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Rekordnumrmer 42 

Du håller det tjockaste 

numret av Milo som nå-

gonsin givits ut i din  

hand. Nummer 42 är en 

speciell upplaga som 

bland annat innehåller en 

tolv sidor rekordlång 

specialupplaga med an-

ledning av Laxton Ghosts 

paranormala utredning 

på Äppelviksskolan.   

   Milos lyckades locka de 

världsberömda spökjägar-

na till vår snart hundra år 

gamla skola med rykten 

om oförklarliga fotsteg, 

klassrum som tänds av 

sig själva på nätterna, 

känslan av att vara be-

traktad i den ökända noll-

korridoren och andra 

otäcka berättelser. Besö-

ket blev en succé, eller 

hur man nu vill se det. 

Laxton gjorde en av sina 

mer händelserika utred-

ningar. Natten var full av 

paranormala upplevelser, 

allt dokumenterat både av 

Laxton som släpper sitt 

avsnitt på Youtube unge-

fär samtidigt som det här 

numret kommer ut, men 

också av Milos journa-

lister som var med under 

hela natten och kan intyga 

att det som hände faktiskt 

också hände.  

   I övrigt är numret fullt 

av närgången lärar-

granskning: vad tycker 

dom om våra datorer, vad 

tycker dom om sig själva 

och sin egen undervis-

ning, vad hade de själva 

för betyg i högstadiet, 

vilka sextips kan dom ge 

oss och vad säger de om 

varandra ifall de får möj-

lighet att skvallra, helt 

anonymt... 
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Tycker du att det är okej 

med porrspam på dato-

rerna? Tycker du det är 

okej att barn i 12-13-

årsåldern får se sin 

första porrbild på en 

dator som skolan och 

Stockholm stad har gett 

dem? Inte? Men det tyck-

er tydligen stockholms-

stad.  

 

Vi hade knappt hunnit få 

våra nya datorer förrän de 

första spammen dök upp. 

Datorerna har säkert sina 

fördelar, men det finns 

också mycket som inte 

fungerar. De är tröga, 

laggar och batteriet suger. 

Men värst är kanske ändå 

porrspammen.  

 
Aldrig sett porr förr 

Många som har fått dessa 

typer av bilder har aldrig 

någonsin sett något lik-

nande. Allt sådant här 

borde egentligen vara 

spärrat och många elever 

vågar inte gå till någon 

vuxen eller Urban av 

rädsla för att lärarna ska 

tro att de har varit inne 

och surfat på olämpliga 

sidor.  

   Milo har ringt till Stock-

holms stads datasupport 

för att få deras åsikt om 

det hela och för att försöka 

ta reda på vems ansvar 

det här faktiskt är? 

 
Värdelös support 

Det gick så där. Först fick 

vi stå i telefonkö i ungefär 

20 min. När vi till slut 

kom fram mötes vi en 

djupt oprofessionell sup-

port som mest fick fram 

en massa oklara ”öh” och 

”vad var det du sa”.  

   Efter ett rätt långt samtal 

fick vi ändå inte svar på 

våra frågor. Supporten 

lyckades hela tiden slingra 

sig och vägra svara rakt.  

   Även när vi ringde 

andra gången (med ännu 

längre telefonkö) fick vi 

inga egentliga svar. Denna 

support skyllde dock på 

oss själva och menade att 

det yttersta ansvaret låg 

på vår rektor och IT-

tekniker.  

 
Ska inte vara möjligt 

Vi har även intervjuat 

skolans biträdande rektor 

Emma Berg som sa att 

porrspamet inte ska 

kunna komma upp på 

skoldatorerna eftersom 

allt är kopplat till vårt 

skyddade WIFI. Där ska 

allt vara spärrat men om 

man använder datorn på 

annat sätt hemma så är 

det man själv och ens för-

äldrarna som är felet.  

    
Alla vägrar ansvar 

Men varför kommer det 

då ändå upp spam på 

skoldatorerna medan vi 

faktiskt är i skolan? Och 

vems fel är det egentlig-

en?  

   Alltså ytterst?  

   Att tvinga på oss datorer 

som exponerar barn ända 

ned i 12-årsåldern för 

porrbilder som de aldrig 

sett och sedan skylla på 

oss själva och våra föräld-

rar, det håller inte. Dessu-

tom gjorde Milo en test 

genom att försöka surfa in 

på de tre största porrsiter-

na. Alla var spärrade, men 

när vi sökte på ordet 

”porn sites” fick vi upp en 

topplista och där gick det 

bra att klicka på de flesta 

andra länkar till både fil-

mer och livekamerasänd-

ningar. 
 

Hallå, vi är barn! 

Milo kan inte dra någon 

annan slutsats än att alla 

skyller på någon annan 

och att det slutar med att 

vi elever får skulden. Som 

vanligt alltså.  

   Supporten hjälper oss 

inte heller med att inte få 

mer porrspammet på da-

torerna, utan tar bara bort 

det vi redan har fått. Dock 

sker inget som hindrar det 

från att komma tillbaka 

direkt igen.  

   Supportens utgångs-

punkt var att detta var 

elevernas fel, att vi hade 

tryckt och godkänt något 

på något på datorn som vi 

inte skulle. Så kanske det 

är, men hallå—detta är en 

skola, vi är barn!? Barn 

gör sådant och tydligen är 

våra politiker helt ok med 

att det leder till expone-

ring av grovporr.  
 

Billie Axell 

Molly Garmén 

Stella Hörnsten 

Ingen tar ansvar 
för porrspammen 

Det här är en av många sjukt grova porrbilder som dykt upp på skolans elevdatorer 

på skoltid, fastän det tydligen ”inte ska vara möjligt”. Vi har självklart blurrat bil-

den, men ocensurerade versioner ses dagligen av elever som inte vågar anmäla. 
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Äppelviksskolan har 

haft besök av Laxton 

Ghost Sweden, det mest 

framgångsrika paranor-

mala utredningsteam 

och spökjägare som 

finns i Sverige idag. De 

gör succé både på 

Youtube och Dplay och 

har hundratusentals 

följare världen över. 

Laxton har varit med om 

mycket vid det här laget 

men besöket på Äppel-

viksskolan blev över-

rumplande även för 

dem. 
 

Laxton Ghost Sweden har 

alltså besökt oss på Äppel-

viksskolan och gjort en 

paranormal utredning 

kring alla de rykten om 

spöken och annat oförklar-

ligt som vi hört om genom 

åren. Resultatet blev långt 

mer chockerande än någon 

av oss från början trodde.  

   Laxton Ghost Sweden 

består av bröderna Tony 

Martinsson och Niclas 

Laaksonen med sina re-

spektive Linda Martinsson 

och Sofia Siekas. Tillsam-

mans startade de Laxton 

Ghost Sweden 2014. 
 

Skulle sova över – brann 

inne 

Bröderna blev intresserade 

av vad som händer efter 

döden redan när de var 

små. Julaftonen 1988 var de 

med om en familjetragedi. 

Kusinerna Peter och Jo-

hanna skulle sova över hos 

Tony och Niklas men deras 

pappa ändrade sig på kväl-

len och de fick stanna 

hemma istället.   

   Den natten brann deras 

hus ned och både Peter och 

Johanna dog i lågorna. Ef-

ter det började oförklarliga 

saker hända hemma hos 

Tony och Niklas. 

 

Kusinerna spökade 

  - Föremål flyttades fram-

för oss och andra märkliga 

saker hände, berättar de. 

När bröderna frågade sina 

föräldrar vad det var som 

skedde svarade de alltid: 

”det är bara Peter och Jo-

hanna”.  

   När Tony och Niklas blev 
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Medium: ”Jag skulle nog se mig ofta  

Tony Martinsson från Laxton, William Skrtic Junbrink från Milo, medium And-

reas Östergren och Niclas Laaksonen från Laxton. Bilden är tagen klockan 

03.30 på natten efter många timmars spökjakt i skolan.  



äldre började de experi-

mentera med olika typer 

av elektronik som skannar 

av magnetfält, så kallad 

EMF-mätare samt annan 

utrustning som kan känna 

av energier och därmed 

möjliggöra paranormala 

utredningar.  

   När de startade Laxton 

Ghost Sweden 2014 

skaffade de också kameror 

för att övervaka de platser 

där de inte själva kunde 

befinna sig för tillfället.  

 
Jocke och Jonna 

Det var när de träffade 

Jocke och Jonna (Joakim 

och Jonna Lundell) och 

tillsammans startade 

Youtubeserien Spökjakt 

som Laxton blev riktigt 

kända. Idag har de över 

nittiotusen prenumeranter 

på Youtube och ännu fler 

följare på andra sociala 

medier. De har varit ute på 

världsturné och gjort stor 

succe på Dplay med serien 

Spökjakt där de också har 

med sig ett medium på 

platserna de besöker. 

 
Laxton på Äppelviks-

skolan 

Nu har vi alltså lyckats få 

Laxton Ghost till Äppel-

viksskolan. De är hyste-

riskt efterfrågade men när 

de fick höra om vår snart 

100 år gamla skola och alla 

rykten som finns här, så 

lade de annat åt sidan och 

kom hit.  

   Laxton hade varit ex-

tremt stränga när det 

gällde tystnadsplikt och 

hemlighetsmakeri inför 

besöket. Med deras 

enorma fanbase så hade 

det kryllat av folk runt 

Ghost:  
i Äppelviksskolan 
 

över axeln om jag jobbade sent här” 

Äppelviksskolan klockan 01.34 på natten är en mycket, mycket ödslig byggnad. 
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skolan om det kommit 

fram att dom skulle hit och 

det hade omöjliggjort en 

utredning. 
 

Mängder av utrustning 

Fredagen den 17 januari 

var det hemliga besöksda-

tum som vi bestämt. Milo 

består den kvällen av jour-

nalisterna William och 

Hedda och läraren Jesper. 

Vi kommer till skolan runt 

18:30 och går igenom vilka 

platser som vi ska priori-

tera för spökjakten. Alltså 

de platser på skolan där 

lärare och elever sägs ha 

varit med om saker och 

ställen där många känt en 

obehaglig stämning.  

   Laxton rullar in sin 

svarta omärkta skåpbil på 

skolans parkering vid 

19:00. De öppnar upp ba-

gageluckan och ut faller en 

stor svart väska, så prop-

pad är skåpbilen av utrust-

ning! I mängder av väskor 

och lådor förvaras all den 

utrustning som vi är vana 

att se från tv. Att bara 

packa ut och få upp allt 

med hissen tar nästan en 

timme. 

 
Sex olika kameror  

Vi fortsätter kvällen med 

en rundtur för att visa 

Laxton hur skolan ser ut 

och vart de bästa ”hot-

spotsen” finns. Jesper be-

rättar om sådan han har 

hört och delvis varit med 

om själv under sina 20 år 

på skolan. Efter lite dis-

kussioner väljer Laxton att 

sätta upp totalt sex olika 

kameror runt om i skolan: i 

aulan,  NO-intuitionen, sal 

64, 00-korridoren, den 

gamla simbassängen och i 

det kalla, obehagliga 

trapphuset utanför köket 

(se övervakningscentralen 

på nästa sida).  

   I NO-institutionen finns 

vårt skolskelett, glasbur-

ken med de båda männi-

skohjärnorna i sprit (varav 

en kommer från ett litet 

barn) och en kartong med 

ett riktigt människokra-

nium i.  

    
“Get out of here!” 

Redan när vi håller på att 

sätta ut kamerorna börjar 

det hända saker. Klockan 

är någonstans mellan nio 

och tio på kvällen och det 

är när befinner oss i sal-64 

som Tonys walkie-talkie 

plötsligt sprakar till. Niklas 

och Tony har walkie-

Så här full var Laxtons bil med utrustning när de 

kom till skolan 

Niklas och Tony förbere-

der övervakningskame-

rorna. Bagen innehåller 

flera hundra meter kabel. 
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Det här är övervak-

ningscentralen. Laxton 

har satt ut sex kameror 

vid så kallade ”hot 

spots”, platser där per-

soner känt obehag el-

ler varit med om saker.  
 

Utöver de här platserna 

går medium Andreas 

Östergren runt på hela 

skolan för att också känna 

av andra ställen. Kame-

rorna är numrerade  CH1 

till CH6, inringat i rött på 

bilden ovan. Överst från 

vänster är våra hotspots 

följande: 

 

Kamera 1: Den gamla 

bassängen under golvet i 

gymnastiken. Här har 

rykten alltid gått om att 

ett barn ska ha drunknat 

för länge sedan.  

 

Kamera 2: Sal 64 och 60-

korridoren. Här har oför-

klarliga fotsteg hörts och 

många kvällsvaktmästare 

vittnat om hur lamporna 

tänds och dörrar öppnas 

till sal 64 efter att skolan 

stängts för kvällen och 

alla gått hem.  

