TWEENIE

Tips, smarttänk och pepp för dig

Niklas och Hedda, 9,
och Elton, 7.

med lite större barn.

redaktör Niklas Sessler

nie
Twee s tycker till!
MÅNADENS
FRÅGA:
Om du får bestämma
fredagsmys, vad
blir det då?

Nu kör vi,
syrran!

Alice
Lind, 11:
– Då blir det
popcorn
och godis.
Olof
Öhrn, 11:
– Coca-cola
med sourcreamchips.
Victor
Kvist, 9:
– Kolla på
film, laga
tacos och
äta glass.

KÄLLA: SKOLVERKET

program där man kan få prinsessorna Elsa och
Anna att åka skridskor och skapa snöflingor och
mönster i isen genom att koda. Hos Google och
Twitter är 70 procent av de anställda män, så det
finns en del att göra för att öka jämställdheten.

APP-TIPS!

En sårbar planet

Amerikanska
myndigheten
Nasa forskar
inte bara om
rymden
– med hjälp av satelliter
kollar de in vår egen
planet också. Med
BRA
BASTRÖJA! gratisappen Images of
change vill de sprida
Gråmelerad
information om hur
bomullströja, stl
klimatet förändras. Du kan
86–170, 499 kr,
söka via kartan eller på olika
I dig denim.
ämnen som mänsklig
påverkan, extrema händelser,
vatten, is och städer. Appen
uppdateras regelbundet och är

BULLS

av sjätteklassarna fick
godkänt betyg i
nästan alla ämnen i årets nationella prov. Svenska, religionskunskap och fysik var de ämnen där
flest klarade kraven.

Hur får man tjejer att bli mer intresserade av
programmering? Kanske genom att använda sig
av succéfilmen ”Frost”. Den ideella organisationen Code.org, vars syfte är att lära fler att
programmera, har ihop med Disney skapat ett

KÄLLA: CNN.COM

procent

SLÅ DIG FRI OCH PROGRAMMERA

perfekt som diskussionsunderlag
och för att skapa engagemang
på geografilektionerna.

”Det är som att
man sätter på
sig en ryggsäck
av osäkerhet
när man blir
förälder”
Hugh Jackman,
46, bioaktuell i robotthrillern
”Chappie”, pappa till Oscar, 14,
och Ava, 9.
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