Fördjupningsmaterial

Liv och Smilla – vägen hem fick
Region Hallands litteraturstöd 2019
”En referensgrupp bedömer ansökningarna och de titlar som får stöd är av god kvalitet, både tekniskt och
redaktionellt, samt har ett värde för Halland. Syftet med stödet är att professionella författare ska ha goda
möjligheter att bo och verka i Halland genom att skriva och ge ut litteratur av hög kvalitet. Stödet ska
också främja kvalitetsutveckling och kvalitetsdiskussion om litteratur och dess roll i samhället.”

Region Hallands motivering:
”Liv och Smilla – vägen hem av Maria Redström Norrman,
Idus förlag. Debutant med en spännande historia.
Det är en söt liten bok med driv i berättelsen.
Här diskuteras stora frågor om liv och död. Med
pedagogiska frågor.”

Sagt om Liv och Smilla – vägen hem
Berättelsen om Liv och den lilla katten – som sen får namnet Smilla – är en av det bästa böckerna jag
läst för ålderskategori 6-9 år. En spännande berättelse där konflikterna avlöser varandra på ett mycket
skickligt sätt och som håller läsaren på tårna.
Betyg 5 av 5 Barnbokspodden
Vacker, gripande & fint illustrerad!
Betyg 4 av 5 Jenniesboklista
Boken är en riktig lyckosaga som vi blir varma i hjärtat av att läsa om. Liv och Smilla- Vägen hem är en
underbar liten bok för små djurälskare!
Betyg 4 av 5 Villivonkansbooks
Det här är en bok som på ett fint sätt behandlar ämnen som längtan efter ett eget husdjur, att ta hand om
djur och döden och hur ledsamt det känns när ett husdjur dör.
Betyg 4 av 5 @barnbokstips
Detta är en väldigt mysig bok som passar djurälskare. Hela boken genomsyras av omtanke för
vilsekomna djur.
Betyg 4 av 5 Barnboksfamiljen
Utdrag ur BTJ:s recension av Liv och Smilla – vägen hem. Publicerades i BTJ-häftet nr 1, 2019.
Lektör Anna Hjerpe
“... Författaren Maria Redström Norrman har skrivit en kapitelbok om hur det kan gå till när man hittar
en kattunge och väljer att ta hand om den. Illustrationerna, gjorda av Joen Söderholm, är i svartvitt med
fin gråskala, stilen påminner om manga med de stora och uttrycksfulla ögonen. I slutet av boken kommer
lite fakta om vad man bör göra när planerar att skaffa eller hittat en katt. Liv och Smilla - vägen hem är
en fin kapitelbok för djurälskande läsare.”

Fördjupningsmaterial
Liv och Smilla - viktigt på riktigt
Författare: Maria Redström Norrman
Illustratör: Joen Söderholm

I detta fördjupningsmaterial finns förslag på hur du kan arbeta vidare
med boken Liv och Smilla - viktigt på riktigt. Med hjälp av boken kan du
diskutera livsfrågor, dilemman och andra viktiga ämnen med dina elever.

I samband med att Marias familj var jourhem för hemlösa
katter flyttade två katter in tillfälligt. Kattungarna som kom
var skygga och behövde mycket tid för att vänja sig vid
människor. Maria och hennes man satt på golvet hos katterna och jobbade och barnen gjorde sina läxor inne i katternas rum för att vänja dem. Maria började till slut skriva en
berättelse. Efter hand blev det en godnattsaga till barnen.
Historien om Liv och Smilla fick sin början.

Om

Storyn bakom boken

Böckerna blev ett sätt att berätta om hemlösa katter och hur
katter som inte har något hem kan fara illa utomhus.
Berättelserna om Liv och Smilla är också ett sätt att låta barnen
ta plats och skapa en diskussion kring ungas röst. Vad som egentligen är viktigt på riktigt och vad vi kan göra för att påverka.

en
k
bo
Varje gång fröken säger att de ska
skriva berättelser i skolan låser det sig för
Liv. Medan alla andra verkar ha så lätt för
att komma på vad de ska skriva sitter hon
med det blanka pappret framför sig och blir
mer och mer stressad.
Men den här gången är det annorlunda. Nu
har hon något jätteviktigt att berätta och
ingenting kan stoppa henne.

Utdrag ur BTJ:s recension av Liv och Smilla - viktigt på riktigt
Publicerades i BTJ-häftet nr 16, 2020. Lektör Agneta Warheim
”Allt startar i en situation som många barn kan känna igen sig i, de ska skriva en berättelse i skolan och har ingen
aning om vad de ska skriva. Livs storebror tycker att hon ska skriva om sin katt. Det blir inledningen till att Liv
inte bara skriver om sin älskade katt utan tar reda på fakta om katter, hemlösa katter och vad man kan göra för att
hjälpa till. Den blyga Livs självförtroende ökar med uppgiften.”
”Det är en mycket engagerande berättelse av författaren Maria Redström Norrman, med finstämda illustrationer
i en blå/grå skala av Joen Söderholm. Boken är en fortsättning på Liv och Smilla – vägen hem. Det hela avslutas
föredömligt med tips om vad du kan göra om du hittar en övergiven katt, och tänk på att det är inte du som väljer
katt – det är katten som väljer sin människa. Liv och Smilla - viktigt på riktigt är en fin bok för alla kattälskare.”
Helhetsbetyg: 4.
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Innehållsförteckning
Samtal om boken
Innan läsning
Under läsning - läsförståelse
Efter läsning
Samtal om bilderna i boken

Teman som diskussionsunderlag
Vänskap
Att vara modig
Sorg
Självkänsla
Säga sanningen
Medkänsla
Kreativitet
Skrivande
Viktigt på riktigt

Faktagranskning/källkritik
Dramatisera berättelsen
Skrivglädje och läslust

Kontaktuppgifter
Maria Redström Norrman
maria@redstromnorrman.se
Joen Söderholm
joensoderholm@gmail.com
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Samtal om boken
Innan läsning

Under läsning
- läsförståelse

Börja med att titta på fram- och baksida:
•

Vem har skrivit?