 

Kamera 3: 00-korridoren. 

Här finns många berättel-

ser från elever som i alla 

tider vittnat om känslan 

av att vara iakttagna, 

skuggor som rört sig och 

steg som gått bakom en. 

Överhuvudtaget är det en 

olustig atmosfär i noll 

som även lärarna känner 

av och ogillar. 

 

Kamera 4: ”The cold 

spot”. Trapphuset upp 

från matsalen till NO-

salarna. Här är det alltid 

kallt. Arbetsrummet på 

våning två har till och 

med döpts till Kylskåpet 

av lärarna. Flera kvälls-

vaktmästare har berättat 

att dom inte vill släcka 

ned den här delen av sko-

lan sist och bli kvar i 

halvmörkret på denna 

plats. ”Jag har alltid fått 

kalla kårar precis här” 

berättar en gammal vakt-

mästare som jobbade här 

för många år sedan. En 

annan undvek platsen så 

mycket han bara kunde 

och säger idag: ”jag 

minns att jag hatade det 

där kalla, otäcka hörnet”  

Kamera 5: Aulan. Här har 

vi inte hört några direkta 

berättelser men aulan är 

det rum på skolan som är 

minst förändrat och mest 

sig likt från när den här 

gamla delen av skolan 

byggdes för snart 100 år 

sedan.  

 

Kamera 6:  

NO-institutionen. Detta 

är en del av The cold spot 

och ligger vägg i vägg 

med Kylskåpet. Här inne 

har inte så många elever 

varit, rummet är som ett 

gammalt muséum där 

uppstoppade djur trängs 

med anatomiska mo-

deller, benknotor och 

hundraåriga undervis-

ningsföremål från skolans 

barndom. Här finns också 

mänskliga kvarlevor från 

förr. Förutom skolans 

riktiga människoskelett så 

finns ett äkta kranium i en 

kartong (se bild på sidan 

9) och två människohjär-

nor i sprit. Den ena hjär-

nan kommer som Milo 

tidigare rapporterat om 

från ett litet barn.  

 

OBS! VIKTIGT 
 

Finns det verkligen spö-

ken? Milo vill vara väldigt 

tydliga med att det vi skri-

ver om här inte på något 

sätt är fakta, vetenskapligt 

eller sant.  

   Spökjägare och medium 

har funnits i alla tider, 

men ändå har vetenskapen 

aldrig kunnat bevisat att 

det dom sysslar med stäm-

mer. Däremot tycker 

många att det är spän-

nande, därför är filmer, 

böcker och tv-serier fyllda 

av övernaturligheter.     

   Laxton är oerhört popu-

lära bland ungdomar i vår 

ålder och Milo tror att de 

flesta på skolan vet vilka 

dom är och har sett något 

program. Vi är glada över 

att ha lyckats få hit dem 

men man ska självklart 

vara kritiskt inställd till 

vad dom håller på med. 

Det vi skriver om och som  

visas i Laxtons avsnitt om 

vår skola kan förstås ha 

naturliga förklaringar. Vi 

har ingen aning, men tyck-

er det är både kul och 

spännande :) 
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talkies för att enkelt kunna 

kommunicera med 

varandra medan de monte-

rar teknik på olika ställen.  

   Någon eller något börjar 

låta på deras frekvens och 

helt plötsligt slutar spraket 

och vi hör en arg röst som 

skriker ”Get out of here!”. 

Rösten låter skrovlig och 

lite pipig. Exakt i samma 

sekund går Jesper och 

Niklas in i 00-korridoren. 

Dom hör inte skriket, däre-

mot flera barnröster som 

pratar i munnen på 

varandra. Rösterna verkar 

komma från våningen 

ovanför, det är bara det att 

det inte finns någon där. 

Inte heller någon utanför 

skolbyggnaden.  
 

Mediet anländer vid 

midnatt  

Tony berättar efter det att 

det ofta brukar börjar så 

här när man gör paranor-

mala utredningar. Små 

saker börjar hända under 

förberedelserna. Det är 

som om vissa andar kom-

mer fram då och en del vill 

absolut inte att man ska 

vara där.  

   Det tar flera timmar att få 

upp all utrustning, dra 

kablar och få kameror, 

fällor och sensorer på 

plats. När klockan börjar 

närma sig midnatt anlän-

der mediet Andreas Öster-

lund till skolan.    

   Andreas är ett medium 

som bland annat medver-

kat i Det okända på TV4 

och nu är med i serien 

”Spökjakt” på Dplay.   

   Jesper har bara berättat 

det han vet om skolan för 

Laxton, Andreas vet alltså 

ingenting och nu är tanken 

att han ska gå runt helt 

ensam i en totalt nedsläckt 

skola för att se om han får 

kontakt eller känner av 

något på de ställen som vi 

tidigare gått igenom.  

 
Går runt ensam 

All elektronik är på plats, 

kamerorna sänder och vi 

släcker ned skolan. Det blir 

kolmörkt. Alltså kolmörkt! 

Det går inte att föreställa 

sig hur svart, tyst och öde 

en skola kan vara klockan 

00.00 på natten om man 

inte har upplevt det själv.  

   Andreas ger sig ut på en 

egen runda i de svarta kor-

ridorerna med endast en 

laptop med sig. Den är till 

för att dokumentera platser 

med paranormal aktivitet 

och för att komma ihåg var 

han varit om det händer 

något.  

   Samtidigt filmar sex ka-

meror olika delar av skolan 

men det täcker ändå bara 

upp några av alla de plat-

ser som finns här. Resten 

av skolan är blinda fläckar 

för oss.  

   Milo (William och 

Hedda), Jesper, Tony och 

Niklas från Laxton sitter i 

ett nedsläckt lärarrum och 

följer mediet och det som 

händer via övervaknings-

centralen. Laxton ger oss 

ett papper med massa ru-

tor där vi ska skriva ned 

om vi ser något på kame-

rorna och då notera tid och 

plats. Det är för att Laxton 

lätt ska kunna hitta händel-

serna senare under video-

redigeringen. 

 
Ljusfenomen på över-

vakningen  

Vid ett flertal tillfällen ser 

vi så kallade orber, ljusfe-

nomen som rör sig i kame-

Poolrummet. Under golvet 

finns den gamla bassängen 

från runt Andra världskriget. 

Stegen leder ner till en underjordisk värld från 

tiden när skolan byggdes. Förutom bassängen 

finns här alla rör och kranar som en gång an-

vändes till att fylla den med vatten.   
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rorna som små irrande 

bollar i luften. Laxton be-

rättar hur man urskiljer 

dem från vanliga 

dammkorn så att vi inte 

ska ta fel.  

   Helt plötsligt reagerar 

alla när något verkar röra 

sig i aula-kameran. Först 

trodde vi att vi sett fel, men 

plötsligt susar en ensam 

orb förbi och därefter bör-

jar ett formligt regn av 

massor av orber. De flyger 

in, från taket mot golvet. 

Det kan vara tiotals eller 

hundratals, vi hinner inte 

registrera det för i samma 

sekund säger det pang och 

skolans sabotagelarm drar 

igång i exakt samma se-

kund.  

   Det här är alltså larmet 

som inte skulle kunna gå 

igång enligt rektor och 

vaktmästare. Det är dessu-

tom inte ens aktiverat utan 

kör igång från ingenstans. 

Jesper och Laxton-Niklas 

springer ned mot vaktmäs-

teriet för att stänga av det 

och där nere möter de 

Andras som kommit till-

baka för att se vad som 

händer.  

 
Flicka vid vaktmästeriet 

Plötsligt tystnar Andreas 

och säger: ”Vi har någon 

med oss”.  

   Precis vid glasdörrarna 

in mot pelarhallen vid 

vaktmästeriet och alldeles 

bredvid Jesper står en liten 

flicka.  

   - Hon är ung säger And-

reas, kanske precis i början 

av puberteten. ”Och försik-

tig. Avvaktande”.   

   Hon vill inte ge sig till 

känna och berätta vem hon 

är men framträder ändå 

väldigt tydligt för att vara 

en medial kontakt. Flickan 

väljer själv att hålla sig i 

bakgrunden, men står 

ändå kvar där bredvid 

Jesper, Niklas och And-

reas.  

   Andreas är tyst och kän-

ner in.  

   - Hon är smart, säger han 

efter en stund. ”Kanske ser 

jag en skoluniform, men 

det kan vara miljön här 

som färgar av sig också.”  

   Flickan håller fortfarande 

distansen, tyst och iaktta-

gande.  

 
Tysta Stina  

Efter ett tag går vi därifrån, 

Andreas kallar henne 

Tysta Stina. Han berättar 

att andarna ofta berättar 

vilka dom är, vad dom 

heter och en del andra sa-

ker. Men ibland känner 

man bara konturerna av 

deras närvaron, allt bero-

ende på hur mycket de 

själva väljer att träda fram.  

   Mediet fortsätter sin 

vandring genom skolan.    

Det visar sig senare under 

kvällen att han får fram 

Det här är ett riktigt människokranium som tillhör NO-institutionen, en gång en 

människa som gick runt på vår jord. Notera lagningen i kindtanden till vänster. 

Kamera 6: vårt skolskelett, människohjärnorna i 

sprit och kraniet. Kommer de söka kontakt i natt? 
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både namn och annat som 

stämmer väl in på vår 

skola. Det här är ingenting 

som går att läsa sig till på 

Internet och han har inte 

fått någon information av 

vare sig oss eller Laxton.  

  Vid ett tillfälle när Laxton 

och Jesper är vid den 

gamla simbassängen i 

andra änden av skolan hör 

vi fotsteg precis utanför 

lärarrummet. Hela tiden 

ser vi de andra på övervak-

ningscentralen, så det är 

omöjligt att det är deras 

steg vi hört. Strax efter 

hörs ett svagt skratt, omöj-

ligt att säga varifrån.  

    
Drunknat i bassängen  

Tidigare under Andreas 

egen rundvandring när vi 

satt allihopa vid övervak-

ningsskärmen så såg vi hur 

han ensam kommer in i 

poolrummet bortom gym-

nastiken. En av Äppelviks-

skolans mest 

mytomspunna platser. 

Under golvet finns fortfa-

rande den gamla bas-

sängen kvar från tiden före 

Andra världskriget. 

Samma bassäng som Gud-

run berättar om i ett annat 

reportage på sidan 16 i det 

här numret och samma 

bassäng som det alltid ryk-

tats om att ett barn ska ha 

drunknat i för länge sedan.  

   Andreas går runt i tyst-

nad. Plötsligt stannar han 

till. Tittar ned mot golvet 

och börjar prata. Vi hör 

inte vad han säger genom 

övervakningskamerans 

mikrofon, men det är ett 

samtal med någon.  

   Han blir kvar länge i 

rummet. Ibland är han 

tyst, ibland samtalar han 

lågt. Vi hör hur han frågar 

saker, men inte vad.  

 
Felicia 

Alla rykten genom åren 

visar sig stämma. Det finns 

någon där nere i bassängen 

under golvet. En liten 

flicka. Här får Andreas 

fram ett namn direkt. Hon 

heter Felicia.  

   Felicia är försiktig och 

verkar vilja dra sig undan 

mot det lilla köksutrymmet 

som finns i ett hörn av 

rummet. Men hennes hem-

vist är under golvet i bas-

sängen. Senare under kväl-

len berättar Andreas att 

när han kommer in i rum-

met säger Felicia: ”Kom ned 

till mig”. Alltså genom 

luckan i golvet och ned i 

den gamla bassängen. Men 

där gick även gränsen för 

ett medium.  

   Någonting har hänt 

henne här nere men And-

reas är inte säker på att 

hon verkligen har drunk-

nat här. Den delen känns 

oklar, men Felicia ger en 

klar bild till Andreas av 

hur den här delen av sko-

lan såg ut förr i tiden. Det 

här är bilder som Andreas 

ser och han berättar hur 

omklädningsrum och du-

schar har flyttats mot hur 

de låg tidigare. Troligen 
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Tony, Andreas (medium, stående), William och Hedda vid övervakningscentralen i lärarrummet. Vi ska 

precis släcka ned skolan och Andreas är på väg ut själv på en runda i våra mörka korridorer. 



fanns de då i det utrymme 

som idag är ett tomrum 

mellan våra duschar och 

poolrummet.  

   Felicia är en stark kon-

takt men hon drar sig 

också undan och Andreas 

bestämmer sig för att 

komma tillbaka senare och 

försöka komma närmre 

henne då.  

 
Aggressiv kraft i 60 

Andreas avslutar sin runda 

på ungefär en timme och 

kommer tillbaka till över-

vakningscentralen i lärar-

rummet för att stämma av. 

