
 

1880–1920: SINGELKVINNORNA OCH SLÖJDEN
När fabrikerna och människorna blev fler,  
växte städerna sig mer än dubbelt så stora. 
Samtidigt emigrerade 
en miljon svenskar till Amerika. 
De flesta var män.  
Det blev överskott på singelkvinnor.  
Kvinnorna kämpade för rösträtt, 
utbildning och arbete.  
Att bli handarbetslärarinna 
blev en ny yrkesmöjlighet för kvinnor. 

1880–1920: SINGLE WOMEN AND SLOYD
As the number of factories and the population grew,
the cities more than doubled in size.
At the same time a million Swedes 
emigrated to America,
most of them men. 
There was a surplus of single women. 
Women fought for the right to vote, 
for education, and work. 
Becoming a handicrafts teacher 
was a new career opportunity for women.

Vilken människa vill slöjden skapa?  
Slöjd för flickor: den goda husmodern 
Slöjd för gossar: personlig utveckling

What kind of people does sloyd aim to create?  
Sloyd for girls: the good housewife  
Sloyd for boys: personal development
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För Hulda Lundin var väggplanscher och teckningar 
på svarta tavlan viktiga hjälpmedel i undervisningen, 
så att läraren kunde visa många elever samtidigt. 
I dag lär sig många elever att sticka och virka på egen 
hand med hjälp av datorn. Det ger läraren mer tid att 
diskutera och vägleda. 

Jämför denna plansch med strumpan i montern här 
intill! NM.294402

For Hulda Lundin, wall charts and drawings on the black 
board were important teaching tools, so the teacher could help 
many pupils at the same time. Today many pupils learn to knit 
and crochet themselves with the help of computers. This gives 
the teacher more time for discussion and guidance. 

Compare this chart with the sock in the adjacent stand! 
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Hulda Lundin (1847-1921) och två elever i kvinnlig slöjd, 
som textilslöjd då kallades, i Katarina folkskola 1892. 
I slöjden hittade hon flera begåvningar till sin syster 
Augustas modeateljé i Stockholm. 
foto Stockholms stadsmuseum.

Hulda Lundin (1847-1921) and two pupils in »women’s sloyd«, 
as textile sloyd was called at the time, at Katarina elementary 
school in 1892. She found several gifted sloyd pupils for her sister 
Augusta’s fashion studio in Stockholm. 
photo Stockholm City Museum.

VARFÖR SLÖJD? 
Folkskolan var mest ett evigt pluggande och rabblande. 
Alldeles för teoretisk, tyckte politiker och debattörer
och krävde slöjd på schemat.

De radikala ville ge barnen arbetsglädje  
och en allsidig, harmonisk utveckling: 
»Vägen till hjärnan går genom handen.«  
De konservativa såg i stället hur slöjden 
tränade arbetsdisciplin och noggrannhet. 
Vitsen med skolslöjd var inte att utbilda hantverkare. 
Slöjden ingick i allmänbildningen för barn och ungdomar 
– precis som i dag.

WHY SLOYD? 
Elementary school was mostly about studying and rattling off facts. 
The politicians and debaters found this all far too theoretical,
and demanded that craft subjects – sloyd – be added to the curriculum.
The reformers wanted to instil a sense of work joy in the children
and to assure a well-rounded, harmonious development:
»The way to the mind is through the hands.« 
The conservatives, on the other hand, 
saw how sloyd improved precision and work discipline. 

Sloyd was not about training people for skilled manual professions. 
Sloyd was part of the general education for children and young people 
– as it is today



» Det är barnet och icke träbiten 
som i slöjden skall formas.« 

» It’s the child rather than the piece of 
wood that is moulded in sloyd.«

OTTO SALOMON 

 

 » All undervisning skall gå  
från det konkreta till det abstrakta 

och från det enkla till det sammansatta. « 

 » All teaching shall progress  
from the concrete to the abstract 

and from the simple to the complex. «
OTTO SALOMON

»Att öva handen och ögat, att skärpa tanken, 
att stärka ordningssinnet, 

att utveckla självverksamhet, 
att framkalla kärlek till noggrant och omsorgsfullt utfört arbete, 

och därjämte skall denna undervisning  
sätta flickan i stånd att fullgöra sina husliga plikter.« 

»Training the hand and eye,  
sharpening the thinking,  

strengthening the feeling for order,  
developing self-activity,  

evoking love for carefully, precisely carried out work,  
and in addition this teaching shall equip girls 

with the skills to complete their domestic duties.«
 HULDA LUNDIN

DEN VÄRLDSBERÖMDA  
TRÄSLÖJDEN FRÅN NÄÄS

Slöjd är det svenska skolämne som mest 
påverkat undervisningen i andra länder. 
Från alla världsdelar kom politiker, 
pedagoger och professorer till Nääs 
slöjdlärarseminarium utanför Göteborg. 
Fram till första världskriget, kom även 
1500 lärare från 40 länder för att gå 
slöjdkurs.

»Sloyd«, svensk pedagogisk slöjd, kom in i 
läroplaner i usa och Storbritannien. 
Svenska slöjdlärare bjöds in att verka i 
Argentina, Kuba, Uruguay och många 
andra länder. Även Ryssland antog 
den svenska Nääspedagogiken. Svensk 
skolslöjd visades upp i de viktiga 
världsutställningarna i Philadelphia, Paris, 
Chicago och St. Louis.

