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1. Inledning 

På Nääs var det liv och rörelse med alla kursdeltagarna, som anlände från olika 

håll, och som nu skulle få sig anvisade bostäder i villor och torp, som hörde till 

den stora egendomen. Alla kände sig en smula bortkomna i den ovana 

omgivningen, men lärarinnan tyckte som vanligt, att ingen bar sig tafatt och 

besynnerligt åt mer än hon. Hon hade skrämt upp sig själv, så hon varken 

hörde eller såg. Det var också svåra saker, som hon hade att gå igenom. Hon 

blev anvisad i ett rum i en vacker villa, där hon skulle bo med några unga 

flickor, som hon inte alls kände, och hon fick äta sin kvällsvard tillsammans 

med sjuttio främmande. På ena sidan om henne satt en liten herre med gulaktig 

hy, som skulle vara från Japan, och på den andra en skollärare från Jockmock. 

Och det hade varit ett samspråk och en glättighet omkring de långa borden från 

första stunden. Alla hade talat och gjort bekantskaper. Hon var den enda, som 

ingenting hade vågat säga. [ - - - - - ] 

Skolan hade snart blivit bekant också i utlandet, och lärare och lärarinnor från 

alla jordens länder kom till Nääs för att lära sig hur de skulle sköta handens 

uppfostran. Det fanns inte något  ställe i Sverige, som var så känt ute i världen 

som Nääs, och ingen svensk hade så många vänner över hela jorden som 

direktören för Nääs slöjdseminarium.1  

  

Jag skall med denna uppsats undersöka Näässystemet och dess betydelse för 

slöjdundervisningen utanför Sverige. I uppsatsen försöker jag klargöra Näässystems spridning 

internationellt med koncentration på USA. Dels kommer jag att presentera Otto Salomon, 

grundaren av Näässystemet och hans idéer och tankar kring slöjden. Men jag kommer också 

att undersöka från vilka länder kursdeltagarna kom och vilka länder lärare från Nääs åkte till 

för att undervisa i pedagogisk slöjd. Vidare kommer jag att undersöka Näässystemet i USA, 

Gustav Larsson, världsutställningarna och pedagogen John Dewey. Till Nääs 

slöjdseminarium kom kvinnor och män från hela världen för att studera slöjd och för att 

tillsammans njuta av naturen, leken, arbetet och människorna. Nääs ligger mellan Göteborg 

och Alingsås i Lerums kommun på en halvö vid sjön Sävelången. Selma Lagerlöf har här 

                                                 
1 Lagerlöf, Selma, Nils Holgerssons Underbara Resa, Stockholm, 1906, s 562-565. Selma Lagerlöf, (1858-1940) skrev  läseboken  Nils 
Holgerssons Underbara Resa. Ett flertal författare engagerades i början av 1900-talet i avsikt att förbättra folkskolans kvalitet , boken 
fick stor framgång i Sverige och uppmärksammades i utlandet. 
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beskrivit hur hon såg på Nääs slöjdseminarium som en mötesplats för slöjdintresserade lärare 

och lärarinnor som hade hört talas om Nääs runt om i världen 

.  

2. Bakgrund 

För att ge en bild av slöjdundervisningssystemet under 1800-talet kommer jag i detta avsnitt 

beskriva utvecklingen av undervisningen i Sverige och USA.  

 

2.1 Slöjdundervisningen i Sverige och USA  

Under 1800-talet var det svenska samhället under förändring. Liberalismen i Sverige formade 

inte från början något politiskt parti utan företräddes av den växande medelklassen. 

Liberalerna ville förnya det politiska livet och förde in nya frågor i debatten, med t.ex. de 

kulturella frågorna om bildning och utbildning där betoningen låg på individen. Andra 

strömningar hade filantropisk framtoning där man ville hjälpa de sämst ställda i samhället 

bland annat genom utbildning. Dessa inriktningar väckte nya idéer och ställde upp nya ideella 

mål. Andra rörelser som bildningscirklar, arbetarföreningar och kvinnorörelser ville vara med 

i industrialismens genombrott och samhällsbyggande.2 Med industrialiseringen och den 

konstitutionella samhällsutvecklingen under 1800-talet förändrades folkundervisningen. Det 

allmänna skolsystemet skapades 1842 som en konsekvens av befolkningsökning och 

myndigheternas behov av kontroll. Folkskolans allmänt uppfostrande uppgift stod i centrum 

för debatten. Folkskolan skulle gå i spetsen för kampen mot ungdomens förvildning, för tukt 

och sedlighet, ordning och snygghet och ett allt större ansvar om den fysiska omvårdnaden.3

                                                 
2 Frängsmyr, Tore, Svensk idéhistoria Bildning och vetenskap under tusen år del II 1809-2000, Stockholm 2000, s 69-114 
3 Johansson, Ulla, Att skolas för hemmet,Umeå,1987,s 18 
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                Slöjden infördes på schemat i den svenska reformskolan 1767. Till en början var 

det endast flickor som hade slöjd. Pojkarnas slöjd som smide, metallslöjd, vagnmakeri och 

snickerislöjd omtalas inte förrän 1837. Det var inte alla skolor som införde skolslöjd utan det 

förekom oftast i städerna. Genom att lära barnen att läsa ville man påverka dem religiöst och 

moraliskt, men nya tankar och idéer om att människans förstånd uppövas genom att använda 

sinnena började intressera pedagogerna. Flera skolor med handarbeten på schemat grundades 

under perioden 1815-1842. Slöjden i skolan debatterades livligt och flera tidskrifter som 

Aftonbladet och Tidskrift för hemmet verkade för att slöjden skulle komma in i skolan. Genom 

1842 års stadga gavs i princip samma möjligheter för både flickor och pojkar till 

undervisning, men slöjden fanns inte med som något ämne. Inte förrän 1846 års stadga, då 

regeringen utfärdade bidrag började flera skolstyrelser att inrätta slöjdskolor och oftast var 

det välbärgade privatpersoner som sköt till pengar. Slöjden bedrevs inte bara i samverkan 

med folkskolor utan infördes i den högre flickskolan där syftet var nyttobetonat och 

förberedande för kvinnan i hemmet.4 Slöjdundervisningen ordnades i 

hushållningssällskapens, i landstingens eller i privat regi. Dessa skolor gick under namnet 

”särskilda slöjdskolor”.5 Först i normalplanen från 1878 och med bestämmelser om 

statsbidrag för gosslöjd (1877) och flickslöjd (1896) fick slöjden officiell status.6  

            I Europa och Amerika var det den franska revolutionen och början av 1800-talets 

utveckling av industri och handeln, som ställde krav på nationella skolsystem. Att introducera 

”doing” tillsammans med ”learning” i skolan hade länge associerats med pedagoger och 

filosofer som Comenius, Locke, Francke, Rousseau, Basedow, Pestalozzi, Herbart, Fröbel, 

Huxley, Ruskin och Dewey.7  

               Dr de la Howe, en fransk läkare, bosatte sig i South Carolina i slutet av 1700-talet. 

Han startade en jordbruksskola som undervisade pojkar i teckning, skrivning, matematik, 

geografi och geometri och flickor undervisades i teckning, skrivning och matematik. Flickor 

och pojkar fick även undervisning i bakning, färgning samt att göra smör och tvål. De la 

Howeskolan var troligtvis den äldsta jordbruksskolan i USA. Medan utbildningen i England i 

början av 1800-talet hade en filosofisk inriktning startades yrkesförberedande och 

grundläggande skolor för de fattiga i USA. Båda hade samma mål med att förbättra 
                                                 
4 Thorbjörnsson, Hans, Nääs och Otto Salomon slöjden och leken, Helsingborg, 1990, 1800-talets läroplaner /normalplaner för 
folkskolan, s 24 
5 Hartman, Per, Slöjd för arbete eller fritid?, Stockholm, 1984, s 12 
6 Johansson, Ulla, Kulturarv och utveckling inom skolslöjden, Linköping, 1989, s 12 
7 Blachford .G.A History of Handicraft Teaching, London, 1961, s 35-48 
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individens sociala och ekonomiska förhållanden och möjlighet till utbildning genom industrin 

och jordbruket. Den politiska situationen var inte lika i länderna och USA ansågs som ett 

land med fler möjligheter, där folket var utspritt över ett större område. 

                    Yrkesförberedande skolor startades 1820 i New York och Boston och 1824 i 

Philadelphia, där föräldralösa och fattiga barn undervisades.8 I södra Ohio upptäcktes kring 

1840 att tyskar som hade emigrerat till USA var duktiga hantverkare och följden blev att man 

studerade skolor i Europa. Världsutställningen i Philadelphia 1876 resulterade i att man 

började använda det ryska systemet som använde sig av verkstadsutbildning där idén var att 

använda verkstäder för träning och tillverka produkter för att sälja. Utbildningsverkstäderna 

var mycket strukturerade med lektioner, övningar och visningar. Presidenten på det 

teknologiska institutet i Massachusetts John D. Runkle blev imponerad och rekommenderade 

att systemet skulle införas på skolan som en yrkesförberedande utbildning. Ett annat system 

som uppmärksammades var slöjdsystemet som utvecklades i de skandinaviska länderna.9 I 

det stramt strukturerade ryska systemet var det svårt att få eleverna koncentrerade och 

intresserade. Slöjdsystemet10 kombinerade fysisk och mental utveckling för att förbättra 

förmågan till inlärning. Systemet utövades av utbildade lärare istället för hantverkare. 

Slöjdsystemet användes av tjugofem procent av de amerikanska skolorna i årskurs sju till tolv 

omkring 1894. Det manuella systemet som utvecklades av pedagogen Johann Heinrich 

Pestalozzi (1746-1827) blev ingen succé i Amerika men systemet uppmärksammades 

tillsammans med slöjdsystemet och det ryska systemet av Calvin Milton Woodward, dekanus 

på den polytekniska fakulteten på Washington-universitetet i St..Louis 1890. Woodward tog 

initiativet och startade en skola utifrån Pestalozzis idéer för pojkar fjorton år och äldre. 

Läroplanen innehöll även vetenskap, matematik, språk, litteratur, historia, teckning och 

verkstadsutbildning. En annan inriktning inom den yrkesförberedande skolan under denna 

tid var den kooperativa utbildningen där studietiden splittrades i ett projektarbete där eleven 

skaffade sig erfarenhet i arbetslivet, som utvecklades av Herman S. Schneider vid Lehigh 

universitetet. Det blev en succé och vid 1906-1907 hade flera skolor infört systemet. De 

yrkesförberedande rörelserna hade ett stort inflytande i de Amerikanska skolorna före 190011. 

                    
                                                 
8 Bennett, Charles, History of manual and industrial education up to 1870, Peoria,Illinois,1926, s 317 -319 
9 Jackson, Philip W. Handbook of Research on Curriculum, New York, 1992 s 905-906. Beskrivs som “slöd” i boken   
10  Slöjdsystemet kan antas vara Näässystemet vilket också verifieras av The School Journal, 23/3 1895. Som framhåller 
att den svenska slöjden utövas i mellanskolorna.   
11 Jackson, Philip W. Handbook of Research on Curriculum, New York, 1992 s 905-906 
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2.2 Slöjd  

Den ursprungliga betydelsen enligt Svenska Akademiens Ordbok, är färdighet, flitighet, 

skicklighet, kunnighet och klokhet.  Engelskans sloyd, holländskans slöjd och danskans sløjd  

är enligt SAOB lånade av svenskans slöjd.  

