Bokpallen

Om menn og lesing

Lenkesamling om menn/gutter og lesing. Oversikt over forskning, rapporter og lenker til nettsider for menn.

Menn og litteratur
Bok og Bibliotek, onsdag 07. januar 2009
Blant voksne urbane menn som liker å lese, men som ikke har et profesjonelt forhold til litteraturen, utgjør litteratur og
lesing et eget privat rom der man kan trekke seg tilbake og dyrke sine særegne interesser og preferanser.

Mannen som leser

Bok og Bibliotek, søndag 16. november 2008
Han blir provosert når noen sier at menn ikke leser - på samme måte som menn heller ikke lager mat eller bryr seg om
ungene sine... Det er en virkelighetsoppfattelse han ikke kjenner seg igjen i.

Menn og lesing
Asker bibliotek, 2007
- en undersøkelse av menns fritidslesing og bruk av Asker bibliotek
Prosjektrapport
av Hilde Ljødal og Beate Norgaard

Lesing gir lite status blant gutta

Kilden, 24.03.2004
Mange gutter sliter med leseferdighetene, og sier at å lese ikke gir status blant gutta. Samtidig er skjønnlitteraturen
'feminisert' og appellerer mer til kvinner enn menn, mener Ellen Knutsen, litteraturviter og bokhandler.

HVORFOR MENN LESER MINDRE SKJØNNLITTERATUR ENN KVINNER.
NOEN REFLEKSJONER OG EN UNDERSØKELSE
Ellen Knutsen
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Gutter som lesere og som bibliotekbrukere
Undersøkelsen "Jeg leser aldri - men jeg leser alltid!" tar for seg gutter som lesere og bibliotekbrukere.

- Gutter leser ut fra en positiv nytteorientering og ut fra sin subjektive nyttevurdering. Mange av guttene vi snakket med
leser ikke skjønnlitteratur, men de leser, sier Lise Helgevold og Trude Hoel, som har gjennomført undersøkelsen.

Lese- og tallforståelse
Lese- og tallforståelse gir uttelling på arbeidsmarkedet. Rapporten understreker hvor komplisert samspillet mellom
ferdigheter og suksess på arbeidsmarkedet er.
Denne rapporten har ved hjelp av data fra den norske delen av ALL-undersøkelsen (Adult Literacy and Life Skills Survey)
studert samvariasjoner mellom formell utdanning, ferdighetsmål knyttet til ulike former for lese- og tallforståelse, og ulike
arbeidsmarkedsutfall. Det vises at individuell kompetanse, både målt ved formell utdanning og skåre på tester av lese- og
tallforståelse, henger tett sammen med suksess på arbeidsmarkedet enten vi ser på deltakelse eller økonomisk uttelling
(lønnsinntekt).

Forskjellig lesestoff for jenter og gutter

Forskning.no, Onsdag 28. mars 2007
Gutter og jenter identifiserer seg med ulike lesekulturer. Det kan være en forklaring på at norske gutter og jenter kommer så
forskjellig ut i internasjonale leseundersøkelser.

Nettsted for pappa
http://www.verdensbestepappa.no/
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