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Aleppo  

Kriget i Syrien har pågått i sex år och det startade efter att många människor 
protesterade mot president Bashar al-Assad. Nu i veckan har det pratats om att 
stridandet i Aleppo kan vara på väg att ta slut, eller i alla fall minska, för att 
president al-Assads soldater tagit kontrollen nästan hela staden. Det här 
betyder inte att kriget är över, men det är en framgång för al-Assad.   

* Vet ni vilka som krigar i Syrien?  

* Vet ni hur kriget i Syrien startade?  

* Har ni koll på vilka andra länder som är inblandade i kriget?  

* Vad vet ni om president Bashar al-Assad?  

 

Therese Lindgren  

Hon är en av Sveriges största youtubers och hon brukar tala om en massa 
olika ämnen, från smink till djur och att hon ibland mår dåligt. Att hon mår 
dåligt beror på att hon ibland får något som heter panikångest.  

*Har ni koll på Therese Lindgren?  

*Vad tycker ni är bäst av det hon pratar om?  

*Har ni hört att hon pratar om att hon mår dåligt?  

*Om ni mår lite sämre, hur brukar ni göra då? Prata med någon eller vara ensamma?  

*Varför kan det hjälpa att prata med någon?  

 

Sökningar på internet  

I veckan berättade Google om vad de vanligaste sökningarna hos dem är. 
Google är ju världens största sökmotor och den som flest använder. I år hade 
flest sökt på Pokemon Go och vad Brexit är.  

*Hur ofta söker ni upp saker, till exempel genom Google?  

*Vad söker ni på?  



*Varför är det bra att man kan kolla upp saker direkt?  

*Hur hade det varit om sökmotorer som Google inte fanns?  

*Finns det något dåligt med att man kan få all möjlig kunskap på bara några 
sekunder i mobiltelefonen? 

 

 

 Vill du jobba mer med Lilla Aktuellt så kommer du till hemsidan här 
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