I Svensk uppslagsbok, 1947-1955 får slöjd betydelsen att inte vara ett 

yrkesmässigt handarbete; ordet har upptagits i flera andra språk från svenskan. I svenskan 

skiljer man i allmänhet på hemslöjd och pedagogisk slöjd eller skolslöjd. Insikten om 

handarbetets betydelse som bildningsmedel i skolan under 1800-talets andra hälft ökade 

och med industrialismens genombrott och arbetslivets förändring infördes slöjden i skolan 

och därmed blev Sverige ett föregångsland enligt Svensk uppslagsbok, 1947-1955.12   

Sloyd eller sloid är den engelska översättningen enligt The Century Dicitionary, (1890) av slöjd 

med beskrivningen: 

A system of manual training which originated in Sweden. It is not confined to 

wood-working, as is frequently supposed ( though this is the branch most 

commonly taught) but is work with the hands and with simple tools. The 

system is adapted to the needs of different grades of the elementary schools, 

and is designed to develop the pupils mentally and physically. Its aim is, 

therefore, not special technical training, but general development and the laying 

of a foundation for future industrial growth.13  

I Pedagogisk frågor beskriver Salomon slöjd som ett gammalt nordiskt ord, på 

fornsvenska slöghd, senare slögd. Från svenskan är det känt redan från 1300-talet. Ordet 

slöjd kommer av adjektivet slög som i fornsvenskan betydde skicklig. Den ursprungliga 

betydelsen inom svenskt språkområde är skicklighet, händighet och konstfärdighet. Men 

enligt Salomon är det inte alla arbetsområde som faller in inom slöjdens ram. Även om 

slöjd och hantverk har samma ursprung så är slöjd inte detsamma som hantverk. Vad som 

skiljer hantverkaren och slöjdaren är att slöjdaren genomför sitt arbete ensam medan det 

hos hantverkaren förekommer en fördelning av arbetet.  Slöjd och konst skiljs genom att 

slöjdens föremål bestäms av det praktiska ändamålet och hos konstslöjden tillkommer det 

estetiska elementet. Skillnaden på husslöjd och hemslöjd är att i husslöjden ligger 

tyngdpunkten på det ekonomiska medan hos hemslöjden är det arbetets moraliska 

                                                 
12 R.Hm, E.Bng, “Slöjd”, Svensk uppslagsbok, Band 25, Malmö, 1947-1955 års upplaga, s 708-709    
13 The Century Dicitionary, “Sloid”, Volume V, New York, 1890. I  The American Heritage® Dictionary of the English 
Language, Fourth Edition, 2000. beskrivs slöjd som “ A system of manual training developed in Sweden, based on the 
use of tools in woodworking” 
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inflytande på den slöjdande som är det huvudsakliga. Salomon menar att pedagogisk slöjd 

är ett uttryck som symboliserar den uppfostrande delen i slöjden. I och med att den 

svenska pedagogiska slöjdundervisningen hade blivit känd utanför Sverige så har ordet 

slöjd blivit upptaget av främmande språk som norskan, danskan, engelskan, holländskan, 

italienskan och spanskan, enligt Salomon.14  

 

3. Syfte, metod och material 

 

3.1 Syfte och metod 

Syftet med denna uppsats är inte att ge en bild av Näässystemet och slöjdundervisningens 

betydelse över hela världen utan att undersöka Näässystemets betydelse med koncentration 

på USA och Gustav Larsson som företrädare för Otto Salomons idéer. Min frågeställning 

är: Vilken betydelse hade Näässystemet för undervisningen i USA? 

Genom att beskriva Otto Salomon, Nääsmetoden, Salomons publicistiska insats, 

kursdeltagare, lärare som undervisade utanför Sverige, Gustav Larsson och slöjden i USA, 

pedagogen John Deweys inbjudan och världsutställningar har jag visat Näässystemets 

betydelse i USA. I min tolkningsansats utgår jag från deltagarlistor, brev, årsredogörelser, 

tidskrifter, förläsningar, litteratur och dokumentation över utställningarna. Till grund för 

uppsatsen ligger arkivmaterial jag har studerat på landsarkivet i Göteborg.  

3.2 Material 

Det har inte skrivits och forskats så mycket kring slöjden, Otto Salomon och hans idéer. 

De som har intresserat sig för Näässystemet och Salomon har främst varit historiker och 

pedagoger med särskilt intresse för slöjden. Hans Thorbjörnsson har gjort ett stort arbete 

kring livet på Nääs i Nääs och Otto Salomon slöjden och leken. Han har även gjort bildkrönikan 

Slöjd och lek på Nääs. Thorbjörnsson har skrivit rapporter tillsammans med Sven Hartman 

och Eva Trotzig för Linköpings universitet, bland annat Handens Pedagogik. För att få en 

bakgrund av samtidens syn på slöjden i det svenska samhället har jag använt mig av 

litteratur av Per Hartman, Slöjd för arbete eller fritid? Ulla Johansson, Kulturarv och utveckling 

inom skolslöjden Tore Frängsmyr svensk Idéhistoria Bildning och vetenskap under tusen år del II 

1809-2000 och Hans Thorbjörnssons bok Nääs och Otto Salomon slöjden och leken och i USA 

Charles Bennets bok History of manual and industrial education up to 1870 och Jackson, Philip 

                                                 
14 Salomon, Otto, I pedagogiska frågor, Göteborg, 1905, s 52-55  
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W. Handbook of Research on Curriculum som har beskrivit de yrkesförberedande 

undervisningssystem som var vanliga kring sekelskiftet 1900. För att förklara ordet slöjd 

har jag haft hjälp av Salomons egna  beskrivning ur I pedagogiska frågor.  

I undersökningen av Otto Salomon och slöjdundervisningens betydelse 

utanför Sverige, har jag haft god ledning av Hans Thorbjörnsson. Thorbjörnsson har kring 

slöjden och Näässystemets grundare Otto Salomon och August Abrahamson gjort ett stort 

forskningsarbete i sin bok Nääs och Otto Salomon slöjden och leken och August Abrahamsons 

stiftelse arkiv. Jag har även studerat Otto Salomons skrifter Slöjdskolan och Folkskolan, Om 

slöjden såsom uppfostringsmedel, Föreläsningar öfver Jean Jacques Rousseau, med hänsyn till hans 

uppfostringsgrundsatser, Johan Henrik Pestalozzi, ett blad ur människokärlekens historia af Otto 

Salomon och tidskriften Slöjdundervisningsblad från Nääs där Otto Salomon var redaktör. För 

den som vill skaffa sig kunskaper om Salomon och hans verksamhet. finns Salomons 

tidskrift och skrifter att läsa på Göteborgs universitetsbibliotek och ett stort material om 

Salomon och seminariet finns att fördjupa sig i på landsarkivet i Göteborg under 

utbildningssystem och August Abrahamsons stiftelse.  

Enligt June Eyestone, med en doktorsavhandling The influence of swedish sloyd and its 

interpreters on American art education, om svensk slöjd vid Florida State University har det inte 

skrivits och forskats tillräckligt kring slöjden som hon anser är viktig. Trots att slöjdrörelsen 

har påverkat konstutbildningen så är det få konstutbildade som har hört talas om rörelsen 

och slöjden är knappt nämnd i litteraturen, vilket blir ett framtida problem inom 

konstforskningen enligt Eyestone.15 Om Gustav Larsson och hans verksamhet i Boston 

har jag haft god ledning av June Eyestone och hennes studie om svensk slöjd och dess 

påverkan på Amerikansk konstutbildning. Eyestone beskriver Larsson som den som 

byggde upp slöjdskolan och anpassade Näässystemet till amerikanska förhållanden. Jag har 

inte läst hela avhandlingen utan en artikel ur Studies in Art Education, volume 34, 1992. Jag 

har undersökt John Deweys pedagogik och syn på slöjden genom att studera Sven 

Hartmans bok Individ, skola och samhälle och John Dewey-om reflektivt lärande I skola och samhälle.  

Den Utställda Världen av Anders Ekström handlar om Stockholmsutställningen 1897 och 

1800-talets världsutställningar och ger information om olika vägar till källmaterial. I 

Historical Dictionary of World´s Fairs and Expositions, 1851-1988 av John E Findling och 

                                                 
15 Eyestone, June E, “The influence of swedish sloyd and its interpreters on American art education”, STUDIES in 
Art Education, A Journal of issues and Research, Florida,1992, vol34 issue 1, s 36 
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Kimberly D Pelle beskrivs ett stort antal utställningar. Personbeskrivningar har hämtats 

från svenska och amerikanska biografiska lexikon. Som en service till framtida läsare kan 

jag nämna att Anna Bengtsson vid historiska institutionen i Lund arbetar med en 

avhandling om kvinnor och män kopplade till slöjdseminariet på Nääs.  

     

4. Näässystemets  betydelse i USA  

 

I detta avsnitt kommer jag att undersöka Näässystemets spridning och påverkan, 

framförallt USA.  

 

4.1 Otto Salomon  

Den idérike Otto Aron Salomon, föddes 1849 i Göteborg. Salomon tillhörde en judisk 

släktkrets i Göteborg inflyttad från Tyskland. Hans mor Henrietta var syster till den 

framgångsrike grosshandlaren och filantropen August Abrahamson som grundade Nääs 

slöjdskola 1872. En yngre syster till Salomon var författarinnan Sophie Elkan. Sophie hade 

stor kärlek till Nääs där hon tillbringade en stor del av sin tid med sin familj och sina 

vänner. Till Nääs kom Selma Lagerlöf för att besöka sin väninna och delta i trivseln och 

stämningen på Nääs. Familjen hade ett aktivt umgängesliv med gäster och vänner från 

landets societet och, utländska gäster och besökare som gärna kom till Nääs. Salomon tog 

studentexamen på Göteborgs högre läroverk för att på hösten börja vid Teknologiska 

Institutet, där han avslutade sina studier då hans morbror August Abrahamson ville att han 

skulle komma till Nääs och hjälpa till med skötseln och verksamheten. Salomon blev 

antagen på Ultuna lantbruksinstitut 1870 där han studerade fram till 1871 för att återvända 

till Nääs där han blev föreståndare för Nääs slöjdseminarium fram till sin död 1907. I villan 

Björkenääs tillhörande Nääs levde Salomon och hans fru Ellen Wahren tillsammans med 

sina två söner. Salomon var utåtriktad och hade en övertygelse om att med sina idéer 

inspirera elevernas självständighet och kreativitet enligt Rurik Holm (1877-1947) som 

efterträdde Salomon 1913.16 Salomons intresse för individen skaffade han sig genom att 

umgås med lärare och handledare i skilda ställningar och från skilda länder.                   

 

 

                                                 
16 Nilsson, Ingemar, ”Salomon, Otto Aron”. Svenskt biografiskt lexikon, 2000-2002  
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4.2 Nääsmetoden 

Det var på Nääs som Salomon metodiskt genomarbetade den pedagogiska slöjden så att 

den kunde bli ett undervisningsämne i skolan. Det som är själva Nääsmetoden är att 

undervisningen skulle ske i en planerad ordning från det lätta till det svåra och från det 

enkla till det sammansatta, från det bekanta till det obekanta, från det konkreta till det 

abstrakta. Undervisningen skulle ske i en genomtänkt ordning där man använde ritningar 

och modeller och slöjden skulle kombineras med teckning där modellen skulle tecknas, 

innan den skapades. För nybörjaren var kniven det grundläggande verktyget. Modellerna 

var förebilder som skulle återskapas under självständigt arbete och ständigt funderande 

över tekniska lösningar. Modellerna kunde och skulle bytas ut allt efter förändringar i tiden 

och behoven på den plats eleverna bodde. 17  

  

 

   
I Slöjdundervisningsblad från Nääs har jag hämtat modell nr två.18 Föremålen kunde variera 

från räfspinne till bokhylla. Enligt Salomon skulle det utförda arbetet ses med 

uppfostrarens ögon och inte konstnärens eller hantverkarens. Det viktiga var barnet som 

utför arbetet och inte det utförda arbetet.19

 

                                                 
17 Thorbjörnsson, Hans, Nääs och Otto Salomon slöjden och leken, Helsingborg, 1990,  s 59 
18 Salomon, Otto, ”Ur Modellserierna” Slöjdundervisningsblad från Nääs, 8/1890  
19 Holm, Rurik, Nääs 1872-1922 Högtidstal vid femtioårsfesten den12 juli 1922, Göteborg,1923 s4-8 
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Slöjdundervisningens ändamål och principerna i Näässystemet beskriver Otto 

Salomon så här: 

Den formella (kraftutvecklande) bildning slöjdundervisningen åsyftar är: 

att inplanta håg för kärlek till arbete i allmänhet; 

att bibringa aktning för det gröfre ärliga kroppsarbetet; 

att utveckla sjelfverksamheten; 

att uppfostra till ordning, noggrannhet, renlighet och snygghet; 

att vänja vid uppmärksamhet, flit och ihärdighet; 

att verka kraftutvecklande i fysiskt hänseende; 

att öfva ögat och formsinnet.20

4.3 Salomons pedagogiska idéer 

Otto Salomons redogör för sin pedagogiska metod i tal och i pedagogiska skrifter. Salomon 

var inspirerad av upplysningsfilosofen Rousseau och pedagogerna Pestalozzi, Fröbel och 

Cygneus och från andra filosofiska och pedagogiska pionjärers impulser från bland annat 

den vetenskapliga debatten under 1800-talet där utvecklingsbegreppet var centralt inom 

både humaniora och naturvetenskapen. Salomon ansåg att den samtida skolan var ensidig 

och stillasittande och om man förde in praktiskt arbete så tillfredställes både barnets 

kunskapsbegär och verksamhetsbegär som skapar respekt för det kroppsliga arbetet.  

