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Abstract 
 
Emma Vikström (2021): The Creation of the New Human. Eugenics and 
Education in Ellen Key’s Work. Örebro Studies in Education 63. 
 
The Swedish author and educator Ellen Key (1849–1926) became one of 
the most prominent writers on educational matters in Europe at the turn 
of the 20th century following the publication of The Century of the Child 
in 1900. It is less widely known, however, that the pioneer of prog-
ressive education and children’s rights also advocated the improvement 
of humanity through eugenics, and publicly endorsed the foundation of 
the Swedish Institute for Racial Biology in 1921. In previous research, 
Key’s stance on eugenics has been explained by her evolutionist 
worldview, influenced by her reading of scientists and philosophers such 
as Francis Galton (1822–1911) and Herbert Spencer (1820–1903). But 
can her support for eugenics solely be reduced to the influence of these 
and other authors? And what role did eugenics play in her educational 
thinking?  

These issues are addressed in this thesis, which aims to show how Key 
strived to create a new kind of human being by consolidating eugenics 
and education in her work. The analysis identifies several dichotomies 
that were vital to Key’s knowledge production on eugenics and educa-
tion: evolution/degeneration; nature/nurture; body/soul; sense/sensibility; 
and individual/society. These concepts form the thematic structure of the 
thesis and point to a central finding; namely, that Key’s desire to dissolve 
such dichotomous thinking is a crucial component in understanding how 
she combined eugenics and education, as two means to the end of creat-
ing a new kind of human. The analysis also demonstrates that Key did 
not merely adopt the knowledge of others but developed her own ideas 
on eugenics that even induced two British eugenicists to consider the 
importance of love in human betterment. Finally, this study illustrates 
how eugenics was integrated into Key’s pedagogy as part of her educa-
tional aim, proposed learning content and ideas about socialisation. In 
conclusion, the thesis contributes to a discussion of the aim of the educa-
tional endeavour to create a better human and the use of pioneers in 
educational sciences today. 
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Kapitel 1. Inledning 
I början av maj 1921 publicerade Dagens Nyheter en insändare skriven av 
författaren och pedagogen Ellen Key (1849–1926) med en vädjan till Sve-
riges riksdag att anta förslaget att grunda ett rasbiologiskt institut i Upp-
sala. Key gav därmed sitt uttryckliga stöd för den ”utmärkte” veten-
skapsmannen Herman Lundborg (1868–1943) och ”den unga vetenskap-
en” eugenik, som hon menade var av stor betydelse för Sveriges framtid.1 I 
en svensk kontext användes begreppet eugenik vid denna tid synonymt 
med begrepp som rasbiologi och rashygien. Termen myntades ursprungli-
gen av den akademiska mångsysslaren Francis Galton (1822–1911) i Eng-
land 1883 och fick därefter snabb internationell spridning.2 Denna veten-
skap ansågs kunna bidra till människosläktets biologiska ”förädling” ge-
nom en medveten och selektiv reproduktion. Sprungen ur en rad olika 
naturvetenskapliga discipliner såsom fysiologisk antropologi, biologi, zoo-
logi och medicin tilltalade eugenik personer från vitt skilda politiska läger 
som var intresserade av människans och samhällets reformering.3  

Så även den progressiva pedagogen Ellen Key. Enligt egen utsago be-
stämde hon sig för att skriva insändaren till institutets försvar när hon fick 
vetskap om att riksdagen ville spara pengar genom att enbart erbjuda 
Lundborg en professur och inte ett helt forskningsinstitut. Förfasad över 
tanken att Lundborg skulle flytta från Sverige om han inte fick sitt institut 
bad hon därmed den svenska riksdagen 

att besinna vad den gör ifall den driver en betydande vetenskapsman att i 
utlandet ägna sig åt den livsuppgift genom vars fullföljande han skulle 
bringa heder över vårt eget land.4  

Några dagar senare bifölls förslaget i riksdagen och i januari 1922 öppna-
des världens första statligt finansierade rasbiologiska forskningsinstitut.5 
Idag anses Lundborgs vetenskapliga gärningar vid institutet dock vara 
långt ifrån hedervärda. Detta beror inte minst på hans senare avslöjade 
antisemitism och kopplingar till högt uppsatta rasbiologer i Nazityskland, 

1 Key (1921, 8 maj). 
2 Broberg (1995), s. 7. För eugenikens internationella utbredning, se Adam (2012); 
Kühl (1997). 
3 Broberg & Tydén (2005), s. 23–32, 164; se även Meloni (2016), s. 93–96. 
4 Key (1921, 8 maj). 
5 Broberg (1995), s. 11. 
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liksom institutets inblandning i övergrepp på samer, resande och romer 
samt personer som avvek från en dåtida funktionalitetsnorm.6 Det var 
visserligen inte Lundborgs idé om föreställda rashierarkier som verkar ha 
tilltalat Key, men denna för eftervärlden hittills obekanta insändare och 
hennes korrespondens med Lundborg tyder på att hon betraktade eugeni-
ken som en viktig framtida ”livsfråga” för folket.7  

Så vari bestod Ellen Keys intresse för eugeniken? Och hur relaterade 
detta till hennes pedagogiska tänkande? Denna avhandling tar sin ut-
gångspunkt i dessa frågor och en svensk kontext strax före sekelskiftet 
1900. Vid denna tid ansågs eugenik och pedagogik inte vara två oförenliga 
kunskapsfält. De kunde nämligen mötas i en föreställning om att männi-
skan var föränderlig och formbar. I kölvattnet av ståndssamhällets upp-
luckring, religionens försvagning gentemot en naturvetenskaplig utveckl-
ingslära och den framväxande tilltron till mänsklighetens förbättring ge-
nom förnuftsbildning uppkom nya sätt att se på människans förändrings-
förmåga.8 I enlighet med evolutionismen hävdade ett flertal reformintres-
serade rörelser och tänkare att människan inte längre borde betraktas som 
determinerad av sitt samhällsstånd eller en medfödd benägenhet till synd. 
Människan kunde i stället förbättras, både kroppsligt och själsligt.  

Denna typ av evolutionistiska världsåskådning tilltalade Ellen Key, som 
i vuxen ålder avsagt sig sin kristna tro och ansåg att människans föränd-
ringspotential var en grundförutsättning för skapandet av en ny, högre 
stående mänsklighet. Evolutionstanken löper som en röd tråd genom hela 
hennes författarskap och var ett centralt tema i den bästsäljande essäsam-
lingen Barnets århundrade, som publicerades 1900.9 Inför det nya seklet 
hoppades Key att människans uppfostran och utbildning skulle få en bety-
dande plats i det moderna samhället. Boken tillägnade hon således de för-
äldrar som skulle dana det nya århundradets människor, och hon var inte 

6 Hagerman (2016a); se även Broberg (1995), s. 58–59; Broberg & Tydén (2005), 
s. 48–49; Barow (2009a), s. 212–214. Om det rasbiologiska institutet, se bland
annat Runcis (1998); Tydén (2002); Broberg & Tydén (2005), s. 97–160; Hager-
man (2016b). Om funktionalitetsbegreppet, som belyser normer om vad som anses
vara normalt och avvikande när det kommer till människans kroppsliga, kognitiva
och psykiska konstitution, se Davis (2013).
7 Key (1921, 8 maj). För ett fördjupat bidrag om denna insändare och Keys kon-
takt med Lundborg, se Vikström (2018). 
8 Jfr Englund (1986a), s. 68, 87; Benner (2010), s. 62. 
9 Boken utkom vid årsskiftet 1901, men fick utgivningsåret 1900. 
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ensam i sin framtidstro.10 Runt om i Europa spirade optimismen.11 Genom 
utbildning skulle inte enbart individen förbättras, även samhälleliga pro-
blem skulle lösas.12 Detta avspeglade sig särskilt i den kraftiga expansion-
en av nationella folkskoleväsenden under 1800-talet, då barnen skulle 
formas moraliskt, religiöst och förnuftsmässigt till goda samhällsmedbor-
gare.13 Utbildning och uppfostran framträdde därmed som viktiga medel 
för att hantera sociala och politiska problem. 

Tron på utbildningens förändringspotential går också att förstå mot 
bakgrund av den så kallade ”sociala frågan” som var aktuell i samhällsde-
batten under större delen av 1800-talet. Den sociala frågan omfattade en 
rad problem till följd av Sveriges industrialisering och urbanisering, såsom 
fattigdom, arbetslöshet, trångboddhet, dryckenskap, bristande hygien och 
svag hälsa.14 Den hade även starka moraliska förtecken och var svår att 
separera från de välbeställda klassernas människosyn och förståelse av de 
lägre klasserna som ett potentiellt hot mot den dåtida politiska ordning-
en.15 I slutet av 1800-talet kom även olika typer av sociala reformrörelser 
som arbetarrörelsen, frikyrkorörelsen, kvinnorörelsen och nykterhetsrörel-
sen att prägla diskussionen om den sociala frågan. Ytterst handlade debat-
ten om vad som borde tillhöra den socialpolitiska sfären och vem som 
borde ta ansvar för att lösa samhälleliga problem under en tid då de soci-
ala banden mellan människor omförhandlades.16 Skulle exempelvis staten, 
filantropisk välgörenhet eller privata initiativ hantera den växande fattig-
domen?17 Vilket ansvar hade den enskilda individen? Och hur skulle de 
kommande generationerna fostras och utbildas? 

 
10 Se dedikation i Key (1900a). 
11 Englund (1986a), s. 126; Ambjörnsson (1976), s. 40–42; Burman (2014), s. 6–7. 
12 Inom utbildningshistorisk teoribildning har processen där allt fler sociala pro-
blem ska lösas av ökade utbildningsinsatser kommit att kallas Pädagogisierung 
eller educationalization, se Depaepe & Smeyers (2008); Depaepe et al. (2008). 
Denna process är dock inte unik för tidigt 1900-tal, se exempelvis Tröhler (2013), 
som spårar fenomenet till 1700-talets mitt. 
13 Green (1994/2000), s. 313. I en svensk kontext innebar detta att fler barn deltog 
i skolundervisningen och att skrivkunnigheten ökade markant från och med att 
folkskolestadgan antogs år 1842 till tidigt 1900-tal, se Westberg (2014), s. 21. 
14 Nilsson (2008), s. 141; se även Lagergren (1999), s. 157–169. 
15 Nilsson (2008), s. 141–142; se även Hedin (2002), s. 39–42. 
16 Nilsson (2008), s. 173; se även Wisselgren (2000), s. 44–52; Hedin (2002) s. 23–
25. 
17 Jfr Nilsson (2008), s. 144; se även Wisselgren (2015). 
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Den sistnämnda frågan var något som särskilt intresserade de progres-
siva och reformpedagogiska rörelser som uppstod i en rad olika länder vid 
1800-talets slut.18 Här anses Ellen Key än idag vara en betydelsefull idé-
givare, inte minst på grund av Barnets århundrade.19 Med anspelning på 
pedagogikens nyskapande kraft och möjlighet att förbättra samhället ge-
nom utbildning ville Key och de heterogena reformpedagogiska rörelserna 
på olika sätt förändra massutbildningens gamla pedagogiska ideal och 
praktiker. Deras pedagogik fick följaktligen attribut som ”progressiv”, 
”modern” och ”ny”. Rörelserna kom i huvudsak från liberala politiska 
miljöer och inkluderade både kvinnor och män, troende och ateister.20 
Flertalet reformpedagoger var lärare, skolgrundare och intellektuella som 
alla, trots skilda utgångspunkter, anammade idén om människans och 
samhällets föränderlighet genom uppfostran och utbildning. Deras agenda 
innehöll inte enbart en kritik av den samtida auktoritära skolan eller al-
ternativa uppfostrings- och undervisningsmetoder. Den omfattade även en 
människo- och barnsyn som erkände den enskilda människans och barnets 
möjlighet att lära och omskapa sig själv.21  

Inom de reformpedagogiska rörelserna fanns det en rad olika föreställ-
ningar om hur detta nyskapande av människan och samhället bäst skulle 
förverkligas. Förutom en viss typ av uppfostran och utbildning lades fokus 
på speciella aktiviteter såsom kroppsarbete, trädgårdsskötsel, särskild 
kost, naturupplevelser och vandring, idrott och gymnastik samt estetiska 
uttryckssätt av olika slag.22 Många inom dessa rörelser såg därmed sin 
pedagogik som en motvikt till de smutsiga, industrialiserade storstäderna, 

18 Här har begreppen Reformpädagogik och progressive education från en tysk-
språkig respektive nordamerikansk pedagogisk tradition fått en särskild prominens 
i en svensk kontext, se Arfwerdson (2000), s. 24. Rörelsen hade dock en stor in-
ternationell utbredning, se Röhrs & Lenhart (red.) (1995); Brehony (2001). 
19 Oelkers (1995), s. 33–34; se även Stafseng (1996); Dekker (2000); Baader, 
Jacobi & Andresen (red.) (2000); Burman (2012); Ambjörnsson (2014); Pironi, 
Jansson, & Hällström (2016). Verket fick dock ett ljumt mottagande i Sverige då 
det kom, se Lengborn (1977a), s. 131–132. 
20 Gerd Arfwedson nämner att alla de tyska och amerikanska reformpedagogiska 
teoretiker hon studerat var män, protestanter och liberaler, Arfwedsson (2000), s. 
174. Rörelsen var dock bredare än så, och inbegrep flertalet kvinnor, vilket bland
annat teosofen Beatrice Ensor (1885–1974), medgrundare av New Education
Fellowship, var exempel på, Brehony (2004), s. 735–736.
21 Oelkers (1995), s. 33; Arfwedson (2000), s. 38–39; se även Dekker (2000). 
22 Röhrs (1995), s. 12–13; Tenorth (2010), s. 206–212; Baader (2005), s. 86–89. 
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där både barnkroppar och moral riskerade att fördärvas på grund av 
sjukdom, kriminalitet och fabriksarbete.23 Optimismen inför framtiden 
hade med andra ord sina gränser. Inför det nya århundradet existerade 
också en oro för samhälleligt förfall och mänsklig degeneration.  

Med motivet att stävja en negativ samhällsutveckling intresserade sig ett 
antal reformsinnade pedagoger för att ändra människans konstitution på 
ett mer genomgripande sätt. Skapandet av de nya människorna för ett nytt 
samhälle skulle alltså inte enbart ske med hjälp av pedagogik. Även den 
naturvetenskapliga tanken om människosläktets förbättring genom euge-
nik, som inbegrep både en biologisk och moralisk förädling, betraktades 
som ett plausibelt alternativ.24  

Under 1900-talets första decennier fann eugeniken flera anhängare 
inom pedagogiken, såsom den italienska läkaren och pedagogen Maria 
Montessori (1870–1952), de nordamerikanska pedagogiska psykologerna 
G. Stanley Hall (1846–1924) och Edward Thorndike (1874–1949) samt 
deras brittiske ämneskollega Cyril Burt (1883–1971).25 Här menar jag att 
relationen mellan eugenik och pedagogik i Ellen Keys författarskap är 
särskilt intressant att studera, eftersom hon till skillnad från de ovanstå-
ende aktörerna närmade sig eugeniken som pedagog, inte som läkare eller 
psykolog. Keys ställningstagande för eugeniken hade därmed en något 
annorlunda ansats, vilket bör förstås mot bakgrund av hennes pedago-
giska gärning och mångfacetterade författarskap. 

