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Innledning 

Funksjonshemming er i fokus i denne historiske gjennomgangen. Funksjonshemmende 

forhold og mennesker med nedsatt funksjonsevne har vært til stede gjennom hele 

menneskehetens historie. Jo lenger vi går tilbake, jo mindre vet vi om slike forhold -  vi  får 

kun spredte glimt. Etter hvert som vi nærmer oss vår tid, trer det fram flere og tydeligere 

historiske trekk.   

Denne framstillingen fokuserer på en begynnende oppmerksomhet på forholdene for 

mennesker med ulike funksjonshemminger,  slik den framsto i sørlige deler av Europa og 

bredte seg til Norden og Norge. Tidlig moderne historie om funksjonshemminger er full av 

dilemmaer, motsetninger, optimisme og angst. Noen av disse aspektene trekkes fram her. 

Hovedhensikten med dette bidraget er å følge historiske spor til tre grupper av 

funksjonshemminger, med det for øye å gi en innføring for studenter og profesjonelle innen 

de ulike områdene.  Det dreier seg om syns- og hørselshemming, læring- og 

utviklingshemming samt psyko-sosiale vansker. Men forut for den historiske gjennomgangen 

gis en drøfting av begrepet funksjonshemming, som er det sentrale begrepet i denne 

historiske framstillingen. 

 

Funksjonshemming – et dynamisk begrep for et mangeslunget fenomen 

Funksjonshemming er et ungt begrep i stadig forandring. Det har overtatt arenaen fra et stort 

antall utrykk som har versert gjennom historien. Noen av dem møter vi senere i denne 

framstillingen. I innledningskapitlet til antologien ”Spesialpedagogikk” drøfter Tangen 

(2008) noen ulike aspekter ved begrepet funksjonshemming. Der skiller hun mellom 
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individuell, relasjonell og dessuten en samfunnsmessig og kulturell forståelse av hva 

funksjonshemming dreier seg om. Hun trekker fram at en samfunnsmessig og kulturell 

forståelse bygger på erkjennelsen av at funksjonshemming ikke bare handler om individuelle 

forutsetninger. Den må også vurderes i lys av omgivelsenes krav, tradisjoner, maktforhold og 

holdninger. På denne måten plasserer hun seg innen rammene av en økende  bruk av 

begrepet; en anvendelse som er drevet fram av funksjonshemmedes egne organisasjoner, og 

også av av forskere så vel som av nasjonale og FN relaterte organer(Befring, 2008; Grue, 

2004; Finkelstein, 2004/2007; Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt 

funksjonsevne, 2009; Morken, 2009; Reindal, 2007; WHO, 2001).  

Norsk offentlig politikk og administrasjon deltar aktivt i denne forandringsprosessen. 

Nåværende Barne- og likestillingsdepartementet anvender følgende definisjoner i tråd med 

nyere debatt (http://www.regjeringen.no/nb/dep/): 

Funksjonshemning oppstår når det foreligger et gap mellom individets forutsetninger 

og omgivelsenes utforming eller krav til funksjon 

I St.meld. nr. 40 (2002-2003) om nedbygging av funksjonshemmende barrierer skilles det 

mellom begrepene funksjonshemming og nedsatt funksjonsevne. Departementet definerer 

nedsatt funksjonsevne på følgene måte (http://www.regjeringen.no/nb/dep/). 

Med nedsatt funksjonsevne menes tap av eller skade på en kroppsdel eller i en av 

kroppens funksjoner. Dette kan for eksempel dreie seg om nedsatt bevegelses -, syns - 

eller hørselsfunksjon, nedsatt kognitiv funksjon, eller ulike funksjonsnedsettelser på 

grunn av allergi, hjerte- og lungesykdommer. Funksjonsnedsettelse regnes for å være 

synonymt med nedsatt funksjonsevne. 

Dagens offisielle forståelse av funksjonshemming er altså at det handler om en relasjon 

mellom den samfunnsmessige og kulturelle konteksten vi befinner oss i til enhver tid, og en 

personlig nedsatt funksjonsevne.  Denne konteksten med sine utallige ulike rammefaktorer, er 

ikke statisk, men i stadig bevegelse (Johnsen, 1998/2000; 2001; in press).  

St.meld. nr. 40 (2002-2003) slår fast at funksjonshemning tradisjonalt har vært sett på som en 

egenskap ved individet – den funksjonshemmede personen. Det har vært nært knyttet til en 

medisinsk forståelse, hvor funksjonshemning sees som en konsekvens av sykdom, lyte eller 

andre biologiske avvik. Ved en slik forståelse handler blindhet om et biologisk avvik som 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/
http://www.regjeringen.no/nb/dep/
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gjør at personen ikke kan se, mens en rullestolbruker ikke kan gå, på grunn av for eksempel 

ryggmargsbrokk.  

 

En slik biologisk–medisinske forståelse er fremdeles utbredt. Den er imidlertid isolert 

individrettet og tar ikke i betraktning samfunnet som omgir personen. Stortingsmeldingen 

bruker som eksempel at om trapper byttes ut med ramper og heiser så er ikke en 

rullestolbruker like funksjonshemmet som tidligere. På liknende måte er døvhet mindre 

funksjonshemmende i et miljø der mange kan tegnspråk. Nedsatt funksjonsevne er heller ikke 

funksjonshemmende i alle situasjoner. En blind er lite funksjonshemmet når han snakker i 

telefonen. I mitt mangeårige spesalpedagogiske samarbeidet med elever med nedsatt 

funksjonsevne av ulike slag, er det flere som ikke har hatt behov for særskilt tilrerettelagt 

opplæring, men som kunne trenge  tilrettelegging på andre områder.  Tanken er at  en 

relasjonel  definisjon av  funksjonshemming gjør det nødvendig både med tiltak for å styrke 

personlige forutsetninger og tiltak for å endre samfunnets krav.  

På basis av  en slik relasjonell og dynamisk forståelse av funksjonshemming
i
 kastes blikket 

bakover i historien i den videre framstillingen.   

 

Historien/e om funksjonshemming 

Når historie skrives, stilles det ulike spørsmål til tidligere tider i enhver kontekst og til enhver 

tid. Historien fortelles stadig på nytt (Johnsen, 1998/2000; Jordanova, 2000:104; Kjelstadli, 

1999). Forhold for og holdninger til mennesker med nedsatt funksjonsevne ser ut til å ha levd 

en skyggetilværelse i allmenne historiske oversiktsverker. Jo lenger tilbake i historien, jo 

knappere kildetilfang. Går vi tilbake i spesialpedagogikkens historie, finner vi at siden siste 

del av 1800 tallet har det vokst fram nordiske miljøer, hvor en har vært opptatt av 

funksjonshemming og særskilte læringsbehov. Nordisk Tidsskrift for Blinde-, Døvstumme- og 

Idiotskolen, som ble gitt ut fra 1867, inneholdt historiske artikler straks fra første nummer 

(Froestad 1995:61,62,482; Moldenhawer 1867; Keller 1867). Interessen for emnet kan sies å 

ha vært til stede i dette miljøet i større eller mindre grad fra da av og fram til våre dager, slik 

publiseringsår på ulike historiske tekster indikerer. De siste årenes frigjøring av ulike 

samfunnsgruppers stemme i offentlig debatt, som kvinners stemme (Gilligan, 1993), barnets 

stemme (Engebretsen & Johnsen, 2005) og funksjonshemmedes stemme (Finkelstein, 2007; 

Fletcher, 2008), har inspirert til økt historisk forskning om funksjonshemming. Et stigende 
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antall forskningsbidrag belyser ulike historiske aspekter av funksjonshemming, institusjoner 

og levde liv (Kirkebæk, 2004; 2007; Mandrup Rönn, 2006; Schröder, 2007; Stefánsdόttir, 

2008). 

 

Mennesker med nedsatt funksjonsevne: omsorg og fornektelse 

Funksjonshemmingenes historie
ii
 er langt fra å være en historie om voksende 

kunnskapsutvikling og økt omsorg. Den er også en historie om angst og fornektelse. Både  

gammel egyptisk, gresk og romersk skikk var åpne for muligheter til å bære ut nyfødte barn. I 

det antikke Grekenland sto Aten på linje med Sparta i så måte. Det er grunn til å tro at dette 

særlig gikk ut over nyfødte med synlige fysiske lyter, mens både blindhet, døvhet, 

utviklingshemming og en del andre funksjonsnedsettelser ikke nødvendigvis ble oppdaget før 

barna var blitt noe eldre. I Staten ga Platon anvisninger om at «deformerte barn» skulle 

legges bort «på et mystisk sted der de hører hjemme» (Platon i Lee, 1974).  

Kristendommen kom som en motvekt mot barneutbæring og fordømmelse. Flere innen 

preste- og munkestand viet sitt liv til omsorg for mennesker med nedsatt funksjonsevne. I 

Valencia i Spania grunnla en prest et hospital for «de uskyldige» i 1410, fulgt av et antall 

hospitaler gjennom 1400- og 1500 tallet. Det er sannsynlig at de som fikk omsorg gjennom 

disse tilbudene, var sinnslidende eller alvorlig utviklingshemmede (Jochumsen, 1982:9; 

Wolfensberger, 1972:21; Østrem, 1983:40). Likevel kom både barneutbæring, fordømmelse, 

overtro og nedvurdering av mennesker med nedsatt funksjonsevne til å florere i den kristne 

verden. Det kan se ut som om evangelienes tekster målbar et ideal som sto i motsetning til 

andre mer negative holdninger, under livsforhold som til tider lå svimlende nær 

eksistensminimum eller det som verre var. 