Salomon var intresserad av de samtida pedagogerna och tog både lärdom och 

intryck av deras idéer. Med detta avsnitt vill jag visa Salomons intresse och engagemang för 

de idéer och tankar som utvecklats av pedagoger och filosofer. Den svenska slöjdens idéer 

utformas kring 1800 talets mitt. Tidigare hade arbetets pedagogiska betydelse mer varit en 

underhållande lek än ett genomarbetat skolämne påverkat av de tyska filantroperna 

Basedow, Salzmann och Campe, enligt Belfrage. Pedagogerna under denna tid ansåg att 

undervisning inte är liktydig med uppfostran och skolan bör därför lämna tid för arbete 

efter skolan. 21 Den tyske kulturhistorikern och politikern Karl Friedrich22, professor i 

filosofi, ansåg att arbetet skulle användas i uppfostringssyfte.23   

 

                                                 
20 Salomon, Otto, ”Schematisk framställning af grunderna för det vid Nääs använda slöjdundervisningssystemet” .Slöjdundervisningsblad 

från Nääs, 5/1885 
21 Belfrage, Sixten, Den svenska slöjden, Stockholm,1913,sid 2 
22 Pseudonym för Karl Biedermann 
23 Salomon, Otto, Slöjdskolan och Folkskolan,V. Några blad ur slöjundervisningens historia, Stockhom,1884, sid 4 
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Enligt Salomon återfanns uttalanden redan hos reformatorerna där de hade 

insett vikten av att låta teoretisk och praktisk undervisning gå hand i hand. Teologen 

Luther skickade ett sändebrev till borgmästare och rådsherrar i Tyskland och menade att 

man skulle låta gossarna gå en till två timmar i skolan och därefter sysselsätta sig med 

något, antingen i hemmet eller genom att lära hantverk. Reformatorn Zwingli beskrev 

vikten av att utöva något hantverk för att förskaffa sig sitt uppehälle. Men det är inom den 

franska litteraturen som man påträffar handarbetet som ett uppfostringsmedel säger 

Salomon. 

Enligt Salomon är filosofen Montaigne att betrakta som föregångare inom 

pedagogiken. Upplysningsfilosoferna Locke och Rousseau hyllade förnuftet och Montaigne 

hyllades för sina åsikter om folkens och religionernas olika rätt och värde. Montaigne 

skriver i en av sina essäer  ”man uppfostrar icke en själ, icke en kropp, utan en människa.”  

Det är pedagogen Comenius som utvecklar ett fullt genomtänkt pedagogiskt 

system som enligt Salomon påvisat handarbetets betydelse för uppfostringskonsten. 

Salomon beskriver Comenius som pedagogikens fader.24 Den engelske filosofen John 

Locke skrev i sin skrift Några tankar om uppfostran att den unge gentlemannen skulle tidigt 

övas med kroppsarbete såsom snickeri och trädgårdsskötsel något som inspirerade 

Salomon till att varva teori och praktik.25

Salomon föreläste för att ge nya idéer och tankar. Under våren 1891 gav han 

föreläsningar om Rousseaus idéer för lärarkåren vid Göteborgs folkskolor.26 Genom 

Rousseaus verk Samhällsföredraget eller den politiska rättens grundsatser, 1762, går en röd tråd 

som har givit den franska republiken valspråket Frihet, jämlikhet och broderskap. Franska 

Revolutionen är, anser Salomon, en av de viktigaste händelserna i världshistorien. Den har 

gett nya uppslag för socialvetenskapen, den nya litteraturen och för nya tankegångar inom 

det politiska livet.27 Men det är i Emile Rousseau behandlar uppfostran. Salomon säger att 

han är övertygad om att alla frågor vare sig de handlar om det religiösa, politiska eller det 

sociala kan lösas enligt uppfostringsfrågan. Om något med framgång och bestånd skall 

kunna åstadkommas, så måste det förberedas genom ungdomens fostran. Rousseau anser 

                                                 
24 Salomon, Otto, Slöjdskolan och folkskolan, V, Några blad ur slöjdundervisningens historia, Stockholm,1884,sid 3 
25 Salomon, Otto, Slöjdskolan och folkskolan, V, Några blad ur slöjdundervisningens historia Stock holm,1884,sid 2 
 
26 Salomon, Otto, Föreläsningar öfver Jean Jacques Rousseau, med hänsyn till hans uppfostringsgrundsatse hållna för lärarekåren vid Göteborgs 
folkskolor, vårterminen 1891 , Göteborg, 1892 
Salomon, Otto, Föreläsningar öfver Jean Jacques Rousseau, med hänsyn till hans uppfostringsgrundsatser, hållna för lärarekåren vid Göteborgs 
folkskolor, vårterminen 1891 ,Göteborg 1892, sid 16-17 
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att det är föräldrarnas plikt att sköta barnets första uppfostran och undervisning.  Salomon 

talar om naturens inverkan på människan och att de intryck den omgivande naturen gör på 

ungdomen är bestående.28 Familjeförhållanden som barnet hämtar från familjelivet har en 

avgörande betydelse för framtiden. Religionen har stor betydelse för människans utveckling 

och om man ska bedöma en människa rätt, måste vi har kännedom om vilket intryck 

religionen har gjort på henne. Om undervisningen ska vara uppfostrande måste den 

individualiseras och anpassas till individen och vad den behöver ute i livet. Salomon talar 

om att vilka arbeten som är lämpade för mannen eller kvinnan är svårt att avgöra. Därför 

anser han att man bör låta kvinnorna försöka sig på olika områden och så småningom ska 

det visa sig vad de är mest anpassade för.29   

Pedagogen och filantropen Pestalozzi blev påverkad av Rousseaus Emile. 

Han införde åskådning i undervisningen och kärlek i uppfostran och betonade vikten av att 

metodiskt utföra färdigheter. Det är från Rousseau som Pestalozzi har hämtat sina idéer, 

vilket inte heller är någon hemlighet då våra skolor är byggda på Pestalozzisk grund. Man 

kan även säga att de är byggda på Rousseaus grunder säger Salomon i den andra 

föreläsningen för lärarepersonalen vid Göteborgs folkskolor.30 Filosofen Herbart var 

skaparen av den nya vetenskapliga pedagogiken och erkänner arbetets pedagogiska värde. 

Grundaren av Kindergarten, Fröbel, ansåg att färdigheter som fri lek i undervisningen går 

före kunskapen.31 Den finska folkskolans fader Cygneus företrädde en arbetsinriktad skola 

och förde in slöjden i folkskolan där män och kvinnor samlades till gemensamma studier.32  

Salomon var influerad av både Rousseau och Pestalozzi. Pestalozzi ägnade 

sitt liv åt barn som behövde hjälp. Redan 1780 skrev han En eremits aftonstunder, hans första 

pedagogiska skrift, som enligt Salomon inte är mindre betydelsefull för läran om 

uppfostran och uppfostringskonsten. 1781 skrev Pestalozzi Lienhard och Gertrud, som ansågs 

vara en bok för folket. Det var en skildring om landsortsbefolkningens förhållanden, 

kvinnans plats i och betydelse för uppfostringsarbetet. Han skriver att folkets herrar och 
                                                 
28 Salomon, Otto, Föreläsningar öfver Jean Jacques Rousseau, med hänsyn till hans uppfostringsgrundsatser, hållna för lärarekåren vid Göteborgs 
folkskolor, vårterminen 1891 ,Göteborg 1892, sid 23-32 
29 Salomon, Otto, Föreläsningar öfver Jean Jacques Rousseau, med hänsyn till hans uppfostringsgrundsatser, hållna för lärarekåren vid Göteborgs 
folkskolor, vårterminen 1891 ,Göteborg 1892, s 33-41 
 
30 Salomon, Otto, Föreläsningar öfver Jean Jacques Rousseau, Göteborg, 1892, sid 22 
31 Salomon, Otto, Om slöjden såsom Uppfostringsmedel Ur vår tids forskning, Populära skildringar, under redaktion af Prof. Gustav 

Retzius ,Stockholm ,1884, sid 49 
32 Salomon, Otto, Slöjdskolan och folkskolan, III, Tvenne uppsatser, Göteborg, 1880,sid 6 
 

 14



Högskolan i Halmstad 
Sektionen för Humaniora 
Idé- och lärdomshistoria 61-90 p. 
C-uppsats 
Lena Blomqvist 

styresmän har stor del i folkets elände. Salomon ansåg att denna bok var av stor betydelse 

för pedagogiken. 1782 utkommer Ett schweizerblad som handlar om människan och kärlek, 

där kärlek är den verkliga dyrkan.  Moral är inget annat än en utveckling hos barnet, dess 

första känslor, kärlek och tacksamhet. ”Kärlek föder kärlek” menade Pestalozzi.   Men det 

är skriften Hur Getrud undervisar sina barn som utkommer 1801 som enligt Salomon är den 

mest genomtänkta och planlagda utav Pestalozzis skrifter. Pestalozzis  metod kunde 

kännetecknas såsom krav på åskådlighet vid undervisning och kärlek i uppfostran.33

Salomon skrev om ”Vikten af den pedagogiska slöjdundervisningen ur 

sociologisk synpunkt.”34 Undervisningen måste ordnas efter individens olika 

utgångsförhållanden såsom nationalitet, religion, samhällsställning och individen måste 

komma i överensstämmelse med omgivningens villkor.  Livet är en ständig strid där 

omgivningens villkor ändras hela tiden och medlet för utveckling är övning. Uppfostran 

måste uppfylla förutsättningen av överensstämmelse och harmonisk utveckling. Individens 

liv utvecklar sig och styrs till en viss grad genom samhällstillståndets inverkan; samhällets 

framåtskridande är en viktig faktor för individen. Att framkalla utveckling av individens alla 

anlag kan stärka den individuella sociala harmonin. Här får slöjden sin betydelse för den 

individuella sociala harmonin genom handen som är ett av de viktigaste verktygen för 

intelligensens och utveckling.35 Salomon ansåg att om man gjorde undervisningen rolig och 

intressant utvecklades barnet och fick en större kärlek till sitt arbete. Salomons tankar och 

idéer kring pedagogiken påminner om utbildningsideologen och ämbetsmannen Wilhelm 

von Humboldts (1767-1835) bildningstanke där hans övertygelse var att historiska och 

estetiska studier kunde bidra till att framkalla en allsidig och utvecklad, självständig och 

skapande människa. Humboldt underströk att läroanstalternas uppgift inte är att skapa 

yrkesmän utan människor. Humboldt var också ideologen bakom det nya Berlin-

universitetet (nu Humboldt-Universität zu Berlin), som grundades 1810.  

Salomon inspirerades av filosofernas och pedagogernas studier, syn på 

människan som individ och människans kunskapsutveckling. 

