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Stockholm Pride är Nordens 
största pridefestival som 
hålls varje år, första veckan 

i augusti. Men för andra året i 
rad blir festivalen annorlunda på 
grund av pandemin. En del upp-
trädanden och föreläsningar 
kommer att hållas på plats men 
mycket är digitalt. 

Vera har deltagit i paraden i 
hela sitt liv och gick med sin familj 
för första gången när hon var 
 bebis.

– Det är kul att hoppa i hopp-
borgen i Pride Park och att tävla i 

tälten och vinna en massa saker, 
säger Vera som tycker att det är 
tråkigt att det inte blir  någon rik-
tig Pridefestival i år heller.

Fyra mammor
Vera har en stor regnbågs familj. 
Hennes två mammor bor inte 
längre tillsammans och hennes 
mamma Linnéa är nu tillsammans 
med bonusmamma Anna, som 
har dottern Amanda. Hennes 
 andra mamma Katina bor ihop 
med bonusmamma Malena.

– Om någon frågar om min 

 familj säger jag att jag har fyra 
mammor. Man är olika, det är 
alla familjer, säger Vera som bor 
ungefär varannan vecka hos sina 
mammor i Stockholmsförorten 
Kärrtorp. Där bor flera regn-
bågsfamiljer.

Vera är inte ensam i klassen 
om att ha flera mammor och 
brukar inte få frågor om sin familj 
i skolan. Men mamma Linnéa 
tycker ibland att det kan vara lite 
störande att vuxna utgår från att 
hon är tillsammans med en man.

Sommarens höjdpunkt
Vera tycker att det är roligt med 
en stor familj och att ha två rum.

– När man har en stor familj 
har man flera att leka med och 
alla mammor behöver inte diska.

Pridefestivalen är i vanliga fall 

sommarlovets höjdpunkt, som 
hela familjen tycker är rolig och 
viktig för att ta ställning och stå 
upp för varandra.

Hoppas på nästa år
I år kommer familjen i stället åka 
till landet för att sola och bada 
under festivalen. 

Vera hoppas på ett extra stort 
och roligt Pride nästa sommar, 
då pandemin förhoppningsvis är 
över. Då kommer de att delta 
och vara både på festivalen och 
gå i paraden.

– Jag hoppas på ett stort pride-
tåg, att det är lagom varmt ute 
och så vill jag dansa mycket.
Cassandra Solback
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En stor del av Pridefestivalen blir digital även i år. Vera som varit på 
Pride sedan hon var bebis längtar tills hon kan gå i ett pridetåg igen.
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Foto från ett  
tidigare års Pride-

firande!

Bonus- 
mamma 

Malena

Mamma
Linnéa, 41

Vera, 8 

”När man har en stor 
familj har man flera 
att leka med och alla 
mammor behöver 
inte diska.”

Vera, 8 år

Pride
Betyder stolthet på 
 engelska. Pride handlar 
om att vara stolt över 
vem man är oavsett kön, 
 etnicitet (tillhörighet till 
en grupp av människor) 
och om man blir kär i 
tjejer eller killar. 

Regnbågsfamilj
Kan vara en familj med 
två mammor eller två 
pappor som har barn. 

Regnbågen används 
som symbol för att visa 
att alla är olika och att 
alla räknas.

Bonusmamma
Bonusmamma/bonus-
pappa/bonusförälder är 
en vuxen som bildar 
 familj med en annan 
vuxen som har barn 
 sedan innan.

Demonstration
En grupp människor 
som tillsammans står 
upp för något eller visar 
att de tycker att något 
är fel.

Va?
Vad betyder det?

”Man är olika, det är alla familjer”

Pridefestivalen ...

  Är en årlig fest som uppmärksammar att 

alla har rätt att vara den man är och att 

man får vara kär i vem man vill.

  Festivalen har hållits sedan 1998 och hålls 

under vecka 31, som oftast är i slutet av juli 

och början av augusti. Den första pride- 

demonstrationen hölls i Örebro 1971.

