
 

 
Årets Bok Happy Meal bjuder på läsglädje och hejar på miljön 
  
I nära 20 år har McDonald’s, tillsammans med den läsfrämjande organisationen Läsrörelsen, haft 

glädjen att främja barns läsande genom initiativet Bok Happy Meal. Sedan starten har 16 miljoner 

barn- och bilderböcker nått läsare i Sverige och 22,9 miljoner med Norden inräknat. I år ingår 

boken Heja jorden! av Jörn Spolander med illustrationer av Stina Wirsén som lyfter hållbarhets- 

och miljöfrågor.  

 

Boken Heja jorden! är speciellt framtagen för Bok Happy Meal. Berättelsen lyfter hållbarhets- och 

miljöfrågor på ett fantasirikt och pedagogiskt sätt för barn och familjer. Den 18 oktober lanseras den 

i årets Bok Happy Meal, som är ett samarbete mellan McDonald’s och föreningen Läsrörelsen, som 

sedan starten 2001 haft ambitionen att stimulera föräldrars läsning av bilderböcker och högläsning 

för sina barn. Högläsning kan bidra till barns utveckling och läsförmåga och öppnar upp för samtal 

mellan barn och vuxna.  

 
- Vi är stolta över att vi kan bidra till att fler familjer kan uppleva läsglädjen tillsammans. Genom Bok 
Happy Meal har vi kunnat sprida miljoner barn- och bilderböcker till nya små läsare. Att vi dessutom 
under årets Bok Happy Meal är med och lyfter miljöfrågan hoppas vi bidrar till att fler samtal mellan 
barn och vuxna växer fram, säger Lisa Palm Danielsson, senior marketing manager på McDonald’s. 

  
Boken Heja jorden! är framtagen för Bok Happy Meal på initiativ av Läsrörelsen, och är en av de sex 
titlar som ingår i årets Bok Happy Meal. Titlarna har under alla år valts av redaktör Marianne von 
Baumgaten-Lindberg från Läsrörelsen som också tillsammans med Lotta Lyssarides på Alfabeta 
Bokförlag varit redaktör för den nyskrivna boken. I Heja jorden! får läsaren följa Jol som bor på en 
planet långt ute i rymden och som genom rymdteleskop upptäcker och fascineras av den vackra 
planeten jorden. Jol ser stora moln av utsläpp från fabriker och förfasas över vad människorna som 
bor där gör med planeten, men en dag ser hon hur barn börjar protestera. I boken får läsaren även 
enkla tips på vad man själv kan göra för att minska klimatavtrycken. Miljö och klimat är också årets 
tema för LÄSLOV vecka 44.  
 
- För Läsrörelsen är det viktigt att öka medvetenheten om vikten av att läsa högt för sina barn, något 
som ligger i linje med vårt motto ”Ge dina barn ett språk”. Årets Bok Happy Meal ansluter sig också 
till LÄSLOV vecka 44 och temat miljö och klimat med den nyskrivna boken Heja jorden! Bland de 
andra sex titlarna finns Den krångliga kråkan av 100-årsjubilerarande Lennart Hellsing med 
illustrationer av Poul Ströyer. Ytterligare en titel är Tick-Tack av den uppmärksammade Lena 
Anderson, säger Elisabet Reslegård, ordförande och projektledare för Läsrörelsen och Nätverket 
Läslov. 
 
Ett sätt att njuta av Bok Happy Meal och få en lässtund tillsammans är att beställa mat med 
McDonald’s bordsservering, som idag finns på 125 restauranger. Det ger familjer möjlighet att i lugn 
och ro beställa, sätta sig på valfri plats i restaurangen och sedan få sin mat serverad. Att sitta ned 
tillsammans och äta öppnar upp för fler samtal och gör stunden på McDonald’s till en ännu godare 
upplevelse. 
  
 
 



 
 
Årets Bok Happy Meal pågår mellan 18 oktober och 5 december och innefattar följande sex titlar: 

Vecka 1 och 2 (18/10-31/10) 
Heja jorden! av Jörn Spolander och Stina Wirsén 
Julia sätter sig av Lisa Moroni och Eva Eriksson 

Vecka 3 och 4 (1/11 - 14/11) 
Pratsamme Elias av Essi Kummu och Marika Maijala 
Bergtrollens nya hem av Jan Lööf 

Vecka 5 och 6 (15/11 - 28/11) 
Den krångliga kråkan av Lennart Hellsing och Poul Ströyer 
Tick-Tack av Lena Anderson 

Vecka 7 (29/11 - 5/12) 
Uppsamlingsvecka för eventuellt kvarvarande böcker 

 

Fakta Bok Happy Meal 

Bok Happy Meal är ett samarbete mellan McDonald’s alla restauranger och den läsfrämjande organisationen Läsrörelsen 

med mottot ”Ge dina barn ett språk”, där det under ca en månad varje år sedan 2001 ingått barn-och bilderböcker i Happy 

Meal. Totalt är det 127 titlar av 114 olika upphovspersoner. Böckerna väljs av redaktören Marianne von Baumgarten-

Lindberg, som sitter i Läsrörelsens styrelse. Sedan 2010 är det Nordiskt Bok Happy Meal, vilket 2019 innebär böcker med 

upphovsmän från Finland och Sverige. Böckerna är översätta till de bägge språken. 

  

Fakta Läsrörelsen 

Föreningen Läsrörelsen första landsomfattande kampanj startade år 2000 och tog som sitt motto ”Ge dina barn ett språk”. 

Bakgrunden var den kraftiga minskningen under många år av småbarnsföräldrars läsning för sina barn, som redovisades i 

den s.k. Barnbarometern 1999. Under de senaste åren har Läsrörelsen bland annat drivit arbetet med LÄSLOV vecka 44, 

projektet Berättelser som förändrar i 200 högstadie- och gymnasieskolor och projektet BERÄTTA, LEKA, LÄSA med 

närläsning av bilderböcker med 1 till 3-åringar i förskolor i 29 kommuner. På Bokmässan 2020 är Läsrörelsen ansvarig för 

LÄS! LÄS! LÄS! ett av tre huvudteman. www.lasrorelsen.nu 

 

Pressbilder och fakta 

 Bilder bifogas 

 Sammanfattning om årets böcker, författare och illustratörer bifogas 

 
 

För mer information, kontakta: 

Presstjänsten på McDonald’s Sverige, 08-740 85 05, media@se.mcd.com 

Sanna Hallman Lundgren, kommunikatör Läsrörelsen, 070-400 19 78, sanna.hallman@lasrorelsen.nu 
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