 

 

                                                 
33 Salomon, Otto, Johan Henrik Pestalozzi, ett blad ur människokärlekens historia af Otto Salomon ,Stockholm ,1904, s 19-25 
34 Salomon Otto,” Vikten af den pedagogiska slöjdundervisningen ur sociologisk synpunkt” .Slöjdundervisningsblad från Nääs,  
8/1890  
35 Salomon, Otto,” Vikten af den pedagogiska slöjdundervisningen ur sociologisk synpunkt”.Slöjdundervisningsblad från Nääs,  
8/1890  
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4.4 Salomons publicistiska insats 

En viktig publicistisk insats var Slöjdundervisningsblad från Nääs som gavs ut tolv gånger per 

år, från 1885 till 1902. Salomon skrev praktiskt taget ensam i tidskriften där idén var att nå 

ut till sina tidigare elever och lärare över hela landet. I tidskriften skrev han om flera 

pedagoger som Pestalozzi, Fröbel, Cygneus och om den svenska slöjden och de svenska 

lärarna som undervisade utomlands och han skildrade deras framsteg. Han recenserade ny 

litteratur om pedagogisk slöjdundervisning. Salomon utvecklade och introducerade nya 

modeller i tidskriften som blev ett sätt att visa och lägga fram idéer och tankar om slöjden 

för läsarna, vilket blev ett resultatrikt sätt att utveckla och presentera och föra dialog om 

slöjden och Nääsmetodiken. I Slöjdundervisningsblad från Nääs skrev Salomon om Professor 

John Ordways vid MIT-universitetet i Boston och hans uppsats “Manual Training” i 

tidskriften Journal of Education, april 1888. Enligt Salomon vänder sig Ordway mot en 

amerikansk författares påstående:  

att vår amerikanska idé om slöjden såsom en beståndsdel af den allmänna 

uppfostran, icke för ett handtverk eller yrke utan såsom kraftutvecklande för ett 

allmänt stärkande af karakteren och den fysiska helsan. Står långt framom 

hvarje förebild från andra länder36

Ordway forsätter att påpeka att Sverige har lagt särskild vikt vid slöjden såsom ett formellt 

bildningsmedel och enligt Salomon skriver Ordway: ”Sverige är långt framom den öfriga 

verlden i afseende på slöjdundervisningen i de offentliga skolorna”37

Salomon byggde till en början upp ett stort kontaktnät i Sverige och i Europa 

och senare även i övriga världen. I april 1889 skriver Butler från Industrial Education 

Association & University Place i New York för att erhålla Slöjdundervisningsblad från Nääs till 

sitt bibliotek. Butler gick en sommarkurs på Nääs året därpå 1900.   

Mr Otto Salomon  

My Dear Sir- 

I am very anxious indeed to have a complete set of your little 

publication, “Slöjdundervisningsblad” for our library. I find that we have the 

“Fjerde Årgången”. I should esteem it as a great favor if you would kindly send 

me a complete set of the first three years´of the paper, (Nos. 1 to 32 inclusive) 

                                                 
36 Salomon, Otto, ”Literatur, Journal of Education”.Slöjdundervisningsblad från Nääs, 5/1890 
37 Salomon, Otto, ”Literatur, Journal of Education”.Slöjdundervisningsblad från Nääs, 5/1890 
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and also a copy of No.1 of the Femte Årgången which is missing. This will 

complete our set up to date for reference. 

Very truly yours,  Butler 
I januari 1893 skriver William Krohn från Department of Psychology and Pedagogy, State 

university, Champaign, Illinois. till Otto Salomon:  

My Dear Sir: 

This department has in preparation for the World´s Fair, at Chicago, an exhibit 

of psychological and pedagogical work on a rather large scale. In this exhibit we 

wish to place a specimen copy of all the pedagogical journals in the world. Will 

you kindly assist in this matter by sending at once to the above address at least 

one copy of your excellent publication of recent date?  

To make this endeavor a success, it is necessary to have the cooperation of all.  

Besides the attractiveness in itself of such a feature of the exhibit, it will be a 

valuable means of advertisement for the publisher to have these journals 

brought to the notice of the 100,000 teachers who will visit the World´s Fair 

during the summer. If it is possible to send more than one copy of your 

journal—of different dates—it would be a great advantage both to you and to 

us.  

Very Respectfully Yours 

William O. Krohn    
Salomon fick brev från hela världen som handlade om slöjden och dess betydelse, 

och 1903 svarade Otto Salomon i ett brev till Kandidat Harald Axelsen i Askov om svensk 

slöjd. Axelsen hade tidigare skickat ett utdrag från en tidning skriven av den danske slöjdaren 

Mikkelsen som handlade om den svenska slöjden och Salomons Näässystem och modellserie. 

Axelsen ber Salomon att upplysa hur stor utbredning Näässlöjden har i andra länder och 

Salomon svarar följande:  

Ni ber mig slutligen om några korta upplysningar rörande Nääs-slöjdens 

utbredning i andra länder. Dessa upplysningar kan jag knappast gifva i annan 

form än denna. Om man med Nääs-slöjd förstår arbetandet afv Nääs 

modellserie i oförändrad form, tror och hoppas jag, att Nääs-slöjd ej finnes i 

något land, ej ens i Sverige, men om man med uttrycket afser de på Nääs dels 

uppställda, dels sammanförda grundsatserna för allmänbildande 

slöjdundervisning, då tror jag, att Nääs-slöjd i större eller mindre omfattning 
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förekommer i omkring ett trettiotal olika länder och att den efter alla tecken att 

döma är på god väg att sprida sig till flera.38

              Nääsmetoden fick internationell spridning genom att Salomons idéer, skrifter och 

föredrag uppmärksammades och blev översatta till ett flertal andra språk. Salomons aktiva 

roll som författare till både verk, föredrag och sin tidskrift, Slöjdundervisningsblad från Nääs 

bidrog i all säkerhet till att Nääsmetoden nådde ut till hela världen.  Nedan redogör jag för 

Salomons skrifter och översättningar för att visa att det fanns intresse att föra vidare 

Nääsmetoden och Salomons idéer och tankar om undervisning till ett flertal olika språk. 

Uppgifter om skrifterna har jag hämtat från Thorbjörnssons bok Nääs och Otto Salomon slöjden 

och leken, August Abrahamsons stiftelse arkiv och Thorbjörnsons ”Otto Salomon” Prospects:the 

quarterly review of comperative education. 

• 1876 Kortfattad handledning i linearritning för folk- och slöjdskolor, Göteborg 

Översatt till tyska 1876 Kurze Anweisung in Linearzeichnen für Volks- und Arbeitsschule, 

Göteborg 

• 1876 Om Nääs slöjdskolor. Stockholm 

Översatt till franska  1878, Notices sur le Ecoles de Nääs , Göteborg 

• 1876–84. Slöjdskolan och Folkskolan I-V, Göteborg. 

Tysk översättning 1881 av Wittenberg, Arbeitsschule und Volkschule 

Tysk översättning 1883 av W. Gärtig, Handfertigkeitsschule und Volksschule 

Fransk översättning 1885 av E. Schmitt och Th Petit, Le Travail manuel á lecole primaire 

• 1884. Om slöjden såsom uppfostringsmedel  i  Ur Vår tids forskning, Stockholm, no. 33.  

Tjeckisk översättning 1886, av Franticek Tyhu, Vyueova ruêni praci jako formalnê vzdêla’vajici 

prostrêdek’. Paedagogium Sèsit. no. 7  

Tysk översättning 1884, Die Handfertigkeit als formales Bildungsmittel. Osnabrück 

Finsk översättning 1887, Käsityö, kasvatukusen välikappaleena 

• 1885. Slöjdundervisningsblad från Nääs Av Otto Salomon. Göteborg, 1885-1902. Gavs ut 

tolv gånger per år. 

• 1885 Der Handarbeits-Unterricht für die männliche Jugend und der Slöjdunterricht in der Schule. 

Föredrag hållna av Otto Salomon som har bearbetats av Josef Urban, Vincenz May, 

Wilhelm Bauhofer och Josef Kreibich, Wien  

                                                 
38 August Abrahamsons stiftelse arkiv, , B I; 9 Brev till föreståndaren , nr 493-496 
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• 1886. Der Slöjd im Dienste der Schule. Zeitschrift: Der Arbeiterfreund 

• 1890. Handbok i pedagogisk snickerislöjd, Stockholm 

Engelsk översättning 1892 Charles Neville, The theory of educational sloyd , London och 

Boston 1896 

Italiensk översättning 1893 av Eugenio Pároli, Principi fondamentali del lavoro manuale educatio, 

Palermo 

Spansk översättning 1893 av Joaquin Cabezas, Manual de slöjd en madera  

Engelsk översättning The Teacher’s Handbook of Slöjd. London, 1891. Boston, 1891 

Rysk översättning 1908, Stoljarnyj rucnoj trud., Moskva 

• 1891 Något om Nääs och dess läroanstalter. Göteborg 

• 1892 Föreläsningar över Jean Jaques Rousseau I,II Göteborg 

• 1893 Tankar om slöjd, uppfostran och lärarebildning , Stockholm 

• 1894 Kroppsställningar vid svensk pedagogisk snickerislöjd XVI taflor med text, Stockholm 

• 1894–95.  av Newmann,‘Some Views Concerning the Arrangement of a Series of 

Models’. Hand and Eye, London och 

översatt till spanska, Boletin de Ensenanza Primaria, Montevideo  

• 1897. ‘Teoria de Slöjd’. La Ensenanza Argentina. Buenos Aires, no. 11–13; 

• 1898. ‘Slöjd-Instruction in Sweden’. Pratt Institute Monthly (New York), April. 

• 1899 Tal och fördrag, Göteborg 

• 1899  av Meyer, Die Theorie des pädagogischen Slöjd. Berlin 

• 1900. ‘Institution d’August Abrahamson: Nääs, Göteborg. utgiven till 

världsutställningen i Paris 1900 

• 1904 The August Abrahamson Foundation Nääs, utgiven till världsutställningen i St 

Louis 190439 

• 1905 I pedagogiska frågor, spridda uppsatser, Göteborg  

• 1906 På vinterkurs i Paris, Uppsala   

• 1907 Lärometod och lärarkall, Gävle 

• 1941-42 Tankar om slöjd uppfostran och lärarbildning. Ett urval ur Otto Salomons skrifter 

I,II Red. Rurik Holm, Stockholm  

                                                 
39 Thorbjörnsson,Hans, ”Otto Salomon” Prospects:the quarterly review of comperative education, vol XXIV, no ¾ 1994, p 
471-485, Unesco, International Bureau of Education,Paris  
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• 1952 Föreläsningar i Allmän pedagogik. Ett antal föreläsningar 1903 nedtecknade av 

Ingeborg Kumlander, Stockholm. 

 

I följande avsnitt har jag kopplat ihop Salomons resande med hans skrifter och 

översättningar för att se sambandet och intresset för Nääsmetoden. Salomons resor har jag 

hämtat ur Thorbjörnssons bok Nääs och Otto Salomon slöjden och leken.  

