
Den lille prinsen 
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Filmhandledning 
Filmen passar för år 1- gymnasiet 
Tema: Äventyr, fantasi, Konst, Bok på film, Uppväxt/familj, Vänskap/Respekt 

Fakta om filmen 
Originaltitel: The Little Prince 
Regi: Mark Osborne 
Genre: Animation / Barnfilm / Äventyr / Familjefilm 
Land: Frankrike / Canada 
Språk: Svenskt tal (dubbat) 
Längd:1 t. 46 min.  
Produktionsår: 2015 
Aldersgrense: 7 år 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?
v=4Zb5FLoPNdc 
Filmens officielle Facebook-side: facebook.com/
TheLittlePrinceMovie 

HANDLING 

En liten flicka lever i en väldigt vuxen värld med sin mamma, som gör allt hon kan 
för att förbereda sin dotter på vuxenlivet. Flickan blir så småningom förtrolig med 
sin smågalne granne Piloten, som introducerar henne till en ny och spännande 
värld, full av äventyr och lek: den lille prinsen värld. 

https://www.youtube.com/watch?v=4Zb5FLoPNdc
http://www.facebook.com/TheLittlePrinceMovie


OM FILMEN 

Den animerade filmen Den lille prinsen är baserad på författaren Antoine de Saint-
Exupérys bokklassiker med samma namn. Boken gavs ut 1943, och har sedan dess 
översatts till flera språk. Detta är första gången historien har berättats som en 
spelfilm. 

Dock är filmversionen ingen direkt anpassning av boken; delar av boken vävs in i 
en ny extern berättelse. Filmens huvudperson är en ung flicka som man inte stöter 
på i Antoine de Saint-Exuperys ursprungliga verk. Den unga flickan blir mycket strikt 
uppfostrad av sin mor, men en dag hon inser att livet och barndomen kan bestå 
av stora mängder lek och upplevelser. Detta beror på att hon möter den gamle 
och lite smågalne grannen Piloten, som berättar den äventyrliga historien om den 
lille prinsen. 

Filmen är regisserad av Mark Osbourne, som sedan tidigare är känd för Kung Fu 
Panda och Svampbob Fyrkant filmen. I orginalversionen av filmen kan man höra 
rösterna av ett antal världsberömda aktörer, såsom Jeff Bridges, Paul Rudd, Rachel 
McAdams, James Franco, Benicio del Toro och Ricky Gervais. 

Filmen kännetecknas av att man blandar samman två animeringstekniker. Flickans 
värld är datoranimerad, medan den lille prinsens värld är skapad med stop-
motion-teknik. 

I samband med filmvisningen och tillhörande uppgifter nedan är det 
rekommenderat att ha läst boken i förväg. (Det finns även som ljudbok / e-bok, 
med en speltid på 90 minuter) Detta är inte en förutsättning för att kunna njuta av 
filmen och arbeta med den efteråt, men det kommer att ge upplevelsen ett 
mycket större djup. 

Förslag på uppgifter i samband med filmen 
Uppgifterna kommer inte i en viss ordning. Ni väljer fritt som ni vill bland dem. Det är 
inte meningen att man ska arbeta med alla uppgifter. Varje lärare väljer dem som 
bäst passar deras elever och ämnen. 

Varje lärare måste också, utifrån sin egen elevgrupp, värdera (och möjligen 
anpassa) svårighetsgraden på de olika uppgifterna. 

Några av frågorna / uppgifterna rör små detaljer i handlingen. Det bör inte gå för 
lång tid mellan förberedelse, visning och efterarbetet med filmen. Vi vill gärna 
uppmärksamma er på att vissa uppgifter avslöjar detaljer i filmens slut. För 
filmupplevelsens skull bör ni inte visa de uppgifterna för elever förrän efter de sett 
filmen. 



1. FÖRBEREDELSEUPPGIFTER 

A: LÄS ELLER LYSSNA TILL BOKEN 
 
Att läsa boken som filmen bygger på är inte en förutsättning för att kunna njuta av 
den och kunna göra uppgifterna till filmen, men det kommer att ge upplevelsen 
ett mycket större djup. Låna boken på ett bibliotek, eller skaffa som ljudbok. Om 
du väljer att läsa högt eller lyssna på en inspelad version så visa eleverna 
illustrationer na i boken(teckningar av författaren själv, Antoine de Saint-Exupéry). 
Utformningen av den lilla prinsen och de andra karaktärerna i hans universum är i 
filmen mycket lika teckningarna i boken. 
  

B) VAD FÖR SLAGS FILM SKA VI SE? 

