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Konklusioner
5. Bogen tages med hjem og brugsomfanget er stort

98 pct. har taget bogen med hjem. Næsten halvdelen (46 pct.) har læst den én 

gang, mens de resterende 54 pct. har læst den flere gange. 49 pct. har brugt 5-

15 minutter på bogen. 38 pct. har brugt mere end 15 minutter på bogen. 

6. Bogen bruges især til godnatlæsning og giver gode samtaler

65 pct. har læst bogen i forbindelse med godnatlæsning, mens 49 pct. også har 

læst bogen med deres barn for at slappe af. Der er stærke indikatorer på, at 

bogen har gjort et indtryk på børnene, da 56 pct. har talt om ord, billeder eller 

historier fra bogen efterfølgende.

7. Familiers højtlæsningsvaner betyder meget for brugen af bogen

Der er store forskelle på, hvordan familier bruger kampagnen alt efter deres 

generelle mønster i forhold til højtlæsning for deres børn. Familier, der jævnligt 

læser højt for deres børn, har i højere grad sagt ja til en bog i stedet for et 

stykke legetøj, end familier, der sjældnere læser højt for deres børn. Denne 

forældregruppe har også brugt meget længere tid på at læse bogen end familier, 

der relativt sjældent læser højt for deres børn. Blandt de forældre, som aldrig 

læser højt for deres børn, har 58 pct. dog brugt 5-10 minutter på bogen. Dette 

indikerer også, at bogen har gennemslagskraft blandt de familier, som ikke ellers 

læser højt. Familier, som jævnligt læser højt, har også i langt højere grad end 

andre familier, talt om ord, billeder og historier samt læst bogen flere gange.

1. Overordnet viser evalueringen, at Happy Meal Readers kampagnen 

er blevet godt modtaget blandt danske børnefamilier 

Happy Meal Readers er blevet taget godt i mod blandt de danske 

børneforældre. Både blandt dem som har modtaget en bog og blandt de 

børneforældre som endnu ikke har haft mulighed for at modtage en bog.

2. Mere end halvdelen af børneforældre kender Happy Meal Readers

Happy Meal Readers er nået ud til en stor del af de danske børnefamilier. 55 

pct. svarer, at de har hørt om tilbuddet om at få en bog i stedet for et stykke 

legetøj. 64 pct. har hørt om kampagnen fra besøg på restauranten. 

3. Mange børneforældre har taget imod en bog – eller ville gøre det

Mere end halvdelen af de, som har hørt om kampagnen, har også benyttet 

sig af den. 56 pct. har benyttet sig af tilbuddet. For 49 pct. af disse var det 

barnet, der valgte bogen. 63 pct. af de, som ikke har hørt om kampagnen, er 

positivt indstillede, og kunne godt finde på at vælge bogen, hvis de i den 

nærmeste fremtid skulle købe et Happy Meal. 

4. Mange vil vælge bogen igen, næste gang de køber Happy Meal

Et vigtigt succeskriterie for Happy Meal Readers er, hvor mange, som svarer, 

at de ville benytte sig af tilbuddet igen. Til dette svarer 88 pct. ja, hvilket må 

betegnes som en stærk indikator, på udbredt tilfredshed med tilbuddet, 

blandt den gruppe, som mindst én gang har benyttet sig af det.
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Konklusioner

11. Forældrene er positive overfor kampagnen. Færre mener, at 

bøgerne har fået dem til at læse mere med deres børn, men andelen er 

betydelig blandt børneforældre uden stærke højtlæsningsvaner

35 pct. af forældrene vurderer, at deres børn i nogen grad eller i mindre grad 

er kommet til at læse mere med deres børn med bogen fra McDonalds. Der er 

markant flere af børneforældrene uden hyppige højtlæsningsvaner og uden 

videregående uddannelse, der vurderer, at bogen har fået dem til at læse 

mere. 74 pct. mener, at det passer godt til McDonalds at uddele bøger. 66 pct. 

svarer, at muligheden for at få en bog med til sit Happy Meal påvirker deres 

syn på McDonalds positivt eller meget positivt.

12. Forældrene vælger bogen for at støtte op om deres børns læsning

Den hyppigste årsag til at vælge bogen fremfor legetøjet er, at forældrene 

gerne vil støtte op om, at deres barn læser. Dette angiver 50 pct. som årsag. 

Årsagerne til fravalg af bogen er mere uklare, men 23 pct. angiver, at deres 

barn samler på legetøjet fra Happy Meals. 

8. Lavere uddannede kender kampagnen og taler om bogen 

Kampagnen har især succesfulde effekter blandt forældre med lavere 

uddannelse (folkeskole/grundskole, ungdomsuddannelse eller kort 

videregående uddannelse). I disse grupper har markant flere hørt om 

kampagnen, og flere har talt om ord, billeder eller historier fra bogen end 

blandt forældre med en erhvervsuddannelse eller en mellemlang eller lang 

videregående uddannelse. 

9. Familierne får en hyggestund sammen, når de læser i bogen

Forældrene mener især, at børnenes udbytte af at få læst bøgerne højt er, 

at de sammen får en hyggelig stund om læsningen af bogen, og at deres 

barn får en god oplevelse. 87 pct. af forældrene oplever direkte at få en 

hyggestund ud af at læse bogen.

10. De fleste forældre er positive over for bøgernes kvalitet

67 pct. af forældrene, som har modtaget bøgerne, synes, at bøgerne er 

meget gode eller gode. 23 pct. vurderer, at kvaliteten af bøgerne er bedre 

eller meget bedre end andre børnebøger, mens 59 pct. mener, at 

kvaliteten er på linje med andre børnebøger.
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Happy Meal Readers’ overordnede impact 
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Der er 1.370.441 børneforældre i Danmark. Vi har spurgt et 
repræsentativt udsnit på 1.037 børneforældre

55 %
har hørt om om konceptet svarende til ca. 753.743 

børneforældre 

31 %
af børnefamilierne har gjort brug af 
tilbuddet svarende til ca. 424.836 

børneforældre
27 %

ville vælge en bog igen 
næste gang, svarende til 

ca. 370.019

Konklusioner



Om undersøgelsen
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Om undersøgelsen

Baggrund og formål med evalueringen af Happy Meal Readers 

McDonalds håber med Happy Meal Readers at bidrage til at øge læselysten 

blandt danske børn og til hyggestunder mellem børn og forældre. 

