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Hans Joachim Reincke: 						 Suomen kasvatuksellinen käsityö 
Historiallista taustaa 

Suomi kuului vuodesta 1809 lähtien Venäjän suurvaltaan. Pariisin rauhansopimuksen solmimisen jälkeen tsaari Aleksanteri II salli Suomen kansan perustaa maahan kansakoululaitoksen eli yleissivistävän koulutuksen v. 1856. Venäjän kansanomainen tsaari osoitti näin kiitollisuuttaan Suomelle, jolta hän oli saanut tukea Napoleonin Venäjän sodan aikana (Bennett, 1937, 57 - ).

Suomen kansakoululaitoksen perustaminen Venäjän tsaarin toimesta 1850 – 60 –luvulla sai aikaan perustavia muutoksia suomalaisessa koulutuspolitiikassa ja vaikutti kasvatukselliseen ajatteluun sekä opetusmetodiikkaan  Iisalo, Taimo: The Science of Education in Finnland 1828 - 1918; Helsinki 1979, 52 - 58.

Jotta voitaisiin jäljittää ruotsalaisen koulukäsityönopetuksen kehittymistä reformipedagogiseksi innovaatioksi, on tutkittava myös Suomen koulukäsityön kehitystä ja suomalaisen kasvattajan Uno Cygnaeuksen (1810 – 1888) panosta siihen. Otto Salomon sai vaikutteensa järjestelmällisen käsityöpedagogiikan kehittämiseen Uno Cygnaeukselta. Salomonin ja Cygnaeuksen yhteistyö vaikutti ratkaisevasti Ruotsin ’käsityönopetuksen keskuksen’, Nääs’in, kehitykseen. 
Otto Salomon muokkasi työpedagogista tietämystään Cygnaeuksen henkisessä valmennuksessa ja loi käsityökasvatukselle järjestelmällisen pedagogisen pohjan. Suomalaisen kehityksen esittely on perusteltua siksi, että Uno Cygnaeus toi ensimmäisenä keskieurooppalaisen kasvatusajattelun parhaita puolia Skandinaviaan, ennen kaikkea Fröbelin, Pestalozzin ja Diesterwegin. Nykyisessä saksankielisessä tieteellisessä kirjallisuudessa tätä ei itse asiassa paljoa tunneta. Hellerin mukaan "perinteisessä kuvauksessa kerrotaan mielellään että ”…työkasvatuksen ajatus ... 40-vuotisen Pohjois-Eurooppaan tehdyn kiertomatkan jälkeen palasi takaisin v. 1880."  Heller, Dieter: Die Entwicklung des Werkens und seiner Didaktik von 1880 bis 1914; Heilbrunn 1990, 37. ("in der herkömmlichen Darstellung gern die reizvolle Geschichte erzählt [wird], dass die Idee der Arbeits‑ erziehung ... sich auf eine 40-jährige Rundwanderung durch Nordeuropa begeben habe und gegen 1880 wieder zurückgekehrt sei."2  Heller, Dieter: Die Entwicklung des Werkens und seiner Didaktik von 1880 bis 1914; Heilbrunn 1990, S.37.
). – Tätä Hellerin epäselvää tunnustusta voidaan siteeratun kirjallisuuden avulla muotoilla ja pohtia tarkemmin: Uno Cygnaeus toi saksalaisen pedagogisen ajattelumallin Suomeen ja innosti siihen myös Otto Salomonin; Nääs’in ’Slöjd’ palautti puolestaan reformipedagogisia vaikutteita Saksaan, Osnabrückiin ja Poseniin sekä Berliiniin, Sveitsiin, Iso-Britanniaan ja Yhdysvaltoihin.

Uno Cygnaeus – suomalaisen kansakoulun uudistaja 
Uno Cygnaeus (1810 - 1888) pääsi suomalaisen koulutuksen uudistajana maansa historiaan ja tuli laajalti tunnetuksi myös maansa rajojen ulkopuolella. Hän sai kuuluisuutta Skandinaviassa ja Venäjällä perustettuaan suomalaisen kansakoululaitoksen  (ei tekijää) Till Uno Cygnæus Minne - Festpublikation, [Uno Cygnæus zum Gedenken] Finlands allmänna Svenska Folkskollärer och Lärarinneförening, Helsingfors, 1910.. Hänen vaikutuksensa oli merkittävä, ja juuri Cygnaeus loi ensimmäisenä Pohjoismaissa käsitteen ’koulukäsityö’ (slöjd) tarkoittamaan kasvatuksellista työn tekemistä koulussa  Kananoja, Tapani: Uno Cygnaeus - Vater der finnischen Volksschule und Slöjd; Vortrag Otto-Salomon-Symposium in Nääs 1990, toksessa: Rolf Oberliesen: Sonnenberg Internationale Berichte, ei painovuotta.
vrt. Lilius, Albert: Om uppfostran till arbete, teoksessa: (ei tekijää): Till Uno Cygnæus Minne - Festpublikation, Helsingfors, 1910, 83 – 100.. 
Uno Cygnaeus  Nimen kirjoitustapa vaihtelee kirjallisuudessa (Cygnæus, Cygnäeus, Cygnaeus); seuraavassa käytetään lainauksia lukuun ottamatta kirjoitustapaa Cygnaeus. syntyi Hämeenlinnassa vuonna 1810. Hän polveutui vanhasta suomalaisesta pappissuvusta, jonka juuret johtavat Kristiinassa vaikuttaneeseen evankeliseen pappiin Johannes Martiniin (kuoli v. 1721). Nimi "Cygnæus” on käännös latinaksi äidin, Birgitta Svahnin tyttönimestä (lat. cygnus = joutsen; ruots. = svan). Perhe ja seuraavat sukupolvet käyttivät nimeä Cygnaeus  Vrt. Nordisk Familjebok, 3.painos, Stockholm, 1931, 239.. 