Nästa steg är att han ska 

berätta i kamera för Laxton 

vad han har känt och vilka 

kontakter han fått och där-

efter ska de gå tillbaka till 

olika ställen och försöka 

kommunicera med det 

som finns där. Både medi-

alt och via all Laxtons 

elektronik. 

   Men Andreas är lite be-

kymrad. Han berättar hur 

han överrumplats av en 

aggressiv kraft i 60-

korridoren. Så fort han 

kom in i där blev han näst-

an attackerad av en stor 

och väldigt arg man som 

gjorde utfall mot honom 

och absolut inte ville ha 

honom där. Andreas be-

skriver honom som en 

grovarbetare, han tror inte 

det är någon gammal lä-

rare, snarare en arbetare 

som kanske varit med och 

byggt skolan en gång i 

tiden. Och Andreas är näs-

tan helt säker på att han 

har dött här. Han får upp 

namnet Torsten. 

    
Steg i korridoren  

Den här starka aktiviteten 

överrumplade Andreas, 

han berättar att den här 

andenärvaron är så stark 

att spöket, Torsten, nästan 

tror att han fortfarande 

lever. Torsten vill absolut 

inte ha oss här, framförallt 

inte Andreas som är medi-

al.  

   Vid ett senare tillfälle när 

Andreas filmas och be-

rättar vad han har varit 

med om så står vi alla i 

Trapphuset utanför lärar-

rummet mot entrén. And-

reas pratar om Torsten, 

sänker rösten och säger lite 

tyst till oss andra: -”han 

står där i trappan” (upp 

mot 60-korriroren), som 

om han försöker blockera 

vägen om någon skulle 

vilja gå upp dit igen.  

   - Han är väldigt arg.  

   Andreas berättar vidare 

hur han känt saker utanför 

både SO-institutionen och 

sal 64 när han gått runt 

själv i skolan. Båda de här 

platserna har Jesper bara 

timmarna innan berättat 

historier om för Tony och 

Niklas, som också filmat 

allt som sagts.  

   Den ena händelsen hand-

lar om när Jesper var ny på 

skolan. Han hade åkt hit en 

söndag för att jobba, lar-

made själv av och satt vid 

sitt skrivbord i arbetsrum-

Det lyser i sal 64. Det finns många vittnesmål om hur 

lamporna oförklarligt har tänds här inne igen efter att 

skolans personal släkt, larmat, låst och gått hem.  
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met i 60-korridoren.  

   Efter kanske en halv-

timme hör Jesper fotsteg i 

korridoren, hela vägen 

från glasdörrarna mot den 

plats där han själv sitter. 

När fotstegen kommer 

fram till SO-institutionens 

dörr stannar de alldeles 

utanför och det blir helt 

tyst. Efter kanske 10-15 

sekunder reser sig Jesper, 

går och öppnar dörren 

men utanför är det tomt.    

   Han öppnar toaletterna 

och klassrummen runt 

omkring, men ingen fanns 

där. Händelsen var så obe-

haglig att Jesper bestämde 

sig för att fortsätta jobba 

hemma i stället. Han gick 

till entrén som fortfarande 

var låst och larmade sko-

lan. Ingen annan kom ut ur 

byggnaden efter det och i 

och med att inte larmet 

gick så fanns det ju inte 

någon annan där inne hel-

ler.  

Sal 64  

Den andra platsen är sal 64 

och handlar om de många 

tillfällen som gamla kvälls-

vaktmästare har berättat 

om hur de släckt ned hela 

skolan, stängt alla dörrar 

och precis ska lämna bygg-

naden när de ser att det 

lyser igen i ett klassrum på 

översta våningen. Det är 

alltid samma klassrum: sal 

64. Det här kan även 

många elever vittna om 

och för bara ett par år se-

dan hade Milo ett repor-

tage med fotografier som 

elever tagit när de passerat 

skolan på natten och det 

lyst i 64:an. 

 
Pratar engelska  

Även Milos journalister får 

följa med på små rundor 

till olika platser i skolan 

medan Laxton filmar och 

mediet söker kontakt.  

   När klockan närmar sig 

ett på natten ska vi försöka 

få kontakt med Felicia i 

poolrummet igen. Andreas 

är försiktig när han närmar 

sig luckan till den gamla 

bassängen i golvet. Felicia 

var avvaktande och försik-

tig när han fick kontakt 

första gången. Han säger: 

”Hej, det är jag. Mannen i 

rocken. Jag har några vän-

ner med mig nu”. 

   Först är allt helt tyst. Se-

dan kommer Felicia fram 

igen. Hon kommunicera 

medialt med Andreas ge-

nom bilder och syner. 

Laxton aktiverar sin teknik 

och en rörelsedetektor ger 

utslag genom ljusblink-

ningar och ljud. Niklas 

aktiverar en radio där man 

hör enstaka ord som 

tränger igenom bruset mel-

lan frekvenserna. Det är 

svårt att höra vad personen 

säger så Andreas tar fram 

en Ovilus, en liten digital 

EVP-avläsare som andarna 

kan prata igenom med 
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Tony visar William en PMB (Paranormal Music Box) som Laxton själva låtit konstruera. En ultraljudstråle 

skickas ut och tillbaka till enheten och om något med tillräcklig densitet passerar ger den utslag genom 

att speldosan som är monterad på toppen går igång.  Boxen är designad som en likkista.  

Några av alla lådor 

med utrustning och 

teknik som Laxton all-

tid har med sig.  



enstaka ord. Lite som An-

den i glaset.  

   Ovilusen har en display 

och på den kommer det 

upp ord som också hörs 

genom en högtalare. Feli-

cia säger att vi ska vara 

”tysta” och när vi blir 

tysta, säger hon ”bra”.  

   Många ord som dyker 

upp är på engelska, ett 

språk som Felicia verkar 

föredra.  

 
Larmet går, igen! 

Plötsligt hörs ett tjutande 

ljud genom glasdörrarna 

från korridorerna. Det är 

larmet som dragit igång. 

Igen!  

   När Felicia kommer fram 

reagerar vårt sabotage-

alarm än en gång, på 

samma sätt som när ljusor-

berna flög förbi i aulan. 

Larmet har också gått vid 

två till tillfällen, den ena 

gången var när Andreas 

gick in i NO-salen till ske-

lettet, det andra återigen 

precis när vi satte en fot in 

i nollkorridoren. 

    
Detektor 3033 

Andreas och Laxton stan-

nar hos Felicia medan Milo 

springer genom mörkret i 

nollkorridoren mot vakt-

mästarkuren för att larma 

av. Men den här gången 

kommer vi för sent. Larmet 

hinner gå iväg till larmfir-

man och en väktarbil 

skickas ut.  

   Med väktaren på plats 

får vi möjlighet att fråga 

vad vårt larm egentligen 

håller på med? Han kliar 

sig i huvudet och medger 

att larmen som gått är 

Till vänster: en PMB Music box som aktiveras av 

rörelser. Till höger: William håller i ett Parascope, 

en ”trigger-nalle” som mäter statiska fält, speciellt 

för att locka barn samt en REM-pod. På bilden i 

mitten försöker Niclas och Andreas få fram andar-

nas röster via en specialbyggd AM-radio.  
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konstiga. Faktiskt ologiska.  

   Vi har haft en glipa på 

dörren till vaktmästeriet 

hela kvällen för att snabbt 

kunna komma åt ström-

brytarna och undrar om 

det kanske är den öppna 

dörren som är orsaken? 

Väktaren kollar igenom 

vår larmcentral och sin 

egen telefon med utryck-

ningsinformationen och 

skakar på huvudet. 

   - Nej, säger han. Dörren 

är inte larmad alls. Alla 

kvällens larm kommer från 

ett och samma ställe, en 

rörelsedetektor med num-

mer 3033. Den visar sig 

sitta inne i vaktmästeriet, 

vinklad bort från dörren 

och reagerar bara på rörel-

ser. För att larmet ska gå 

behöver något alltså röra 

sig framför detektorn.  

   Så samtidigt som alla har 

varit på andra ställen i 

skolan så har det här alltså 

hänt flera gånger under 

kvällen. Vi tittar på detek-

tor 3033 som sitter uppe i 

taket, vinklad in mot vakt-

mästeriet och ryser.  

 
Någon i vaktmästeriet 

Precis utanför vaktmästeri-

ets glasdörrar in mot pelar-

hallen fick ju Andreas kon-

takt med Tysta Stina, den 

närvaro som han senare 

kommer beskriver som en 

av de mest tydliga på sko-

lan. Vi inser plötsligt att 

skolans rörelsedetektorer 

fungerar precis på samma 

sätt som Laxtons egen 

elektronik.  

   Är det Stina som varit 

inne hos vaktmästarna och 

dragit igång larmet under 

kvällen? Väktaren är i alla 

fall oförstående och menar 

att larmet bara kan ha gått 

av att någon varit inne och 

rört sig i vaktmästeriet. Det 

finns ingen annan förkla-

ring.   

    Problemet är bara att 

ingen har varit där. Åt-

minstone ingen levande 

människa.  

   Efter att väktaren över-

lämnat en böter för 

falsklarm och lämnat sko-

lan så bestämmer vi oss för 

att stänga dörren till vakt-

mästeriet, för Stina eller 

vem det nu är som rört sig 

där inne. Efter det blir det 

lugnt. Det går inga fler 

larm under resten av 

natten. 

 
”Upp! Trappor! Elever!” 

Larmet tog sin tid, när vi 

kommer tillbaka till bas-

sängen har Andreas och 

Laxton kommunicerat 

klart med Felicia och be-

stämt att istället följa upp 

något hon sagt, så vi går 

upp mot sal 64. Vi tar det 

lilla trapphuset från Gym-

nastiken och på Laxtons 

Ovilus visas samtidigt 

orden ”trappor” och 

”upp”.  

   Men det tar inte slut där. 

När vi kommer upp till sal 

64 och precis ska gå in i 

klassrummet så kommer 

ordet ”elever” upp vilket 

gör oss lite skrämda. Vi 

känner att det kan ha med 

oss från Milo att göra och 

det känns lite olustigt. Vi 

sitter ändå med en stund i 

klassrummet och får kon-

takt både via Andreas me-

diala förmågor och 

Laxtons elektronik. Bland 

annat kommer en tydlig 

mansröst in över radiofre-

kvenserna. Laxton frågar 

om det är Torsten, men får 

inget rakt svar.  

   Till slut känns stämning-

en för obehaglig där inne 

så Milo bestämmer sig för 

att lämna de andra i 64:an 

och gå tillbaka till kamera-

centralen i lärarrummet 

istället.  

 
Aktiviteten följer efter 

oss 

När Laxton och Andreas 

återvänder en stund senare 

berättar de att i samma 

sekund som vi gick, så 
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Nollkorridoren längst ned i skolan har alltid varit en obehaglig plats. Både lärare och elever har uttryckt 

ogillande här nere och det finns många berättelser om hur elever känt sig iakttagna eller hört fotsteg.  



försvann all aktivitet ur 

klassrummet.   

   Alltså hade det som varit 

närvarande där följt med 

oss istället för att vara kvar 

med Laxton och Andreas.  

   -  Det var som att klassen 

lämnade rummet, sam-

manfattade Andreas det.  

   Nästa plats vi besöker är 

matsalen. Där gav en spel-

dosa utslag för rörelse-

närvaro och Andreas får 

kort efter kontakt med en 

ung kvinna bakom det 

vänstra draperiet på sce-

nen. Hon heter Märta-

någonting. Dom hade ett 

långt samtal som vi tyvärr 

inte kunde höra allt av 

eftersom vi stod en bit 

ifrån. Vi snappade upp 

något om kort hår, kanske 

en pojkflicka?   

 
Vi kommer få se mycket 

i Laxtonavsnittet 

Det händer också mycket 

annat under kvällen. En 

del som vi var med om 

själva, annat som vi kunde 

följa på skärmarna eller 

fick återberättat för oss när 

Laxton och Andreas kom 

tillbaka till övervaknings-

centralen efter att ha varit 

ute själva. Men också saker 

där vi antingen inte var 

med eller bara uppsnap-

pade delar av händelseför-

loppet. Till exempel har vi 

inte hört så mycket av 

Andreas samtal med Feli-

cia, Torsten, Tysta Stina 

och Märta. Allt det kom-

mer bli lika spännande för 

oss att se när Laxton-

avsnittet om utredningen 

på Äppelviksskolan blir 

klar någon gång i slutet av 

februari. 

   
Stark andenärvaro i 

skolan  

Vid ett tillfälle såg flera av 

oss en skugga bakom glas-

dörren in i 20-korridoren 

när vi kom ned för huvud-

trapporna. En skugga som 

såg ut att springa in i korri-

doren.  