THE WORLD-FAMOUS 
WOODWORK FROM NÄÄS

Sloyd is the Swedish school subject that has most 
affected teaching in other countries. Politicians, 
educationalists and professors from all over the 
world came to Nääs sloyd teacher training school 
outside of Gothenburg. Up until the First World 
War, 1500 teachers from 40 countries also came 
to the school to take courses in sloyd.

The Swedish Educational Sloyd, from the 
Swedish word »slöjd«, appeared on curriculums 
in the usa and the uk. Swedish sloyd teachers 
were invited to work in Argentina, Cuba, 
Uruguay and many other countries. Russia also 
adopted the Swedish Nääs teaching methods. 
Swedish sloyd was displayed in the important 
world exhibitions in Philadelphia, Paris, Chicago 
and St. Louis.

OTTO SALOMON –  
TRÄSLÖJDENS PEDAGOG

Det var pedagogiken och helhetssynen på 
barnen som var det viktiga, tyckte Otto 
Salomon  och öppnade slöjdlärarseminarium 
på Nääs. Därför var det folkskollärarna och 
inte snickarna som skulle undervisa i slöjd. 
Från 1875 till 1960 utbildade sig  så gott som 
alla lärare i träslöjd där. 

Salomon hade läst de kända pedagogerna 
och intresserade sig för barnens – mest 
pojkarnas – kroppsliga och intellektuella 
utveckling. »Att lära genom att göra«, att lära 
med hjälp av olika sinnen, var en idé som 
låg rätt i tiden. Varje elev skulle arbeta 
individuellt och i sin egen takt. 

OTTO SALOMON – 
WOODWORK EDUCATIONALIST

The way Otto Salomon saw it when he opened the 
sloyd teacher training school at Nääs, the important 
aspects were the pedagogics and the holistic 
approach to children. For this reason, it should be 
elementary school teachers, not carpenters, who 
taught sloyd in schools. From 1875 to 1960, 
virtually all woodwork teachers trained at the 
Nääs school. 

Salomon had read the well-known pedagogues and 
was interested in the physical and intellectual 
development of children, mainly boys. »Learning 
by doing«, learning using the different senses – this 
was a popular idea at that time. Each pupil should 
work individually and at his or her own pace.

NÄÄS MODELLSERIER

Grunden i Nääs-slöjden var Salomons 
modellserier, där eleverna stegvis lärde sig 
fler och fler tekniker – se montern här 
intill. Det viktiga var att bygga på sin 
kunskap med något nytt varje gång. Men 
för lek, färg och dekoration fanns ingen 
plats. Det rena träet skulle visa hur eleven 
arbetat.

Salomons slöjdsystem var fast i formen, 
hårt styrande, och lätt att arbeta efter. 
Modellerna passade bra när slöjden var 
ny som skolämne, men undervisningen 
blev lätt standardiserad och stel. 
Lärarna började använda mallar och 
schabloner, fast Salomon varit emot det. 
I praktiken levde Nääs modellserier kvar 
till 1960-talet.

THE NÄÄS MODEL SERIES

The foundation of the sloyd programme at 
Nääs was Salomon’s model series, whereby the 
teachers’ pupils would progressively learn more 
and more techniques – see the display. The 
important thing was to add something new to 
one’s knowledge each time. But there was no 
room for play, colour or decoration. The bare 
wood would show how the pupil had worked.

Salomon’s sloyd system was rigid, strictly 
commanding and easy to follow. The models 
were suitable when sloyd was a new subject in 
schools, but teaching could easily grow stale and 
standardised. Teachers began using templates and 
stencils, even though Salomon was against the 
idea. In practice, Nääs model series 
lived on until the 1960s.

DEN DISCIPLINERADE FLICKAN

Om träslöjd syftade till pojkars personliga 
utveckling, skulle flickorna lära sig lappa, 
laga, sy och sticka och sköta hemmets 
textilier. Kort sagt, att bli en god husmor. 
När alltfler kvinnor arbetade i fabriker, blev 
skolslöjden ett sätt att föra kunskaper vidare 
och fostra till renlighet, arbetsdisciplin och 
sparsamhet.

Instruktiva planscher lär flickor sitta 
sedesamt och stilla. Arbeta med små rörelser. 
Veta sin plats. Om händerna är rena eller inte 
avslöjar det vita slöjdförklädet och ljusa 
garnet. Varje felstickning syns tydligt. 
Det var bristerna och inte förtjänsterna som 
skulle framgå. Allt skulle vara nyttigt. Inget 
fick vara dekorerat.

THE DISCIPLINED GIRL

While woodwork was meant for the personal 
development of boys, girls had to learn to sew, knit, 
mend and patch up, and generally deal with the 
home’s fabrics. Essentially, to become good 
housewives. As more and more women started 
working in factories, sloyd lessons were a way of 
transferring knowledge and fostering cleanliness, 
work discipline and good economy.

Instructive posters teach girls to sit still and be 
modest. To work in small movements. To know 
their place. The white sloyd apron or light-coloured 
yarn would reveal whether a girl’s hands were 
dirty. Every wrong stitch is clearly visible. The 
important thing was to show the faults, not the 
merits. Everything had to be useful. Nothing could 
be decorated.

HULDA LUNDIN SKREV 
BÄSTSÄLJAREN I SLÖJD

I Tyskland hade Hulda Lundin fått 
idén till sin slöjdundervisning och 1882 
öppnade hon slöjdlärarinneseminarium 
i Stockholm. När hon tio år senare skrev 
sin »Handledning i kvinnlig slöjd« kunde 
hon inte ana att den skulle bli en sådan 
bästsäljare. 

