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LÆS-SVÆRT - TEMABØGER 

Temabøger til indskolingen. 10 kapitler med læseniveau på minimum 20 lix.  

Bøgerne har faktasider, der relaterer til indholdet i bogen. Der vil blive udviklet undervisningsmateriale til de enkelte bøger.  

 

Valdemar og killingen               Leonora & mormor                                                        Nikoline & bolden  

 

 

Av!” Stine, min irriterende storesøster, hiver 

mig i armen. 

”Hørte du det ikke?” 

”Hvad? Vi kommer for sent i skole!” Min søster 

klemmer min hånd. Jeg hiver den til mig. Jeg 

gider faktisk ikke holde hende i hånden. 

”Kan du ikke høre det? Lyt nu. Der er noget, 

der piber.”  

 

Valdemar finder en killing på vej til skole. 

Valdemar ønsker sig ikke en killing, men kan 

man lade sådan en sød killing med en såret 

pote være helt alene i verden? Hvad med 

Valdemars mor, der ikke vil have flere dyr? Og 

Valdemars søster Stine, som slet ikke kan lide 

dyr? 

Udgivelsesdato:  4. oktober 2022 

Målgruppe:   Indskolingen 

 

Leonora besøger sin mormor hver uge, men en 

dag åbner mormor ikke døren. Leonoras 

mormor er faldet om, og det sætter gang i en 

lang række begivenheder og tanker. I ugen efter 

mormors død er fokus ikke kun på afslutninger, 

men også på nye begyndelser.  

Leonora lærer sin familie bedre at kende, får en 

ny ven og bliver en lille smule klogere på, om 

hun stadig har en mormor.   

Følg Leonora i den atypiske og omtumlede tid 

efter mormors død. 

 

Nikoline og hele hendes familie skal til fest hos 

farmor og farfar. Nikoline vil hellere have 

skjorte og bukser på, end den fine kjole mor 

har købt. Faktisk vil hun allerhelst spille 

basketball ovre i parken. Mor bliver stresset, 

og far råber, at han slet ikke har lyst til at tage 

til fest, når det skal være så besværligt. Kan 

Nikoline ikke bare gøre, som de siger? 

Familiebesøget bliver anderledes, end Nikoline 

forventer. Måske kan hendes familie godt lide 

hende, som hun er, og måske er far og hun slet 

ikke så forskellige?  

Vær med til de svære forberedelser, og tag 

med på en overraskende tur med Nikoline og 

hele familien.  

Udgivelsesdato:                      Forsommeren 2023 

Målgruppe:                          Indskolingen 

 

Udgivelsesdato:                             2023 

Målgruppe:                                 Indskolingen 
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BEA – DEN FLYVENDE PRINSESSE (LÆS-SVÆRT) 

Bea – Den flyvende prinsesse er til indskolingen og er skrevet særligt til piger.  

Læseniveau på minimum 20 lix.  

 

Første bog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Udgivelsesdato:                 Ultimo 2023/primo 2024 

Målgruppe:                         Indskolingen 

Leonora besøger sin mormor hver uge, men en 

dag åbner mormor ikke døren. Leonoras 

mormor er faldet om, og det sætter gang i en 

lang række begivenheder og tanker. I ugen efter 

mormors død er fokus ikke kun på afslutninger, 

men også på nye begyndelser.  

Leonora lærer sin familie bedre at kende, får en 

ny ven og bliver en lille smule klogere på, om 

hun stadig har en mormor.   

Følg Leonora i den atypiske og omtumlede tid 

efter mormors død. 
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FANTASY 

Skønlitteratur til mellemtrinnet, hvor læsesværhedsgraden er skruet op. Sværhedsgraden svarer til ca. 8. klasse, men indholdsmæssigt til 

omkring 5. klasse. 

Fremadrettet vil der være fokus på fantasy, mysterier og humor.  

 

Den sidste Makarak (arbejdstitel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Portalfantasy om en dreng, hvis bror forsvinder. 

En bog om mod, søskendekærlighed, at træffe 

svære valg og en verden, som kun de udvalgte 

kan tilgå og se. 

Udgivelsesdato:               Formentlig start maj 2023 

Målgruppe:                   Mellemtrinnet 
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ÅGE OG ELO - HØJTLÆSNING 

Åge og Elo er en serie om to højt begavede børn, og primært deres liv i børnehaven. Alle bøger kan læses selvstændigt, og temaerne kan 

berøre alle børn, men er typiske for højt begavede børn.  

De to børn er forskellige, fx forskellige køn, stille og udadreagerende, og bøgerne viser derfor forskellige tilgange til verden, og håndtering 

af de glæder og udfordringer børnene møder. 

 

 Åge & Elo bliver venner                      Åge & Elo graver                Mere på vej  

 Udgivelsesdato:  2023 

Målgruppe:   Dagtilbud  

 

Åge går på kålormestuen. Han kan bedst lide at 

lege sine egne lege, men så en dag starter der 

en ny pige på stuen … 

 

Om bogen 

En bog om ensomhed, men stadig ønske sig en 

ven, allerhelst en, der forstår de lege, man 

elsker, ens humor og de universer, man 

bevæger sig i. 

Udgivelsesdato:  2023 

Målgruppe:   Dagtilbud  

 

Til morgensamling hører Åge & Elo om Alberts 

døde kanin. Kaninen er begravet i haven, og så 

må Åge & Elo grave … 

 

Om bogen 

En bog om nysgerrighed, der kan være 

grænseoverskridende, nærmest umulig at 

håndtere for de voksne og de store spørgsmål, 

der kan være svære for børn at håndtere.  

 

 

Der er flere bøger på vej i serien om Åge og Elo, 

fx om at være rigtigt bange, ubehersket vred, 

kunne ting, man ikke har lyst til at dele og meget 

mere.  
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