Uno Cygnaeus aloitti koulun jälkeen teologian opintonsa Turun yliopistossa ja päätti opintonsa v. 1835 Helsingissä, minne yliopisto oli siirretty. Vuotta myöhemmin hänet promovoitiin teologian maisteriksi.  Salomon, Otto: Uno Cygnaeus, teoksessa: Slöjdundervisningsblad från Nääs, No.: 1(33), (4/2) Nääs, 1888. Toimittuaan aluksi pappina Viipurissa hän astui venäläis-ruotsalaisen kauppakomppanian palvelukseen, jossa toimi pappina Sitkan saarella Alaskassa vuodesta 1839 vuoteen 1845  Sitkan saari kuuluu Alexanderin saaristoon, joka on Tyynen Valtameren lounaisosassa Brittiläisen Kolumbian rannikolla. Saaristo kuuluu Alaskaan. Suomi kuten Alaska olivat aikanaan tsaarin Venäjän suurvallan aluetta.. 
"Cygnaeus toimi Pietarissa vv. 1846 – 58 suomalaisen koulun rehtorina. V. 1858 tapahtui kuitenkin jotakin, mikä sai hänet julkaisemaan kouluohjelman, jota oli harkinnut jo kauan. Kun tsaari Aleksanteri II vieraili Suomessa ja havaitsi, että maassa tarvittiin asianmukaista alkeiskoulutusta, hän perusti toimikunnan laatimaan suunnitelmaa sitä varten."  Salomon, Otto: Life of Uno Cygnaeus, teoksessa: Hand & Eye. Vol.3/1895 (May 1895), 239. 
Tätä käännekohtaa tarkastellaan seuraavassa edelleen. 

Palattuaan Alaskasta Uno Cygnaeus työskenteli vuodesta 1846 pappina ja opettajana ruotsalais-suomalaisessa seurakunnassa Pietarissa. Voidaan olettaa, että tänä aikana hän oppi tuntemaan paikallisen opettajaseminaarin (vrt. Arthur MacArthur teoksessa.: Sloyd und die Russische Ausbildungsmethode). Cygnaeus vaikutti oman maansa koulutuspolitiikkaan ensimmäistä kertaa, kun hän v. 1847 julkaisi kannanoton Suomen koulunuudistuksesta. Hän kritisoi kirkollista koulutuspolitiikkaa yksinkertaisen maaseutuväestön koulutuksen osalta ja esitti uuden ajatusmallin, joka olisi sopusoinnussa aikansa pedagogisten ideoitten kanssa. Hänen esityksensä otettiin Suomessa hyvin vakavasti, koska se toisi kulttuurista emansipaatiota Ruotsin satoja vuosia kestäneestä miehityksestä ja kulttuurisesta holhouksesta.

Uno Cygnaeus oli tutustunut Pietarissa käytännöllisiin kasvatusongelmiin, ja hänen pedagoginen kehitysohjelmansa sisälsi myös työkasvatuksen:
"Kansakoululla, jota on pidettävä yleisenä pohjakouluna, on tavoitteenaan: kehittää sielun- ja ruumiinvoimien tasapainoisella vaalimisella kasvavasta Jumalaa pelkääviä, ymmärtäviä ja yhteiskunnalle hyödyllisiä ihmisiä; (totuttaa oppilaat oikean ajankäytön ja työn kunnian arvostamiseen; varustaa heidät ei vain välttämättömin tiedoin, joita aikamme vaatii sivistysvaltion jokaiselta jäseneltä, vaan myös yleisellä kätevyydellä, mikä suuresti hyödyttää jokaista ihmistä, kuuluu hän mihin säätyyn tahansa), mutta tuo erityisesti varsinaiselle työväenluokalle suurinta hyötyä." (Cygnaeus Lönnbeckin mukaan; 1890, 98. Suluissa oleva on lisäys alkutekstistä Reincken lainaukseen). Ennen kaikkea opettajat oli koulutettava tähän peruskouluajatukseen, koska maassa ei ollut aikaisemmin mitään opettajankoulutusta. 
Opetuksen sisältö oli rajoittunut kirjoittamiseen ja laskemiseen sekä Katekismuksen oppimiseen. Tähän saakka opetuksesta olivat huolehtineet kirkon lukkarit, jotka olivat tuomiokapitulin palveluksessa. (Lönnbeck, 1890, 44)  Lönnbeck käytti tässä vanhaa ilmaisua "klockarena" sanan uudemman muodon "klockare" sijasta.. "Porvoon tuomiokapituli määrää, että lukkarit velvoitetaan kautta vuoden pitämään koulua lasten käsitteitten oppimista sekä myös laskemisen ja kirjoittamisen opettamista varten" (Lönnbeck, 1890, 44). 