 

Det er grunn til å tro at særlig to forhold var avgjørende, når det gjaldt livsbetingelsene for 

mennesker med funksjonsnedsettelse. Det ene var om de hadde en familie å støtte seg til. Det 

andre var om de kunne delta i arbeidet for livets opphold.  

Vi får glimt av skikkelser med nedsatt funksjonsevne i mektige og rike familier. De fikk plass 

i maleriene til den spanske hoffmaleren Diego Velázquez (1599-1660) og i persongalleriet til 

forfatteren William Shakespeare (1564-1616). Allerede i hedensk tid ble familien og 
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arvingene tillagt ansvaret for såkalte «omager». Det var de som ikke kunne forsørge seg selv; 

barn under femten år og andre umyndige, gamle, fattige og mennesker med 

funksjonsnedsettelser. «Familiestaten» sørga for sine, selv om omsorgen varierte med gode 

og dårlige år - og sikkert også med hjertelag. Mennesker som sto aleine var de mest sårbare. 

Med Magnus Lagabøtes norske lov fra 1200 tallet ble fattigomsorgen fordelt mellom 

familien, bygda og kirken.  

Allerede i vår eldste kjente nordiske litteratur ble det gitt uttrykk for holdninger til 

funksjonshemminger. I Hávamál ble det hevdet, at det var bedre å leve med en 

funksjonshemming enn å være død. En kunne sågar gjøre nytte for seg. 

Er du halt, kan du rida, 

handlaus gjæta, 

er du dauv, kan du duga i strid. 

Blind er betre 

enn brend å vera; 

daud mun ein lite duga
iii

 

 

Også i andre historiske tekster møter vi mennesker med nedsatt funksjonsevne i ulike 

aktiviteter. Fra tidlig romersk tid er det funnet historier om blinde gutter som ble brukt som 

galeislaver, og jenter som ble prostituert. Oppgaven som narr ved stormenns og kongers hoff, 

ble vanligvis tildelt menn som var spesielt småvokste eller hadde iøynefallende fysiske 

særtrekk. Men narren måtte tenke klart for å kunne spille rollen som skarpsindig gjøgler. 

Tigging beskrives av flere som en vanlig skjebne. Det fortelles flere historier om blinde som 

danna sine egne tiggergrupper. Det forekom også at blinde grunnla organiserte 

sammenslutninger med egne regler og indre arbeidsfordeling, hvor de stort sett klarte å 

livberge seg selv. Det er opplysninger om slike sammenslutninger helt fra 400 tallet. På 1200 

tallet ble det grunnlagt en slik gruppe i form av en menighet i Paris. Den vant ry for sin 

systematiske organisering. Noen blinde fikk spesiell trening og livnærte seg ved massasje, 

sang, musikk eller som historiefortellere og gjøglere. De fleste opplysningene som er funnet 

om funksjonshemmedes beskjeftigelse fram til Rennesansen, beskriver forhold for blinde og 
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mennesker med fysiske funksjonsnedsettelser (Enerstvedt, 1996; Jochumsen,  1982; Kanner, 

1968; Kretschmer,1937: Safford & Safford, 1996).  

I Norge med sin fåtallige og spredte bebyggelse ble altså tiltak for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne tidlig spredte og lokale. Det samme gjaldt for Island (Johnsen, 2001). 

Anstalter for ulike funksjonshemminger ble derfor få og små. Sverige og Danmark bygde 

flere og større anstalter, som i mange andre mer tett befolkede land i Europa.  Anstaltene kom 

til å bli viktige sentre for profesjonsbygging og kunnskapsgenerering  på godt og vondt. 

Tiltakene for de som ble plassert på institusjoner dreide seg  om omsorg og helbredelse, og 

litt etter hvert også om læring. De kom imidlertid også til å handle om å beskytte ”sunne, 

arbeidssomme og gudfryktige mennesker mot omstreifere og andre ulykksalige menneskers 

uberegnelighet ” (Johnsen, 1998/2000: 173/123), slik Foucault (1991) karakteriserer 16- og 

1700 tallet i sin beskrivelse av ”Den store innesperringen”. 

 

Den eldste antatte indikasjonen på særskilt opplæring av mennesker med nedsatt 

funksjonsevne stammer fra det gamle Egypt, hvor det fortelles om utskårne blindealfabet. 

Den samme ideen finner vi igjen hos den store renessansepedagogen, Erasmus av Rotterdam. 

Eksempler på kommunikasjon og undervisning av døve spores tilbake til biskopen av York 

på 700 tallet og senere til Heidelberg professoren Rudolf Agricola (1433-1485). En 

generasjon senere skrev alchymisten Theoprastus von Hohenheimer, også kaldt Paracelcus 

(1493-1541) om kretenisme; en tilstand som førte til fysisk og mental funksjonsnedsettelse. 

Men det var i Spania snøballen begynte å rulle når det gjalt  særskilte opplæringsmetoder for 

mennesker med nedsatt funksjonsevne i det Enerstvedt (1996) karakteriserer som ”den 

mindre kjente spanske revolusjon”. Det dreide seg om undervisning av døve, og munken 

Pedro Ponce Leόn var en foregangsfigur i dette arbeidet, som kom til å spre seg til England 

og andre land på det europeiske kontinentet .  

Det var imidlertid ikke før på 1700 tallet at interessen for blinde og døves  såkaldte 

”danningsdyktighet” våknet. Utgangspunktet vat John Lock’s epistemologiske interesse for 

sansenes funksjon i menneskelig læring. Den franske filosofen og ensyklopedisten,  Denis 

Diderot, trakk pedagogiske konsekvenser av denne filosofien (Engebretsen, Johnsen & 

Markussen, 2008; Förhammar, 1991). Dette var opptakten til en ny renessanse i opplæringen 

med Paris som arnested på 1700 tallet. Fokuset på opplæring av blinde og døve ble utvidet til 

å omhandle sinnslidelse og utviklingshemming. Fra en generell interesse for alle typer 
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funksjonsnedsettelser ble det etter hvert utviklet stadig mer konkrete og detaljerte 

definisjoner (Askildt & Johnsen, 2008; Johnsen, 1999-2000). Fra denne storsatsingenble 

moderne spesialpedagogikk utviklet som profesjon- og forskningstradisjon. 

I det følgende flyttes fokus over på enkelte grupper av funksjonshemming, nemlig syns- og 

hørselshemming, læring- og utviklingshemming, samt psyko-sosiale vansker. 

 

Oppmerksomhet på noen ulike funksjonshemminger og særskilte 

undervisningsbehov i europeisk, nordisk og norsk debatt 

Slutten av 1700 tallet kan karakteriseres som en vårløsning i troen på at mennesker med 

nedsatt funksjonsevne var danningsdyktige. De første skolene for mennesker med særskilte 

opplæringsbehov ble opprettet. Stadig flere metoder og metodedetaljer ble presentert og 

drøftet, som ulike skrifttyper for blinde og kommunikasjon mellom døve og hørende. Men 

fremdeles så det ut til at de nye kunnskapene om funksjonshemmede menneskers 

danningsdyktighet bare var kjente og aksepterte i avgrensede miljøer. Det antas at svært 

mange ikkela merke til denne vårløsningen. I det følgende gis en kort oppsummering av 

pedagogisk nybrottsarbeid når det gjaldt ulike funksjonshemminger og vansker.  

 

Tidlig vitenskapelig interesse for døvhet. Både John Locke (1632-1704) og Denis Diderot 

(1713-1784) var lærde menn som tok opp og drøftet spørsmål om funksjonshemmedes 

danningsdyktighet med diskusjonspartnere innen sine egne kretser. Diderot vanket sammen 

med  framstående personer med alsidige interesser, som  Jean Jacques Rousseau, og også 

mennesker som fordypet seg spesielt i sansehemmingers mysterium. Iblant sistnevnte finner 

vi portugiseren Jakob-Rodrigues Pereira,som besøkte det franske vitenskapsakademi i 1749 

med sin døve, men talende elev. Peireras offentliggjøring av resultatene av sin 

døveundervisning medvirket sterkt til å vekke opinionen innen franske akademiske kretser, 

når det gjaldt døves opplærings- eller danningsmuligheter. Hans innflytelse gjorde seg også 

gjeldende for andre funksjonshemminger. Pereras metoder for å «løse problemet med døves 

danning» kom til å bli et forbilde også for pionerer som konsentrerte sog om andre 

funksjonshemminger, som for den senere Édouard Seguin (1812-1880), hvis skrifter ble 

klassikere i bestrebelsene på å «helbrede mentale defekter», altså utviklingshemming, både i 
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Frankrike og ”Den nye verden; Amerika”. I Paris blomstret optimismen når det gjaldt 

mulighetene til å gi funksjonshemmede opplæring på 1700 tallet. Charles Michel de L’Epée 

(1712-1789) startet den første kjente skolen for døve. L’Epées etterfølger ved skolen, abbed 

Roch-Ambroise Sicard (1742-1822), skrev lærebok i døvemetodikk. Deres framgangsmåter 

fikk mange tilhengere over hele Europa.  L’Epée og Sicard hadde også innflytelse på 

foregangsmenn innen omsorgs- og opplæringsarbeid relatert til synshemming, sinnslidelse og 

utviklingshemming. Det aktive utviklingsarbeidet i Paris var kjennetegnet av utstrakt 

samarbeid og gjensidig innflytelse mellom representanter for ulike funksjonshemminger.  

