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Bakgrund: Chaplin och Chaplins pojke
Chaplin började arbetet med ”Chaplins pojke” i mitten av
1919. Det var en händelserik period i regissörens händel-
serika liv. I Första världskrigets (1914-1918) slutskede
reste Chaplin tillsammans med sina vänner och kolleger
Mary Pickford och Douglas Fairbanks på en landsomfat-

tande, mycket framgångsrik turné för att sälja så kallade
frihetsobligationer som stöttade de allierade. Han gjorde
också en mycket vågad film, ”Shoulder Arms”, som var en
krigskomedi som utspelade sig i en skyttegrav i Europa.
Trots en viss förhandsskepsis – Man kan väl inte skämta
om Kriget? – blev filmen enormt populär och även såhär i
efterhand måste den ses som en av regissörens absolut
bästa kortfilmer. I ”Shoulder Arms” kan man också ana
det som lite senare komma skulle ur Chaplins produktion:
det unika mötet mellan sorg och humor. För det är den
enahanda och slitsamma vardagen för den hemlängtande
soldaten som här är i fokus och som i Chaplins tragiko-
miska gestaltning visar på krigets absurditet. 
1918 hade Chaplin också ingått sitt första (av fyra)

äktenskap. Bruden hette Mildred Harris och var sexton år
gammal och giftermålet tvingades enligt Chaplin själv
fram av en skengraviditet. Ett år senare var Mildred gra-
vid på riktigt och födde den 7 juli 1919 en son, Norman
Spencer Chaplin, som dog efter bara tre dagar. Paret reste
en gravsten med inskriptionen "The Little Mouse" och
Chaplin tog barnets död mycket hårt. När han började
arbeta igen lade han sina pågående projekt åt sidan för ett

Chaplins pojke

”Chaplins pojke” från 1921 var Charlie Chaplins första

långfilm. Tack vare längden kunde han fördjupa det

dramatiska patos som antytts i tidigare filmer och det

blev en film som framgångsrikt växlar mellan svärta

och komik, mellan tårar och skratt. ”Chaplins pojke” är

också en av de finaste skildringarna av en ömsint

fader-son-relation i filmhistorien som visar att blod inte

alltid är tjockare än vatten.
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Den femårige Jackie Coogan som spelar den andra
huvudrollen i ”Chaplins pojke” var dock inte den som sin-
kade inspelningen. Han var, enligt Chaplin, en sann
naturbegåvning. Liksom Chaplin hade Jackie Coogan en
enastående mimik – han kunde härma vad som helst, och
gärna just Chaplin, och behövde bara repetera varje scen
ett par gånger före tagning. Och så värst många omtag-
ningar krävdes inte heller. Chaplin hittade Jackie i en vau-
devilleföreställning där han härmade sin pappa som var
artist. Efteråt stämde han träff med pojken och hans
föräldrar, blev helt tagen och lär ha sagt att Jackie var
"den mest fantastiska person jag någonsin träffat". De två
kom att utveckla en mycket nära och vad Chaplin anbe-
langar mycket komplex vänskap: å ena sidan blev Chaplin
enligt vittnesmål "som ett barn" när han var med Jackie
och kunde till exempel ägna timmar åt att fascinerat iak-
tta myror tillsammans med pojken, å andra sidan blev han
en fadersgestalt för Jackie – en extrapappa till en pojke
som blev en ersättningsson för den han nyss mist. Jackie
Coogans öde kom efter ”Chaplins pojke” att likna många
andra barnskådespelares: han hyllades, han spelade med i
några till filmer men blev ointressant för branschen när
han kom i tonåren och förlorade sin barnsliga näpenhet.
Ironiskt nog blev hans näst mest kända roll den som den
bisarre Onkel Fester i TV-serien ”Familjen Addams”
(1964-66) – antitesen till den bedårande pojken i Chap-
lins film.
”Chaplins pojke” utspelar sig huvudsakligen i slummen

