
Något som är väldigt populärt just nu är böcker i ’dagboksform’. Jeff Kinneys Dagbok för alla mina 

fans startade trenden och nu vill alla läsa böcker i ’dagboksstil’.  Det som kännetecknar flera av 

dagboksböckerna är att (förutom att de är skrivna i ’jag’stil) de ofta innehåller teckningar eller 

serierutor, handstil och pratbubblor. Och så är de förstås roliga och lite pinsamma. Om man nu har 

läst Dagbok för alla mina fans och vill läsa något liknade, vad kan man då låna? 

 

 

Böckerna om Oda av den norska författaren Nina Elisabeth Grøntvedt. I skrivande stund så finns det 

tre delar om 12-åriga Oda som i en superhemlig dagbok skriver om sitt liv: om sin bästa vän Helle, om 

Odas otroligt nördiga storebror Stien och om hennes förälskelser. Passar framförallt barn i 

slukaråldern. Första delen heter i serien heter Hej, det är jag. 

  

 

Den amerikanska författaren Rachel Renée Russell har skrivit en serie som 

heter Nikkis dagbok. Tre delar har det hunnit bli på svenska, fjärde är på väg när  

som helst. Är väl den serie som hos oss är den mest utlånade och efterfrågade, efter Dagbok för alla 

mina fans. 

  

  

  



 

Böckerna om Tom Gates är de som till det yttre påminner mest om Dagbok 

för alla mina fans. Mycket serierutor och handstil. Liz Pichon är kvinnan bakom böckerna och där 

Dagbok för alla… är ganska amerikansk så är böckerna om Tom Gates ganska brittiska. Böckerna 

handlar om Tom, en kille som tycker att det bästa som finns är att rita, äta kolarån och reta sin 

storasyster Delia. I sin dagbok berättar Tom om sin familj, vad som händer i skolan och på fritiden. 

Två böcker har hunnit översattas till svenska. 

  

Och om du av någon anledning skulle ha missat, det här är serien som startade 

dagbokstrenden: Dagbok för alla mina fans. Skriven och illustrerad av den amerikanska författaren 

Jeff Kinney. Böckerna är superpopulära och läses av både tjejer och killar, både i mellan- och i 

högstadiet. De handlar om tolvårige Greg som lite motvilligt börjat skriva dagbok. Eller loggbok som 

han själv kallar det. I loggboken skriver Greg om sin familj (speciellt om sin hemska brorsa), sina 

kompisar (eller rättare sagt, sin enda kompis) och om skolan och alla fiender som finns där. Greg 

saknar självinsikt när det kommer till mycket men han blir en häftig anti-hjälte. Senaste boken i 

serien heter Det långa loppet. 
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