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Moron, idiot eller imbesil?
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Det var en gang da det fantes både buskmenn, fanter, idioter og åndssvake. Hver generasjon forandrer og tar
i bruk nye ord, og mange av de gamle ordene dør ut eller moderniseres. Språket vårt er i stadig utvikling. Det
har det alltid vært, og kommer alltid til å være. Sett med nåtidens briller reagerer vi på språkbruken i denne
artikkelen om intelligensprøver for voksne i Tidsskriftet nr. 15/1923 hvor man skriver om idioter, imbesiler og
moroner. De forskjellige metodene for testing av voksne diskuteres, og det er enighet om at intellingenstesting
av barn er av uvurderlig nytte «… til at skille ut særlig de underbegavede ...». Meningene er imidlertid delte når
det gjelder bruk av de samme testmetodene på voksne (Tidsskr Nor Legeforen 1923; 43: 807 – 15).
Ser vi på etymologien til ordene, blir språkbruken litt mer forståelig. Ordet moron kommer fra gresk, er
nøytrum av moros og betyr sløv. Idiot stammer også fra gresk og betyr egentlig en uvitende person, av idios.
Til slutt har vi imbesil, som stammer fra latin og betyr veik eller sykelig.

Om intellingensprøver for voksne
(Foredrag ved den skandinaviske psykiatriske kongress i Stockholm den 5te september 1922).
Av Hans Evensen, Gaustad asyl.
(…) At de praktiske færdigheter utvikles med aarene, mens I Q blir den samme, gjør det
naturligvis umulig at foreta en sammenligning mellem det arbeide, som barn og vokse paa
samme alderstrin kan gjøre. Hvis man ser på den skal for praktisk færdighet, som Goddard 2)
har opstillet for aandsvake paa de forskjelllige I A-trin, vil man f. eks. se, at skuring (av gulver)
og istandsættelse (av tøi) først læres paa 9 aars trinet; men vi har f. eks. paa Gaustad f. t. en 54
aar gml. kv. idiot henimot 7 aars trinet, som kan strikke et strømpeskaft paa en vis, men vel
ikke hælen, er flink til at skure og derfor gjør megen nytte for sig. (…)
2)

Henry Herbert Goddard: Feeble-mindness, its causes and conseauences. Macmillan, New York, 1920.

Tidsskr Nor Legeforen nr. 16, 2016; 136

1379

