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Kapitel 1- Galleriet 

 
Huvudperson: Filip Persson jag är 11 år och bor i oxelösund och 

gillar att spela fotboll i fritiden. Jag har svart hår, bruna ögon 
och är mörkhyad.  

 
Kompisen: Liam Kruse bor också i oxelösund och är snäll han 

har blont hår, bruna ögon och är ljus i huden. 
 

Reserven: Mio Persson bor i nyköping han är min kusin och är 
jättesnäll. Han har brunt hår, bruna ögon. Jag och Mio brukar 

leka när vi inte ska göra något. 
 



Antagonisten/ någon elaking: Dick Andersson är en dum 
vaktmästare i skolan. Han tittar så konstigt på mig. 

 
Idolen: ninja gaymer i youtube. 

 
Gänget: Aina Johansson och gänget. 

Ordningen: Johanna hon går i min klass och samlar nästan på 
allting, hon har ordning på allt.



Kapitel 2 - september  
4 september 

 
Hej igen bästisar! 

 
 Jag heter Filip Persson förresten är inte min pappa klok han gav 
mig utegångsförbud för att jag sa till någon i klassen att han var 
dålig på att hoppa hopprep, men inte värre än det bet min lilla 

syster mig i baken för att jag inte läste en bok för henne och 
min mamma bara blev arg för ingenting. 

 
Jag skriver dagboken för att jag vill veta vad jag gjorde när jag va 

liten när jag har blivit stor. 



Jag köpte dagboken i en affär nere på stan.  
 

Jag började skriva dagbok för att andra i min klass gjorde det så 
jag ville testa det också och sen dess har jag skrivit i den. 

 
 

 21 september  
 
 

För två veckor sedan första dan i skolan bajsade jag och glömde 
att spola och när vaktmästaren Dick skulle städa där så märkte 

han mig, så han skrattade så att man hörde. 
 

Men innan allting hade hände så fick vi i 5:an en ny lärare och 
han heter Johan och är en schyst och en bra lärare. 



Kapitel 3 - oktober 
20 oktober 

 
Hej igen mina kära smygläsare!  

 
Nu hade jag tänkt berätta om hur jag bor. Jag bor i ett hus i 

Styrbordsvägen nere vid Ramdalen. 
 

Adressen  
 

Min adress är Stybordsvägen som ligger nere vid Ramdalsskolan. 
Vårat hus har ett vardagsrum, fyra sovrum, två toaletter, en 

balkong och ett mini gym, som typ ligger nere vid källaren. Och 
så har vi vind.     



Vi som bor här 
 

I min familj är vi fem, det är jag, min lillebror, min lilla syster, 
min mamma och min pappa. Alla har ett eget rum förutom 

mamma & pappa, som delar rum. 
 
 

Samlingspunkten 
 

När våran familj ska äta så äter oftast alla tillsammans, men vi 
brukar också prata och vara tillsammans efter vi har ätit. 

 
 

Farligaste platsen 
 

Farligaste platsen är uppe vid vinden, för det är mörkt, läskigt, 
dammigt och det finns råttor där som är äckliga. 

 
 



Mitt hemliga ställe 
 

När jag har tråkigt eller är arg så brukar jag gå till snickarboden. 
Jag brukar göra något av trä där. 

 
 

Området 
 

Utanför har vi grannar, lekpark, studsmatta och en fotbollsplan. 
Och om man går längre fram så är det en affär där.



Kapitel 4 - November 
Min skola 

 
Hej igen mina kompisar! Idag ska jag berätta om min skola som 
heter D-skolan. D-skolan är en gammal och skruttig byggnad i 

Oxelösund.  
 

Mina lärare heter Johan och Maria, men de är bara mina klass 
lärare men jag har de och några andra lärare på vissa ämnen. 

Jag tycker om alla mina lärare för de lär mig mycket och är 
snälla. 

 
Mitt favoritämne är matematik men jag gillar och så So, No, 
Idrott och Engelska och Svenska för det är roligt att lära sig. 
Men däremot gillar jag inte Bild för det är rörigt, stökigt och 

tråkigt att lära sig. 
 



23 november 
 

För två veckor sedan när jag skulle till skolan så träffade jag på 
mina kompisar och när det var rast så spelade jag med “The 

hacker team” vi spelade plant vs zombies. Och vi var ute, men 
sen kom Dick Andersson och puttade till mig med flit, så jag 
frågade varför han gjorde så och blev arg för att min telefon 

hade gått sönder, men han svarade inte han bara gick därifrån, 
och när jag kom hem så frågade jag min mamma mig vad som 

hade hänt. Och så sa jag att Dick putta ner mig och att han 
visste att Dick gjorde det med flit. Och min mamma blev så arg 

att hon gick med mig till skolan nästa dag och hon och Dick 
hade ett långt prat i korridoren om att Dick skulle betala en ny 
telefon till Filip. Jag tyckte att det var pinsam för att alla kunde 

höra och det lät så högt att man kunde höra dem prata in i 
klassrummet. Men efter att min mamma vart trött på att Dick 

inte lyssnade så gick hon till Henrik som är rektor på skolan och 
pratade med honom och han sa att han skulle dra av Dicks lön 

och betala Filips telefon. 