Lönnbeck toteaa, että tuomiokapitulin kannalta oli mielekästä perustaa lukkarinkouluja kirjoittamisen ja uskonnollisen opetuksen tarpeisiin. Kirkon palvelijoita koulutettaisiin omassa seminaarissa opettajan työhön: "Tuomiokapituli ehdotti, että jokaiseen hiippakuntakaupunkiin tuli perustaa seminaari, jotta lukkareita voitaisiin valmistaa työhönsä." (Lönnbeck, 1890, 44). 

Cygnaeus, vaikka oli itsekin pappi ja teologi, vastusti kuitenkin tällaista kirkollisesti valvottua ja rajattua kansansivistystä: "Cygnaeus käsitti kansan koulutuskysymyksen aivan toisesta näkökulmasta." (Lönnbeck, 1890, 45). 

Cygnaeus astui vahvasti oppositioon tuomiokapitulia vastaan kirjoituksessaan `Hajanaisia ajatuksia…`  Cygnaeus, Uno: Strödda tankar om den allmänna folkskolan i Finland, St. Petersburg,
15. Sept. 1857, teoksessa: Gustaf Lönnbeck: Uno Cygnæus... , 1890, 45 - 51
vrt. Otto Salomon : Life of Uno Cygnaeus, in: Hand & Eye. Vol.3/1895 (May'95), 240 -: "Suggestions concerning the proposed system of Primary Education in Finland" Hän julkisti käsityksensä siitä, että kasvatus toimeliaisuuteen olisi kansansivistyksen kehittämiselle käänteentekevää (Lönnbeck, 1890, 45). Cygnaeus julkaisi tuomiokapitulia vastaan terävän kannanoton "Strödda tankar om den allmänna folkskolan i Finnland", jonka uudistusvaatimusten pääsisällöt olivat:
Opettajaseminaarissa on ehdottomasti toteutettava seuraavia periaatteita:
-	Opetusmetodina havainnollisuutta abstraktisuuden sijasta.
-	Naiset ja miehet on koulutettava opettajiksi samalla tavalla.
-	Voimistelu ja ruumiin harjoitus on otettava koulun tehtäviksi.
-	Koulutus on annettava suomenkielellä.
-	Ylempien luokkien yhteiskunnalliset etuoikeudet on poistettava.
(Lönnbeck, 1890, 45-51)
Käsityönopetus eli työkasvatus ei tule esiin vielä tässä yhteydessä; vasta palattuaan  opintomatkaltaan Keski-Eurooppasta v. 1859 Cygnaeus integroi käsityön työkasvatuksena edellä olevaan – ajatus, jonka olennaiset peruspiirteet Otto Salomon omaksui myöhemmin (1877) ja kehitti niitä edelleen  Otto Salomon: Blad till Minne af Uno Cygnaeus. Ote: Cygnaeus och den pedaogiska slöjd-undervisningen, teoksessa: Slöjdundervisningsblad No.: 1(33), (4/2) Nääs, 1888.. 
Pestalozzin ja Fröbelin vaikutus Cygnaeukseen
Vuonna 1858 Cygnaeus matkusti Keski-Eurooppaan tutustuakseen eri maiden kansakoululaitoksiin. Matka vei hänet Tukholman, Göteborgin ja Kööpenhaminan kautta Lyypekkiin, Hampuriin, Bremeniin, Leipzigiin, Dresdeniin, Halleen, Berliiniin, Weissenfelsiin, Itävaltaan ja Sveitsiin   Lönnbeck, Gustaf F.: Uno Cygnaeus - Finska Folkskolans Fader, Helsingfors, 1890, 57..

Bremenissä Cygnaeus tutustui Diesterwegin opetusmetodiikkaan: "Matkansa Bremeniin Cygnæus teki tavatakseen seminaarin johtajan A. Lübenin, joka oli Saksan kuuluisimpia opetusmenetelmäasiantuntijoita ja Diesterwegin läheisin henkilö tähän aikaan, ja ehkä kuuluisin Saksan kansakoulupedagogeista." (Lönnbeck, 1890, 58). 

