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Uttrycket Idioternas tid är från ett uttalande som betydde: När nu de 
blinda och de dövstumma fått sina skolor så är det dags att så också sker 
för idioterna. Idioternas tid handlar om hur föregångsmännen tänkte när 
de under 1850- och 60-talen öppnade skolor för barn och ungdomar som 
vid den tiden kallades idioter. Benämningen hade då en annan betydelse än 
i dag - pionjärerna kallade sig idiotvänner.
Inspirationen hämtades från Mellaneuropa; Guggenbühls, Séguins och 
Saegerts skrifter nådde snabbt de nordiska länderna. Den pedagogiska 
bakgrunden var upplysningstidens utvecklingsoptimism och idéer som 
sedan 1600-talet lagts fram av kända europeiska pedagoger, Commenius, 
Basedow, Pestalozzi och Fröbel. I idiotskolorna anpassades deras idéer 
om individinriktning, sinnesträning, åskådlighetsundervisning och fysisk 
träning till en ny sorts elever.
Nordiska sinnessjukläkare publicerade sig i frågan. De ansåg att idioter inte 
hörde hemma på hospitalen utan på särskilda skolanstalter. De hade dock 
litet att tillföra beträffande läkarens uppgift. En dansk läkare uttryckte det 
så: Aarsagerne till idiotismen ligger meget i det Dunkle.
De första skolorna i Norden kom till stor del att präglas av manliga 
dövstumlärare och präster. Den psykiatriska idiotdiagnosen ersattes av den 
för undervisningen mera funktionella benämningen sinnesslö. Det företogs 
även en klassificering i bildbara och obildbara. Skolorna var till för de 
bildbara. För de andra skulle det skapas särskilda asyler utan pedagogisk 
inriktning.
En kvinna utan högre utbildning, Emanuella Carlbeck, kom att få ett stort 
symboliskt värde för utvecklingen av skolanstalter i Sverige. Liksom många 
andra kvinnor under den tiden som ville engagera sig i samhällslivet knöt 
hon an till religionen. Hennes stående uttryck var: Allt hitintills har Herren 
hulpit.
Idioternas tid var även, och kanske främst, idiotvännernas tid. Idiotskolan 
var en inkörsport till yrkes- och entreprenörverksamhet för samtliga aktörer. 
Emanuella Carlbeck uttryckte detta så i ett brev: Jag har blifvit allt mer viss 
om att Herren vill att jag skall ha dessa och många fler sådana barn.  
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