I Tyskland grunnla L’Epées samtidige, Samuel Heinicke (1727-1790), en døveskole med sin 

egen metodikk, som også fikk stor utbredelse. Det oppsto et konkurranseforhold mellom 

L’Épées «franske» metode, som i store trekk var en tegnspråkmetode, og Heinickes «tyske» 

som la hovedvekt på oralisme. Allerede brevvekslingene mellom de to forkjemperne for 

døveundervisning  bærer vitne om en skriftlig munnhugging som var dårlig skjult under 

høflige fraser. Blant Heinickes etterfølgere var Friedrich Hill (1805-1874) av spesiell 

interesse av to grunner.  Den ene var at han bygde på pedagogene Amos Comenius og Johann 

Heinrich Pestalozzis pedagogikk i sin videreføring av den tyske oralismen. Han påpekte at 

barns interesser og forutsetninger på forskjellige utviklingstrinn måtte settes i sentrum for 

undervisningen. Han la også stor vekt på bruk av ulike typer anskuelsesmateriale. Den andre 

grunnen til at Hill trekkes fram her, var hans nære forbindelse til norske pionerer på midten 

av 1800 tallet i norsk døveundervisnings barndom (Anderson, 1960; Edlund, 1998; 

Enerstvedt, 1996; Eriksson, 1994; Keller, 1867; 1868).  

 

Av de skandinaviske landene var Danmark først ute med å grunnlegge skoler for døve. 

Allerede i 1787 begynte Georg Wilhelm Pfingsten (1746-1827) med døveundervisning i 

Lübeck, for så å flytte virksomheten til Kiel. Begge disse byene var den gang innlemmet i 

Danmark. Undervisningen bygde på bruk av både tegn og munnavlesning. Døveskolen i Kiel 

kom til å bestå så lenge Schlesvig-Holstein var deler av Danmark, og virksomheten fortsatte 

etter tysk overtakelse. Det fortelles om Pfingsten, at han utviklet sine undervisningsmetoder 

utelukkende på grunnlag av den erfaringen han selv hadde fått med å omgås mennesker som 

var døve. Han hadde altså ikke lest om eller besøkt noen av døveskolene som fantes lenger 

syd i Europa. Det hadde derimot Peter Atke Castberg (1779-1823), grunnleggeren av Det 

Kongelige Døvstumme-institut i København i 1807 og pådriveren bak den danske 
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lovgivningen om døveundervisning; den første av sitt slag som det kjennes til i verden. 

Castberg, som var prestesønn fra Flekkefjord og utlært medisiner, besøkte flere døveinstitutt, 

deriblant Pfingsten i Kiel og skolene som Heinicke og L’Epée hadde grunnlagt. Han satte seg 

nøye inn i deres skrifter om døveundervisning, og kom til å legge hovedvekt på L’Epées 

tegnundervisning (Anderson, 1960; Förhammar, 1991; Keller, 1868).  

I Sverige ble den første offentlige døveundervisningen påbegynt i 1809 av Pär Aron Borg 

(1776-1839) i Stockholm, i fortsettelsen av privatundervisning av døve. I Norge var det 

Andreas Christian Møller (1796-1874), elev ved Castbergs institutt og selv døv, som startet 

den første offentlige døveskolen i Trondhjem i 1825. Han brukte tegnundervisning slik han 

hadde lært i København. Kristiania fikk sin første døveskole i 1848. Den var privat, men med 

offentlig støtte. Da hadde skolens grunnlegger, Fredrik Glad Balchen (1815-1899), fått 

statsstipend og foretatt en studiereise, hvor han stiftet bekjentskap med Hill i Tyskland, og ble 

overbevist om at hans oralmetode egnet seg best i språkundervisning av døve. Dermed var 

det duket for metodestrid også i Norge. Balchens Tysklandsbesøk ble innledningen til en 

varig personlig forbindelse mellom ham og Hill. I 1850 ble det også grunnlagt døveskoler i 

Bergen og Kristiansand. Før Balchen begynte sitt arbeid med døveundervisning, hadde han 

drevet sin egen privatskole og deretter vært lærer ved Hartvig Nissens latin- og realskole i 

Kristiania. Nissen støttet Balchens arbeid og argumenterte for at døveskoler skulle være 

offentlige og ikke private.  

Også i Norge er det klare indikasjoner på  at det foregikk undervisning av døve før 

opprettelsen av det første offentlige instituttet. Schrøder (1992) viser til et eksempel på 

døvetolking så tidlig som i 1799. Der ble ei jente eksaminert i kristendomskunnskap med 

menigheten som eksaminatorer, mens foreldrene tolket. Presten hadde på forhånd søkt 

kanselliet i København om dispensasjon for denne typen eksaminering. Soelvold (1829, i 

Høverstad, 1930) skriver om sin privatundervisning av en døv gutt i Aker ; Engebret junior, 

sønn av bonden Engebret Hoff
iv

. Dette skal ha foregått i  1825, stiftelsesåret for instituttet i 

Trondhjem. Eksempelet kan tyde på at det ikke var uvanlig at døve barn av velstående 

foreldre fikk privatundervisning. At opplysning om det nyopprettede instituttet i Trondhjem 

spredte seg raskt og vakte interesse hos flere enn borgerskapet, kommer imidlertid fram hos 

Høverstad (1930), som forteller om en gutt og ei jente av bondefamilie, som begge ytret 

ønske om å komme inn på skolen. Jacob Neumann (1772-1848) i Bergen stift er eksempel på 

en biskop som tok døves opplæringsbehov på alvor,så vel som deres muligheter til å delta i 

kirkelig samvær som ved nattverd. I motsetning til sin tidligere bispekollega i Bergen stift, 
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Erik Pontoppidan (1698-1764), var Neumann positivt innstilt til døves opplæringsmuligheter 

og deltakelse i kirkelige sammenhenger (Johnsen, 1998/2000; 2000a). Han kjente til 

Castbergs undervisningsmetode, selv om han selv hevdet at han ikke behersket den. Da 

døveinstituttet i Trondhjem ble opprettet, tok han aktivt del i debatten om finansieringen av 

det. Dessuten forfattet han et forslag til at vordende prester skulle lære et minimum av 

tegnspråk, slik at de kunne hjelpe døve i kristendomsopplæring og 

konfirmasjonsforberedelse. Han ga videre sine prester råd om hvordan de kunne forholde seg 

til døve som ikke kunne gjøre skriftlig rede for seg. I denne sammenheng kom det fram at 

biskopen gikk ut fra at det var en del negative holdninger i menighetene til å tillate døve å 

delta i nattverd. Det kom også fram at biskopen kjente til flere døve som levde i trange kår. 

Året 1837 ble det vedtatt en kongelig resolusjon om framgangsmåten ved såkalte 

døvstummes konfirmasjon og altergang. Dette var etter opprettelsen av det første 

døvstummeinstituttet. Med opprettelsen av instituttet og denne kongelige resolusjonen kan 

det sies at det var offentlig anerkjent at et menneskes danningsdyktighet ikke kom an på om 

det hadde hørsel eller ikke (Anderson, 1960; Boyesen, 1947; 1947a; Froestad, 1995; Keller, 

1868; Nilsen, 1948; Sander, 1966; 1999; Simonsen & Arnesen, 1989). 

 

Tidlig vitenskapelig interesse for blindhet. Paris var også arnested for den første  kjente 

blindeskolen. Det var Valentin Haüy (1745-1822) som grunnla den i 1784 med økonomisk 

støtte fra den nystartede franske filantropiske forening. Han hadde da kjennskap til filosofiske 

og pedagogiske betraktningene fra kretsen rundt Diderot (Engebretsen, Johnsen & 

Markussen, 2008), og hadde stiftet bekjentskap med den blinde velutdannede musikeren 

Maria Theresia von Paradis (1759-1824). L’Épées døveskole, som da hadde vært i drift i mer 

enn ti år
v
, var også en viktig inspirasjon for Haüy.  

Et hovedmoment helt fra tidlig blindeundervisning var utvikling av hjelpemidler så elevene 

kunne utforske ting ved hjelp av berøringssansen. Særlig viktig var utarbeidelsen av en 

skrifttype; et arbeid som kan tilbakeføres til det gamle Egypt, som nevnt ovenfor.  Haüy 

presenterte en egen reliefskrift etter forbilde fra tidligere forsøk. Den blinde gutten Louis 

Braille (1809-1852) videreutviklet et punktalfabet som opprinnelig var konstruert til militært 

bruk for å kunne lese beskjeder i mørke. I en alder av 16 år leverte Braille et alfabet i 

punktskrift som i hovedsak er i bruk den dag i dag. Det var likevel ikke før i 1850 at Brailles 

punktskrift ble enerådende som blindeskrift i Frankrike.  
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Et knapt tiår etter opprettelsen av blindeskolen i Paris, ble det grunnlagt et asyl for blinde i 

Liverpool som snart ble etterfulgt av lignende institusjoner rundt om på de britiske øyene. Fra 

begynnelsen av 1800 tallet ble det opprettet blindeskoler i en del tyskspråklige områder, med 

Wien i spissen. I USA ble det åpnet blindeskoler fra 1830 årene. Samuel Gridley Howe 

(1801-1876) var fremst blant pionerene der (Enerstvedt, 1996; Haugann, 1985; Hauge, 1961; 

Johansen, 1983; Kretschmer, 1937; Moldenhawer ,1867; Safford & Safford, 1996).  

 

Da Per Aron Borg startet sitt institutt i Stockholm i 1809, var det ikke bare for døve, men 

også for blinde. Det var faktisk hans opplæring av en blind elev, som ga ham idéen til å 

begynne denne første spesialskolen i Norden, som hadde som intensjoner å gi utdanning til 

elever med funksjonsnedsettelser på ulike områder. De første tiårene ble det tatt opp få blinde 

elever ved instituttet. (Förhammar 1991:119-143; Moldenhawer 1867:51-52). 