i en på klassiskt Chaplinmanér icke namngiven stad.
Enligt många är miljön snarare europeisk än amerikansk,
varför man brukar tolka den som inspirerad av Chaplins
egen barndomsmiljö. Regissören växte upp i fattigdom i
en förort i södra London där han i långa tider bodde
ensam med sin några år äldre bror Sydney medan mam-
man var intagen på psykisk klinik. Han försörjde sig på
olika ströjobb, bland annat som blomsterförsäljare,
springpojke, hjälpreda på en läkarmottagning, betjänt,
tryckpressare, glasblåsare och genom att tillverka leksaks-
båtar av papp och sälja på gatan. Redan som åttaåring
började han även få engagemang i varietéer och i tonåren
blev det hans enda levebröd. Under en period, den som är
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helt nytt, om och med ett litet barn. Arbetet resulterade i
den första långfilmen ”Chaplins pojke”, eller ”The Kid”
som den heter på originalspråk – "en film med ett leende
och, kanske, en tår" som filmen presenterades som. 
Just kombinationen av leende och tårar var något helt

nytt för filmbranschen som generellt var skeptisk inför
Chaplins nya projekt: antingen gjorde man tragedier eller
så gjorde man komedier och två olika genrer ansågs inte
kunna sammanblandas. Men Chaplin envisades. I sin
självbiografi från 1964 skriver han apropå en skarp dis-
kussion i ämnet med en kollega: "Jag sade att övergången
från slapstick till patos var en fråga om känslighet (…),
att om konstnären tänkte på en viss värld och uppriktigt
trodde på den, skulle det hela bli övertygande, hurdan
blandningen än var." 
Att Chaplin fick genomdriva sina egensinniga idéer

berodde på den unika position han hade i Hollywood, och
i världen, vid den här tiden. De allra flesta filmkontrakt
liknade mer eller mindre slavkontrakt – men i Chaplins
kontrakt med filmbolaget First National (framförhandlat
av brodern Sydney Chaplin) fanns angivet att regissören
skulle få producera sina egna filmer samt att varje film
skulle få ta den tid och de pengar i anspråk som han an-
såg krävdes. Eftersom Chaplin var en samvetsgrann ar-
betsnarkoman förelåg knappast någon risk att han skulle
ligga på latsidan och på så vis missbruka det generösa
kontraktet. Ändå blev filmbolaget otåligt och ansåg att
arbetet med ”Chaplins pojke” drog ut på tiden i onödan.
Publiken var van vid tre-fyra Chaplinpremiärer per år och
First National var oroliga för att den omåttligt populäre
regissören skulle falla i glömska. Att det tog lång tid för
Chaplin att göra film berodde på hans perfektionism. För
det första ville han göra allt själv: skriva, hitta inspel-
ningsmiljöer, rollbesätta, producera, regissera, spela hu-
vudrollen, klippa och, när ljudfilmen kom, komponera
musiken. För det andra spelade han, till skillnad från de
allra flesta andra, in sina filmer kronologiskt, scen för
scen, vilket är ineffektivt men, enligt många, ger ett bättre
slutresultat. För det tredje nöjde han sig inte förrän allt
var precis som han hade tänkt sig – med följden att
många scener krävde oerhört många omtagningar.
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mest detaljerat beskriven i självbiografin, bodde familjen i
en pytteliten vindskupa på Pownall Terrace och det sägs
att den skruttiga bostad där Charlie och pojken bor i
”Chaplins pojke” är en kopia av just den lägenheten.
Trots skepsis från såväl kolleger som filmbolag blev

”Chaplins pojke” vid premiären 1921 en omedelbar och
enorm succé som hyllades av kritiker och inom några år
hade distribuerats till mer än femtio länder världen över.
Femtio år senare, 1971, släppte Chaplin filmen på nytt i
en något omklippt version med ett nyskrivet soundtrack. 

Filmens handling
En mamma lämnar fattigsjukhuset med sin baby i armar-
na. Hon sätter sig på en parkbänk, uppenbart bekymrad.
Så får vi se en kort scen med babyns pappa, en konstnär
som tydligen anser sin konst viktigare än sin käresta och
sitt barn. Mamman går vidare och när hon ser en flott bil
parkerad utanför ett stort hus lägger hon babyn i baksätet
med hopp om en bättre framtid för hen. Strax dyker dock
ett par tjuvar upp och kör iväg med bilen. När de stannar
vid en slumgata hör de babyskrik, blir förskräckta och läg-
ger barnet i sitt knyte intill några soptunnor. Mamman,
återigen på parkbänken, ångrar sig och rusar tillbaka men
bilen är borta. Hon ringer desperat på husets ringklocka
och sjunker ihop intill paret som öppnar dörren.
Nu kommer Charlie gående genom slumområdet och