  Det hände också något 

inne på NO-institutionen 

med skelettet. Först tycktes 

det var lugnt där inne men 

vi såg på kamerorna att 

något inträffade som And-

reas helt klart reagerade 

på.  

   I en ganska lång intervju 

som görs och filmas av 

Laxton med Andreas se-

nare under kvällen så be-

rättar han flera olika saker. 

Till att börja med hur han 

var oförberedd på den 

starka andliga aktivitet 

som finns på vår skolan. 

Det finns flera andar som 

är bundna till specifika 

platser som Felicia till bas-

sängen och Torsten till 60-

korridoren, men också 

aktivitet som tycks kunna 

röra sig fritt i byggnaden 

och energier och närvaro 

som inte ger sig till känna 

för Andreas. Han bara 

anar dem som konturer 

och skuggor.   

   Tysta Stina gäckar ho-

nom lite, hon är så tydlig 

men ändå så avståndsta-

gande mot honom. 

 
Förstår elevers obehag  

Mest aktivitet finns det 

konstigt nog inte i skolans 

allra äldsta delar utan i 00- 

till 60-korridorerna som 

byggdes i början av 1940-

talet. Fast å andra sidan är 

det ju i dessa klassrum 

som oändligt många elever 

och lärare befunnit sig i 

nästan 80 års tid.  

   Andreas förstår att elever 

och lärare känt och upp-

levt saker här. Med den 

starka andenärvaro som 

finns behöver man inte 

vara särskilt medial för att 

ändå kunna snappa upp 

stämningar, ljud eller 

kanske en rörelse i 

ögonvrån. Det här känner 

vi igen genom generation-

er av elevers vittnesmål 

nere från nollkorridoren 

under sena eftermiddagar 

och kvällar. Det är inte 

ovanligt att man istället 

skickar sina föräldrar dit 

efter en glömt läxa eller 

något som behöver hämtas 

i skåpet efter skoltid.  

   Andreas berättar att han 

också känner mycket i sko-

lan som kommer sig av 

bara det liv som levs här. 

Att vara osäker, utanför 

och känna sig otillräcklig 

men han berättar också hur 

han passerade en plats på 

sin vandring genom skolan 

som utstrålade värme och 

trygghet.   

   Exakt var den platsen är 

kommer han inte ihåg då 

men det kanske vi kan få 

redan på det i efterhand 

eftersom han filmade allt 

hela tiden.  

   Andreas avslutar inter-

vjun med att säga:  

   - Skulle jag vara städare 

eller lärare som jobbar sent på 

den här skolan, då skulle jag 

nog se mig över axeln ofta… 

   
 

 

 

Tindra Ekholm 

William Skrtic Junbring 

Hedda Åkerlund 

Molly Garmén 
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Två sådana här triggernallar, speciellt framtagna 

för att locka fram barnspöken, placerades i aulan. 



Gudrun är en av de 

äldsta, kanske DEN 

äldsta, elev som fortfa-

rande lever och som 

gick på Äppelvikssko-

lans flickskola under 

Andra världskriget. 

 

 - Varje morgon klockan 

8:00 fick vi gå och sjunga 

körsång vid en stor orgel i 

40-korridoren, berättar 

hon.  

   Gudrun gick på Äppel-

viksskolan när den precis 

var nybyggd, det vill säga 

den del som idag är 00 till 

60-korridorerna. Innan 

dess fanns redan en äldre 

del som hette Smed-

slättens gamla folkskola 

och som bestod av det 

som idag är aulan, lärar-

rummet och NO-salarna. 

Då var det dock bara fyra 

klassrum, aulan och en 

liten idrottssal.  

 
Allt såg annorlunda ut 

De fyra klassrummen kan 

man tänka sig låg vid 

bildsalarna, musiksalen 

och skolsystrarna. Idrotts-

salen låg antagligen där 

biblioteket finns idag.  

   Även aulan fanns men 

hade lutande golv och var 

förmodligen mindre än 

vad den är nu. I aulan 

kunde man bland annat 

vara med och sjunga i kör 

och precis som idag höll 

man avslutningar och 

uppträdanden där. 

 
Fåglar dödsstörtade 

Gudrun berättade om en 

del mystiska och an-

norlunda händelser på 

skolan. Bland annat om en 

kall vinter då ovanligt 

mycket fåglar sökte sig in 

till värme, men dom 

möttes av skolans glas-

fönster vilket fick de att 

störta mot marken. Gud-

run berättar att det låg 

stora högar med döda 

fåglar längs skollängan. 

Framförallt var det fönst-

ren i 60-korridoren som 

fåglarna särskilt flög in i. 

 

Soldater i aulan 

Hon berättade också att 

aulan användes till att 

rusta soldater under kri-

get, bland annat fick de 

uniformer och mat där. 

   Även bassängen fanns 

under Gudruns tid på 

skolan, dock var den inte 

uppvärmd så det var mer 

som ett straff och framför-

allt till för att rengöra sig. 

Alltså tvätta sig i om man 

inte hade möjlighet att 

göra det hemma.  

   - En dag blev vi helt 

plötsligt förflyttade från 

skolans bassäng till Ål-

stensskolans bassäng. 

Det var då ett rykte starta-

des, nämligen att en elev 

drunknat i bassängen! 

Gudrun tyckte att det var 

väldigt obehagligt att gå 

till skolan efter den hän-

delsen.  

 

 
Tindra Ekholm 

William Skrtic Junbrink 
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Gudrun är den idag äldsta eleven som gått på Äppelviksskolan som vi känner till. 

Hon började här för över 80 år sedan och var bland annat med om att ta emot be-

skedet att Andra världskriget hade startat i vår aula. Många grät, minns hon.  



Du kanske någon gång 

undrat hur vuxna tän-

ker kring sex? Tänker 

de som ungdomar gör 

eller helt annorlunda? 

Vi på milo ville ta reda 

på detta och satte i 

gång att fråga våra lä-

rarna. Vi fick en hel del 

olika och oväntade 

svar.   

 
När tycker du är lämpligt 

att ha sex för första 

gången? 

Mathias Stenskog 

    - Jag kan inte säga en 

specifik ålder. Det beror 

på från person till person   

   Olle Nordheden 

   - När man kommit in i 

puberteten är väl bra, men 

ungefär 16 år 

   Lotta Johnzon  

Det är nog inget fel att 

vara myndig (18 år). 

 
Tycker du att dagens 

ungdomar har rätt bild 

av sex? 

Mathias Stenskog 

   - Jag kan ju inte veta 

exakt vad ungdomar tän-

ker, men jag tror att de 

flesta har en sund och bra 

bild av sex. Dock tror jag 

att ifall man kollar för 

mycket på porr kan man 

få en väldigt skev syn på 

det. 

   Olle Nordheden 

   - Jag tror att de flesta har 

en ganska bra bild av det, 

men jag tror att porren 

ställer till det lite. Speciellt 

för killar. Nu för tiden är 

porr väldigt lättillgängligt 

till skillnad från när jag 

var liten. Då var man 

tvungen att köpa en tid-

ning eller en film. Ett klick 

bort, Pornhub, sen är man 

där liksom. 

   Lotta Johnzon 

   - Vissa ser nog lite för 

fritt på sex, att det är lite 

för lättillgängligt. Det be-

höver inte vara något då-

ligt men man kan ofta 

hamna i en situation där 

den ena kanske menar 

något och är kär medan 

den andra inte menar nå-

got med det. Att det helt 

enkelt ofta blir missför-

stånd. 
 

Hur ser din bild av sex 

ut? Vad tycker du är 

viktigast? 

“Hur menar ni då?” sa 

nästan alla lärare vi ställ-

de den här frågan till. 

Men vi förklarade lite mer 

och då fick vi de här sva-

ren: 

   Mathias Stenskog  

   - En ganska vanlig bild 

skulle jag säga. Inga kons-

tigheter. Samtycke är nå-

got väldigt viktigt. 

   Olle Nordheden   

   - Det allra viktigaste är 

att båda är med på det.  

   Lotta Johnzon  

   - Min bild av det är att 

det är något fint och att 

man gör det men den man 

älskar. 

 
Frivillig fråga: Hur gam-

mal var du när du blev 

av med oskulden? 

Mathias Stenskog 

   - Jag var 16 och ett halvt. 

   Olle Nordheden 

   - Jag väljer att inte svara 

på det, säger Olle först 

och blir lite röd i ansiktet. 

Men sedan valde han att 

berätta och så fick vi sva-

ret: 

   - Jag var 18, men jag 

hade ju hånglat ett antal 

gånger innan, så att säga. 

   Lotta Johnzon 

   - Jag var 18 tror jag 

   Vi frågade också några 

andra lärare än de här tre 

och på samma fråga fick 

vi svaren: 

   Anonym 1: Jag var 17. 

   Anonym 2: Jag var 16. 

 
Jobbiga bilder  

Som du läste verkar lärar-

na hålla med varandra i 

de flesta frågorna (bortsett 

från när de blev av med 

oskulden). Nästan alla 

tyckte det var jobbigt att 

svara på den sista frågan, 

eftersom, ja, den var ju 

ganska personlig. Vi hop-

pas att du som elev ändå 

fortfarande kan sitta på 

din lektion och inte få allt 

för obehagliga bilder i 

huvudet när du ser din  

lärare nästa gång, hehe.  

 
Emma Stenwall 

Lydia Pedersen 

Lärare svarar på  
frågor om sex 
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Vi lär oss nog mer när lärare svarar på frågor om sex än om vi använder skolans undervisningsmaterial. 

Är NO:s sexsaker från typ 50-talet? 



Från att ha varit sam-

hällets kanske sista 

skyddade område från 

aggressiv marknadsfö-

ring så ser vi nu reklam 

överallt i skolan. Orsa-

ken är förstås våra nya 

datorer.  

 

Så fort vi går in på 

Google, Youtube, Instag-

ram, Facebook, Expressen 

eller egentligen var som 

helst så möts vi av en 

massa reklam. Viss re-

klam är allvarligare än 

andra. 

  Det här problemet kän-

ner våra politiker till. Re-

dan i oktober 2004 skrevs 

en motion till Riksdagen 

om att skolan skulle få 

vara en reklamfri zon. 

Alltså redan för 15 år se-

dan började man oroa sig 

för hur elever kunde på-

verkades av att hela tiden 

utsättas för reklam över-

allt. Till och med i skolan.  

    
Milo frågar politikerna 

På 15 år har det hänt väl-

digt mycket. När motion-

en skrevs kunde nog ing-

en förutse hur varje elev 

skulle sitta med näsan i en 

skärm istället för lärobok i 

skolbänken. Ändå oroade 

man sig redan då. 

   Milo har därför frågat 

våra politiker i Stock-

holms stad vad de tycker 

om all reklam som vi 

möts av i skolan idag. 

Responsen blev usel! 

   Vi mailade alla partier 

men de flesta valde att 

inte svara trots påmin-

nelse. Till slut fick vi en 

del svar men de som ald-

rig hörde av sig och som 

vi är mest besvikna på är 

Moderaterna, Vänsterpar-

tiet, Centerpartiet och 

Socialdemokraterna.  

   Milo tycker att det är 

väldigt dåligt med politi-

ker som inte svarar på 

frågor, varken till barn 

som undrar, skolor som 

blir utsatta för problem 

eller till pressen som 

granskar och undersöker.  

Det är ju liksom det som 

politikerna är till för.  

 
Fyra partier svara  

Men alla partier var inte 

lika dåliga. Vi fick svar av 

Liberalerna, Sverigede-

mokraterna, Kristdemo-

kraterna och Miljöpartiet, 

de sistnämnda till och 

med erbjöd Milo en inter-

vju. Det var också Mp 

som stod för motionen, så 

deras bemötande kändes 

mer ansvarstagande och 

seriöst. 

   Här följer politikernas 

svar på Milos frågor: 

 
Liberalerna 

Hej (Milo), 

   Vi ogillar reklam i sko-

lan, men har svårt för 

begreppet reklamfri 

skola. Det senare är något 

oklart. Företag ska själv-

fallet inte komma och 

göra produktreklam och 

skolan ska inte favorisera 

någon produkt. 

Samtidigt finns det pro-

duktnamn på dem pro-

dukter, t ex läroböcker 

och mjölkpaket, som an-

vänds i skolan. Det får 

inte bli någon hets där 

detta ska "blurras" eller 

täckas över. 

Rektor är högst ansvarig. 

Ett annat problem. Det 

finns också fristående 

skolor. Hur ska man se på 

det? Självfallet gör 

de reklam för 

sitt företag 

på egna t-shirts t ex. 

Liberalerna har agerat när 

det gäller reklam som 

man inte kan värja sig 

emot, t ex i tunnelbanan 

som ju är någon slags 

halvoffentlig miljö som 

skola 

  

Med vänliga hälsningar, 

Lars Granath 

Utredare 

 
Förstår L ingenting?  