I Danmark tok Christian Frederik Brorson (1768-1847) initiativ til å opprette en blindeskole. 

Han fikk støtte fra det filantropiske selskapet «Kjæden» og fra Kong Frederik den sjette, og 

instituttet kunne åpnes i 1811. Da hadde allerede både Castberg og Daniel Fürst orientert seg 

i Haüys bok om undervisning av blinde. Mens Castberg konsentrerte seg om 

døveundervisningen, underviste Fürst vederlagsfritt i lesing og skriving ved Brorsons skole. I 

de vanskelige krigsårene som fulgte, fikk instituttet verken den økonomiske støtten de trengte 

eller impulser fra andre skoler for blinde. Først på midten av 1850 tallet ble det innledet en ny 

utviklingsperiode ved  Johannes Moldenhawers (1829-1908) studiereise til England, Holland, 

Frankrike og Tyskland, og ved at den danske stat overtok ansvar og oppbygging av instituttet 

(Johansen, 1983; Hauge, 1961; Moldenhawer, 1867; Plenge, 1958). 

I Norge ble det tatt initiativ til å starte et statlig blindeinstitutt i Trondhjem i 1857. Men før 

saken fikk sin endelige avgjørelse i Stortinget, var Kristiania kommet inn i bildet, når det 

gjaldt plassering. Der ble Foreningen for blinde stiftet i 1858. Også der var Hartvig Nissen 

blant de første medlemmene (Hauge, 1961; Moldenhawer ,1867). 

Oppbygging av skoler for blinde startet altså noe senere enn for døve. Her ser det ut til at de 

nordiske landene fulgte tendensen i Europa forøvrig. De var bare noen årtier etter de ledende 

landene. Både Danmark og Sverige startet sin første skolevirksomhet tidlig på 1800 tallet. 

Begge landene hadde imidlertid det til felles, at utviklingen først tok en kraftig oppsving 
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rundt midten av sekelet. Norge starter opp sin offentlige blindeundervisning  litt på etterskudd 

i denne utviklingsperioden.  

Det er også funnet færre opplysninger om undervisning av blinde enn døve på 1800 tallet. En 

grunn til dette kan være at flere blinde kom gjennom konfirmasjonens nåløye, og derfor 

hadde offentlig anerkjennelse for å inngå ekteskap, motta arv og ta del i andre sysler som den 

gang tilhørte offentlig anerkjent voksenliv. Hauge (1961) kaster fram en antakelse om at 

blinde lærte sin katekisme og forklaring ved å lytte til søsken som leste høyt. Det kan altså se 

ut som om blinde, til tross for at de ikke kunne lese vanlig skrift, maktet å ta del i den 

ordinære opplæringen som fantes, både når det gjaldt kristendomskunnskap og opplæring for 

arbeidslivet. Musikeren Oluf Melvold (1843-1897) lærte musikken å kjenne på en måte, som 

gjorde han til en ettertrakta utøver og komponist (Aasland ,1959). Men Oluf Melvold er  en 

av meget få blinde mennesker, som stiger fram av historiske dokumenter.  

 

Utviklingshemming en særskilt tilstand. Det var ikke før i begynnelsen av 1800 tallet at en 

viss oppmerksomhet på alvorlig utviklingshemming som en særskilt funksjonshemming, kom 

fram i offentlig debatt. Også den begynte i Frankrike. Den så ut til å vokse ut av miljøene 

omkring døveopplæringen og behandlingen av mennesker med sinnslidelser. Sett i lys av 

Moldenhawers «Utsikt over idiotoppdragelsens historie», var det ikke underlig. Han hevdet 

følgende. 

Dette finder sin naturlige Forklaring deri, at Idioterne tidligere enten hensattes som 

incurable i Daareanstalter, Hospitaler og Asyler for Alderdomssvage og 

Uhelbredelige eller anmeldtes til Optagelse i Døvstummeinstituter, hvor de ikke 

sjeldent bleve modtagne, idet man i mangt et Tilfælde lod sig skuffe af det idiote 

Barns Mangel paa Tale og antog Døvhed og ikke Aandssløvhed for Aarsagen dertil 

(Moldenhawer 1868:34). 

 

Både Locke og menn før ham hadde forsøkt å skille mellom alvorlige sinnslidelser og 

utviklingshemming. For Philippe Pinel (1745-1826), den franske medisineren, forstander og 

fornyer av to av Frankrikes beryktede såkalte galehospitaler, var det viktig av praktiske, 

behandlingsmessige grunner å presisere et skille mellom sinnssykdom og det han kaldte 

idioti. En av hans elever, Jean-Etienne Esquirol (1782?-1840), konstruerte ytterligere 
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kategoriseringer både av sinnslidelser og utviklingshemming. På sistnevnte område skilte han 

mellom imbesille, som han mente var danningsdyktige, og idioter, som først og fremst hadde 

behov for omsorg og pleie. Esquirol videreutviklet også Pinels forsøk på å skille mellom 

omgivelses- og arvefaktorer som forklaring på tilstander som sinnslidelser og idioti. Dette 

arbeidet baserte han på systematiske observasjoner av egne pasienter. Det la grunnen til en 

teori om en biologisk, arvemessig betinget degenerasjon. Ulike psykiske tilstander ble 

forklart på basis av denne teoretiseringen, som alkoholisme, nevroser, psykoser og alvorlig 

utviklingshemming. Esquirol samlet sine erfaringer i boka Des maladies mentales i 1838. 

Samme år kom det en sinnsykelov i Frankrike, den første i sitt slag. Utformingen av denne 

loven hevdes også å ha vært Esquirols verk. Både boka og loven kom til å ha stor 

internasjonal innflytelse. Konstruksjonen av en psykisk degenerasjonslære med basis i 

biologiske arvefaktorer ble også utviklet fra annet hold i 1850 årene. 

En annen av Pinels elever, Jean Marc Gaspard Itard (1774-1838), gjorde en innsats som har 

blitt  stående som symbol på opphavet til undervisning av barn med utviklingshemming. I 

ungdommelig opposisjon til sin lærer, Pinel, ga han seg i kast med opplæring av «den ville 

gutten fra Aveyron», en gutt som etter sigende skulle ha oppholdt seg i de franske skoger 

med ulver som sine beskyttere, og som ble fanget og brakt i menneskehender. Itard 

underviste gutten gjennom en femårsperiode. I løpet av denne tiden hadde gutten tilegnet seg 

flere kunnskaper og ferdigheter. Han gjenkjente blant annet enkelte skrevne ord. Men talens 

bruk hadde han ikke oppnådd. Gutten hadde altså vist begrensede danningsevner. Itard gav ut 

to grundige rapporter om sitt pedagogiske arbeid med gutten fra Aveyron. Den siste av dem 

kom ut i 1806. Hans intensjoner hadde vært å vise at et «rent naturbarn» kunne dannes til et 

alminnelig sosialt menneske gjennom systematisk undervisning. Itard gikk ikke ut fra at 

gutten var idiot
vi

, slik Pinel hadde gjort det i sin kategorisering og sammenligning med andre 

barn. Med sine rapporter og gjennom å oppmuntre yngre medlemmer i sitt miljø, kom Itard til 

å bli stående som grunnlegger av undervisning for elever med utviklingshemming. Da 

Édouard Seguin (1812-1880) noen år senere underviste en gutt med utviklingshemming, var 

det med støtte både fra Itard og Esquirol. 

Bare få år etter at Seguin begynte sin undervisning, i 1840, opprettet Johann Jakob 

Guggenbühl (1816-1863) sin institusjon for «heil»-pedagogikk på Abendberg i Sveits. Der 

utviklet han et helhetlig medisinsk, diettmessig og pedagogisk tilbud for kretinere. 

Kretinisme var en feilernæringssykdom som førte til dvergvekst og nedsatt intellektuell 

kapasitet. Guggenbühl fikk støtte - og kanskje også inspirasjon - til sitt forsøk av Pestalozzi-
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eleven Philippe Emanuel de Fellenberg (1771-1847).  Abendberg eksperimentet ble reist i de 

sveitsiske fjellene som en helårsinstitusjon i samsvar med Pestalozzis og Fellenbergs 

livsvekstteori. Abendberg eksperimentet fikk stor oppmerksomhet. Det vakte håp om at i 

hvert fall utviklingshemming på grunn av kretenisme kunne helbredes ved god medisinsk og 

pedagogisk behandling. Men på midten av 1850 tallet viste det seg at eksperimentet ikke 

hadde lykkes. Guggenbhül ble utsatt for skarp kritikk og Abendberg ble solgt
vii

. Men nå var 

en begynt med undervisning av barn med utviklingshemming på enkelte steder også i 

Tyskland og England (Edlund, 1998; Carlson, 1985; Foucault, 1991; Förhammar, 1991; Itard 

i Humphrey, 1962; Kanner, 1968; Kirkebæk, 1993; Moldenhawer ,1868; 1869; Safford & 

Safford, 1996; Retterstøl,1974; Østrem, 1983).    

