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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 hus-
djur, 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 om-
tanke för vilsekomna djur.
Betyg 4 av 5 Barnboksfamiljen

Utdrag ur BTJ:s recension

“... 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.”

Sagt om Liv och Smilla - vägen hem



Fördjupningsmaterial 

Liv och Smilla - vägen hem 
Författare: Maria Redström Norrman 
Illustratör: Joen Söderholm
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Liv och Wilma är bästisar och gör 
allt tillsammans. En dag händer något 
ovanligt. Liv bara måste gå över stora 

vägen trots att hennes föräldrar har sagt 
att hon inte får. Ändå följer hon sin inre 

röst och tur är det. En liten kattunge 
behöver hennes hjälp.  

Liv och Smilla handlar om balansgång-
en mellan rätt och fel, att lyssna till sin 

inre röst och följa sin övertygelse. 

I detta fördjupningsmaterial finns förslag på hur du kan arbeta vidare med 
boken Liv och Smilla - vägen hem. Med hjälp av boken kan ni diskutera 
viktiga ämnen i klassen.

Storyn bakom boken
Det var inte tanken från början att det  
skulle bli en bok. Det var istället så att  
två skygga kattungar kom hem till  
Maria, som har skrivit boken, och 
hennes familj. Familjen är jourhem för 
hemlösa katter. Det betyder att kattung-
arna får bo hos dem tills de får ett riktigt 
hem. 

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 att skriva 
en berättelse. Berättelsen växte och nu är det 
en bok.
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Innehållsförteckning

 

Kontaktuppgifter

Maria Redström Norrman 
maria.redstromnorrman@gmail.com

Samtal om boken
 Före läsning 
 Under läsning - läsförståelse 
 Efter läsning 
 Bildövning

Teman som diskussionsunderlag
 Värdegrund 
 Självkänsla 
 Säga sanningen 
 Sorg 
 Att vara modig 
 Medkänsla

Faktagranskning

Dramatisera berättelsen

Kopplingen mellan språk, omtanke och djur

Bilder att färglägga

Joen Söderholm 
joensoderholm@gmail.com
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Före läsning

Börja med att titta på fram- och baksida:

•	 Vem har skrivit?

•	 Vem har illustrerat?

•	 Vad ser ni på framsidan?

•	 Vad tror ni att boken handlar om?

•	 Vem är huvudperson?

 
Efter läsning

Prata om handlingen.

•	 Vad tyckte ni om?

•	 Vad tyckte ni mindre om?

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

•	 Känner ni igen er?

•	 Vem bestämmer i boken?

•	 Varför blev Livs pappa så arg när han 
inte hittade henne?

•	 Vad skulle hänt om Liv inte hämtat  
Smilla i stormen?

•	 Vad skulle Liv ha gjort om hon inte  
fick	ta	in	kattungen?

Samtal om boken

Under läsning  
- läsförståelse

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

•	 Vilka ord var svåra att förstå?

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

 
Bildövning

Låt barnen välja en favoritbild som de får 
färglägga. Be dem berätta en historia med 
hjälp av bilden. 

•	 Vem är på bilden?

•	 Vad har just hänt?

•	 Vad kommer att hända härnäst?
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Teman som diskussionsunderlag
Du kan också arbeta med frågor kring olika teman i boken.

Värdegrund
Alla är lika viktiga och värdefulla. Vi tyck-
er om varandra men vi kanske inte alltid 
tycker om det någon annan gör.

•	 Vad skulle du gjort om du var Liv?

•	 Vad skulle du ha gjort om du var Wil-
ma eller någon av de andra karaktärerna?

•	 Hur var de vuxna? Vad skulle de vuxna 
kunna gjort annorlunda?

•	 Hur vet man vad som är rätt och fel att 
göra?

•	 Har du gjort något som du egentligen 
inte	fick	men	kände	att	du	var	tvungen	
att göra?

Sorg

Att förlora någon som man tycker om gör 
ont, det gäller både barn och vuxna.

•	 Har du förlorat någon?

•	 Hur var det? 

•	 Vad hände då?

•	 Vad tror du händer sedan?

Att vara modig 

Vissa saker är viktiga att göra trots att man 
är	rädd.	Ju	fler	gånger	man	gör	det	desto	
lättare blir det.

•	 Vad innebär det att vara modig?

•	 Varför är vi rädda?

•	 När blir vi extra modiga?

•	 Har du varit modig för någon annan 
någon gång?

•	 I vilken situation önskar du att var 
modig?

Säga sanningen

Att säga sanningen är inte alltid lätt. Det 
krävs mod. För att våga säga sanningen 
behöver vi stöd från andra.

•	 Vågar vi säga sanningen? Även när vi 
gjort något som vi inte får?

•	 Varför ska man säga som det är?

•	 Måste man alltid berätta sanningen?

Självkänsla

Självkänsla handlar om att man tycker att 
man duger precis som man är. Självförtro-
ende handlar om att veta att man är duktig 
på att göra något.

•	 Hur känns det att vara du?

•	 Vad gör dig speciell?

•	 Vad är du stolt över?

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

•	 Hur kan vi hjälpa varandra att få bättre 
självkänsla? Exempelvis genom  
respekt, beröm, uppmärksamhet, vara 
en bra förebild, tänka på vilka ord vi 
använder som tex. fegis. 