Liberalerna är emot re-

klam i skolan och tar upp 

exempel på hets när man 

till exempel ska blurra för 

matvaror i matsalen för 

reklamen? Liberalerna 

tycker att rektorn är an-

svarig för reklamen i sko-

lan.  

   Milo undrar om Libera-

lerna inte har förstått 

någonting av hur 

det ser ut 

i sko-
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Lars Granath, Liberalerna 

STADENS POLITIKER  
när våra datorer fyller 

”Rektor är högst an-

svarig. Ett annat 

problem. Det finns 

också fristående 

skolor. Hur ska man 

se på det? Självfal-

let gör de reklam 

för sitt företag.”  



lorna idag? Det är inte 

Arlamjölken i matsalen vi 

pratar om utan de tusen-

tals reklamfilmer och bil-

der som vi tvingas se i de 

datorer som Stockholms 

stads politiker har gett till 

oss.  

   Vi tycker att liberalerna 

stod för ett minst sagt 

oklart mail med ett otyd-

ligt och oinsatt svar.  

   Att de tycker att rektorn 

är ansvarig för reklamen i 

skolan känns också väl-

digt konstigt. Det skulle 

betyda att vissa skolor 

skulle vara helt reklam-

fria medan andra skolor 

både skulle kunna tillåta 

reklam och kanske också 

få göra egen som de till 

och med tjänar pengar 

på? 

 
Sverigedemokraterna 

Så här skriver SD till oss: 

   ”Sverigedemokraterna 

är inte förespråkare för en 

reklamfri skola. I takt 

med en ökande digitali-

sering är ett sådant krav 

både orealistiskt och omo-

dernt. Eleverna möter 

dessutom i många 

andra sammanhang 

reklam, som t.ex. på 

bussen eller i hemmet. 

Det är därför viktigare att 

fokus läggs på att kunna 

kritiskt granska och han-

tera olika typer av bud-

skap.” 

Med vänlig hälsning 

Max Andreasson 

 

Sverigedemokraterna är 

alltså för reklam i skolan. 

De tycker att i takt med 

ökande digitalisering är 

ett sådant krav både ore-

alistiskt och omodernt. 

Milo måste berömma SD 

för att ha gett ett rakt, 

men kanske inte heller 

här så tydligt svar. Menar 

de alltså att det är mo-

dernt när eleverna utsätts 

för 

re-

klam även i skolan? 

 
Kristdemokraterna 

Hej Milo! 

Tack för att ni har skrivit 

till Kristdemokraterna. 

Jag ber om ursäkt att sva-

ret har dröjt. 

   Kristdemokraterna har 

inte tagit ställning i frå-

gan om reklam i skolan. 

Självklart är det viktigt att 

barn ska slippa utsättas 

för alltför mycket reklam. 

Vi har dock inga förslag 

som behandlar detta. Vi 

får anledning att fundera 

vidare på detta. 

Med vänlig hälsning, 

Tove Fridman 

    
Vet inte vad de tycker 

Kristdemokraterna har 

alltså inte tagit ställning i 

frågan om reklam i sko-

lan, har inte några förslag 

som behandlar detta och 

måste fundera vidare…    

   Milo tycker att även 

detta svar är otydligt, det 

låter snarare som att Kd 

aldrig ens tänkt tanken att 

barn i skolan kan utsättas 

för reklam. Det känns 

både rätt naivt och oproff-

sigt.   

   Sammanfattnings-

vis verkar det 

som att nästan 

inget parti 

(av de som 

valt att 

svara) föru-

tom SD har 

något tydligt 

och bra svar 

om reklam i 

skolan.  

   Det får oss att lite oro-

ligt tro att det här är ännu 

en sak man inte tänkt på 

när man bara bestämt att 

”nu ska alla barn i skolan 

ha en egen dator”.  

   Milo är inte särskilt nöjd 

med våra politikers svar 

och vi är direkt besvikna 

på att Moderaterna, 

Vänsterpartiet, Center-

partiet och Socialdemo-

kraterna bara struntade i 

att svara oss, trots påmin-

nelser. De partierna som 

svarade tycker vi resone-

rade både otydligt och 

saknade idéer för lösning-

ar på problemet. Men 

framförallt vittnade sva-

ren om en djup okunskap 

kring hur det faktiskt ser 

ut i skolan idag.  

   Slutsatsen blir att det är 

svårt att förstå vad politi-

kerna tycker. Kanske för 

att de inte själva förstår 

vad som händer när man 

ger någon en skärm men 

sedan inte tar något an-

svar för vad som händer 

på den.  
 

 

Emma Dernestam 

UNDVIKER (AN)SVAR 

skoldagen med reklam 

 

”Sverigedemo-

kraterna är inte 

förespråkare för 

en reklamfri 

skola.”  

Max Andreasson, Sverigedemokraterna 
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Nu har vi snart haft 

våra nya datorer i ett 

år, men vad tycker lä-

rarna om dem? Förbätt-

ring eller undervis-

ningsförstörelse, det 

är frågan? 

 

Vid skolstarten det här 

läsåret fick alla elever nya 

skoldatorer, idag väldigt 

omtyckta bland de flesta 

elever. Men tycker lärarna 

detsamma? Vi har frå-

gade några av dem hur 

datorerna påverkat deras 

undervisning och hur 

dom ställer sig till digita-

liseringen av skolan. 

 
”Fäll ned locken!” 

Jenny Lindholm tycker att 

datorerna har strulat 

ganska mycket. Men efter 

att ha använt dom ett tag 

nu så gillar hon dem 

bättre idag. Men det finns 

mycket att förbättra, till 

exempel laddar de ur 

snabbt när man använder 

dem och alla måste ha 

med sig datorerna till 

lektionerna för att under-

visningen ska fungera.  

   Det är också svårt att 

veta helt säkert att alla 

elever verkligen jobbar 

med det de ska. Med pap-

per, penna och lärobok är 

det mer uppenbart men 

bakom en skärm kan vad 

som helst hända. Därför 

behöver Jenny ibland 

säga “fäll ner locket”, så 

kan hon vara säker på att 

eleverna inte håller på 

med något annat.  

   Det är dock bättre jäm-

fört med hur det var med 

mobilerna som man 

kunde hålla på med utan 

att någon såg det.  

    
Roligare med datorer 

Jenny gillar också flera av 

programmen som man 

kan utföra skolarbeten 

med, till exempel Studi.se 

och SLI. Hon tror att 

många elever kan tycka 

att det är kul att jobba 

med och skriva på en 

dator till skillnad från att 

göra det för hand. 

   Jenny ser alltså mest 

positiva saker med dato-

rerna men det finns en hel 

del att jobba på också.  

 

”Jag är glad” 

Maria Lindstedt: “Jag är 

glad över att vi fått dato-

rer och jag tror att jag och 

många andra kommer ha 

stor nytta av dem i under-

visningen. De enda stora 

problemen vi har just nu 

är att vissa program och 

hjälpmedel som till exem-

pel Skolplattformen och 

Teams är väldigt lång-
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Så tycker lärarna  

om våra datorer 

Maria Lindstedt har lektion med 7G. Hon är positivt inställd till datorerna och ser många fördelar med dem.  



samma. Men det är antag-

ligen servarnas fel.” 

   Maria tycker dock det är 

dåligt att när systemet 

krånglar så fungerar inte 

undervisningen som den 

ska eftersom lärarna läg-

ger in i princip allt arbete 

och alla uppgiter i 

OneDrive.  
 

Då funkar ingenting 

Strular OneDrive så fun-

gerar ingenting och då 

blir det ingen undervis-

ning alls.  

   Det som Maria tycker 

har stört undervisningen 

mest än så länge är att 

hon och de andra lärarna 

själva inte kan allt som 

har med datorerna att 

göra. Då tar det längre tid 

att komma till undervis-

ningsmaterialet och 

komma igång med lekt-

ioner. 

 
Ska klara hårda tag 

Mauricio Contreras 

“Jag och två andra elever 

prövade dem här datorer-

na för ungefär 2 år sen. 

Då ville vi veta om dem 

kunde klara av att bli lite 

hårt hanterade, som att 

tappas i golvet och om 

man kunde komma åt 

undervisningsprogram 

snabbt, enkelt och smi-

digt. Efter en tids testande 

kom vi fram till att dato-

rerna fungerade bra.  

    
Fujitsu mindre bra 

Det tycker jag fortfarande, 

men jag tycker att vår nya 

leverantör för elektro-

niska enheter Fujitsu, 

som också är ansvariga 

för Skolplattformen är 

mindre bra. Det går lång-

samt och ibland krånglar 

eller funkar det inte alls 

men har samtidigt bara 

varit igång en kortare tid 

och jag tror att de inte 

riktigt vant sig vid så 

många användare samti-

digt än. När alla elever är 

ute på en gång verkar det 

vara en belastning som 

Stockholm stad inte rik-

tigt klarar av än.  
Undervisar i molnet 

Eftersom jag i stort sett 

bara undervisar i 

“molnet” så ser jag inte 

lika mycket problem som 

andra. Jag önskar också 

att eleverna fick bättre 

tillgång till och utbildning 

i Teams. Där kan de få en 

bättre översikt på sina 

läxor och skoluppgifter.  

   Kommunikationen mel-

lan oss lärare och föräld-

rar måste också bli smidi-

gare, vi behöver kunna  

nå dem på ett mycket 

bättre sätt än vi gör idag.  

 
Kan jobba överallt 

Carina Landström upp-

skattar datorerna men 

tycker de har varit lite 

sega på sistone. Annars 

ser hon inte några större 

problem med dem utan 

känner sig rätt nöjd. Att 

man kan sitta och jobba 

vart som helst tycker hon 

också är bra, men det är 

lite jobbigt att alltid be-

höva ta med datorn vart 

man än går.  

   “Det finns fördelar och 

nackdelar. En nackdel är 

att en del elever kommer 

in och gör lite vad dom 

vill på lektionerna men 

jag tror att när man sagt 

till dom några gånger 

kommer dom nog sluta.  

   Men utöver det så är det 

inte så mycket negativt 

och det är bra att man kan 

dela uppgifter med vem 

man vill så att man kan 

bedöma vem som helst i 

vilket arbete som helst. 

Och man kan även jobba 

hemma enkelt med hjälp 

av Office 365.” 

 
Spelandet stör 

Lotta Johnzon tycker att 

datorerna är bra och 

mycket användbara. Det 

finns en del program hon 

gillar extra mycket som 

Studi.se och SLI. Hon 

gillar att man kan öva och 

skriva uppgifter själv 

hemma utan att en lärare 

behöver vara med.  

   Däremot tycker Lotta att 

det stör när elever spelar 

på rasten och sedan forts-

ätter spela när de kommit 

in på lektionen.  

 
Det behövs lurar 

Det hade varit bra om 

eleverna fått personliga 

hörlurar också, så de kan 

kolla lärofilmer på lekt-

ionstid utan att störa nå-

gon annan. Lotta tror 

också att det finns en hel 

del saker som vi inte lärt 

oss om datorerna än. 

   Sammanfattningsvis 

visar Milos undersökning 

att lärarna har tankar och 

synpunkter som är 

ganska liknande våra 

egna åsikter angående 

datorerna. Ingen tycker 

att dom är varken super-

bra eller jättedåliga. En 

åsikt som däremot alla är 

eniga om är att det finns 

en hel del att förbättra, 

särskilt Skolplattformen, 

Teams och segheten.  

   Om det sedan sker får vi 

bara vänta och se. 

 

 
Nils Klingenborg 

Axel Klingenborg 

William Wilgodt 

Jakob Nord 
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 Mauricio är kanske den mest digitala läraren på skolan. ”Allt finns i molnet”. 



Hösten 2019 har 

många av Stockholms 

stad skolor infört mo-

bilförbud. Äppelviks-

skolan är en av de sko-

lorna. Men har mobiler-

na stört så mycket att 

det behövde tas bort 

helt?  

 

Ensamhet utbreder sig i 

dagens samhälle, även i 

skolorna. Användningen 

av mobiler ökar och drar 

människor till sig som en 

magnet. Mobiler har blivit 

som en extra kroppsdel 

för många. Detta leder till 

flera negativa effekter. En 

av anledningarna för mo-

bilförbudet i Äppelviks-

skolan är att eleverna tap-

par koncentration, lär sig 

sämre och blir isolerade.  

 
Elever mest kritiska 

Milo har intervjuat en stor 

del av skolans lärare och 

elever som har varit både 

för och emot ett mobilför-

bud. Genom svar på våra 

frågor har Milo upplevt 

många elever med beroen-

desymptom som både är 

upprörda och till och med 

aggressiva.  