4.5 Salomons resor, skrifter och översättningar  

Salomon var en flitig resenär och reste runt i Europa och träffade slöjdexperter 

och höll föredrag om pedagogik från pedagoger och filosofer som Rousseau, Pestalozzi, 

Fröbel, Cygneus och om slöjden och slöjdens historia. Salomons bok Kortfattad handledning i 

linearritning för folk- och slöjdskolor översattes till tyska samma år som den gavs ut 1876. Men sin 

första resa gjorde han till  Finland 1877 där han besökte skolor och träffade Uno Cygneus den 

finske folkskolans fader som Salomon kallade honom.40 Andra resan gick till Paris 1881 där 

han träffade skaparen av den franske slöjden, Gustave Adolphe Salicis. Ett par år tidigare hade 

Salomons bok Om Nääs slöjdskolor översatts till franska. Under 1883 reste Salomon tillsammans 

med August Abrahamson runt i Europa där de besökte och studerade olika skolor och året 

efter reste Salomon ensam igen till Europa för att hålla föredrag. Nu hade Salomons bok 

Slöjdskolan och Folkskolan översatts till både tyska och franska och hans bok Om slöjden såsom 

uppfostringsmedel översattes till tyska. Föredrag hållna av Otto Salomon hade bearbetats av Josef 

Urban, Vincenz May, Wilhelm Bauhofer och Josef Kreibich tidigare elever till Salomon och 

under 1885 åkte Salomon till Wien för att träffa och stödja sina tidigare elever. Om slöjden såsom 

uppfostringsmedel gavs ut under 1886 i tjeckisk översättning, men någon resa till Tjeckoslovakien 

blev inte av utan under året gick resan till Danmark, Tyskland och Schweiz där han höll 

föredrag. Året därpå besökte Salomon den danske slöjdaren Aksel Mikkelsen som ville göra 

slöjden till ett obligatoriskt ämne, något som Salomon inte kunde hålla med om, utan tyckte 

att slöjden skulle vara frivillig. Under 1888 besökte Salomon Storbritannien och konst och 

industriutställningen i Köpenhamn. Året efter reste Salomon åter till Storbritannien där han 

besökte skolor i Oxford och Cambridge. Salomon reste vidare till slöjdkongress i Hamburg 

och till världsutställningen i Paris där han fick diplom för sitt deltagande. 1890 reste Salomon 

till slöjdskolor i Danmark och Norge för att studera deras arbetssätt och där han även höll 

föredrag. Det var under detta år hans Handbok i pedagogisk snickerislöjd gavs ut på svenska. För 

                                                 
40 Salomon,Otto, Tankar om slöjd uppfostran och lärarebildning, Stockholm,1893 
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att utveckla sin metod gör han ett nytt besök i Danmark 1891 på Askovs skola som 

undervisade enligt Nääsmetoden under hårt motstånd av slöjdaren Aksel Mikkelsen. Under 

1891 ges Salomons Handbok i pedagogisk slöjd ut på italienska, spanska och engelska. Till 

Holland reste Salomon 1893 för studier och skolbesök. Och under 1894 reste Salomon till 

London, Paris och Berlin för att studera. Salomon reste till Oxford där han höll föredrag och 

deltog som representant på lärarekongress för Sveriges Allmänna Folkskollärareförening. 1895 

cyklade Salomon till Köpenhamn från Nääs för att träffa danska slöjdexperter och under 1896 

cyklade Salomon till folkhögskolorna Askov och Vallekilde. Året därpå cyklade Salomon 

genom Holland och Belgien till Paris för att träffa slöjdexperter. 1899 reser Salomon till Italien 

och besökte sin släkt och därefter reste han i Pestalozzis fortspår och träffade schweiziska 

pedagoger. Salomon gör även besök i Tyskland. Under 1900 besöker han sin son Otto i Berlin 

och världsutställningen i Paris där han gav ut en liten tidskrift Institution d’August Abrahamson: 

Nääs enbart för utställningen. Under 1901 reste Salomon runt i Italien, Tyskland och Schweiz 

och under 1902 besökte Salomon Berlin och gymnastiklärareinstitutet och samtalade med 

gymnastiklärare och året efter studerade Salomon lekens historia i Italien. 1904 reste Salomon 

till Storbritannien och Holland där han deltog i kongresser och höll föredrag om slöjden och 

under 1905 och 1906 reste Salomon till Tyskland och Frankrike där han gick på föreläsningar 

och träffade slöjdexperter som han skildrar i På vinterkurs i Paris från 1906. Salomon gjorde 

många resor runt om i Norden och Europa men någon resa till USA, för att delta på 

världsutställningar eller att besöka sin vän och företrädare för den svenska slöjden, Gustav 

Larsson i Boston blev aldrig av. 41

                                                 
41 Thorbjörnsson, Hans, Nääs och Otto Salomon slöjden och leken, Helsingborg, 1990, s 54 
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Salomon håller föreläsning inför den 100:e slöjdkursen sommaren 1903. Mannen  på första raden är 

Henry Rudolph Reichel, vice kansler vid Nordwales universitetet i Bangor.42    

 

4.6 Kursdeltagare  

Lärare och lärarinnor som deltog på seminariet kom inte bara från Sverige eller de nordiska 

länderna. Redan mot slutet av 1870-talet hade andra länder uppmärksammat Nääs 

slöjdseminarium som låg vid Nääs slott på en halvö i Sävelången, en liten sjö mitt emellan 

Göteborg och Alingsås. För att komma till Nääs fick besökarna gå av tåget vid Floda 

station för att sedan ta ångbåten Säfvelången över till Nääs där man tillsammans kunde 

njuta av naturen, leken, arbetet och människorna. Nääs slöjdseminarium och Otto Salomon 

blev kända, till en början i Europa men allt eftersom åren gick även i övriga världen. 

Salomons metod skapade intresse och till Nääs kom officiella delegationer från flera länder  

för att studera verksamheten. Intresset var stort från både politiker, höga tjänstemän, 

professorer och pedagoger men det fanns även privatpersoner som var nyfikna på vad de 

sysslade med på Nääs. Tyskland visade tidigt intresse och redan år 1880 skickade landet en 

delegation för att följa undervisningen på Nääs. Därefter kom Frankrike 1882, Belgien 

1883, Ryssland 1884, Chile 1885, Italien 1887, Japan 1888 och under 1890-talet kom 

                                                 
42 Thorbjörnsson,Hans, Slöjd och lek på Nääs en bildkrönika om kulturarv, Helsingborg,1992, s 41 
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delegationer från Argentina, Brasilien, Bulgarien, Kroatien, Ungern, Irland, Rumänien, 

Sydafrika, Oranjefristaten, Spanien och Uruguay för att studera seminariet. .43  

Det var många kursdeltagare från olika länder som lockades till Nääs. Nääs var 

inte bara en läroanstalt utan också ett hem, ett sommarhem för deltagarna av skilda åldrar, 

olika civilstånd och från olika religioner där män och kvinnor fann rekreation, fysisk 

stimulans och andlig förnyelse. Samvaron präglades av naturlig och okonstlad glädje där 

man vidgade sina vyer och fann en starkare tro på sitt kall. Det var den härliga naturen 

kring seminariet med de grönskande ängarna och den glittrande sjön och den lummiga 

parken uppe på höjden som deltagarna mötte när de kom till Nääs för att lära, arbeta och 

umgås. Det man kan utläsa ur tabellen på följande sida är att deltagarna kom från hela 

världen för att studera på Nääs. Intresset för att delta på seminariet var som störst under 

perioden 1899 fram till det året Salomon avled 1907. Av de länder som var representerade 

på Nääs under perioden 1898 fram till 1917 kom de flesta från Storbritannien, USA, 

Norge, Holland, Danmark, Tyskland, Finland, Österrike, Ryssland och Rumänien därefter 

kom det enstaka deltagare från länder som Belgien, Ungern, Grekland, Polen, Island, 

Egypten, Irland Bulgarien, Portugal, Frankrike och Sydafrika och från Sydamerika 

företrädde deltagarna från Argentina, Brasilien, Cuba. Ända från Australien och Asien kom 

deltagare för att besöka Nääs. I tabellen nedan visas antal kursdeltagare ur Nääs 

årsredogörelser.44  

                                                 
43  Thorbjörnsson,Hans, ”Otto Salomon” Prospects:the quarterly review of comperative education, vol XXIV, no ¾ 1994, p 
471-485, Unesco, International Bureau of Education,Paris 
44 August Abrahamsons stiftelse arkiv, F II b; 1 & 2”Årsredogörelse”  
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  1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1911 1912 1913 1915 1916 1917

Sverige 196 171 206 172 179 175  178 178  195 172 155 138 153 109 
England 8 19 20 24 27 26 22 23 13 21 6 7 4 1   
Tyskland 7 2    4 2 1 6 6 2 5 4    
Danmark 6 7 7 4 4 3 3 7 4 1 1 2  3 1  
Irland 3  1     1  1       
Bulgarien 2   2 1            
Rumänien  2 1 1 1    2 1 2 1  1    
Norge 2 3 3 1 3 4 7 7 1 3 4 7 10 7 5 1 
Ryssland 2 4   1 1  1 5 2 1  2    
USA 2 11 10 11 8 3 2 6 6 4  3 1 1   
Finland 1 1 3 4 2 4 5 3 1 5 2 2 3    
Serbien 1 1               
Egypten 1 1 1     1         
Argentina 1                
Skottland  6 9 5 12 12 21 14 18 23 11 2 2    
Polen   3 3             
Holland   1 4 10 9 8 7 5 6 5 2  1 1  
Island   1  1 1           
Österrike    2    1 1  4 1 11   1 
Grekland    1 1 1   1   2     
Canada    1             
Ostindien    1       1      
Natal     1 1           
Java      1           
Belgien        1   2  3    
Siam        1  1 1      
Cuba         1 2       
Kina       1          
Chile          2       
Ungern           1 2 2    
Schweiz           1      
Montenegro           1      
Oranje 
Fristaten 

          1      

Portugal            1     
Frankrike             1    
Sydafrika             1    
Brasilien             1    
Australien             1    
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Otto Salomon och hans sekreterare förde noggrann statistik över deltagarna. 

Här har de gjort en lista över vilka länder som var representerade på Nääs från skolans start 

1872 fram till 1903.45 Efter 1903 kom det ytterligare besökare från bland annat Kina, Siam, 

Cuba och Australien. Nääs har varit värd för hela världen runt sekelskiftet 1900 då det inte 

fanns några snabba transportmedel att använda sig av för att komma till Nääs. Salomon 

hade elever från många länder över hela världen, vissa länder hade enstaka besökare medan 

andra hade flera som kunde sprida kunskapen om Nääs existens.46

 

Sverige  2872  Egypten  4
England  399  Argentina  3
USA   93  Belgien  3
Skottland 86  Frankrike  3
Finland   74  Island  3
Danmark 65  Schweiz  3
Holland  60  Canada  2
Ryssland  33  Uruguay  2
Österrike 27  Japan  2
Norge  20  Abessinien  1
Ungern  17  Brasilien  1
Italien  17  Chile 1
Bulgarien 12  Serbien  1
Irland  6  Spanien  1
Ostindien 6  Grekland  1
Polen  6  Kapkolonien 1
Rumänien 5  Natal  1

 

 

 

 

 

 

                                                 
45 August Abrahmson Stiftelse arkiv, F II b; 1, ”En sammanställning”, Årsredogörelse 1903,s 40. Har ändrat original 
sammanställningen från bokstavsordning till antal deltagare.  
46  Äldre namn på länder/namn idag,  Ostindien/Syd och Sydöstasien, Abessinien/Etiopien, Kapkolonien/Sydafrika, 
Natal/Område i Sydafrika, Oranjefristaten/ Provins i Sydafrika, Siam/ Thailand 
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4.7 Lärare som undervisade utanför Sverige 

Tabellen nedan visar hur många svenska slöjdlärare och Nääselever som tjänstgjorde från 1887 

i länder utanför Sverige47 Möjligheterna i USA lockade svenska elever som Josef Sandberg till 

Boston, Anna Bågenholm till Chicago och fröken Rodhe till Boston och Philadelphia för att 

undervisa i slöjd.   

 

 

USA 1887 22 
Chile 1887 9 
Storbritannien  1887 11 
Argentina 1888 3 
Sydafrika 1892 2 
Italien 1893 2 
Uruguay 1895 1 
Tyskland 1896 1 
Grekland 1899 1 
Canada 1900 1 
Puerto Rico 1900 1 
Costa Rica 1901 1 
Cuba 1901 5 
Peru 1907 2 
Venezuela 1912 1 
Summa  63 

1800-talet var en omvälvande tid. Modernisering bestod inte bara av en 

omvandling av de materiella villkoren, utan även av nya sociala strukturer, av nya 

attitydmönster och nya möjligheter att resa där lärare och lärarinnor från Nääs reste ut i 

världen för att undervisa i pedagogisk slöjd. Från 1887 åkte flera utav de svenska lärarna 

som hade studerat på Nääs till USA för att undervisa i svensk skolslöjd, en del av dem 

emigrerade och bosatte sig där. Gustav Larsson var en av många lärare som reste 

utomlands för att undervisa.  

                                                 
47 Thorbjörnsson, Hans, Nääs och Otto Salomon, slöjden och leken, Helsingborg,1990, s 257-259 
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Gustav Larsson (1861-1919)48

4.8 Gustav Larsson och slöjden i USA 

Otto Salomon beskriver Gustav Larsson som ”den svenska slöjdens banérförare i Amerika” i 

Slöjdundervisningsblad från Nääs. Gustav Larsson föddes den 10 december 1861 i Skaraborgs 

län. Larsson sökte till Nääs slöjdseminarium, där han deltog i årskursen 1881-1882. Efter 

avslutad kurs vid Nääs arbetade Gustav Larsson vid broderns slöjdskola i Skara och därefter 

startade han slöjdskolor i Örebro län och gick en utbildning på Tekniska skolan i Stockholm. 