Ellen Keys författarskap som problemkomplex och prisma 
Vid tidpunkten för publiceringen av Barnets århundrade hade Ellen Key 
arbetat som lärare på en reforminriktad flickskola i närmare tjugo år.26 
Det var också med denna bok och sin kritik av den traditionella, ”själa-
mördande” skolan som Key nådde världsberömmelse. Trots att hennes 

 
23 Jfr Dekker (2000), s. 141–143; Reese (2001), s. 4. 
24 Fallace (2015); jfr Broberg & Tydén (2005), s. 15–18; Turda (2010), s. 14–15. 
25 Se exempelvis Quarfood (2005), s. 83–88, (2017), s. 118; Fallace (2015), s. 93–
101; Chitty (2009). 
26 År 1880 började Key undervisa på väninnan Anna Whitlocks (1852–1930) 
konfessionslösa flickskola. År 1893 utvidgades verksamheten och blev Stockholms 
nya Samskola, senare kallad Whitlockska samskolan. Key undervisade i flicksko-
lans klasser fram till 1899, därefter kunde hon försörja sig på sitt författarskap och 
den livränta som hennes vänner bidrog med, se Ambjörnsson (2012), s. 147, 157, 
196.  



14 EMMA VIKSTRÖM Skapandet av den nya människan 

författarskap var mycket omstritt vid sekelskiftet tillskrevs hon pionjärsta-
tus vid slutet av sitt liv, eftersom hon tidigt och med emfas tog ställning 
för kvinnors och barns rätt i samhället och framhöll vikten av en reforme-
rad skola.27  

Hennes tankar om barns rättigheter och ett framtida utbildningsväsende 
har ofta beskrivits som förelöpare till en nutida pedagogik.28 I den ideala 
skolan skulle exempelvis traditionell, ämnesspecifik klassrumsundervis-
ning bannlysas tillsammans med katekesläsning och aga. Som alternativ 
föreslog Key en konfessionslös och radikalt individualiserad undervisning, 
utan kroppsstraff, för både flickor och pojkar från alla samhällsklasser.29 
Målet var att utveckla barns och ungdomars personligheter i stället för att 
uppfostra en välartad, lydig massa.30 Hennes pedagogik kan därmed för-
stås som en del av de moderniseringssträvanden som artikulerades vid 
sekelskiftet 1900, då frågor om demokratisering lyftes och en rad organi-
sationer och reformrörelser runt om i Europa mobiliserades i den politiska 
kampen för jämlikhet mellan könen och klasserna.31 

Detta är ett välkänt narrativ om Keys pedagogiska gärning i en svensk 
och internationell kontext. Hennes plädering för en tidig form av eugenik 
har däremot fått mindre uppmärksamhet, även om den inte är okänd 
inom vare sig forskningen om Key eller studier om rasbiologins historia.32 
Ställningstagandet för eugeniken går även att utläsa i hennes texter. Redan 
i det första kapitlet av Barnets århundrade betonade hon exempelvis att 

27 Se exempelvis Holmgren (1930); Landquist (1909), s. 77–84; Ambjörnsson 
(2012), s. 343; se även Kinnunen (2000); Dickinson (2014), s. 215–220; Lindholm 
(2019); Åkerström & Lindholm (red.) (2020) om Keys position inom den europe-
iska kvinnorörelsen. Angående kritiken av Key vid sekelskiftet 1900, se bland 
annat Lengborn (1977a), s. 130–136; Lindén (2002), s. 118–127; Stenberg (2009), 
s. 92–154.
28 Stafseng (1996); Lengborn (1977a); Dekker (2000); Baader, Jacobi & Andresen 
(red.) (2000); Hellström (2002), s. 144–160; Ambjörnsson (2012), s. 135–219; 
Burman (2012); Pironi, Jansson & Hällström (2016). 
29 Jfr Key (1900b), s. 150. 
30 Key (1900b), s. 79–80. 
31 Stafseng (1996), s. 26–27; Andresen (2000); Häfner (1998). 
32 Se exempelvis Linné (1996), s. 247–248; Andresen (2000); Ambjörnsson (2012), 
s. 341–343; Burman (2012), s. 100; Skiera (2018), s. 74–76; Åkerström & Lind-
holm (red.) (2020), s. 23–25. För studier om rasbiologins historia och Key, se till
exempel Broberg (1988), s. 182–183; Broberg & Tydén (2005), s. 22–23; Hawkins
(1997), s. 265–269, (2012), s. 25–28.
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mänskligheten borde rikta sin ”framtida utveckling på ett sådant sätt att 
den frambringar en högre typ af människa”.33 Enligt Key innebar en sådan 
utveckling bland annat en ny typ av uppfostran och utbildning om den 
mänskliga fortplantningen i rashygienens namn. Hon föreslog även en ny 
lagstiftning där ”förbrytartypen” samt fysiskt och psykiskt sjuka skulle 
hindras från att fortplanta sig så att de inte kunde föra sina anlag vidare.34 
Människan skulle således förbättras genom eugeniska praktiker, vilket 
hon med Francis Galtons ord översatte till ”vetenskapen om rasens föräd-
ling”.35 Key kritiserade också det kristna samhällets ”mildhet” då det 
förlängde ”det obotligt och ytterligt missbildade barnets lif, till en stundlig 
pina för barnet själf och dess omgifning”.36 I stället förutspådde hon att 
läkare i framtiden, ”under ansvar och kontroll”, på ett smärtfritt sätt 
borde kunna ”släcka” sådana liv av barmhärtighetsskäl.37  

Ur ett nutida perspektiv kan Keys förslag om vad vissa har tolkat som 
aktiv dödshjälp eller ett förespråkande av barnamord förefalla svåra att 
förena med hennes progressiva aura som tidig barnrättskämpe och peda-
gogisk pionjär.38 Det är just detta intrikata förhållande mellan pedagogik 
och eugenik i Keys författarskap som jag menar utgör ett intressant och 
relevant problemkomplex att studera. Med begreppet problemkomplex 
vill jag sätta fokus på Keys mångbottnade och kontroversiella idé- och 
kunskapsproduktion. På grund av sin kristendomskritik och syn på kvin-
nans roll i samhället stötte Keys skrifter och person på motstånd från såväl 
konservativa manliga akademiker som delar av den svenska, kristna kvin-
norörelsen.39 Hennes ibland motsägelsefulla textproduktion medförde 

 
33 Key (1900a), s. 4. 
34 Key (1900a), s. 30–31.  
35 Key (1900a), s. 170.  
36 Key (1900a), s. 19.  
37 Ibid. 
38 Se exempelvis historikern Edward Ross Dickinsons utsaga: “Almost no one in 
the sex-reform movement went as far as Ellen Key, who advocated murdering 
‘inferior’ children”, Dickinson (2014), s. 227. 
39 Lengborn (1977a), s. 130–132; se även af Wirsén (1900); Norström (1902). För 
kritiken mot Key inom den samtida kristna kvinnorörelsen, se Stenberg (2009), s. 
126–154. Hon blev dock en frontfigur och pionjär inom olika delar av kvinnorö-
relsen i Europa, se Kinnunen (2000); Dickinson (2014), s. 215–220; Lindholm 
(2019); Åkerström & Lindholm (red.) (2020). Om den senare kritiken av Key som 
särartsfeminist, se Lindén (2002), s. 193–196.  
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även att hon fick stämpeln som en ologisk och osammanhängande förfat-
tare.40 Denna beteckning har dock ifrågasatts.41 Keys mångtydighet kan i 
stället förstås som en central strategi i hennes kunskapsproduktion, ef-
tersom hon ofta använde sig av motsatspar för att utveckla sina idéer och 
ta ställning i olika sakfrågor. Att undersöka hur hennes kunskap om euge-
nik och pedagogik tog form i relation till olika motsatsförhållanden och 
dikotomier har därför varit en viktig analytisk ingång i avhandlingen. 

Keys författarskap var inte enbart kontroversiellt och mångbottnat, det 
hade även en internationell och tematisk bredd. Utöver Barnets århund-
rade, som översattes till sexton språk, publicerade hon omkring fyrtio 
böcker och många fler essäer och artiklar på ett flertal språk fram till sin 
död.42 Keys texter blev således lästa långt utanför Sveriges gränser. Den 
internationella uppmärksamheten märks särskilt i hennes omfattande 
brevkorrespondens och ett antal bokrecensioner från pedagogiska och 
litterära tidskrifter från bland annat USA.43 Av de drygt tiotusen brev som 
finns bevarade i hennes arkiv kommer en ansenlig del från utlandet, och 
några brev tyder även på att hennes översatta skrifter blev lästa i Kina.44 

Under sitt femtioåriga författarskap behandlade hon förutom pedago-
giska spörsmål också frågor om politiska reformer, kärleksideal, förhål-
landet mellan könen, religion och moralisk utveckling, krig och fred, 
konst, litteratur, estetik och design. På grund av denna tematiska bredd 
blev hon en betydelsefull person i flertalet nätverk som var intresserade av 
social, politisk och pedagogisk förändring vid sekelskiftet 1900.45 Denna 
exceptionella bredd gav henne en särställning som intellektuell i svenskt 
och europeiskt kulturliv, samtidigt som hennes författarskap var represen-
tativt för en rad populära och samtidsrelevanta idéer.  

40 Lindén (2002), s. 118–127; jfr även af Wirsén (1900); Norström (1902). 
41 Jfr Sanner (2003), s. 25; Lindén (2002), s. 190; Sundström (1991), s. 9–10. 
42 Jansson & Ceccarelli (2018). 
43 Se exempelvis en recension av den engelska översättningen av Barnets århund-
rade i Journal of Education (1909), s. 305. 
44 I samlingen på Kungliga biblioteket finns till exempel två brev från den kore-
anska studenten Young-Sook Choi (1905/6–1932), som studerade i Kina och tog 
kontakt med Key bara några månader innan hennes död 1926. Choi uppskattade 
Keys författarskap och flyttade till Sverige 1927 för att studera vid Stockholms 
universitet och Sigtunastiftelsen. Idag ses Choi som en tidig koreansk feministisk 
pionjär. Se brev från Choi till Key 1926-01-13, 1926-03-17, Ellen Keys brevsam-
ling, L41:64, KB; Wass (2019). För detaljer om brevsamlingen, se Dillman (2001). 
45 Englund & Kåreland (2008), s. 175–217. 
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Av dessa skäl har jag valt att betrakta Keys författarskap som ett slags 
prisma. Det innebär att undersökningen inte enbart synliggör Keys idéer, 
utan även den för tiden speciella tankestil som möjliggjorde att eugenik 
och pedagogik ansågs vara två medel för att nå målet om en högre utveck-
lad mänsklighet.46 Avhandlingen ska alltså inte läsas som en biografi, där 
Keys person och livsväg utgör ett centralt fokus eller huvudsaklig förklar-
ingsgrund. Med förståelsen av Keys författarskap som ett prisma har jag i 
stället valt att fokusera på innehållet i hennes texter och hur hon produce-
rade sin kunskap om eugenik och pedagogik. Jag är således intresserad av 
hur Keys idéer relaterade till hennes samtid. Det betyder att idé- och kun-
skapsproduktionens sociala och kontextuella aspekter lyfts fram i avhand-
lingen.47 För att ge en inblick i eugenikens olika begreppsliga uttolkningar 
och motiv under Keys levnadstid är det därför särskilt angeläget att inled-
ningsvis behandla eugenikens och rasbiologins historia. 

Eugenik: En våldsam och mångbottnad historia 
Ett framträdande drag i eugenikens och rasbiologins historia är tanken att 
det finns medfödda biologiska skillnader som går att mäta systematiskt, 
det vill säga föreställningen om existensen av olika människoraser.48 Idén 
om ras uppkom emellertid långt innan eugeniken och den vetenskapliga 
rasbiologin, och har inneburit att framför allt vita europeiska aktörer 

46 Begreppet tankestil är präglat av den polske bakteriologen och vetenskapsteor-
etikern Ludwik Fleck (1896–1961), som menade att olika kontextuellt bundna 
tankestilar var väsentliga för uppkomsten av kunskap. En tankestil definieras som 
det sätt som problem, sanning och metod uppfattas i så kallade tankekollektiv. 
Dessa tankekollektiv bildar en gemenskap av människor som utbyter idéer och 
”står i tankemässig växelverkan med varandra”, och därmed gör en viss typ av 
kunskap möjlig, Fleck (1935/1997), s. 48. 
47 Vetenskapsteoretikern och -historikern Michel Foucault (1926–1984) har po-
ängterat att en viktig förutsättning för den historiska utvecklingen av författar-
skapet bland annat var individualiseringen av idéer och uppkomsten av vissa egen-
domsrättsliga principer, Foucault (1994/2008), s. 78. Konceptet hänvisar därmed 
ofta till en individs originella och suveräna kunskapsproduktion, vilket jag vill 
problematisera genom att ställa författarskapet i relation till de sociala och kontex-
tuella ramarna, jfr även Fleck (1935/1997), s. 53–54. 
48 Jfr Andréaz Wasniowskis diskussion om två traditioner av ett vetenskapligt och 
ideologiskt rastänkande, Wasniowski (2017), s. 30–34. Se även Kühl (1997), s. 
121–169; Turda (2010), s. 92–117. Om kopplingen mellan rasism och rasbiologin, 
se Furuhagen (2007), s. 17–21. 
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kunnat legitimera repressiv politik, kolonialism, slaveri och folkmord un-
der de senaste århundradena.49 

Kopplingen till rasbegreppet är också anledningen till att eugenik och 
rasbiologi idag i hög grad förknippas med den tyska naziregimens syste-
matiska mord på och tvångssteriliseringar av judar, romer och andra 
”icke-önskvärda” individer under Förintelsen. Den eugeniska och rasbio-
logiska vetenskapen var i denna form tydligt präglad av den nazistiska 
ideologin och grundade sig i föreställningen om existensen av rashierarkier 
och den ”ariska rasens” överlägsenhet.50 Förbindelsen mellan eugeniken 
och rasbegreppet blev alltså starkare i samband med andra världskriget.51  

Vid 1900-talets början fanns det dock en rad konkurrerande föreställ-
ningar, internationellt och nationellt, om vad begreppen eugenik, rashy-
gien och rasbiologi innebar teoretiskt och hur de borde användas i prakti-
ken.52 Termen ”eugenik” likställdes under denna tid med ”rasbiologi”, 
”arvshygien” och ”rashygien” och gränserna mellan begreppen var i hög 
grad flytande eftersom det vetenskapliga fältet ännu höll på att formeras.53 
Trots dessa begreppsliga överlappningar har jag valt att i huvudsak an-
vända mig av termen ”eugenik” i avhandlingen, då det var det begrepp 
som Key använde sig mest frekvent av, även om hon också brukade de 
andra uttrycken.54 

Under förra seklets första årtionden återfanns eugenikens förespråkare 
på hela den politiska skalan och enligt vetenskapshistorikern Maurizio 
Meloni definierade och politiserade de biologin på olika sätt.55 Det fanns 
följaktligen eugeniska aktörer som motsatte sig idén om rasskillnader och 
med ”rasens förädling” i stället förställde sig hela människosläktets för-
bättring.56 Rasbegreppet kunde under denna tid alltså beteckna både 
människosläktet som helhet och idén om existensen av flera olika männi-
skoraser. Det existerade således eugeniker som inte motiverade vetenskap-

