
    
 

 
JEUNE JULIETTE 

 

 
 
Rått og humoristisk om de brutale ungdomsårene. 
 
Dagene før sommerferien blir plutselig veldig hektisk for Juliette (14). Hun må passe en autistisk 
gutt, faren får seg ny kjæreste, storebroren skal flytte, og Juliette blir så forelsket at hun 
besvimer. På toppen av det hele blir hun mobbet for at hun er overvektig.  
 
Heldigvis har Juliette en god venninne i Léane, men når Léane innser noe nytt om seg selv blir 
vennskapet deres satt på prøve (Barnefilmfestivalen, 2020). 
 

Fakta om filmen 
Lengde: 1 time og 37 minutter 
Aldersgrense: 9 år 
Anbefalt alder:  12 år 
Klassetrinn: 8. - 10. trinn 
Tema: Vennskap, mobbing, kjønn og seksualitet, identitet, overvekt, utenforskap, familie og rus. 
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Fag: Norsk, Engelsk, KRLE 
Produksjonsår: 2019 
Regi: Anne Émond 
Skuespillere: Alexane Jamieson,  Léanne Désilets,  Antoine Desrochers 
Språk: Fransk tale, engelsk tekst 
Opprinnelse: Canada 
Undervisningsopplegget er levert av: Norgesfilm AS 
 

Lærerveiledning 
Denne filmen har fransk tale og engelske undertekster. Oppgavene i undervisningsopplegget 
egner seg i fag som norsk, samfunnsfag og KRLE. Filmen passer også i engelskfaget og gir 
elevene øvelse i å se film med engelske undertekster.  
 
Oppgavesamlingen kan brukes tverrfaglig eller i de ulike fag. Lærerne kan selv velge hvilke 
oppgaver elevene skal jobbe med, og hvorvidt disse skal besvares muntlig eller skriftlig, i 
grupper eller enkeltvis. Mange av oppgavene kan også være fine å bruke til diskusjon og 
refleksjon i klasserommet.  
 

Kompetansemål 
Kompetansemålene er hentet fra læreplaner som trådte i kraft til skolestart august 2020. Merk 
at læreplanene for 10. trinn først gjelder fra skolestart 2021. 
 

Norsk 
● Utforske og reflektere over hvordan tekster framstiller unges livssituasjon. 
● Informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for 

ulike formål tilpasset mottaker og medium. 
● Uttrykke seg i ulike sjangre og eksperimentere med sjangre på kreative måter. 

Kjerneelement som vektlegges:  
● Tekst i kontekst, kritisk tilnærming til tekst, muntlig kommunikasjon, skriftlig tekstskaping, 

språket som system og mulighet. 

Engelsk 
● Bruke varierte strategier i språklæring, tekstskaping og kommunikasjon. 
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Kjerneelement som vektlegges: 
● Kommunikasjon, språklæring, møte med engelskspråklige tekster. 

Samfunnsfag 
● 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 som vektlegges: 
● Identitetsutvikling og fellesskap. 

KRLE 
● Identifisere og drøfte etiske problemstillinger knyttet til ulike former for kommunikasjon. 

Kjerneelement som vektlegges: 
● Kunne ta andres perspektiv, etisk refleksjon. 

 

Tverrfaglig tema 
Jeune Juliette er en film som egner seg svært godt i arbeidet med folkehelse og livsmestring 
på ungdomsskolen. Filmen handler om flere temaer som er sentrale i den brytningstiden som 
ungdomstiden representerer.  
 
Juliette er ei jente på 14 år som sliter med overvekt, og som har få venner. Hun opplever 
mobbing og kjenner på en følelse av å ikke passe inn. Denne opplevelsen av å være utenfor 
vises i filmen gjennom forholdet hennes til medelever og til familien. Forholdet til moren, som 
har flyttet fra dem og nå bor i New York, virker spesielt sårt.  
 
 

Oppgaver til filmen 

Juliette 
1. Beskriv Juliette som person (interesser, egenskaper, utseende osv.) 
2. Flere medelever kaller Juliette for overvektig. Husker du hvilke ord de bruker om henne? 
3. Hvordan tror du Juliette føler seg når de sier dette? 
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4. Husker du steder i filmen der Juliette var: 
a. lei seg? 
b. glad? 
c. sint? 
d. urettferdig? 
e. morsom? 