  Prideparaden, eller pridetåget, är festivalens 

demonstrationståg och Skandinaviens störs-

ta prideparad där cirka 50 000 deltagare går 

tillsammans genom centrala Stockholm och 

ungefär 500 000 personer ser på tåget.

  I år kommer Prideparaden vara digital och 

innehålla bland annat videohälsningar.

Regnbåge över Kärr-
torp. En teckning som 

Vera ritat och som 
sitter på kylskåpet.

”Min familj är bäst”, säger Vera  
som är stolt över sin stora regnbågs-
familj. Hon har deltagit i sju Pride-
parader av nio möjliga. Förra årets 
festival var digital och det blir den 
även i år. FOTO: LISA ARFWIDSON

MammaKatina, 39

Bonus- 
mamma

Anna

Bonus- 
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Sommaren 2016 hade 
 programmet  ”Sommarlov” 
 superhjältetema och redak

törerna försökte hitta på ett hot 
mot programmet. Det blev en 
2,40 meter lång ”Sommarskugga”. 

Efter bara några dagar gjorde 
den succé och fick minst lika 
många fanbrev som program
ledarna, vilket gjorde att man 
skapade en Sommarskuggserie. 

Sedan dess har ”Sommarlov” 
varje vår inletts med serien, där 
man försöker lista ut vem som 
gömt sig i dräkten.

Förra veckan avslöjades det 
att kapten Doris (Marianne 
Mörck) låg bakom årets skugg
slemsattacker. Hon var den som 
hade skapat skuggmoln, skugg
slemsvulkaner och busat med 
 cirka 200 liter skuggslem!

– Det har varit alldeles  
underbart att vara Sommar
skuggan nummer 6, säger 
Marianne Mörck i SVT:s 
pressmeddelande.

Magisk dräkt
Sommarskuggans dräkt 
framställs i program
men som magisk. Den 
sägs ”kalla” på folk som är 
nära och göra dem sugna 
att ta på sig dräkten. Den som 
gör det blir busig och kan kasta 
skugg slem, men det är först när 
rätt person bär den som Sommar
skuggan kan bli fulländad. 

Sedan Sommarskuggan skapa
des har fler skuggor dykt upp i tv 
– Vinterskuggan och Lavaskuggan. 
De sägs alla komma från Skug
gornas dal, en plats som blivit 
förtrollad av den mögliga troll

packan Xenia. För att bryta för
bannelsen behöver alla skuggor 
bli fulländade och återvända till 
dalen.

Olika program
Historien om skuggorna berättas 
i tvprogrammen om Sommar
skuggan och i ”Sommarlov”. Här 
har man fått veta att det var 
 professor Marulk, kapten Doris 
pappa, som hittade sommar
skuggdräkten och vinterskugg

dräkten i Skuggornas dal och 
tog med sig dem hem när 

Doris och hennes syster 
Petunia var små. 

Doris var alltid 
Vinterskuggan 

och Petunia Sommarskuggan, 
men en dag bytte de dräkter med 
varandra och Petunia försvann. 
Hon hade blivit den fulländade 
Vinterskuggan. 

Professor Marulk åkte till 
Skuggornas dal för att leta efter 
Petunia och där fanns en Lava
skuggdräkt som kallade på honom, 
och han blev den fulländade Lava
skuggan. Sedan dess har kapten 
Doris letat efter  honom. 

I våras kom hon på att hon 
kanske var den utvalda för 
Sommarskuggan och häm
tade i smyg sommarskugg
dräkten från ”chefens” 
kontor på SVT Barn. Men 
det visade sig att inte 
heller hon var den 
 utvalda.

Tusentals brev
Så länge Sommar
skuggan är populär 
och älskad kommer 
 serien att fortsätta, 

 säger AnnaMaria 
Nildén, som jobbar 

med ”Sommarlov” 
och Sommar skuggan:

– Vi får tiotusentals 
brev och mejl med 

tips, idéer, bilder, pyssel 
och gissningar på vem 

som är Sommarskuggan. 
Den har blivit en stor 
 gemensam folkfest bland 
Sveriges barn – en lek som 
aldrig tycks ta slut.