Som noget nyt vil forældre og børn derfor blive tilbudt en bog i stedet for et 

stykke legetøj, når de køber et Happy Meal. Henover året vil der være seks 

boglanceringer, hvor der ved hver lancering kommer to bøger i restauranterne.

Bøgerne er alle skrevet af den amerikanske forfatter Cressida Cowel og handler 

om to tvillingepar, som sammen med deres forældre rejser tilbage i tiden i en 

tidsmaskine for at opleve dinosaurer.

Tiltaget gik endeligt i luften d. 11. April 2019 med en omfattende kampagne, 

med reklamer i tv, biografer, på sociale medier og lancering af en egen webside 

www.laeselyst.org samt synlighed i restauranterne. Kampagnens fokus er 

”læselyst”, med TV-værten Sofie Linde som gennemgående ”spokesperson”. 

Tilbagemeldingerne på kampagnen er indtil videre overvejende positive, og der 

er uddelt ca. 220.000 bøger. Forventningen er at have uddelt i alt 650.000 

bøger ved udgangen af 2019. 

Evalueringens formål 

Formålet med denne evaluering er at undersøge, i hvilken grad McDonalds 

formår at øge læselysten blandt danske børn med kampagnen, samt hvordan 

familierne har taget bøgerne til sig, og hvorvidt det har givet gode stunder og 

skubbet til forældres tilgang til børnenes læsning. 

Undersøgelsen belyser helt konkret, hvordan de danske børnefamilier bruger 

bøgerne – læser forældrene bøgerne højt for deres børn? Indgår de i samtaler 

om indholdet med børnene? Og hvor meget tid er der blevet brugt på at læse 

bøgerne?

Undersøgelsen er baseret på en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse 

blandt børneforældre i Danmark. Datakilderne uddybes i afsnit 10.
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Kendskab til Happy Meal 
Readers 
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Mere end halvdelen har hørt om Happy Meal Readers

55 pct. af danske børneforældre kender til Happy Meal Readers

Mere end halvdelen af de adspurgte danske børneforældre svarer ”ja” til, at de 

har hørt om tilbuddet om at få en bog med i stedet for et stykke legetøj til sit 

Happy Meal. 43 pct. har ikke hørt om kampagnen, og 2 pct. svarer ”ved ikke”. 

55%

43%

2%

Ja Nej Ved ikke

Hos McDonald’s kan man som noget nyt altid få en bog i 
stedet for et stykke legetøj til sit Happy Meal. Vidste du det? 

N = 1037

Flest kender Happy Meal Readers fra besøg på McDonalds

Langt de fleste af de, som har hørt om Happy Meal Readers, har hørt om 

kampagnen fra besøg på restauranten. Dette svarer over halvdelen, 64 pct. 

Mere end hvad tredje har hørt om kampagnen gennem TV-reklamer, mens 9 

pct. har hørt om kampagnen på sociale medier og 6 pct. fra venner og familie.

64%

34%

9%

6%

3%

2%

Fra besøg på restauranten

Fra reklamer i TV

Fra sociale medier

Fra venner og familie

Ved ikke/ Husker ikke

Andet

Hvor har du hørt om muligheden? N = 573
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Hvem har hørt om kampagnen?

66%

60%

56%

48%

55%

42%

30%

39%

42%

50%

44%

56%

4%

2%

2%

2%

1%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Folke-/Grundskole

STX, HF, HH, HTX el. lign.

Erhvervsudd.

Kort vdg. udd.

Ml. vdg. udd.

Lang vdg. udd.

Hos McDonald’s kan man som noget nyt altid få en bog i stedet 
for et stykke legetøj til sit Happy Meal. Vidste du det? 

Opdelt på højest opnåede uddannelsesniveau. N = 1037 

Ja Nej Ved ikke

En større andel lavtuddannede kender til Happy Meal Readers 

Hvis man ser på forskelle i uddannelsesniveau, er der indikatorer på en 

sammenhæng med uddannelsesniveau, således at flest forældre med folke- og 

grundskole som deres højeste uddannelsesniveau angiver at have hørt om 

kampagnen, 58 pct. Færrest har hørt om kampagnen blandt forældre med en 

lang videregående uddannelse som højest opnåede uddannelsesniveau. Det 

tyder dermed på, at kampagnen har haft stor succes med at nå ud til forældre 

med et lavere uddannelsesniveau. Samtidig må der tages højde for generelle 

mønstre i forhold til kendskab til og besøg på McDonalds, og dette resultat 

afspejler dermed muligvis også generelle forskelle på uddannelsesniveau. 
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Mere end halvdelen benytter sig af tilbuddet

Mere end halvdelen har valgt bogen 

56 pct. af de adspurgte børneforældre, som har hørt om Happy Meal Readers, 

svarer, at de har benyttet sig af tilbuddet og taget imod en af bøgerne i 

serien om Treetop-tvillingernes eventyr. 

Blandt de forældre, som ikke har taget imod bogen, svarer kun 19 pct. at de 

har valgt bogen fra og i stedet taget imod et stykke legetøj. 13 pct. svarer, at 

de ikke har været på McDonalds i kampagneperioden, mens 11 pct. svarer, at 

deres barn ikke fik et Happy Meal ved deres sidste besøg i restauranten.