hittar knytet med babyn. Förvånad undrar han varifrån
den kommer och frågar en förbipasserande kvinna med
barnvagn om barnet är hennes. Hon nekar men medan
hon är inne i en butik lägger Charlie barnet i barnvagnen
och smiter men upptäcks och skälls ut. Han fortsätter att
försöka göra sig av med barnet men misslyckas. Till slut
sätter han sig ned på trottoarkanten med ungen i famnen

och hittar då en lapp i knytet: "Snälla, älska och vårda
detta föräldralösa barn." Charlie tittar närmare på babyn
och blir uppenbart intagen. Han tar den med sig hem och
när några kvinnor utanför porten frågar efter barnets
namn försvinner han in en kort stund (för att kolla kön-
et?) och återvänder sedan och svarar "John". Därefter får
vi se hur Charlie ordnar det för sin lille son: han klipper
till blöjor, har snott ihop en liten hängstol med finurlig
nappflaska som barnet själv kan manövrera samt en pott-
stol. Han killar och gullar med barnet.
En textskylt anger att det nu gått fem år. Pojken sitter

utanför porten och rengör naglarna, springer sedan in och
blir inspekterad av pappa Charlie: öron, hals och händer.
Därefter är det dags för dagens arbetspass: pojken pangar
rutor och Charlie som ett slags ambulerande glasmästare
släntrar efter med glasrutor och kitt. Kommersen går rik-

tigt bra tills de blir påkomna av en polis som jagar dem.
Så småningom kommer de hem, trötta och hungriga, och
äter en mycket rejäl portion grötliknande gegga.
Nu får vi se en scen med pojkens mamma som vid det

här laget har blivit en rik och berömd sångerska som
emottar enorma blomsterarrangemang från beundrare
men också ägnar sig åt välgörenhet. Hon besöker slum-
kvarteren och delar ut mat, pengar och leksaker. Utanför
Charlies port sitter hon ner en stund och minns sitt eget
försvunna barn. Just då kommer pojken ut och hon ger
honom ett äpple och en leksakshund – utan att känna
igen sin son. Lite senare steker pojken en rejäl hög pann-
kakor som han och pappa Charlie delar mycket rättvist.
Därefter går han ut igen och blir då attackerad av en
större pojke som tar leksakshunden ifrån honom. Charlies
pojke jagar efter och slåss framgångsrikt, småningom
påhejad av Charlie, tills den andre pojkens mycket mus-
kulöse bråkstake till storebror kommer och muckar med
Charlie. Det hela leder till en komisk fajt mellan de två till
storleken mycket olika männen.
När fajten är över kommer mamman med pojken i

armarna och ger sig sedan av med löfte att komma till-
baka. Pojken har hög feber, Charlie bäddar ner honom
och ringer efter läkare. När doktorn kommer frågar han
om Charlie är barnets far varpå han svarar "I praktiken"
och visar doktorn lappen som han hittade i babyns knyte
och som han omsorgsfullt förvarar i en gammal tidning.

Doktorn konstaterar bryskt att barnet behöver ordentlig
vård och omsorg och att han ska se till att det får det.
Efter konvalescensen sitter pojken i sängen och läser i en
tidning då två män från stadens barnhem plötsligt kom-
mer för att hämta honom. Både han och Charlie blir
förtvivlade och gör kraftigt motstånd, bland annat med
hjälp av en hammare, men när också kvarterets polis läg-
ger sig i saken blir kampen för ojämn och pojken placeras
på barnhemsbilens flak. Han gråter och skriker hjärtskä-
rande efter pappa Charlie. Charlie jagas av polisen över
hustaken, lyckas bli av med förföljaren och kan därefter
återförena sig med pojken i en öm omfamning. De två
söker upp ett härbärge där de kan stanna över natten.
Under tiden har mamman återvänt till Charlies lägen-

het och hittar där lappen hon skrev när hon lämnade sitt
barn och inser att pojken som hon hjälpt är hennes son.
Hon låter föra in en efterlysning i tidningen. Charlie och
pojken går och lägger sig på ett härbärge och till Charlies
förtret måste han betala för dem båda trots att de delar
säng. När de småningom somnat ser härbärgesägaren
efterlysningen i tidningen och bär med sig den sovande
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pojken till en polisstation dit mamman snart kommer. Hon
gråter glädjetårar medan pojken gråter längtanstårar efter
sin pappa. När Charlie vaknar och upptäcker att pojken är
borta störtar han iväg och letar förgäves efter honom. Till
slut sjunker han utmattad ihop utanför sin port och dröm-
mer en märklig dröm om en paradisstad befolkad av idel
änglar tills den dag då synden i form av smådjävlar nästlar
sig in och förstör allt. Han ruskas vaken av en polis som
tar med honom till pojkens mammas hus. Han återförenas
med sin pojke och bjuds sedan in i huset. 

