
Dalia ali kadhim 



Kapitel 1- Galleriet 
 
Huvudperson: Jag heter Dalia jag är 12 år. Min favoritfärg är rosa, röd, vit och blå. 
Jag gillar baka och simma. Min dröm att jag blir tandläkare. Jag bor med min 
mamma,pappa och 4 syskon.  
 
Kompisen: Rokiyah och Leen är mina bästa kompisar. Rokiyah bor i nyköping. 
Hon är lång och hon har kort hår. Och Leen bor i nyköping. Hon är lång och har 
lång hår. 
 
Reserven: Asra  
 
Antagonisten/ någon elaking: Karin karlsson. Hon är ond och gör andra ledsen. 
 
Idolen: Sandra. Hon har bruna ögon och hennes hår är bruna.  
 
Gänget: Emma, Anna och Elsa. 
 
Ordningen: Viktoria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kapitel 2-September 
18-September  
 
Hej dagbok. Jag heter dalia. Idag åkte jag och mina kompisar till 
kolmården det var kul. 
Jag gjorde boken för att det är roligt. Jag har köpt dagboken från en 
liten affären. 
 
20-September 
 
För två veckor sedan hände det ett problem. När vår nya lärare sa 
att de som läser sämst är de som får läsa högt oftast och en pojke 
som stammar får prata inför klassen varje dag. Jag tyckte det var 
pinsamt. 
 



Kapitel 3-Oktober 
 
18-Oktober 
 
Hej dagbok idag ska jag berätta om vart jag bor och något annat  
 
Adressen 
 Jag bor på Svartbäcksgatan 7. Jag bor i en vila. Vila är vit, röd och gul. 
 
Vi som bor här  
 Jag bor med min mamma, pappa, storasyster hon heter Tiba, Två lilla 
systrar Sara och Rita och en bror Asad. 
 
Samlingspunkten  
Vi samlas alltid i vardagsrum och kök. I vardagsrum tittar vi på vår favorit 
film. Och i kök samlas vi för att äta och prata om vad ska vi göra på lördag 
och i söndag .  
 
Farligaste platsen 
Den farliga platsen är vinden. Det finns gamla saker och det finns spindlar 
och man hör läskigt.  
 
Mitt hemliga ställe 
 Ner min säng finns det en liten dörr ibland när jag vill skriva dagbok går jag 
ner. 
 
Område 
Det finns en lekpark,två affär och Vi har snälla grannar.



Kapitel-4 November  
 
Skolan som jag går på heter Stenkulla. Den ser ut stor och i 
skolan finns det från förskola - sexan.  
 
Jag har tre lärare de heter Anders,Jennie och karin. Anders är 
Matte,No och idrott lärare och Karin är svenska och Engelska 
lärare och Jennie är so och bild lärare. Jag gilla alla ämnena. 
 
28-November  
 
Jag börjar skolan klockan 9.00 för att vi har sovmorgon. Jag 
vaknar alltid klockan 8.00 för att äter frukost, borsta mina tänder 
och byta min kläder. När jag äter frukost äter jag cornflakes, frukt 
och dricker mjölk. När vi går in i klassrummet ibland gör vi 
elevspel. Och när vi har rast leker jag med Rokiyah och Leen de 
är min bästa vänner. 



Kapitel-5 December  
 
8-December 
 
Hej dagbok. Jag fick en mail. I mailet stod det….  
 
Tomten brukar ställa renarna som ska dra de stora släden på 
julafton i storleksordning. Längst fram får den som är minst stå 
och längst bak den som är störst. 
 
Kan ni visa honom hur det ska vara? 
 
Gör ett två led f-klass och 1:or i storleksordning. Den kortaste 
först och den längsta sist. Det har gått bra. 
 
 
 
 
 
 
 



Kapitel-6 Januari  
 
1-Januari 
Hej dagbok. 
 