1%

11%13%
19%

56%

Ved ikkeNej, mit barn fik
ikke et Happy

Meal, så vi havde
ikke muligheden

Nej, har ikke
været på

McDonalds i år

NejJa

Har du benyttet dig af muligheden og taget imod en bog? 
N = 572

63%

14%
23%

Ja Nej Ved ikke

Hvis du købte et Happy Meal i den nærmeste fremtid, 
tror du så, at du eller dit barn ville vælge bogen 

fremfor legetøjet? N = 623

Flere end 3 ud af 5 ville vælge bogen

De forældre, som svarer, at de ikke har benyttet sig af tilbuddet, er ligeledes 

blevet spurgt, hvorvidt de tror, de ville vælge bogen fremfor legetøjet. 63 

pct. svarer her, at de tror de ville vælge bogen fremfor legetøjet. 14 pct. 

svarer nej, og en forholdsvis stor andel på 23 pct. svarer ved ikke. Dette er et 

lidt spekulativt scenarie, hvorfor svarene ikke bør tillægges samme vægt, 

som de, der faktisk har valgt bogen fremfor legetøjet. Det er dog betydeligt 

få, som angiver, at de ikke ville vælge bogen. 
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Forskelle mellem landsdele

57%

57%

59%

47%
54%

Har du benyttet dig af muligheden og taget 
imod en bog? Andel, der svarer ”ja”  opdelt 

på regioner, N = 572 
Færre på Sjælland har takket ja til en bog end i de øvrige regioner

Markant færre forældre bosiddende i postnumre i Region Sjælland svarer 

ja til, at de har taget imod en bog, ens i de øvrige fire regioner. 
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Brug af Happy Meal 
Readers
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Mange vil vælge bogen igen næste gang

88 pct. vil vælge bogen igen, næste gang de køber Happy Meal

Et vigtigt succeskriterie for en kampagne som denne er, hvor mange, som 

svarer, at de ville benytte sig af tilbuddet igen. Til dette svarer 88 pct. ja, hvilket 

må betegnes som en stærk indikator, på udbredt tilfredshed med tilbuddet, 

blandt den gruppe, som én gang har benyttet sig af det. Endvidere tyder den 

højere andel ”genvalg” end valg i første omgang på en form for 

førstegangsbarriere på tilbuddet, og at der derfor er et stort potentiale blandt 

familier, som endnu ikke har modtaget en bog. 

Knap halvdelen af bøgerne blev valgt af barnet

49 pct., svarer, at det var barnet, der valgte bogen fremfor legetøjet. 37 

pct. svarer, at det var forælderen, der valgte bogen til barnet. 14 pct. 

husker ikke, hvem der valgte. I en kampagne som denne kunne man netop 

forestille sig, at mange forældre ville vælge bogen til deres barn. Når 49 

pct. af bøgerne bliver valgt af barnet er dette derfor et interessant og 

positivt resultat, som tyder på, at bøgernes udformning og indhold vækker 

børnenes nysgerrighed.

49%

37%

14%

Mit barn valgte bogen

Jeg valgte bogen til mit barn

Husker ikke / ved ikke

Hvem valgte bogen fremfor legetøjet? N = 319

88%

5% 7%

Ja Nej Ved ikke

Kunne I finde på at vælge en bog igen, næste gang I 
køber en Happy Meal? N = 319
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De fleste tager bogen med hjem og læser den en enkelt gang

De fleste familier har taget bogen med hjem

Langt de fleste (98 pct.) af de forældre, som valgte bogen, svarer, at de tog 

bogen med hjem efterfølgende. Kun 2 pct. svarer nej. 

Næsten halvdelen (46 pct.) svarer, at de har læst bogen 1 gang, mens de 

resterende 54 pct. således har læst bogen mere end 1 gang. En andel på 18 

pct. har læst bogen mere end 3 gange. 

87 pct. af forældrene svarer, at de har brugt 5 minutter eller mere på bogen. 

Heraf har 49 pct. brugt mellem 5 og 15 minutter på bogen. Kun 13 pct. af 

forældrene angiver at have brugt under 5 minutter, hvilket må betyde, at de 

ikke har læst hele bogen, men blot kigget i den kort. 

98%

2%

Ja Nej

Har I taget bogen med hjem 
fra besøget på McDonalds? N = 

319

46%

29%

7%

18%

1 gang 2 gange 3 gange Mere end 3 gange

Hvor mange gange har I læst bogen? N = 319

13%

31% 28%

16%
12%

0-5 min. 5-10 min. 10-15 min. 15-20 min. 20 min el. mere

Hvor meget tid vil du anslå, at I har brugt på at læse i bogen 
samlet set? N = 319 
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Bøgerne bliver brugt til godnatlæsning

Bøgerne bruges mest i forbindelse med godnatlæsning og afslapning

Figuren viser hvilke situationer, forældrene læser bøgerne i. 65 pct. angiver 

godnatlæsning, før deres barn skal sove, 46 pct. bruger bøgerne for at slappe 

af sammen med deres barn, og 23 pct. bruger bøgerne i weekenden. 

1%

1%

4%

7%

8%

9%

22%

23%

46%

65%

Mens vi brugte andre medier

Andet

Mens vi spiste

Under transport

Når vi har været på ferie

Ingen af ovenstående

For at træne læsning med mit barn

Når vi har haft weekend

For at slappe af satte vi os sammen for at
læse bogen/bøgerne

Godnatlæsning før mit barn skulle sove

I hvilke situationer har du læst bogen/bøgerne med dit barn? 
Vælg gerne flere. N = 319
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Bogen afstedkommer samtaler om indholdet

49%

63%

40%

33%

12%
5%

Mænd Kvinder

Har I talt om ord, historien og/eller billeder fra bogen 
efter, at I har læst bogen? N = 319

Ja Nej Ved ikke

Over halvdelen af forældrene taler med deres børn om indholdet 

Et væsentligt og bemærkelsesværdigt resultat er, at 56 pct. af 

børneforældrene taler med deres børn om ord, historien og/eller billeder fra 

bogen efter, at de har læst bogen. Dette er i forlængelse af forskning i fx 

READ-projektet en særdeles positiv indikator på, at bøgerne bidrager til børns 

læselyst og nysgerrighed. Hvis man ser på kønsforskelle på denne dimension, 

er det i højere grad kvinder end mænd, der svarer, at de snakker om bogen, 

efter de har læst den.