Cassandra Solback

Kultur 1716 Kultur

Sommarskuggan kastar slem på bästa sändnings-
tid och engagerar tiotusentals unga tittare. Men 
kan du historien bakom den populära figuren?

Skuggmysteriet 
fortsätter växa

Marianne  

Mörck, 71, 

skådespelare 

och årets

Sommarskugga

Alexander 

Hermansson,  

29, program-
ledare

Ida On, 25,
programledare

Dante Zia,  
28, program- 

ledare

Redaktör
På tv är det någon som  
bestämmer vilka idéer man 
ska jobba vidare med.

Skuggslem
Svart slajm som Sommar
skuggan kastar omkring sig 
eller häller på folk.

Fulländad
När rätt person tar på sig en 
skuggdräkt blir den fulländad, 
alltså komplett.

Sommarskuggan är med och 
busar i flera olika program på 
SVT Barn och är alltid en dräkt 
som någon har gömt sig i, även 
om det inte alltid är huvudfokus. 
Sommarskuggans 
senaste säsong 
”Skuggornas 
dal” har hittills 
haft 5,6 miljo
ner starter och 
fortsätter att öka. 

”Sommarlov” hade 
mest uppspelad tid på 

play förra året, av alla SVT:s 
program – alla kategorier, med 
8,4 miljoner uppspelade timmar. 

Sommarskuggan skapades av 
flera redaktörer, 

kostymörer 
och produ
center – en 
av dem är 

Tina Mackic 
som också har 

skrivit böcker om 
Sommarskuggan.
Källa: SVT Barn

Va?
Vad betyder det?Hemlig figur                               som busar Tillagningstid: 10 minuter

Ingredienser: 3 dl vatten, 
3½ msk potatismjöl, svart 
karamellfärg.

Gör så här:

1  Blanda alla ingredienser  
i en kastrull.

2  Värm upp tills det kokar, 
vispa samtidigt så att 
det inte blir klumpar.

3 Låt svalna.

OBS! Tänk på att skugg
slem inte är gjort för att 
ätas. Det smakar inget  
vidare. Källa: SVT Barn

Gör ditt eget  
skuggslem

Sommar- 
skugganVinter- 

skuggan
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T ill Mälarhöjdens skolplan i 
Stockholmsorten Häger-
sten, tar sig killar och tjejer 

från olika delar av söderort för att 
spela fotboll tillsammans. Knatte-
laget MIK15 är mixat, vilket bety-
der att alla tjejer och killarsom är 
födda 2015 vara med och spela.

– Det är ingen skillnad på att 
spela fotboll med killar eller tjejer, 
säger Mathilda.

Majlis, August och Mathilda 
känner inte varandra sedan tidi-
gare, men de senaste 1–2 åren 
har de spelat i samma lag. Varje 
söndag året runt, oavsett väder, 
har de fotbollsträning. Roligast är 
förstås att spela fotboll när det 
är varmt ute då man slipper frysa 
och riskera att halka. 

Dagläger
August missade många träningar i 
våras när han hade gipsat sitt ben. 
Inte förrän på ”Sommarskolan”, 
som är ett dagläger där man spe-
lar fotboll från morgon till efter-
middag, kunde han vara med.

– Det var jättekul. Där var det 
både yngre och äldre tjejer och 
killar, säger August.

När man spelar fotboll märker 
man efter ett tag om man är hö-
ger- eller vänsterfotad. Mathilda 
är högerfotad. Det kände hon när 
de hade en så kallad slalomöv-
ning där de sparkade bollen med 
vänster fot i den ena svängen och 
höger fot i den andra svängen. 
Majlis använder båda föt-
terna. Hon skjuter med 
vänster fot när hon står 
med höger ben fram 
men använder höger 
fot när hon ska skjuta 
en bredsida. 

