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O K T O BER  SKR I VMENY
Vad vill du bli när du blir stor? Hur ska du nå dit?
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Argumentera om varför man borde bojkotta halloween.

Berätta om något som du haft fel om, fast du trodde att du haft  rätt om från 
 början.

Vilken är din största rädsla?  Varför får det dig att bli rädd?

Berätta om en sjätteklassare som har en stor hemlighet.

Vilka är de viktigaste egenskaperna hos en vän? Berätta varför.

On du skulle kunna åka tillbaka i tiden och bevittna en historisk händelse,
vilken skulle det vara och varför?

Vet dina föräldrar vad du gör online? Varför, varför inte?

Hur tror du det skulle vara att leva i kungahuset? Berätta!

Skriv om en tonåring, som upptäcker att hen har en superkraft.

Berätta varför du tycker det är viktigt att gå i skolan. 

Skriv en instruerande text om en valfri sak. 

Vad tycker du om läxor? Berätta om dina tankar. 

Skriv en dikt om din favoritdag på hela året. 
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