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Dagboken 
 
Kapitel 1- Galleriet 
 
Huvudperson: Alba.jag har bruna ögon,jag har svart hår,jag gillar innebandy och 
gillar choklad. 
 
Kompisen: Molle hon gillar sminkar sig,innebandy,choklad. 
 
Reserven: Magda hon gillar att shoppa,att snacka på mobilen. 
 
Antagonisten/ någon elaking: Amanda är jätte elak mot mig och hon hatar  
 
mig men jag vet inte varför 
 
Idolen: Anders,Jennie.Anders har blå ögon,gillar golf.Jennie har blå grönaktigt  
 
ögonfärg och gillar att få massage.Och Anders gillar verkligen No,matte.



  kapitel 2 september   
 
10 september 
hej dagbok  jag heter Alba idag den 10 september när jag va i stranden så kom en kille  och 
gav mig en bok plötsligt insåg jag att jag har sett honom tidigare  jag va helt borta sen 
säger han du måste var försiktig  med den den kommer att göra ditt liv häftig men också 
lite pinsam. När jag kom hem så började jag skriva så mycke jag bara kände allt omkring 
mig   det va så känt att skriva att jag bara orkade Men sen så kommer mamma och förstör 
Allt hon kom bara för att veta om jag ville äta middag. 
 
13 september 
Hej dagbok igår  den 13 september började jag skolan efter en evehet så började jag 
skolan igen. Jag brukar gilla  skolan men nu hatar jag den efter det som har hänt. Lyssna 
nu noga jag hade ont i magen i morse  sen när jag gick till  toaletten så glömde jag att 
spola men det värsta va att  efter jag va på  mig så kom skolans skvaller som hatar mig 
mest av alla/sen gick hon till alla och sa det till alla sen började alla skratta åt mig det va så 
pinsamt kan ni föreställa er i min situation det va det,men idag skulle vi få en ny tjej i 
klassen hon heter Amanda hon såg lite kaxig ut men ändå snäll. 
 



kapitel 3  
3 oktober  
 
Samlingspunkten  
Efter maten så sätter vi oss Vi samlas alltid i vardagsrummet men vår var vardagsrummet är ganska stort det 
tycker jag är inte mysigt jag gillar om att det ska var litetet.  
 
Farligaste platsen  
 Mitt farligast är parken som ger bredvid  vår hus dä bråkade jag med en man och där brukar han vara där 
med sitt barn och leka och då blir jag rädd och vill inte vara där så där är mitt farligast plast.   
 
Adressen:  
Jag bor i Oxelögatan. 
 
Familj 
Vi är sex personer i huset,det är mamma pappa och mina syskon,jag har en storebror och två mindre syskon. 
 
Mitt hemliga ställe 
 Min hemliga ställe är mitt rum där får jag vara för mig själv för ibland gillar jag inte att vara med andra,t.e.x 
att varar i vardagsrummet men min familj det är inte alltid jag är med dom i vardagsrummet.  
 
 
Området        
Där vi bor har vi en lekpark, en pizzeria,och två affärer och sen har vi också två dagis men alltså om jag ska 
sammanfatta om där jag bor är det en litet stad men det ät jätte många människor som bor där så det känns 
lite som om den är en stor stad.  
 
 

 
 
 



kapitel 4                
 
 
9 December    
 
Idag är det den 9 i tolfte det är skolan som vanligt vi hade rast då men jag hade glömt min frukt så jag kom till klassrummet och min dator va 
på när jag tog min frukt så får jag plötsligt ett mejl det kändes lite konstigt att få det ‘plötslig när jag kom till klassrummet men jag sätter mig 
och tittar vad det står och så stod det på mejlet. 
 