Seminaarin johtaja August Lüben tutustutti Cygnaeuksen v. 1858 perustamaansa seminaariin  August Lüben oli Adolph Diesterwegin oppilas ja luotettu; Lüben johti Bremenin opettajaseminaaria diesterwegin ja Pestalozzin hengessä.
 Vrt. Pilarczyk, U.: Jubelfeiern und Lobgesänge in Wilhelminischer Zeit – Diesterweg   und seine Jünger; Katalog zur Ausstellung zum 200. Geburtstag. Weinheim, 1990, 396 - .. Cygnaeus oli kiinnostunut Diesterwegin metodiikasta ja seminaarin oppimistuloksista: "... Cygnæus havaitsi seminaarin opetuksen hyvin edistykselliseksi. "Näkemättä tällaista laitosta," sanoo hän eräässä matkakirjeessään, "voi tuskin käsittää sitä sähköistävää kykyä, jonka yksi mies voi valaa 50 - 60 nuoreen. Tämän kuuleminen normaalikoulussa, sen elämän näkeminen, se tarkkaavaisuus, se järjestys, jota luokissa pidetään, ovat aivan hämmästyttäviä." (Lönnbeck, 1890, 58).
Cygnaeuksesta oli hämmästyttävää, että 50 – 60 oppilaan käsityön luokassa voitiin säilyttää järjestys. Myöhemmin Cygnaeus tapasi Berliinissä Diesterwegin. Cygnaeus oli tutkinut hänen kirjoituksiaan etukäteen, ja ne olivat vaikuttaneet häneen syvästi: "Erityinen ilo Cygnæukselle oli saada Berliinissä tavata Saksan tämän ajan kuuluisin pedagogi, vapaamielisen pestalozzilaisuuden peloton lipunkantaja A. Diesterweg, jonka kirjoituksia hän oli jo aikaisemmin tutkinut ja saanut niistä voimakkaita vaikutteita." (Lönnbeck, 1890, 60)
Cygnaeukselle oli siis erityisen mieluista tavata Saksan kuuluisin pedagogi. Diesterweg piti Cygnaeusta vapaamielisen pedagogian järkkymättömänä lipunkantajana, joka seurasi Pestalozzin ajatuksia.

Cygnaeus tutustui myös Stiehl'in metodiikkaan Berliinissä vrt. luku: Die Stiehl'sche Regulative, jäljempänä: "Cygnaeuksen Saksan matkan aikaan elettiin siellä parasta "regulatiiviaikaa". (Lönnbeck, 1890, 61). Lönnbeck oli samaa mieltä Uno Cygnaeuksen kanssa "reaktionäärisistä" preussilaisista opetusohjeista vrt. Stiehl, Ferdinand: Die drei preußischen Regulative vom 1., 2. und 3. Oktober 1854; Berlin, 1854
vgl. Stiehl, F.: Die Weiterentwicklung der drei preußischen Regulative; Berlin, 1861
vgl. Stiehl, F.: Meine Stellung zu den preußischen Regulativen; Berlin, 1872 sekä Ferdinand Stiehlistä, protestanttisesta teologista ja preussilaisesta ministerineuvoksesta: "Regulatiivit olivat reaktionäärisen preussilaisen hallinnon v. 1854 antamat uudet määräykset seminaareille ja kansakoululle." (Lönnbeck, 1890, 61). 

Cygnaeus kommentoi preussilaisia opetusohjeita matkakirjeissään, jotka julkaistiin Kirjallisuuslehden (Litteraturbladet) syyskuun numerossa 1859: "...oli kuullut tällaista kiven kovaa dogmatiikkaa ja poleemista teologiaa harjoitettavan ei vain seminaarin opiskelijoille vaan myös kaksitoistavuotiaille koululapsille.” (Cygnaeus Lönnbeckin mukaan, 1890, 61).

Cygnaeus laati opintomatkastaan (1860) ja Suomen koululaitoksen uudistussuosituksistaan (1861) loppuraportin Venäjän tsaarille, joka antoi määräyksensä raportin mukaisesti. Uutta käänteentekevää koululaitosta suunnitellessaan Uno Cygnaeus sovelsi Fröbelin, Pestalozzin ja Diesterwegin ajatuksia. Näihin ajatuksiin tutustutaan seuraavassa lähemmin. Niistä voidaan tunnistaa työpedagogiikan käsitteelliset perusteet, jotka palvelivat myös Otto Salomonin henkisenä työkaluna.


Cygnaeus, kansakoulu ja käsityö
Cygnaeukselle oli v. 1861 jäsentynyt käsitys suomalaisesta pohjakoululaitoksesta; v. 1863 hän sai tilaisuuden toteuttaa kutsumustaan Suomen koululaitoksen uudistajana. Hän perusti Jyväskylään Opettajaseminaarin ja oli ensimmäiset vuodet sen johtajana. V. 1869 perustettiin Helsinkiin koulutuksesta vastaava virasto, Kouluylihallitus, jonka johtajana hän sen jälkeen työskenteli (vrt. Taimo Iisalo, 1978, 54 ja Tapani Kananoja teoksessa: Oberliesen ym., 125 - 141). Cygnaeus julkaisi kasvatusnäkemyksensä kahdessa perusteoksessa: "Ehdotus Suomen kansakoulun luonteeksi" (1861)  Cygnaeus, Uno: Förslag rörande Folkskolväsedet i Finnland, 1861; lainaukset Taimo Iisalon: Finnland ...; 1979, 58. ja "Vastaus tutkimuskomitean määräykseen ja ehdotuksiin" (1862)  Tässä lainatut kirjallisuuslähteet ovat Tapani Kananojalta, Taimo Iisalolta, Charles Bennettiltä ja Gustaf Lönnbeckiltä. Tämän kirjoittajalle ei valitettavasti kielivaikeuksien vuoksi  ollut mahdollista käyttää suomalaista ja venäläistä alkukirjallisuutta.. 