Flera upplagor och efterföljare senare, 
fortsatte flickor långt in på 1950-talet att 
sticka, virka och sy – i princip likadana – 
grytlappar, förkläden och handarbetspåsar. 
Över hela landet. Det är bara att titta på 
utställningens alster.

Hulda Lundins tankar om flickors 
intellektuella utveckling genom slöjden, 
försvann i lärarinnornas iver att lära ut 
textila tekniker. 

HULDA LUNDIN WROTE 
THE BEST-SELLER ON SLOYD

Hulda Lundin took her ideas for sloyd teaching  
from Germany, and in 1882 she opened the 
women’s teacher training school for sloyd in 
Stockholm. When, 10 years later, she wrote her 
book »Handledning i kvinnlig slöjd«, (A guide to 
women’s sloyd), she could never have imagined 
how well it would sell. 

After several editions and sequels, girls continued 
to knit, crochet and sew – virtually identical – 
pot-holders, aprons and needlework bags until 
well into the 1950s. Nationwide. Just look at the 
items on display.

Hulda Lundin’s ideas on girls’ intellectual 
development through sloyd were overshadowed 
by the schoolteachers’ eagerness to teach textile 
techniques. 

1919 Metallslöjd behövs också i skolan,  
hävdade svensk industri  
som byggde på råmaterialen järn och trä.  
Läroplanen 1919 skriver 
att sådan ska anordnas om det är möjligt.

1919 Metalwork also needed to be taught in schools,  
Swedish industry certainly thought so,  
being based not only on wood but also iron. 
The 1919 school curriculum states  
that metalwork will be taught if this is possible.
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Otto Salomon (1849-1907)

VARFÖR SLÖJD? 
Folkskolan var mest ett evigt pluggande och rabblande. 
Alldeles för teoretisk, tyckte politiker och debattörer
och krävde slöjd på schemat.

De radikala ville ge barnen arbetsglädje  
och en allsidig, harmonisk utveckling: 
»Vägen till hjärnan går genom handen.«  
De konservativa såg i stället hur slöjden 
tränade arbetsdisciplin och noggrannhet. 
Vitsen med skolslöjd var inte att utbilda hantverkare. 
Slöjden ingick i allmänbildningen för barn och ungdomar 
– precis som i dag.

WHY SLOYD? 
Elementary school was mostly about studying and rattling off facts. 
The politicians and debaters found this all far too theoretical,
and demanded that craft subjects – sloyd – be added to the curriculum.
The reformers wanted to instil a sense of work joy in the children
and to assure a well-rounded, harmonious development:
»The way to the mind is through the hands.« 
The conservatives, on the other hand, 
saw how sloyd improved precision and work discipline. 

Sloyd was not about training people for skilled manual professions. 
Sloyd was part of the general education for children and young people 
– as it is today

Träslöjdslektion med hyvelbänkar på rad, så är det 
inte längre – se bilder längre fram i denna historik. 
På väggarna sitter Otto Salomons planscher över de 
rätta arbetsställningarna – se även väggen bakom 
dig i utställningen!  
foto © Nordiska museet.

Woodwork classes with rows of carpenter’s benches. It looks 
very different nowadays – see photos later on in this history. 
Otto Salomon’s charts on the right working postures hang on 
the wall – see also the wall behind you in the exhibition! 
photo © Nordiska museet. 

Träslöjdslektion i Kristinehamn.  
foto Wiborg © Nordiska museet.

Woodwork lesson in Kristinehamn. 
photo Wiborg © Nordiska museet.

Eva Vikman berättar: »I femte klass sydde vi flickor likadana hängselkjolar 
i ett mellanrött, ganska kraftigt bomullstyg. Nu använde vi symaskinen. 
Men ack o ve, den slöjdfröken vi hade då kunde ju inte trä maskinen rätt. 
Ofta hörde jag: ’Eva, maskinen bara krånglar kan du komma fram och 
hjälpa mig?’ Hängslen, linning och hjärtformad ficka var utsmyckade med 
broderi. Till examen kom någon med förslaget att vi skulle ha våra kjolar 
på oss. Alla tyckte vi var så fina, inte minst vi själva.«

Eva sitter tvåa från vänster längst fram. Centralskolan, Malmberget, 1944. 
foto Lea Wikström. 

Eva Vikman writes: »In 5th grade us girls made similar brace skirts in a medium red, 
quite strong cotton fabric. We used the sewing machine. But oh dear, the needlework 
teacher we had at the time couldn’t thread the machine properly. I’d often hear, ‘Eva, 
the machine’s causing problems again, can you come and help?’ The braces, band and 
heart-shaped pocket were decorated with embroidery. Someone had the idea that we 
should all wear our skirts for school graduation. Everyone, and especially us, thought 
we looked so nice.«

Eva is second from left at the front. Central school, Malmberget, 1944. 
photo Lea Wikström.



1920
1920–1960: PRECISION OCH PUTS
»Ner i prick, upp i ruta« röt handarbetslärarinnan barskt.
Det var ingen slump att det skolrutiga tyget spred sig över landet. 
I det skulle sömnadstakten, stygnlängden och snabbheten drillas.
För kreativitet fanns ingen plats. 
Det är skolslöjdens »fel« att det skulle vara lika fint på baksidan
och att vi än i dag stickar på samma vis i hela Sverige.

I träslöjden tog snickarna över efter folkskollärarna. 
Nu ljöd stridsropen hyvla, hyvla, putsa, putsa. 
Och likriktningen efter färdiga mallar bredde ut sig. 
Slöjden blev mer övning i tekniker och material 
än pedagogiska tankar om den hela människan.