49 Fredrickson (2002/2015), s. 52–53; Wasniowski (2017). 
50 Kühl (1997), s. 158–173; Fredrickson (2002/2015), se särskilt s. 99–132. 
51 Meloni (2016), s. 136–138. Om rasbegreppet historiska förändring under 1900-
talet, se även Rattansi (2007); Brännström (2016); Wasniowski (2017).  
52 Meloni (2016), s. 93–135; se även Adam (2012). 
53 Se bland annat Furuhagen (2007), s. 9–12; Broberg & Tydén (2005), s. 9–14. 
54 För en språklig variation kommer jag emellanåt använda ”rasbiologi” och ”ras-
hygien” synonymt med eugenikbegreppet. 
55 Meloni (2016), s. 66, 95–96; se även Tydén (2002), s. 31–33. 
56 Meloni (2016), s. 101; se även Broberg & Tydén (2005), s. 11–13. 
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ens nytta utifrån en tanke om ras, utan i stället såg vetenskapen som en 
lösning på sociala problem kopplat till klass. Ett flertal brittiska eugeniker 
menade exempelvis att negativ eugenik, alltså praktiker som förhindrade 
ett okontrollerat barnafödande, skulle kunna stävja sociala problem hos 
arbetarklassen.57 Ytterligare en grupp ”feministiska” eugeniker, till stor 
del bestående av socialistiska och radikala reformatörer i Storbritannien, 
Tyskland och Norden, argumenterade för eugeniken som ett medel för att 
förbättra kvinnors levnadsvillkor genom att frigöra dem från en skadlig 
typ av sexuell reproduktion.58 Eugenikens historia har med andra ord inte 
enbart handlat om den rasistiska föreställningen att det finns oföränder-
liga rasskillnader som legitimerar hierarkier mellan människor.59  

Oavsett om förespråkarna för rasbiologin motiverade sina förehavande 
med argument om rasernas, klassernas eller könens förbättring i första 
rummet utgick de alla ifrån en medicinsk förståelse av den sunda och 
”normalfungerande” människokroppen. De menade att den friska krop-
pen borde värderas högre än den sjukliga och ”degenererade” kroppen, 
vilket innebar att en rad olika medfödda och förvärvade åkommor och 
funktionsvariationer inte ansågs vara önskvärda.60 

Den vetenskapliga eugenikens historia har på så vis präglats av olika fö-
reställningar om vad som anses vara eftersträvansvärt när det kommer till 
funktionalitet, ras, klass och kön. Tidigare studier visar dock att det sällan 
går att isolera en av dessa kategorier.61 En utgångspunkt i avhandlingen är 
därför att dessa maktförhållanden inte ses som singulära, utan sammanflä-

57 Den positiva eugeniken innebar att barnafödandet skulle främjas inom medel- 
och överklass, se Meloni (2016), s. 70–71.  
58 Allen (2000); A. Richardson (2003), s. xv, 13–32; Hawkins (2012); Weβel 
(2018). 
59 Broberg & Tydén (2005), s. 13. Här tar jag utgångspunkt i historikern Georg 
Fredricksons definition av rasism som ett fenomen som framhäver oföränderliga 
fysiska och/eller kulturella skillnader mellan människor och placerar dem i en 
hierarki, Fredrickson (2002/2015), s. 154–156. Rasism handlar inte enbart om 
abstrakta idéer, utan materialiseras i praktiker, institutioner och samhälleliga 
strukturer, se vidare Fredrickson (2002/2015), s. 6. 
60 Se bland annat Broberg & Tydén (2005), s. 67, 118, 158–159; se även Barow 
(2009a); Johannisson (1998), s. 223–227.  
61 Tillsammans med klassaspekter var även rasbegreppet viktigt bland brittiska 
eugeniker, se A. Richardson (2003), s. 24–25; Meloni (2016), s. 78–79. Den femin-
istisk eugeniken var också präglad av föreställningar om både klass och ras, jfr 
Weβel (2018), s. 23–24, 66–69. 
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tade.62 För att kunna studera eugenikens historia anser jag att det är vik-
tigt att vara öppen för denna typ av komplexitet och undersöka vilken 
specifik innebörd begreppet fick under denna tid – och för Key.  

På grund av rasbiologins starka koppling till den tyska naziregimen är 
en vanlig föreställning att de eugeniska idéerna och praktikerna upphörde 
och försvann i samband med andra världskrigets slut.63 Denna föreställ-
ning har en rad samtidshistoriska studier motbevisat och eugenikens histo-
ria har således en kontinuitet fram till idag.64 

Historien har också varit våldsam, eftersom eugeniska idéer inneburit 
att vissa aktörer, grupper eller hela stater tagit kontroll över frågan om liv 
och död och vem som borde få födas eller bli förälder.65 Föreställningen 
om nyskapandet av samhället och människan med hjälp av eugenik har 
således inneburit en kontroll och exkludering, och i värsta fall en elimine-
ring, av de individer som inte ansågs vara samhälleligt önskvärda.  

Eugenikens idéer och praktiker har avslutningsvis problematiserats ret-
rospektivt som en del av den sociala ingenjörskonsten och uppbyggandet 
av välfärdssamhället i de nordiska länderna.66 Den tidigare forskningen 
har ofta fokuserat på de manliga aktörer från akademin eller partipoliti-
ken som på olika sätt bidrog till lagförändringar. Det finns även en rad 
studier som belyser skapandet av vetenskapliga discipliner och institut, 

62 Jfr Lykke (2003); de los Reyes & Mulinari (2005). 
63 Lowe (1998), s. 650. 
64 I Sverige fortsatte till exempel de statliga steriliseringarna av personer med olika 
typer av ”avvikande” funktionalitet och resande fram till 1975, se Broberg & 
Tydén (2005), s. 140–160; SOU 2000:20, s. 17, 240; se även Runcis (1998); Tydén 
(2002); Broberg & Roll-Hansen (red.) (2005). 
65 En övervägande majoritet av de cirka 63 000 som steriliserades mellan 1935–
1975, i genomsnitt över 90 procent, var kvinnor, se SOU 2000:20, s. 16–17. För 
en diskussion om anledningarna till detta, se Broberg & Tydén (2005), s. 98–101; 
Hirdman (1989/2018), s. 230–231; Runcis (1998), s. 289–292. I januari 2013, 
efter juridisk prövning och påtryckningar från en rad olika organisationer och 
aktivister, ändrades lagen så att transpersoner som genomgår könsbekräftande 
behandling inte måste tvångssteriliseras, Alm (2019), s. 346. Eugenikens kontinui-
tet går även att skönja i aktuella diskussioner om genetik och fosterdiagnostik, se 
Garland-Thomson (2020). 
66 Jfr Hirdman (1989/2018). För ett exempel på den sociala ingenjörskonstens 
tidiga historia, se Larsson Kraus (2009). För en problematiserande historiografi 
om hur den svenska välfärdsstaten och den sociala ingenjörskonsten tenderar att 
behandlas som antingen en positiv eller negativ historia, se Lundberg & Tydén 
(2007). 
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politiska reformer, nätverk av aktörer och nya institutionella praktiker 
under 1900-talets första decennier.67 Detta har utan tvekan varit en cen-
tral och betydelsefull historieskrivning, inte minst för att ifrågasätta kon-
sekvenserna av statens kontroll av och ingrepp på de som inte motsvarade 
den dåtida funktionalitetsnormen, tillhörde rasifierade68 minoriteter, var 
fattiga eller socialt utsatta.  

Som ett tillägg till denna forskning anser jag att det är relevant att un-
dersöka hur de vetenskapliga eugeniska föreställningarna behandlades i 
andra samhälls- och kunskapsområden, såsom pedagogik, under tidigt 
1900-tal. Här är Keys författarskap särskilt intressant att studera, inte 
minst för att hon som pedagog tidigt skrev om eugenik och uppmärksam-
made dess möjlighet att frambringa en ny typ av önskvärd människa inför 
det nya århundradet.69 

Syfte, frågeställningar och disposition 
Ellens Keys intresse för eugenik har som sagt omnämnts i en rad tidigare 
studier.70 Det finns dock mycket som tyder på att hon tog starkare ställ-
ning för eugenik än vad som tidigare framkommit. Det visar inte minst 
den insändare som Key skrev till det rasbiologiska institutets försvar. Den 
väcker frågor om vad hennes ställningstagande för eugeniken egentligen 
innebar och hur den ska förstås i relation till hennes pedagogiska tän-
kande.  

Mot denna bakgrund är avhandlingens syfte att visa hur Ellen Key ge-
nom att sammanföra eugenik och pedagogik i sin idé- och kunskapspro-
duktion eftersträvande att skapa en ny typ av människa. Detta syfte har 
brutits ned i följande frågeställningar: 

 
67 Se exempelvis Broberg (1995); Tydén (2002); Broberg & Tydén (2005); Broberg 
& Roll-Hansen (red.) (2005); Björkman & Widmalm (2010); Björkman (2011); 
Björkman, Lundell & Widmalm (red.) (2016). En aktuell studie som dock riktat 
blicken mot kvinnliga förespråkare av eugenik i Norden är Weβel (2018). 
68 Begreppet rasifiering markerar skapandet av skillnad utifrån föreställningar om 
ras. Konceptet utgör ett kritiskt perspektiv på den särskiljande process där männi-
skor förstås som olika beroende på oföränderliga kulturella och/eller utseende-
mässiga skillnader, jfr Molina (2005), s. 95–97. 
69 Key behandlade eugeniken i sina publikationer nästan ett decennium innan 
Sverige fick sitt första sällskap för rashygien 1909, se Key (1900a), s. 170–171. 
Om grundandet av Svenska sällskapet för rashygien, se Broberg (1995), s. 8. 
70 Jfr fotnot 32 och avsnittet ”Eugenik och pedagogik i Ellen Keys författarskap” i 
kommande kapitel.  
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1. Vilken innebörd gav Ellen Key eugenik? Med denna frågeställning
behandlar jag innehållet i Keys idé- och kunskapsproduktion om eugenik 
och analyserar vilken betydelse hon gav kategorier som ras, klass, kön och 
funktionalitet. 

2. Hur relaterade Ellen Key eugenik till pedagogik? Genom denna frå-
geställning fokuserar jag på Keys förståelse av eugenik i relation till peda-
gogikens mål, innehåll och socialisationskaraktär. 

3. Vad kännetecknade Ellen Keys idé- och kunskapsproduktion om eu-
genik och pedagogik? Med denna frågeställning behandlar jag dels de 
idémässiga förutsättningarna och dikotomier som blev relevanta för Key, 
dels de kunskapspraktiker som aktualiserades när de två kunskapsområ-
dena sammanfördes. 

Avhandlingen disponeras i tio kapitel. I det kommande kapitlet present-
eras och preciseras studiens bidrag i relation till tidigare forskning. Här 
lyfts avhandlingen exempelvis fram som ett tillskott till de forskningsfält 
som problematiserar reformpedagogikens historia och pedagogiska pion-
järer. I kapitlet därefter redogör jag för de val som berör studiens teore-
tiska perspektiv, analysförfarande, källmaterial och forskningsetiska 
spörsmål. I detta sammanhang fördjupas bland annat hur olika perspektiv 
från idé-, vetenskaps- och kunskapshistoria tjänat som utgångspunkt för 
att förstå hur Key kunde sammanföra eugenik och pedagogik. Jag behand-
lar också betydelsen av de dikotomier som identifierats vid analysen av 
källmaterialet, som till stor del består av Keys publicerade texter. Dessa 
dikotomier utgör en viktig del i undersökningen och de ligger följaktligen 
till grund för avhandlingens tematiska kapitelstruktur.  

Det första resultatkapitlet, ”Evolution och degeneration”, visar hur 
Keys kritik av kristendomen och tro på en ständigt pågående evolution 
fick en central roll och motiverade det övergripande pedagogiska och eu-
geniska målet att skapa en ny människa. Här undersöks även hur idén om 
mänsklighetens degeneration blev ett problem som skulle lösas med hjälp 
av både eugenik och pedagogik. I kapitlet behandlas således dikotomin 
mellan människans framsteg och förfall, vilket utgör ett viktigt spännings-
förhållande som ramar in de resterande resultatkapitlen. 

I kapitlet ”Arv och miljö” analyseras de faktorer som ansågs påverka 
mänsklighetens utveckling. I början av 1900-talet existerade det en rad 
olika föreställningar om vilken roll ärftligheten och den sociala omgiv-
ningen spelade för människans förbättring. I kapitlet undersöks särskilt 
vilka konsekvenser den lamarckistiska ärftlighetsläran fick för Keys för-
ståelse av eugenik och pedagogik. I följande kapitel, ”Kropp och själ”, 
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analyseras vidare på vilket sätt dikotomin mellan materia och ande påver-
kade Keys eugeniska och pedagogiska tänkande. I enlighet med en monist-
isk världsåskådning ansåg hon att människan inte kan separeras i kropp 
och själ, utan bör förstås som en enhet. Detta fick särskilda konsekvenser 
för hur hon konceptualiserade kroppen, och dess roll i reproduktionen och 
uppfostran. 

Kapitlet ”Förnuft och känsla” behandlar vilken roll dikotomin mellan 
det rationella tänkandet och känslan spelade i den mänskliga utvecklingen 
och uppfostran enligt Key. Dessa idéer ledde bland annat till att hon blev 
uppskattad av brittiska rasbiologer som menade att hon företrädde en 
särskild feministisk inriktning av eugeniken. I kapitlet ”Individ och sam-
hälle” analyseras på vilket sätt Key menade att både samhälle och individ 
borde ta ansvar för den mänskliga utvecklingen. Här undersöks även be-
greppsparen egoism och altruism respektive individualism och socialism i 
relation till hennes föreställning om den mänskliga evolutionen. Kapitlet 
behandlar slutligen ett antal reformförslag som Key lade fram för att för-
ändra samlivet och hemlivet till evolutionens fördel.  

Det sista resultatkapitlet, ”Eugenik och pedagogik”, analyserar till 
skillnad från de föregående fem kapitlen ingen dikotomi utan ett be-
greppspar som Key lyckades föra samman – trots att det idag anses bestå 
av två mycket svårförenliga termer. I kapitlet undersöker jag bland annat 
de mål, motiv, målgrupper och metoder som Key ansåg var centrala för att 
uppnå ett omskapande av mänskligheten. Jag återvänder även till de tidi-
gare resultatkapitlens slutsatser för att fördjupa analysen av hur Key rela-
terade eugeniken till sitt pedagogiska tänkande.  

I kapitlet ”Att skapa en ny människa” besvaras avslutningsvis avhand-
lingens frågeställningar och perspektiveras i relation till tidigare forskning 
och de teoretiska utgångspunkterna. Här diskuteras även Keys författar-
skap i dåtid, nutid och framtid, liksom användningen av pionjärer och 
pedagogiska målsättningar som syftar till att förbättra människan. 
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Kapitel 2. Tidigare forskning 
Den här avhandlingen spänner över flera olika ämnesområden, vilket in-
nebär att min forskningsöversikt innehåller studier från en rad vetenskap-
liga discipliner såsom idéhistoria, genusvetenskap och litteraturvetenskap, 
för att nämna några. Huvudfokus i kapitlet ligger dock på de pedagogiska 
och framför allt utbildningshistoriska relevanssammanhangen. Urvalet av 
litteratur är även begränsat till undersökningar som är av betydelse för 
avhandlingens tidsperiod, geografiska område och syfte.71 

Utifrån genomgången av tidigare studier har jag identifierat fyra forsk-
ningsinriktningar som avhandlingen särskilt relaterar och bidrar till. Jag 
kallar dessa i) en problematisering av reformpedagogiken, ii) pedagogiska 
pionjärer i nytt ljus, iii) eugenikens och pedagogikens gemensamma histo-
ria och iv) eugenik och pedagogik i Ellen Keys författarskap. I det följande 
presenteras ett antal centrala historiografiska utvecklingslinjer och rele-
vanta studier inom dessa forskningsinriktningar. 