Juliette og Léane 
1. Hvordan er forholdet mellom Juliette og Léane? 
2. Hva har de til felles? 
3. På hvilken måte er de ulike? 
4. Hva er det som skjer mellom Juliette og Léane da Liam spiller konsert, helt mot slutten 

av filmen? 
5. Hva menes med “å komme ut av skapet”? 
6. Hvorfor tror du det kan være vanskelig å gjøre dette? 

Hjemme hos Juliette 
1. Hvordan har Juliette det hjemme?  
2. Beskriv forholdet hennes til: 

a. Faren 
b. Broren 
c. Moren 

3. Hvorfor sier Juliette at hun ikke hører hjemme i familien sin? 
4. Hva tror du Juliette mener med at moren forlot dem fordi de er tapere? 
5. Faren til Juliette forteller at hun begynte å legge på seg det året som moren flyttet ut. Da 

var hun 7 - 8 år gammel. Hvorfor tror du det ble slik? 
6. Hva tror du Juliettes lærer mener med at hun bør prøve å like de menneskene som liker 

henne, i stedet for å løpe etter de som ikke gjør det? 
7. Hvordan forandrer Juliette seg gjennom filmen? 

 

Brevet 
1. Hvorfor skriver Juliette et falskt kjærlighetsbrev fra Liam? 
2. Etter festen, mot slutten av filmen, innrømmer Juliette overfor Léane at brevet var falskt. 

Hvordan reagerer Léane på dette? 
3. Er det andre eksempler i filmen der Juliette lyver, eller “pynter” på sannheten? 

 

                                                       Undervisningsopplegg til JEUNE JULIETTE                                                             4 



    
 

Rubiks kube-konkurransen 
1. Juliette begynner å passe Arnaud et par ganger i uken. Hvorfor tror du Juliette sier til 

Arnaud at hun ikke er venn med ham på ekte, og at han er tilbakestående? 
2. Hvorfor tror du Arnaud roper at han hater Juliette etter Rubiks kube-konkurransen? 
3. Arnaud stikker av fra Juliette. Etterpå finner moren til Arnaud ham tilfeldigvis på 

kjøpesenteret. Hun tar med seg Arnaud i bilen for å oppsøke Juliette. Hun stopper 
Juliette langs veien og kjefter på henne. Hun sier blant annet at Arnaud er annerledes, 
og at verden er et farlig sted for ham. Hva tror du moren mener med at Arnaud er 
annerledes? 

4. Hva betyr det å ha en diagnose? 
5. Hva vet du om autisme, OCD og ADHD? 

 

Festen 
1. Hvorfor bestemmer Juliette og Léane seg for å arrangere en fest for hele skolen? 
2. Hva skjer mellom Juliette og Liam på natta etter festen? 
3. Er det greit å ha hjemme-alene-fest når man er 14 år? 
4. Husker du scener fra filmen der ungdommer ruser seg? 

 

Gjenskap scenene fra filmen i klasserommet 
Velg dere ut spesielle hendelser eller scener fra filmen og gjenskap disse i klasserommet. Bytt 
på å spille de ulike rollene. 
 
Forslag til scener: 

1. Scenen der læreren forteller at det skal være åpen dag på skolen, og at han trenger en 
elev til å ta seg av en spesiell gutt. 

2. Scenen fra festen der Juliette blir kalt for “feit ku”. Husker du ansiktsuttrykket og 
reaksjonene til Juliette og Léane.  

3. Juliettes utbrudd i hagen, da hun kaller hele familien for tapere. 
 

Sett ord på filmopplevelsen 

Skriv en filmanmeldelse 
Tenk deg at du er filmanmelder i lokalavisa og skal skrive en anmeldelse av Jeune Juliette. 
Filmanmeldelsen bør ha en innledning, en hoveddel og en avslutning. Husk også å få med 
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filmens tittel og informasjon om hvem som har laget den. Du kan også sammenligne filmen med 
andre filmer som ligner. 
 
Her er forslag til punkter som kan være med i en filmanmeldelse: 

1. Hva handler filmen om? 
2. Hva vil filmen fortelle oss? 
3. Hvordan er forholdet mellom personene i filmen? 
4. Hva synes du om skuespillerne? 
5. Hvordan likte du filmen? 

 

Kreativ skriving 
Lag en kort fortelling, eller et dikt, om personene fra filmen. Her må du bruke fantasien og prøve 
å forestille deg hvordan de hadde det før, eller hvordan de får det etterpå.  
 
Velg å skrive om ett av punktene: 
 

1. Juliette som 7-åring 
2. Juliette, Léane og Arnaud på skolen etter sommerferien 
3. Juliettes liv som 20-åring 
4. Léanes første kjæreste 
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