1920–1960: PRECISION AND FINESSE
»Stitch up, stitch down, stitch up, stitch down,«  
roared the needlework teacher harshly.
No wonder the chequered fabric typical of schools 
began sweeping the nation. 
It was used to drill pupils in stitching pace, stitch length and sewing speed.
There was no room for creativity. 
It is sloyd lessons’ »fault« that the back had to be as nice as the front, 
and that we knit the same way all over Sweden still today.

In woodwork, carpenters took over from schoolteachers. 
The battle cries now were »To the planes!« and »To the sandpaper!«  
Standardisation to prepared stencils became widespread. 
Sloyd became more about exercises in techniques and materials 
than pedagogic ideas of the whole person.

CARL MALMSTEN  
ATTACKERAR NÄÄS-SLÖJDEN

Barnen måste få använda sin fantasi och 
skapa saker som de själva vill ha, inte bara 
nyttoprylar för hemmet som blompinnar 
och skoputslådor. 

Möbelformgivaren Carl Malmsten kritiserade 
Nääsmetodens millimetertvång och alltmer 
standardiserade undervisning. Debatten 
utbröt 1921 och striden pågick i decennier. 

Malmsten ville få in kreativiteten och glädjen, 
känslan för färg och form. Visst skulle 
barnen dekorera och måla sina alster, inte 
bara ha dem tråkigt trä-rena. 

CARL MALMSTEN 
ATTACKS NÄÄS SLOYD

Children must be allowed to use their imaginations 
and make things they want, not just practical items 
for the home like sticks and shoeshine boxes. 
Furniture designer Carl Malmsten criticised the 
Nääs method’s forced millimetre accuracy and 
increasingly standardised teaching. A debate broke 
out in 1921 and continued for decades. 

Malmsten wanted to bring in creativity and joy, a 
feel for colour and form. Of course children should 
be allowed to paint and decorate their work, and 
not just keep them in bare wood. 

»Den hand som arbetar 
skapar en hjärna som tänker.«

»The hand that works  
creates a brain that thinks.«

CARL MALMSTEN 

»Läsa, räkna, sy och sticka 
måste varje liten flicka 

Sådant allt man lära får 
när man uti skolan går«

DENNA RAMSA LÄRDE SIG NU  

97-ÅRIGA ASTRID GUILLETMOT, FÖDD 1914, 

NÄR HON GICK I SKOLAN I NORRKÖPING 1921-32.

»Reading, counting, sewing and knitting. 
Every young girl must learn these things. 
And all these things are learnt at school.«

THIS WAS TAUGHT TO THE NOW 97-YEAR-OLD 

ASTRID GUILLETMOT, BORN IN 1914,  

WHEN SHE WENT TO SCHOOL IN NORRKÖPING IN 1921-32. 

(IN SWEDISH IT RHYMES.) 

MERA LEK MED 
MARIA NORDENFELT

Barn ska få vara barn, ansåg Maria Nordenfelt 
och frångick Hulda Lundins nyttotänkande i 
slöjden. Självklart ska de få göra leksaker! 
I sin handbok i kvinnlig slöjd från 1919 skriver 
Nordenfelt att barnet ska få utveckla sin 
personlighet, känsla, fantasi och förmåga att 
handla självständigt. Men hennes bok kom bara 
ut i en upplaga, medan Lundins spreds i åtta 
upplagor över fyra decennier.

Maria Nordenfelt öppnade 1901 ett seminarium 
för handarbetslärarinnor i Göteborg, som ännu 
lever kvar i universitetets slöjdlärarutbildning.

MORE PLAY WITH 
MARIA NORDENFEL

Children should be allowed to be children, Maria 
Nordenfelt believed, and she veered away from Hulda 
Lundin’s utilitarian approach to sloyd. Of course they 
should be allowed to make toys! In her handbook on 
women’s sloyd of 1919, Nordenfelt writes that children 
should be allowed to develop their personality, feeling, 
imagination and ability to act independently. 
However, her book was only published in one edition, 
while Lundin’s came out in eight editions over four 
decades.

In 1901 Maria Nordenfelt opened a needlework 
teacher training college in Gothenburg, which 
survives to this day in the university’s sloyd teacher 
training programme.
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»Det kunde varit jag«, skrev en kvinna om denna tidstypiska bild 
från Löddby folkskola i Uppland kring 1950.  
foto Karl Heinz Hernried © Nordiska museet. 

»It could have been me«, wrote a women about this photograph, characteristic 
of the period, from Löddby elementary school in Uppland, circa 1950.  
photo Karl Heinz Hernried © Nordiska museet. 

 

Många fick sy sig ett skolköksförkläde med tillhörande snibb 
i slöjden. Österbybruks folkskola, 1955. Från Lena Öberg.

Many pupils got to sew a school kitchen apron and matching headscarf 
in sloyd. Österbybruk elementary school, 1955. From Lena Öberg.

Många minns det eviga köandet för att komma fram till läraren 
som satt i sin kateder. Ängskolan, Sundbyberg. 
foto Karl Heinz Hernried © Nordiska Museet.

Many remember the eternal queuing to get to the teacher at the front of 
class. Ängskolan school, Sundbyberg. 
photo Karl Heinz Hernried © Nordiska museet.

Den elektriska symaskinen slog igenom i slöjden och hemmen 
på 1950-talet. Med sicksack-maskinen blev det roligare att sy 
eftersom man slapp sitta och kasta sömmar för hand. 
foto © Nordiska museet.