En problematisering av reformpedagogiken 
Forskningen om det fenomen som kommit att kallas reformpedagogik 
eller progressiv pedagogik är omfattande och svårt att avgränsa och defi-
niera entydigt.72 Detta försvåras av att fenomenet har en rad olika benäm-
ningar i olika nationella kontexter, exempelvis Reformpädagogik, éducat-
ion nouvelle, new eller modern education, för att ge några exempel. Även 
inom en enskild nationell kontext, som i den nordamerikanska, går det att 
urskilja olika inriktningar av det som där kommit att kallas progressive 
education.73  

I enlighet med pedagogen Hermann Röhrs definition förstår jag re-
formpedagogik som ett antal heterogena rörelser som formerades under 

 
71 Jag har således främst beaktat svenskspråkig, angolsaxisk och tyskspråkig 
forskning som behandlar tidsperioden vid seklskiftet 1900. Litteratursökningar har 
gjorts i flera omgångar mellan 2015–2020 i databaserna Libris, Scopus, KvinnSam 
och Pedocs. Även ett flertal studier som förekommit i centrala verk och förefallit 
vara relevanta för avhandlingen har inkluderats i översikten. 
72 Röhrs (1995), s. 11; Reese (2019), s. 459; se även Oelkers (2011a). 
73 Baserat på David Tyacks uppdelning mellan förvaltande och pedagogiska pro-
gressivister går det enligt pedagogen Tomas Englund och utbildningshistorikern 
David Labaree att urskilja två inriktningar av progressiv pedagogik i USA, se 
Englund (1986b), s. 235–236; Labaree (2005), (2010). För en problematisering av 
historiografin om progressive education, se Brehony (2001). 
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1890-talet. Deras främsta kännetecken var en kritik av dåtidens stelbenta 
massutbildningsystem som växte fram i en rad olika nationella kontexter. 
Syftet med deras organisering var enligt Röhrs inte särskilt olikt andra 
pedagogiska rörelser: ”its declared aim is improvement of education and 
vocational training as recruiting elements in public life and society”.74 
Skillnaden mot tidigare pedagogiska rörelser var att reformpedagogerna 
var mer radikala i hur de argumenterande för sin sak. Många var även 
skeptiska till en samhällelig modernisering genom en alltför snabb utbild-
ningsexpansion och industrialisering. Personer inom de reformpedago-
giska rörelserna var särskilt angelägna om att förbättra samhället genom 
den pedagogiska praktiken och olika reformer kopplade till skolan. De var 
således politiska, och för att hitta inspiration vände de sig främst till tidiga 
pedagogiska tänkare såsom Johann Amos Comenius (1592–1670), Jean-
Jacques Rousseau (1712–1778), Johann Heinrich Pestalozzi (1746–1827) 
och Friedrich Fröbel (1782–1852).75 

Reformpedagogerna vid 1900-talets början förespråkade en ny typ av 
relation mellan elever och lärare, och pedagogiska metoder som i högre 
grad fokuserade på elevernas lärande och personlighetsdaning. Detta har 
kommit att kallats en barncentrerad pedagogik, och stärktes av det veten-
skapliga engagemanget för barn- och utvecklingspsykologi under denna 
tid. I och med ett holistiskt perspektiv på barnet och människan betonades 
inte enbart hennes intellektuella förmågor. Även sociala, estetiska och 
emotionella aspekter skulle ges utrymme i utbildningen.76  

Undervisningens former och platser skulle även förändras och många 
pedagoger kom med förslag om hur skolorna skulle anpassas arkitekto-
niskt och inredningsmässigt. Idén om att förbinda skolans liv med sam-
hället var också central, liksom att undervisning och lärande inte borde 
begränsas till klassrummet; det kunde även ske på ett bibliotek eller under 
en skolresa.77 Trots att det existerade flera olika nationella rörelser var 
reformpedagogiken tydligt internationellt inriktad, och bör således förstås 
som ett internationellt fenomen.78 

74 Röhrs (1995), s. 11. 
75 Röhrs (1995), s. 11–12; jfr även Reese (2019). 
76 Röhrs (1995), s. 12. 
77 Röhrs (1995), s. 13. För ett exempel på skolresans betydelse i den svenska folk-
skolerörelsen, se Rantatalo (2002); för ett internationellt exempel, se Felix (2020). 
78 Röhrs (1995), s. 13–19; Oelkers (2010), (2011a); Brehony (2001); se även 
Cunningham (2001); Fuchs (2004). 
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De ovan skisserade kännetecknen menar jag stämmer väl in på Keys pe-
dagogiska program och kritik av samtidens skola.79 Då Key ofta omnämns 
som en central idégivare till den europeiska reformpedagogiken utgör 
forskningen om detta ett givet relevanssammanhang för min studie.80 
Historieskrivningen om reformpedagogikens kritik av den tidiga massut-
bildningen och vad som förståtts som en traditionell och auktoritär barn-
syn har dessutom en grundläggande roll inom pedagogikens historia vid 
1900-talets början. Här har exempelvis de idéhistoriska rötterna och peda-
gogiska pionjärerna inom reformpedagogiken behandlats.81 Det finns även 
omfattande litteratur om särskilda reformskolor,82 reformpedagogikens 
betydelse för en förändrad barn- och lärarsyn samt samtida och senare 
reformer av läroplaner, skolsystem och undervisningspraktiker med re-
formpedagogiska förtecken.83 

Narrativet om reformpedagogikens progressivitet har onekligen skapat 
en positiv bild av den pedagogiska disciplinens historia. Pedagogen och 
utbildningshistorikern Jürgen Oelkers har därför ifrågasatt den tysksprå-
kiga historieskrivningen och dess alltför välvilliga hållning gentemot den 
reformpedagogiska rörelsen.84 De senaste decennierna har han och ett 
flertal andra utbildningshistoriker följaktligen befattat sig med reformpe-
dagogikens problematiska, motsägelsefulla och förtryckande sidor. Genom 
en rad studier har dessa forskare på olika sätt visat att de idéer och gär-
ningar som utmärkte många reformintresserade pedagoger vid 1900-talets 
början inte alltid var så humana, inkluderande och demokratiska som de 
initialt verkade. Kända exempel på studier rör bland annat de på senare 
tid uppdagade sexuella övergreppen på bland annat tyska reformskolor,85 

79 Jfr Lengborn (1977a); se även Ambjörnsson (2014). 
80 Röhrs (1995), s. 15; Oelkers (1995), s. 33–35; Dekker (2000). 
81 Se exempelvis Reese (2001), (2019), Arfwedson (2000) och Oelkers (1995) om 
de idéhistoriska rötterna. Forskning om pedagogiska pionjärer nämns i ett separat 
avsnitt nedan. 
82 Se bland annat Searby (1989); Oelkers (2010), s. 163–288; Edlund (2002); 
Claesson (2017). 
83 Cunningham (1988); Röhrs & Lenhart (1995); Dekker (2000); Hellström 
(2002); Nawrotzki (2006); Labaree (2005), (2010); Lindblom (2018); Samuelsson 
et al. (2021). 
84 Oelkers (2011a), s. 1–2; se även Oelkers (1996); Keim, Schwerdt & Reh (red.) 
(2016). 
85 Kappeler (2010); Oelkers (2011b); Dudek (2012); Andresen, Böllert & 
Wazlawik (red.) (2016). 
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reformpedagogisk uppfostran och utbildning med koppling till national-
socialism och fascism86 och behandlingen av barn och ungdomar som 
kategoriserats som ”sinnesslöa” i olika kontexter.87 

Med en studie om kopplingen mellan eugenik och pedagogik i en väl-
känd reformpedagogs författarskap vill jag följaktligen bidra med kunskap 
till det forskningsfält som ägnar sig åt att problematisera reformpedagogi-
kens historia. Detta innebär att inta en hållning till utbildningshistorien 
som erkänner 

att människor inte varit så goda som de påstår sig vara, att orsakerna inte 
var de man trodde, att motiven var andra och inte lika välmenande som vi 
antagit, att reformer fick andra effekter än vad som avsågs, och att histo-
rien är, liksom allas våra liv, full av återkommande små och stora miss-
tag.88 

Historien är med andra ord full av ”omvägar” och innebär inte alltid en 
utveckling till något bättre. Sådana historieskrivningar menar jag är vik-
tiga att lyfta fram. Keys eugeniska idéer och förslag fick ett begränsat ge-
nomslag under hennes levnadstid. Jag anser ändå att det är värdefullt att 
undersöka dessa tankar för att ge en mer komplex bild av hennes pedago-
gik. Enligt Marc Depaepe kan en sådan typ av perspektiverande utbild-
ningshistoria bidra till att avmytologisera det förgivettaget goda med olika 
pedagogiska idéer, praktiker och förgrundsgestalter.89 Key blir ofta hyllad 
som en av reformpedagogikens främsta förespråkare i Europa vid sekel-
skiftet 1900, vilket relaterar till ytterligare ett fält som avhandlingen bi-
drar till, nämligen forskning som problematiserar pedagogiska pionjärers 
stjärnglans. 

86 Se bland annat Eppler (2012); Quarfood (2017), s. 247–304; Bonde (2006); G. 
Richardson (2003); Harten, Neirich & Schwerendt (2006); Giudici, Ruoss & 
Masoni (2019); van Ruyskensvelde & Depaepe (2020). Det bör på detta ställe 
dock nämnas att flertalet reformpedagoger runt om i Europa var tvungen att lägga 
ner sina skolverksamheter för att fly Adolf Hitlers (1889–1945) och Benito Mus-
solinis (1883–1945) diktaturer på grund av sin judiska bakgrund och/eller progres-
siva idéer, se exempelvis Keim (2016), s. 55; Quarfood (2017), s. 379–380. 
87 Tenorth et al. (2001); Barow (2009a), (2009b); se även Goodman (2005); Bakk-
er (2020). 
88 Westberg (2017), s. 26. 
89 Depaepe (2012), s. 467. 
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Pedagogiska pionjärer i nytt ljus 
På samma sätt som det finns omfattande forskning om reformpedagogik 
existerar det en uppsjö av litteratur om pedagogiska pionjärer, både innan 
och efter ”barnets århundrade” och reformpedagogikens tidevarv. Som en 
del utbildningshistoriker påpekat har dessa studier ofta behandlat den 
pedagogiska disciplinens ”stora män” och deras gärningar och idéer.90 I 
varje nationellt sammanhang existerar det dessutom studier om inhemska 
pedagogiska nydanare. Dessa pionjärer skulle således kunna förstås som 
en del i skapandet av en nationalhistoria.91 På senare tid har även allt fler 
kvinnliga pedagoger och skolgrundare tagit plats inom utbildningshisto-
rien.92 I europeisk historieskrivning lyfts exempelvis Ellen Key och Maria 
Montessori fram som centrala 1900-talspedagoger.93  

Oavsett vilken pedagog eller tänkare det gäller så läser och tolkar varje 
tid sina pionjärer på olika sätt. Varje tid har alltså olika behov av pionjä-
rernas idéer för att exempelvis legitimera eller kritisera vissa teorier och 
praktiker.94 Studierna i detta fält är därmed av mycket varierande karak-
tär, från vad som skulle kunna förstås som regelrätta hagiografier till mer 
problematiserande biografiska och idéhistoriska texter. Historieskrivning-
en om dessa förgrundsgestalter har varit betydelsefull för den pedagogiska 
disciplinens formering internationellt och nationellt. Deras idéer om 
undervisning och lärande utgör även en viktig grund för den pedagogiska 
vetenskapen än idag. 

90 Jfr bland annat Westberg (2017), s. 11–12; Goodman & Martin (2004). Vanligt 
förekommande namn är de redan nämnda Comenius, Rousseau, Pestalozzi och 
Fröbel, samt senare pedagoger som exempelvis Wilhelm von Humboldt (1767–
1835) och Johann Friedrich Herbart (1776–1841). 
91 Jfr historikern Stefan Bergers ”ingredienser för en nationalhistoria” där han 
nämner både manliga och kvinnliga nationalhjältar, Berger (2008), s. 9–10. I en 
svensk kontext omnämns exempelvis ofta manliga pedagoger som ”folkskole-
fadern” Torsten Rudenschöld (1798–1859), skolmannen och ecklesiastikministern 
Fridtjuv Berg (1851–1916) och den förste pedagogikprofessorn Bertil Hammer 
(1877–1929). För studier om dessa pedagoger, se Richardson (1998); Landahl 
(2016); Kroksmark (1992). 
92 Se bland annat Annika Ullmanns studie om skolgrundarna Sofi Almquist (1844–
1926), Anna Sandström (1854–1931) och Anna Ahlström (1863–1943), Ullman 
(2004). Se även Goodman & Martin (2004).  
93 Studier om Ellen Key behandlas i ett eget avsnitt nedan. Om Montessori, se 
bland annat Quarfood (2005), (2006), (2017).  
94 Jfr Depaepe (2004), s. 335–337. 
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En historieskrivning som brukas för disciplin- eller nationshistoriska 
ändamål tenderar dock att hylla sina ”hjältar” och utesluta problematiska 
eller motsägelsefulla idéer och gärningar.95 Den kan även användas i ideo-
logiska syften.96 På grund av denna kritik och andra historiografiska för-
ändringar såsom den språkliga vändningen och det ökade intresset för 
makt, social- och kulturhistoria har de pedagogiska pionjärerna sedan 
slutet av 1900-talet över lag fått en mer problematiserande behandling i 
både internationell och nationell utbildningshistorisk forskning.97 Således 
har historieskrivningen öppnats för undersökningar av det motsägelsefulla 
och komplexa hos vetenskapliga förgrundsgestalter. Ett flertal studier har 
därmed ställt de vedertagna pionjärerna i ett nytt ljus, och närmat sig dem 
med andra perspektiv och frågor än tidigare generationers forskare och 
levnadstecknare.98 

Dessa historiografiska förändringar har också möjliggjort att personer 
som inte tillhör en nations elit fått mer uppmärksamhet. Här vill jag sär-
skilt uppmärksamma den utbildningshistoria som har kopplingar till en 
kvinno- och genushistorisk forskningstradition, då dessa studier ofta tema-
tiserat frågor om makt och synlighet i utbildningssammanhang. Sådana 
studier har inte enbart undersökt kvinnliga pedagogiska pionjärer99 utan 
även utbildningen av flickor från olika samhällsklasser och kvinnliga lä-
rare.100 Det existerar dessutom en rik historieskrivning om de personer 
som organiserade sig för kvinnors rösträtt och utbildning vid sekelskiftet 
1900, som ligger nära utbildningshistoriska intresseområden.101 Båda 