Gå till HM och köp allt som står i listan  
köp vantar tjocka jackor och strumpor och många mössor   
 
 går du till pizzeria och då köper du massa mat och vatten  
nu efter du har läst detta går du ut och så kommer en kvinna och ger dig pengar så då går du och hjälper dom som behöver din hjälp.  
Nästa dag 10 december  
 
 Nu när jag har fått denna uppdragen så kändes det lite läskigt för att jag har aldrig gjort något sånt för men på något sätt ville jag göra det. Så 
jag gick ut och väntade på en kvinna som Jennie sa att jag ska göra så när jag gick ut så kom en kvinna och sa till mig är det du som är Alba sa 
hon och jag svarade Ja hon gav mig pengar och busskort. Jag sa skulle ju bara få pengar inte busskort sa Jennie ja men du ska åka buss till stan 
så då behöver du busskortet.Okej men nu börjar uppdraget för mig och det här gå på tid jag har exakt 8 timmar på mig så nu är det som det 
gäller. Nu kommer bussen jag klev på bara och satte mig!! jag kom till HM och dessutom är det vinter nu så butiken är full av varma och 
vinterkläder så jag köp så mycke jag bara kunde.Äntligen va jag klar med kläderna så när jag gick till kassan när jag skulle betala så 
bete personalen lite konstigt. Dom började undra hur jag hade mycke pengar det såg ut som om dom trodde att jag hade tjuvat pengar. Jag 
blev lite rädd att dom kanske skulle ringa till polisen men personalen ringde inte till någon som tur va så jag köpte sakerna som jag skulle göra 
så jag delade ut sakerna som Jennie sa efter 2 timmar så blev jag klar jag va så himla stolt över mig själv för att jag delade ut saker till folk som 
behöver så jag va jätte glad plus att jag hann i tid för att jag hade 8 timmar på mig så jag va klar.



kapitel 5  
5 novembe: 
Hej mina älsklingar 
 
dag ska ni få veta lite om min skolvardag så jag tänkte att jag skulle berätta lite.Jag går i en 
skolan som heter beri södra skolan 
alltså vår skola är ganska unik och speciellt än dom andra skolor i staden  jag bor i för att 
alla andra skolor är ganska gamla eller gamla,gamla men dom andra är lite äldre 
byggnader.Men skolan är fin utanför alltså den är också större,snyggare.Men det bästa 
med skolan är lärarna som vi har dom är världens bästa lärare och dom förklarar jättebra 
för oss!dom   förklarar hur många gånger om man inte förstår om det skulle vara en 
annan person så skulle dom inte stå ut om man frågar så mycken. Mitt favoritämne är 
engelska,matten,idrott och svenska detta är det bästa ämnen i skolan.   
Idag har vi matteprov jag hoppas att det går bra men jag vet inte alltså jag blir så nervös 
alltid så det ända jag tänker då att jag inte kommer att klara det så jag mår ibland inte bra 
när jag ska ha prov alltså jag menar fysiskt inte typ sjuk eller så ja men jag håller 
tummarna att jag blir godkänd.Nu har jag rast och bara hänger med mina kompisar jag 
och Emilia, Julia, Maja och Stella ska nu gå till cafeteria och sätta oss där.Men plötsligt när 
vi sitter där så kommer Amanda som är den värsta. 
 