Gustav Larsson återkom till Nääs och tjänstgjorde som biträdande slöjdlärare på flera kurser. 

Han var en av många som lockades att lämna Sverige under 1880-talet för att resa till USA. I 

juni 1888 anlände Gustav Larsson till Boston. I USA hade pedagoger uppmärksammat vikten 

av att låta kroppsligt arbete ingå i den allmänna uppfostran. Under världsutställningen i 

Philadelphia 1876 hade intresset för den svenska slöjden och dess metod väckts till liv i USA. 

Det var när professor M. Ordway i Boston gjorde ett besök på Nääs 1884 spridningen av 

slöjden inom unionen tog fart.49 Tio år senare använde tjugofem procent av de amerikanska 

skolorna slöjdsystemet.50

                                                 
48 Thorbjörnsson, Hans, Slöjd och lek på Nääs en bildkrönika om kulturarv, Helsingborg, 1992 
49 Salomon, Otto”Gustav Larsson”.Slöjdundervisningsblad från Nääs, 7/ 1893 
50 Jackson, Philip W. Handbook of Research on Curriculum, New York, 1992 s 905-906.  
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Efter två år i USA skriver Larsson till Salomon som den framstående 

föreståndaren på slöjdskolan i Boston. Där han med nitiskt bemödande fått den svenska 

pedagogiska slöjdundervisningen att vinna mark i Boston med stöd av den rika Mrs Quincy 

Shaw som offrade stora summor för filantropiskt ändamål. 51 Det filantropiska intresset 

från Mrs Shaw skriver Gustav Larsson gjorde det möjligt att driva slöjdskolan i Boston på 

samma sätt som det var för Salomon som hade ekonomiskt stöd av August Abrahamson.   

”Till svar på de många förfrågningar, som ingått rörande den svenska slöjden, 

och hvilka utsikter svenska slöjdlärare kunna hafva att erhålla anställning i Amerika, ber jag 

att i Eder ärade tidning få införa följande” 

Den svenska pedagogiska slöjden omfattas med stigande intresse af 

de amerikanska lärarne. Åtskilliga svenska lärares försök att i amerikanska 

skolor införa svensk slöjd hafva visserligen misslyckats och så tillvida skadat 

saken, att vederbörande fått en felaktig uppfattning om den svenska slöjdens 

lämplighet i Amerika. Hufvudsakliga anledningen till dylika misslyckanden har 

legat uti dessa lärares oförmåga eller försumlighet att sätta sig in uti härvarande 

förhållanden och undervisningsmetoder. Den stora fara, lärare i slöjd äro utsatta 

för, ligger uti belåtenhet med ett någorlunda godt materiellt resultat och ett 

förbiseende af barnets naturliga fordran på en gradvis harmonisk utveckling, 

såsom den pedagogiska slöjdundervisningens egentliga mål.  

Nödvändiga förutsättningar  för slöjdlärare i Amerika äro: 

1. Att ega lärebildning eller därmed jämförlig erfarenhet. 

2. Att någorlunda flytande kunna uttrycka sig på engelska språket 

3. Att minst ett halft år hafva vistats i landet och studerat där brukliga 

undervisningsmetoder. 

4. Att ega tillräcklig kunskap om och färdighet i det praktiska slöjdarbetet för att 

kunna tillämpa den systematiska öfningsserien  på för lokala förhållanden 

afpassade modeller. 

5. Att själf kunna utföra arbetsritningar och förmå undervisa andra däri enligt 

amerikanska metoder.52 

Enligt June Eyestone byggde Larsson upp slöjdskolan Sloyd Training School 

of Boston, en skola för både barn och lärare, där han undervisade över 400 lärare i slöjd 

vilka spred idéerna vidare. Larsson förändrade slöjdsystemet så att det skulle passa de 

                                                 
51 Salomon, Otto” Herr Gustav Larsson”.Slöjdundervisningsblad från Nääs, 7/ 1890 
52 Salomon, Otto ”Svenska slöjdlärare i Amerika” .Slöjdundervisningsblad från Nääs, 9/ 1893 
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behov som barnen och lärarna hade för att kunna utvecklas och undervisa efter lokala 

förhållanden. I likhet med sin lärare Salomon så anpassade Larsson slöjden efter den 

rådande läroplanen. Vid denna tid handlade det mer om en framstegsvänlig idé och i 

synnerhet i relation till den integrerade läroplanen som berörde den praktiska utbildningen 

genom hela landet. Metoden fick kritik som oftast bestod av att slöjden och konsten skulle 

skiljas åt. De som ägnade sig åt konsten ansåg att slöjden och dess metod saknade 

kreativitet både hos lärare och barn, enligt Eyestone. För att skilja på konst och slöjd 

modifierade Larsson slöjdens läroplan på tre områden. För det första ändrade han på 

utformningen av teckning i slöjdens läroplan. Till en början kopierade man Salomons 

modeller och när barnen hade förstått hur de skulle använda sig av teckning fick de 

tillåtelse att tillverka egna modeller. Dessa slöjdmodeller var oftast leksaker. För det andra 

genomförde Larsson Salomons idé att slöjdmodellerna kunde ändras beroende på att 

människor lever på olika platser och har olika levnadsförhållanden. De svenska modellerna 

var gjorda för de svenska eleverna och Larsson menade att lärarna fick designa om 

modellerna för att passa till de lokala förhållandena i USA. Den tredje och sista 

förändringen enligt Eyestone var att han breddade möjligheten till lärande genom att också 

använda smide, maskinarbete, metallarbete, bokbinderi, tryckeri, cementarbete och 

möbeltillverkning.53

 Gustav Larsson deltog på världsutställningen i Chicago 1893 där han 

engagerat marknadsförde den svenska slöjden. Larssons avsikt var att lansera slöjden som 

utbildningens svar på samhällsförändringen under industrialiseringen.54 Det var efter 

världsutställningen som den svenska slöjden genom Larsson uppmärksammades och 

därefter beslutades att slöjden skulle införas i flera skolor i landet. Gustav Larsson nämns i 

den i New York och Chicago utgivna tidskriften The School Journal. Utgåvan den 23 mars 

1895 innehöll flera uppsatser om den svenska slöjden och dess framsteg i USA. Tidskriften 

framhåller att den svenska slöjden utövas i mellanskolorna och att vid världsutställningen i 

Chicago hade över sextio skolor uppvisat användningen av den svenska slöjden.  

                                                 
53 Eyestone,June,E, “The influence of swedish sloyd and its interpreters on American art education”, STUDIES in 
Art Education, A Journal of issues and Reserch, Florida,1992, vol34 issue 1, s 31-33 
54 Eyestone,June,E, “The influence of swedish sloyd and its interpreters on American art education”, STUDIES in 
Art Education, A Journal of issues and Reserch, Florida,1992, vol34 issue 1, s 28-38 
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The School Journal skriver: ”Den svenska slöjden håller på att ta våra skolor 

med storm.” 55  I en annan artikel görs ett porträtt av Gustav Larsson och hans framgångar 

i USA.  

Larsson var aktiv med att skriva artiklar, broschyrer, handböcker och att hålla 

föredrag och få igång slöjdundervisning runt om i landet: Larsson skrev ett flertal böcker 

om slöjd som uppmärksammades. Dr. C. Hanford Henderson från New York ger 

synpunkter på slöjdens värde inledningsvis i Gustav Larssons bok The Sloyd of America.  

Henderson beskriver slöjden som den mest lovande satsning som har gjorts för att 

förverkliga organisk utbildning. Slöjden är viktig för att utveckla barnens känsloliv, tillåta 

barnen att välja vad dom vill göra och skapa ett större intresse och kärlek till arbetet. 

Henderson skriver vidare: 

The task proposed for itself by sloyd is exceedingly subtle, to 

engage the interest and spontaneity and affection of a child, to cultivate the 

sense of beauty and the finer sense of touch, to increase the general bodily 

health and poise, and, finally, by the directed and purposeful overcoming of the 

resistance of the material, to give power of brain and skill of hand.56

Larsson har skrivit följande verk om slöjd: Teachers´ sloyd manual, 1890, Sloyd 

for elementary schools contrasted with the Russian system of manual training, 1893, Handbook of 

geometrical wood carving, 1895, Sloyd theory and practise illustrated, 1904, Elementary sloyd and 

whittling, 1906, Sloyd for three upper grammar grades, 1907,Working drawings of models in wood-

turning, 1912,  The sloyd of America 1888-1900, Sloyd for American schools, 1897 Sloyd as a part of 

general education, 1907, Sloyd, 1902 och till utställningen i Chicago skrev han Working Drawings 

of models in sloyd, 1895 som uppmärksammades  av flera skolstyrelser i USA.57  

Från slöjdseminariet i Boston under ledning av Gustav Larsson gavs 

tidskriften Sloyd bulletin ut med början i maj 1898. Första nummret innehöll: “The origin 

and history of sloyd in Sweden and the principles underlying the work of The sloyd 

Training school, Boston” och “Sloyd in Ireland” samt notiser och litteraturförteckning. 58 

Larsson var redaktör för tidskriften Sloyd Record som gavs ut från 1904 till 1912 i Boston.59  

                                                 
55 Salomon, Otto ”Den svenska slöjden i Amerika”. Slöjdundervisningsblad från Nääs, 5/ 1895 
56 Larsson, Gustav, The Sloyd of America, Boston, 1888-1900, s 6-7  
57 Eyestone, June, E, “The influence of swedish sloyd and its interpreters on American art education”, STUDIES in 
Art Education, A Journal of issues and Research, Florida,1992, vol34 issue 1, s 31  
58 Salomon, Otto ”Sloyd bulletin” Slöjdundervisningsblad från Nääs, 10/ 1898 
59 Eyestone, June, E, “The influence of swedish sloyd and its interpreters on American art education”, STUDIES in 
Art Education, A Journal of issues and Research, Florida,1992, vol34 issue 1, s 31  
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 Gustav Larsson ägnade sitt liv åt den amerikanska slöjden och blev amerikansk 

medborgare innan han dog i sitt hem i Wollenston, Massachusetts  den 23 juli 1919.60   

Larssons skrev Sloyd, 1902 då vänner ansåg att en bok om slöjd behövdes för att 

slöjden skulle förstås bättre. I boken beskriver Larsson Salomons syfte och metoder och att 

Larsson blev inbjuden till världsutställningen i Chicago 1893 för att ta upp frågan om 

skillnaden mellan det ryska systemet och den svenska slöjden.  

The word ”sloyd” means manual training for the sake of general development, 

Physical, mental, and moral, and it also means that kind of hand-work which 

will best stimulate the right kind of head-work; and, as this word alone sets 

forth the true aim of this system, it seems desirable that it be retained.61        

I The Sloyd of America beskriver Larsson hur undervisningen går till och vilka övningar och 

verktyg och modeller som används i undervisningen. Larsson visar ritningar på verktyg och 

föremål som tillverkades och hur bland annat en slöjdbänk ska se ut.  

Slöjdbänk designad av Larsson 1889.  

Brev som Larsson skrev till Salomon finns bevarade på landsarkivet i Göteborg 

och i August Abrahamson stiftelses arkiv. Larsson skrev till Salomon med en ton av 

tillgivenhet och tacksamhet. Den 17 februari 1889 skriver Larsson till Salomon där han 

berättar hur det är i Boston: 

Herr Otto Salomon 

Vördade lärare! 

Jag är ledsen över att jag dröjt så länge innan jag låtit höra av mig, flera 

omständigheter hvilka Herr Salomon lätt torde gissa, har gjort att jag icke 

skrifvit. Nu senast då jag öfvertagit min egen skola och sålund oberoende skulle 

jag med största tacksamhet emotse ett svar på denna min skrifvelse. 

                                                 
60 Who was who in America,”Larsson, Gustav”, Vol 1 1897-1942, Chicago 1943 
61 Larsson, Gustav, Sloyd, Boston,1902, s20 
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Förbigående alla svårigheter och besvär som jag hittills haft vill jag nu berätta 

Herr Salomon på hvad ståndpunkt den svenska slöjden står i Boston. 