 

”Kan utviklingshemming helbredes?” Debatten om utviklingshemming og danning ble grepet 

nokså raskt i de skandinaviske landene, og ledet til opprettelse av en anstalt i Schlesvig i 

1852, som den gang var en del av Danmark. Medisineren Jens Rasmussen Hübertz (1794-

1855) kom i ettertid til å bli kjent og flittig sitert som en nordisk foregangsmann. Det hadde 

ikke bare å gjøre med hans innsats for å åpne anstalten Gamle Bakkehus i København i 1855, 

men også med utgivelsen av hans bok året før. Den het Svagsindighed eller Idiotisme og dens 

Helbredelighed. Når det gjaldt Sverige, er det noe vanskeligere å angi et bestemt årstall for 

åpningen av en første institusjon eller skole for utviklingshemmede der. I foreliggende kilder 

er to personer trukket fram som pionerer, nemlig pastor Bernhard Julius Glasell (1824-1895) i 

Göteborg og Emanuella Carlbeck (1829-1901) i  Västergötland. Begges virksomhet var 

begynt i 1869, da Moldenhawer rapporterte om dem i Nordisk Tidsskrift for Blinde-, 

Døvstumme- og Idiotskolen. Glasells virksomhet ble av kort varighet, mens Carlbeck la 

grunnen til en permanent institusjon. I Norge ble det satt i gang en «Ettermiddagsskole for 

aandelig abnorme Børn» i 1874 på initiativ fra de to døveskolelærerne Johan Anton 

Lippestad (1844-1913) og Hans Hansen (1830-1912), (Förhammar, 1991; Hübertz, 1855; 

Johansen, 1996; Kanner, 1968; Moldenhawer, 1869; Neumann, 1993; NOU 1973; Rønn, 

1996; Østrem; Wingender, 1992).  

Hübertzs tidligere nevnte bok var et eksempel på de synspunktene og den optimismen som 

rådet, når det gjaldt utviklingshemmedes læringsmuligheter i denne tidlige debatten. Hübertz 

la vekt på å skille mellom sinnslidelser (avsindighet) og utviklingshemming (idiotisme), slik 

de også var opptatt av lenger sør i Europa. Interessen for en mer nøyaktig og detaljert 
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kategorisering av ulike typer funksjonshemminger var også tydelig i Norden. I stedet for 

uttrykket idiotisme, introduserte Hübertz imidlertid ordet svaksindighet, idet han hevdet at 

det dekket idiotismens trekk, som etter hans mening dreide seg om både åndelig og legemlig 

svakhet. Uttrykket svaksindighet ble senere introdusert i Sverige av Carl Ulrik Sondén (1802-

1875) i en artikkel året 1857, men det kom ikke til å feste røtter i nordisk terminologi om 

utviklingshemming. Hübertz graderte svaksindigheten i tre ulike nivåer, basert på konkrete 

beskrivelser av kommunikasjons- og språkevne samt generell lærenemhet. Disse korte 

beskrivelsene kan sies å ha likheter med Kyléns (1985) - riktignok adskillig mer detaljerte - 

kategorisering av tre kognitive funksjonsnivåer, basert på anvending av Piagets teorier. 

Hübertzs utredning om mulige årsaker til svaksindighet kan karakteriseres som et godt 

eksempel på tidlig vitenskapelig grundighet i forsøk på både å eliminere og komme fram til 

mulige årsaksfaktorer. Til sammen 28 mulige årsaksfaktorer ble beskrevet. Han delte 

beskrivelsen i individuelle årsaker og såkalte foranledigende årsaker, som med dagens 

språkbruk ville kunne kalles generelle faktorer i omgivelsene eller i et makroperspektiv. Han 

hadde altså innbakt et - igjen med dagens ord - økologisk perspektiv i beskrivelsen.  Blant 

mulige årsaksfaktorer ble landskapskarakteristika, høyde over havet og nasjonalitet 

undersøkt. Han hadde også med momenter som ernæring, sirkulasjon i befolkningen - altså 

inngifte, skoleundervisning, foreldrenes helsetilstand og hendelser under svangerskap og ved 

fødsel. I sin drøfting av mulig helbredelighet trakk han fram den aller tidligste oppdragelse 

som en vesentlig faktor. 

Tidligt behæftet med Svaghed er det i den spæde Alder udeltagende for Livet omkring 

det. Senere prøver det maaske nok paa at være med, men det har ubehagelige Manerer 

og Sædvaner, og det støder an mod Legekammerater paa den ene, mod den nærmere 

Omgivelse og mod Forældre paa den anden Side. Dets Opdragelse bliver derfor aldrig 

gjennemført med den samme milde Conseqvens som det sunde Barns: formegen 

Overbærenhed og formegen Strenghed afløse som oftest hinanden, og herover 

forvirres de svage Begreber (Hübertz, 1855:60-61).  

 

Her var Hübertz inne på interaksjonsproblemer, som kunne oppstå mellom barn og 

nærpersoner, når barnet på grunn av funksjonshemming ikke var i stand til å ta del i forventet 

kommunikasjon helt fra den første tiden etter fødselen. Dette er et problem som vies stor 
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oppmerksomhet i dag, både i generell spedbarnsforskning og særskilt forskning om barn med 

funksjonshemminger. Henning Rye formulerer nå temaet på følgende måte
viii

. 

Når det gjelder barn med medfødte eller ervervede fysiske og/eller mentale 

dysfunksjoner og utviklingsforstyrrelser, vil de kroniske problemene slike tilstander 

representerer, ofte føre til stress og forstyrrelser både i den daglige interaksjon og den 

mer langsiktige relasjonsutvikling (….) Ikke minst er foreldrenes personlige 

forutsetninger for å gi omsorg, støtte og hjelp til et barn med spesielle behov av 

avgjørende betydning (Rye, 2007:31). 

 

Debatten om utviklingshemming på 1800 tallet var først og fremst ført av medisinere. At 

også medlemmer av andre yrkesgrupper var oppmerksomme på barn med 

utviklingshemming, eller i hvert fall såkalte tilbakestående barn, viser utdrag fra den danske 

biskop Nicolai Fabers (1789-1848) embetsbok fra 1847
ix

. Her var temaet ikke helbredelse, 

men pedagogisk innsikt. Embetsførslene illustrerer en gruppe barn med ulike 

læringsforutsetninger. Det var om å gjøre å kartlegge eventuelle årsaker, når barn ikke viste 

framgang i læringen. Kunne det være forsømmelse, dovenskap, dårlige evner eller «virkelig 

stupiditet»? Undervisningen skulle tilrettelegges i forhold til barnas læreevne. Det var et 

kristelig ansvar. Særlig viktig var det å anskaffe nødvendige læremidler for barn som trang 

ekstra hjelp.  Det dreide seg om ulike anskuelsesmidler, som bilder og kuleramme. Dessuten 

ble det lagt spesiell vekt på at elevene lærte av hverandre. Derfor skulle de organiseres i 

grupper på tre elever med hver sin «hjelpelærer», som selv var elev. Disse tekstene 

gjenspeiler didaktiske prinsipper, som ble båret fram av pedagoger som Comenius, 

Pestalozzi, Bell og Lancaster. Biskopens fortjeneste, ser ut til å ha vært å makte å anvende 

disse prinsippene, med spesiell tanke på å tilrettelegge opplæringen for de elevene, som 

hadde problemer med å lære. Dette eksempelet leder tankene hundre år tilbake, til biskop i 

Bergen stift, Erik Pontoppidans historie om presten, som ga seg ekstra god tid med ei jente 

som hadde lærevansker, og prøvde ut ulike læremidler og metoder (Johnsen, 1998/2000). I 

begge tilfelle ble det lagt vekt på presters og læreres kristelige forpliktelse til å prøve så godt 

de maktet å tilrettelegge for læring. Det er lite trolig at disse to eksemplene var de eneste. 

Spørsmålet er hvor utbredt det var i Danmark og Norge, at prester og lærere anvendte sine 

pedagogiske kunnskaper slik som de to biskopene, Pontoppidan og Faber, indikerte. Det er 
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grunn til å undersøke nærmere om beretninger fra biskoper og prester gjemmer mer 

informasjon om pedagogiske virkemidler til beste for elever med lærevansker.  

Beretninger fra den senere Jacob Neumanns biskopstid i Bergen gir glimt inn i skjebner til 

unge mennesker som ikke ble ansett å ha nok kunnskaper til å bli konfirmert. Det dreide seg 

om personer helt opp i tretti års alderen. Noen ble beskrevet som om de hadde generelle 

lærevansker, hos noen ble det påpekt «fordervelse og sletthet», mens det kunne dreie seg om 

lesevansker hos andre. For sistnevnte ble det anbefalt at andre leste for dem, og at de fulgte 

godt med i katekisasjonen, og på denne måten ble i stand til å tilegne seg de nødvendige 

kristendomskunnskapene. Neumann selv var en innbitt motstander mot å sende unge 

mennesker i tukthus for konfirmasjonsopplæring, slik norsk lov forventet på den tid. Han 

mente de lokale skolekommisjonene måtte finne pedagogiske løsninger på slike vansker 

(Nilsen, 1948). 

Det er også funnet historier som viser angst og forakt for barn med lærevansker av ymse slag. 

Vormeland (1956) forteller fra organiseringen av såkalte monitører, eller gruppeledere, for 

vekselundervisning. Der kommer det fram, at det noen steder var særskilte bestemmelser, om 

at elever med dårlig syn, svak hørsel eller talefeil ikke kunne bli valgt til denne oppgaven. 

Andre tekster viser at barn måtte være friske for å søke skolen, slik en uttalelse om skolehold 

i Stjørdal fra 1838 antydet. Men hvor mange ulike tilstander det var som ble regna som det 

motsatte av frisk, kom ikke fram. Hauge (1961) beskriver et eksempel, som dreier seg om 

blindepedagogikkens behov for å markere seg i forhold til barn med utviklingshemming. I 

den første norske blindeskolen var opptakskravene at barna skulle ha forstandens fulle bruk 

og ikke lide av epilepsi, tuberkulose eller andre reduserende eller smittsomme sykdommer. 

Dette var i 1861 (Förhammar, 1991; Hübertz, 1855; Høverstad, 1918; 1953; Kanner, 1968; 

Mynster, 1830; Neumann, 1993; Wingender, 1992; Østrem, 1983). 