56%

36%

8%

Ja Nej Ved ikke

Har I talt om ord, historien og/eller billeder fra bogen efter, at 
I har læst bogen? N = 319
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Oplevelser med bogen på tværs af højtlæsningsvaner

Familier, som ofte læser højt, bruger længst tid på bogen 

Hvis man ser på, hvor længe forældrene angiver at have brugt på bogen, i 

forhold til familiens generelle højtlæsningsvaner, viser det sig, at de familier, 

som læser højt dagligt eller flere gange om ugen, også er de, som bruger 

markant længst tid på bogen. Blandt de forældre, som angiver aldrig at læse 

højt for deres børn, har 58 pct. brugt 5-10 minutter på bogen. Dette indikerer 

således også, at bogen har en gennemslagskraft selv blandt de familier, som 

ikke ellers læser højt.

11%

11%

9%

46%

21%

29%

33%

34%

13%

58%

23%

33%

33%

21%

23%

14%

11%

21%

14%

9%

13%

20%

Dagligt

En el. flere gange om ugen

1-3 gange om måneden

Ca. halvårligt el. sjældnere

Aldrig

Hvor ofte, 
vil du sige, 
at du læser

højt for 
dine børn?

Hvor meget tid vil du anslå, at I har brugt på at læse i bogen 
samlet set? Opdelt på hvor ofte man læser højt. N = 319

0-5 min. 5-10 min. 10-15 min. 15-20 min. 20 min el. mere

Familier, som ofte læser højt, er mere tilbøjelige til at vælge bogen

Når man sammenligner familiers generelle højtlæsningsvaner med hvorvidt de 

har sagt ja eller nej til at modtage en bog i stedet for et legetøj, hænger de to 

sammen således, at familier, der dagligt, ugentligt eller månedligt læser højt 

for deres børn, også er mere tilbøjelige til at sige, at de har valgt bogen. 

Omvendt svarer forældre, der sjældent læser højt, i mindre grad, at de har 

valgt bogen. Dette resultat er ganske forventeligt for så vidt, at det alt andet 

lige vil være mere oplagt for en familie, der ofte læser højt, at tage imod en 

gratis bog, end en der ikke gør. Det er dog værd at hæfte sig ved den 

forholdsvis store andel på 35% af familier, der aldrig læser højt, som har taget 

imod en bog.

58%

59%

56%

44%

35%

14%

23%

16%

15%

20%

16%

10%

18%

2%

17%

10%

8%

8%

39%

28%

2%

2%

Dagligt

En el. flere gange om ugen

1-3 gange om måneden

Ca. halvårligt el. sjældnere

Aldrig

Hvor ofte, 
vil du sige, 
at du læser

højt for 
dine børn?

Har du benyttet dig af muligheden og taget imod en bog?  
Opdelt på hvor ofte man læser højt. N = 572 

Ja

Nej

Nej, har ikke været på McDonalds i år

Nej, mit barn fik ikke et Happy Meal, så vi havde ikke muligheden

Ved ikke
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Oplevelser med bogen på tværs af højtlæsningsvaner

De, som ofte læser højt, har talt om bogen efterfølgende

Det er i høj grad de familier, som læser dagligt, ugentligt eller månedligt højt, 

som svarer, at de efterfølgende har talt om bogen. De familier, som læser 

højt halvårligt eller sjældnere eller aldrig svarer i langt lavere grad, at de har 

talt om ord, historien og/eller billeder fra bogen.

De, som ofte læser højt, læser bogen gerne flere gange

Det er i høj grad de familier, som læser dagligt, ugentligt eller månedligt 

højt, som svarer, at de har læst bogen mere end en gang. 90 pct. af de, 

som aldrig læser højt, har dog svaret, at de har læst bogen en gang. 

Dermed er der indikatorer på, at bogen bliver læst af forældre, som ellers 

ikke læser højt for deres børn, hvilket ses som et meget positivt bidrag. 

34%

47%

55%

71%

90%

36%

28%

25%

8%

9%

7%

3%

4%

21%

18%

17%

17%

10%

Dagligt

En el. flere gange om ugen

1-3 gange om måneden

Ca. halvårligt el. sjældnere

Aldrig

Hvor ofte, 
vil du sige, 
at du læser

højt for 
dine børn?

Hvor mange gange har I læst bogen? 
Opdelt på højtlæsningsvaner N = 319 

1 gang 2 gange 3 gange Mere end 3 gange

55%

60%

62%

16%

31%

36%

37%

28%

70%

32%

9%

3%

10%

14%

37%

Dagligt

En el. flere gange om ugen

1-3 gange om måneden

Ca. halvårligt el. sjældnere

Aldrig

Hvor ofte, 
vil du sige, 
at du læser

højt for 
dine børn?

Har I talt om ord, historien og/eller billeder fra bogen 
efter, at I har læst bogen? 

Opdelt på højtlæsningsvaner N = 319

Ja Nej Ved ikke
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Oplevelser med bogen på tværs af uddannelsesbaggrund

Forældre med lavere eller ingen uddannelse taler i højere grad om 

bøgerne bagefter

Der ses en lidt overraskende sammenhæng mellem højest opnåede 

uddannelsesniveau og tilbøjeligheden til at tale om bogen. Flest med folke-

eller grundskolebaggrund svarer, at de har talt om bogen efterfølgende, og 

færrest med en erhvervsuddannelse. 

Der er dermed interessante indikatorer på, at bogen når ud til en gruppe, 

som ofte er underrepræsenteret i andre læseindsatser. Tidligere forsøg med 

forældreinddragende indsatser viser sig ofte at have mindst effekt for familier 

med svag økonomisk eller uddannelsesmæssig baggrund. Det er derfor 

meget positivt og bemærkelsesværdigt, at forældre med en folkeskole-

/grundskoleuddannelse eller gymnasial uddannelse i højere grad taler om 

indholdet i bøgerne efter at have læst bogen end andre uddannelsesgrupper. 