Seuraavassa lyhyesti Uno Cygnaeuksen koulu- ja kasvatusnäkemykset  Salomon, Otto: Cygnaeus och den pedagogiska slöjdundervisningen, teoksessa: Slöjdundervisnings-blad No.: 1(33), (4/2) Nääs, 1888.: 
-	Koulu ja opettajankoulutus kuuluivat yhteen.
-	Sukupuolten diskriminointi oli lopetettava.
-	Sekä oppilaitten että opettajien kouluttaminen sekaryhmissä oli itsestään selvyys.
-	Opettajankoulutuksen tavoitteena tuli olla itsenäinen tieteellinen työskentely.
-	Kansakoulunopettajien koulutuksessa ja kansakoulussa oli opetettava käsityötä. 
Cygnaeus perusteli kasvatuskäsityksiään Diesterwegin ja Pestalozzin ajatusten tulkinnalla ja sovelluksella; (vrt. myös Slöjdundervisningsblad 4/2, Nääs 1888). Opettajankoulutus oli Cygnaeuksen mielestä uudenlaisen koululaitoksen perusedellytys; ad hoc hän kehitti myös opettajankoulutusseminaarin käsitettä:
 "... jatkokoulutuslaitos, jonka tavoite on ei vain totuttaa oppilaitaan itseopiskeluun, niin että he jälkeenpäin omin päin voivat jatkaa opintojaan, vaan myös tuoda heille selvä näkemys niistä tiedonaloista, joita rahvaalle voidaan pitää tarpeellisina, ... sekä sen lisäksi kykyä välittää yksinkertaisella, selkeällä ja kansantajuisella tavalla tieteitten käytännöllisessä elämässä käyttökelpoisia tuloksia." (Cygnaeus Lönnbeckin mukaan, 1890, 102  Cygnaeus käytti tässä uutta ruotsalaista käsitettä "lärarinna" – aikanaan uudissana kuten myös hänen käyttämänsä uusi ilmiö ’naisten ammatillinen koulutus’.) 
Tätä mallia oli myös seurattava seminaareissa (pohjoismaiset seminaarit), joissa koulutettaisiin nais- ja miespuolisia opettajia (Lönnbeck, 1890, 102). Opetukseen oli integroitava käsityö kasvattavana oppiaineena: "Yli koko sivistyneen maailman on Cygnæuksen kehittämä ja toteuttama ajatus levinnyt, nimittäin käsityön omaksuminen opetukseen  pedagogisessa tarkoituksessa ja toisten oppiaineitten kanssa samanarvoisena oppiaineena." (Lönnbeck, 1890, 103; lihavointi alkutekstissä). Kasvattava tavoite ja työkoulukasvatuksen anti olisi "yleinen kätevyys" (Lönnbeck, 1890, 103). Lönnbeck lainaa Cygnaeuksen muistiinpanoja opintomatkastaan v. 1859: "Olen jo 17 vuotta kantanut sitä vakaumusta, että käytännöllisen käsityön on kuuluttava kansakouluun olennaisena kasvatusvälineenä, mutta olen aina ollut sitä mieltä, että käsityö vain mekaanisena työnä ei voi vastata tarkoitustaan." (Cygnaeus Lönnbeckin mukaan, 1890, 104): “Ajatus ei ollut oppia teknillisiä taitoja välittömään ammatilliseen käyttöön, vaikka Cygnaeus ei kokonaan sulkenut pois tätä mahdollisuutta. Hän ajatteli, ... että tärkeintä lapsille oli saada tiettyjä yleistaitoja, jotka sopivat yhteen yksinkertaisen matematiikan ja luonnontieteiden tietojen kanssa. Tätä hän piti tienä älyllisempään työhön. Koulun oppiaineella oli siten aina myös 'muodollisesti' kasvattava funktio, ja toisaalla Cygnaeus puhuukin 'kasvattavasta käsityöstä." (Iisalo, Taimo: 1979, 55).
Pestalozzin mukaan inhimilliseen luontoon kuuluivat ei vain tietäminen ja ajattelu vaan myös osaaminen ja käsittely, jotka nekin vaativat kulloinkin tarvittavan tiedon ja voiman yhdistymistä: "…siksi on myös taitoja kehitettävä, eikä  vähempää kuin tietovalmiuksia." (Lönnbeck, 1890, 105). Lönnbeckin mukaan Cygnaeus liitti tämän Pestalozzin ajatuksen myös Fröbelin menetelmiin: "Cygnæuksen käsityöajatus oli selvästi muodostunut lukemalla Pestalozzia, mutta sen toteuttamiseen johti häntä kuitenkin lähinnä Fröbelin esikuva." (Lönnbeck, 1890,  105). Cygnaeuksen mielestä kasvattavan käsityön käsitteessä oli valitettavasti vielä puutteita yleisen kätevyyden ja varsinaisten taitojen osalta: Tähän saakka ei ole ollut mitään (teoriaa, kirjoitettua…) tältä alalta; valitettavasti kirjoitetut käsitteet, niin paljon kuin ne äänekkäiltä näyttävätkin, jäävät vain paperiksi: "Kukaan, joka ei todella tunne tätä metodia, eli siis ei vain teoriassa vaan käytännössä ja sen tuloksina, ei voi enemmän epäillä, että juuri se saa aikaan maailman laajuisen uudistuksen lasten kasvatuksessa yleensä ja vaikuttaa siunauksella erityisesti työväen luokan lapsiin." (Cygnaeus Lönnbeckin mukaan, 1890, 106; lihavointi alkutekstissä; suluissa kääntäjän lisäys.)