– Jag kan göra 
mål med båda fötter-

na, men mest med höger fot. Det 
beror på vilken fot man vill sparka 
med, säger Majlis.

August använder också bägge 
fötterna men skjuter oftast skott 
med höger. 

”Roligast att göra mål”
Majlis tycker att MIK är det bästa 
laget och längtar efter att bli 
äldre  så att laget kan vinna med-
aljer. Knattelagen ingår inte i 
 någon cup och spelar därför inte 
matcher mot andra lag. Men 

matcher inom laget spelar de ofta 
på träningarna. 

– Det roligaste med fotboll är 
att göra mål, och jag gör 1–3 mål 
varje gång. Jag har fått en medalj 
av min storasyster, säger Majlis. 

De tre tycker att det är roligt 
att alla i laget får testa att spela 
i alla positioner. På träningen har 
alla en egen boll och sedan delas 
de upp i olika grupper på planen, 
där de får öva på att skjuta skott, 
dribbla runt koner, passningar och 
att stå i mål.

Vill bli proffs
– Jag tycker att det är roligast att 
spela mittfältare och att stå i mål, 
säger Mathilda. 

August gillar att vara utespe-
lare för då har man chans 
att göra flest mål. Mathil-
da vill fortsätta att spela 

fotboll i många år till. Majlis och 
August vill bli fotbollsproffs när 
de blir stora. 
Cassandra Solback

Majlis, August och Mathilda spelar fotboll 
mixade laget MIK15 i Stockholm. ”Det är 
ingen skillnad på att spela fotboll med 
killar eller tjejer”, säger Mathilda.

Mixat  
fotbollslag
Ett lag där 
både tjejer 
och killar 
spelar till-
sammans.

Bredsida
När man 
skjuter skott 
med fotens 
insida.

Dribbla
Att föra bol-
len framåt 
genom att 
sparka den 
fram och till-
baka i sidled.

Va?
Vad betyder det?

Maxat med 
mixat lag!

Visste du att …
Forskning visar att mixade trä-

ningsgrupper kan göra idrotten mer 

jämställd och utmana normen att kil-

lar är starkare och bättre. Mixade lag 

och grupper passar även de barn som 

varken ser sig som kille eller tjej. 

Källa: Riksidrottsförbundet

30 tjejer och killar spelar  
tillsammans i laget MIK15!

Tre mixade knattelag
  I Mälarhöjdens Idrottsklubb (MIK) får 

alla som vill spela fotboll vara med, oav-
sett ålder, kön eller funktionsvariation.

  De har flick- och pojklag från 4–18 år  
och tre mixade knattelag med tjejer och 
killar. MIK15 är det mixade lag med äldst 
barn. Där är alla är födda 2015. 

KÄLLA: MÄLARHÖJDENS IK

”Det roligaste med 
fotboll är att göra 

mål, och jag gör 1–3 
mål varje gång.”

”Det tråkigaste när man spelar 
är att bli tacklad”, säger August.

Laget har än så länge inga matcher mot 
andra lag, men de har en egen hejaramsa: 
”MIK – kämpa på!” FOTO: ARI LUOSTARINEN

Louie, 6

 August,  6

Mathilda,  6

Majlis, 6
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Om någon behandlar dig 
orättvist kan du vara 
 utsatt för diskriminering 

och det är olagligt i Sverige. 
Ibland kan man känna sig orätt
vist behandlad utan att det är 
diskriminering. Lagen om diskri
minering ställer olika krav. 

Behandlas annorlunda
Du diskrimineras om du sär
behandlas, alltså behandlas annor
lunda eller sämre, på grund av 
någon av dessa sju så kallade 
 diskrimineringsgrunder:
 Är en tjej eller en kille.
  Känner dig som kille fast du är 

tjej eller tvärtom, eller för att 
du varken känner dig som kille 

eller tjej. När någon kräver att 
du ska vara på ett visst sätt 
bara för att du är kille, tjej, har 
okänt kön eller varken är kille 
eller tjej.

  Kommer ifrån ett annat land, 
på grund av din kultur eller din 
hudfärg.