•	 Hur är Liv som förebild?
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Medkänsla

Allt börjar med en omtänksam handling. Omtanke skapar mer omtanke.

•	 Vad är medkänsla?

•	 Hur känns det att hjälpa någon?

•	 När vill man hjälpa?

•	 Vem vill man hjälpa?

•	 Vill man hjälpa alla? Varför/varför inte?

•	 Hur skulle du kunna visa omtanke om någon annan?

•	 Hur känns det att be andra om hjälp? Och att själv få hjälp?

•	 Finns det någon som du skulle vilja hjälpa?

•	 Finns det någon som du tror skulle behöva din hjälp?



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 stämmer. I Liv 
och Smilla - vägen hem har en djurskydds- 
förening faktagranskat texten, det står också 

med längst fram i boken. Träna på att  
faktagranska i klassen.

I boken står att en kattmamma kan få upp 
till 120 ungar under sitt liv. Hur kan man 
veta att det är sant?

Du kan också arbeta med att dramatisera berät-
telsen och känna hur det känns att gå in i olika 
roller. Välj en dialog ur boken och spela upp den 
i klassen.

Hur är de olika karaktärerna? Vad tycker de och 
vad är viktigt för dem? Om du försöker föreställa 
dig rollen hur skulle det kännas då? 

•	 Liv - Känn hur det känns att inte få men 
ändå vilja gå över vägen. Hur känns det att 
hitta kattungen och gå därifrån? Hur känns 
stegen hem till huset? Hur är de kommande 
dagarna? Hur känns det att vilja hjälpa men 
inte kunna? Hur tror du att det känns för Liv 
att inte hitta Smilla? 
 
Hur tror du att det känns att tänka på stormen 
och att be storebror om hjälp? Hur känns det 
att vara övertygad och modig och veta vad du 
vill? Hur tror du att Liv känner när hon får 
veta att Smilla ska få stanna?

•	 Wilma - Hur känns det att behöva välja 
mellan att följa med sin bästis eller att läm-
na henne för att man inte får följa med? Vad 
skulle du ha gjort?

•	 Smilla - Hur känns det att vara ensam och 
behöva hjälp?

•	 Mamma och pappa - Vad tror du att 
Livs mamma och pappa tänker när de först ser 
barnen och lådan som Liv håller? Vad skulle 
du vilja att din mamma eller pappa gjorde om 
du var Liv?

•	 Oliver - Vad skulle du göra om du hade en 
lillasyster eller lillebror som kom och bad dig 
om hjälp?

Dramatisera berättelsen

Faktagranskning
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Språk, självkänsla och självförtroende är tätt 
sammankopplat. Känner eleverna att de kan  
använda språket på ett bra sätt skapar det också 
en trygg självkänsla. Det blir också mycket  
lättare i andra skolämnen om eleverna har en  
god förståelse och känsla för språket. 

Något annat som är tätt kopplat med barnens 
trygghet är djur. Redan på BB får våra barn ofta 
sitt allra första gosedjur. En trygghet som följer 
med barnen upp i åldrarna. Mjukisdjuren får 
en roll som familjemedlem och stärker barnens 
känsla av trygghet. Många barn kan inte själva 
ha djur och då får gosedjuren en större roll i 
barnens liv. 

Att tidigt introducera kontakt med djur i ett 
barns liv kommer naturligt och är också viktigt. 
Känslan av förståelse och empati blir snabbt en 
naturlig del i relationen med djuret. De vuxna 
behöver visa vägen för att barnen ska se hur ett 
djur ska behandlas. Det är ett för stort ansvar för 
ett barn att ta hand om ett djur alldeles själv. Det 
är ett åtagande för hela familjen som alla måste 
vara medvetna om och noga ha tänkt igenom.

Många	av	karaktärerna	i	tecknade	barnfilmer	är	
djur. Barnen lär sig tidigt att tycka om olika djur 
och deras karaktärsdrag. Djur är helt enkelt en 
viktig del i barnens liv.

•	 Ett låtsashusdjur som klassen kan sköta om 
tillsammans. I samband med skötseln lär bar-
nen sig empati, att ta ansvar, hur man sköter 
ett djur och vilket ansvar det är att ha djur.

•	 Be barnen komma med förslag på vad de 
skulle vilja veta om olika djur. Kanske kan 
man bjuda in någon som kan berätta eller 
boka ett studiebesök på någon spännande 
arbetsplats.

•	 Eleverna kan också få i uppgift att undersöka 
och läsa på om olika djur, vad de behöver 
och hur man sköter om dem för att sedan be-
rätta om det i klassen. De som har egna djur 
kan berätta om dem. De som inte har egna 
djur kan söka information om ett djur som 
intresserar dem.

Kom nära ett djur

Kopplingen mellan språk, omtanke 
och djur
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På	följande	sidor	finns	 
bilder att färglägga



Ur boken Liv och Smilla - vägen hem  
Författare: Maria Redström Norrman 

Illustratör: Joen Söderholm
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Ur boken Liv och Smilla - vägen hem  
Författare: Maria Redström Norrman 

Illustratör: Joen Söderholm






