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David Copperfields äventyr
och iakttagelser
Charles Dickens klassiker "David Copperfield" från 1850
får sprakande nytt liv i Armando Iannuccis filmversion, som
djupdyker i språkets magi och berättandets betydelse.
David Copperfields äventyr och iakttagelser visar hur
kreativa filmskapare kan locka fram nya nyanser ur
klassiska verk och hur mångfald kan ge en ny twist åt en
välkänd berättelse.
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Rekommenderad för årskurs 9 - gymnasiet
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Om filmhandledningen

Filmen och läroplanen

Film är ett spännande och mångfacetterat pedagogiskt
verktyg där våra handledningar är till för att vägleda
dig som lärare. Åldersrekommendationen, som här
sträcker sig mellan årskurs 9 och gymnasiet är just en
rekommendation. Man väljer själv om man vill ta upp
ett eller flera teman ur frågeställningarna och/eller om
man kan viga lite mer tid till fördjupning och närstudier
av själva filmmediet. Du känner dina elever bäst och
vet vad som kan vara relevant och intressant just för
dem. Med den här handledningen kan man även använda klipp ifrån filmen för att få ett tydligare underlag
och stöd för minnet.

Utifrån romanens status som klassiker kan en visning
av filmen kopplas samman med dessa formuleringar ur
läroplanen för grundskolan, i avsnittet ”Skolans värdegrund och uppdrag” (liknande formuleringar återfinns i
läroplanen för gymnasieskolan):

Innan och efter filmen
Inför filmvisningen kan eleverna förbereda sig genom
att läsa romanen eller ta reda på fakta om Dickens
författarskap. De kan även få i uppgift att hålla utkik
efter och skriva ner exempel på lekfullheter i filmberättandet, fantasifulla grepp som filmskaparna använder
för att överraska publiken. Efteråt kan ni prata om
dem – såg alla samma saker? – och hur de fungerade i
berättelsen.
Efter filmen kan eleverna få en skrivuppgift som knyter
an till David Copperfields passion för att berätta med
bildspråk och besjälade beskrivningar. Kanske kan de
få beskriva en person, ett föremål eller en plats med
hjälp av egensnickrade metaforer?
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”Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig
att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och
leva sig in i andras villkor och värderingar.” (under rubriken ”Förståelse och medmänsklighet”)
och
”Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som
utgör den gemensamma referensram alla i samhället
behöver.” (under rubriken ”Skolans uppdrag”)
Filmens centrala tema om skrivande som uttrycksmedel
svarar mot formuleringen under avsnittet ”Kunskaper”:
”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och
skrift på ett rikt och nyanserat sätt.” (under rubriken
”Mål”)
I kursplanen för svenska i högstadiet ingår läsning av
skönlitteratur från olika tider och länder, av romaner
som ”belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor”, samt betydelsefulla verk och ”de historiska och
kulturella sammanhang som verken har tillkommit i”.
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Filmen kan också inspirera eleverna i skapandet av egna
berättande texter och sakprosatexter, med de element
som ingår i kursplanen ”Språkliga drag, uppbyggnad
och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar
och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och
personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.”
Även gymnasiets kursplan i svenska innehåller skrivningar som kan appliceras på arbete med David Copperfields äventyr och iakttagelser. Enligt kursplanen ska
undervisningen bland annat ge eleverna förutsättningar
att utveckla:
• Kunskaper om centrala svenska och internationella
skönlitterära verk och författarskap samt förmåga att
sätta in dessa i ett sammanhang.
• Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från olika tider, dels i
film och andra medier.
• Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över
skönlitteratur från olika tider och kulturer författade av
såväl kvinnor som män samt producera egna texter med
utgångspunkt i det lästa.