                                                                  Kapitel 6  
21 Januari  
 
Haj alla mina älsklingar nu är det ju januari och det betyder att det har varit jul,allt sånt i skolan så tittade vi 
på film bara vi i klassen sen fick vi sluta tidigare bara jag tycker inte att vi va så länge i skolan idag.Men nu 
har det gått en vecka sen vår jullov började men nu är det bara en dag kvar till julen men det jag är extra 
glad för att det kommer komma snö och jag som gilla vinter och den som gillar vinter gillar säkert jul men 
det gör jag i alla fall.Nu är det jul och det betyder julmat,presenter men det jag hatar med jul är skinka,korv 
så min familj får äta utan mig när dom ska äta men vänner,familj! jag sitter i mitt rum,äter min speciella 
matt som är inte samma som deras mat tackocholov. Sen är det julklappar som gäller och det är jag alltid 
med i jag gav min mamma smycken,klänningar,till min pappa fick en klocka och sen till min syskon så gav jag 
dom halsband som av silver och i halsbandet va det 
våra bilder i och stod vår namn på.I dag är det nyårsraketerna så jag och min bror bestämde oss för att gå ut 
och titta i ryktena så vi frågade mamma,pappa om vi skulle gå dit alla men dom sa nej jag förstår inte  
varför man säger nej till det,men vi försökte en gång till men dom sa ändå nej sen när jag frågade varför 
inte?så sa mamma för att ni kan skada er eller så kan det hända exakt vad som helst och vi är inte med er då 
vi måste tänka på er inte på allt som är kul! men sen frågade jag om vi kunde gå alla så att vi alla kunde ha 
kul mamma sa att det låter bra och det va 8 timmar kvar.Nu va det dags så vi gick ut och jag va glad för att vi 
gick alla det som va så speciellt va att det fanns många folk trots att det va mitt i natt. Nu gick det en 
halvtimme men jag va fortfarande inte trött på att titta på men vi skulle gå ändå.Nu har det gått två veckor 
och det va rätt bra jullov.Men det känns som om jag behöver vila lite för att jag behöver pausa jag kommer 
att ta det lugnt nu. Jag känner verkligen för att resa men inte utomlands äso i landet men vill resa till ett 
annat stad så jag frågade pappa om vi kunde åka någonstans och det tyckte pappa va en bra ide för mamma 
fyller år om tre dagar så det var en bra present att åka bort från hemmet lite så vi åkte till värmland och det 
va jätte roligt,kändes skönt att få upptäcka ny mölja så det va skönt på de viset.Vi har kommit hem för en dag 
sedan och jag ska faktiskt träffa min kompis stellan och vi ska åka stjälk idag och gå hem till stella och titta på 
film hos stella och till slut kom dagen när jag och stela åkte stjälk och titta på film tillsammans. 
 



kapitel 7/ 5 februari  
 
Hej alla mina älsklingar! 
 Idag ska jag berättar om gänget som går i min skola. Dom som gör mitt liv det värsta vardagarna i skolan så himla dålig 
ibland så vill jag inte ens gå till skolan.Dom är 4 styckna och dom har ett namn, Team Kling och deras ledare heter Lukas. så 
fort dom ser mig tar dem mina saker och slänger runt med dom. När en lärare kommer ser dom mina saker och så låtsas 
dom hjälpa mig. En av kilarna är snäll ibland men vill gärna passa in i sitt gäng så han är kaxig. Jag vill gärna veta varför 
dom är så elaka/kaxig och dom har hållt på såhär i fyra månader och,.NU orkar jag inte så jag bestämde mig att jag ska ta 
tag i det här så här blir DET.Så jag har bestämt mig att skriva ett brev till rektorn NU ÄR DET PÅ RIKTIGT Så va försiktig nu 
för att jag kan lova er att när jag blir arg så vill ni inte va den som har gjort mig arg så nu får ni en varning här. 
jag skrev ett brev till rektorn för att han kan göra något åt den han är rektor trots allt det är hans uppgif att säga till att vi 
barn/ungdomar har det bra i skolan så här stod det i brevet  
 
Hej rektor jag vill att du ska sätta stopp för det här jag är en tjej som inte duger för ett gäng men jag bry mig inte.Men dom 
slor mig och putar tar mina saker så jag behöver din hjälp för att du är rektor snälla ta stopp på dig: hälsningar Alba från 7 
c  
 
