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Program text 

'Inquiry-Based Reading' og 'Text-Centered Reading' er to nye læsebegreber, som gør opmærksom på 
store forskelle i studerendes og forskeres måder at læse og lære gennem læsning 

Abstract 

Introduktion 
Studerende og forskere investerer store mængder af tid og energi på at læse og lære fra tekster. I 
forskninglitteraturen om hvordan disse grupper læser og hvad de herigennem lærer er begreber som 
’Deep’ og ’Surface Approach’ samt ’Close’ og ’Surface Reading’ blandt de mest anvendte. Vi introducerer 
to nye læsebegreber; ‘Inquiry-Based Reading’ (IBR) og ’Text-Centered Reading’(TCR). Disse begreber 
fremhæver facetter ved henholdsvis studerendes og forskeres måder at læse på, som de etablerede 
begreber ikke indfanger.   

Metode 
20 kvalitative interviews med forskere ved et humanistisk fakultet og 20 studerendes 
(samfundsvidenskabelige) nedskrivninger af auto-etnografiske studier af deres egne læsepraksiser er 
grundlaget for vores begrebsudvikling. Alt materiale er kodet tematisk i In-Vivo efter ’Open coding’ 
principper. IBR og TCR er resultater af to separate analyser af materialet fra forskere og studerende 
respektivt.  

Resultater 
Fælles for begreberne er at de beskriver en særlig orientering mod teksten, snarere end et niveau af 
engagement og kritik. IBR beskriver en orientering på basis af et forskningsspørgsmål, som er defineret 
uafhængigt og forud for læsningen, men som ønskes belyst herigennem. Således er fokus på, hvordan 
teksten kan bruges til at udvikle forståelser af forskningsobjektet fremfor at forstå teksten selv. I TCR er 
læseren derimod fokuseret på at forstå teksten i egen ret og eventuelt dens præmisser og implikationer. 
TCR-læseren kan forholde teksten til andre tekster eller personlige erfaringer, men teksten forbliver det 
primære undersøgelsesobjekt.  

Diskussion 
Studierne peger på at IBR og TCR afstedkommer store forskelle i læringsmæssigt udbytte. Omend IBR 
fremmer transformativ læring praktiserer studerende i overvejende grad TCR, med begrænset udbytte. 
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Dette rejser en diskussion af, om man bør undervise studerende i IBR og i højere grad facilitere denne 
tilgang til læsning undervejs i deres studier. 
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