Noe senere enn i nabolandene fikk Norge sin første “Ettermiddagsskole for aandelig abnorme 

Børn” i 1874 på initiativ fra de to døveskolelærerne Johan Anton Lippestad (1844-1913) og 

Hans Hansen (1830-1912). Det første formelle norske initiativet var et rent pedagogisk tilbud. 

Få år etter, i 1881, kom den første norske loven om skoler for såkalte abnorme barn. Den 

skulle dekke opprettelse av skoler for døve, blinde og utviklingshemmede barn (Askildt, 

2004; Indst. O. No. 12. 1881; Simonsen, 1998; Sølvberg, 1945; Neumann, 1993).  
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Sinnslidelser og «sosiale avvik». Sinnslidelser var også i fokus i den debatten om 

institusjonalisering, kategorisering, helbredelse og danningsmuligheter som foregikk i deler 

av akademiske kretser i Frankrike. Foucault (1991) hevdet at da de gale ble løslatt fra 

lenkene, og deres tilstand ble gjenstand for vitenskapelig interesse med Pinels og Esquirols 

arbeider, hadde allerede flere hospitalforstandere påpekt de fornedrende og umenneskelige 

forholdene i hospitalene opp gjennom 1700 tallet. Esquirols arbeider fra 1838 var de første 

der barndomspsykose ble beskrevet. Den store interessen for gutten fra Aveyron var et annet 

eksempel på at det foregikk en debatt i disse kretsene om kategorisering og 

behandlingsmuligheter også av barn. Nettopp dette eksempelet viser at når det gjaldt barn, 

kom denne debatten til å handle om danningsdyktighet og særskilte pedagogiske metoder 

(Irvine, 1987; Jochumsen, 1982). 

1700 tallets institusjonsideologi så i større grad ut til å være knyttet til forekomsten av tiggere 

og omstreifende enn til en bevissthet om funksjonshemminger, sinnslidelser og sosiale avvik. 

Det dreide seg om å få løse eksistenser under kontroll og i arbeid. Men de kunne også trenge 

religiøs opplysning og moralsk opprustning. Foucault (1991) påpekte at kristelig opplæring 

og bønnemøter fant sted i noen hospitaler og tukthus opp gjennom dette hundreåret. Han 

tolket dette som et utslag av en merkantilistisk og - i noen områder - nyprotestantisk ideologi 

om at fattigdom og arbeidsløshet var moralsk og religiøst forkastelig, og måtte kureres 

gjennom kristelig opplysning og oppbyggelse. Kontroll, arbeid og moralsk oppbygging gjaldt 

også barn.  

 

Også i Norge var det en begynnende offentlig interesse for mennesker med sinnslidelser. Som 

nyutdannet i den nyopprettede disiplinen psykiatri, fikk Fredrik Holst (1791-1871) et 

professorat ved universitetet i Kristiania. Han satte i gang en landsomfattende telling og 

kategorisering av mennesker med «manici, melancholici, dementes og idiotae». Den første 

tellingen foregikk i 1827 og det var landets prester som fikk i oppdrag å gjennomføre den. 

Undersøkelsen ble gjentatt i 1835, mens den tredje tellingen i 1845 var basert på færre og 

andre kategorier (Neumann, 1993; Retterstøl, 1974; 1995; Østrem; 1983). 

Sammen med Holst bidro to av hans elever, Ludvig Dahl (1826-1890) og Herman Wedel 

Major (1814-1854), til å samle opplysninger og fremme forslag om tiltak for mennesker med 

alvorlige sinnslidelser. Også de fikk statlige reisestipend for å undersøke forholdene i landet. 

I løpet av siste del av 1700- og første del av 1800 tallet var det opprettet til sammen seks 



 19 

institusjoner i noen av landets byer, mens det overveiende flertall av mennesker med 

alvorlige sinnslidelser var i privat pleie eller oppbevaring på landsbygdene. Forholdene både 

ved anstaltene og i såkalt privat pleie var ifølge rapportene meget kritikkverdige. Som et 

resultat av dette, kom Majors store innsats ikke minst til å dreie seg om å utforme forslag til 

tiltak for mennesker med sinnslidelser. Han utarbeidet et detaljert lovutkast med radikale 

forslag for sinnssykeomsorgen. Ikke alle forslagene kom med i den endelige loven, som ble 

vedtatt i 1848. Dette var landets første sinnssykelov. Det var også Majors innsats som ledet til 

byggingen av Gaustad sykehus på 1850 tallet. Det fant altså sted en betydelig offentlig 

innsats, særlig på utredningsplanet, når det gjaldt informasjonsinnhenting og 

tiltaksplanlegging for mennesker med sinnslidelser før og på 1850 tallet (Haukeland, 1995; 

Retterstøl, 1974; 1995; Østrem, 1983). 

Med disse utredningene og tiltakene var omsorgen for mennesker med sinnslidelser blitt 

plassert som et medisinsk ansvarsområde. Denne utviklingen fant også sted i nabolandene og, 

som tidligere vist, lenger sør i Europa. I Sverige hadde institusjonalisering på dette området 

allerede eksistert siden 1300 tallet. Der ble det lagt fram en rapport i 1851, hvor det ble 

framholdt at behandling av sinnssyke var et medisinsk problem. Forfatteren av denne 

rapporten var psykiateren Carl Ulrik Sondén. I Danmark foregikk det en lignende utvikling. 

Major hentet inspirasjon fra den danske psykiateren Peter Jessen (1793-1875). Han var leder 

for det første statshospitalet for sinnssyke der, som ble opprettet i Slesvig i 1820. Den videre 

byggingen av slike hospitaler i Danmark fortsatte på 1850- og 1860 tallet. Hübertz regnes 

også som en av foregangsmennene i den unge medisinske debatten om sinnslidelser 

(Haukeland, 1995; Förhammar, 1991; Retterstøl, 1974; 1995). 

I tidligere beskrivelser av idédebatt i Norden og Europa forøvrig, har det kommet fram en 

økende interesse for å skille mellom sinnslidelser og utviklingshemming, mellom 

«helbredelig og uhelbredelig sinnssyke». En slik interesse antas også å ha ligget til grunn for 

valg av kategorier i de tre nevnte landstellingene. Da sinnssykeloven kom, skulle den bare 

gjelde for «ubendige» og «rasende» sinnssyke. Østrem (1983) tolker dette slik at mennesker 

med alvorlig utviklingshemming med dette ble utestengt fra de nye lovtiltakene, og forble 

innen fattiglovens ansvarsområde. Dette var ikke i Majors ånd, som ville sikre 

behandlingsrettigheter for alle de fire ovenfor nevnte kategoriene sinnssyke, altså såkalte 

maniske, melankolske, mennesker med dementes og idioter. Østrem (1983) peker imidlertid 

på at i praksis kom flere alvorlig utviklingshemmede til å bli plassert på sinnssykeasyl i årene 

som kom.  
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Tanken om forebyggende tiltak blant fattige småbarn for å minke antall lovbrytere, ble gitt 

klare formuleringer i engelskmannen Samuel Wilderspins (1792-1866) tekster. Han drev 

skoler for barn i to til seks års alderen, og hans skrifter fikk stor utbredelse både i England og 

videre i Europa. Når det gjaldt opplæring, kritiserte Wilderspin ensidig hukommelsestrening. 

Han fremhevet anskuelsesundervisning. Dette hadde han sannsynligvis hentet hos sin 

forløper, Robert Owen (1771-1858), som hadde hentet hjem lærdom fra det europeiske 

fastland av Fellenberg og Pestalozzi. Wilderspin anbefalte at barna i denne alderen skulle 

undervises i lesing, aritmetikk, geometri og kristendom. Han la vekt på lek og munter 

stemning i undervisningen. Men enda tydeligere trakk han fram hvor viktig det var at barna 

lærte disiplin. Han organiserte opplæringen som vekselundervisning og la spesiell vekt på 

lydighet i forhold til kommandoord og skoleklokke. De smås moralske karakter skulle 

overvåkes, og de skulle oppdras med rettferdig straff som et av midlene. Denne oppdragelsen 

og opplæringen skulle gjelde for barn av fattige foreldre. Samtidig hadde de tilholdssted i 

såkalte asyler mens foreldrene var i arbeid. På denne måten kunne en ifølge Wilderspin 

forebygge den fordervelse som mange fattige barn ble offer for, av mangel på moralske 

forbilder og gode oppdragere i sitt eget miljø. Brubacher (1966) påpeker at Wilderspin stilte 

uvanlig store krav til små barns innlæringsevne. Petterson (1992) trekker linjer fra 

Wilderspins tekster og hans popularitet til den borgerlige utilitarismens behov for en 

veldisiplinert, lydig, underdanig og hardt arbeidende underklasse. Han ser borgerklassens 

oppbygging av oppdragelsesinstitusjoner for de yngste av de fattige som uttrykk for et 

økende behov for å kontrollere massene av underpriviligerte og fattige (Asyl- og Skole-

Tidende, 1842; Pollard, 1956).  