Inför visningen: introduktion
För att lättare finna fokus på samhällsfrågor i samtalet
efter ”Chaplins pojke” kan det vara bra att redan i en kort
introduktion till filmen före visningen "plantera" några
tankar hos barnen. Utan att värdera eller styra deras upp-
levelse kan man rikta deras uppmärksamhet mot några
intressanta aspekter av filmen. Till exempel såhär: 
Vi ska se en film som heter ”Chaplins pojke”. Den hand-

lar om en ensam och fattig man som en dag hittar en över-
given baby på gatan. Han tar hand om den och de två blir
precis som far och son och gör allting tillsammans. Men
det finns de som inte tycker att mannen är en bra pappa
och att pojken i stället borde bo på ett barnhem. Och så
finns pojkens mamma som letar efter sitt barn.
Den här mannen har inget namn – men vi kan kalla

honom Charlie. För han spelas av Charlie Chaplin. Chaplin
har också skrivit manuset och regisserat filmen. Är det
någon som sett en film av Chaplin förut? Vet hur han ser
ut? När han gjorde ”Chaplins pojke” var han enormt
berömd över hela världen – alla visste vem han var och
nästan alla älskade honom. Han var också väldigt rik, för
han hade tjänat mycket pengar på sina populära filmer.
Ändå gjorde han alltså ”Chaplins pojke” som handlar om
en fattig och ensam människa och ett fattigt, övergivet
barn. Det kanske beror på att han själv var väldigt fattig
när han var liten. Då bodde han ensam med sin bror i Lon-
don och när han var i er ålder arbetade han för att kunna
få mat och betala hyra. Det sägs faktiskt att det lilla rum-
met som Charlie och pojken bor i i filmen ser precis ut som
den lilla lägenhet som Chaplin bodde i som barn. Chaplin
sade långt senare, när han var rik och berömd, att han
aldrig kunde glömma hur det var att vara fattig och hung-
rig och att han aldrig skulle vänja sig vid att leva lyxigt. 

Fattigdom då och nu
Filmen utspelar sig i USA runt 1920, för nästan ett hundra
år sedan. Precis som nu fanns det många människor som
var väldigt fattiga, precis som Charlie, pojken och pojkens
mamma i början av filmen. Hur märker man att de är fat-
tiga? (Trasiga kläder, trasiga möbler, liten lägenhet, slu-
mområde, plockar fimpar, återanvänder myntet till gas-
mätaren etcetera.) 

• Hur ser det ut där Charlie och pojken bor? Tror ni att det
finns sådana fattiga områden i dag också? I Sverige/andra
länder? Sverige har också varit ett fattigt land, med män-
niskor som svalt och bodde i jättedåliga och trånga hus
och lägenheter. Många flydde från Sverige för att försöka
få det bättre i ett annat land – framför allt i USA. I dag är
Sverige ett rikt land och i stället kommer människor hit
för att få det bättre här än i sina hemländer. Varför tror ni
att de inte kan bo kvar i sina hemländer? Hur tror ni att de
får det när de flyttat till Sverige? Får vem som helst flytta
hit?

• Men fastän Sverige är ett rikt land nu så finns det ändå
fattiga människor i vårt land också. Och de fattiga blir fler
och fler. Vilka är det framför allt som är fattiga i Sverige –
vet ni det? (Invandrare, arbetslösa, långtidssjuka och en-
samstående föräldrar.) Varför är det just de här personer-
na som blir fattiga? Hur märker man att någon är fattig i
Sverige? Syns det alltid på en person, sådär som det syns
på Charlie i filmen? Vad kan man göra åt det? Kan ni göra
något åt det, tror ni?