Understödd af flera rika personer förnämligast en Mrs Shaw har jag nu fått min 

skola i full gång. Omkring hundra elever ibland dem tjugosex lärarinnor åtnjuter 

dem undervisning. Jag har dem fördelade på elva klasser i veckan nästan 

samtliga egnade sig åt slöjden. I mitt kontrakt är aftaladt att jag skall till 

nästkommande juli månad visa hvad jag kan åstadkomma. [--------] Slöjdideérna 

är ännu här så nya, och de flesta ha ännu icke fattat hvad egentliga ändamålet 

dermed kan vara. Visar sig resultaterna af denna termins arbete tillfredställande 

tror jag dock att det skall här bli plats för flera slöjdlärare! Herr Fallén har fått 

löfte om en ny anställning på en annan plats. Han är dock kvar i Boston. En 

slöjdlärare L. Eriksson från Minneapolis, väl känd i Sverige, har på Falléns 

rekommendation öfvertagit hans undervisning. Hvad Herr Eriksson bekräftar 

tror jag att hans idéer, tråkigt nog äro mera riktade åt hus- eller hemslöjd än åt 

skolslöjden. War god framför min vördnadsfulla helsning till Herr Abrahamson. 

Med all tacksamhet helsar jag Eder och beder Eder med tillförsigt om ursäkt, 

för mitt lång dröjande. Med största högaktning Gustav Larsson   

War god skicka mig Slöjdundervisningsblad från Nääs för detta år, min bror 

tillsänder Eder prenumerationsavgiften. Med förändring av modellerna följer 

jag det pedagogiska slöjdundervisningssystemet, och jag finner allt mer och mer 

fördelen och nyttan af Edra åsikter. Många svårigheter äro här att bekämpa.62

Larsson och Salomon har en flitig brevkontakt. Larsson skriver till Salomon 1900 om förtal 

och osanningar rörande slöjden: 

Bäste Herr Salomon! 

Hjertligt tack för Edert brev af den 15/2 äfven som för de broschyrer jag 

mottagit hvilka jag genomläst med stort intresse. Jag är vid god hälsa och vårt 

arbete går fortfarande framåt. Hjertligt tack för alla de goda råd, lärdomar och 

inspirationer jag får af Eder angående de osanningar och förtal som af den 

rörande slöjden så har jag nyligen sett i tidningar att den der mannen Tadd från 

Philadelphia är stadd på en ”kortare tripp” i western för att sprida ”sitt system” 

samt utgjuta sin galla öfver vad han kallar Sloyd. Jag hoppas att under nästa 

veckas lopp få vårt 9de nummer af The Sloyd Bulletin färdigt och skulle jag vid 

tillfälle önska höra Eder ”opinion” därom. [-----] Jag vill också, ”oss emellan”, 

berätta att för ett par veckor sedan fick jag den glädjande underrättelsen att min 
                                                 
62 August Abrahamson stiftelse arkiv E III; 10 
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lön blifvit ökad med 500 dollar om året från å med 1a Jan i år. Jag hoppas 

Salomon förlåter mina skrif-slarf-fel. Jag har den fula vanan att låta handen 

”slänga” för fort då mina tankar äro som mest lifliga. Beder om mina helsningar 

till Fam Salomon och ”[oläsligt] friends” 

Eder ömt tillgifne 

Gustav Larsson63

 

  

 
John Dewey (1859-1952) bilden är tagen 1890 

4.9 Pedagogen John Deweys inbjudan   

Filosofen och pedagogen John Dewey skrev till Salomon där han bjöd Salomon till USA 

för att föreläsa om Näässystemet. Dewey hade ett stark växande intresse för filosofi. I 

1890-talets USA fanns stora samhällsproblem som var grunden för den litet uppgivna fin de 

siècle stämning, som var utmärkande för tiden med de samhällsekonomiska förändringarna. 

Den stora invandringen och den höga arbetslösheten ledde till rotlöshet och social misär 

något som intresserade pedagogen John Dewey. Hos Dewey möter läsaren en tänkare som 

anser att skolan och sociala institutioner är viktiga instrument för en gynnsam utveckling 

för individ och samhälle och att en god utveckling av samhälle förutsätter att varje enskild 

individ får möjlighet till optimal utveckling.64  Under perioden 1894-1904 arbetade Dewey 

på Chicago universitetet, som ansvarig för den filosofiska avdelningen som även hade 

psykologi och pedagogik. Pedagogiken omorganiserades under ledning av Dewey och blev 

en separat avdelning. Det var under denna period som Dewey särskilt intresserade sig för 

undervisning och uppfostran och utbildning sågs som en av de elementära metoderna för 

sociala framsteg och reformer. 1897 skrev Dewey Ethical Principles Underlying Education där 
                                                 
63 August Abrahamson stiftelse arkiv E III; 27 
64  Hartman, Sven, John Dewey- om reflektivt lärande I skola och samhälle, Stockholm, 2003 s 15 
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han beklagade den traditionella separationen av moralen och det intellektuella i 

undervisningen. 1899 gav han ut The School and Society som enligt Sven Hartman är ett av 

Deweys mest inflytelserika arbeten på det pedagogiska området. Framställningen i The 

School and Society utgår från verksamheten som Dewey grundade tillsammans med sin fru 

Alice Chipman 1896. En experimentskola vid universitetet i Chicago känd som The 

Laboratory School eller The Dewey School. I The School and Society presenterade Dewey sin 

syn på utbildning som en process med individuellt lärande. Skolan och det sociala 

framåtskridandet måste ses med hänsyn till samhällsutvecklingen. Dewey menar att om vi 

ser hur skolan ser ut idag, finner man att utvecklingen går mot ett införande av praktiska 

ämnen, pedagogiska verkstäder och hushållsämnen som sömnad och matlagning. Enligt 

Dewey har inte detta gjorts med avsikt utan genom experiment och att man då upptäckte 

att eleverna blev mer intresserade. Om vi skulle fråga de som är vänligt inställda till 

införandet av praktiska ämnen i skolsystemet skulle antagligen huvudargumentet vara att 

barnens spontana intresse och deras uppmärksamhet ökar och att de håller dom vakna och 

aktiva istället för passivt mottagande. Men enligt Dewey blir barnen nyttigare och 

kunnigare och därför mer benägna att hjälpa till i hemmet, vilket förbereder dem mer för 

de praktiska plikter som deras vuxna liv kommer att föra med sig. Flickorna blir mer 

effektiva husmödrar och pojkarna förbereds för sina framtida yrken om 

utbildningssystemet endast bestod av yrkesskolor menade Dewey. Enligt Dewey måste man 

se på arbeten med trä och metall, vävning, sömnad och matlagning som metoder för att 

överleva och inte som undervisningsämnen.65

Under 1904 flyttar Dewey till New York och börjar vid Columbia universitetet. 

Det var under åren på Columbia universitetet som han skrev sina mest kända pedagogiska 

verk som How We Think från 1910 där han utvecklade idén om tanken som problemlösning 

och utbildningens faktiska betydelse. Dewey var engagerad i politiska, sociala och kulturella 

angelägenheter och var stödmedlem i flera organisationer, bland annat The American Civil 

Liberties Union. Efter första världskriget var han engagerad och intresserad av utbildning i 

andra länder vilket gjorde att Dewey och hans fru besökte Japan, Turkiet, Mexico och 

Sovjetunionen66

  

                                                 
65 Dewey, John, Individ, skola och samhälle, utbildningsfilosofiska texter, Stockholm, 2004, s 57-72 
66 Lawrence A. Cremin ”Dewey, John”, Dictionary of American Biography, Supplemment Five, New York, USA,1977. s 
169-173  
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Den sjunde mars 1904 skriver Dewey till Otto Salomon från universitetet i Chicago. 

The university of Chicago 

The school of education John Dewey, Director 

 

Herr Otto Salomon,  

Naas, Floda Station, Sweden 

My dear Sir:- 

 

Miss Langley has written you inviting you to give some 

instruction in Sloyd here during our summer quarter. I am writing to reinforce, 

if possible, her invitation; and also to communicate with you regarding the 

financial aspect of the matter. In case you care about accepting the proposition 

which would take more of your time we shall be glad to pay you $300.00; if you 

can come for three weeks, $150.00. Of course we understand that this is not an 

adequate inducement for you to make a trip to this country ; but thought if you 

are coming to this country anyway you may be interested in getting an inside 

view of a typical American educational institution. 

 Please understand that the details as explained by Miss Langley 

are subject to rearrangement to meet your wishes, and that if you feel able to 

accept either invitation we shall hope to have you express yourself fully 

regarding the arrangements which would be most satisfactory to yourself. 

Hoping that you are able to do America and this Institution the honor of this 

visit, I remain 

Yours very truly,  

John Dewey67

Deweys brev till Salomon tyder på ett intresse och att det skulle vara en ära för 

Dewey att Salomon kom till Chicago universitetet och föreläste om Näässystemet. John 

Dewey anses som nittonhundratalets mest inflytelserike pedagogiske tänkare. Dewey 

övergav idealismen i slutet av 1800-talet och blev en av de viktigaste företrädarna för 

pragmatismen som hade haft en stark ställning i den nordamerikanska filosofin. 

                                                 
67 August Abrahamson stiftelse arkiv E III; 33  
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Pragmatismen innebär en betoning av handling och handlingsliv; där det praktiska omfattar 

både människors sätt att handla mot sina medmänniskor och det de uträttar.  

 Dewey såg den moderna tidens problem där naturvetenskapen och tekniken 

utvecklades mycket snabbare än sociologin och pedagogiken. Kunskapen om maskiner var 

mer avancerad än kunskapen om människorna. Dewey menade att det var skolans uppgift 

att förbereda barnen till ett samhälle med demokrati med friare samvaro mellan grupper, 

klasser, raser och folk och en skola som inte bara gynnade de duktiga eleverna. Deweys 

teori brukar sammanfattas med sentensen ”learning by doing”. Dewey menade att 

kunskapen ökar hos eleverna endast om de får pröva sina kunskaper och får orientera sig i 

det verkliga livet. Det utbildningstänkandet som förknippas med Dewey är den så kallade 

progressiva pedagogiken eller aktivitetspedagogiken som betonade elevernas verksamhet 

”learning by doing”. I Tyskland fanns liknande skolor under namnet arbetsskolor. 68

Miss Langley var elev på Nääs i augusti 1900. Hon deltog i den 89 kursen 

tillsammans med andra engelskspråkiga elever. Langley och hennes vänner bjöd 

tillsammans in Herr Salomon.  När Langley återkom till USA blev hon kollega med John 

Dewey på University of Chicago. Langley skriver till Salomon den tjugoåttonde februari 

1904.  

My Dear Herr Salomon: 

Your son may have written you of his visit to the University of Chicago? In that 

cause you will, perhaps, the more easily recall miss Butter and  miss Langley. 

Your son told me, that you were contemplating a visit to the United State 

during the rising summer or autumn. In view of that fact, we have outlined a 

plan which we hope may find favour in your eyes. The essential idea is that you 

should find it within the compare of your time and good pleasure to give, in the 

School of Education of the University of Chicago a  series of believes on Sloyd. 

This idea could be worked out in one of to ways. According to one plan, we 

should endeavour to reproduce as nearly as possible, the Nääs course, with you 

as the Director. If you should do this, Miss Butter and I would work entirely 

under your supervision and carry out, to the best of our ability, your ideas. [----] 

Socially, we could promise you and Mrs Salomon as busy a time as you would 

accept. Can we not induce you to consider one of  these plans, preferably  the 

                                                 
68 Liedman, Sven-Eric, I skuggan av framtiden, Stockholm, 1997, s 241-261 
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first? Professor Dewey will and by this mail a letter concerning the financial 

side of our proposition.  

Sincerely yours  

Elizabeth Euphrosyne  Langley    
Trots Deweys åsikter om att trä och metall, vävning, sömnad och matlagning var 

metoder för att överleva och inte lämpliga som undervisningsämnen bjöd han Salomon till 

USA för att föreläsa om slöjden på Chicago universitetet, vilket måste ses som att det fanns 

ett intresse för den svenska slöjden och Näässystemet. 