Wilderspins arbeid var likevel eksempel på et brudd med rådende barnearbeidsideologi og en 

overgang til vektlegging av opplysningens og oppdragelsens muligheter i sosialiseringen av 

barn innen samfunnets godtatte normer. Cunningham (1996) argumenterer for at dette 

bruddet ble tydelig i 1830 årenes England. Da var den tanken i ferd med å vinne fram at ikke 

bare borgerskapets barn, men alle barn skulle ha anledning til lek og danning. Denne tanken 

hadde da gjæret i debatten i lang tid med røtter til ulike debattområder. På den ene siden 

dreide det seg om at tanken om kristen-moralsk opprustning av de fattige ble konkretisert og 

anvendt spesifikt i forhold til barn. På den andre siden handlet det om en videreføring av 

borgerskapets økende vektlegging av egne barns behov for lek og oppdragelse, til også å 

gjelde for mindre privilegerte barn. Cunningham refererer merkantilisten Jonas Hanway som 
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allerede i 1766 krevde omsorg og forsiktighet når det gjaldt barnearbeid. Befring (1963) og 

Cunningham (1996) viser begge til opprettelsen av «The Philantropic Society for Prevention 

of Crimes by the Admission of the Offspring of Convicts and for the Reformation of 

Criminal Poor Children» i 1788. Dette tidlige filantropiske framstøtet skulle ikke bare gjelde 

fattige og foreldreløse barn, men også dem som hadde kommet på kant med vedtatt 

moralnorm og lov. De første redningsanstaltene ble opprettet. 

Men vektleggingen av at alle barn måtte få opplæring var eldre enn dette. Comenius, 1600 

tallets store pedagog, var talsmann for at alle barn skulle få danningsmuligheter, og August 

Hermann Francke (1663-1727) gjennomførte Comenius idéaler med sin pedagogisk rettede 

institusjonsoppbygging ved Halle. I Danmark og Norge ble den betalingsfrie skolen ”for alle 

og enhver på landet” lovbestemt med Kong Christian 6. Forordning av 1739. Comenius og 

Franckes vektlegging av opplæring av fattige og foreldreløse fikk ny renessanse med 

Pestalozzi og Fellenberg. Inspirert av Rousseau iverksatte de tanken om å bygge 

oppdragelsesinstitusjoner for nettopp disse barna i landlige omgivelser etter det såkalte 

livsvekstprinsippet. Sammen med den filantropiske korreksjons- og oppdragelsesidéen ble 

Pestalozzis og Fellenbergs institusjoner forbilder for iverksetting av redningsanstalter og 

andre institusjoner for spesielle formål i landlige omgivelser i flere europeiske land. Idéen om 

at alle barn måtte få danningsmuligheter var altså i ferd med å nå også til de såkalt moralsk 

vanskjøttede (Befring 1963; 1983; Pollard, 1956).  

Siste del av 1700 tallet og første halvpart av 1800 tallet bar altså med seg en våknende 

interesse for ulike former for funksjonshemminger. Interessen kan sies å ha vært 

vitenskapelig, filantropisk, økonomisk og politisk. Den bar i seg momenter av 

erkjennelsesteoretisk, medisinsk og pedagogisk undren, kristelig og humanistisk omsorg, men 

også maktelitens behov for kontroll. En mer generell nysgjerrighet var å finne i deler av 

akademiske kretser, mens fordypet interesse, handling og teoretisering foregikk i avgrensede 

kretser rundt mennesker med ulike funksjonshemminger.  

 

Som nevnt ovenfor var det en del barn og unge som ikke ble konfirmert, angivelig på grunn 

av gjenstridighet. § 18 i Byskoleloven av 1848 og § 51 i Landsskoleloven, som kom i 1860, 

beskrev tiltak som skulle iverksettes ovenfor slike. De skulle tvinges til lærdom. Seminaristen 

og folketaleren, Ole Vig (1824-1867) argumenterte mot denne type tiltak i sin artikkel om 

barnetukt og skoletvang (DNF, 1853). Barna det ble siktet til her, antas å ha vært meget 
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forskjellige. Det var barn som ikke hadde blitt sendt i skole fordi det var bruk for dem i 

arbeid, barn i meget fattige familier, barn som ble ansett som alvorlig ulydige, og barn og 

unge som var dømt for forbrytelser (Befring 1963). 

Gjennom første del av 1800 tallet var i det minste fire ulike institusjonstiltak for denne 

uensartede gruppen til debatt, nemlig barneasyl, tvangsarbeidshus, tukthus og 

redningsanstalter.  Asylskoletiltak, som kan ansees som en videreføring av Waisenhus-idéen, 

ble iverksatt i flere norske byer fra slutten av 1830 årene, med Trondheim i spissen og 

general Paul Birch (1788-1863) som en av de ledende skikkelsene. Birch var senere aktiv ved 

opprettelsen av Asyl- og skoleinnretningen på Grønland i Kristiania. En annen person som 

kom til å sette preg på utviklingen på dette området, var grosserer Andreas Tofte (1794-

1851?). Han satte i gang et barneasyl i Pipervika i Kristiania få år etter. Hensikten med 

barneasylene var å ta hånd om barn mens mødrene var i arbeid, og gi dem mat, oppdragelse 

og undervisning. Det dreide seg altså om sosialpedagogisk arbeid. Filantropene som arbeidet 

med asylspørsmål, dannet en egen nasjonal sammenslutning. I 1841 utkom første nummer av 

tidsskriftet Asyl- og Skoletidende. Samme år ble Det norske asylselskap stiftet. Fra 

tidsskriftets første år, ble det skrevet om lignende tiltak i Danmark og Tyskland. Ellers fikk 

beskrivelser av nyopprettede asyler rundt om i norske byer fyldig plass. (Asyl- og 

Skoletidende, 1841; 1842; Dokka, 1967; Nilsen, 1948; Skrondal, 1929; Sletvold 1977).  

Opprettelse av tvangsarbeidshus kom til å bli en del av tiltaksrepertoaret ovenfor fattige i 

flere norske byer, blant annet i Kongsberg i begynnelsen av 1800 tallet. Det skulle tjene som 

tiltak for fattige arbeidsføre. I tilknytning til arbeidshuset ble det også satt i gang skole. 

Kunsthistorikeren Janne Wilberg (1991) forteller om Ankerløkken skole i Kristiania, som lå 

omtrent der Hausmannsgate 16 befinner seg i dag. Den gamle bygningen huset flere skoler på 

en gang i første del av 1800 tallet, både allmueskole, såkalt håndgjerningsskole - og arbeids- 

eller tvangsskole (Helgheim, 1981; Moen, 1967; Seip, 1994). 

Tidligere hadde det altså vært mulig å plassere barn og ungdom i tukthus med loven i hånd på 

grunn av skoleskulk og fordi de hadde for dårlige kunnskaper til å konfirmeres. Nilsen (1948) 

dokumenterer flere saker fra Bergen i første halvdel av 1800 tallet, som viser at dette ble 

praktisert. Skolelovene av 1848 og 1860 satte imidlertid en endelig stopp for det. Fra nå av 

skulle tvangstiltakene gjennomføres ved mer nyetablerte institusjoner, som tvangsarbeidshus 

og redningsanstalter. Barn og unge som hadde begått forbrytelser, kunne imidlertid dømmes 

til opphold i tukthus fra de var ti år gamle. I første del av 1800 tallet fant det sted en debatt 
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mellom juridiske talsmenn og pådrivere i omsorgspedagogiske tiltak. Den nye kriminallova, 

som ble vedtatt 1842, var preget av et tradisjonelt juridisk syn på straffeutmåling for barn og 

ungdom, og adgangen til å sette barn i tukthus, ble altså opprettholdt (Befring, 1963; 

Helgheim, 1981; Nilsen, 1948).  

Samtidig som arbeidet med ny kriminallov pågikk, vakte opplysninger om opprettelser av 

såkalte redningsanstalter for moralsk vanrøktede barn interesse. Pestalozzis og Fellenbergs 

forsøk med internatskoler i landlige omgivelser, ble kort beskrevet allerede i første årgang av 

Asyl- og Skoletidende. Deres idéer ble kombinert med tanker om at det gjaldt å redde «fattige, 

forlatte barn», å redde sjeler og å «bedra Galge og Tukthus for så mange kandidater som 

mulig». Disse tankene, uttrykt av den tyske Johannes Falk (1768-1826), ble beskrevet som 

retningsgivende for filantropisk arbeid med såkalte moralsk vanrøktede og vanartige barn 

både i Tyskland, Frankrike, England og etter hvert også de skandinaviske landene. Danmark 

fikk sine to første redningsanstalter i Fjurendal og Flakkebjerg i Sorø amt
x
. En norsk variant 

av Falks tankegang gjenfinnes i pastor Ingebret Flottens debattinnlegg i Den norske 

Folkeskole i 1850årene. Han uttrykte bekymringer for at barn og unge som hadde dårlige 

lese- og kristendomskunnskaper, i større grad så ut til å komme på kant med loven enn andre. 

Flotten begrunnet sin bekymring med at de aller fleste av dem som fikk offentlig tiltale, 

tilhørte de barna som sto nederst på kirkegulvet ved konfirmasjonen, på grunn av dårlige 

kunnskaper i lesing og kristendom. Tankene bak redningsanstaltene ble også preget fra andre 

kanter. Utdrag av Wilderspins bok om asylvesenet for moralsk vanskjøttede barn ble oversatt 

og kom ut i Asyl- og Skoletidende i 1842. Både Pestalozzis, Fellenbergs og Wilderspins 

innflytelse på idéen om redningsanstaltene, er nevnt tidligere i forbindelse med utviklingen 

på dette området i det øvrige Europa. Samtidig med utgivelsen av Asyl- og Skoletidende, i 

1841, fikk pastor Peter Frederik Bassøe (1804-1889) statsstøtte til en studiereise til Danmark 

og Tyskland, for å gjøre seg kjent med slike institusjoner. Samme år ble den første 

redningsanstalten opprettet på privat initiativ. Den ble plassert i Urtegata på Grønland i 

Kristiania, i det samme huset som asylskolen var i.  