Kapitel 5 -December 
10 December 

 
Hej igen mina belivers! 

 
Fredag för en vecka sedan när jag skulle städa min låda så 

hittade jag ett brev i lådan. 
På brevet stod det: att jag hade fått en utmaning och 

utmaningen var att jag skulle grilla hamburgare till hela skolan 
på rasten men det stod också en punktlista. 

 
Gå och hämta pengar hos rektorn 

Gå ner till stan och köp hamburgare, en tändare, kol och 
tändvätska. 

Ring till Oxelösund IK och säg att de kan komma ner med 
grillen. 

Och till sist stod det att jag skulle grilla korv till hela skolan. 
//Kruse 

 



21 december 
 

Helloisan näspetare! 
 

Det gick ganska bra att grilla åt hela skolan och jag fick ju också 
hjälp av min lärare och min bästa kompis Kruse. Alla ville ha en 
till och jag lyckades med mitt uppdrag till slut. Alla tyckte att de 

var goda och jag köpte också festis till alla. 
 
 
 
 
 



Kapitel 6- Januari 
10 Januari 

 
Hej allihopa! 

 
När jag slutade min sista lektion till jullovet så var jag på väg 

hem, när jag stötte jag på min mamma i sin nya bil. Hon sa att 
vi skulle på en resa till Norge och hälsa på min morbror som jag 
tycker jättemycket om. Och när jag fick höra att vi skulle åka dit 

vart jag jätteglad och hoppade i direkt, min mamma sa att vi 
skulle fira jul hos de och till och med vara där hela lovet. Vi 
firade jul och min födelsedag. Julen firade vi att vi åt middag 

som var jättegod vi åt köttbullar, prinskorvar, potatis, ägg, och 
så åt vi också korvgryta, som luktade som om den om det var 

pizza, tillsammans och så dansade vid julgranen och var 
tillsammans hela kvällen, och spelade brädspel, biljard och så 

gav vi varandra presenter så klart. 



Och min födelsedag firade vi genom att jag bjöd in mina nya 
kompisar som bor i Norge, jag önskade mig något och blåste ut 

ljusen, sedan fick skära tårtan. Jag fick ett Playstation fyra av 
mina föräldrar och mina kompisar hade sparat pengar 

tillsammans och köpt en ny cykel. Och efter spelade vi på mitt 
nya Playstation. Och så sköt vi upp fyrverkerier när det var nyår 
tillsammans med familjen och morbrors grannar. Sedan när vi 

hade gått in så var vi nästan uppe hela natten och spelade 
brädspel. Men dagen innan vi skulle åka hem så träffade jag på 

Dick Andersson som är vaktmästare i skolan. Han gick rakt 
framför mig och knuffade mig i axeln med flit när jag gick förbi. 

Jag tyckte inte det var så snällt, men jag vågar inte prata med 
honom och säga vad jag tycker.  Och det lovet var det roligaste 

lovet i mitt liv. Förutom att jag träffade på Dick från skolan. 



Kapitel 7- Februari 
7 Februari 

 
Hallojsan igen dagboken!  

 
 

I min skola finns det ett gäng som kallar sig Aina Johansson. Det 
är ett gäng som brukar mobba folk både i skolan och i fritiden. De 
brukar knuffa mig i trappen, de brukar säga att om jag inte ger de 
pengar de behöver så kommer jag att ångra mig, de slår mig och 

så mera.  
 
 

Men en dag så kände jag att det började gå för långt, så jag 
bestämde mig för att skriva ett brev till rektorn. Och i brevet skrev 

jag:  
 



Hej rektorn! 
 

Om du inte visste att det fanns ett gäng i skolan som 
mobbar mig. De brukar slå mig, tar mina pengar när de 

behöver och så mera. Så nu har jag fått nog. 
 

För det första så kan du ju ringa deras föräldrar och ha ett 
möte, om det funkar att de lyssnar på sina föräldrar.  

 
För det andra så kan de bli avstängda bara de inte mobbar 

mig mera när de har kommit tillbaka till skolan.  
 

För det tredje skulle du kunna ha ett möte och redigera de 
från skolan, så de kan byta skola. 

Så jag uppmanar dig att du pratar med de och deras 
föräldrar. 

 
///Filip Persson i klass 5c



10 Februari 
 
 

Jag väntade på brevet tillbaka från rektorn. Men när jag kom 
hem så låg det ett brev från rektorn. Jag blev glad och började 

läsa. Det stod:  
 

Hej Filip! 
 