Före visning, ta lite tid till att sätta er in vad för typ av film ni ska se. Visa gärna 
filmens trailer ( se länk ovan) och använd internet för att hitta information om den. 
Diskutera i klassen om vilke förväntningar ni har. 

- Vad är skillnaden mellan att vara barn och att vara en vuxen? Hur beter vuxna 
om de har glömt hur det är att vara barn? 

- Vem och vad är det som avgör hur ett barn blir som vuxen? 

2: EFTERARBETESUPPGIFTER 

A: KREATIVA UPPGIFTER 

1) I filmen ser vi en teckning av en orm som har ätit en elefant. Vuxna tror att det är 
en teckning av en hatt. Skapa din egen teckning av en orm som har ätit något 
stort, och låt sedan andra elever i klassen gissa vad det är. 



2) Tänk dig att du har en räv som en vän. Rita en bild av er två när ni gör något kul 
tillsammans. 

3) I filmen ser vi den gamle flygare kasta pappersflygplan. Vik pappersflygplan i 
klassen, dekorera dem och lek med dem! (Ni kan också tävla om vem som kastar 
längst, eller träffar ett mål.) 

4) Rita din egen lilla planet! Hur skulle din planet sett ut om du hade en planet för 
dig själv? Eller ännu bättre: Klassen kan skapa sina egna små planeter genom att 
använda papiermaché runt en uppblåst ballong. När det torkat kan planeten 
målas och dekoreras med de saker du vill ha på din drömplanet! Gör gärna en 
liten figur av dig själv också! 

5) Har du tillgång till ett (bra) teleskop? Bestäm med en vuxen att vara vaken så 
länge att natthimlen är helt mörk på en molnfri natt. Ta en titt på stjärnor, planeter 
och kanske månen. 

6) Hur gör man en animerad film? Filmen om den lille prinsen, är gjord med hjälp 
av två olika animeringstekniker. Vilka? 

7) Fråga en gammal person, om hen kan berätta om något spännande hände för 
länge sedan. Gör en teckning av det du hör, ta med teckningen till skolan och visa 
och återberätta för klassen. 

!  

B: KARAKTÄRERNA 

Vi vet inte vad huvudpersonerna i filmen heter. Dessa kallas således flickan, 
mamman, piloten och den lilla prinsen. 

1) Beskriv den lilla flickan. Vad är hon bra på? Vad är hon inte så bra på? 



2) Om den lilla flickan hade gått i klassen, vad hade du kunde tänka dig att hitta 
på med henne? 

3) Varför tror du att flickans mor uppfostrar sin dotter så strängt? 

4) Beskriv den gamla piloten. Vad är hans starka sidor och vad är hans svagheter? 

5) Ge ett exempel på en av karaktärerna i filmen. På vilket sätt förändrar hen sig 
själv under historien, och varför? 

6) Var tror du att flickans pappa är? 

7) Tänk dig att du ska intervjua den lille prinsen. Skriv ner tre frågor som du skulle 
kunna tänka dig att fråga honom. (Fråga andra i klassen vad de tror att den lille 
prinsen skulle ha svarat på dina frågor.) 

8) Är det möjligt att ha en riktig räv som vän/husdjur? Motivera ditt svar. 

9) Den lille prinsen besöker olika planeter bebodda av mycket olika människor, 
såsom kungen, affärsmannen och den fåfänge mannen. Om du skulle ha gett var 
och en av dessa män ett gott råd, vad skulle det vara? 

C: BARNDOM OCH VUXENLIV 

(Se även förberedelseuppgift avsnitt B) 

1) Prata tillsammans i klassen. Vad är typiska vuxna? 

2) Intervjua en vuxen om att vara vuxen. Fråga om vad hen saknar mest om att 
vara ett barn. Gör flera frågor själv. 

3) Vad vill du bli som vuxen? Prata med andra i klassen om detta. Motivera de svar 
du ger. 

4) Den lilla flickan berättar för piloten att hon inte vill växa upp. Han svarar henne 
att det är bra att växa upp, men att glömma är inte bra! Vad menar han med 
det? 

5) Den lilla flickans mor vill bestämma hur hennes dotter kommer att bli som vuxen. 
Varför tror du att det är så viktigt för henne att kontrollera sin dotters utveckling? 

6) När den lilla flickan möter den lille prinsen, som nu har blivit en ung man, säger 
han "jag behöver inte gråta, jag är en vuxen man!". Vad menar han med det? Är 
det inte rätt av en vuxen att gråta? Diskutera i klassen och ge olika exempel på 
när det är naturligt att gråta, oavsett om man är barn eller vuxen. 