 Är religiös eller troende.
  Till exempel ser eller hör dåligt, 

inte kan gå, inte kan prata, är 
allergisk eller har svårare för 
vissa saker.

  Blir kär i tjejer eller killar eller 
kanske både och.

 Har en viss ålder.
Om en händelse kan räknas 

som diskriminering beror på vad 
som hänt och i vilken miljö situa

tionen utspelade sig. Till exempel 
får skolan inte säga att du som 
kille inte får ha klänning på dig 
och biografen får inte hindra dig 
att se på bio bara för att du sitter 
i rullstol. 

Lagen skyddar människor mot 
diskriminering – inte företag eller 
organisationer. 

Motsatsen – inkludera
Motsatsen till att diskriminera är 
att inkludera. Det kan man till 
exempel göra genom att låta  
alla få vara med oavsett vilka  
de är och hur de ser ut.
Källa: DO, Diskriminerings
ombudsmannen
Cassandra Solback

12 Nyheter  Sverige

Det finns ord som susar förbi och därför fångar vi 
upp och riktar ljuset mot några av dem. Den här 
veckan tittar vi närmare på ordet diskriminering.

Orättvisa kan vara olaglig
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Barnombudsmannen
Förkortas BO och är en stat-
lig myndighet som jobbar för 
barns och ungas rättigheter 
och intressen.

Diskrimineringsombuds- 
mannen
Förkortas DO och är en 
myndighet som jobbar mot 
diskriminering.

Va?
Vad betyder det?

Visste du att ...Skolan är skyldig att se till att  ingen utsätts för diskriminering och måste  utreda vad som har hänt om någon har  blivit diskriminerad. Skolan måste också regelbundet arbeta för att förebygga all diskriminering.Källa: Umo

Alla  

människor har 

rätt att behandlas 

lika – oavsett 

religion!

SvD Junior förklarar

Hit vänder du dig om 
du blir diskriminerad 

Att bli sämre behandlad 
för att man sitter i rullstol 

kan vara diskriminering. 
FOTO: ERIK SVENSSON/TT

Att bli behandlad sämre för att 
man blir kär i personer av samma 
kön kan vara diskriminering.  
FOTO: STINA STJERNKVIST/TT

Om du tror att du har blivit utsatt för diskriminering är det bra att berätta det för till exempel en lärare eller någon vuxen du litar på. Du kan också prata med Elevhälsan i din skola. Utanför skolan kan du kontakta ungdomsmottag-ningen, Bris, Barnombudsmannen eller Diskriminerings-ombudsmannen om du har frågor om hur diskrimineringslagen fungerar.
Källa: Umo, en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. 
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Charlie, som gick ut sexan i 
våras och bor i Stockholm, 
har  redan börjat jobba – 

som röstskådespelare. Det var 
när en dubbregissör sökte killar i 
Charlies ålder som han gjorde ett 
så kallat röstprov, alltså att man 
provläser det en rollfigur (karak-
tär) ska säga. Charlie dubbar 
hellre än skådespelar.

– Det kan vara lite läskigt att 
spela teater, men när man dubbar 
är det rösten som är karaktären.

Har hörlurar på sig
När man dubbar sitter man i ett 
bås med hörlurar och en skärm 
framför sig som visar replikerna 
som man sedan läser in. 

Charlie sätter sig in i en roll 
genom att titta på original filmen 
eller serien och med tips från 
dubbregissören. Han har dubbat 
vampyren i ”Sjökaptenen Santia-
go”, den lugna spökklubbsmed-

lemmen Peter i serien ”Spökenas 
stad” och den busiga sonen 
 Nando Torres i filmen ”Ja-dagen”. 

Filmen tog ungefär fyra dagar 
att spela in och han jobbade tre 
timmar om dagen.

– De brukar säga att jag jobbar 
snabbt och inte behöver så 
många omtagningar.

Omtagning behövs om man 
säger fel saker, inte synkar med 
rollfiguren eller har fel tonfall.