   Eleverna är de som mest 

har uppfattat regeln om 

mobilförbudet som en 

negativt idé. Här har man  

både starka och svaga 

argument. Lärarna däre-

mot anser förbudet som 

en jättepositiv idé som lett 

till många bra förändring-

ar. Det är inte helt oväntat 

också lärarnas idé med 

mobilförbud från början.  

Roligare med mobil 

Den största orsakerna till 

elevernas upprördhet har 

varit att mobiler faktiskt 

inte är anledningen till 

alla problem i skolan. 

Tvärtom gör mobiler skol-

dagen mycket roligare 

samt att man kan under-

hålla sig under raster.    

   Däremot ger datorer 

större konsekvenser än 

mobiler i skolan, tycker en 

stor majoritet av eleverna 

på skolan. I Milos under-

sökning är 85% av skolans 

eleverna emot den nya 

mobilregeln. 

 
Lärare mer som poliser 

Milo kan också tycka att 

motiveringen känns kons-

tig och lite dum. På grund 

av att man lätt kan bli 

distraherad av en mobil? 

Det kan vi lika gärna bli 

av datorer och nu har vi 

elevdatorer med oss på 

alla lektioner. Där får vi 

till och med öppna webb-

sidor och söka på vad vi 

vill.  

   Mer än 70% av lärarna 

tyckte att skolan är lug-

nare för både elever och 

lärare utan mobiler samt 

att eleverna blivit mer 

öppna och börjat prata 

med mer varandra efter 

förbudet.  

   Den största nackdelen 

med mobilförbudet för 

lärarna, vilket vi elever 

upptäckt, är att de plöts-

ligt mer känns som poliser 

och vakter än lärare. De 

lägger sitt fokus på elever 

i korridorer för att se om 

de har mobiler eller inte. 

Detta kan med tiden leda 

till sämre relationer och 

att elever känner sig mer 

obekväma i kontakten 

med lärare.  

 
Majoriteten mot 

Så, frågar vi eleverna i 

dagens skola så är mobil-

förbudet destruktiv och 

majoriteten är emot. Dato-

rer kan dessutom ha fler 

negativa konsekvenser än 

mobiler för vårt skolarbete 

och dom får vi ju ha.    

   Men den stora frågan är 

ändå om Äppelviksskolan 

ska hålla på med sitt mo-

bilförbud även nästa år?  

Det måste elevrådet ta 

reda på. Nu!  

 
 

Diala Hussein 
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Mobilförbud?  
Lärarna: ja! Eleverna: nej! 

En nackdel med mobilförbudet är att lärare mer 

blir poliser i korridorerna vilket tär på relationerna. 



Två reningsverk ska bli 

ett och därför krävs 

det en ny tunnel som 

ska föra avloppsvatt-

net från Bromma till 

Sickla. Detta kommer 

leda till enorma mäng-

der tung trafik som 

passerar alldeles utan-

för skolan.  

 

Någon gång i  början av 

2020 börjar bygget och vi 

kan räkna med att höra 

borrande och sprängande 

i flera månader, kanske 

år. 

   Tunneln kommer att bli 

14 km lång, alltså rätt 

mycket sten som ska frak-

tas bort och väldigt 

många lastbilar som kom-

mer passera Äppelviks-

skolan.    

   Förutom eventuella 

koncentrationsproblem 

kommer vi vara i fara 

varje gång vi går över 

gatan och till Tolvan. Sär-

skilt när det är isigt då de 

mycket tunga lastbilarna 

kommer ha svårt att 

bromsa snabbt.  

 
Håller inte 30 km/h 

De flesta lastbilsförare 

kan bli stressad och köra 

snabbare än 30 kilometer 

i timmen som gäller utan-

för skolan. Detta kan bli 

den största faran för oss 

elever. Alla som åker mo-

ped kommer att ha lastbi-

lar runt sig konstant. 

   Tunneln kommer ha sin 

utgrävning vid pulka-

backen, därmed ingen 

pulkaåkning mer heller. 

Och allt detta kommer 

dessutom kosta över 6 

miljarder kronor för 

svenska staten.  

   - Detta är Stockholms 

största miljöprojekt och vi 

kommer att få renare 

vatten i både Mälaren och 

Östersjön, säger Stock-

holms stad. Men detta 

kommer vara långt ifrån 

helt miljövänligt.  

 
Lärare mot tunneln 

Vi har intervjuat några 

lärare på skolan och alla 

har åsikter mot tunneln. 

Vi frågade till exempel 

om de kunde komma på 

något annat sätt att frakta 

all sten än att åka med 

lastbilar utanför skolan. 

Vi har även några lärare 

som bor här i området 

och de var oroliga både 

den förhöjda olycksrisken 

och störande oljud.  

   Alla verkar vara över-

ens om att tunnelbygget 

behövs tas upp eftersom 

det drabbar så många och 

att det dessutom verkar 

osäkert om vattnet i både 

Mälaren och Östersjön 

verkligen kommer bli 

renare?  

   Det är många som kom-

mer göra allt för att för-

hindra tunnelbygget, 

kanske till och med de-

monstrera i området. I 

Brommas Facebookgrup-

per finns ett stort mot-

stånd och engagemang 

mot ett projekt som alltså 

kommer drabba även oss 

på skolan hårt och utsätta 

oss för trafikfara under en 

lång tid framöver.  
 

Filip Zetterquist 

Rasmus Källgren 

Tom Öhlund 

Viktor Hedemo 

Tung trafik hotar 
skolans elever 

Höger: karta över tunnelbygget som berör Bromma.  

Vänster: inlägg mot tunneln i Bromma Facebookgrupp. 
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“Mognade lite sent?”  

“För bra för skolan?” 

“Pluggade aldrig?”  

Hur var egentligen lä-

rarnas egna betyg när 

dom gick i grundsko-

lan? 

  

Vi har frågat några lärare 

vad dem själva hade för 

betyg i det ämne som de 

undervisar i idag och vil-

ket deras sämsta ämne var 

när de gick ut nian.  

   Först ut är den legenda-

riske SO-läraren Lasse 

Kiessling.  

   
Mognade lite sent... 

 - Ja det var ju ett annat 

betygssystem på den tiden 

och man kan väl säga att 

jag mognade lite sent. 

   Lasse berättade att han 

hade en 2:a i nästan alla 

ämnen på en betygsskala 

mellan 1 och 5 (5 är bäst, 2 

är knappt godkänt).   

   Även Khalil blev utfrå-

gad och han sa att han 

hade MVG i matte men 

han började inte plugga 

Teknik förrän på gymna-

siet.  

   - Skulle du säga att du 

var smart redan då, eller 

har det kommit på sista 

tiden, frågade vi?    

   - Vadå? Tycker du jag är 

smart eller, svarade han? 

   - Nej, gud nej!  

  
Avskyr syslöjd 

Även Åsa blev utsatt för 

våra frågor och hon be-

rättade att hennes lägsta 

betyg var en 2:a i matte,  

annars hade hon rätt bra 

betyg och en 4: a i träslöjd. 

Hon hade även en syn-

punkter på hur killarna 

uppförde sig på lektioner-

na.   

   - Tonårskillar kan vara 

väldigt högljudda och 

störiga och när de höll på 

att skrika hela tiden på 

lektionerna kunde det 

hända att man inte fick 

den hjälp man behövde på 

träslöjden.  

   Hon överraskar också 

genom att avslöja ett rik-

tigt hatämne: Syslöjd!  

   - Jag gillade inte syslöjd. 

Jag höll på flera år med ett 

par byxor. Ett år tog det 

bara för att få ihop något 

som visade sig bli två 

vänsterben.   

 
Loj och pluggade aldrig 

Olle Nordheden, SO-

lärare idag men där hade  

han bara en fyra i betyg 

när han själv gick i skolan. 

Hans lägsta betyg var 

tyska, där han hade en 2:a. 

Olle beskrev sig själv som 

en loj elev som kom un-

dan med det mesta.  

   - Jag var inte en sån där 

toppelev men jag klarade 

mig ändå. Jag pluggade 

aldrig. 

   Ändå kunde han bli 

lärare vilket betyder att 

oavsett hur lite du plug-

gar så kan du alltid bli en 

lycklig Hammarbyare i 

Äppelviksskolan. Vilket 

för övrigt även Lasse Ki-

essling verkar vara ett till 

levande bevis på.  

  
Toppelev, 5:or i allt! 

Sist men verkligen inte 

minst frågade vi en av 

våra tre idrottslärare 

Anita Akkanen (som 

valde att prata engelska 

vilket hon också tydligen 

är lärare i). Hon berättade 

att hennes lägsta betyg var 

en fyra i sjuan, annars 

hade hon femmor i allt 

jämt under hela sin skol-

gång.  

   - Så du var en toppelev 

alltså, frågade vi?  

  - Njaaaa det kan man väl 

säga. Men det behöver ni 

inte skriva. 

 

 
Alexander Carp 

Alvin Norhammar 

Ebbe Lindgren 

Vidar Hansson 

Khalil, Olle och Anita. En var skolans toppstudent, en pluggade aldrig . Gissa vem? 
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Vad hade din lärare  
för betyg själv... 

Lasse Kiessling och Åsa Harrie. En ”mognade lite 

sent” och en hatar syslöjd. Gissa vem? 



I ett unikt reportage 

har Milo lyckats få 

några av skolans lä-

rare att öppna upp och 

berätta sanningen om 

vad dom verkligen 

hade drömt om och 

egentligen velat blir. 

 
Jenny fegade ur! 

Jenny Linder gick estetisk 

teater på gymnasiet. Hon 

berättar att det är det 

bästa valet hon har gjort i 

sitt liv och funderade 

länge på att söka vidare 

till Teaterhögskolan ef-

tersom hon drömde om 

att bli skådespelare. Men 

det blev lite kämpigt, 

Jenny fegade ur och tog 

den lätta vägen i sin släkts 

fotspår. Där fanns det 

nämligen många lärare 

och det var ett klart 

andrahandsval för henne.  

  Jenny började läsa på 

lärarhögskolan redan som 

19-åring.  

 
Mathias Ibrahimowic 

Zlatan… eller Mathias 

Stenskog? Mathias ville 

som så många andra unga 

killar bli fotbollsproffs. 

Absolut inte lärare! Det 

var mardrömmen.  

   Idag har han jobbat som 

lärare sen han var 19 år 

men visste inte att han 

skulle fortsätta med det. 

Det har  bara rullat på och 

rullat på och rullat på 

säger han. Idag är han 

fast.  

 
Lotta ”kemi” Johnzon 

När vi frågar Lotta svarar 

hon kvickt att det enda 

hon visste att hon inte 

ville bli var lärare. Istället 

drömde hon om att bli 

kemist och jobba på ett 

stort laboratorium.  

   Men ödet ville an-

norlunda. Lotta vikarie-

rade för sin egen gamla 

lärare på sin egen gamla 

skola och tyckte att det 

var så kul att hon själv 

valde yrket.  

 
Fotografen Christina 

Christina Kullenberg 

visste inte heller att det 

var lärare hon skulle bli 

när hon gick på högsta-

diet. Då ville hon bli hår-

frisörska eller fotograf, för 

det hade hon praoat som 

och tyckte var superkul. 

Men i gymnasiet ändra-

des tankarna och hon 

kom på att hon ville bli 

lärare istället.  

   Så kan det gå. Är lärar-

yrket något man väljer för 

att det är så kul, eller 

istället för något annat? 
 

… och vad ville hen 
egentligen bli? 

Jenny Linder Lotta Johnzon 

Mathias Stenskog 

Christina Kullenberg 
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I flera år har Äppelviks-

skolans elever gått 

helt ovetandes om att 

vi har en Cosplay-

stjärna i lärarkåren. Till 

slut nådde dock ryktet 

Milos redaktion som nu 

har intervjuat en av-

våra svensklärare och 

fått reda på mer om 

hennes framgångar i 

en lite ovanlig hobby: 

Cosplay! 

 

När vi frågar henne vad 

Cosplay är så svarar hon  

snabbt:  

   - En hantverkshobby 

som går ut på att tillverka 

en dräkt som ska efter-

likna en karaktär från en 

film, serietidning eller 

liknande. Man kan också 

skapa en dräkt helt uti-

från sin egen fantasi.  

   Svenskläraren i fråga är 

Jenny Linder och hon har 

haft det här som intresse 

sedan 2006, alltså i hela 13 

år. 

   Jenny berättar att man 

kan tävla i Cosplay men 

att hon inte längre tävlar 

på hög nivå utan mer på 

medelnivå. Fast för flera 

år sedan var hon med i 

grupp som var världs-

känd och vann Judges 

awards 2016 med Ever 

After High Cupid.  