 
Nu har det gått en vecka sen jag har skrivit den där brevet till rektor och vet ni vad han har skrivit tillbaka till mig och 
killarna blev avstängda från skolan och min lärare,rektor ville prata med mig för att veta mer om situationen för att hjälpa 
mig.Jag tyckte att det va lite jobbigt att prata om det men jag gjorde det i alla fall! och det enda dom sa till mig va om det är 
något kom och prata med oss.Min lektionen va färdig och jag gick ut från klassrummet och gissa va jag så jag såg Lucas 
Lucas han kom fram till mig och jag fick så himla mycke panik som om mitt hjärta skulle stanna i en sekund! han sa Hej till 
mig det har aldrig hänt men jag kunde inte ens prata me jag sa hej tillbaka han sa förlåt för det dom gjorde och jag sa att 
dom är förlåten och han fick lova mig att inte göra så mot någon och han va inte den elak Lucas längre kändes det efter 
samtalen med rektorn och så va min resa och nu så är jag inte mobbat längre. 
 
 
 
 



kapitel 8/15 mars  
 
 
Hej alla mina snöälskare! Jag vet inte varför jag pratar om vinter när det är mars men jaja. Idag så såg jag en reklam som jag 
har drömt om så himla länge jag va bara tvungen att köpa innebandymatch annons  jag gick in och skulle köpa den och det 
gjorde jag.Jag såg på reklambladet och tyckte att den såg lite för rosig ut för att handla om innebandy det kändes som om 
att personalen ville just särskilt att tjejer skulle vilja köpa den reklambladen men jag tänkte inte mera på det det ända jag 
kunde tänka på då va att jag skulle till innebandymatchen alltså ni vet inte hur mycke jag älskar innebandy jag gillar att 
spela,titta på innebandymatch innebandy betyder så himla mycke för mig.Jag gick hem efter jag hade köpt min innebandy 
annons efter jag hade läst den 20 gånger så va jag törstig så jag gick för att dricka lite saft men när jag började dricka så 
kunde jag inte sluta tänka på att reklambladen va rosa jag vet inte varför men jag kunde inte sluta tänka på varför den va 
rosa.Jag gick igenom den flera gånger och jag va så himla säker på att det va något men jag kunde inte sätta fingret på det 
men sen så ser jag att det står ÄR DU EN TJEJ SÅ SKA DU VARA HEMMA FÖR ATT SKYDDAR DIG. DET ÖKAR MED ÖVERGREPP 
KOM PÅ FOLKETS HUS FÖR ATT VETA MER.Det va jätte märkligt för mig att det står om övergrepp i en innebandy annons 
men jag ville veta mer varför dom säger är du en tjej så ska du va hemma det skulle vara jätte orättvist för oss tjejer att 
vara hemma varje gång bara för att skydda oss jag vet inte hur dom tänkte när dom skrev texten men jag bestämde mig för 
att gå dit och se hur dom tycker att dom ska hjälpa kvinnor jag tycker att det är orättvist att dom ska säga att vi ska vara 
hemma medan alla andra killar är ute och har kul så jag måste gå.  
 
 
16 Mars:jag hade gått till folkets hus för att lyssna på konferens som handlar om tjej.När jag gick där så orkade jag inte 
längre med allt dom sa om oss tjejer så då så började jag ställa mig upp och säga att jag kände att det är orättvist att vi ska 
inte få ha det lika som killar att killar har det lättare och dom får göra vad dom vill men inte vi tjejer men då började dom 
äldre männen som hade fixat mötet säga att dom försöker skydda oss från allt farligt.Det har hänt ett stort misstag, alla 
trodde att jag va den typen som säga om jag inte tycker saker är rätt för alla andra va inte så ingen sa emot.  
 
Jag vet inte men när jag vaknade så ser jag att det är jättemånga folk utanför min dörr och alla är äldre dom som hal tal om 
tjejer det va dom satt och bara BANKADE OCH BANKADE jag vågade inte öppna men när jag tittade genom och såg gänget 
som går i min skola så jag sprang ut och gick till dom. Jag råkade röra Lucas i hans arm DÅ blev han riktigt arg men jag sa till 
alla att jag känner dom så att dom inte skulle göra mig illa för att han som är med dom äldre dom som bestämmer är lucas 
pappa jag va lite rädd ändå men sen frågade Lucas pappa är det sant Lucas känner du henne går hon i din skolan? Då sa 
Lucas ja, att jag går i deras skola men när Lucas skulle säga mer så sa hans pappa bara ok då vet vi så gick dom iväg. 
 