Anledningen till att en film 
dubbas är ofta att originalet är 
på ett annat språk – vilket kan 
innebära vissa utmaningar.

– En del meningar kan bli 
 kortare på svenska och då rör 

karaktärens mun på sig för länge. 
Och en del ord är mer komplice-
rade på svenska än på engelska.

Kul att uttrycka känslor
Charlie tycker att det är kul att 
få uttrycka olika känslor och att 
få göra lite svårare saker.

– Som när jag gjorde vampyren 
som bryter på spanska.

Han tycker att det är svårare 
med spelfilm än med animerad 
film, då skådespelare ofta ger 
ifrån sig fler kroppsljud och på 
grund av att en del kroppsrörelser 
också ändrar rösten.

– Det svåraste är att dubba en 
hostning eller nysning, men det 
är en rolig utmaning.

Ojämn röst
Nu har Charlie börjat komma in i 
målbrottet och det gör att han 
måste pausa dubbandet. Det beror 
på att rösten kan vara ojämn och 

snabbt ändras från mörk till ljus 
och låta falsk. 

I animerade serier är ofta röst-
skådespelarna äldre än deras 
 rollfigurer och om man då påbör-
jar en säsong och sedan kommer 
in i målbrottet kan det bli svårt 
att dubba fler avsnitt.

– Det ska bli kul att få mörkare 
röst men jag hoppas att jag inte 
behöver vara ledig alltför länge.

Nu handlar det om att vänta 
på att rösten blir stabil igen. Sedan 
hoppas Charlie på fler jobb.

– Det är kul att dubba både 
snälla och elaka karaktärer och 
jag skulle vilja dubba en karaktär 
som sjunger.   Cassandra Solback

Kultur 1716 Kultur

Charlie har redan dubbat både långfilm och serier för bland annat 
Netflix. Men nu tvingas han pausa dubbandet på grund av målbrottet.  

Charlie,  
13, röst-

skådespelare

Målbrottet
När struphuvu
det växer och 
stämbanden blir 
längre och rös
ten blir mörkare 
och djupare. 
Det händer 
både tjejer och 
killar, men killars 
röst förändras 
mer och kan 
vara svårare att 
kontrollera.

Va?
Vad betyder det?

”Jag gjorde ett röstprov och 
fick jobb”, säger Charlie som 
tycker att det är jättekul att 

dubba filmer. Han har dubbat 
filmer och serier till Netflix 
och Nickelodeon. FOTO: LISA 

ARFWIDSON (ALLA)

Att dubba film och serier är 
inte bara Charlies livs första 
jobb, det är en dröm som han 
gärna fortsätter med på sidan 
av skolan.

Charlie ger rollfigurer röst

”Det svåraste är att 
dubba en hostning 
eller nysning, men 
det är en rolig  
utmaning.”

”Det kan vara lite 
läskigt att spela 
teater, men när man 
dubbar är det rösten 
som är karaktären.”

Liten 
film-
ordlista
Dubba
Ljudsätta filmer 
och serier till ett 
annat språk än 
originalet. De 
som dubbar är 
röstskåde
spelare. 

Dubb- 
regissör
Bestämmer hur 
en film eller 
 serie ska dubbas 
och hur karaktä
rerna ska tolkas.
 
Karaktär 
/rollfigur
En person eller 
figur i exempel
vis en film eller 
serie. Kan vara 
både verklig  
eller animerad.

Replik
De förbestämda 
orden och  
meningarna en 
karaktär ska 
säga.

Synka  
(synkronisera) 
När ljud, rörelse 
och händelse 
passar ihop.

Animerad 
film
En tecknad eller 
digitaliserad 
film.

Spelfilm
Bygger på ett 
manus och är en 
berättelse som 
är påhittad eller 
baserad på verk
liga händelser, 
och som spelas 
av skådespelare.

Charlie är van vid att sätta  sig in i olika roller. Han gillar även att rita och skapar ofta egna rollfigurer tillsammans med sina kompisar.