Jag såg brevet som du hade skickat till mig och jag tycker 
att det var bra av dig att du sa till. 

Jag hade ett möte med de och deras föräldrar. Deras 
föräldrar bestämde sig att deras barn skulle byta skola 

men de skulle inte gå i samma skola. Och om de mobbar de 
så kom till mig och prata med mig. 

 
//////Rektorn 

 



Kapitel 8- Mars 
13 Mars 

 
Hej dagboken! 

 
När jag gick upp på morgonen och skulle äta frukost såg jag att 

det var ett par snygga fotbollsskor på tidningen. Jag ville så 
gärna ha de, men på tidningen stod det iallafall så här: Köp de 

här splitter nya fotbollsskorna du får de på halva priset och 
de håller och går inte sönder så fort så köp de innan det är 

försent. 
När skolan var slut kom jag på de där skorna på tidningen, och 
så tänkte jag att jag skulle köpa de med mina sparade pengar 

som jag har i min spargris. Jag sprang och sedan hämtade 
pengarna och cyklade direkt till affären. Jag cyklade hem och 
sedan satte på mig de, ringde till mina kompisar och sa att vi 

skulle spela fotboll. 



20 Mars 
 

Men några dagar senare när jag och mina kompisar spelade 
fotboll så kom Aina Johanssons gäng och vill möta mig och 

mina kompisar. Vi sa okej och började spela. Men när de hade 
sett att jag hade nya skor så kom de och trampade på mig, men 

jag brydde mig inte för att de stod i reklambladet att de var 
väldigt hållbara men det var de inte. De gick sönder efter att en 
av gängmedlemmarna trampade på mig. Jag vart jätte ledsen 

och skrek NEEEJ JJJJJJ så att det var kyrkklockan som ringde.  
 



Kapittel 9- April 
1 April 

 
Hej allihopa! 

 
För några dagar sedan så fick jag ett meddelande av mitt 

största idol, han sa: 
Hi i have seen that i am your idol. 

 So I was going to come over to you and be with you all 
over. So write back if it is okay and if you want it.  

Jag var så glad och så spend att han skulle komma hem till 
mig och vara här hela dagen. Jag skrev genast tillbaka att det 
var okej att han kom hit imorgon, för att det var ändå. Dagen 

efter så kom han och vi spelade typ hela dagen och hela 
natten, jag lärde honom att spela Fortnite på Playstation men 

det gick ändå ganska bra för att han var ju en nybörjare.



Men nästa dag så skulle han åka hem jag frågade honom om 
han ville komma hit igen, han sa att han gärna ville vara med 

mig några dagar ibland. Men innan han gick så gav han mig tips 
på hur jag skulle kunna bli bättre på Fortnite, så när han hade 
gått så gjorde jag de tipsen han gav mig och jag blev faktiskt 

mycket bättre. 



Kapittel 10- Maj 
4 Maj 

Hej igen! 
 

Kommer ni ihåg när jag berättade om mina nya skor den 20 
Mars. Nu ska jag berätta vad som hände efter.  

Jag gick hem och var ledsen, jag kunde inte sova på hela natten 
eftersom att mina nya favoritskor hade gått sönder och för att 
det var Aina Johanssons gäng hade tagit sönder de. Nästa dag 
ville jag inte gå till skola för att jag visste att Aina Johanssons 
gäng skulle fortsätt att mobba mig, så jag pratade med min 

mamma om vad som hade hänt och hon sa att vi skulle prata 
med rektorn på skolan. Vi gick till rektor och pratade en stund, 

och så frågade vi om han hade ett förslag om vad vi skulle 
kunna göra. Han sa att vi skulle polisanmäla om de fortsatte 

mobba mig. 



Snart är det sommarlov och det är mitt favorit lov efter som att 
det är i tio veckor. Och nu sitter jag i snickarboden och skriver 

mi dagbok. Jag har gjort en lista över året.  



Tre saker jag inte vill komma ihåg 
 

När Aina Johanssons gäng tog sönder mina nya skor. 
Att Aina Johanssons gäng har mobbat mig i skolan och på 

fritiden. 
Hela Aina Johanssons gäng och allt de har gjort. 

 
 

Tre saker jag vill komma ihåg 
 

Att mitt största idol kom hem till mig (ninja). 
Att rektorn hjälpte mig med Aina Johanssons gäng när de 

mobbade mig. 
Den där uppmaningen som jag fick av Kruse att grilla korv till 

hela skolan. 



Tre saker jag ska komma ihåg och göra på sommar 
 

Jag ska få besök en gång till av mitt största idol (ninja). 
Jag ska grilla korv och hamburgare åt min familj och några 

andra. 
Jag ska hälsa på min morbror i Norge. 

 
 Hej då dagboken 

 Men jag kommer tillbaka





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.