Handling
Den unge författaren David Copperfield kliver upp på
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en teaterscen och förklarar för publiken att han ska berätta
om sitt liv, för att ta reda på om han själv har varit hjälten i
sin egen historia.
Vi får följa med till huset Skatboet i Suffolk, där nyblivna änkan Clara ska föda barn med hjälp av hembiträdet
Peggotty. Claras svägerska Betsey dyker upp under förlossningen och kräver att få bli gudmor, men flyr i vredesmod när hon inser att barnet är en pojke. Han får namnet
David.
Davids första år är ljusa och glada, och han får minnen för
livet när han får följa med Peggotty till fiskesamhället Yarmouth. På stranden bor hennes bullriga familj – brodern
Mr Peggotty med vuxna adoptivbarnen Ham och Emily – i
ett hus som byggts av en kapsejsad båt, och de välkomnar
David med öppna armar.
När David kommer hem till Skatboet är hans liv förändrat för alltid. Hans mamma har gift sig med den stränge
Edward Murdstone, som flyttar in i huset tillsammans med
sin syster Jane. De styr hushållet med järnhand och när
David gör uppror skickas han till en fabrik i London, där
han får arbeta utan lön. Han inackorderas hos familjen Micawber som är välvilliga men djupt skuldsatta och ständigt
jagade av fogden.
När David får veta att hans mamma har dött lämnar han
fabriken och beger sig – utan ett öre på fickan – till Dover
för att söka upp sin enda levande släkting, fastern Betsey.
Han kommer fram utmattad och utsvulten och tas först
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emot med misstänksamhet av sin faster, ett original som
ägnar mycket kraft åt att jaga bort åsnor (och deras ryttare)
från sin egendom. Men på inrådan av Mr Dick, en skör
släkting som Betsey tar hand om, tar hon David under sitt
beskydd.
Han hjälper Mr Dick att hantera rösterna i sitt huvud som
viskar om den avrättade 1600-talskungen Karl I. Han lär
känna Betseys vän, den försupne advokaten Wickfield,
och hans dottern Agnes. Och han får ta del av gemenskapen bland eleverna på den fallfärdiga skola som ägs av
Wickfield, men domineras av den charmiga överklasslyngeln Steerforth. Där finns också alltiallon Uriah Heep, en
lismande streber som desperat vill klättra på samhällsstegen, och Mr Micawber, som gör ett gästspel som inkompetent latinlärare.

Agnes avslöjar Uriah Heep – numera partner i Wickfields
advokatbyrå – som skurken bakom de försvunna pengarna.
Ham och Mr Peggotty, som hela tiden har letat efter
Emily, hittar henne i London. Steerforth övergav henne
i Frankrike, och när han återvänder till Yarmouth seglar
han ut i en storm. Ham försöker undsätta honom men
Steerforth drunknar.
Betsey får tillbaka sitt hus och David gifter sig med
Agnes. I slutscenen bjuds alla vännerna in till en fest i
trädgården. Efteråt går David till sitt arbetsrum där han
möter sitt yngre jag, sätter sig ner och börjar skriva.

En berättelse med evigt liv
Charles Dickens roman ”David Copperfield” räknas som
Efter examen flyttar David till London och får arbete på
en litterär klassiker – en bok som fortsätter att hitta läsare
Spenlows advokatbyrå. Han förälskar sig i chefens dotter, trots att den skrevs för nästan 200 år sedan. Litteraturproden naiva Dora, och festar vilt med Steerforth, som älskar fessorn Anders Cullhed har definierat begreppet klassiker
att lyssna på Davids livfulla berättelser om människor som som ett verk som ”har en förmåga att gestalta problem
han har mött. Steerforth bönar och ber om att få följa med och ta upp frågor som alltid är aktuella och intressanta”.
till Yarmouth och träffa familjen Peggotty. Vännerna reser Han menar att boken dessutom måste ha ett språk som
dit och Steerforth charmar alla – inklusive Emily, som
dröjer sig kvar hos den som läser.
nu är förlovad med Ham. Steerforth och Emily rymmer
tillsammans, till deras familjers förtvivlan.
• Varför har ”David Copperfield” blivit en klassiker, tror
ni?
David försöker fria till Dora, men blir avbruten av att fastern och Mr Dick dyker upp i London. Alla hennes pengar, • Vem bestämmer vad som är en klassiker?
som förvaltas av Wickfield, har mystiskt försvunnit och
Betsey, Mr Dick och David måste nu flytta till ett litet
• Vilka egenskaper ska en klassiker ha?
kyffe, där även den hemlösa familjen Micawber flyttar in.
En liten skrivarhörna inreds åt David, som nu har insett att Öppen för tolkning
han vill bli författare.
Charles Dickens böcker har filmatiserats många gånger,
på många olika sätt. Bill Murray har spelat snåljåpen
Dora tackar så småningom ja till frieriet men försvinner
Scrooge i En julsaga som elak mediemogul i 80-talets tvfrivilligt ur handlingen i samband med att David och
bransch i komedin Scrooged – spökenas hämnd.
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Den hjärteknipande berättelsen om barnhemsbarnet Oliver Twist har blivit musikal,Oliver!, som även filmatiserades och belönades med sex Oscars.
• Varför vill filmskapare göra egna tolkningar av klassiska verk? Hur mycket får man ändra på originalet?
• Vad är det i Armando Iannuccis tolkning av ”David
Copperfield” som gör att berättelsen känns ny och modern?
Vem får spela vad?
Huvudrollen i David Copperfields äventyr och iakttagelser spelas av Dev Patel, som har indiska rötter. Valet
har fått stor uppmärksamhet eftersom David Copperfield
i tidigare filmer alltid har spelats av en vit skådespelare, men regissören var övertygad om att Patel var rätt
person för rollen.
Resten av rollerna har också fördelats utan hänsyn till
skådespelarnas hudfärg – en metod som ibland kallas
”färgblind casting". Armando Iannucci har förklarat att
tanken är att varje person i publiken ska kunna se någon
som liknar hen själv på filmduken. Filmbranschen har
ofta fått kritik för att de flesta filmer som görs handlar om vita män, och inte speglar dagens multietniska
samhälle.