95 Jfr Westberg (2017), s. 12, se även Westberg (2011). 
96 Sturm & Groenendijk (1999); Baader (2004). 
97 Denna utveckling syns även i biografigenrens förändrade status inom historiedi-
sciplinen under 1900-talet, se Rosengren & Östling (red.) (2007).  
98 Se exempelvis Oelkers & Rhyn (red.) (2000) om Dewey, Quarfood (2005), 
(2017) om Montessori, Tröhler (2013) om Pestalozzi och Oelkers & Bailey (2014) 
om Rousseau. Detta innebär inte att det inte funnits problematiserande studier om 
pedagogiska pionjärer innan 1900-talets slut, se exempelvis Ambjörnsson (1974).  
99 Förutom redan nämnda Ullman (2004); Quarfood (2005), (2006), (2017); 
Westberg (2011); Goodman & Martin (2004), se även Lindberg (2000); Broady & 
Ullman (2001); Hartman Söderberg (2003). 
100 Se bland annat Florin (1987); Nordström (1987/2005); Florin & Johanson 
(1993); Hatje (1999); Goodman, Rogers & Albisetti (2010). 
101 Se till exempel Florin (2006); Englund & Kåreland (2008); Holgersson & 
Wängnerud (2018); Levin (1997); Ringarp & Carlsson (2017); Ringarp (2020); 
Englund & Linné (red.) (2020). 
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dessa forskningsinriktningar har på olika sätt uppmärksammat betydelsen 
av klass och kön. De har även kommit att innefatta föreställningar om 
klass och könsideal för både kvinnor och män i olika utbildningssamman-
hang.102 

Efter millennieskiftet har studier som fokuserat på kön och klass bred-
dats genom en postkolonial kritik. Det utbildningshistoriska fältet inklu-
derar numera forskning som belyser betydelsen av rasbegreppet, nations-
skapande och imperialism.103 Genom dessa historier har pedagogikens 
pionjärer blivit fler, men en historieskrivning som enbart ämnar att synlig-
göra exempelvis borgerliga kvinnors goda gärningar i utbildningshistorien 
är också problematisk då den lätt faller in i en oreflekterad hyllning som 
riskerar att bli förenklad.104 Ett exempel på en undersökning som undgår 
denna problematik är utbildningshistorikern Rebecca Rogers studie om 
den franska pedagogen Eugénie Luce (1804–1882) som under 1830-talet 
flyttade till Algeriet och så småningom startade en skola för muslimska 
flickor. Med hjälp av ett varierat källmaterial rekonstruerar Rogers hur 
Luce på olika sätt medverkade i den franska kolonisationen av Algeriet 
genom att lansera sin utbildning som ett led i Frankrikes ”civilisering” av 
befolkningen.105 Rogers betonar att studien inte bör betraktas som ett 
exempel på ”an approach at times described as ’add women and stir’”.106 
Hon tecknar i stället en bild av Luce som en komplex person som inte går 
att förstå som antingen en beräknande (ond) kolonialkvinna eller en tidig 
(god) feministisk och pedagogisk pionjär, utan som både och, och mycket 
mer.107 Studien bidrar således med kunskap om hur den franska kolonisat-
ionen av Algeriet och dess civiliseringsuppdrag samverkade med föreställ-
ningar om utbildning och kön. 

102 Johansson (2000); Backman-Prytz (2014). 
103 Goodman & Martin (red.) (2002); se även temanummer med inledningar av 
Sherington & Campbell (2001) samt Goodman, McCulloch & Richardson (2009). 
104 Utbildningshistorikern Kathleen Weiler har kritiserat en sådan forskningsin-
riktning eftersom fokus legat på att återupprätta kvinnliga ”hjältars” plats i histo-
rien. Utan en analys av hur kön skapar skillnad riskerar en sådan historieskrivning 
att befästa könsskillnader och narrativ om kvinnor som exempelvis moraliskt 
överlägsna, se Weiler (2006), s. 175. 
105 Rogers (2013). 
106 Rogers (2013), s. 11. Om ett adderande historiografiskt tillvägagångssätt, se 
Manns (2016), s. 78. 
107 Jfr Rogers (2013), s. 205–206. 
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Genom att rekonstruera, kontextualisera och problematisera Keys pro-
duktivitet inom eugenikens område och ställa det i relation till hennes 
pedagogiska idéer ämnar jag att bidra till den utbildningshistoriska forsk-
ning som velat ställa pedagogiska förgrundsfigurer i ett nytt ljus. Att för-
hålla sig till det komplexa, motsägelsefulla, och det som idag uppfattas 
som problematiskt hos ett vetenskapsområdes pionjärer anser jag bidrar 
till en relevant reflektion om det förgivettagna inom den egna disciplinen, 
såsom att pedagogik är ett odelat gott medel för att förbättra människan. I 
detta sammanhang är det även viktigt att beakta historien om pedagogi-
kens utbyte och relation till andra vetenskapliga fält, vilket eugeniken och 
pedagogikens gemensamma historia är ett exempel på.  

Eugenikens och pedagogikens gemensamma historia 
Eugenikens respektive pedagogikens etablering som vetenskapsfält i olika 
nationella kontexter är väl studerade var för sig.108 Antalet studier som 
undersökt pedagogikens och eugenikens gemensamma historia under tidigt 
1900-tal är däremot färre, och enligt mina eftersökningar verkar detta ha 
behandlats i större utsträckning internationellt. Relationen mellan eugenik 
och pedagogik har i huvudsak studerats av historiker, idé- och veten-
skapshistoriker och utbildningshistoriker sedan 1980-talet. Det existerar 
även ett antal genushistoriska studier som undersökt hur den eugeniska 
vetenskapen påverkade synen på barnet, kärleken, föräldraskapet och 
framför allt modern under tidigt 1900-tal.109 Här finns exempel på under-
sökningar som berört vilka barn och föräldrar som ansetts vara önsk-
värda, samt vilken betydelse praktiker såsom fosterdiagnostik, genteknik 
och sexualundervisning spelat i olika historiska kontexter fram till idag.110 

Som poängterats i inledningen är eugenikens historia präglad av olika 
normer och idéer om ras, klass, kön och funktionalitet. Hur dessa katego-

108 För studier om eugenikens historia i USA och Storbritannien, se bland annat 
Kevles (1985/1995); Selden (1999); om forskningsfältet internationella karaktär, se 
Kühl (1997); Adam (2012); Turda (2010). För studier om den svenska och nor-
diska rasbiologins institutionalisering, se Broberg (1995); Tydén (2002); Broberg 
& Tydén (2005); Broberg & Roll-Hansen (red.) (2005); Björkman & Widmalm 
(2010). Om pedagogikämnets internationella institutionalisering, se exempelvis 
Hofstetter & Schneuwly (2004). För den svenska kontexten, se Kroksmark (1991); 
Lindberg & Berge (red.) (1988); Englund (2004); Sundberg (2018). 
109 A. Richardson (2003); Allen (2005); Arni (2009); Dickinson (2014). 
110 Rothschild (2005); Garland-Thomson (2020). Om sexualundervisning och 
sexualitet, se exempelvis Levin (1997), (2014); Laskar (2005); Zimmerman (2015). 
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rier förhöll sig till varandra varierade mellan de eugeniska inriktningarna i 
olika nationella kontexter. Merparten av studierna jag har läst för denna 
översikt har undersökt hur den vetenskapliga eugeniken blev en del av 
utbildningssystemet i länder som Storbritannien, USA och Tyskland under 
1900-talet. I det följande skisseras denna forskning kort innan jag vänder 
mig till den svenska kontexten.  

Till att börja med har Storbritannien fått en speciell roll i rashygienens 
historia på grund av Francis Galton, som 1883 myntade termen euge-
nik.111 Föreställningen att det går att förbättra människan genom urvalet 
av lämpliga föräldrar går visserligen tillbaka till antiken, men Galton var 
bland de första att skapa ett systematiskt vetenskapligt fundament för 
dessa idéer.112 Genom sina empiriska undersökningar av ärftlighet bidrog 
han även till att distinktionen mellan arv och miljö vetenskapliggjordes. 
Han hävdade dessutom att arvet hade mer påverkan på individen än mil-
jön. Det dröjde dock till slutet av 1800-talet innan hans eugeniska idéer på 
allvar populariserades i den vetenskapliga och politiska debatten. Därefter 
blev diskussionen om arv, miljö och rashygienens roll i sociala frågor allt-
mer framträdande, både i Storbritannien och internationellt.113 Pedagogen 
Clyde Chitty, som skrivit om Galtons pedagogiska eftermäle, menar att 
han hade storslagna planer på att i skolan klassificera de ”naturliga anla-
gen” hos samhällets ”starka söner”.114 De välbärgade klasserna skulle 
följaktligen uppmuntras att föröka sig, medan de i andra änden av den 
sociala skalan uppmanades att avstå föräldraskapet.115 

Galtons arv har lett till en historieskrivning där eugeniken i Storbritan-
nien framför allt skildrats som ett nationalistiskt projekt för att hantera 
den extrema fattigdomen och misären som rådde inom arbetarklassen i 
kölvattnet av industrialiseringen.116 Det låg även ett särskilt fokus på att 
minska de fysiskt och mentalt sjukas möjlighet att fortplanta sig. Eugenik 
blev således en fråga om funktionalitetsnormer och att förhindra fort-

 
111 Galton (1883), s. 24–25. Galton utvecklade dock dessa idéer årtionden innan 
han använde sig av begreppet eugenik, se Chitty (2013), s. 355. 
112 Lenz (2012), s. 66–67. 
113 Lenz (2012), s. 72. 
114 Galton lade stort fokus på fadersarvet och männens roll i reproduktionen. 
Detta ifrågasatte Key och senare feministiska eugeniker, som betonade kvinnornas 
betydelse i reproduktionen, jfr Key (1900a), s. 134–135; Saleeby (1911), s. 7–8. 
115 Chitty (2013), s. 356. 
116 Se exempelvis A. Richardson (2003), s. xv. 
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plantningen för de individer i samhället som ansågs vara icke-önskvärda. 
Trots att eugeniken i historieskrivningen ofta kommit att handla om klass 
och funktionalitet, så fanns det föreställningar om ras kopplat till minori-
teter och rädslan för ”rasblandningar” även hos Galton och andra brit-
tiska eugeniker.117 

Under 1900-talets första decennier, efter att Galton gått ur tiden, kom 
idéer om begåvningens ärftlighet, psykometri och intelligensmätning att bli 
betydande för hur eugeniken blev en del av pedagogiken i Storbritannien. 
Chitty har exempelvis argumenterat för att det finns en kontinuitet mellan 
Galtons eugenik och den pedagogiskt intresserade psykologen Cyril Burts 
läror. Burt ville nämligen reformera utformningen av det brittiska skolsy-
stemet genom Galtons idé om ett medfött arvsanlag. Han förespråkade 
således att en elevs intelligenskvot, som han ansåg var oföränderlig, ärftlig 
och medfödd, skulle hjälpa till att avgöra en individs utbildningsväg.118 
Burt var dock inte ensam om att sammanföra tankar om eugenik, pedago-
gik, arv och intelligenstestning. Även statistikern Karl Pearson (1857–
1936) förespråkade intelligenstester för eugeniska ändamål såsom att be-
gränsa immigration och selektera elever i skolan.119  

Den pedagogiska psykologin och psykometrin hade sålunda en rad före-
trädare för eugeniken i sitt skrå, både i Storbritannien och USA. Detta har 
också historikern Ann Gibson Winfield uppmärksammat i sin studie av 
eugenikens inverkan på det nordamerikanska skolsystemet under 1900-
talet. Hon menar att den vetenskapliga eugeniken bidrog till en institut-
ionaliserad rasism och skolsegration, där rasbiologi, intelligenstestning och 
inrättandet av en empiriskt inriktad utbildningsvetenskap samverkade.120 I 
likhet med Chitty påpekar Winfield att intelligensen ansågs vara ärftlig 
och biologiskt determinerad.121 I det nordamerikanska skolsystemet legi-
timerade detta en strukturell rasism mot rasifierade eftersom de ansågs ha 

117 Winfield (2007), s. 57–58; Meloni (2016), s. 79–80; A. Richardson (2003), s. 
24–25; se även Chitty (2013), s. 357; Lowe (1998), (2004). 
118 Chitty (2009), s. 66–80; se även Chitty (2013), s. 351–352; Axelsson (2007), s. 
58–59; Lowe (1998), s. 653–655. 
119 Semmel (1958), s. 117–122; Winfield (2007), s. 58–59. 
120 Winfield (2007), s. 99–120; se även Kharem (2006). 
121 Se även Gould (1983), s. 145–194; Selden (1999). 
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lägre intelligens, vilket bland annat medförde att de oftare blev rekom-
menderade utbildning inom produktionsindustrin.122 

Förutom den forskning som undersökt intelligenstestningens betydelse 
för pedagogiken och eugenikens gemensamma historia finns det ett fåtal 
studier som undersökt reformpedagogikens förhållande till eugenik. Här 
har exempelvis pedagogen Thomas Fallace studerat hur den nordameri-
kanska progressiva pedagogiken förhöll sig till rasbegreppet och eugeniken 
vid 1900-talets början. Trots att de flesta progressiva pedagoger i hans 
undersökning inte trodde på existensen av mänskliga raser och rashierar-
kier hade den progressiva pedagogiken ett speciellt förhållande till den så 
kallade rekapitulationsteorin.123 Enligt Fallace inbegrep rekapitulationste-
orin följande fyra aspekter: 

First was that all societies of the world could be placed upon a linear scale 
of development leading through the sociological stages of savagery, barbar-
ianism, and civilization; second, that all individuals of the world pass 
through the same linear stages of psychological development; third, that 
these sociological stages somehow aligned with the psychological stages; 
fourth, that non-White individuals and societies were stuck in an earlier so-
ciological-psychological stage as living fossils representing an earlier life-
style that had been abandoned by the civilized.124 

Denna teori var enligt Fallace tydligt etnocentrisk, eftersom den framställ-
de rasifierade som underordnade och ofullständiga i relation till den mer 
utvecklade och ”civiliserade” vita människan med europeiskt ursprung.125 
Rasbegreppet var således implicit närvarande i teorin. Genom att rekon-
struera hur rekapitulationsteorin var en del av progressiva pedagogers 
författarskap i USA och Europa utvecklar Fallace en intressant analys av 
hur teorin användes för att skapa legitimitet för en barncentrerad pedago-

 
122 Winfield (2007), s. 118. Denna typ av utbildning, kallad industrial education, 
var enligt historikern Donald Spivey ett sätt att upprätthålla en rasistisk samhälls-
ordningen och utnyttja svarta för industriarbete efter det amerikanska inbördes-
krigets slut, se Spivey (1978). 
123 Fallace gör ingen uppdelning mellan så kallade förvaltande och pedagogiska 
progressivister, se fotnot 73. Han menar dock att det fanns stora skillnader mellan 
exempelvis psykologen Edward Thorndike och filosofen John Dewey (1859–1952) 
när det kom till deras förståelse av ras och rekapitulationsteorin, där teman som 
ärftlighet, mänsklig determinism och socialpsykologi blev de tydligaste vattende-
larna, se Fallace (2015), s. 97–101. 
124 Fallace (2015), s. 8. 
125 Fallace (2015), s. 3; se även Gould (1983), s. 110–120. 



