har taget med. Spørg gerne ind til, 

hvorfor netop denne genstand har betydning. 

2. Læs nu citatet op fra forestillingen: ”Det der betyder noget, det kan man 

ikke se.” Snak derefter om, hvad det betyder i forhold til det, som I har 

taget med. 

 

Refleksion: 

- Var I nervøse for jeres genstand? 

- Var I nervøse for at fortælle om den? 
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Bilag 1 
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Bilag 2 –  

Historien om  

Den Lille Prins 
 

Langt ude i universet boede der 

engang [en lille prins]. Hans planet 

var kun en lille asteroide, og ikke 

større end et hus. Den havde tre 

små vulkaner, [og dem fejede han 

hver dag]. Den havde også 

baobabtræer. Men baobaber bliver 

alt for store for sådan en lille planet, 

så [han sørgede for at plukke dem, 

når de stadig var helt små]. 

Men en dag voksede en plante, der 

aldrig havde været på planeten før: 

Det var [en rose]. Rosen bad ham 

passe godt på sig, og i mange dage 

gjorde prinsen alt hvad han kunne 

for rosen. Prinsen kunne meget 

godt lide rosen, [selvom den kunne 

være ret streng nogle gange].  

En dag fløj [en flok trækfugle forbi]. 

Prinsen undrede sig over hvor de 

mon skulle hen, og besluttede sig at 

flyve med dem. 

Prinsen landede på en planet, hvor 

der boede [en konge] Men kongen 

havde så lidt plads på sin planet, [at 

han næsten ikke kunne bevæge 

sig]. Han ville så frygtelig gerne 

bestemme over den lille prins, men 

prinsen rejste snart videre.  

 

På den næste planet mødte den lille 

prins [en meget forfængelig mand]. 

Manden hilste på den lille prins 

sådan: [han løftede sin hat og 

bukkede dybt]. Den forfængelige 

mand ville så gerne have at den lille 

prins skulle beundre ham. Den lille 

prins svarede: ”Jeg beundrer dig, 

men hvorfor betyder det så meget 

for dig?”. Det kunne manden ikke 

svare på, og så rejste prinsen videre. 

Nu nåede prinsen til en planet, 

[hvor der sad en dranker]. Han sad 

og drak helt alene. Den lille prins 

synes han var alt for sørgelig, så han 

rejste videre. 

På den næste planet boede [en 

regnskabsmand]. Han så først slet 

ikke den lille prins, fordi [han havde 

så travlt med at tælle stjerner]. 

’Hvad skal du bruge alle stjernerne 

til?’ spurgte prinsen om. ’De gør mig 

rige, så jeg kan købe flere stjerner, 

hvis der skulle være nogen.’ svarede 

manden tilfreds. Det forstod prinsen 

ikke noget af, og så rejste han 

videre. 

På den næste planet var en lygtepæl 

og [en lygtetænder]. Men hans 

planet var begyndt at dreje 

hurtigere og hurtigere rundt, så 

dagene blev meget, meget korte. 

[Nu tændte og slukkede han sin 

lygte hele tiden]. 

Nu nåede prinsen til en stor planet, 

hvor der boede [en gammel 



19 
 

 

geograf]. Men geografen vidste 

intet om sin egen planet, for ingen 

havde været på opdagelsesrejse 

endnu.  

Nu rejste prinsen til jorden, hvor 

han mødte [en ræv]. Ræven lærte 

prinsen, hvad det vil sige at gøre 

tam. Han lærte ham også, at det der 

betyde noget, det kan man ikke se. 

Prinsen kom til at tænke på sin rose 

derhjemme, og hvordan den jo 

havde gjort ham tam. [Prinsen 

savnede rosen]. 

Prinsen rejste videre, og havnede 

midt i den varme Sahara-ørken. Her 

mødte prinsen [en farlig slange]. 

Slangen fortalte prinsen, at hvis han 

blev alt for ked af det kunne han 

sende ham hjem til sin rose igen. 

Nu mødte prinsen [en pilot]. Piloten 

fortalte, hvordan [han styrtede ned 

med sit fly]. Prinsen fortalte også 

sin historie, og de blev gode venner. 

Men en dag valgte prinsen, at det 

var tid til at komme hjem igen. 

Piloten prøvede at stoppe prinsen, 

[men prinsen sagde: ’det skal nok 

gå’]. Prinsen gik hen til slangen, og 

sagde han gerne ville hjem. [Så blev 

prinsen bidt i hånden af slangen]. 

Prinsen faldt på knæ, og blev bange, 

men også glad, for nu skulle han 

snart hjem og se sin rose igen.  
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Bilag 3 
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Bilag 4 –  

Tegninger fra bogen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