• En sak som man kan göra för att bekämpa fattigdom är
det som kallas Fördelningspolitik. Vet ni vem Robin Hood
var? Vad gjorde han? Det han gör, att ta från rika och ge
till fattiga, kallas fördelningspolitik och det gör man hela
tiden i Sverige. Vet ni hur? (Genom skatter.) De som tjä-
nar mycket pengar får betala mycket i skatt till staten /lan-
det och de som är fattiga betalar mindre. Och skatterna
används sedan till skolor, dagis och sjukvård så att alla ska
ha råd att kunna gå på dagis, i skolan och gå till en läkare
när de är sjuka. Och ingen i Sverige ska behöva bo i slum
och vara hungrig som Charlie i filmen. Men det är faktiskt
så, att på senare år så har de som redan var rika förut bli-
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vit allt rikare och de som var fattiga förut har blivit allt
fattigare. Man brukar säga att klassklyftorna har ökat. Att
Sverige har blivit ett orättvisare land.

Moderskap, faderskap och Vad är en familj?
Minns ni hur filmen börjar? Mamman kommer ut från ett
sjukhus med sin baby i famnen. Hon är ensam och olyck-
lig och vad gör hon med sin baby? Varför lämnar hon
ifrån sig sin baby? Förr i tiden var det svårt för en ensam
mamma att ta hand om ett barn eftersom hon inte kunde
försörja sig då. Det fanns inga dagis och hon fick inga
pengar från staten för att ta hand om sitt barn. Det finns
det nu. I Sverige –¬ men det är väldigt olika i olika län-
der. 

• I en del länder är det fortfarande en katastrof för en
ung ensam kvinna att få ett barn och hon kan till exempel
vara tvungen att adoptera bort barnet. Vad gör pojkens
pappa i filmen? Varför struntar han i sitt barn, tror ni? Får
pappor strunta i sina barn? Kan de göra det?

• Men pojken i filmen får det ju bra ändå – för vad hän-
der? Först försöker Charlie göra sig av med babyn han hit-
tat – kommer ni ihåg vad han gör? (Lägger det i en kvin-
nas barnvagn, försöker lägga tillbaka det där han hittade
det, sätter det i famnen på en gubbe som går förbi.) När
ändrar han sig och bestämmer sig för att behålla babyn
och ta hand om den? Vad är det som gör att han plötsligt
tycker om babyn? Är Charlie en bra pappa? Varför/varför
inte? Verkar han och pojken tycka om varandra? Hur vet
man det? 

• Varför vill mamman ha tillbaka sitt barn? Vill pojken bo
hos sin mamma eller hos Charlie? Vilken är hans familj:
är det mamman eller Charlie – eller kanske både och? Vad
är egentligen en familj? Hur kan en familj se ut?

“Barnets bästa” - då och nu
Fastän pojken har det bra hos Charlie och vill bo med ho-
nom så finns det andra som tycker att han har det dåligt
där. Minns ni vem? (Doktorn) Varför tycker han inte att
Charlie duger som pappa? Vad menar han med att pojken
behöver "ordentlig vård och omsorg", tror ni? Får han inte
det hos Charlie? Vart vill doktorn flytta pojken? (Till ett
barnhem.) Varför vill inte pojken flytta till barnhemmet?

• Hur går det till när personalen från barnhemmet ska
hämta pojken? Vad händer? Är det någon som frågar poj-
ken vad han själv vill – om han vill bo med Charlie, till
exempel? Tror ni att det kan gå till såhär, att någon kan
komma och tvinga ett barn att flytta till ett barnhem? Nej,
nu för tiden i Sverige får man inte göra såhär. Man måste ta
reda på mycket ordentligare hur barnet har det i sitt hem.
Man pratar både med föräldrarna och med barnet och lyss-
nar på vad hen vill.

• Det finns till och med skrivet i Konventionen om barnets
rättigheter – känner ni till den? Det är en samling regler
som handlar om hur barn ska ha det och som de flesta län-
der i världen har varit med och tagit fram och måste följa.
Här står det bland annat att alla barn har rätt till sina för-
äldrar, att alla barn har rätt att få säga vad de tycker och att
alla barn har rätt att gå i skolan. Här står det också att man
ska ta hänsyn till "barnets bästa" när man bestämmer om
barnets framtid. Vad betyder "barnets bästa"? Vad tycker ni
skulle vara barnets bästa i filmen – var skulle pojken bo?
Tycker ni att ni brukar få säga vad ni tycker? Och lyssnar de
vuxna på er då? 