•

Vem har illustrerat?

Läs boken högt tillsammans och stanna upp
för frågor och reflektioner kring
text och illustrationer.

•

Vad ser ni på framsidan?

•

Vilka ord var svåra att förstå?

•

Vad tror ni att boken handlar om?

•

•

Vem är huvudperson?

Skriv ner de ord ni tycker var svåra,
prata i grupp och se om ni har hittat
samma ord.

Efter läsning

Samtal om bilderna i boken

Ställ frågor och prata om t.ex.:

•

Vilka scener skulle du vilja ha sett i bild?

•

Vad tyckte ni om boken?

•

•

Vad tyckte ni mindre om?

Hur skulle berättelsen kunna bli om ni
sätter bilderna i en annan ordning?

•

Har ni några frågor, fanns det något
som ni inte förstod?

•

•

Känner ni igen er?

Be eleverna fylla i någon av de
bifogade bilderna själv och berätta sin
egen berättelse.

•

Finns det något som ni tycker är extra
viktigt och som ni vill påverka?
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Teman som diskussionsunderlag
Du kan också arbeta med frågor kring olika teman i boken.

Att vara modig

Vänskap

Vad innebär det att vara modig?

Hur är man en bra vän?

Har du varit modig för någon
annan någon gång?
Finns det någon situation du önskar att du skulle vara modig i?

Sorg

När blir vi extra modiga?

Har du behövt säga hej då
till någon?
Hur var det?
Vad hände då?

Självkänsla
Vad är självkänsla?
Hur känns det att vara du?
Vad gör dig speciell?
Vad är du stolt över?

Säga sanningen

Hur kan vi bli ännu bättre på att tro på oss
själva och allt vi kan?

Varför ska man säga som det är?
Måste man alltid berätta sanningen?

Hur kan vi hjälpa varandra att få bättre
självkänsla?

Hur gör du om en kompis undrar
hur du mår och du inte vill säga vad
det egentligen är?

Hur är Liv som förebild?
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Medkänsla
Vad är medkänsla?
Hur känns det att hjälpa någon?
När vill man hjälpa?

Kreativitet

Vem vill man hjälpa?

Vad är kreativitet?

Vill man hjälpa alla? Varför, varför inte?

Vilka olika sätt finns det att
vara kreativ på?

Finns det någon som du skulle vilja hjälpa?
Finns det någon som du tror skulle behöva din hjälp?

Vad gör dig extra kreativ?

Hur skulle du kunna visa omtanke om någon annan?
Hur känns det att be andra om hjälp? Och att själv få hjälp?
Hur känns det när det går bättre för en kompis än för dig?
Eller när det går bättre för dig än din bästis? Hur kan vi
vara glada för varandras skull?

Viktigt på riktigt
Vad tycker du är viktigt?
Vad kan du göra för att
påverka?

Skrivande
Hur känner du när det är dags för en
skrivuppgift i skolan?
Vad tycker du är lätt med att skriva?
Vad är svårt?
Hur kommer du igång?
Vilka tips skulle du vilja ge andra som
tycker att det är svårt att komma igång?
Hur blir skrivuppgifter extra roliga?

5

Faktagranskning
När du använder fakta i din text behöver
du tänka på att den ska vara rätt. När du
läser andras texter behöver du också
kunna dubbelkolla att det som står
verkligen stämmer. I böckerna
om Liv och Smilla har

författaren låtit en djurskyddsförening faktagranska texten, det står också med längst
fram i boken. Träna på att faktagranska genom att undersöka var faktan kommer från.

Dramatisera berättelsen
Du kan också arbeta med att dramatisera berättelsen och
känna hur det känns att gå in i olika roller.
•

Hur är de olika karaktärerna i berättelsen? Vad är
viktigt för dem?

•

Om du försöker föreställa dig rollen hur skulle det
kännas då?

•

Hur tror du till exempel Liv känner när hon inte kan
komma på något att skriva? Eller när Wilma vinner
skrivtävlingen? Och hur känns det att behöva säga hej
då till någon? Att veta att man måste men inte vill?
Hur gör man för att vara modig och våga fråga saker
trots att man är rädd?

Skrivglädje och läslust
Enkla skrivövningar
•

Det finns många olika sätt att skapa berättelser. Du kan till exempel titta på bilder och fundera på vad
som händer i nästa ögonblick, eller vad som hände precis innan bilden togs.

•

Fortsätt berättelsen… låt någon påbörja en berättelse. Den som sitter jämte får fortsätta där du slutar.
Det kan göras både muntligt och skriftligt.

•

Välj ut ett föremål att skriva om, en rostig nyckel som leder till en gammal dörr, ett halsband som en
kung eller drottning kanske har burit eller en ring som har magiska krafter och fungerar som en portal.

•

Gör egna berättarkort där två eller flera kort blir början på din berättelse. På ett av korten kan det vara
en kanin och på ett annat en cykel. Hur blir den berättelsen?
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Läslust och boktips
Att hitta en riktigt bra bok kan vara svårt. Som tur är
finns det fantastiska bibliotekarier som kan tipsa. Det
finns också en massa bra tips bland dina kompisar och på
nätet. Ett bra sätt är att skriva korta recensioner om boken
och samla i en pärm till den dagen en ny bok behövs. När
klassen flyttar upp en årskurs kanske pärmen kan gå i arv
till de yngre eleverna och och pärmen från årskursen över
kommer till er.

På följande sidor finns
bilder att färglägga
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