D: SCENER 

1) Prata tillsammans i klassen. Vilka scener i filmen minns ni bäst? Varför? 

2) Nedan ser du en översikt över olika scener från filmen. Läs dessa och göra en 
eller båda av följande två frågor: 

a) Välj en scen och återberätta situationen och stämningen som en dikt. (Om du 
skriver i jag-form, kan du ge berättarrösten till vilken av karaktärerna i scenen som 
du vill.) 

b) Skapa en teckning eller en målning av en av scenerna. Ge det en titel som 
framhäver scenens budskap. 

Scener: 
- När flickan möter den gamle piloten för första gången. 
- När den gamla pilote kastar ett pappersflygplan från balkongen och genom 
fönstret till den lilla flickan som sitter ensam vid ett skrivbord i sitt rum. 
- När piloten har nödlandat sitt plan i Saharaöknen. 
- När den lille prinsen besöker planeten där det bara bor en kung. 
- När den lille prinsen besöker planeten där det bara bor en fåfäng man. 
- När den lille prinsen besöker planeten där det bara bor en affärsman. 
- När den lille prinsen kommer till jorden och blir bekant med räven. 
- När den lilla flickan blir arg på den gamla piloten och hon säger att hon önskade 
att han aldrig hade berättade historien om den lille prinsen för henne. 
- När den lilla flickan (med räv) flyger i pilotens gamla flygplan. 
- När den lilla flickan landar sitt plan på planeten som är en enda stor stad, med 
endast vuxna som arbetar hela tiden. 
- När den lilla flickan och prinsen befriar alla stjärnor som affärsmannen har samlat 
in. 



E: DIVERSE 

1) Delar av denna berättelse äger rum i Saharaöknen i Afrika. Hur skulle du 
beskriva en öken? Diskutera i klassen och gör en lista över fem saker man kan hitta 
i en öken. 

2) I filmen ser vi och hör om planeter, stjärnor och asteroider. Vad är skillnaden 
mellan dessa tre? 

3) Den lille prinsen besöker många planeter. På den ena planeten lever en man 
som är mycket fåfäng. Vad innebär det att vara fåfäng? 

4) Räven försöker förklara för den lille prinsen att två vänner kan vara hos 
varandra, även om de har lämnat varandra. Vad menar räven med detta? Hur är 
detta möjligt? 

5) Boken om Den lille Prinsen är skriven av Antoine de Saint-Exupéry. Använd gärna 
internet för att hitta information om honom. Var kom han ifrån? När levde han? 
Vad har han arbetat med? 

6) Den lille prinsen är mycket förtjust i rosen som växer på hans planet. (Detta trots 
att rosen är lite svårt att handskas med.) Är det normalt att man blir förtjust i en 
blomma? Kan en blomma vara en vän? Har du någonsin tyckt om en växt, ett 
träd eller liknande? Diskutera detta i klassen. 

7) Vad behöver en växt för att leva? 

8) Affärsmannen vill äga stjärnorna. Är det möjligt att äga en stjärna? Om du har 
mycket pengar, är det möjligt att köpa en stjärna? Diskutera detta i klassen? 



F: GENERELLA FILMFRÅGOR 
 
1) Hur bra tyckte du filmen var? Vad tyckte du var bra och vad tyckte du var 
dåligt?  

2) Vilka olika känslor gav filmupplevelsen dig? Gjorde någon av scenerna i filmen 
dig ledsen? Blev du nån gång glad under loppet av filmen? Generad? Arg? Vad 
fick dig att le, skratta eller gråta? Gjorde något dig frustrerad? Reagerade dina 
klasskamrater på samma sätt som du gjorde? Diskutera i klassen 

3) Hur väl tyckte du att den här filmen passade din klass? Motivera ditt svar.  

4) Varför tror du att de som gjort den här filmen ville berätta just den här historien? 

5) Välj en scen som du gillade och förklara vad det var som gjorde att du tyckte 
om den. 

6) Återberätta filmens handling med ca 50 ord. 

7) Vad tyckte du om hur fimpen slutade? Motivera ditt svar. 

8) Vilka redskap har filmskaparna använt för att få fram olika stämningar ( ledord: 
klipp, musik, tempo, färger, ljus mm) 

9) Skriv en recension av filmen. Berätta om vad du gillade och vad du inte gillade. 
Motivera dina åsikter. 
 

Filmhandledning skriven av Per Olav Heimstad, utgiven av Norska Filminstitutet, 
översatt av Claire Brandum