Stumfilmens estetik & Chaplins teknik
Staden som Charlie, pojken och de andra bor i i filmen, vil-
ken stad är det tror ni? Finns den på riktigt? Nej – i stället
har Chaplin och hans medarbetare byggt upp hela stads-
kvarter i en filmstudio så att det ser ut som en riktig stad
och liknar det bostadsområde i London som Charlie Chaplin
själv bodde i med sin bror när han var liten. Kanske just i en
sådan lägenhet som Charlie och pojken bor i i filmen. Minns
ni vad pojken i filmen" jobbar" med? När Chaplin var liten
så krossade han nog inte så många rutor men han jobbade
med många andra saker för att kunna köpa mat och betala
hyran för lägenheten: han jobbade som blomsterförsäljare,
springpojke, hjälpreda på en läkarmottagning, betjänt,
tryckpressare, glasblåsare och genom att tillverka leksaks-
båtar av papp och sälja på gatan. Så småningom började
han också jobba som skådespelare på teatern. Hans mam-
ma var ofta sjuk och låg på sjukhus i många år och hans
pappa bodde tillsammans med en annan familj och dog när
Charlie var ganska liten. Under en tid bodde han också på
ett barnhem och då var han tvungen att bo på en annan
avdelning än brodern så de saknade varandra jättemycket –
precis som den lille pojken i filmen saknar Charlie när de
skiljs åt.

• ”Chaplins pojke” är ju en så kallad stumfilm. Vad betyder
det? Jo – att filmen är helt inspelad utan ljud. Personerna
pratar ju inte så att vi hör. Förstår vi ändå vad de säger? Ja,
med hjälp av textskyltar och ännu mer med hjälp av deras
kroppsspråk. Skådespelarna i stumfilmer var experter på en
särskild skådespelarstil som heter pantomim. Det betyder
att man visar med sin kropp och med sina miner vad man
känner i stället för att säga det. Det är en svår konst som
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Charlie Chaplin var en verklig expert på. Hur skulle ni se ut
om ni var pantomimskådespelare och skulle visa att ni var
rädda? Ledsna? Arga? Glada?

• Chaplin tyckte att stumfilmen och pantomimkonsten var
mycket bättre än talfilm så när alla andra började göra tal-
film i slutet av 1920-talet, några år efter att ”Chaplins poj-
ke” hade premiär, fortsatte han att göra stumfilmer. Till slut
var det bara han kvar i hela världen som gjorde stumfilmer.
Varför tror ni att han fortsatte med stumfilmer? Jo – därför
att han tyckte att pantomim var en finare konst än talskåde-
speleri och därför att han själv var så oerhört bra på det:
kroppsspråk, mimik, akrobatik och dans. Ibland kan det ju
också kännas svårt att berätta vad man tycker, tänker och
känner. Då kan det kännas lättare att visa det med kroppen.
När då, till exempel? Har ni varit med om det? Faktiskt så
var Charlie Chaplin, fastän han var så berömd och så älskad
av alla, väldigt blyg. Han tyckte inte alls om att stå och
prata framför en massa människor och han tyckte att det
var läskigt att träffa människor som han inte kände. Kanske
tyckte han också att det var lättare att visa vad han tänkte i
stället för att prata?  

• När ni såg ”Chaplins pojke”, tänkte ni mycket på att fil-
men var en stumfilm? Och/eller att den var svartvit i stället
för i färg? Störde ni er på det eller tyckte det var dåligt? Om
ni glömde bort det efter en liten stund – varför gjorde ni
det, tror ni? Vad är det som gör en film bra? Är det någon
särskild scen som ni kommer att minnas från ”Chaplins
pojke”? Varför just den?

Tips: läs & titta vidare
Böcker:

Barns tankar om fattigdom i Sverige (Stockholms stadsmis-
sion, 2011)
FN:s konvention om barnets rättigheter – finns att ladda
ner i såväl barn- som vuxenversion via t ex BRIS.se 

David Robinson, Chaplin. His Life and Art (McGraw Hill,
1985)

Filmer/TV:
Barns rätt – en TV-serie i fyra delar om barns rättigheter
för årskurs 0-3. Finns tillsammans med en lärarhandled-
ning på ur.se
Shoulder Arms (Charlie Chaplin, 1918)
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