The electric sewing machine made its breakthrough in sloyd and in 
homes in the 1950s. The zigzag machine made sewing more fun because 
you didn’t have to sit and cast stitches by hand. 
photo © Nordiska museet.



1955 Inte förrän 1955 blev slöjd obligatoriskt 
i skolan, även om de flesta elever hade haft 
slöjd under hela 1900-talet.

1962 Grundskolereformen 1962 innebar att 
alla fick gå nio år i skolan. Högstadiet var en 
nyhet och slöjden ett självklart ämne från 
trean. Nu slutar det heta flickslöjd, gosslöjd 
och metallslöjd och blir i stället textilslöjd 
samt trä- och metallslöjd.

1955 Sloyd was not compulsory in schools until 
1955, even though most pupils had had sloyd 
lessons since the turn of the century.

1962 Under the 1962 school reforms, everyone 
had to have nine years of compulsory schooling. 
Senior school was something new, and sloyd was a 
given subject from the 3rd grade.

What used to be called girls’ sloyd, boys’ sloyd and 
metal sloyd becomes textile sloyd, and woodwork 
and metalwork.

GUNNAR NILSSON, LILLE-BRUM OCH GRÅFÄLL
Minns du björnen Lille-Brum, älgen Gråfäll
och flotten Urakajpa?  
Det var Gunnar Nilsson som hittade på modellerna
som spreds i hela landet. 
Han var den som mest påverkade träslöjden
från 1900-talets början fram till 60-talet.
Han blev Otto Salomons arvtagare på Nääs,
där han undervisade 1909–42,
och slöjdinspektör i Stockholm 1928–46,
där han var den som bestämde  
vad eleverna skulle göra i slöjden.

GUNNAR NILSSON, LILLE-BRUM AND GRÅFÄLL 
Swedes may remember Lille-Brum the bear,  
Gråfäll the elk and the raft Urakajpa.   
Gunnar Nilsson invented these models, which spread nationwide.  
Nilsson was the person who had the greatest influence 
on woodwork from the early 1900s to the 1960s. 
He was Otto Salomon’s heir at Nääs, where he taught 1909–42,  
and also a sloyd inspector in Stockholm in 1928–46,  
deciding what pupils should do in sloyd lessons. 
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Elisabet Stavenow-Hidemark var 9 år när hon och hennes 
klasskamrater sydde likadana handarbetspåsar som sedan 
hängde på pulpeterna. »Vår lärarinna fröken Ebba Högberg 
var mycket sträng och smällde med pekpinnen över fingrarna 
eller gav en örfil åt den som var okunnig eller olydig.«

Elisabet sitter långt bak, bakom flickan i rutig klänning. 
Lyceum för flickor, privatskola på Östermalm i Stockholm, 1938. 
foto Uggla.

Elisabet Stavenow-Hidemark was 9 when she and her classmates 
made similar needlework bags, which were then hung on the desks. 
»Our teacher, Miss Ebba Högberg, was very strict and gave anyone 
who was ignorant or disobedient a rap on the knuckles with the 
pointer or a box on the ear.«

Elisabet is sitting right at the back, behind the girl in the check dress. 
Lyceum for girls, private school in Östermalm, Stockholm, 1938. 
Photo Uggla.

Det var självklart att pojkarna skulle lära sig att sy, men inte på 
maskin! Medan de sydde snickarförkläden och juldukar läste 
fröken högt ur »Emil och detektiverna«.

Klass 3, Högalids folkskola, Stockholm, 1954. 
foto Karin Skeppstedt.

Obviously the boys should learn to sew, but not on the sewing machine! 
While they sewed carpenter’s aprons and Christmas tablecloths, the 
teacher read out the story »Emil and the Detectives«.

3rd grade, Högalid elementary school, Stockholm, 1954. 
photo Karin Skeppstedt.

foto photo Karl Heinz Hernried © Nordiska Museet.

Även om slöjden blev friare på 1960-talet fortsatte den fostrande 
tonen i läroböckerna. 

Ur »Textilslöjd för grundskolan 3–6« av Elisabeth Bernstedt 
& Kaarina Johnson, Bonniers, 1965. 

Even though sloyd became freer in the 1960s, the educational tone 
continued in the textbooks. 

From »Textilslöjd för grundskolan 3–6« (Textile sloyd for compulsory 
school 3rd-6th grade) by Elisabeth Bernstedt & Kaarina Johnson, 
Bonniers, 1965. 

»Ära vare Gud i höjden, 
detta har jag gjort i slöjden.«

VANLIG JULKLAPPSVERS. 

ATT DET FINNS EN MOTTAGARE  

ÄR ETT AV SKÄLEN TILL ATT SLÖJD BERÖR.

»ÄRA VARE GUD I HÖJDEN, 

DETTA HAR JAG GJORT I SLÖJDEN.« 

A RHYME OFTEN WRITTEN ON SWEDISH 

CHRISTMAS GIFTS, WHICH TRANSLATES AS:

 »Glory be to God in heaven, 
I made this in sloyd.«

 



1960-TALET: FRITT SKAPANDE
Nu är det slut på att lappa och laga, 
brodera prydliga skolrutor och följa mallar. 
Med Beatles, rock’n roll, tonårsmode
och grundskola för alla, förändras även slöjden. 

Nu kommer ordet »skapande« in i läroplanen. 
I stället för specifika föremål som alla ska göra 
kommer » arbetsområden« som köket, 
julen eller förvaring 
där eleverna själva väljer lämpliga saker. 
I strävan efter jämställdhet 
blir det obligatoriskt för pojkar att ha textilslöjd 
och flickor att ha trä- och metallslöjd.