Cygnaeus piti leikkiä kasvatuksellisesti vaikuttavana, kun se toteutetaan Fröbelin järjestäytyneellä ja tavoitetietoisella tavalla. Hän vaati lapsen sielullisten ja ruumiillisten voimien harmonista kehitystä (Iisalo, 1979, 55) ja piti välttämättömänä, että koulut johdattaisivat kasvattaviin ruumiinharjoituksiin. Iisalo lainaa edelleen Cygnaeuksen ohjeita, joissa otetaan mukaan leikki, voimistelu, urheilu, hygienia ja kansanomainen vesiterapia. 

Cygnaeus ei pitänyt koulua vain ulkonaisen tiedon välittäjänä  Alkutekstissä: " ... imparting of information"; Iisalo, 1979, 56.. Tieto  Alkutekstissä: "information" . palveli eettisiä tavoitteita. Pestalozzin kasvatusajattelun mukaisesti Cygnaeus edusti näkemystä, että tieto ei sinänsä suuntautunut eettisesti vain yhteen ihmiseen. Koulun pitäisi muuntaa ihmisen välittämä tieto eläväksi vakaumukseksi. Tieto saisi merkitystä vasta, kun oppilas hallitsee sitä riippumattomasti ja itsenäisesti; ja tämä toteutuu, kun oppilas onnistuu soveltamaan tietoa taidoissaan. Tässä Cygnaeus sovelsi Pestalozzin ja Fröbelin teosten ajatuksia palvelemaan omia kasvatusnäkemyksiään. Leikin, työn ja oppimisen yhteys vastaa parhaimmillaan esikuviensa mukaista kasvatusprosessia (vapaasti Taimo Iisalon mukaan, 1979, 56 - ).

Charles Bennett ("Sloyd in the Normal School established by Cygnaeus"; 1937, 58 - 61) tulkitsee Cygnaeuksen mielipiteitä edelleen, kuten Iisalo kirjoittaa: "... jouduin ajatuksiin, että emme koulussamme ohjaudu vain Fröbelin hengen mukaan, vaan että tällaisia käsityöllisiä töitä ja harjoituksia tulisi järjestää myös vanhemmille oppilaille. Ne kehittävät kätevyyttä sekä esteettistä muodon tajua, ja näin autamme nuoria kehittämään yleiskäytännöllistä taitavuuttaan, mikä on hyödyksi jokapäiväisessä elämässä: Puusepän, sorvarin, korin punojan, jne. taitoja. Kuitenkaan näitä kaikkia töitä ei tule suorittaa ammatillisina, vaan työn on tapahduttava tiukasti pedagogisten tavoitteitten mukaan." (Bennett, 1937, 60 - ).

Cygnaeuksen käsityksen mukaan kansakoulun käsityön olisi johdettava tuleviin käytännöllisiin taitoihin; tämän käsityön funktionaalisen tavoitteen tuli olla integroitu osa koulukasvatusta. Bennett tarkentaa Cygnaeuksen näkökulmaa: "Koulun käsityötä ei tule toteuttaa liian taiteellisesti eikä puhtaasti mekaanisesti; aina tulee pitää mielessä pedagoginen tavoite eli silmän, muodon ja hahmon tunteen kehitys, yleistä käsien taitavuutta eikä mahdollisia erityisvalmiuksia: Vielä enemmän (minulla on se tiukka näkemys, että) pohjakoulun käsityötä on pidettävä yleissivistyksenä. Pohjakoulussa tällä aineella on asemansa kuten muillakin oppiaineilla ja sitä tulee opettaa sama opettaja, niin että käsityö ei vääristy vain koristeeksi." (Bennettin mukaan, 1937, 59 - ).

Bennett siteeraa Cygnaeusta käsitellessään Otto Salomonin muotoilemia perusteita pedagogiselle jatkokehitykselle: "Kun miespuoliset oppilaat ovat saaneet tarvittavat valmiudet kirvesmiehen ja sorvarin työkalujen käsittelyssä valmistaessaan yleisiä kotitaloustavaroita ja maataloustyökaluja (viikatteen varsi, haravia, kelkkoja, työpöytiä, jne.), on näitä taitoja lopuksi käytettävä sellaisten esineiden valmistukseen, joissa tarvitaan enemmän harkintaa: Yksinkertaisia geometrisia ja fysikaalisia välineitä kuten kolmioviivain, harppi, talja, pumput, maatalousvälineiden mallit, jne." (Bennett, 1937, 59 - ).