    

Måste skapa dräkten 

själv 

Det finns tävlingar på 

många höga nivåer som 

till exempel SM och VM, 

men när man tävlar på en 

så pass hög nivå så är det 

ganska hardcore. För att 

få tävla måste man ha 

skapat hela dräkten själv 

och den måste efterlikna 

en karaktär som redan 

finns på film, tv-spel, se-

rier etcetera.  

   Man behöver också do-

kumentera skapandet av 

dräkten med film eller 

foton. 

   På frågan om hur folk 

reagerar när de får höra 

om hennes intresse så 

svarar hon att det nästan 

uteslutande är positiva 

reaktioner och att folk blir 

intresserade och tycker att 

det låter roligt.  

    
Stora tidsuppoffringar 

Vi frågar henne också 

vilka andra lärare på sko-

lan som hon tror skulle 

passa bra som Cosplayer. 

Jenny svarade (ödmjukt) 

att alla kan bli en 

Cosplaystjärna, bara man 

är beredd att göra stora 

tidsuppoffringar för att 

jobba på sin dräkt.  

   Jenny gillar att göra 

detaljer på sina dräkter  
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Jenny som Madeleine Hatter bredvid Tororo 2017 



och det är kul med utma-

ningarna kring just dem. 

Nästa steg är att börja 

göra skor till kostymerna 

och egna peruker, men 

det är lite för ambitiöst 

just nu. Hon har helt en-

kelt inte den tiden.  

    
”Sleengreen” 

Jenny vill lägga ner mer 

tid på att konstruera sina 

dräkter än hon gör idag, 

men det blir mest på som-

marloven hon verkligen 

hinner jobba med dem.  

   Hennes offentliga namn 

inom cosplay-världen är 

”Sleengreen”. En av hen-

nes favoritverk är Sadako 

från filmen ”The ring” för 

det är en av hennes favo-

ritkaraktärer (se bilder på 

nästa sida). Dräkten är 

väldigt effektfull men 

samtidigt lätt att bära. 

    
Tips till andra lärare: 

Andra lärare på skolan 

som Milo tror kan passa 

bra inom Cosplay-världen 

är dom här: 

 

Sussi - Syslöjdslärarin-

nan Sussi känns som en 

person som inte är rädd 

att sticka ut och så är hon 

ju väldigt bra på att sy 

också.  

 

Camilla Ardel - den här-

liga och spralliga bildlära-

ren med konsten nära 

hjärtat. Milo tror att hon 

skulle passa som 

Cosplayer på grund av 

hennes intresse för skap-

ande och öppna person-

lighet. 
 

Lasse Kiessling - Lasse 

har alltid på sig nästan 

exakt samma kläder men 

inners inne drömmer han 

säkert om färgglada plagg 

som han själv skapat. 

Jenny Linder tror också 

att det nog skulle passa 

honom väldigt bra ef-

tersom Cosplay även har 

krupit upp rejält i åldrar-

na.  Lasse + Cosplay = <3  

 

Jenny Björklund – Jenny 

har redan vågat ta steget 

att färga håret och inte i 

vilken färg som helst utan 

lila!  

 

Maria Nyrén – enligt en 

av hennes elever så är 

hon väldigt bra på att klä 

ut sig. 
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Jenny som karaktären C.A. Cupid från Ever After High 
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Jenny Linder som Sadako från skräckfilmen ”The ring” 



 

Tre snabba till Jenny 

Favoritmat: Kräftor 

Singel or taken: Taken 

Hur gammal: 33 år 

    

Jenny började alltså med 

Cosplay år 2006. Hon 

säger att det är kul att se 

hur trenderna förändrats 

och hur fort det hela har 

växt sedan dess. Utbudet 

av material i butikerna 

har också blivit bättre sen 

starten.  

   Det krävs mycket 

material och tid för att 

göra dräkter, till exempel 

fick Jenny nackspärr en 

gång efter att ha broderat 

i fyra dagar för att förbe-

reda sig till en tävling. 

   Hennes nästa tävling är 

kanske Nordsken i vår, 

men definitivt Närcon i 

sommar. 

 
 

 

 

 

Charlie Moberg  

Klara Högfeldt 

Linus Dahlheim  

Cosplay (japanska コスプレ, kosupure, kortform för costume 

play) är en form av performance eller maskerad. Deltagare i 

hobbyn klär ut sig i dräkter och accessoarer för att föreställa 

en specifik figur eller idé och bär dessa till evenemang eller 

fotograferingar. 
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Jenny/Sadako från ”The ring” 

Karaktären Madeline Hatter från 2017 



Vad eleverna tycker om 

sina lärare vet vi för det 

mesta. Men hur ser 

egentligen lärarna på 

sig själva och sina 

undervisningsmetoder?  

Stämmer elevernas bild 

med lärarnas egen? Det 

har Milo undersökt and 

the answer may surprise 

you. 

  

Vi har sökt upp en del 

profilerade lärare på sko-

lan och ställt följande 

frågor: 

 

1. Hur tycker du att du är 

som en lärare i stort 

sett? 

2. Vilka är dina starka 

sidor? 

3. Vilka sidor kan du 

utveckla? 

4. Beskriv dig själv som 

lärare med ett eller två 

ord. 

5. Har du blivit inspire-

rad av någon lärare 

från din barndom? 

  
Olle Nordheden 

Den första läraren vi in-

tervjuade är Olle Nordhe-

den, en mycket populär 

SO-lärare.  

   Olle ser sig själv som en 

lärare som försöker få en 

bra relation med eleverna 

och på det sättet få dem 

intresserade. Han tycker 

det är kul att vara på job-

bet och få träffa eleverna.     

   - Jag tror att jag är ganska 

kunnig i mina ämnen, även 

om jag inte kan svara på allt.  

   Olle tycker själv att han 

skulle kunna vara lite mer 

strukturerad, något som 

eleverna dock inte riktigt 

håller med om. De tycker 

annars att han är en 

mycket bra lärare med 

extremt bra och pedago-

giska PowerPoints. 

   - Han har bra kontakt 

med oss och drar sig inte 

för att stanna och prata 

om fotboll eller liknande 

och är därför mycket om-

tyckt, berättar en elev. 

  
Lasse Kiessling 

Nästa att intervjuas var 

Lasse Kiessling, även han 

SO-lärare. 

   Han började med att 

säga att han inte riktigt 

vet hur han är som lärare 

och att vi borde fråga 

eleverna om det istället. 

Han tycker däremot att 

han kan mycket, till och 

med fantastiskt mycket 

och att det är hans 

främsta styrka som lärare.   

   När vi ska fråga om 

svagheter fick vi en rätt 

rolig respons;  

   - Egentligen ingenting? 

Jag är nog så nära perfekt 

man kan komma.  

   Lasse tycker själv att 

han är lite sträng men 

samtidigt rolig och intres-

sant. Han har inte blivit 

inspirerad av någon an-

nan lärare:  

   - Mina lärare sög alli-

hop. De var Astråkiga! 

Eller så var det kanske jag 

som var en odåga? Nej, 

det finns nog ingen lärare 

jag kommer ihåg med 

glädje.  

   Det framgick tydligt att 

Lasse inte var inspirerad 
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Camilla tycker att hon är en inspirerande lärare som kan bli mer digital. Själv har hon blivit inspirerad 

av sin tidigare kollega Susanne Klereborn (till vänster). ”Hon var min guru”, säger Camilla. 



av någon lärare från sin 

barndom.  

   Lasse är mycket om-

tyckt bland eleverna som 

anser att han är bra på att 

lära ut och lite lätt galen. 

När vi frågade en elev om 

hans starka sidor säger 

hen att “det är ju defini-

tivt inte att skriva på tav-

lan i alla fall”. Däremot är 

Lasse mycket bra på att 

förklara saker så att man 

förstår.  

 
Åsa Harrie 

Nästa lärare ut är den 

kreativa trä- och me-

tallslöjdsläraren Åsa Har-

rie. 

   Åsa hoppas att hon är 

inspirerande och snäll. 

Hon är särskilt bra på att 

lära eleverna på djupet 

och samtidigt berätta 

historier, något vi tror alla 

kan hålla med om.  

   Åsa får eleverna intres-

serade av både materialet 

och hantverk vilket hon 

tror är ett stort plus för 

deras undervisning. På 

saker hon kan utveckla 

kan hon bli bättre på att 

starta sina lektioner. 

    Många elever vittnar 

om att Åsa är den glad-

aste läraren på skolan, 

alltid trevlig mot både 

elever och andra lärare. 

Av alla som vi intervju-

ade fanns det nästan ing-

en som kunde komma på 

något negativt att säga 

om denna glada träslöjds-

lärare. Om det tvunget, 

skulle vara något som 

hon behöver utveckla så 

skulle det vara att hon 

kan vara lite mer punktlig 

till lektionerna.  
 

Camilla Ardel 

Nästa på tur är ingen 

mindre än bildläraren 

Camilla Ardel.  

Hon tycker själv att hon 

är lite virrig men samti-

digt en inspirerande lä-

rare. Hennes starka sidor 

är att hon gillar det hon 

gör och att den glädjen 

smittar av sig på eleverna. 

Camilla tycker att det är 

självklart att hon kan ut-

veckla massor av saker, 

bland annat att bli mer 

digital i sin undervisning.  

   Hon tycker också att 

hon är rolig och intressant 

och berättar att hon blev 

väldigt inspirerad av en 

tidigare kollega.  

   - Hon var min guru, be-

rättar Camilla.  

   Denna tidigare guru 

heter Susanne Klereborn 

och är en före detta lärare 

på skolan. 

   Eleverna tycker att Ca-

milla är en mycket rolig 

lärare. Speciellt när hon 

går in i sin favoritkaraktär 

Mamma mu.  

   Hon är väldigt inspire-

rande, men ibland kan det 

bli lite av en show off när 

det kommer till att visa 

hur man ska göra. 

 

 

 
Erik Nicolausen Strömblad 

Erik Wedar 

Markus Envall 

Åke Lindholm Stridbeck 
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Åsa beskrivs som en av skolans gladaste lärare, alltid trevlig mot både elever och lärare. Själv tycker 

hon att en styrka hon har är att hon både kan lära på djupet men samtidigt berätta historier för eleverna. 



Milos reportrar be-

stämde sig för att 

spendera en lunchrast 

i lärarrummet, bara för 

att få höra vad det pra-

tas om. Vi var naturligt-

vis ute efter ett scoop 

kring det senaste lärar-

skvallret. 

 

Med hjälp av några 

smarta frågor fick vi lärar-

na att börja snacka, både 

om sig själva och om 

varandra. Det gick lite 

trögt i början, men snart 

fick vi veta en hel del 

smaskiga detaljer om vad 

som egentligen pågår 

bland lärarna. Vi hoppas 

verkligen att vi inte kom-

mer råka illa ut på grund 

av detta reportage men vi 

är villiga att ta risken.  

   Tråkigt nog ville alla 

lärarna vara anonyma, 

men lite fick vi ändå ur 

dem. Vi började med frå-

gan: 

    
Olle & Mathias, suck! 

Finns det någon eller 

några lärare som liksom 

står lite mer i centrum än 

andra? 

   -  Alltså, rektorn tror ju 

att hon är högst men så är 

det ju inte. Två av dom 

som åtminstone står i 

centrum mest är definitivt 

Olle och Mathias. Fast jag 

har inte sagt det, säger en 

anonym lärare vid kaffe-

bordet. Flera andra lärare 

runt omkring oss nickar 

instämmande. 

   Hur kommer det sig, då? 

På det svarar lärarna att 

de inte riktigt vet. Det är 

bara Olles och Mattias 

personligheter, att hela 

tiden stå i centrum. Synas 

och höras, de är hela tiden 

där när det händer något.   

Typ attention seekers.  

    

Är det någon som är lite 

läskig? 

   - Kommer jag vara ano-

nym?, undrar en lärare 

innan hen vill svara.  

   Vi nickar.  

   - För, alltså, Jenny, hon 

med det lila håret. Hon är 

alltid så tyst, det är lite 

läskigt. Men hon är cool, 

lite tuff liksom. 

   Efter detta påstående 

spiller lärare vi pratar 

med ut kaffe över hela 

bänken och vi får abrupt 

avbryta vår intervju. 

    

Finns det några bästa 

kompisar bland lärarna? 

Här får vi reda på att slöjd 

Åsa och Camilla är bästa 

kompisar och att de även 

är de lärarna med mest 

barnasinne i behåll. Även 

Pia och Kikki är riktigt 

bra vänner, även Hanna 

och Jesper och Hanna och 

Åsa Halldin. Vissa av 

lärarna träffas till och 

med efter skoltid för att 

göra saker tillsammans.  

    

Skvaller från  
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Jenny Björklund, tyst  

och cool med lila hår. 