1960s: FREE CREATION
No more patching up and mending, 
or embroidering dainty cross-stitches and following templates. 
The Beatles, rock ‘n’ roll, teenage fashions 
and schooling for everyone also brought changes in sloyd. 

The word »  creating« appeared in the curriculum.  
Rather than specific objects that everyone has to make,  
there are »  work areas« such as the kitchen, Christmas or storage, 
and the pupils themselves choose suitable items. 
In the endeavour for equality, it became compulsory  
for boys to do textile sloyd  
and girls to do woodwork and metalwork. 

1960 l
KONSUMENTFOSTRAN

Konsumenupplysning står i fokus på 60-talet. 
Den finns i såväl heminredningstidningar 
som i Konsumentinstitutets nya tidning »Råd 
& Rön«. I textilslöjden blir det självklart att 
lära sig om materialens egenskaper och 
ekonomiska värde.

Och att utveckla känslan för form, färg och 
kvalitet – »att bli en god textilkonsument«, 
som det står i läroplanen 1962. 

EDUCATING CONSUMERS

In the 1960s, the focus was on educating the 
consumer. This was evident both in interior design 
magazines and in the Swedish Consumer Institute’s 
new consumer magazine »Råd & Rön«, literally 
»Advice & Findings«. In textile sloyd, it was only 
natural to learn about the properties and economic 
value of the materials. And to develop a feeling for 
form, colour and quality – to be a good textile 
consumer, as the 1962 curriculum put it. 

Vilken människa vill slöjden skapa? 
Den goda konsumenten

What kind of people does sloyd aim to create? 
The good consumer 

Broschyr från vandringsutställning arrangerad av Blekinges 
slöjd- och textillärare 1963.

Brochure from a travelling exhibition organised by Blekinge’s sloyd and 
textile teachers in 1963.

foto Bengt Svensson, Vikingstad skola, Linköping, 1960-tal.

photo Bengt Svensson, Vikingstad school, Linköping, 1960s.

Läraren Bengt Olsson berättar:  »På vacklande ben släpper 
lärare och elever tyglarna loss. Får det gå till så här undrar 
föräldrar och skolledning? Vore det inte klokare att ta fram 
rubank och vinkelhake? Men arbetsglädjen och inlevelsen 
är det inget fel på«. Sorgenfriskolan, Malmö, 1960-tal. 
foto Bengt Olsson.

Teacher Bengt Olsson says:  »On tottering legs the teacher and 
pupils let the reins go. Is this really allowed, wonder parents and the 
school management? Wouldn’t it be better to use trying planes and set 
squares? But there’s nothing wrong with the pleasure pupils take in 
their work, and the insight.« Sorgenfri school, Malmö, 1960s. 
photo Bengt Olsson.

Det första eleverna i trean fick göra var att brodera fritt, och 
läraren Karin Widegren noterade att pojkarna valde en viss 
sorts motiv. Hagskolan, Rågsved/Hagsätra, 1970-tal. 
foto Bo Widegren.

The first thing pupils in 3rd grade had to do was free embroidery, 
and teacher Karin Widegren noted that the boys chose a particular 
kind of motif. Hagskolan school, Rågsved/Hagsätra, 1970s. 
photo Bo Widegren.

Nu blir det populärt att svarva och maskinerna intar 
träslöjdsalen, men här har killen glömt ta på skyddsglasögon. 
Sorgenfriskolan, Malmö, 1960-tal. foto Bengt Olsson.

Turning wood is popular now and the machines are a natural part 
of the woodwork room, but here the boy has forgotten to wear safety 
goggles. Sorgenfri school, Malmö, 1960s. photo Bengt Olsson.

Sorgenfriskolan, Malmö, 1960-tal. foto Bengt Olsson.

Sorgenfri school, Malmö, 1960s. photo Bengt Olsson.



l 1980-TALET: PROCESSEN
Från 1980 är det processen som är det viktiga, 
inte vad det blir för något. 
Tidigare tankar om noggrannhet, 
uthållighet och teknisk färdighet,
byts mot självförverkligande, 
individualisering och kreativitet.
Läroplanen betonar hur slöjden 
tränar andra ämnen, 
som exempelvis matematik.
Sådant som slöjd egentligen alltid gjort.

1980s: THE PROCESS
From 1980 onwards, it’s the process that’s important, 
rather than the end product. 
The old ideas of accuracy, patience and technical skill 
are replaced by self-fulfilment, individualisation and creativity.
The school curriculum emphasises how sloyd 
educates in other subjects too, such as mathematics.
Just as sloyd always has done.

1980

o
Rosa och mintgrönt ska det vara på sexans modevisning i 
Ängslättskolan, Bunkeflostrand, 1989. 
foto Ann-Margret Sang.

Pink and mint-green were the colours of choice at the 6th grade 
fashion show at Ängslättskolan school, Bunkeflostrand, 1989. 
photo Ann-Margret Sang.

Nu går det bra att vara vänsterhänt i slöjden! 
Försök med träslöjdsundervisning i 
flickgrupp på Sorgenfriskolan i Malmö 1968. 
foto Bengt Olsson.

Now it’s fine to be left-handed in sloyd! Trial 
teaching of woodwork to girls at Sorgenfri school 
in Malmö, 1968. photo Bengt Olsson.

»Räkna med slöjden« av Elsie Blom och Elisabeth Jansson, 
Hallstahammar, 1988.

»Count with sloyd« by Elsie Blom and Elisabeth Jansson, 
Hallstahammar, 1988.

