
Leen Alakil

Min dagbok





Kapitel 1- Galleriet 
 
Huvudperson: Leen Alakil hon är 12 år gammal. Hon har kort hår. 
Hennes dröm är att bli tandläkare. Hon har pappa, mamma och tre 
syskon. På fritiden läser Leen och hon går på klass 6A. Leen gillar att 
simma, äta godis och leka på mobilen. 
 
Kompisen: Lisa är 13 år gammal hon har långt hår. Hon bor 
Stockholm. Hon gillar idrott,simma och rita. 
 
Reserven: Anna är min kompis. Hon är rödhårig hon gillar att spel 
fotboll. 
Antagonisten/ någon elaking: Karin är en i klassen hon säger att hon 
cool och allt sånt. Hon är jätte dryg.  
 
Idolen: Nora är min bästa kompis och jag gillar henne jättemycket. 
Hon har fina blåa ögon och hon har 4 systrar de är 7 personer i 
familjen mamma och pappa 5 barn. 
 
Gänget: Karin och hennes gäng de är prinsessa som Karin de säger 
att de är jätte coola. Fast de är inte alls coola.  
 
Ordningen: Julia är en i klassen hon ordnar allt och hon tror att hon 
är bäst, men i verkligheten är hon en elak råtta.



Kapitel-2  
september 
 
5-september 
 
Hej kära smygläsare! 
 Fästen jag heter Leen. Idag ska jag, mamma och pappa ska till 
Kolmården. mamma Åkte på jättemycket läskigt tåg jag vet inte vad 
den heter men ok. Min pappa skrek på för ingenting. Först jag åkte 
med min mamma. Tåget var jätteläskigt. Men jag klarade det. 
 
Jag gjorde boken för att jag vill bara prova att skriva en dagbok. Och 
jag fick den av min bästa kompis Nora. 
 
18-september 
För två veckor sedan hände det ett problem. När vi har börjat 
skolan. Då skulle vi prestera oss till klassen. När det var min tur så 
var Karin i klassen när jag presterade mig så började Karin skratta. 
Då blev jag jättearg jag gjorde inget jag presenterade mig klart och 
satte mig på min palats. 



Kapitel 3 
oktober 
 
Hej dagboken!  
Nu ska jag berätta om hur jag bor. 
 
Adressen 
Jag bor på Frejgatan. Jag bor i en  lägenhet. 
 
Vi som bor här  
Jag bor ihop med pappa, mamma, två bröder och en syster. 
 
Samlingspunkten  
Vi brukar samlas i köket och prata om vad vi ska göra i veckan. Vi brukar äta middag och 
prata samtidigt. 
 
Farligaste platsen 
Farligaste platsen är källaren eftersom när det blir kväll så blir det läskigt och mörk då blir 
det jätteläskigt. 
 
 Mitt hemliga ställe   
Mitt hemliga ställe är mitt rum jag brukar gå dit för att jag ska skriva dagboken. jag tycker 
inte om att någon ska se vad jag skriver i min dagbok, så det är därför jag går till mitt rum 
och skriver. 
 
Området 
 Ute så finns det utomhus och en lekpar. Vi har granar vi brukar gå till de och fika hos. 
Ibland kommer de till oss ibland går vi till dom. Min mormor hon bor bredvid oss jag 
brukar sova hos henne. Det finns 3 affärer bredvid oss. 
 



Kapitel 4-  
November 
 
I den här kapitlet ska jag berätta om hur min skola ser ut? 
 
Min skola är 100 år gammal den heter D-skolan. Det finns 5 
våningar i den. Den är vit och röd den är jättestor och gammal. 
Mina lärare heter Jennie och Anders de är jättesnälla. Jag gillar 
alla ämnen till exempel Matte, Svenska, So, NO, Slöjd, Musik, 
Engelska och Idrott. Jag gillar de för att de är roliga och jag 
tycker om min skola. 
 
 
10 november  
Jag börjar klockan 9:00 men jag vakna klockan 8:00 för att jag 
äter frukost. Idag har jag Semi, Svenska, So, Matte och Slöjd. Jag 
har bara två kompisar de heter Noor och Dalia. De är jättesnälla 
Noor är 13 år och Dalia är 12 år som mig.  



Kapitel 5- 
December  
 
10-december 
Hej smygläsare!  
Idag fick jag ett mail, på mailet står det:  
 
Hej, Leen! 
Nu finns det ett uppdrag till dig. Du ska göra tårtor till skolavslutning 
och ge till alla som är i skolan.  
 
12-december 
Hej dagboken! 
Nu ska jag berätta om hur det gick. Jag hämtade tårtorna till skolan 
men nu händer det något när jag skulle gå upp på trapporna ramlade 
jag. Alla tårtorna ramlade med mig och de gick sönder, ja så gick det 
dagboken.  
 