36 EMMA VIKSTRÖM Skapandet av den nya människan 

gik. Detta gjordes bland annat med hjälp av analogin mellan den kultu-
rellt, biologiskt och psykologiskt underlägsne vuxne ”vilden” och barnet, 
som var i behov av uppfostran och civilisering.126 

I en tyskspråkig kontext har rasbiologin och eugeniken främst behand-
lats som en del av den nationalsocialistiska diktaturens pedagogiska pro-
gram, vilket utmynnade i ett antisemitiskt, antiziganistiskt och rasistiskt 
förtryck.127 Ett flertal studier betonar även sambandet mellan den tidiga 
vetenskapliga eugeniken och den statliga utbildningens roll när det gällde 
att implementera och genomföra rashygienisk politik i Tyskland under 
Hitlerregimen.128 Det existerar också en del studier om rashygienens bety-
delse inom utbildningen innan 1930-talet, vilket är den tidsperiod som är 
relevant för min avhandling. Till exempel har utbildningshistorikern 
Hans-Christian Harten uppmärksammat de diskursiva förskjutningarna av 
eugenikens användning inom pedagogiken från sekelskiftet 1900 till andra 
världskriget. Genom en analys av tyskspråkiga pedagogers och rashygieni-
kers skrifter konkluderar Harten att eugeniska idéer var en del i utbild-
ningsdiskurser på två olika sätt. För det första användes den eugeniska 
kunskapen som ett medel för att kunna selektera mellan ”högre” och 
”lägre” stående individer. För det andra blev eugeniken ett undervisnings-
innehåll som skulle spridas bland folket och ett etiskt ställningstagande vid 
giftermål och familjebildning, där endast de individer som godkänts av 
staten skulle få möjlighet att ingå äktenskap och fortplanta sig.129  

I en svensk kontext finns det slutligen ett mindre antal studier som be-
rör eugenikens och pedagogikens gemensamma historia. Att detta inte har 
blivit mer utförligt behandlat skulle kunna bero på att eugeniken inte på-
verkade utformningen av undervisningen i lika hög utsträckning i Sverige 
som i exempelvis Storbritannien, USA eller Tyskland, där kopplingen mel-
lan eugenik och den allmänna utbildningen fick tydliga konsekvenser, inte 
minst i form av rasistiska, antisemitiska och antiziganistiska exkluder-
ingspraktiker. Att detta även förekom i Sverige under de första decennier-

126 Fallace (2015), s. 11, 53–58. Detta har även uppmärksammats av bildnings-
teoretikerna och historikerna Florian Bernstorff och Alfred Langewand, som me-
nar att rekapitulationsteorin tjänade som inspiration till ett barncentrerat forsk-
ningsfält i en europeisk kontext, se Bernstorff & Langewand (2012), s. 12–13. 
127 Se till exempel Harten, Neirich & Schwerendt (2006); Horn & Link (red.) 
(2011); Eppler (2012); Slavkin (2012). 
128 Se exempelvis Tenorth (2006); Harten (1997), s. 778. 
129 Harten (1997), s. 772. 
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na av 1900-talet har delvis behandlats i studier som undersökt den polit-
iska inramningen av svenska minoriteters skolgång.130  

I de flesta studier från en svensk kontext utgör eugeniken dock inget 
eget studieobjekt, utan benämns främst som en del av den historiska tids-
andan.131 Här finns ett antal studier om skolmedicin, skolhygien och mät-
ning, diagnosticering och selekteringen av elever som visar på hur euge-
niska idéer tog plats i skolan.132 Exempelvis har utbildningshistorikern 
Thom Axelsson visat hur eugeniskt tankegods och begåvningstester från 
Storbritannien, Frankrike och USA påverkade diskursen om intelligens och 
begåvning i den svenska skolan under perioden 1910–1950. Detta bidrog 
även till att legitimera den maktutövning som det innebar att välja ut och 
välja bort elever utifrån olika föreställningar om begåvning.133 

En studie där eugenikens förhållande till pedagogiken behandlats mer 
explicit i en svensk kontext är Thomas Barows avhandling om förändring-
en av den så kallade ”sinnesslövården” mellan 1916 och 1945. I ett utför-
ligt kapitel undersöker Barow hur eugeniska idéer praktiserades på anstal-
ter för så kallade ”sinnesslöa”.134 I kapitlet berör han huvudsakligen peri-
oden efter att steriliseringslagen började gälla 1935, och hans resultat kan 
således ses som en följd av de rashygieniska idéer som Key och andra gav 
uttryck för vid sekelskiftet 1900.135 Jag har därför valt att behandla hans 
avhandling mer ingående i denna forskningsöversikt.  

När det gäller genomförandet av eugeniska praktiker såsom sterilise-
ring, fanns det stora regionala skillnader vid dessa anstalter. Användning-
en av lagen verkar i hög grad berott på de lokala aktörernas benägenhet 

130 Sjögren (2010); se även Rodell Olgaç (2006); Nordblad (2013). 
131 Se exempelvis pedagogen Agneta Linnés avhandling, där Keys ställningstagande 
för rasbiologi omnämns som en del av tidens intresse för naturvetenskap, Linné 
(1996), s. 247–248. 
132 Se Eva Palmblads avhandling om hygienismens olika områden i Sverige vid 
sekelskiftet 1900, Palmblad (1990/2005); Lena Hammarbergs avhandling om 
hälsopolitik i Stockholms folkskolor 1880–1930, Hammarberg (2001); se även 
Holme (1996). 
133 Axelsson (2007), s. 41–62, 127–130. 
134 Anstalterna var inte enbart medicinska vårdinrättningar utan hade ofta karak-
tären av en internatskola. 1916 fanns det 24 internatskolor med 1 130 elever, och 
1945, vid undersökningsperiod slut, fanns det runt om i landet 39 skolor med 
sammanlagt 2 100 elever, Barow (2009a), s. 130–131. 
135 Key omnämns även som ett exempel på att eugeniken fick brett genomslag i det 
svenska samhälle, se Barow (2009a), s. 64. 
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att tillämpa den.136 För tidsperioden 1935–1975 uppskattar Barow att 
cirka 13 600 personer som kategoriserades som ”sinnesslöa” sterilisera-
des.137 Han menar även att det i vissa fall förekom vad som idag skulle 
förstås som tvångsåtgärder.138 Eutanasi, som Key i viss mån förespråkade, 
förblev dock tabu.139  

Barow drar slutsatsen att det fanns två inriktningar som intog olika po-
sitioner i förhållande till eugeniken inom sinnesslövården: en medicinsk 
och en pedagogisk. Den medicinska inriktningen, som framför allt föret-
räddes av psykiatriker såsom socialdemokraten Alfred Petrén (1867–
1964), förespråkade eugeniken och steriliseringar som en del av en mo-
dern och rationell omsorg. Motiven var i huvudsak ekonomiska och sam-
hällseffektiviserande.140 Den pedagogiska inriktningen företräddes av de 
filantropiskt präglade pedagoger som arbetade vid dessa anstalter. Enligt 
Barow förhöll de sig mer passivt eller avvaktande till steriliseringsfrågan, 
men generellt var de positiva till den eugeniska vetenskapen. Eugeniken 
och sinnesslövården ingick på så vis en ”strategisk allians”, eftersom ras-
hygienen gav legitimitet till den undervisning, omsorg och uppfostran som 
skedde vid anstalterna. Dessa institutioner ansågs sålunda vara en del i en 
ansvarsfull välfärdspolitik.141 

Barows studie utgör ett viktigt bidrag till historien om eugenik och pe-
dagogik i en svensk kontext eftersom den visar på dess konsekvenser för 
en mycket sårbar elevgrupp. Den är dock skriven på tyska, vilket förstär-
ker bilden av att eugenikens och pedagogikens gemensamma historia är en 
tematik som främst blivit behandlad internationellt.142 Min avhandling 
utgör därmed ett särskilt tillskott till det svenska pedagogiska och utbild-

136 Barow (2009a), s. 248. Här stödjer han sig i hög grad på slutsatser från Mattias 
Tydéns avhandling, se Tydén (2002), s. 443–444.  
137 Barow (2009a), s. 248. Detta tal inkluderar även vuxna. Det inbegriper alltså 
inte enbart de elever som Barows studie i huvudsak berör. Den övervägande majo-
riteten av dessa personer, 10 200, var kvinnor. 
138 Barow (2009a), s. 250. 
139 Barow (2009a), s. 283; jfr Key (1900a), s. 19. 
140 Barow (2009a), s. 283–284. Petrén skrev också riksdagsmotionen för inrättan-
det av det rasbiologiska institutet 1921 och verkade för att steriliseringslagstift-
ningen antogs i riksdagen 1934, Barow (2009a), s. 90–93, 221. 
141 Barow (2009a), s. 283. 
142 För en läsvärd artikel på svenska som delvis baseras på avhandlingen, se Barow 
(2009b). 
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ningshistoriska forskningsfältet, då den visar hur eugenik och pedagogik 
kunde föras samman i en progressiv föreställning om människoförbättring 
hos en central pedagogisk tänkare vid 1900-talets början, innan sterilise-
ringslagarna hade antagits. För dem som har ett särskilt intresse för Key, 
kan denna avhandling slutligen vara ett bidrag till det forskningsfält som 
ägnat sig åt hennes författarskap. 

Eugenik och pedagogik i Ellen Keys författarskap 
Som tidigare nämnts var Ellen Key otroligt mångfacetterad i sin textpro-
duktion. Hon kommenterade en rad samtidsrelevanta och politiska frågor 
som till exempel pedagogik och uppfostran, kärleksideal och förhållandet 
mellan könen, religion och moralisk utveckling, krig och fred, konst, litte-
ratur och estetik. Hennes författarskap har därför blivit behandlad inom 
en rad olika discipliner såsom pedagogik, idéhistoria, historia, litteraturve-
tenskap, religionsvetenskap, genusvetenskap och statsvetenskap. Denna 
utbildningshistoriska avhandling i pedagogik bidrar således till den rika 
och redan existerande forskningen om Key.143  

Förutom det faktum att det finns en omfattande mängd studier om de 
olika delarna av hennes författarskap har Claudia Lindén poängterat att 
det är svårt att skriva om Key eftersom det innebär att man måste förhålla 
sig till en ”monsterartad fantombild” av henne som både ökänd och 
okänd.144 Keys eugeniska idéer är emellertid inte helt okända, men i olika 
grad ökända. Ett flertal forskare som har skrivit mer ingående om hennes 

143 För avhandlingar om Key, se Wittrock (1953); Ambjörnsson (1974); Lengborn 
(1977a); Lindén (2002); Mann (2003); Lagergren (1999); Kinnunen (2000); se 
även Sanner (1995); Hellström (2002); Stenberg (2009); Löw (2020). För antolo-
gier, se Gerhardsson (red.) (1999); Baader, Jacobi & Andresen (red.) (2000); Han-
sen (red.) (2017); Åkerström & Lindholm (red.) (2020). För biografier, se bland 
annat Landquist (1909); Nyström-Hamilton (1913); Holmgren (1930); Leche-
Löfgren (1930); Ambjörnsson (2012). För artiklar, antologibidrag och övriga 
publikationer, se bland annat Forsström (1985); Sundström (1986), (1991); Am-
björnsson (1976), (1991), (2014); Stafseng (1994), (1996); Dekker (2000); Lager-
gren (2002); Sanner (2003); Borgström (2004), (2012); Kinnunen (2011); Lettevall 
(2011); Burman (2012); Mårald (2013); Pironi, Jansson & Hällström (2016); 
Skiera (2018); Lindholm (2019); Håkansson Petré (2019); Ringarp & Carlsson 
(2017); Ringarp (2020). 
144 Lindén (2012), s. 66. Keys ökändhet bottnar bland annat i hennes kontroversi-
ella syn på kön, jfr Lindén (2002), s. 193–196. Att hon nuförtiden är relativt 
okänd beror på att få av Keys böcker blivit omtryckta. Hennes texter har därmed 
fått svårt att hitta nya läsare, jfr Lindén (2012), s. 66. 
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författarskap eller eugenikens tidiga historia har uppmärksammat detta, 
både i en svensk och internationell kontext.145 

I det följande ska jag redogöra för några av de mest centrala resultaten i 
den tidigare forskning som befattat sig med Keys eugeniska och pedago-
giska idéer. Dessa studier har fokuserat på frågan om hur det kom sig att 
Key sympatiserade med rasbiologin och de bygger nästan uteslutande på 
ett fåtal textpassager ur två av hennes publikationer från tidigt 1900-tal.146 
Här har jag identifierat en dominerande förklaringsmodell som framför 
allt betonar Keys receptivitet. Denna mottaglighet är dock inte begränsad 
till hennes rasbiologiska idéer, utan Key framställs generellt som en mot-
taglig och formbar tänkare som i hög grad var påverkad av sin samtids 
tankar och de författare hon läste och träffade. Idéhistorikern Anders 
Burman skriver till exempel att Key i allmänhet ”var extremt receptiv” 
och att hennes författarskap fungerade ”som ett lackmuspapper på tidens 
intellektuella strömningar”.147 Även Ronny Ambjörnsson har betonat 
Keys receptivitet, och ett antal författare som var samtida med henne me-
nade att hennes mottaglighet för samtida idéer var ett centralt karaktärs-
drag.148  

Vid en första anblick är detta inte särskilt anmärkningsvärt eftersom be-
toningen av hennes receptivitet påvisar idéproduktionens sociala samman-
hang. Key kritiserade dock dem som ville göra henne till en receptiv tän-
kare redan under sin levnadstid. I både förord och fotnoter försvarade hon 
sig mot föreställningen att hon skulle vara en simpel imitatör:  

Jag har af anspråkslöshet rörande mina egna ords vikt alltför ofta styrkt 
dem genom citat af andras; jag har — med en hos andra icke vanlig ifver — 
tackat mina lärare. Till gengäld ha mina angripare trott sig kunna affärda 
mitt eget oaflåtliga tankearbete såsom endast ett eftersägande!149 

145 Se exempelvis Linné (1996), s. 247–248; Andresen (2000); Dekker (2000), s. 
136–137; Ambjörnsson (2012), s. 341; Burman (2012), s. 100; Broberg (1988), s. 
182–183; Broberg & Tydén (2005), s. 22–23; Hawkins (1997), s. 265–269, 
(2012), s. 25–28; Mann (2003), s. 31–34, 313. 
146 Dessa textpassager återfinns i Barnets århundrade I samt Lifslinjer I, se Key 
(1900a) och (1903). 
147 Burman (2012), s. 98. Burman stödjer sig här på kritikern Vitalis Norströms 
(1856–1916) utlåtande om Keys betydelse inom den svenska radikalismen. 
148 Ambjörnsson (2012), s. 270, 292; Ellis (1913), s. v; Norström (1903), s. 2–3. 
149 Key (1905), s. 274–275; se även Key (1900a), s. ix.  
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Men det är i första hand inte betoningen av Keys receptivitet och idén att 
hon var en osjälvständig tänkare som är problematisk. Det är snarare 
konsekvensen av denna framställning som ställer till det. Uppfattningen av 
Key som ett lackmuspapper menar jag hindrar en mer djupgående analys 
av hennes författarskap i allmänhet och förhållandet mellan pedagogik 
och rasbiologi i synnerhet, eftersom hon inte ansetts vara som en förfat-
tare som var produktiv inom detta område.  

Utifrån en tolkning där Key i allmänhet förstås som en receptiv tänkare 
inbegriper historieskrivningen om hennes ställningstagande för eugenik två 
vanligt förekommande slutsatser. För det första betonas att rashygien var 
en del av den rådande tidsandan. Det påstås således att Key tog intryck av 
den darwinistiska utvecklingsläran, den larmarckistiska ärftlighetsläran 
och samtidens evolutionistiska strömningar.150 Dessa studier sätter för-
visso Keys idéer i ett historiskt sammanhang, men här saknar jag en när-
mare undersökning av vilka idéer Key eventuellt kritiserade eller vidareut-
vecklade. I min analys kommer jag således visa på vilka konkreta idéer 
från eugenikens område som Key omformulerade, ifrågasatte eller ignore-
rande, och hur de gjordes verksamma för hennes pedagogiska tänkande.  