Uno Cygnaeuksen ehdotukset ja näkemykset Suomen koululaitoksen kehittämiseksi annettiin tsaari Aleksanteri II:n määräyksellä silloiselle Suomen Suuriruhtinaskunnalle. Kananoja kääntää ensimmäisen määräyksen seuraavasti  Kananoja, Tapani: Uno Cygnaeus - Vater der finnischen Volksschule und seine Ideen zur Slöjd-Pädagogik; teoksessa: Oberliesen u.a. Sonnenberg Internationale Berichte zur Geschichte von Arbeit und Technik im Unterricht, Braunschweig, ei painovuotta [1993], 130.:
"Hänen Keisarillisen Majesteettinsa Armollinen Julistus koskien toimenpiteitä Suomen kansakoululaitoksen järjestämiseksi, annettu Helsingissä, 17. maaliskuuta 1863 ja luetaan saarnatuolista, säädetään seuraavaa :... - Niin kauan kuin seminaari on kaupungissa [Jyväskylässä], ei varsinaisia maataloustöitä voida tehdä. Kuitenkin on miespuolisten opiskelijoitten harjoiteltava teknisiä käden valmiuksia ja naispuolisten naisväen käsitöitä ja kotitaloustöitä, ja kaikkien opiskelijoitten puutarhatöitä." (säädöksen luku 10, teoksessa: Kananoja, 135).
Edelleen Kananoja siteeraa asetusta No. 12 "Suomen Suuriruhtinaskunnan Asetuskokoelmasta v. 1866: "Me Aleksanteri II, Jumalan armosta Keisari ja koko Venäjänmaan Itsevaltias, Puolan Tsaari ja Suomen Suuriruhtinas, jne., jne., jne., teemme tiettäväksi: Kun Senaattimme Suomessa on alamaisimmin tehnyt ehdotuksen kansakoulujärjestelmän laatimiseksi Suuriruhtinaskuntaan, olemme Me armollisimmin säätäneet: ..." Siteerattu asetus toistaa sitten jo mainitun säädöksen sisällön ja luettelee luvussa "Koulun oppiaineista " seuraavaa: "... tyttöjen tulee harjoitella naisväen käsitöitä ja poikien kätevyyttä ja käsitöitä... ." 
Säädöksen termit, joita Kananoja luvusta 12 lainaa, eivät ole yhtenäiset:  Esimerkiksi  "... poikien käsityössä..."; Kananojan käännöksen mukaan (Asetus vuodelta 1866, luku 12) opetus pyrkii, "... vaalimaan teknisissä käsitöissä: Harjoitella yleistä kätevyyttä ja taitavuutta joissakin kansalle parhaiten soveltuvissa käsityön lajeissa ", ja edelleen "... teknisiä valmiuksia puusepän, sorvaajan ja taontatyökalujen käytössä sekä peltotyökalujen valmistuksessa, erityisesti sellaisten, joiden rakenne vaatii enemmän harkintaa...".

Vuodesta 1884 vuoteen 1886 Cygnaeus johti komiteaa, jonka tehtävänä oli laatia koulun käsityön opetusohjelma. Komitean suosituksissa käsitöiden luetteloon otettiin mukaan "puutyöt, harjansidonta, lastu-, punonta-, tuohi-, pahvi-, lanka- ja peltityöt". Mietintö laati ensimmäistä kertaa 70 käsityöesineen mallisarjan; niistä 55 oli puutöitä ja 56 työkaluja. Näin "luotiin ensimmäiset käytännölliset puitteet Suomen koulujen järjestelmälliselle poikien käsityönopetukselle" (Kananoja, 134 -). 

Didaktisten ja metodisten ohjeiden soveltaminen käytäntöön ei vielä onnistunut silloisessa Suomessa. Vaikka Cygnaeus painotti, että käsityötä ja lasten ruumiillisia ja henkisiä voimia on vahvistettava samanaikaisesti (vrt. Kananoja, 125 -), niin tuon ajan kirjallisuutta tarkasteltaessa Suomessa ei kehittynyt järjestelmällistä eikä käyttökelpoista työnopetuksen ’filosofiaa’. 