Det gäller att klara symaskinskörkortet! 
Husqvarna sömnadsblad, Gabriel Ehrling, 
klass 3, Fors skola, 1995.

Having a driving licence for sewing machines is important!  
Husqvarna sewing sheet, Gabriel Ehrling, 3rd grade, 
Fors school, 1995.



2010
Nytt i läroplanen är respekt 
och förståelse för andra kulturer. 
Slöjden ska »ge eleverna kännedom
om slöjdtraditionerna ur ett nationellt, nordiskt 
och internationellt perspektiv«.

Från och med nu är slöjden ett ämne med ett betyg, 
i stället för två olika för trä och metall respektive textil. 

New on the curriculum was respect 
and understanding of other cultures. 
Sloyd should »give pupils an awareness 
of sloyd traditions from a national, Nordic 
and international perspective«. 

From now on sloyd would be one subject with one grade, 
rather than two different subjects:  
woodwork and metalwork, and textile sloyd. 

o

PRAKTISK KLOKHET
I slöjden ska eleverna utveckla praktisk klokhet,
den som sitter både i händerna och hjärnan,
så att de klarar sig bättre i det dagliga livet.
Det kan vara kunskapen om hur man sågar i en viss sorts trä. 
Eller att välja material med tanke på miljön för att spara resurser. 
Eller räkna ut hur man kapar en meter bräda så att det blir en hylla.
Det går alltså inte att skilja mellan teori och praktik,
för slöjdande handlar om att utveckla omdöme
och att reflektera över det man gör.

PRACTICAL WISDOM
In sloyd, pupils should develop practical wisdom – 
both in the hands and in the brain – 
to help them cope better in day-to-day life. 
This could be the knowledge 
of how to saw a particular type of wood. 
Or choose materials taking into account the environment 
in order to save resources. 
Or work out how to cut a metre of board to make a shelf. 
There is no clear boundary 
between theory and practice, 
because sloyd is about developing judgement 
and reflecting on what you do.

1994 j

Träslöjd i klass 6, Knutbyskolan, Rinkeby, 2011.
lärare Urban Ekelund. 
foto Peter Segemark © Nordiska museet.

Woodwork, 6th grade, Knutby school, Rinkeby, 2011. 
teacher Urban Ekelund. 
photo Peter Segemark © Nordiska museet.

Träslöjd i klass 6, Knutbyskolan, Rinkeby, 2011. 
foto Peter Segemark © Nordiska museet.

Woodwork, 6th grade, Knutby school, Rinkeby, 2011. 
photo Peter Segemark © Nordiska museet.

Träslöjd i klass 8, Mariaskolan, Stockholm, 2011. 
foto Peter Segemark © Nordiska museet.

Woodwork, 8th grade, Maria school, Stockholm, 2011. 
photo Peter Segemark © Nordiska museet.

 » Slöjd utan tanke 
aldrig himlen når.«

PARAFRAS PÅ HAMLET I HEMSLÖJDENS AFFISCH

 »Sloyd without thought 
never to heaven goes.«

PARAPHRASE OF HAMLET IN A SLOYD POSTER

 »Händerna kan inte jobba 
av sig själva.  

När man slöjdar förenas hjärna och hand. 
Om det dessutom passerar   

’hjärtat’ 

blir det skön slöjd.«
INGER DEGERFÄLT, TEXTILLÄRARE I LUND

 »The hands cannot work alone. When you do 
sloyd, mind and hand are united.  

And if happens to pass the 
’heart’ 

as well, it will be beautiful  
sloyd indeed.«

INGER DEGERFÄLT, TEXTILES TEACHER IN LUND



2010: IDÉUTVECKLING
Om ingenjören var hjälte för 100 år sedan
är det i dagens samhälle entreprenören.

Därför lyfter 2011 års läroplan särskilt fram 
det entreprenöriella tänkandet 
– att utveckla idéer, 
att experimentera och fundera över olika lösningar
under arbetsprocessens gång, 
att framställa en produkt och värdera resultatet
– både det man skapat och hur man arbetat. 
Kort sagt, förmågor som alla kan ha glädje av 
både i livet och arbetet.
Den kreativa processen 
blir särskilt tydlig just i slöjden.

2010s: CONCEPT DEVELOPMENT
If the engineer was the hero 100 years ago, 
nowadays it is the entrepreneur. 

This is why the 2011 curriculum 
places particular emphasis on entrepreneurial thinking 
– on developing ideas, experimenting and considering 
different solutions during the work process, 
creating a product and evaluating the results 
– both the end product and the actual process. 
In other words, skills that everyone 
can benefit from in both life and work.
The creative process is particularly clear in sloyd.

ATT ÅTERBRUKA

Miljön blir mer betonad i 2011 års läroplan. 
Nu ska eleverna lära sig slöjda även av 
återanvända material och att »främja en 
hållbar utveckling«.

Därmed återgår slöjden till det den lärde ut 
redan på 1800-talet. Återigen får eleverna 
lära sig laga eller sy om kläder för att spara 
på resurserna. Cirkeln är sluten från förr. 
Se återbruksslöjd här intill!

RE-USE 

There is a greater focus on the environment in the 
2011 curriculum. Now pupils learning sloyd 
also learn to re-use materials and to »promote 
sustainable development«.

This is a return to what was taught back in the 
19th century. Once again pupils are learning to 
mend or repair clothes to save resources. 
The process has come full circle. 
See the re-use sloyd on display! 

