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Danmarks første LÆS-SVÆRT-bog: Valdemar og killingen 
4. oktober udkommer ”Valdemar og killingen” - Danmarks første LÆS-SVÆRT-bog. Vi kender alle læs-let-

bøger, men der har manglet bøger til superlæserne. Det vil forlaget SUPER tilbyde, og bag forlaget står Pia 

Ryding med mangeårig erfaring inden for højt begavede børn.  

”Valdemar og killingen” og LÆS-SVÆRT-bøgerne har sprogligt en ekstra sværhedsgrad, men 

handlingsmæssigt er de alderssvarende og tilgodese på forskellig vis målgruppens særlige læsebehov.  

 

Titel: Valdemar og killingen 

Målgruppe: Indskoling, lix 20 

Sidetal: 72 

Pris: fysisk bog kr. 149 / Pris E-bog kr. 99 

ISBN 978-87-973795-0-9 

 

Bøger til højt begavede og superlæsere med behov for sproglige udfordringer 

”Jeg ved fra forældre og lærere, at vi mangler bøger til børn, der er superlæsere. Børn der sluger den ene 

bog efter den enden og ikke skal sidde med ungdomsbøger om stofmisbrug og sex. De har brug for 

børnebøger, som de har lyst til at læse, og som udvikler dem sprogligt. Derfor har jeg startet forlaget 

SUPER,” siger Pia Ryding, der har en master i uddannelsesplanlægning og vejledning med fokus på højt 

begavede børn og som er medstifter af Gifted Children (forening for højtbegavede børn i Danmark og deres 

forældre).  

Pia Ryding har tidligere udgivet to bøger om højtbegavede børn i 

dagtilbud, en grundbog og en opgave. Begge bøger er 

praksisrettede, og hjælper de voksne med at spotte de kvikke 

børn. 

 

Forlaget har fire forskellige serier med bøger til og om superlæsere 

til forskellige aldre og stil.  

 

Emnerne kan være om venskaber og søskende, men også om 

dødsfald og kønsidentitet. Nogle bøger i LÆS-SVÆRT kategorien 

har faktasider relateret til fortællingen, da en del højt begavede 

børn er glade for at dykke ned i fakta og refleksioner. Forlaget vil 

også udgive undervisningsmateriale. 

 

Valdemar og killingen – en klassisk historie med sproglige udfordringer 

Den første LÆS-SVÆRT-bog er Valdemar og Killingen, der handler om en dreng, der er vild med dyr. Han 

finder en killing, som han gerne vil have med hjem. Familien har i forvejen en masser dyr, og har sagt nej til 

flere kæledyr, så da drengen smugler den med hjem, opstår der udfordringer i familien. Bogen sætter 

blandt andet fokus på travle forældre og svære søskenderelationer.  

 

Valdemar og killingen er speciel ved, at lix-niveuaet er hævet. Bogen er til indskolingen, men svarer 

sprogligt til 4. klasse. Faktaarket til bogen inspirerer læserne til at gå i dybden med de dyr, der indgår i 

historien. Valdemar og killingen er illustreret af Lea Hebsgaard Andersen. 

 

Højt begavede børn udgør et sted 

mellem 2 % og 5 % af børn i 

danske skoler. Forlagets bøger er 

både til højt begavede børn og til 

alle børn, der kan læse bøger med 

en højere sværhedsgrad 

(superlæsere).  

 

Alle bøger kan læses højt uanset 

barnets læseniveau og kommer 

også som lydbøger. 

 

https://historieagenten.dk/forlaget-super/
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Forlaget SUPER slår dørene op 4. oktober 2022.  

https://forlagetsuper.dk/ 

 

For mere information og interview: 

● Anne Zenon, PR-ansvarlig, 6091 7655, kontakt@annezenon.dk  

● Pia Ryding, forfatter, 2924 6898, piaryding@forlagetsuper.dk 
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