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LÆS-SVÆRT: Forlag specialiserer sig i bøger til højt begavede børn 
40% af de højt begavede børn er ikke klar til en videregående uddannelse på grund af mistrivsel og et 

uddannelsessystem, der overser deres behov. ”Det er en myte, at højt begavede børn nok skal klare sig. Vi 

skal åbne øjnene for deres behov. Der findes børn på 8 år, der kan læse Dan Brown, og de har brug for 

bøger til deres niveau, hvor de hverken læser om sex eller stoffer.” 4. oktober slår Pia Ryding dørene op for 

det nye forlag SUPER, der specialiserer sig i bøger til superlæsere. Bøgerne vil være til børn fra 

børnehavealderen og op til mellemtrinet. Første bog, ”Valdemar og killingen”, hører til en af forlagets LÆS-

SVÆRT-serier. 

 

Børn, forældre, lærere og bibliotekarer er enige. Der mangler bøger til superlæsere. Superlæsere er ikke 

nødvendigvis højt begavede børn. Det er børnehavebørn, der knækker læsekoden og flyver op i 

sværhedsgrad. Og det er 2. klassebarnet, der begynder at læse avisen og romaner til voksne. Forlaget 

SUPER kommer til at udgive bøger til såvel superlæsere som højt begavede børn med sprog. der udfordrer, 

men med aldersvarende indhold.   

Pia Ryding har en lang erfaring med de 

højtbegavede børn som bl.a. master i 

uddannelsesplanlægning og medstifter af Gifted 

Children (forening for højtbegavede børn i 

Danmark og deres forældre). Hun har tidligere 

udgivet Danmarks første bog om højt begavede 

børn i børnehavealderen samt en bog, der 

hjælper voksne med at spotte de kvikke børn. 

Højt begavede børn udgør i øvrigt et sted 

mellem 2 % og 5 % af børn i danske skoler. 

”I Danmark har vi masser af læs-let. Men vi 

mangler bøger til de børn, der er superlæsere. 

De har brug for børnebøger, som de har lyst til 

at læse, og som udvikler dem sprogligt. Der er 

nogle børn, der knækker læsekoden ekstremt 

hurtigt. De børn skal have et andet tilbud. 

Derfor har jeg startet forlaget SUPER.”  

Superlæsere skal også udfordres  

Pia Ryding hører igen og igen om det svære ved 

at finde egnede bøger til superlæserne. ”Hvis du 

skal sætte børn til at læse i 20 minutter, så er 

det rart, at børnene faktisk er sprogligt 

udfordret. Hvis ikke så keder de sig og kan blive 

rastløse og forstyrre. Nogle børn vil læse selvom 

de keder sig, men det er ikke læring eller 

træning,” siger Pia Ryding og nævner risikoen 

for at selv dygtige læsere lægger bøgerne på 

hylden. 

Forlagets serier  

 

LÆS-SVÆRT - indskoling 

Tema bøger til indskolingen. 10 kapitler med 

læseniveau på minimum 20 lix.  

Bøgerne har faktasider, der giver fakta på indhold i 

bogen, da højt begavede børn ofte gerne vil læse 

fakta.  

LÆS-SVÆRT – mellemtrin (højtlæsning) 

Skønlitteratur til mellemtrinnet, hvor 

læsesværhedsgraden er skruet op.  

Sværhedsgraden svarer til ca. 8. klasse, men 

indholdsmæssigt til omkring 5. klasse. 

De første bøger i serien bliver fantasy og mysterier. 

LÆS-SVÆRT Bea - den flyvende prinsesse 

En serie mere i læs-svært til indskolingen der retter 

sig mod piger med glimmer og magisk realisme. 

Serien imødekommer den ekstreme fantasi.  

Åge & Elo 

Åge og Elo som er højtlæsningsbog, der handler om 

en dreng (Åge) og pige (Elonora), som er højt 

begavede og går i børnehave. De to børn er meget 

forskellige, men mødes i fælles lege, store følelser og 

en nysgerrighed, der er lidt belastende for deres 

omgivelser (ligesom i Emil fra Lønneberg).   
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Den første LÆS-SVÆRT-bog 

Som nævnt så udgiver forlaget bøger, hvor sproget har fået en ekstra sværhedsgrad, men hvor handlingen 

forbliver alderssvarende. Det vil sige, at emnerne kan være om venskaber og søskende, men også om 

dødsfald og kønsidentitet. Nogle bøger i LÆS-SVÆRT kategorien har relevante faktasider, da en del højt 

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

 

Den første bog i denne serie Valdemar og Killingen, 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.  

Bogen er illustreret Lea Hebsgaard Andersen 

Alle bøger kan læses højt uanset barnets læseniveau og kommer også som lydbøger. Se katalog over 

forlagets 4 serier og kommende udgivelser. 

 

Forlaget SUPER slår dørene op 4. oktober 2022 

 

For mere information og interview: 

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

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

https://forlagetsuper.dk/ 
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