74%

71%

43%

61%

54%

54%

19%

24%

49%

33%

34%

39%

7%

5%

8%

6%

12%

8%

Folke-/Grundskole

STX, HF, HH, HTX el. lign.

Erhvervsudd.

Kort vdg. udd.

Ml. vdg. udd.

Lang vdg. udd.

Har I talt om ord, historien og/eller billeder fra bogen efter, at I har 
læst bogen?

Opdelt på højest opnåede uddannelsesniveau N = 319

Ja Nej Ved ikke
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Det oplevede udbytte af 
Happy Meal Readers 
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Hvad får familierne ud af at læse i bøgerne?

Blandt de forældre, som har modtaget en bog, angiver ca. halvdelen, 

at læsningen af bogen skaber en hyggelig stund

Figuren til højre viser, hvad forældrene karakteriserer som deres barns 

udbytte af at få læst bogen højt, og det har været muligt at vælge op til to 

svarkategorier, hvorfor figuren summerer til mere end 100 pct. 

Det, som flest forældre mener, karakteriserer deres børns udbytte af at få 

læst bøgerne højt er, at de med deres barn får en hyggelig stund sammen 

om læsningen af bogen (49 pct.), og at deres barn får en god oplevelse af at 

læse bogen (49 pct.).   

Endvidere vurderer 28 pct. af forældrene, at deres barns nysgerrighed bliver 

styrket af at læse i bogen, og 16 pct. vurderer, at deres barn får ny viden af 

at læse bogen. 

1%

4%

9%

11%

16%

28%

49%

49%

Andet

Mit barn får ikke noget ud af at læse
bogen

Ingen af ovenstående

Mit barn får mere lyst til at læse selv af
at læse bogen

Mit barn får ny viden af at læse bogen

Mit barns nysgerrighed bliver styrket af
at læse bogen

Mit barn får en god oplevelse af at læse
bogen

Mit barn og jeg får en hyggelig stund
sammen om læsningen af bogen

Hvad mener du, karakteriserer dit barns udbytte af at få læst 
bogen højt? Vælg gerne op til to. N = 319
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Hvordan bliver konceptet vurderet af børneforældrene?

87 pct. er helt enige eller enige i, at læsningen af bogen giver deres 

familie en hyggestund 

Figuren til højre viser, hvor enige eller uenige forældrene er i, at læsningen af 

bogen har givet dem og deres børn en hyggestund. 87 pct. af forældrene er 

enige eller helt enige i, at læsningen af bøgerne har bidraget til en 

hyggestund i familien. 

Kun 2 pct. af de adspurgte forældre er uenige eller helt uenige i, at læsningen 

af bogen har givet dem og deres børn en hyggestund. Der er altså få forældre 

som ikke har oplevet en hyggestund i forbindelse med læsningen af bogen. 

McDonalds Danmark kan dermed i høj grad siges at have lykkedes med at 

skabe hyggestunder i de danske børnefamilier med Happy Meal Readers.

35%

52%

6%

6%

Hvor enig eller uenig er du i, at læsningen af bogen har givet dig og 
dit barn/børn en ”hyggestund”?

Helt enig Enig Hverken enig el. uenig Uenig Helt uenig Ved ikke
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Vurdering af konceptet
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Hvordan bliver konceptet vurderet af børneforældrene?

67 pct. af forældrene synes overordnet godt om bøgerne 

Nedenstående figur viser, hvad forældrene overordnet synes om bøgerne. 

67 pct. af forældrene som har modtaget bøgerne svarer, at de synes, at 

bøgerne er meget gode eller gode. Kun 4 pct. har overordnet en negativ 

holdning til bøgerne og synes, at de er dårlige eller meget dårlige. 

Kun 9 pct. vurderer, at bøgerne er dårligere end andre børnebøger

Nedenstående figur viser, hvordan forældrene alt i alt vurderer kvaliteten af 

bøgerne i forhold til andre børnebøger, som de har læst med deres børn. Her 

vurderer kun 9 pct. af forældrene, at bøgerne er dårligere eller meget 

dårligere end andre børnebøger. Størstedelen af forældrene (59 pct.) svarer, 

at de mener, at kvaliteten af bøgerne er på samme niveau som andre bøger. 

Endvidere svarer 23 pct., at kvaliteten af bøgerne er bedre eller meget bedre 

end andre børnebøger. 

12%

55%

20%

2% 2%

10%

0%

20%

40%

60%

Meget god God Hverken god
el. dårlig

Dårlig Meget dårlig Ved ikke

Hvad synes du overordnet om bogen? N = 319

6%

17%

59%

7%
2%

10%

0%

20%

40%

60%

Meget bedre Bedre Hverken
bedre el.
dårligere

Dårligere Meget
dårligere

Ved ikke

Hvordan vurderer du alt i alt kvaliteten af denne bog i forhold til 
andre børnebøger? N = 319
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Hvordan bliver konceptet vurderet af børneforældrene?

Kvinder er en smule mere begejstrede for bøgerne end mænd

Hvis man ser på forældrenes vurdering af bøgerne fordelt på køn, fremgår 

det, at kvinder er en smule mere positive over for bøgerne end mænd. 

Samlet set 26 pct. af kvinderne, der har valgt bogen, svarer at den er af 

bedre eller meget bedre kvalitet end anden børnelitteratur. For mændene 

er den tilsvarende andel 18 pct.

For både kvinder og mænd gælder dog, at en stor midtergruppe på 59 

pct. mener, at bogen hverken er bedre eller dårlige end anden 

børnelitteratur. 

4%

7%

14%

19%

59%

59%

10%

6%

2%

1%

12%

8%

Mænd

Kvinder

Hvordan vurderer du alt i alt kvaliteten af denne bog i 
forhold til andre børnebøger?

