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Utbildning för idioter – villkor och vägval. 
 
En utbildningsfråga under 1800-talet gällde bildning, som skulle nå ut, vitt och brett, i 
upplysningstidens anda. När folkskolan lagstadgats 1842 låg utbildningsmöjligheterna ändå 
inte öppna för alla barn. Olika företeelser blev hinder. Motstånd kunde finnas hos de 
landsbygdens föräldrar, som inte såg någon mening med att barnen skulle lämna sin 
arbetsplats, gården, där de så väl behövdes1. Andra barn hindrades genom den rådande 
uppfattningen, att de var obildbara idioter. Denna text behandlar den s.k. idiotsaken. Det som 
vi idag kallar kognitiv funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning hos ett barn, innebär att 
föräldrarna har rätt att välja skolform, grundskola eller särskola. Därmed ligger skolgång och 
bildning numera öppen för dessa barn. Dagens pedagogiska och utbildningspolitiska 
förhållningssätt till särskoleelever och särskola kan problematiseras med hjälp av historiska 
tillbakablickar. Förekomsten av två separata skolformer vilar på historisk grund. 
 
 
En fråga om rådande människosyn, kunskapssyn och samhällssyn 
Idiotsaken rörde utbildningsfrågor för dem som bedömdes vara idioter. Till individen knöts 
svårigheter, så stora att det helt enkelt inte var tal om skola. Enligt ett traditionellt, kategoriskt 
perspektiv2 beror skolsvårigheter på barnets egna medfödda eller på annat sätt individbundna, 
kognitiva brister. Ett annat idag utbrett synsätt är det relationella3. Då gäller det att syna 
uppväxt- och utbildningsmiljön, undervisningens organisation och metoder, diffusa kognitiva 
konturer kring undervisningens innehåll samt kommunikation och samspel. Kognitiva 
hjälpmedel kan komma i fråga. Även i ett relationellt perspektiv kan särskoleinskrivning bli 
valet, men det är inte givet. Till syvende och sist handlar det om såväl människosyn, 
kunskapssyn som samhällssyn, då som nu. Frågorna gäller vad eller vem en människa är och 
varför, vad kunskap är och har för betydelse samt vilket samhälle vi har och strävar efter.  
 
Under historiens gång har synsätten på människan växlat. Målet i upplysningstid var att bli 
helt förnuftig. Idioter betraktades vid 1800-talets mitt som oförnuftiga dårar, subhumana 
varelser. Det fanns ingen anledning att satsa på dem. De räknades inte in i 
utbildningssammanhang, eftersom de inte var fullt mänskliga utifrån egna 
tillkortakommanden och ”andesvaghet”. På ett liknande sätt kom barn tillkorta. Enligt rådande 
kunskapssyn sågs barnet som ett tomt kärl4. Läraren skulle fylla på kunskap, som 
portionerades ut i bestämda enheter enligt en fastställd gång. Då gällde det för barnet att vara 
vid sina sinnens fulla bruk för att kunna tillgodogöra sig undervisningen och ta till sig 
kunskap. Sinnesslöa barn hade därmed över huvud taget inte i en skola att göra.  
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