Här knyter jag an till ett antal tidigare studier som poängterat att Key 
ville introducera det egna begreppet erotoplastik, eftersom hon ansåg att 
Galtons term eugenik låg för nära idén om växtförädling.151 Erotoplasti-
ken skulle enligt Key föra tankarna till kärlekens domän, då hon ansåg att 
”kärlekens urval” hade en central roll vid utvecklingen av människosläk-
tet.152 En del studier har tolkat detta som en vilja att förbättra kvinnors 
och barns situation genom eugenik.153 Andra menar att hennes intresse för 
eugeniken i huvudsak var moraliskt och idealistiskt, i stället för medi-
cinskt.154  

Med ett sådant perspektiv menar jag att tidigare studier förbisett Keys 
idé om biologi och den roll som den friska kroppen fick i hennes euge-

 
150 Burman (2012), s. 98–100; Stafseng (1994), s. 109; Ambjörnsson (1976), s. 52, 
(2012), s. 342; Linné (1996), s. 247, fotnot 176; Mann (2003), s. 313; Borgström 
(2004), s. 7–8. 
151 Se bland annat Ambjörnsson (2012), s. 341; Broberg & Tydén (2005), s. 22. 
152 Jfr Key (1903), s. 123–146. 
153 Allen (2000), s. 112; Hawkins (1997), s. 265–269, (2012), s. 25–28; Dickinson 
(2014), s. 220–232. Om en så kallad feministisk eugenik i Norden, se även Weβel 
(2018). 
154 Burman (2012), s. 100; Broberg & Tydén (2005), s. 22. 
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niska tänkande. Tidigare studier har även missat att Key stod i kontakt 
med verksamma eugeniker inom akademin, såsom Herman Lundborg. 
Trots att det inte finns några passager i Keys texter där hon bekände sig 
till en vetenskaplig raslära i Lundborgs tappning, framträder föreställning-
ar om klass, kön, funktionalitet och ras i hennes förståelse av samtids-
människan och den framtida människa hon ville skapa. Att utröna på 
vilket sätt detta skedde blir således ett viktigt bidrag i relation till tidigare 
forskning.  

Studierna om Keys sympatier för eugeniken kompletteras för det andra 
ofta med en eller flera hänvisningar till hennes läsning av andra författare. 
Detta synliggör ”ursprunget” till Keys intresse för eugeniken och här om-
nämns vanligtvis Francis Galton, Herbert Spencer (1820–1903) och Fri-
edrich Nietzsche (1844–1900) som centrala impulsgivare.155 Med fokus på 
hennes reception av dessa tänkare har frågan om Keys egen idéproduktion 
om eugenik blivit perifer. En stor del av studierna som uppmärksammat 
Keys syn på eugenik har följaktligen, indirekt eller direkt, tillskrivit henne 
begränsad agens i frågan.156  

Förståelsen av Key som en receptiv tänkare går att relatera till vad Lin-
dén kallat en ”manlig fantasi” om Keys författarskap, där hon både i en 
då- och nutida reception tillskrivits epitet som motsägelsefull, känslosam, 
ologisk och eklektisk.157 Dessa omdömen kom emellertid inte enbart från 
män. Som idéhistorikern Inga Sanner påpekat har även flertalet kvinnor 
uttalat sig i negativa ordalag om Keys författarskap.158  

Utsagorna om Keys receptivitet i då- och nutid menar jag likväl hänger 
samman med hennes roll som kvinnlig intellektuell. Detta har medfört att 
hon förståtts som passiv och mottaglig i relation till tidsandan och andra 
tänkare. För att bryta med ett narrativ där Keys receptivitet utgör en för-
klaringsgrund har jag i stället fokuserat på vilka eugeniska idéer Key fak-
tiskt utvecklade, samt delvis undersökt hur dessa idéer fick spridning 
bland andra tänkare. Således kompletterar jag tidigare studier genom att 
ställa hennes produktivitet i förgrunden.  

155 Se exempelvis Stafseng (1994), s. 109; Mann (2003), s. 31–34, 313; Burman 
(2012), s. 98–100; Ambjörnsson (2012), s. 341.  
156 Detta förstärks av skrivningar där Key exempelvis ”återger tidstypiska utsagor 
från ärftlighetslära och biologi”, Linné (1996), s. 245, min kursivering. Eller då 
hon ”helhjärtat” tog till sig Spencers utvecklingslära, Burman (2012), s. 98. 
157 Lindén (2002), s. 101–152. 
158 Sanner (2003), s. 198–199, not 21. 
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Ett annat centralt bidrag med avhandlingen är att undersöka vad Keys 
eugeniska idéer innebar för hennes pedagogik. I den tidigare forskningen 
har relationen mellan pedagogik och eugenik i hennes författarskap hante-
rats på olika sätt. Idéhistorikern Ronny Ambjörnsson, som sedan 1970-
talet ägnat sig åt att studera Key, har till exempel betonat hur evolution-
ismen påverkade hennes pedagogik.159 Han menar att Spencers evolution-
ism var en central idé hos Key och att den gav henne en ”vetenskaplig 
grund för de åsikter hon förfäktar”.160 Detta gav henne även inspiration 
till en optimistisk barnsyn som utmynnade i en strävan för mänsklighetens 
förbättring. Med denna evolutionism följde även hennes eugeniska 
idéer.161  

Att eugeniken inte nämns alls eller behandlas separerat från Keys peda-
gogiska tänkande är dock inte ovanligt.162 Ett exempel på när de ses som 
separata kunskapsområden går att finna i Thorbjörn Lengborns avhand-
ling. I en sammanfattning av den första delen av Barnets århundrade be-
nämner han Keys evolutionism och de rashygieniska åtgärder hon föreslår, 
men poängterar att denna del är ”tämligen fristående” från den andra 
delen av boken, som utgör grunden för hans analys av Keys pedagogik.163  

Det finns dock ett antal studier från i huvudsak en tyskspråkig kontext 
som på ett mer utförligt sätt problematiserat hur Keys syn på eugenik 
påverkat hennes pedagogik. Exempelvis har pedagogen Sabine Andresen 
poängterat hur Keys eugeniska idéer bar på en inneboende föreställning 
om att det går att ”perfektionera” människan.164 Andresen påpekar även 
det problematiska i Keys uppfattning om en helig, yngre generation som 
tilldelades rättigheter som stod över föräldrarnas, långt innan födseln.165 
Dessa studier stammar ofta från en bildningsteoretisk tradition, och kon-
tinuiteten mellan Keys eugeniska tänkande och naziregimens äktenskaps- 

 
159 Ambjörnsson (1976), s. 40–42, (2012), s. 341–342; se även Burman (2012), s. 
99–100. 
160 Ambjörnsson (2012), s. 183. 
161 Ambjörnsson (2012), s. 341–343. 
162 Se exempelvis Mann (2004); Gerhardsson (red.) (1999); Hansen (red.) (2017); 
Pironi, Jansson & Hällström (2016). 
163 Lengborn (1977a), s. 15. 
164 Andresen (2000), s. 35; se även Tenorth (2000); Baader (2005), s. 286; 
Schwerdt (2016), s. 115–121; Damberger (2012), s. 126–129. 
165 Andresen (2000), s. 33. 
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och steriliseringslagar har gjort att Key hamnat i ett helt annat ljus i en 
tyskspråkig kontext än inom den svenska utbildningshistorien.166  

Syftet med denna avhandling är dock inte att bedöma huruvida Keys 
pedagogiska och eugeniska idéer kan införlivas i nutida pedagogisk teori, 
vilket ofta varit avsikten hos de tyska bildningsteoretiska bidragen om 
Key. Jag avser i stället att empiriskt undersöka hur hon sammanförde 
dessa vetenskapsområden. En sådan undersökning kräver att blicken rik-
tas mot de idéer hon faktiskt utvecklade eller kritiserade. Här bidrar min 
avhandling till en fördjupad analys av hennes eugeniska och pedagogiska 
tänkande utifrån ett utvidgat källmaterial och delvis annat analytiskt per-
spektiv. På så sätt är avhandlingen inte enbart relevant för de som är in-
tresserade av Keys författarskap, utan även de som vill ta del av hur euge-
nik och pedagogik sammanfördes hos en känd pedagogisk tänkare. 

166 Jfr exempelvis Tenorth (2000); Skiera (2018), s. 84–86; se även Dekker (2000), 
s. 137.
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Kapitel 3. Perspektiv, tillvägagångssätt och 
material 
Att skriva historia inbegriper alltid en maktdimension eftersom valet av 
perspektiv, tillvägagångsätt och källmaterial innebär att vissa fenomen, 
idéer och händelseförlopp blir beaktade, medan andra hamnar i bakgrun-
den och försvinner ur synfältet.167 I detta kapitel motiverar och behandlar 
jag följaktligen de teoretiska utgångspunkter, metodologiska val och 
material som ligger till grund för min analys av eugenik och pedagogik i 
Ellen Keys författarskap.  

Teoretiska perspektiv 
Som visats i genomgången av den forskning som befattat sig med Ellen 
Keys eugeniska idéer finns det ett fokus på hennes receptivitet av tidsan-
dan och de eugeniska författare som utgjorde ”ursprunget” för hennes 
ställningstagande. Efter att ha studerat det källmaterial som dessa studier 
baseras på, och upptäckt andra, obekanta skrifter som visat på Keys egen 
produktivitet inom eugenikens område, behövde jag emellertid ett teore-
tiskt perspektiv bortom receptivitetstanken. I avhandlingsarbetet har jag 
därför konsulterat teorier som avser att nyansera bilden av den historiska 
och sociala produktionen av kunskap. 

Här har jag i huvudsak blivit inspirerad av vetenskaps-, idé- och kun-
skapshistoriska168 teorier samt feministiska och genushistoriska perspek-
tiv.169 Dessa teorier och perspektiv är i sin tur ofta förknippade med en så 
kallad postmodern kritik av grand narratives inom historia och sociologi. 
De ifrågasätter även en tidigare idéhistorisk tradition som avsåg att spåra 
idéers egentliga ”ursprung” och avtäcka förspråkliga och ”eviga” mänsk-

 
167 Jfr Depaepe (2004), s. 336; Depaepe (2012), s. 465. 
168 Se exempelvis Burke (2000), (2012), (2016); Sörlin (1990); Danell, Larsson & 
Wisselgren (red.) (2013); Wisselgren (2015); Östling, Larsson Heidenblad & Nils-
son Hammar (red.) (2020). Då jag inte avser att befästa några gränser mellan dessa 
forskningsfält nämns de här tillsammans. För en intressant och kritisk diskussion 
om kunskapshistoriens släktskap med idéhistoria och vetenskapshistoria, se Berg-
wik & Holmberg (2020); se även Östling et al. (red.) (2018), s. 13–15; Bergwik 
(2018). 
169 Se bland annat Scott (1986); Haraway (1988); Morgan (red.) (2006). 



46 EMMA VIKSTRÖM Skapandet av den nya människan 

liga idéer.170 Med inspiration från dessa perspektiv har jag i avhandlings-
arbetet utgått från att idéer och kunskaper är i) socialt konstruerade och 
cirkulerande, ii) materiellt förankrade och situerade, samt iii) inbegriper 
olika typer av maktförhållanden.171  

Utifrån påståendet att idéer och kunskaper är en social konstruktion 
som cirkulerar (i) har det varit viktigt att ställa två frågor: Hur skapas 
idéer och kunskaper, och hur sprids de? Här har i synnerhet en kontinen-
tal, tyskspråkig tradition av kunskapshistoria bidragit med intressanta 
tankar om vad som räknas som kunskap och hur detta ändrar betydelse 
beroende på den historiska kontexten.172 Detta är även ett perspektiv som 
har lyfts fram av en rad olika vetenskapshistoriska och -sociologiska tän-
kare under 1900-talet.173 I detta sammanhang har inte minst Ludwik 
Flecks publikation om uppkomsten och utvecklingen av ett vetenskapligt 
faktum tjänat som inspirationskälla.174 Med sin teori synliggjorde Fleck att 
kunskap inte bör förstås som något som uppkommer ahistoriskt och aso-
cialt genom ett neutralt förhållande mellan det studerade objektet och 
subjektet som studerar det:  

Kunskapsprocessen är därför ingen individuell process hos ett teoretiskt 
”medvetande i sig” utan i stället resultat av en social verksamhet eftersom 
det förhandenvarande kunskapsbeståndet når utöver individens gränser.175 

”Nya” idéer eller kunskaper uppkommer således inte i ett vakuum utan 
har som idéhistoriker påpekat ofta en grund hos tidigare tänkare och 
skrifter. Som vetenskapshistoriker och kunskapssociologer också poängte-
rat är kunskapandet en social och materiell process som är beroende av en 
rumslig och temporal kontext.176 I min studie har detta inneburit att jag 

170 Jordheim (2003), s. 211; Sarasin & Kilcher (2011), s. 10; se även McCulloch 
(2011), s. 11–13. 
171 Jfr Sarasin (2011); Sarasin & Kilcher (2011). 
172 Se exempelvis Sarasin (2003), (2011); Sarasin & Kilcher (2011). 
173 Se bland annat Haraway (1988); Latour & Wolgar (1979/2013). 
174 Denna publikation gavs ut redan 1935, men blev känd först långt senare då 
Thomas S. Kuhn (1922–1996) uppmärksammade begreppen tankestil och tanke-
kollektiv i sin teori om paradigmskiften och ”scientific communities” i The 
Structure of Scientific Revolutions från 1962. Om skillnaderna mellan Fleck och 
Kuhn, se Peine (2011). 
175 Fleck (1935/1997), s. 48. 
176 Sarasin (2011), s. 166; Haraway (1988); Burke (2016), s. 33–34; se även Burke 
(2000), s. 53–80 och Burke (2012), s. 185–275. 
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riktat blicken mot de förutsättningar som behövs för att sammanföra olika 
kunskapsområden i den kontext och tid som Key verkade.  