Opdelt på køn 

Meget bedre Bedre

Hverken bedre eller dårligere Dårligere

Meget dårligere Ved ikke
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Hvordan bliver konceptet vurderet af børneforældrene?

Få forældre mener, at bøgerne har fået dem til at læse mere med 

deres børn 

Det er interessant at spørge forældrene ind til, hvorvidt de efter at have 

modtaget bøgerne fra McDonalds er kommet til at læse mere. Figuren til 

højre viser, at 35 pct. af forældrene i høj grad eller i nogen grad er kommet 

til at læse mere med deres børn. Det er værd at bemærke, at kun 6 pct. af 

de adspurgte forældre i høj grad vurderer, at de og deres barn med bogen 

fra McDonalds er kommet til at læse mere. 

35 pct. af forældrene mener slet ikke, at de og deres børn med bogen fra 

McDonalds er kommet til at læse mere, end de før har gjort, og 20 pct. af 

forældrene ved ikke, om de er kommet til at læse mere. 

Det tyder derfor på, at børnefamilierne i høj grad læser og bruger bøgerne, 

men at mange forældre alligevel vurderer, at deres børn ikke læser mere end 

de gjorde før på grund af dette. Dermed tegner der sig et billede af, at 

Happy Meal Readers-bøgerne for et stort flertals vedkommende i højere grad 

erstatter de bøger, som familierne ellers ville læse i ifølge forældrene selv. 6%

29%

20%

25%

20%

I hvilken grad vil du sige, at du og dit barn med bogen fra McDonalds er kommet til at
læse mere?

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke
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Hvordan bliver konceptet vurderet af børneforældrene?

74 pct. vurderer, at Happy Meal Readers konceptet passer godt til 

McDonalds 

Nedenstående figur viser, at 74 pct. af alle forældrene mener, at det passer 

meget godt eller godt til McDonalds at uddele bøger til deres kunder. 

Endvidere mener kun 3 pct., at det passer dårligt eller meget dårligt at 

uddele bøger. 

Konceptet har en positiv indflydelse på, hvordan McDonalds bliver 

opfattet

Figuren nedenfor viser, hvordan forældrene mener, at muligheden for at 

få en bog med til sit Happy Meal påvirker deres overordnede syn på 

McDonalds. 66 pct. af alle de adspurgte forældre mener, at Happy Meal 

Readers påvirker deres syn på McDonalds positivt eller meget positivt, og 

ingen af forældrene i undersøgelsen mener, at det påvirker deres syn på 

McDonalds negativt.

18%

48%

31%

0% 0% 2%

Meget positivt Positivt Hverken
positivt el.
negativt

Negativt Meget
negativt

Ved ikke

Hvordan påvirker muligheden for at få en bog med til sit Happy 
Meal dit overordnede syn på McDonalds? N = 1037

31%

43%

24%

2% 1%

Meget godt Godt Hverken godt el.
dårligt

Dårligt Meget dårligt

Hvor godt eller dårligt synes du, det passer til McDonalds at 
uddele bøger? N = 1037
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Konceptet øger læsemængden i hjem uden stærke læsetraditioner

Flest med sjælden højtlæsning er kommet til at læse mere med 

McDonalds bogen

Nedenstående figur viser, at ca. en ud af tre fra grupperne med hyppig 

højtlæsning er kommet til at læse mere, mens niveauet blandt de grupper 

der sjældent eller aldrig læser højt ligger på ca. hver anden. 

30

7%

3%

6%

21%

24%

28%

38%

26%

31%

19%

27%

12%

23%

31%

24%

19%

34%

11%

20%

18%

26%

17%

37%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Dagligt

En el. flere gange om ugen

1-3 gange om måneden

Ca. halvårligt el. sjældnere

Aldrig

I hvilken grad vil du sige, at du og dit barn med bogen fra 
McDonalds er kommet til at læse mere - krydset med hyppighed 

for højtlæsning

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke

Flest med lavere uddannelsesniveau er kommet til at læse mere med 

bogen fra McDonalds

Nedenstående figur viser, at mens hver fjerde af børneforældrene med 

mellemlang eller lang videregående uddannelser er kommet til at læse mere, 

så gælder det for mere end hver anden af børneforældrene med grundskole 

som højst afsluttet uddannelse. 

55%

33%

33%

17%

26%

25%

0% 20% 40% 60%

Folke-/Grundskole

STX, HF, HH, HTX el. lign.

Erhvervsudd.

Kort vdg. udd.

Ml. vdg. udd.

Lang vdg. udd.

Andele der i høj grad eller nogen grad vil sig, at de og deres 
barn med bogen fra McDonalds er kommet til at læse mere



Årsager til til- og 
fravalg
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Hvorfor bliver bøgerne valgt til? 

Forældrene vil gerne støtte op om deres børns læsning

Nedenstående figur viser, hvilke årsager forældrene angiver til valg af bogen 

fremfor legetøjet. 50 pct. af forældrene angiver, at de gerne vil støtte op om, 

at deres barn læser. 39 pct. har angivet, at de har for meget lejetøj 

derhjemme, og at de derfor har valgt bogen fremfor legetøjet. 34 pct. af 

forældrene har angivet, at de synes, at bogen så spændende ud. 

Forældrene vil gerne støtte op om deres børns læsning 

De forældre som ikke kendte til initiativet blev præsenteret for konceptet med et 

par linjers tekst, der forklarede om konceptet. Herefter blev de bedt om at tage 

stilling til, om de ville vælge bogen frem for legetøjet. Denne fordeling er vist på 

side 13. Blandt de forældre, som ville vælge legetøjet, hvis de fik muligheden, 

angiver 74 pct., at de gerne vil støtte op om deres barns læsning. 52 pct. angiver, 

at de synes, at det er hyggeligt at læse sammen. 