Cygnaeus oli jo elinaikanaan Suomessa tunnustettu ja arvostettu pedagogi. Hänen kasvatusnäkemyksensä herättivät sitä vastoin kiistelyä, ja muutamat suomalaiset aikalaiset pitivät häntä äärimmäisen radikaalina uudistajana (Iisalo, 1979, 53). Iisalo katsoo Cygnaeuksen idealististen käsitysten koulupedagogiikasta saaneen alkunsa hänen pitkästä oleskelustaan ulkomailla. Matkat etäännyttivät hänet suomalaisista olosuhteista: "Hän oli luonteeltaan idealisti, ja hänen oleskelunsa ulkomailla oli tehnyt hänestä jollakin tavalla muukalaisen Suomen olosuhteisiin." (Iisalo, 1979, 53). Tämä päätelmä ei vähennä Cygnaeuksen Suomen kansakoululaitokselle tekemän työn arvoa. Hän sai aikaan emansipaation. Cygnaeuksen Arvostusta kuvaa hänelle jo elinaikana annettu kunnianimi "Suomen kansakoulun isä"  Lönnbeck, Gunnar F.: Uno Cygnaeus - Finska Folkskolan Fader; Helsinki, 1890; lainaukset Iisalon, 60. (Kananoja, 1; Iisalo, 52). Cygnaeuksen kansainvälisestä arvostuksesta on esimerkkinä kunniatohtorin titteli, jonka Uppsalan yliopisto myönsi hänelle yhdessä Henrik Ibsenin kanssa v. 1877  Geijer, Reinhold (Hg.): Upsala Universitet 1872 - 1897, Festskrift med anledning af Konung Oscar II:s Tjugofemårs Regeringsjubileum, Stockholm, 1897, 264.. Otto Salomon näki hänessä eittämättä Suomen kansakoululaitoksen perustajan: "Suomi on kiitollisuuden velassa kansakoululaitoksestaan sen perustajalle, Uno Cygnaeukselle."  Salomon, Otto: Slöjdskolan och Folkskolan; Gothenburg 1882; translation published in Second Report of the Royal Commissioners on Technical Instruction, London, 1884.
Uno Cygnaeus ja Otto Salomon
V. 1877 Otto Salomon matkusti tapaamaan Uno Cygnaeusta tavoitteenaan tutustua koulukäsityön kehitystyöhön. Suomessa koulu-uudistuksesta oli tuolloin jo useiden vuosien kokemus. Salomon omaksui Cygnaeuksen ajatuksen, että käsityö tuli toteuttaa pedagogisella pohjalla sen sijaan että pyrittäisiin taloudelliseen tuottoon käsityötuotteitten myynnillä. Salomon havaitsi, että käsityö voitiin vaikeuksitta liittää yleissivistävän koulun opetusohjelmaan. 

"Vuonna 1887 Otto Salomon vieraili Suomessa ja tapasi siellä Cygnaeuksen, maan  kansakoulujärjestelmän perustajan. Cygnaeukselta Salomon sai ajatuksen, että käsityön tulisi olla osa alkeiskoulutusta, ja että se olisi järjestettävä enemmän pedagogiselle kuin taloudelliselle perustalle. Cygnaeus tahtoi, että käsityönopettajan piti olla koulun (koulutettu) opettaja. Hän oli alkanut toteuttaa suunnitelmiaan antamalla käsityönopetusta normaalikoulun opettajille mutta ei ollut vielä täysin kehittänyt järjestelmäänsä kansakouluissa." (Bennett, 1937, 64; vrt. myös Lönnbeck, 1890, 111; Otto Salomon: Uno Cygnaeus, teoksessa Slöjdundervisningsblad 4/2 1888).

Kuningas Oskar II:n kruunajaisten viisivuotisjuhlassa antoi Uppsalan yliopisto v. 1877 mm. Henrik Ibsenille ja Uno Cygnaeukselle kunniatohtorin tittelin: "…ja juhlassa 1877 promovoitiin kolmekymmentäkuusi tohtoria ...  joiden tieteellisistä kirjallisista ja kansalaisansioista tiedekunta tahtoo näin osoittaa kunnioituksensa, nimittäin: ... suomalainen ylitarkastaja Uno Cygnaeus." (Geijer, 1897, 264). August Abrahmsson, Nääsin sponsori, oli aikanaan jo ystävystynyt läheisesti Oskar II:n kanssa. Voidaan siis olettaa, että Abrahamsson v. 1877 tutustui Uno Cygnaeukseen juhlallisuuksissa ja niin sai aikaan yhteyden sisarenpoikansa Otto Salomonin ja Cygnaeuksen välillä.

V. 1877 Salomon, joka oli vasta 28 –vuotias ja vielä kokematon kasvattajana ja opettajana, etsi silloin 66 –vuotiaan Cygnaeuksen Helsingistä. Juuri tällöin suomalaiset koulukasvatusajatukset koulukasvatuksesta olivat keskustelun kohteena Iisalo, Taimo: Uno Cygnaeus and the pedagogy of the elementary schools; Luku 2.6, 1979, Iisalo, 52 - . . Otto Salomonille, jolla tuohon aikaan tuskin oli pedagogista kokemusta, oli tapaaminen suomalaisen käsityön- ja kansakoulupedagogian Nestorin kanssa pohjaton inspiraation ja tiedon lähde. 

Jätämme nyt kehityksen käsittelyn Suomessa. Edellä esitettyjen lähteitten perusteella Otto Salomonin suhteet Cygnaeukseen ja tämän tärkeimmät ajatukset inspiroivat Salomonia kehittämään järjestelmällistä ruotsalaista kotikäsityötraditiota ja löytämään pedagogisesti uutta sovellettavaksi kansakouluun. 


