
   
 

 
JACKIE & OOPJEN 

 

 
 

Varm film om vennskap, familie og kunst. 
 
12 år gamle Jackie er en svært selvstendig jente som bor i Amsterdam med sin mor og 
lillesøster. Hun er ofte på det kjente kunstmuseet “Rijksmuseum”, der moren hennes jobber. En 
dag når Jackie vandrer rundt på museet etter stengetid, kommer plutselig et av maleriene til 
live. Ikke hvilket som helst maleri, men Rembrandts kjente maleri av den unge kvinnen Oopjen 
Coppit. Oopjen forlot rammen sin for å lete etter sin savnede søster, noe Jackie bestemmer seg 
for å hjelpe henne med. Men det er ikke bare-bare å få seg en venn som egentlig hører hjemme 
på 1600-tallet! (Norgesfilm AS, 2021). 
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Fakta om filmen 
Lengde: 1 time, 30 minutter  
Aldersgrense: Tillatt for alle 
Anbefalt alder: 8 år 
Klassetrinn: 5. - 7. klasse. 
Tema: Vennskap, kunst, familie, ærlighet, selvstendighet. 
Fag: Norsk, Samfunnsfag, KRLE 
Produksjonsår: 2020 
Regi: Annemarie van de Mond  
Skuespillere: Frouke Verheijde, Sarah Bannier, Karina Smulders, Saar van Aken, Bert Hana  
Språk: Nederlandsk tale, engelsk tekst 
Opprinnelse: Nederland 
Originaltittel: Jackie En Oopjen 
Undervisningsopplegget er levert av: Norgesfilm AS 

Lærerveiledning 
Denne filmen har nederlandsk tale og engelske undertekster. Kompetansemålene er hentet fra 
nye lærerplaner som trådte i kraft til skolestart august 2020.  
 
I oppgavesamlingen under kan ulike faglærere selv velge hvilke oppgaver elevene skal jobbe 
med. Oppgavene kan besvares både muntlig og skriftlig, i grupper eller enkeltvis. Mange av 
oppgavene kan også være fine å bruke til diskusjon i klasserommet.  

Kompetansemål fra læreplanen 

Norsk 
 

● Beskrive fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for 
ulike formål. 

● Skrive tekster med tydelig struktur og mestre sentrale regler for rettskriving, ordbøying 
og tegnsetting. 

Kjerneelement som vektlegges: 

● Muntlig kommunikasjon, skriftlig tekstskaping. 
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Samfunnsfag 
● Reflektere over likskapar og ulikskapar i identitetar, levesett og kulturuttrykk og drøfte 

moglegheiter og utfordringar ved mangfald. 
● reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike 

fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte 
hendingar. 

 

Kjerneelement 

● Undring og utforskning, identitetsutvikling og fellesskap.  

 

KRLE 
● utforske og beskrive egne og andres perspektiver i etiske dilemmaer knyttet til hverdags- 

og samfunnsutfordringer. 
● Reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til menneskets levesett og levekår og 

klodens framtid. 
 
 
Kjerneelement 

● Etisk refleksjon, kunne ta andres perspektiv. 
 

Kunst og håndverk 
● beskrive mangfoldet i klestradisjoner eller gjenstander, inkludert samiske, og lage et 

produkt med inspirasjon fra kulturarv. 
● Utforske og reflektere over hvordan følelser og meninger vises i kunst, og bruke 

symbolikk og farge til å uttrykke følelser og meninger i egne arbeider. 
 
Kjerneelement 

● Kunst- og designprosesser, visuell kommunikasjon, kulturforståelse 
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Tverrfaglige tema 
 
Denne filmen kan brukes som utgangspunkt for arbeid med det tverrfaglige temaet folkehelse 
og livsmestring. 
 
Temaer som identitet, tilhørighet, vennskap er sentrale i denne filmen. Forholdet mellom Jackie 
og Oopjen demonstrerer hvordan det på tross av forskjeller også finnes likhet mellom oss som 
mennesker. Det er også et tema i filmen at Jackie nesten er for selvstendig, noe som kan åpne 
for diskusjoner om hvorvidt alt hun gjør hjemme er godt for helsen hennes som barn.  
 
 

Oppgaver til filmen 

Jackie og familien 
1. Hvordan vil du beskrive Jackie som person?  
2. Jackie gjør mye hjemme, enda hun bare er tolv år. Hva pleier du å hjelpe til med 

hjemme?  
3. Moren til Jackie er opptatt av at døtrene skal være sterke og selvstendige kvinner. 

Hvorfor tror du dette er så viktig for henne? 
4. Jackie er dyktig til å tegne, men har aldri vist det til moren sin. Hvorfor tror du ikke hun 

har gjort det?  
5. Hvordan utvikler forholdet seg mellom Jackie og lillesøsteren gjennom filmen? 

 

Oopjen 
1. Hvordan vil du beskrive Oopjen som person?  
2. Hva tror du Oopjen følte da hun fant ut at hun hadde havnet over 300 år frem i tid? 
3. Hva husker du fra filmen som var annerledes med Oopjen og måten hun var vant til å 

leve, kontra slik vi lever i dag?  
 
 

Kreativ skriving 
Velg mellom en av følgende oppgaver:  

1. Skriv en historie om at du våkner opp en dag og er i år 2350. Hva har forandret seg? 
Hvordan ser verden ut?  
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2. Skriv en historie om at du våkner opp en dag og er i år 1634. Hvordan ser verden ut? 
Hva gjør du? Hva er den største forskjellen fra 2021? 

 

Tegneoppgaver 
 
Velg en av følgende oppgaver: 

1. Hvordan tror du verden ser ut om 300 år? Tegn det du tror! 
2. Velg et bilde malt av Rembrandt (Google “Rembrandt malerier” for å finne et). Prøv så å 

tegne din egen versjon av det, men du må inkludere en ting fra vår tid i tegningen. Det 
kan for eksempel være mat vi spiser i dag, teknologi vi bruker i dag, eller noe annet som 
er typisk for 2000-tallet.  

 

Kahoot 
 
Dere får fem minutter på å finne ut ting om Rembrandt. Etterpå skal dere finne ut hvem som er 
“Rembrandt-eksperten” i klassen med en Kahoot.  
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