ATT TOLKA ESTETISKA 
OCH KULTURELLA UTTRYCK

I nya läroplanen är det viktigt att eleverna 
kan tolka sin omgivning – i ungdomskulturer, 
mode, trender och prylar.

Det handlar även om att sätta sin personliga 
prägel på slöjdföremålens färg, form och 
uttryck. Och att kunna analysera det man 
gör. Varför blir det så här? Vad har jag för 
rötter?  Varifrån får jag mina influenser – 
från olika kulturer, arkitektur, konst eller 
design? Hur kan jag med hjälp av slöjden 
uttrycka vem jag är?

INTERPRETING AESTHETIC 
AND CULTURAL EXPRESSIONS

In the new curriculum it is important that pupils  
can interpret their surroundings – in youth cultures, 
fashion, trends and gadgets.

This also involves putting a personal stamp  
on the sloyd objects’ colour, shape and expression.  
And being able to analyse what you do. Why does 
it turn out like this? What are my roots? Where do 
my influences come from – from different cultures, 
architecture, art or design? How can I express who 
I am through sloyd?

LOGBOOK OCH PORTFOLIO

Det är inte bara arbetsprocessen som är 
viktig i slöjden, utan även att dokumentera 
den med hjälp av anteckningar och bilder. 
Enligt nya kursplanen ska eleverna 
reflektera mera. Hur gjorde jag? Vilka 
problem stötte jag på? Vad har jag lärt mig? 
Vad behöver jag träna mera på? 
Om detta skriver de loggbok i slöjden.

Som ett svar på läroplanens krav att 
eleverna ska analysera och värdera sitt 
slöjdarbete, har en entusiastisk slöjdlärare 
startat en databas på nätet. Där delar 
tusentals elever med sig av sina slöjdprojekt 
i en gemensam portfoliodatabas med över 
150 000 slöjdföremål.

Att lära sig dokumentera och presentera 
sin kunskap är ett sätt att visa vad man 
kan och vem man är. Precis som när de 
sedan ska skriva sin cv och söka sig ut i 
arbetslivet. 
Se exempel ur portfoliodatabasen i verkstaden här intil!  

LOGBOOK AND PORTFOLIO 

It’s not just the work process that’s important in 
sloyd, but also documenting it using notes and 
pictures. According to the new curriculum, 
pupils should reflect more. What did I do? 
What problems did I come across? What have I 
learnt? What do I need to practise more? 
They write logbooks in sloyd lessons about this.

In response to the curriculum requirement that 
pupils should analyse and evaluate their sloyd 
work, one enthusiastic sloyd teacher has started an 
online database. Thousands of pupils share their 
sloyd projects in a common portfolio database of 
over 150 000 sloyd items.

Learning to document and present their 
knowledge is one way for pupils to demonstrate 
what they can do and who they are. Just as when 
they later write their cv and enter working life.  
See examples from the portfolio database in the workshop!

dj
Klass 3 i Knutbyskolan i Rinkeby gjorde en 
marionettdocka tillsammans hösten 2011.
lärare Sven-Erik Bengtsson och Jenny Long.  
foto Peter Segemark © Nordiska museet.

The 3rd grade at Knutby school in Rinkeby, Stockholm, 
made a puppet together in autumn 2011. 
teachers Sven-Erik Bengtsson och Jenny Long. 
photo Peter Segemark © Nordiska museet.

Återbruksslöjd i klass 8, Mariaskolan, Stockholm, 2011. 
foto Peter Segemark © Nordiska museet.

Re-use sloyd, 8th grade, Maria school, Stockholm, 2011. 
photo Peter Segemark © Nordiska museet.

Återbruksslöjd i klass 8, Mariaskolan, Stockholm, 2011. 
foto Peter Segemark © Nordiska museet.

Re-use sloyd, 8th grade, Maria school, Stockholm, 2011. 
photo Peter Segemark © Nordiska museet.

Återbruksslöjd i klass 8, Mariaskolan, Stockholm, 2011. 
foto Peter Segemark © Nordiska museet.

Re-use sloyd, 8th grade, Maria school, Stockholm, 2011. 
photo Peter Segemark © Nordiska museet.

Träslöjd i klass 8, Mariaskolan, Stockholm, 2011. 
foto Peter Segemark © Nordiska museet.

Woodwork, 8th grade, Maria school, Stockholm, 2011. 
photo Peter Segemark © Nordiska museet.

Slöjdsalen i Mariaskolan på Södermalm i Stockholm är arrangerad som ett 
pedagogiskt rum, ett centralt begrepp i slöjdlärarutbildningen i Stockholm. 
Här finns inget virkesrum för eleverna, utan uppkapade brädor i olika 
dimensioner och grenar ligger framme på låga hyllor, liksom fyndlådor 
med spillbitar, kartongbitar, konservburkar och annat användbart material. 
På väggarna är verktygen lättillgängligt ordnade efter användningsområde. 
Några få saker att inspireras av hänger också på väggarna. 
foto Peter Segemark © Nordiska museet.

The sloyd-room at Maria school in Stockholm is set up like an educational room, 
a pivotal concept in sloyd teacher training in Stockholm. There is no wood room for the 
pupils, instead cut boards in different sizes and branches are on the low shelves, as are 
boxes containing offcuts, cardboard, tins and other useful materials. On the walls, the 
tools are easily accessible and arranged by field of application. A few selected objects to be 
inspired by also hang on the walls. photo Peter Segemark © Nordiska museet.

Vilken människa vill slöjden skapa?  
Den kreativa.

What kind of people does sloyd aim to create?  
Creative people.