Mathias och Olle beskrivs som två attention seekers som vill stå i centrum. Det är alltid lite trams och larv 

runt dem, menar en kollega. Höger: Milo har hittat en bild som bekräftar ryktet om Mathias och bildäcken. 



Finns det några high-

school-stereotyper även 

bland lärarna? 

   Det finns det definitivt, 

får vi veta. Som många 

kanske redan gissat så är 

Jenny Linder den av lärar-

na som är mest emo ef-

tersom hon ofta går klädd 

i mörka färger. Christina 

Lundmark misstänks av 

andra lärare för att ha 

varit den som pluggat 

mycket som ung och både 

Robert och Åsa är ju spel-

nördar. När vi undrar 

vem som är ”political 

animal” så svarar nästan 

alla lärare Mauricio. Flera 

hävdar att även Lasse 

Kiessling kan bli rätt så 

politisk ibland. 

    

Finns det gäng? Är det 

vissa som hänger mer 

med varandra? 

   - Njae, gäng vet jag inte 

riktigt. Arbetslagen 

hänger väl mest med 

varandra. Men NO- 

lärarna och språklärarna 

har väl kanske lite egna 

grupper. 

 

Rivaliteter? 

   Inte direkt. Det är väl 

mer de gifta paren som 

kan hata varandra lite 

grann då och då?  

   Sen är det någon som 

nämner däckincidenten, 

och vi undrar genast vad 

det är.  

   - Det var för ett tag sen 

som någon la upp Mat-

hias reservbildäck på 

hans kontor. Vi vet inte 

vem, men NO-lärarna är 

starkt misstänkta. 

   När vi frågar en närva-

rade NO-lärare om detta 

är sant hävdar hen dock 

att det absolut inte var de 

som gjorde det.     

   - Verkligen inte. Det 

skulle NO-lärarna aldrig 

göra. Men han får faktiskt 

skylla sig själv, han håller 

jämnt på om de där däck-

en.  

   Enligt de flesta lärarna 

är alla väldigt snälla mot 

varandra, men en del 

lärare vågar berätta en 

annan version av san-

ningen. När en av lärarna 

tillfrågas så sänker hen 

rösten och tittar sig om-

kring.  

   - Ja, det finns definitivt 

fiender bland oss.  

   Mer än så ville hen ty-

värr inte berätta, men se 

till att lyssna extra noga 

nästa gång ni hör några 

lärare som verkar lite 

irriterade på varandra. Då 

kanske ni snappar upp 

något intressant? 

    

Vad gör ni egentligen när 

ni inte har lektioner? 

Träffas lärarna någonsin 

på fritiden? 

   - Såklart. På fredagar 

efter arbetsdagens slut 

träffas vi på skolgården 

och slåss. Vi har masker 

på oss och filmar allt, häv-

dar en lärare. ”Det finns 

på YouTube.” Flera andra 

lärare nickar allvarligt.     

   Vår källa till detta påstå-

ende är dock kanske inte 

hundra procent pålitlig, 

så vi kan inte gå i god för 

sanningshalten i det. Ni 

får helt enkelt åka själva 

till skolan på en fredags-

kväll och se efter.  

 

 
Filippa Nord 

Marianne Silberfeldt 

lärarrummet 
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Camilla och Åsa är några av alla de lärare som bra kompisar på riktigt och umgås även utanför skolan.  
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Och detta är exakt som våra liv 

 

Vi går alla genom olika hårda och smärtsamma situationer 

och förändras med dagarna 

 

Alla de allvarligheter som denna årstid bär med sig är bara  

för att vi ska få en chans 

 

Den låter oss att börja en ny start, med en stark styrka  

för att kämpa 

 

Det finns inget finare än att hamna i höstens bok 

sida efter sida lär man sig att leva  

ögonblick för ögonblick 

 

Det känns att höstens löv lär oss en livslektion som gör  

att vi inte upprepar samma misstag en gång till 

 

Stämmer det inte att vi växer med årstiderna? 

Diala Hussein 

Jag blir imponerad varje gång jag ser hösten  

med sin majestätiska atmosfär 

 

Löven sprider sig över de tomma gatorna  

som mörkret styr över och är utan folk  

 

De överlappande gula, orangea och röda färgerna finns överallt 

 

Himlen är fylld av beckmörka moln och det känns  

som om de ska börja gråta 

 

Jag blir lockad av de gula bladen som faller ner till marken 

Det känns som om de dansar till en sorglig musikalisk melodi 

 

Det är från de gamla träden som världen har skapat sina sagor 

 

Vägen är fortfarande tom som en stad utan folk  

och som en skog utan träd 



De som förstår FÖRSTÅR 
 

Protoner har positiv laddning 

medan elektroner har   

negativa laddning.  

Samma laddning repellerar varandra 

Olika laddningar attraherar varandra 

Protoner skulle repellera varandra 

om neutroner skulle finnas  

I atomkärnan. 

Om jag vore en proton i en atom 

och du vore en elektron 

skulle vi attrahera varandra  

och om den effektiva kärnladdningen är för hög  

skulle attraktionskraften  

hålla oss tillsammans i evigheter 

Så att vi bildar en stabil atom  

med ädelgasstruktur 

 Men en dag kommer du att lämna mig 

för en annan atom  

med fler protoner, för den har högre 

elektronegativitet än mig  

Du kommer att tillhöra någon annan. 

Mina oribitaler (skal-bohrs atommodell)  

kvarstå tomma. 

Det är då jag inser att jag har 

neutroner i atomkärnan  

(viktig att halveringstiden är lång) 

Protoner är vänner som alltid finns för dig när det än är. 

 

Diala Hussein 

Skumma grejer  
händer på rasterna 
 
Vad är det egentligen vissa ele-

ver gör på rasterna, den frågan 

ställer sig många efter att ha 

sett elever ur årskurs 6 och 7 

smita iväg ut bakom dagiset 

nära skolan tillsammans med 

åttor och nior.  

 

Det rycktas om att de går ut bakom 

dagiset vid skolan och röker. Då 

undrar några elever: är det verklig-

en skolans ansvar om elever skadar 

sin hälsa frivilligt under skoltid 

eller är det något skolan inte kan 

hjälpa eftersom det är utanför sko-

lans område? 

   Om du som läser det här vet att 

du gör dåliga saker på rasterna så 

har vi förslag på grejer du kan göra 

istället: varför inte ta din rasttid till 

att göra något vettigt, som att gå ner 

till vaktmästaren och fråga om han 

kan hjälpa dig att öppna skåpet. 

När du väl är uppe vid ditt skåp så 

känner du i fickorna och tar fram 

nycklarna och säger ”nämen här är 

dom ju”. Eller så kan du gå ut på 

skolgården och samla kottar som 

du sedan målar och sprider ut på 

skolgården. Vad förvånade folk 

kommer bli när dom ser en kotte 

med ett ansikte på.  
Matilda Ax 
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Som elev på äppelviks-

skolan köper man ofta 

sötsaker under raster 

och efter skolan. Om 

man handlar varje dag 

kan det bli väldigt dyrt, 

Milo har därför tagit 

reda på vilken av våra 

närbutiker som är bäst 

för elevplånboken.  

 

Det finns många konsu-

menttjänster som räknar 

ut vad en vanlig matkasse 

kostar i olika butiker, men 

ingen som lägger ned 

samma arbete på var vi 

hittar sötsaker billigast. Vi 

på Milo ville därför ta 

reda på det och har åkt 

runt bland våra olika buti-

ker här i Bromma för att 

undersökte de olika pri-

serna.  

   Vi har tittat på priset av 

följande Äppelviksklassi-

ker: en kanelbulle, 1 hg 

lösviktsgodis, 100g Ma-

rabou chokladkaka, 33 cl 

Coca Cola och Barebells 

Cookies.  

    
ICA Smelivs 

Det visade sig faktiskt att 

ICA Smelivs var billigast. 

Kan det bero på att det är 

så många äppelvikare där 

och man har anpassat 

utbud och prisnivå efter 

det? 

 
ICA Alvik  

ICA Alvik som enligt 

många ska vara en av de 

dyraste butikerna här i 

Bromma visade sig ha den 

näst billigaste godispåsen 

i Milos undersökning.  

   Vi har parallellt också 

kolla priser på glass i de 

olika butikerna. Summan 

var samma i alla butiker 

men något förvånade var 

att ICA Alvik inte hade 

vanlig pinnglass. Vi frå-

gade personalen om glas-

sen och fick svaret att de 

inte hade pinnglass under 

vinterhalvåret. Det är tyd-

ligen en ”säsongsvara”.  

 
ICA HM Livs 

Dyraste godispåsen hittar 

vi på HM:s Livs. Totalpri-

set dras dock upp av ka-

nelbullen, i övrigt skiljer 

sig varor inte så mycket i 

pris mot de andra butiker-

na. Bullen ligger däremot 

på galna 23 kronor, mer 

än det dubbla mot näst 

dyraste affär. 

 
Engströms Livs 

Engstöms Livs har de 

flesta av de totalt sett dyr-

aste varorna så vi rekom-

menderar inte den som är 

pank att gå hit.  

    
Coop Nära 

Om det inte varit för 

HM:s Livs ovanligt dyra 

bulle så hade Coop nära 

Tranebergsvägen tagit 

ledningen och varit den 

sammanlagt dyraste buti-

ken. Coop Nära har dess-

utom sämst betyg av alla 

butikerna på Google och 

att det är så dyrt kan 

kanske vara en av anled-

ningarna.  

 
Google-betyg 

Alla butikerna har mellan 

3,5 och 4,3 stjärnor på 

Google. Den som har 

sämst är som sagt Coop 

Nära och bäst har HM:s 

Livs.  

   Så, om du är sötsugen så 

är Smelivs det bästa alter-

nativet. Nu som förr.     
 

 

 

Ellen Gähler 

Sofia Stenecker 

 

Milos stora guid till närbutikernas  
 

BILLIGASTE GODISPÅSE 
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Här är innehållet i den godispåse som Milo jämfört priserna på i våra omkring-

liggande närbutiker. Billigast: Ica Smelivs. Dyrast: ICA Nära HM. 

ICA HM:s Livs 



När du tappar 
ditt sudd och 
inte hittar det 

När du är på utvecklings-
samtal och din förälder 
säger pinsamma saker 

När du inte har 
med pengar till 
ICA och någon 
bjuder 

När du inte  
lyssnade på 
genomgången 
och läraren 
ger dig frå-
gan 

När du springer 
borgberget veckan 
innan höstlovet 

Nils Klingenborg, Axel Klingeborg, Jakob Nord, William Wilgodt 

När det är oförberett prov 
på det du inte kan 

Vt20  MILO     37   



 

  

 

Vill du ha en gratis kexcho-
klad? Enkelt, gå till vaktmäs-
teriet eller Smelivs och säg 
bara meningen:   
”Hej, jag kommer från MIIS 
är att kexxcchoklad är gott” 

Du har 2 äpplen och 

får 4 äpplen till. Hur 

många äpplen har du 

nu? 
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Hjelp mig hitta 
rett till min 
Dunder hånung! 
Svårighetsgradd: lett 

MÅÅÅ

Vad roligt 
allting är!!!! 

FACIT: Nej, det är inte 17 djur! Dessutom ska du klara dina uppgifter själv, utan att tjuvtitta i Facit! För övriga 

frågor: 1) Blå och grön 2) Ja 3) Från vänster, sedan mot höger 4) ”Ett ovälkommet besök” 5) 325 stycken (320 utan de 

Kan du sätta 
ihop punkter-
na? 
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Är du en riktig 
Äppelvikselev? 

 
 

Då bör du kunna 
svara på de här 

skolfrågorna 

 

Hur mycket 

pengar kan 

man köpa 

kläder för 

om man går 

i Äppelviks-

skolan? 

 

Svar …………………………...  

 

 

Vilket är en 

äkta äppel-

vikselevs  

favoritämne?  

 

Svar 

…………………………... 

 

Vad bör man 

göra för att få 

bra betyg om 

man har Jo-

nas Säfsten? 

 

 

Svar ……………...……………. 

 
 
 

Vad kallas det när 

man skyndar sig 

till Ica när det är 

kort rast och snart 

lektion? 

 

Svar …………………………... 

 

 

 

Vad bör du 

skydda Japan-

sågen med, 

enligt Åsa? 

 

Svar 

 
 

 

Vem är hjälten 

när våra datorer 

strular? 

 

 

Svar …………………………... 

 
 
 
 

Vad bör alla ha runt 

sin handled? 

 

 

Svar …………………………… 

7 

Facit: 1) No limit! 2) Rasten 3) Titta på Netflix 4) Ica-rushen 5) Sitt liv 6) Urban 7) Ett Fuck Parkinson armband 
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