 
 



Kapitel 6- 
januari 
 
5-januari 
 Hej dagboken! 
Nu ska jag berätta om mitt jullov. Den 22 december började 
jullovet, på skolavslutning var det kallt men det var inte snö. Jag 
tyckte det var tråkigt för att jag fick bara ett par strumpor på julen. 
På skola gjorde de mycket mat men jag tyckte inte om det jag åt 
bara ägg men det fanns köttbullar, korv och kalkon. Min familj 
gjorde inte något mat. Den 31 December åkte jag och min familj 
åkte till Nyköping och där tände mamma och pappa raketer det var 
jätte kul. På jullovet åkte vi till Tyskland där bor min morbror och 
våra kompisar bor också där. Jag lekte inte med mina kompisar för 
att jag va inte i Sverige. Hela jullovet var jag i Tyskland. Men jag 
lekte med de som va i Tyskland. 



Kapitel 7- 
februari  
 
27 februari 
Hej smygläsare! 
Nu ska jag berätta om ett gäng som gör livet tråkigt för mig. Det är Bella och 
hennes gäng de mobbar mig hela tiden. Jag ska beskriva så mycket jag kan. Jag 
och mina kompisar har luciatåg och Karin är med jag står bredvid henne hon 
nyper mig hela tiden jag blir irriterad av det. Nu måste jag sätta stopp till de. 
 
Hej rektor! 
Jag tänkte berätta om Bella hon mobbar mig hela tiden och nu vill jag att du sätter 
stopp till henne. Hon hotar mig och slår jag går hem varje dag och gråter det går 
inte. 
 
28 februari  
Hej dagboken! 
 
Nu tänkte jag läsa vad jag fick av rektor det står så: 
 
Hej Leen! 
Jag ska ringa deras föräldrar och dina också så att vi kan prata om det imorgon. 
 
Nu så har vi pratat om det med rektor. Och det blev värre och de börjar reta mig 
mer och mer alltså jag vet inte vad jag ska göra åt de jag kanske ska sluta skolan.  



Kapitel 8- 
mars 
 
28 mars 
Hej dagboken! 
Idag på morgonen har jag sett en reklam den va om en eltandborste. 
Det står att den nyaste och att det finns bara fem stycken som den. Den 
gör dina tänder fina och vita och det kommer att luktar gott. Och det var 
billigt den kostar 150 kronor. Jag har 200 kronor så jag ska köpa den. 
Sedan gick jag till affären jag köpte den. 
 
29 mars 
Nu har jag provat tandborsten den gjorde mina tänder svarta och det 
gick inte bort nu är det skola. Karin såg mig hon tog upp sin mobil och 
filmade mig. Sedan la hon upp den på nätet. Det känns pinsamt jag 
sprang hem direkt.  
    
 



Kapitel 9- 
april 
 
28 april 
Hej dagboken! 
Idag ska jag berätta om min idol Nora hon har varit hemma hos mig. 
Alltså jag förstår inte varför hon kom det är första gången hon kommer 
till mig. Hon är känd på youtube. Hon kom och sa vi måste prata nu. 
 
Hon sa: 
Hon kom till Sverige för fem dagar sedan och jag visste inte att hon är 
här. När jag såg henne då blev jag förvånad men det var jättefint dag för 
mig. För att jag minns hågkomster från barndomen när vi var i Syrien.  
 
Nu bor hon i samma stad som mig och vi träffar varandra varje dag på 
skolan. Och på fritiden umgås vi och handlar tillsammans med våran 
föräldrar.  
 
 
 
 
 



Kapitel 10- 
maj 
 
28 maj 
Hej dagboken! 
I dag ska jag berätta om vad jag ska göra på sommarlovet men det är bara 2 veckor 
kvar till sommarlovet. Nu sitter jag på den heliga platsen och skriver.  
 
Det som jag ska göra är: 
Min födelsedag  
bada 
Resa till Tyskland 
 
Det som jag inte vill komma ihåg är: 
Karin och hennes gäng  
När hon la min bild på nätet 
När vi hämtade vår föräldrar 
 
 
Det som jag vill komma ihåg är:  
När jag fick bara ett par strumpor 
Uppdraget som har löst den och jag jättenöjd med den  
När vi åkte till Kolmården  
 
Och nu är det slut med min dagbok hoppas ni tyckte om den. 
HEJDÅ! 





På D-skolan i Oxelösund får alla 
eleverna möjlighet att skriva egna 

böcker. Dessa publiceras på 
bokisonline.se. Alla har något att 
berätta och alla kan bli författare. 

Ett urval av e-böckerna trycks nu av 
Svenskt Skolfoto. Detta är möjligt 

tack vare finansiering av 
Majblomman.