Redningsanstalten vakte oppmerksomhet i Bergen, der den i 1843 ble beskrevet som en 

redningsanstalt for løslatte forbrytere. I Bergen ble det også stiftet en «Forening til Moralsk 

fordærvede Børns og unge Menneskers Redning» (Nilsen, 1948). Den gjorde det til sin 

oppgave å sende barn og unge som hadde gjort seg skyldig i lediggang, skoleforsømmelse og 

lovbrudd, til oppfostring og opplæring hos gode mennesker, gjerne til et annet bygdelag. I 
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sine årsrapporter ble det fortalt om ungdom som hadde fått skolegang og 

håndverksopplæring, men også noen det ikke gikk like godt med.  

Etter fem år ble redningsanstalten i Kristiania flytta til Munkedalsveien ved Vika. Dette 

tiltaket var også et resultat av privat initiativ. Den tidligere nevnte grosserer Tofte skjenket 

huset, som kom til å gå under navnet «Toftes gave». Driftsmidler ble i første omgang bevilget 

fra Stortinget.  

Straff eller redning? De to ordene karakteriserte altså tautrekkingen i debattene om tiltak for 

barn og unge som falt utenfor det som var ansett som akseptabel atferd. Jurister og 

rettssystemet fylket seg om straff som tiltak, mens prester fikk følge av den voksende 

filantropiske bevegelsen i sin vektlegging av omsorg og opplæring (Befring, 2005; 

Cunningham, 1996; Pollock, 1983; Thuen, 2001). Men det var Norges første riksadvokat, 

Bernhard Getz, som arbeidet fram forslaget til Lov om behandling av forsømte børn (1896); 

den såkalte Vergerådsloven. Dette var den første europeiske loven av sitt slag. Loven tok et 

avgjørende prinsipielt skritt fra avstraffelse til opplæring (Befring, 2005; 2008).  

 

Fra usynlige til segregerte - Tidlig moderne oppmerksomhet på barn og 

unge med nedsatt funksjonsevne 

Denne framstillingen har fokusert på startfasen i moderne bevissthet om det fenomenet vi i 

dag kaller funksjonshemming. Ideer, debatter, holdninger og tiltak for tre ulike grupper av 

funksjonshemminger er trukket fram, nemlig syns- og hørselshemming, læring- og 

utviklingshemming samt psyko-sosiale vansker. Vi har sett hvordan denne fasen var farget av 

vitenskapelig og filantropisk optimisme og tro på helbredelse, omsorg og opplæring. Denne 

nye trenden brynte seg mot en understrøm av angst, fordømmelse og utelukkelse. Allerede i 

denne perioden finner vi de første sporene til en neste fase, som kom til å legge vekt på 

arveegenskaper, degenerering og eugenikk; en periode hvor enkeltmennesket med nedsatt 

funksjonsevne ble utpekt som en fare for det sunne samfunn.  

Denne framstillingen setter punktum ved de to første lovene som omhandlet tiltak for barn og 

unge med nedsatt funksjonsevne; Lov om Skoler for abnorme Børn (Indst. O. VIII. 1880) og 

Lov om behandling av forsømte børn (1896). Barn med funksjonsnedsettelse og særskilte 

behov var med disse lovene ikke lenger usynlige i offentlig tiltaksdebatt.  
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Den økende offentlige erkjennelsen av disse barna, kom imidlertid til å gå hand i hand med 

en stadig tydeligere markering av at de ikke fikk høre hjemme i den store majoritetskulturens 

gode selskap. Dette kommer klart fram i gjennomgang av skolelovene fra den første norske 

forordningen for den betalingsfrie Skolen for Alle og Enhver (1739), gjennom diffuse 

henvisninger til mulig innskrenking av denne skoleretten for noen barn i Lov om 

Almueskolevæsenet paa Landet (1860,§49), til de første folkeskolelovenes eksplisitte 

oppramsing av dem som skulle utelukkes, nemlig de som: 

a.  formedelst aandelig eller legemlig Mangel ikke kan følge med i Undervisningen; 

b.  lider af smitsom Sygdom eller andet legemligt Onde, der kan befrygtes at ville 

udøve skadelig Virkning 

     paa de øvrige Skolebørn, eller 

c.  viser saa slet Opførsel, at de øvrige Skolebørn derved udsættes for skadelig 

Paavirkning» (Lov om Folkeskolen i Kjøbstæderne 1889, § 9; Lov om 

Folkeskolen paa Landet 1889, § 10). 

 

Behov for tilbakeblikk for å kunne se framover 

I dag har vi lagt bak oss 1970- og 80 årenes store offentlige debatt med fokus på 

særinstitusjoners slagside og alles menneskerett til å delta optimalt i det felles ”samfunnet for 

alle”. Debattene gjaldt ikke minst retten til opplæring. Spesialskolelovene ble integrert i 

grunnskoleloven for alle i 1975 (Lov om grunnskolen, 1969, med tilføyelser pr. 1.1.1992). 

Ansvar for tiltak for mennesker med funksjonsnedsettelse ble også overført fra statlige 

institusjoner til kommunene med den såkalte HVPU reformen. Under ledelse av det tidligere 

Sosialdepartementet har flere koordineringsplaner for normalisering av samfunnet for alle 

borgere sett dagens lys (Regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede 1994-1997; 

Arbeids- og sosialdepartementet, 2004). Ideen har vært at lovverk og tiltaksplaner skal være 

så vide og fleksible at de har rom for alle landets borgere. I lys av alle disse positive 

offentlige intensjonene, er det et tankekors at vi 30 til 40 år etter denne store offensiven 

henimot et samfunn for alle, i dag ser oss nødt til å innføre Lov om forbud mot 

diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (2009).  
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Dagens offentlige intensjoner målbærer optimisme og tro på et samfunn preget av 

likeverdighet.  Som drøftet innledningsvis er den individfokuserte biologisk–medisinske  

forståelsen av funksjonshemming i ferd med å bli erstattet av en relasjonell og dynamisk 

anvendelse. Den offisielle politikken sikter mot et samfunn som er inkluderende; som har 

rom for alle. Dette er en positiv og løfterik idé, som har vokst fram av en historisk og 

kulturell kontekst fylt av positive og negative holdninger og handlinger.  Veien henimot 

realisering av disse ideene er også brolagt med misantropiske barrierer som må konfronteres. 

Edvard Befring minner oss om dette i sin oversiktsartikkel om ”Grunndrag av skolesoga om 

utestenging, bortsending, avstraffing og stigmatisering av born” (2008a:129). I vår tids 

godviljens debatt om sosial og pedagogisk inkludering, representerer kunnskapen om 

understrømmene av nedbrytende holdninger og tiltak en stor utfordring.  
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Sluttnoter 
 
i Selv om uttrykkene funksjonshemming og nedsatt funksjonsevne blir anvendt gjennom artikkelen, er det viktig 

å være klar over at det var andre begreper og meningsinnhold som ble brukt i de beskrevne historiske epokene. 

 
ii Der hvor det ikke er henvist til andre kilder,  er beskrivelsene hentet fra Johnsen, 1998/2000, hvor de også er 

dokumenterte. 

 
iii Hávamál, strofe nr. 71, oversatt av Ivar Mortensson-Egnund i Brinck-Lund, Birger og Coward, Gorgus (red.). 

1960:22. Hávamál er et visdomsdikt på 164 strofer, som var nedtegnet på på Island på 1200 tallet. Det regnes 

som sannsynlig at diktet består av en samling av strofer fra ulike forfattere og av ulik alder. Innholdet i diktet 

gjør det rimelig å anta at i hvert fall deler av det er fra Norge i førkristen tid, men det er ikke usannsynlig at noen 

av strofene har blitt tilført, muligens av nedtegner. Snorre Sturlason (1179-1241) antas å ha vært den første til å 

føre diktet i penn (Holm-Olsen 1975:264-270).  

 
iv Dette eksempelet kommer fram hos Høverstad. Der refereres et brev fra Peder Soelvold fra 1829, hvor han 

forteller at han «opofrer den største Deel af Dagen til en døvstum Eleves Underviisning» (Høverstad 1930:177). 

Tidligere har det kommet fram at Soelvold underviste som privatlærer hos Hoff i ti år, fra 1825 til 1835. 

 
v Det hersker usikkerhet om hvilket år L’Epées døveskole ble startet i de oversiktsverkene som brukes her. 

Enerstvedt (1996:163) refererer to ulike kilder, hvor åpningsåret er satt til henholdsvis 1760 og 1771. 

Blindehistorikeren Aasland (1959:18) bruker årstallet 1770 og Kretschmer (1937:163) nevner 1771, mens 

døvehistorikerne Keller (1867) og Eriksson (1994) velger ikke å nevne noe spesifikt årstall. 

 
vi På grunnlag av Pinels og Itards beskrivelser har mange forsøkt å diagnostisere gutten fra Aveyron. Lorna 

Wing (1997) henviser til ham som et historisk eksempel på et barn med autisme. 
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vii Moldenhawer gir en systematisk beskrivelse av Guggenbhüls virksomhet på Abendberg i Nordisk Tidsskrift 

for Blinde-, Døvstumme- og Idiotskolen i 1868. Der trekker han fram intensjonene med virksomheten samtidig 

som han avslutningsvis viser at han har kjennskap til kritikken og nedleggelsen av institusjonen.  

 
viii Se også Widerstrom, Mowder & Sandall, 1991:125-129 og Guralnick, 2005. 

 
ix Takk til professor Ingrid Markussen ved Institutt for kulturstudier, Universitetet i Oslo, for å skaffe til veie 

disse utdragene. 

 
x Pollard (1956) nevner Flakkebjerg som en av tre skoler, som ble opprettet i Danmark etter forbilde av 

Fellenbergs skoleinstitusjon på Hofwyl i Sveits . 

 