4.10  Världsutställningarna   

På Utställningen i Philadelphia visade Nääs upp sin verksamhet med modeller, ritningar, 

foton och verktyg. Men det var på Chicagoutställningen 1893 som den stora satsningen 

gjordes med modeller och fotografier och med en slöjdverkstad där Gustav Larsson 

undervisade barn i slöjdande.69 Salomon skriver i Slöjdundervisningsblad från Nääs om den 

svenska slöjden i Chicago där Nääs representerar med en fullständig modellserie med 

tillhörande övningar, planscher över kroppsställningarna och böcker mm. Salomon skriver 

om hur den svenska slöjden har fått ett särskilt kapitel i den svenska utställningskatalogen 

där svensk kultur har blivit föremål för vägledande framställningar. I samband med 

utställningen i Chicago skriver Salomon att han har blivit ombedd att hålla föredrag på 

skolkongresser om ”Uppkomsten, nuvarande villkoren och framtida utsikter för slöjd och 

handarbete i samband med allmän uppfostran i Sverige”. Salomon skriver att den svenska 

slöjden sannolikt kommer att bli representerad i flera andra länders skolutställningar.70      

I Chicago 1893 hölls den mest betydande utställningen i USA under 1800-talet. 

Utställningen är mera känd under namnet ”White City” eller ” The Chicago Worlds Fair of 

1893.” Till utställningen kom 21.5 miljoner besökare.71 Till utställningen i Chicago 

tilldelades Sverige en tomt på 11.000 kvadratmeter där den ”svenska villan” byggdes upp.  

Till St. Louis öppningsdag den 30 april 1904 kom över 200.000 besökande där Theodore 

Roosevelt invigde utställningen. När utställningen stängde hade St. Louis haft 19,694,855 

besökare.72 Salomon skickade modeller och ritningar även till St. Louis-utställningen och 

                                                 
69 Thorbjörnsson, Hans, Nääs och Otto Salomon slöjden och leken, Helsingborg,1990, s 70 
70 Salomon, Otto, “Den svenska slöjden i Chicagoutställningen” Slöjdundervisnigsblad från Nääs, 2/1893  
71 Findling John E. Pelle, Kimberly D. Historical Dictionary of  World´s Fairs and Expositions, 1851-1988, 
Westport,Connecticut,1990, s 122-132   
72 Findling John E. Pelle, Kimberly D. Historical Dictionary of World´s Fairs and Expositions, 1851-1988, 
Westport,Connecticut,1990, s 178-185   
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fick stor uppmärksamhet genom att bli tilldelad ”grand Prize” för sin verksamhet. Salomon 

reste aldrig till världsutställningarna i USA men reste till världsutställningen i Paris 1900 

med 50 miljoner besökare där han stannade i sex veckor. Salomon skriver om slöjden på 

världsutställningen i Paris i sin tidskrift. På expositionen var han sysselsatt med att ställa i 

ordning utställningen men studerade uppfostran och undervisningsgruppen som 

representerades av länder som Ryssland, Portugal, Spanien, Frankrike, Japan, England, 

Österrike-Ungern, Norge, Danmark, Schweiz, Holland och Nordamerikas förenta stater. 

Salomon gjorde besök i ett flertal skolor i Paris där han var särskilt intresserad av teckning 

och slöjd. Enligt Salomon hade den svenska slöjden fått tjäna såsom mönster i de mest 

skilda länder som var representerade på utställningen. Vissa använde modellserierna från 

Nääs i oförändrat skick men tydligast utmärktes påverkan från Sverige på utställningarna 

från Ryssland, Österrike-Ungern samt från de engelska skolorna och den kände svensk-

amerikanen Gustaf Larssons slöjdinstitut i Boston skriver Salomon i Slöjdundervisningsblad 

från Nääs. Nära släktskap med den svenska slöjden kunde man se på de norska och finska 

utställningarna enligt Salomon.73

På begäran av kommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen i Paris 

1900 sände stiftelsen ett antal stora fotografier och en särskild utarbetad illustrerad skrift på 

franska språket. Broschyren Institution D`August Abrahamsons Nääs, Description Faite Par Otto 

Salomon A L Òccasion De Lexposition Universelle A Paris 1900 uppmärksammades genom att 

bli tilldelad en guldmedalj, vilket Nääs ansåg som hedrande för verksamheten. Till det 

internationella pedagogiska museet i Paris överlämnades fotografier från Nääs som gåva.74 

Efterfrågan av teknisk kunskap och vetenskap hade sin början i ”The Great Exhibition” 

1851 och Parisutställningen 1867 och blev symboler för utvecklingen av utbildningen 

Utställningarna var en mötesplats för massorna, men på flera sätt var det en 

borglig stadskulturs mentalitet. Besökarna var många som konstnärer, filosofer, författare 

och journalister, vetenskapsmän och ingenjörer, industrialister och arbetare, kungar, adel 

och borgare, stadsbor och lantbor, män och kvinnor av olika nationaliteter och hudfärg. 

Sverige anordnade industriutställningar med början 1823, men var en oerfaren nation inom 

området, då befolkningen till största delen fick sin försörjning genom jordbruket. En 

socialideologi tog form där syftet var att främja ordning och skötsamhet. Utställningarna 

                                                 
73 Salomon, Otto, ” Slöjden på världsutställningen i Paris” Slöjdundervisningsblad från Nääs, 6/1901  
74 August Abrahamson stiftelse arkiv, Årsredogörelser 1900, F II b;1, s 33 
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som anordnades av hantverksskolorna under 1830- och 1840 talet omtalades som en 

förnuftig och lämplig förströelse för arbetarna. Estetisk bildning och moralisk eller dygdig 

utveckling antogs ofta höra nära samman, att fostras till god smak var att civiliseras en 

aning.  

Med början 1866 anordnades en serie skandinaviska utställningar i 

Stockholm och Köpenhamn och mot seklets slut och med en stärkt industriell självkänsla 

fick även kulturmanifestationer ett stort värde. Svenska slöjdföreningen fanns med under 

1866 års utställning. Syftet var att fostra och undervisa besökarna och deras verksamhet 

präglades av ett tidstypiskt filantropiskt engagemang. Genom skolverksamhet, museer och 

utställningar sökte föreningen förverkliga sin målsättning och ge en estetisk bildning. De 

materiella framstegen representerade endast en del av den utveckling som utställningen 

visade, där den moraliska och estetiska bildningen lyftes fram. Människan förändrades i takt 

med kulturen, hennes sinnen förfinades och hon utvecklade nya behov. Utställningar gav 

uttryck för en civilisationsuppfattning och en helhetssyn på den mänskliga kulturen, i vilken 

den andliga materiella utvecklingen var nära förenade med varandra.  

Världsutställningarna i Amerika mellan 1853-1893 präglades av att skapa ett 

symbolspråk, en mytologi och en estetik, och på det sättet inta en epoks drömmar och 

fantasi som var ett centralt moment i befästandet av nya kulturella värden.75 Första gången 

USA anordnade en världsutställning var i Philadelphia 1876, där Sverige deltog tillsammans 

med andra europeiska länder. I Philadelphia 1876 hölls världsutställningen för att fira 

hundra års jubileum av Amerikas självständighet med en nykomponerad marsch av Richard 

Wagner. På utställningen visade länder från hela världen upp möbler, musik instrument, 

vapen, ljuskronor, elektriska maskiner brandbilar, tryckpressar och för första gången 

visades skrivmaskinen och den mekaniska räknemaskinen upp för publiken. På finaldagen 

den tionde november hade 9,789,392 besökt utställningen.76

 

 

 

                                                 
75 Ekström, Anders, Den utställda världen, Stockholmsutställningen 1897 och 1800-talets världsutställningar, Stockholm, 1994, 
s 18-95 
76 Findling John E. Pelle, Kimberly D. Historical Dictionary of World´s Fairs and Expositions, 1851-1988, 
Westport,Connecticut,1990, s 55-61   
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5. Sammanfattning  

Den betydelse Nääs och Otto Salomons hade för slöjdundervisningen utanför Sverige var 

förknippat med samhällsutvecklingen och utvecklingen av undervisningen och pedagogiken 

kring sekelskiftet. Nääsmetoden innebar att undervisningen skulle ske i en planerad ordning 

från det lätta till det svåra och från det enkla till det sammansatta, från det bekanta till det 

obekanta, från det konkreta till det abstrakta. Undervisningen skulle ske i en genomtänkt 

ordning där man använde ritningar och modeller och slöjden skulle kombineras med 

teckning där modellen skulle tecknas, innan den skapades. Salomon tog både lärdom och 

intryck av pedagoger och filosofer som Comenius, Locke, Francke, Rousseau, Basedow, 

Pestalozzi, Herbart, Fröbel, Huxley, Ruskin.  

 Särskilt viktiga för Näässystemets påverkan i USA var världsutställningarna 

1853-1893, Gustav Larssons engagemang 1888 fram till sin död 1919 och de Nääselever 

som undervisade runt om i USA från 1887. 

Världsutställningar gav uttryck för en civilisationsuppfattning och en helhetssyn på den 

mänskliga kulturen. Världsutställningarna i Amerika präglades av att befästa nya kulturella 

värden som symbolspråk, mytologi och estetik. Genom att medverka på 

världsutställningarna med sina miljontals besökare hade man möjlighet att påverka 

utvecklingen och marknadsföra idéer, produkter och kultur. Nääsmetoden var till en början 

representerade på världsutställningarna med modeller, ritningar, foton, verktyg och 

slöjdverkstad. Därefter använde flera länder modellserierna från Nääs i sina utställningar. 

Nääs fick stor uppmärksamhet och blev tilldelat flera utmärkelser för sin verksamhet. 

Världsutställningarna medförde att Näässystemet vann spridning inom många länders 

undervisningsväsen. 

Den engelske filosofen John Locke inspirerade Salomon till att varva teori 

och praktik som har likheter med Dewey. Dewey menade att kunskapen ökar hos eleverna 

endast om de får pröva sina kunskaper och får orientera sig i det verkliga livet. Trots att 

Dewey ansåg att arbeten med trä och metall, vävning, sömnad och matlagning var metoder 

för att överleva och inte undervisningsämnen, visade Dewey intresse för Salomon och 

Nääsmetoden genom att bjuda in honom till att föreläsa och undervisa på universitet i 

Chicago. 

Det fanns intresse från svenska och utländska elever att delta på 

Nääskurserna och undervisa enligt Nääsmetoden. På så sätt blev de ambassadörer för 
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Näässystemet. Gustav Larsson beskrivs som ”den svenska slöjdens banérförare i Amerika” 

av Salomon. Larsson byggde upp slöjdskolan, Sloyd Training School of Boston, där han 

undervisade över 400 lärare i slöjd som i sin tur spred idéerna vidare. Gustav Larsson 

uppmärksammades i USA när han engagerat marknadsförde den svenska slöjden som 

utbildningens svar på samhällsförändringen under industrialiseringen. Larsson var en flitig 

författare och skrev ett flertal böcker om slöjd och gav ut en tidskrift där han förespråkade 

Nääsmetoden. Vilket kan ha haft betydelse för att slöjdsystemet användes av tjugofem 

procent av de amerikanska skolorna i årskurs sju till tolv och i Chicago hade över sextio 

skolor uppvisat användningen av den svenska slöjden.  

Salomons insatser för skolslöjden har varit epokavgörande som grundare av 

Nääs slöjdseminarium och som författare. En viktig insats var Slöjdundervisningsblad från 

Nääs där idén var att nå ut till sina tidigare elever och lärare över hela världen, tidskriften 

efterfrågades också från skolor och utställningskommittéer. Salomon skrev flera böcker 

som blev översatta till ett flertal språk, vilket underlättade för lärare och elever att undervisa 

efter hans idéer. Salomon fick sin internationella spridning genom att hans idéer, skrifter 

och föredrag uppmärksammades och blev översatta till ett flertal andra språk. Salomon var 

en flitig resenär och reste runt i Europa och träffade slöjdexperter och höll föredrag om 

pedagogik och om slöjden och slöjdens historia. Av Salomons aktiva resande och 

föreläsande kan man utläsa att intresset var stort för hans idéer. Det var genom slöjden 

som Salomon med sitt starka engagemang byggde upp sin trovärdighet och förde vidare de 

pedagogiska idéerna både inom och utanför Sverige.  
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