
Anne Scott SQrensen 

Opdragelsen, Izsningen og 
k~nnet  hos Rousseau 

I de senere 5rs litteratur- og kulturkritik har der ikke mindst under indflydelse 
af den dckonstruktive balge været sat fokus på begrebet lzsning ud fra mange 
forskellige synsvinkler: hvad lzser vi, hvordan lzser vi, hvorfor laiser vi? Ja, 
selve begrebet l ~ s n i n g  har bredt sig som en generaliseret beskrivelse af cn 
(post)moderne måde at forholde sig til sin omverden på, og l~csningen er oin- 
vendt blevet anskuet som et kulturelt fzenornen, forankret i vores individuelle 
som kollektive dannelseshistorie, i moderniteten og opbruddet herfra. Som en 
konsekvens heraf er læsning også blevet et aktuelt pzedagogisk og moralsk 
emne, her iblandet sp~rgsmål som forskellige genrers og mediers rolle, b ~ r n s  
og unges l~sekompetencer m.v. 

Diskussionen er imidlertid ikke så ny endda. En af de forste, som b e s k ~ f -  
tigede sig med dette kompleks, og som relaterede det eksplicit til moderniteten 
som vilkår, var J.J. Rousseau i Elnile - o u  de I'éducation fra 1762.' Eller må- 
ske skulle jeg netop her eksplicitere, at det er sådan, jeg i det fØlgende vil »l=- 
se« det vzrk,  der netop for 200 år siden udkom forste gang p i  dansk.' I den 
mellemliggende tid har det fgrt et rigt efterliv i utallige genfortolkninger, for 
nylig bla. af så autoritative fortolkcre som .T. Derrida, P. de Man og M. Jaco- 
bus. Det er blevet lzest som et vzerk, hvor det moderne menneske og den mo- 
derne kgnskai-akter mere end noget andet sted er blevet kodificeret gcnnem 
forestillingen oin den naturlige opdragelse; men også som et forf~rerisk vairk, 
der leger med sin h e r ,  og hvis status og betydning har vmet  omstridt. På én 
gang en videnskabeligt anlagt afhandling og en rornanagtig jeg-fortzlling sy- 
nes det selv en uudt@mriielig kilde til ny-lzsninger, hvilket Rousseau da også 
selv nairmest paranoisk forudså i sit forord. 

Rousseau som naturvejleder 

I slutningen af 1700-tallet omsattes oplysningens projekt i en omfattende op- 
dragelseslitteratur, der bidrog til at designe det moderne, sekulariserede men- 
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