Lekfullt filmberättande
Armando Iannucci blåser nytt liv i berättelsen om David
Copperfield med hjälp av dynamiskt filmberättande, han
använder en rad visuella knep och infall för att skapa en
sorts uppiggande bergodalbana till filmupplevelse.
• Vad hittar ni för exempel på fantasifulla stilgrepp i
filmen?
• Vad bidrar de med?
Titta på klipp 1, som skildrar när David föds.
• Diskutera hur klippningen och kamerarörelserna påverkar publikens upplevelse av det som händer i bild.
Titta på klipp 2
• I den här scenen har regissören Armando Iannucci
inspirerats av en av filmhistoriens mest hyllade komiker.
Kan ni gissa vem? (Charlie Chaplin) Hur har han gjort
för att återskapa känslan av en Chaplinfilm?

KLIPP 2

• Vad tycker ni om den här metoden?
• Hur påverkar det filmupplevelsen?
• Kan vem som helst spela vad som helst?
• Vad kan man göra mer för att få bättre mångfald i
filmutbudet?

Klipp 2
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• Varför har han valt att göra så, tror ni?
• Hur fungerar det i filmen?
Rätten till sitt namn
David får hela tiden nya namn av människorna i sin
närhet – Davy, Trotwood, Daisy, Doady. Hans faster
ursäktar det med att: ”om jag ska stödja min brorson
ekonomiskt vill jag tycka om hans namn”. I slutet av
filmen blir det viktigt för David att återerövra sitt rätta
namn.
• Varför är det viktigt för oss att inte bli ”felnamnade”?
Jämför exempelvis med transpersoners önskemål att
själva få bestämma vad de ska kallas för eller vikten av
att få sitt namn rätt stavat eller uttalat.
Psykisk ohälsa och bemötande
Faster Betseys släkting Mr Dick lider av psykisk ohälsa,
han hör röster och tror att den avrättade kung Karl I:s
tankar har överförts till hans hjärna.
Titta på klipp 3.
David, och senare Agnes, visar stor medkänsla med Mr
Dick. Istället för att ifrågasätta hans upplevelse eller
”tala vett” med honom försöker de hjälpa honom att
hantera sina tankar.
• Varför är psykisk ohälsa fortfarande så svårt att prata
om?
• Hur kan vi som medmänniskor bäst hjälpa den som är
psykiskt sjuk?
• Vad säger Dickens skildring av Mr Dick om författarens människosyn?