7%

10%

10%

28%

32%

34%

39%

50%

Ved ikke

Vi har allerede det legetøj, man kunne få i
Happy Meal

For at reducere familiens plasticforbrug

Jeg/vi vil gerne have en gratis bog

Jeg/vi synes, det er hyggeligt at læse
sammen

Jeg/vi synes, bogen så spændende ud

Vi har for meget legetøj derhjemme

Jeg vil gerne støtte op om, at mit barn læser

Hvad var grunden til, I valgte bogen fremfor legetøjet? Vælg gerne 
flere. N = 319

21%

24%

26%

36%

52%

74%

For at reducere familiens plasticforbrug

Jeg/vi synes, bogen så spændende ud

Jeg/vi vil gerne have en gratis bog

Vi har for meget legetøj derhjemme

Jeg/vi synes, det er hyggeligt at læse
sammen

Jeg vil gerne støtte op om, at mit barn
læser

Hvad er grunden til, I ville vælge bogen fremfor legetøjet? Vælg 
gerne flere. N = 368
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Hvorfor bliver bøgerne valgt fra?

Flere forældre angiver, at deres børn samler på legetøjet fra 

McDonalds som årsag til fravalg

Årsagerne til fravalg af bogen er det desværre svært at få et systematisk 

billede af. 23 pct. af forældrene angiver, at deres børn valgte legetøjet fremfor 

bogen, da deres barn samler på lejetøjet fra McDonalds. Mange af de 61 pct. 

som har angivet en anden årsag nævner, at de alligevel ikke har været på 

McDonalds eller ikke husker, at have fået muligheden for at vælge bogen.

Mange forskellige årsager til at fravælge bøgerne

De forældre, som ikke har haft muligheden for at vælge bøgerne, blev spurgt, om 

de ville vælge bøgerne. De som sagde nej til dette, blev spurgt til årsagen. Flere 

har angivet, at deres børn glæder sig til legetøjet, og andre nævner, at indholdet 

i bøgerne ikke er relevant for deres børn. I et tekstfelt i undersøgelsen har en 

forælder skrevet følgende årsag: ”Børnene glæder sig til legetøjet. De vil hellere 

læse bøger, de selv vælger end de "kedelige" bøger fra McDonalds.”

8%

14%

16%

23%

34%

Bogen er for tidskrævende sammenlignet
med legetøjet

Mit barn samler på legetøjet fra Happy
Meals

Mit barn synes, det er kedeligt at læse

Ved ikke

Andre årsager

Hvad er grunden til, I ville vælge legetøjet frem for bogen? Vælg 
gerne flere. N = 79

5%

23%

24%

61%

Mit barn synes, det er kedeligt at læse

Mit barn samler på legetøjet fra Happy Meals

Ved ikke

Andre årsager

Hvad var grunden til, at I valgte legetøjet frem for bogen? Vælg 
gerne flere. N = 108

33



Læsevaner blandt 
danske børneforældre
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Hvordan ser danske børneforældres læsevaner ud?

70 pct. af de adspurgte børneforældre læser ugentligt højt for deres børn

Figuren nedenfor viser, hvor ofte forældrene vurderer, at de læser højt for deres 

børn. 31 pct. af forældrene læser dagligt med deres børn, mens 39 pct. af 

forældrene læser en eller flere gange om ugen med deres børn. 18 pct. læser 1-3 

gange om måneden med deres børn, og 7 pct. læser ca. halvårligt eller sjældnere 

med deres børn, mens 3 pct. Aldrig læser med deres børn. 

45 pct. af danske børneforældre læser ugentligt på samme tid som deres børn

Nedenstående figur viser, hvor ofte de adspurgte forældre vil sige, at de og deres børn 

læser, mens de er sammen, fx i hvert deres blad eller bog. 11 pct. af de adspurgte 

forældre svarer, at de dagligt læser, mens de er sammen med deres børn. 34 pct. gør 

det en eller flere gange om ugen, 23 pct. gør det 1-3 gange om måneden, 10 pct. gør 

det ca. halvårligt eller sjældnere og 16 pct. gør det aldrig. 

31%

39%

18%

7%
3% 2%

Dagligt En el. flere
gange om

ugen

1-3 gange om
måneden

Ca. halvårligt
el. sjældnere

Aldrig Ved ikke

Hvor ofte vil du sige, at du læser højt for dine børn? N = 1037

11%

34%

23%

10%

16%

5%

Dagligt En el. flere
gange om

ugen

1-3 gange om
måneden

Ca. halvårligt
el. sjældnere

Aldrig Ved ikke

Hvor ofte vil du sige, at du og dine børn læser, mens I er 
sammen, fx i hver sit blad eller bog? N = 1037
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Hvordan ser danske børneforældres læsevaner ud?

En hyggestund er det typiske formål med at læse højt eller sammen 

med deres barn for 80 pct. af de adspurgte børneforældre

Nedenstående figur viser, hvad forældrene mener, er det typiske formål med at 

læse højt for eller sammen med deres børn. Har svarer 80 pct. af forældrene, 

at det typiske formål er en hyggestund, 56 pct. svarer 

underholdning/oplevelse, og 44 pct. svarer faglig udvikling. 

78 pct. oplever i høj grad eller nogen grad, at højtlæsning øger deres 

børns lyst til at læse

Figuren nedenfor viser, i hvilken grad forældrene oplever, at højtlæsning for deres 

børn øger deres børns lyst til at læse. Her svarer 39 pct., at de i høj grad oplever, 

at højtlæsning bidrager til en øget læselyst hos barnet, yderligere 39 pct. svarer i 

nogen grad, og 13 pct. svarer i mindre grad eller slet ikke. 

1%

8%

22%

32%

44%

56%

80%

Ved ikke

Andet

At få en pause fra skærmene

Personlig udvikling

Faglig udvikling

Underholdning/oplevelse

En hyggestund

Hvad er det typiske formål med at læse højt for dit barn eller 
læse sammen med dit barn? Vælg op til tre. N = 1037

39% 39%

10%

3%

9%

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke

I hvilken grad oplever du, at højtlæsning øger dit barns lyst til 
at læse? N = 1037
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Hvordan ser danske forældrenes mindset ud i forhold til deres 
børns læsning?