Nu ska jag berätta om mitt jullovet. Vi åkte till norrköping jag och 
min föräldrar. Där finns det en restaurang som heter Restaurant 
Sulymani i Norrköping. Sen åker vi och köpa kläder. Sen fick jag 
välja vad ska jag få en julklapp. Jag väljande en mugg som står 
mitt namn och en hjärta. Hela jullovet va Rokiyah och Leen hos 
mig och sovde över mig. På jullovet i skolan gör vi elevråd hela 
skolan det finns olika saker till exempel baka,pyssel,idrott. Jag 
fick hjälpa min mamma att baka julgodis för att det är jul och min 
mammas kalas. Vi bakade till exempel Knafe, pepparkakshus och 
chokladboll och mer saker. Sen åkte jag och min pappa till 
affären för att köpa tårta, godis, bullar. Nyårsraketerna gör vi 
varje år jag gillar det. Kapitel-5 December  
   
 



Kapitel-7 Februari  
 
12-Februari  
 
Hej dagbok 
Nu ska jag berätta om en gäng som gör mitt liv tråkig. Nu ska jag sätta 
stopp. Jag ska skriva ett brev till rektorn.    
 
Nu ska jag berätta om vad det står i brevet. 
 
Hej rektor det finns en gänge som mobbar mig. 3 tjejer går fram och 
ställer sig runt mig och börjar säga otroligt elaka saker. De heter Emma, 
Anna och Elsa. De gör så för att jag va lucia i skolan. Jag vill sätta stopp 
på de för att de gör mitt livet tråkig. 
 
14-Februari 
 
Hej dagbok  
 
Rektor har skrivit ett brev till mig det står i brevet. 
 
Hej dalia jag ska ringa Emma, Anna och Elsas föräldrar och den 
förädlade de måste också veta.  



Kapitel-8 Mars  
 
1-Mars 
 
Hej dagboken idag på morgonen har jag sett på tidning reklam. 
Det är en låda som har olika färger. Färgerna var jättesnygg. De 
sa på reklamen att det finns 100 olika färger. Sedan har jag 
sprungit till min rum. Och hämtar pengar och sa till min mamma 
hejdå. När jag va på affären köpte jag den. Då kunde jag inte 
vänta och sprang hem för att måla.  
 
 
26-Mars 
När jag har kommit hem gick jag till min rum. Och målade en bild 
till mina kompisar Leen och Rokiyah. När jag gick till skolan har 
jag lagt de i min låda. Men när jag skulle ge den till Leen och 
Rokiyah såg jag bilden va vattnig det va för att färgerna va inte 
bra. Men Emma, Anna och Elsa tog bild och nästa dag. Står det 
titta på den fula bilden.  



kapitel 9- April 
 
10- April 
 
Hej dagbok idag är jag jätteglad för att min favorit idol har kommit 
till mig och frågade om jag vill vara med henne i hennes video hon 
har en kanal. Jag sa ja. Då sa hon vi kommer göra den på lördag. Vi 
gör det bara på lördag. 
    
 



kapitel 10 
 
28- Maj 
 
Hej dagbok  
sommarlovet är närmare och närmare. 
Jag är jätteglad nu ska jag skriva till er om vad ska jag gör på sommarlovet. Jag ska
gå ner i min hemliga ställe och skriver.  
 
Tre saker ska jag kommer ihåg är att 
I lucia  
Om i hela jullovet.  
När jag va med sandra i hennes kanal. 
 
Tre saker jag inte komma ihåg  
 
Om en gäng som gjort mitt liv tråkig 
Och på den fula bilden.  
Om vår nya lärare. 
 
Tre saker som jag ska komma ihåg att göra i sommar 
 
Jag ska resa.  
 köpa tre kompishalsband till mig, Leen och rokiyah.  
Och köpa en present till sandra för att hon va snäll och bujdet mig att var med 
henne i vedio. 
 
Hejdå dagboken nu är det slut