 
 



kapitel 9:14 april  
 
Hej alla  
 
Förra veckan när jag va i skolan så skulle jag till  so lektionen men så hör jag att någon ropar på mig 
när jag vänder mig om så ser jag att det är Lucas ni vet han som va den kaxigast i skolan och alla tjejer 
som sprang efter honom och ingen vågade tjafsade emot honom   inte ens lärarna. Jag vet inte men 
jag va aldrig rädd för honom och jag kände  
mig riktigt stärkt när jag brukade gå förbi honom men men ja han kom fram till mig och frågade om 
jag ville hänga med honom och jag sa  ok och jag frågade om han skulle komma hem till mig och han 
sa att han kunde komma hem till mig.Nu har jag slutat skolan och jag skulle hem och sen ser jag att 
Lucas kommer springande till mig och när han så sa han om vi skulle gå till sammans hem för att han 
skulle komma hem till mig ändå se vi kommer tillsammans  jag bor nära skolan så vi gick inte så långt 
va gick ksk 10 sen va vi redan hemma när jag och lukas kom hem till mig så va ingen hemma och när vi 
gick  så va ingen hemma   det en lapp där det stod vi alla har gått ut vi kommer hem kl 7 så då sa jag 
till lucas att alla har gått hem ifrån så vi va ensamma.Det gick en timme sen vi kom hem men vi gjorde 
inget särskilt vi åt mat och spelade spel sen så satt vi bara och pratade och ärligt talat att  pratade med 
Lucas utanför skolan är inte som att prata med honom i skolan för den lucas jag känner är kaxig, tuff, 
och är väldigt bestämt för vet han vill vara med.Men den här Lucas va väldigt öppen snäll och lyssnar 
på en på andra men när vi har pratat i en timme nesta så tittar vi på våra mobiler en stund SEN så 
kommer det jag inte förväntade mig av  Lucas frågade mig om jag ville bli ihop med honom och jag va 
helt chockad det kändes som om jag va helt ensam i en värld där jag ser en spöke och jag sa Ja och allt 
slutar med en  speciell KYSS. 
      
 
 



kapitel 10/30 maj  
 
Hej alla  
 
Nu är det äntligen en månad kvar till sommarlovet det känns skönt att det är sommar för vi fick smaka en riktigt kall vinter 
den.Idag sitter jag här i min härliga ställe i mitt RUM självklart! det är det bästa att sitta själv i mitt rum och bara skriva mina 
känslor.Det bästa jag har skrivit i min dagbok va nog när det handlade om mig och Lucas det va det bästa jag nog har 
skrivet av allt det jag skrev men allt gick bra och kommer nu ihåg vad det slutade med men men allt slutade bra tillslut men 
det va väl lite konstigt att Lucas va intresserad av mig att jag inte ens visste att han gillanden mig först men det är ändå 
gulligt eller hur.  
listan  
 
 
Jag har gjort en viktig lista av allt som va bra/dåligt och saker jag vill komma ihåg/inte  
 
 
 1.När jag röde Lucas om den där reklamgrej.  
 2.Att jag inte sa till när jag blev mobbad. 
 3.Att jag inte gick direkt hem och väntade där när Lucas frågade om     han fick komma hem till mig. 
 
 
1.När jag skrev brevet till rektor. 
2.När jag sa till i folkets hus det där om att tjejer inte bårte gå ut. 
3.När jag blev ihop med Lucas. 
 
 1. Att spela mycke fotboll under sommaren. 
2.Att försöka ha kontakt med folk nu när jag inte är så upptagen med skolan. 
3.Att gå och simma nu när det inte är så kallt. 
 
 
 
 
 
 
 
 





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.