Mange forældre vil gerne læse oftere højt for deres børn

66 pct. af de danske forældre er helt enige eller enige i, at de gerne vil læse 

oftere højt for deres børn. Dette kan således forstås som et tegn på, at 

forældre har en positiv tilgang til børnenes læsning og gerne vil engagere sig i 

læsningen med børnene. 

Forældrene har generelt et positivt mindset ift. deres børns læsning

90 pct. af forældrene er helt enige eller enige i, at deres børn altid kan blive 

bedre til at læse uanset, hvor gammel han eller hun bliver. Dette spørgsmål 

måler et centralt aspekt i forskning herunder READ-projektet, nemlig 

forældrenes ”mindset”, bl.a. om de tror på, at barnet kan bliver bedre til at 

læse eller ej. Der er ganske få forældre (1 pct.), som er uenige i dette 

spørgsmål, hvorfor næsten alle forældrene i undersøgelsen kan siges at have et 

”positivt mindset” i forhold til deres børns læsning. Endvidere er 56 pct. af 

forældrene enige eller helt enige i, at deres barn generelt er dygtig til at læse 

barnets alder taget i betragtning. 
22%

27%

49%

29%

36% 29%

41%

37%

23% 26%

6%

25%

11% 8%

1%
6%6%

3%

1%
3%

7%
3% 2%

”Mit barn er generelt 
interesseret i at læse 

selv” 

”Mit barn er generelt 
dygtig til at læse sin 

alder taget i betragtning”

”Mit barn kan altid blive 
bedre til at læse, uanset 
hvor gammel han/hun 

bliver”

”Jeg ville gerne læse 
oftere højt for mine børn”

Helt enig Enig Hverken enig el. uenig Uenig Helt uenig Ved ikke
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HMR-kampagnen i 
forhold til eksisterende 

forskning i børn og 
læsning
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READ-interventionen ift. Happy Meal Readers

Forskning om læsning og effekter af læseinterventioner

Moos-Bjerres tilgang i undersøgelsen er bl.a. inspireret af forskningsprojektet 

READ samt den nyere og bredere tilgang til læsning repræsenteret i begrebet 

‘literacy’, der udover læsning og skrivning bl.a. også handler om motivation for 

læsning, samtaler, bevidsthed, vaner m.v. Forskerne fra READ finder, at to ting 

fremmer udviklingen af børns sprog og læseevner: forældrenes engagement og 

daglig læsning med barnet. Det tyder på, at forældreinvolvering i børns læsning 

kan gøre en stor forskel. 

Et væsentligt og bemærkelsesværdigt resultat, som denne undersøgelse finder, 

er, at 56 pct. af børneforældrene taler med deres børn om ord, historien og/eller 

billeder fra bogen efter, at de har læst bogen, hvilket er en indikator på 

forældreengagement.

Tidligere forsøg med forældreinddragende indsatser viser sig ofte at have mindst 

effekt for familier med svag økonomisk eller uddannelsesmæssig baggrund. Det 

er imidlertid ikke tilfældet i forskningsprogrammet READ.

Undersøgelsen af Happy Meal Readers indikerer også at denne indsats gør en 

forskel for ikke mindst forældre med lavere uddannelsesniveau. Der er i den 

forbindelse interessante indikatorer på, at bogen når ud til en gruppe, som ofte 

er underrepræsenteret i andre læsningsrettede indsatser. Undersøgelsen finder 

således fx, at forældre med folke- og grundskolebaggrund er blandt de grupper, 

hvor flest svarer, at de har talt om bogen efterfølgende. 

Konklusioner fra READ peger på, at forældrenes ”mindset” i forhold barnets 

læring er vigtig. Tror forældrene på, at barnet kan blive bedre til at læse ved at 

øve sig, eller mener de i mindre grad at øvelser hjælper barnet?  

Her finder nærværende undersøgelse som tidligere beskrevet, at 90 pct. af de 

adspurgte forældre er helt enige eller enige i, at deres børn altid kan blive bedre 

til at læse uanset, hvor gammel han eller hun bliver. En central del af 

forældrenes mindset går netop på om forældrene tror på, at barnet kan blive 

bedre eller ej, hvorfor dette kan anses som en meget positiv indikation på, at 

forældrene har et positivt mindset i forhold til deres børn. 

Om projektet ”READ – sammen om læsning”

Projektet READ-sammen om læsning er et samarbejde mellem Aarhus 
universitet, Aarhus kommune og VIA University college om at udvikle og afprøve 
en intervention, som blandt andet har til formål at undersøge, om man kan løfte 
børns læsefærdigheder ved at give forældre viden om og konkrete redskaber til 
at læse sammen med deres børn bl.a. uddeling af bøger ligesom i Happy Meal
Readers-kampagnen.
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Datagrundlag

Ekspertinterview

Undersøgelsen er indledt med et ekspertinterview med en forsker fra Århus 

Universitet tilknyttet forskningsprojektet READ – sammen om læsning. Dette 

har kvalificeret spørgeskemaet, som står centralt for undersøgelsens analyse.

Landsdækkende spørgeskemaundersøgelse 

Spørgeskemaet har henvende sig til danske børnefamilier (1.037 forældre) og 

er landsdækkende. Spørgeskemaet sammenligner børneforældre, som ikke er 

bekendte med Happy Meal Readers, med børnefamilier, som har modtaget en 

eller flere af bøgerne. 

Dataindsamling med Norstat Danmark A/S som partner 
• For at sikre et stort antal forældre og størst mulig bredde i forældregruppen 

arbejder vi sammen med Norstat Danmark om indsamling af 

spørgeskemasvar. 

• Vi har indsamlet svar blandt 1.037 forældre, der har et eller flere børn i 

aldersgruppen 4-11 år. 

• Der er foretaget en statistisk vejning i forhold til forældrenes 

uddannelsesniveau og køn således, at stikprøven afspejler alle danske 

børneforældre. 
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