Klassamhället
Filmen skildrar det engelska klassamhället i mitten
på 1800-talet, där David upplever både extrem fattigdom och en priviligierad rikemanstillvaro. Vi möter
människor från alla samhällsklasser: från barnarbetarna
på fabriksgolvet till den snobbiga Mrs Steerforth.
• Diskutera karaktärer som fiskarfamiljen Peggotty, den
skuldsatte Mr Micawber, Davids vän Steerforth och
den slemmige Uriah Heep utifrån var de befinner sig på
samhällsstegen. Hur kan man förklara deras handlingar
utifrån klass?
• Har vi ett klassamhälle i Sverige idag? Hur ser det i så
fall ut?
Dora tackar för sig
Rollfiguren Doras utträde ur historien är en av de stora
förändringarna som Armando Iannucci har gjort med
originalberättelsen. I romanen dör Dora efter ett missfall, men i filmen säger hon själv ”jag hör inte hemma
här, skriv ut mig!”
• Varför har filmskaparna valt att göra så?
• Vad säger greppet om synen på kvinnor 1850 och
synen på kvinnor idag?
En berättelse om berättande
”David Copperfield” är Charles Dickens mest självbiografiska roman och Iannucci har lagt till fler element
från författarens eget liv (som att han brukade spela upp
dialogen med karaktärernas röster medan han skrev). På
så sätt blir filmen en berättelse om berättande, om författarens ständiga jakt på nya sätt att beskriva det han ser.
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Titta på klipp 4.
Filmen är full av livfulla metaforer, som ”jag har berusat
hår” eller ”på min fabrik nickade kolvarna som melankoliskt vansinniga elefanter”.
• Samtala kring bildspråket i Davids skrivande – bolla
metaforer och prata om vad de förmedlar, varför de
funkar (eller inte).
Titta på klipp 5.
"I det här klippet kan vi se hur Armando Iannucci sammanlänkar det lekfulla filmberättandet med språkglädjen, när vi får följa David från spädbarnstiden fram till
skolåldern. Vad använder han för filmiska grepp för att
få oss i publiken att känna att vi ser världen med barnets
blick? Och hur skildrar han Davids växande kärlek till
ord och språk?"

KLIPP 5
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TIPS PÅ FÖRDJUPNING
Läs
The death of Stalin (regi: Armando Iannucci, 2017).
Armando Iannucci som har skrivit, producerat och
regisserat David Copperfields äventyr och iakttagelser har även gjort denna skarpa satir om det politiska
spelet kring Sovjetdiktatorn Josef Stalins död 1952.
Medlemmarna i politbyrån kämpar om den absoluta
makten, men vet att varje felsteg kan innebära döden.
Roligt och fasaväckande om tillvaron i ett totalitärt
samhälle.
Mupparnas julsaga (regi: Brian Henson, 1992).
Scrooged – spökenas hämnd (regi: Richard Donner,
1998).
En julsaga (regi: Robert Zemeckis, 2009).
Den bok av Charles Dickens som har tolkats på film
flest gånger är ”En julsaga”, om den sure snåljåpen
Scrooge som hellre räknar pengar på sin lånefirma
än firar jul. Boken publicerades 1843 och beskriver
hur Scrooge får besök av tre andar som får honom att
omvärdera hela sitt liv och omfamna julfirandet som en
ny människa.
I mer än 20 filmer har filmskapare kopplat egna grepp
kring denna odödliga saga. Michael Caine spelar
Scrooge mot enbart dockor i Mupparnas julsaga
medan Bill Murray gör Scrooge till iskall tv-mogul
i 80-talsfilmen Scrooged – spökenas hämnd. Jim
Carrey gör huvudrollen i Robert Zemeckis datoranimerade actionäventyr från 2009.

”Tusen svenska klassiker” av Jan Gradvall, Björn
Nordström, Ulf Nordström och Annina Rabe (2009)
En klassiker behöver inte ha ett sekel på nacken.
Här listas och dissekeras en stor mängd omistliga
svenska verk – filmer, skivor, böcker och tv-program
– från 1956 fram till vår tid. Inom denna moderna
kulturhistoria ryms Owe Thörnqvist och Amy Diamond, Stieg Trenter och Stieg Larsson, Det sjunde
inseglet och Fucking Åmål.
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Läs
”David Copperfield” av Charles Dickens (1850)
"Huruvida jag själv blir hjälten i min egen levnadssaga
eller om det blir någon annan som kommer intaga den
platsen, skola följande blad utvisa."
Så börjar ”David Copperfield”, Charles Dickens delvis
självbiografiska roman om en drömmare som föds till
att berätta historier, och det myllrande persongalleriet
som möter honom längs livets krokiga stig.
"Svenska klassiker I, II & III" (novellboxar)
Ibland kan det vara lättare att närma sig ett klassiskt
författarskap via noveller. Förlaget Novellix ger ut små,
inbundna novellböcker, och i serien ”Svenska klassiker” har man samlat tolv berättelser av författare som
Selma Lagerlöf, August Strindberg, Moa Martinson,
Vilhelm Moberg och Karin Boye i tre boxar.

KONTAKT
filmiskolan@filminstitutet.se
filminstitutet.se/filmpedagogik
Observera
Filminstitutet kan inte garantera att filmen finns i
distribution sedan den har slutat visas på ordinarie
biografrepertoar.
Här kan ni lära er mer om hur en hittar och bokar film
för visningar i lärande sammanhang.
filminstitutet.se/skolbio