Det är även viktigt att erkänna att det finns en motpart att både kom-
municera och utveckla idéer med. Detta sätter fokus på den kollektiva 
aspekten av kunskapande och leder över till frågan om hur idéer och kun-
skaper kommuniceras, sprids och cirkulerar, och vilken betydelse detta har 
för dess sociala konstruktion. Sedan början av 2010-talet har begreppet 
cirkulation blivit en central term inom vetenskaps- och kunskapshistoriska 
studier, och teoriutvecklingen har bedrivits inom en rad olika akademiska 
discipliner.177 Termen har kommit att bli ett vanligt och något trubbigt 
använt ”buzzword” som betecknar flertalet transferprocesser på olika 
nivåer, exempelvis som ett idéutbyte, men också som en överföring av 
varor, texter eller människor från en kontext till en annan.178 Kunskaper 
och idéer bör enligt detta perspektiv förstås som rörliga, vilket innebär att 
de kan korsa geografiska, disciplinära och institutionella gränser.179  

För min studie innebär detta att jag är särskilt intresserad av hur Keys 
eugeniska och pedagogiska idéer fick spridning och kommunicerades i 
relation till exempelvis verksamma eugeniker. Avsikten med denna teore-
tiska ingång har dock inte varit att göra en fullskalig receptionsstudie av 
Keys eugeniska idéer. Med cirkulationsperspektivet vill jag i stället kom-
plicera idén om vetenskaplig och idémässig påverkan. Detta innebär ett 
ifrågasättande av idén att nytänkande skulle uppstå i kausala samman-
hang, exempelvis att någon läser en bok eller möter en teoretiker på en 
konferens.180 Ett sådant perspektiv är också relevant eftersom det bildar en 
utgångspunkt för att uppfatta Key som något mer än en receptiv tänkare. 
Det har även bidragit till att jag fokuserat de kunskapspraktiker hon an-
vände sig av för att utveckla sina eugeniska och pedagogiska tankar.181 
Enligt historikern Peter Burke är kunskapspraktiker till exempel att klassi-
ficera objekt eller texter. Detta förstås som en central del av den processen 
då information bearbetas och blir just kunskap. Dessa praktiker varierar 
beroende på vilken kunskapsdomän som betraktas, och förutom klassifi-

177 Östling et al. (red.) (2018), s. 11; jfr även Secord (2004). För ett utbildningshi-
storiskt exempel, se Caruso et al. (red.) (2014). 
178 Sarasin & Kilcher (2011), s. 8. För en diskussion om transferbegreppet och dess 
begränsningar, se Werner & Zimmerman (2006), s. 35–37; Cowen (2009). 
179 Sarasin & Kilcher (2011), s. 10. 
180 Jfr Sörlin (1990), s. 178. 
181 Jfr Burke (2016), s. 28–29. 
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ceringen, analysen och spridningen av kunskap utgör kunskapspraktiker 
även sådant som kritik och vidareutveckling av tidigare kunskaper.182  

Att beakta kunskapers och idéers sociala konstruktion och rörlighet 
framhäver även betydelsen av deras materiella förankring och situering 
(ii). Med utgångspunkt i en kulturvetenskaplig tradition har historikerna 
Andreas Kilcher och Philipp Sarasin framhållit vikten av cirkulerande ting 
vid produktionen av kunskap.183 Kunskap och mening förstås därmed som 
cirkulerande gods som kan formas och förändras genom olika medier och 
representationer i olika kontexter. För avhandlingen innebär detta per-
spektiv ett fokus på hur idéer och kunskaper rört sig mellan aktörer och 
lämnat spår i form av brev, dedikationer, referenser och hänvisningar till 
andra texter och aktörer. Detta betyder även att idéers och kunskapers 
inplacering och situering i en viss social, historisk och kulturell kontext 
blir viktig, eftersom de inte är stabila över tid och rum utan ständigt om-
skapas, omförhandlas, förkastas och sätts in i nya sammanhang. Hur, när, 
och varför en viss typ av kunskap produceras, blir erkänd eller försvinner, 
samt vilka effekter, aktörer och funktioner av kunskap som existerar i en 
viss samhällelig kontext hamnar således i blickfånget.184 Ett sådant per-
spektiv anser jag kan stärka förståelsen för dåtida samhälleliga kategorier, 
dikotomier och förgivettagna normer som historiskt villkorade och kon-
textuellt förankrade.185 I avhandlingen betyder det att jag lagt ett särskilt 
fokus på den kontext som Key verkade i. Hur denna kontextualisering får 
betydelse i undersökningen beskrivs mer utförligt i det analytiska tillväga-
gångssättet nedan. 

Att lägga fokus på kunskapers och idéers situering, sociala konstrukt-
ion, spridning och materialitet innebär också att se dem sammankopplade 
med de villkor som de producerades under. Kunskaper och idéer är således 
beroende av maktförhållanden (iii) mellan olika aktörer, sociala grupper, 
objekt och institutioner. Vem som skriver vad var, för vem och om vilka, 
påverkar idéernas och kunskapernas samhälleliga ställning och den sociala 
verkligheten.186 Två maktaspekter som exempelvis blivit synliga i mitt 
material är dels hur Key blev tilltalad som kvinnlig intellektuell, dels hur 

182 Burke (2016), s. 44, se även Burke (2012), s. 9–135. 
183 Sarasin & Kilcher (2011), s. 8–9. 
184 Sarasin (2011) s. 166. Detta har feministiska teoretiker påpekat sedan 1980-
talet, se exempelvis Haraway (1988). 
185 Speich Chassé & Gugerli (2012), s. 94. 
186 Jfr Sarasin (2011), s. 10. 
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hon talade till de människor som hon hoppades i framtiden skulle utgöra 
det nya människosläktet. Som nämnts tidigare har eugeniska idéer även 
präglats av olika normer om klass, ras, kön och funktionalitet. En ut-
gångspunkt i avhandlingen är att dessa maktförhållanden inte förstås som 
singulära, enskilt verkande kategorier, utan i stället ses som sammanflä-
tade.187 Att synliggöra och undersöka vilken specifik innebörd begreppet 
eugenik fick i relation till dessa kategorier i Keys texter har således varit en 
viktig del av avhandlingens fokus.  

De ovan skildrade teoretiska perspektiven har sammanfattningsvis bi-
dragit till att jag fått vägledning i vad jag ska studera i materialet och hur 
jag ska analysera eugenik och pedagogik i Keys författarskap. I kom-
mande avsnitt ska detta specificeras ytterligare. 

Analytiskt tillvägagångsätt och metodologiska utgångspunkter 
Avhandlingens analysförfarande har bestått av i) en analys av källmateri-
alet, ii) en rekonstruktion av centrala idéer om eugenik och pedagogik i 
Ellen Keys skrifter, och iii) en historisk kontextualisering av dessa idéer. 
Trots att detta behandlas som tre numrerade steg har förfarandet inte 
inneburit en linjär process. Tillvägagångsättet har snarare präglats av en 
ständig rörelse mellan dessa analyssteg, de teoretiska perspektiven och den 
tidigare forskningen. 

Vid genomgången av källmaterialet genomförde jag initialt en sorte-
rande och frågande analys (i), där avhandlingens övergripande frågeställ-
ningar stod i centrum. Under denna analys identifierade jag en rad över-
gripande teman som var relevanta för att undersöka vilken innebörd Key 
gav eugenik och hur hon relaterade eugenik till pedagogik i sitt författar-
skap. Materialet sorterades sedan i ett antal centrala dikotomier. Dessa 
motsatsförhållanden framgick tydligt i källmaterialet och utgör en central 
del av avhandlingens struktur och tematiska presentation. Materialet ana-
lyserades därefter utifrån de frågor som genererats efter den första tema-
tiska indelningen, såsom: Vad innebar mänsklig evolution och degenerat-
ion i Keys författarskap? Hur relaterade detta till frågor om eugenik och 
pedagogik? Detta ledde till att fler aspekter av hennes eugeniska och peda-

187 Att inte se maktförhållanden som singulära utan sammanflätade relaterar till 
det feministiska och antirasistiska intersektionalitetsperspektivet som vill synlig-
göra att maktförhållanden är beroende av och samverkar med varandra, se bland 
annat Lykke (2003); de los Reyes & Mulinari (2005). Om intersektionalitet inom 
historievetenskapen, se Tolvhed (2010). 
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gogiska idé- och kunskapsproduktion synliggjordes och att frågorna speci-
ficerades ytterligare.188  

Denna form av sorterande och frågande analys, som genomfördes med 
stöd av de teoretiska perspektiven och den tidigare forskningen, hjälpte 
mig att rekonstruera (ii) hennes idéer och besvara de övergripande fråge-
ställningarna.189 Detta rekonstruktionsförfarande innebar att jag analyse-
rade de idéer Key presenterade, de reformförslag hon lade fram, och de 
kontakter hon hade med personer som var relevanta för hennes eugeniska 
och pedagogiska idéproduktion. För att undvika att göra anakronistiska 
tolkningar vid rekonstruktionen har jag även här använt mig av tidigare 
forskning och kontextualiserande litteratur.190 Detta har bidragit till att 
jag kunnat inta ett analytiskt förhållningssätt till det som vid en första 
anblick verkat obegripligt, motsägelsefullt, problematiskt eller självklart. 

Denna användning av tidigare forskning har också hjälpt mig att situera 
och kontextualisera (iii) Keys idéer. Som sociologen Pierre Bourdieu 
(1930–2002) och andra hävdat cirkulerar texter utan sina kontexter, och 
när de saknar den omgivning som de blev producerade i kan det leda till 
missuppfattningar i förhållande till eftervärlden eller den nya kontext de 
cirkulerar inom.191 En historisk analys är därför beroende av kunskap om 
textens samtid, vilket kan hjälpa historikern att analysera exempelvis 
fragmenterade källor på ett mer adekvat sätt.192 Den historiska kontexten 
kan dock omfatta väldigt mycket. Det har därför varit nödvändigt att hitta 
en lämplig avgränsning för kontextualiseringen i min analys. På grund av 

188 Som exempel på mer specificerade analytiska frågor relaterade till dikotomin 
evolution/degeneration undersökte jag vad den protestantiska föreställningen om 
arvsynd och den naturvetenskapliga utvecklingsläran innebar, vilket var viktigt för 
att kunna rekonstruera Keys kristendomskritik. 
189 Anledningen till att jag valt att kalla det för en rekonstruktion är att begrepp 
som ”redogörelse”, ”beskrivning” eller ”återgivning” döljer de oundvikliga selek-
tiva och analytiska stegen i en historieskrivning. Ett rekonstruerande synsätt ifrå-
gasätter således föreställningen om objektiva beskrivningar av historiska händelser. 
Som Maria Ågren i anslutning till historikern Marc Bloch (1866–1944) poängterat 
”filtreras” källmaterialet vid en analys alltid två gånger; dels genom den som skap-
at källan, dels genom historikern som analyserar materialet, Ågren (2005), s. 260. 
190 Till viss del har jag också studerat de texter som Key refererade till, för att 
fördjupa förståelsen av den historiska kontexten och hennes idéproduktion. 
191 Bourdieu (1989/1999), s. 221–222. 
192 Westberg (2018), s. 210. Om vikten av ”kringkunskaper” i den analytiska 
processen, se även Ågren (2005), s. 253.  
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avhandlingens utbildningshistoriska intresse för Keys pedagogiska tän-
kande har jag i huvudsak fokuserat på de förhållanden som berör före-
ställningar om och praktiker kopplade till uppfostran, utbildning, bild-
ning, barn- och människosyn och utbildningssystemets beskaffenhet. Be-
tonandet av den pedagogiska kontexten är dock enbart möjlig på ett ana-
lytiskt plan, eftersom de pedagogiska förhållandena även påverkade och 
påverkades av politiska, ekonomiska, kulturella och sociala faktorer.  

En historisk kontextualisering kan även innebära att visa på utveckl-
ingslinjer både bakåt och framåt i tiden, samt på olika geografiska platsers 
betydelse. Då mitt huvudsakliga syfte har varit att undersöka sammanfö-
ringen av eugenik och pedagogik i Keys författarskap har jag med hänsyn 
till källmaterialet begränsat det geografiska sammanhanget och den tids-
mässiga undersökningsperioden till Sverige och Nordeuropa mellan 1880 
och 1926. 

Slutligen vill jag kommentera två metodologiska utgångspunkter som 
varit relevanta för avhandlingens analys. Den första berör frågan om vil-
ken ställning Keys person och biografi har i min studie. Här vill jag tydlig-
göra att jag inte gör något anspråk på att teckna Keys levnadsbiografi, 
eftersom jag främst är intresserad av hennes idé- och kunskapsproduktion 
och den samtid som hennes texter uppkom i. Detta innebär emellertid inte 
att hennes biografi och position som kvinnlig intellektuell med en liberal 
familjebakgrund är oväsentlig för att situera hennes kunskapsprodukt-
ion.193 Trots att personen och biografin alltid är förbunden med författar-
skapet som en förutsättning för kunskapsproduktionen är det Key i rollen 
som författare jag främst är intresserad av, eftersom det var i detta sam-
manhang som hennes idéer kring eugenik och pedagogik presenterades, 
utvecklades och cirkulerade.194 

Kopplat till detta uppstår även frågan om denna studie kan tänkas säga 
något utöver Keys idéproduktion om eugenik och pedagogik. Här kan 
historikern Maria Ågrens konceptualisering om det analyserade käll-
materialets vikt möjligen ge svar. Hon menar att det är historikerns roll att 
kunna bedöma hur centralt eller betydelsefullt det fenomen som studerats 
var, för att bland annat kunna värdera de resultat som produceras.195 Jag 
har i inledningskapitlet redan poängterat att Key hade en särskilt represen-
tativ roll som pedagog, men mot bakgrund av Ågrens resonemang menar 

 
193 Jfr exempelvis Carlsson Wetterberg (2007). 
194 Jfr Fleck (1935/1997), s. 53–54; Sarasin (2011), s. 169–170. 
195 Ågren (2005), s. 257–258. 
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jag att det i analysen blir angeläget att diskutera den vikt som tillskrevs 
hennes eugeniska och pedagogiska idéer i den historiska kontexten.  

Genom att studera Keys författarskap som ett prisma läggs ett starkt 
fokus på hennes textproduktion. Men då jag även rekonstruerar och kon-
textualiserar en del av den pedagogiska och eugeniska idéutvecklingen vid 
sekelskiftet 1900, menar jag att studien också är relevant för reformpeda-
gogikens historia, de pedagogiska pionjärernas historia och eugenikens 
och pedagogikens gemensamma historia i både en svensk och internation-
ell kontext. 

Att analysera dikotomier 
Vid genomgången av källmaterialet identifierade jag tidigt ett antal vanligt 
förekommande motsatsförhållanden, såsom evolution/degeneration och 
kropp/själ. Detta visade sig som sagt vara ett fruktbart sätt att sortera 
materialet och strukturera analysen på. Ellen Keys fokus på dualismer och 
dikotomier har tidigare uppmärksammats, framför allt i studier om hennes 
syn på kön. Här har Claudia Lindéns analys om Keys förståelse av 
kropp/själ i relation till manlighet/kvinnlighet varit en stor inspirations-
källa, liksom Inga Sanners resonemang om Keys kärlekslära.196 Sanner har 
exempelvis poängterat att Key med sitt kärleksbegrepp ville överbrygga 
motsatser på både ett politiskt och filosofiskt plan för att överkomma 
dualismen mellan individens kontra samhällets intressen, liksom mellan 
andlighet/sinnlighet och manlighet/kvinnlighet.197 Sanner pekar även på att 
Keys syntetiserande ambition att upphäva det till synes motsatta till en 
helhet var något som länkande samman hela hennes tänkande.198  

Efter att ha undersökt Keys idéer om eugenik och pedagogik instämmer 
jag i Sanners analys. Jag menar att Key över lag verkar ha använt sig av 
motsatsförhållanden för att utarbeta och pröva sina argument. Idén att 
upplösa dikotomier och i stället förstå dem relationellt var på så vis en del 
av hennes monistiska världsåskådning. Det var också ett sätt att tänka 
”nytt” och omvärdera tidigare värden, vilket hon ansåg behövdes för att 

196 Sanner (2003); Lindén (2002), s. 204–214. 
197 Sanner (2003), s. 21–22. Om Keys syn på relationen mellan individ och sam-
hälle, se även Lengborn (1977b); Kinnunen (2011); Ambjörnsson (2012), s. 482–
497. 
198 Sanner (2003), s. 23, 25. 
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utveckla mänskligheten till det bättre.199 Att undersöka hur Keys idéer om 
eugenik och pedagogik tog form i relation till ett antal olika dikotomier 
har således varit en viktig analytisk ingång. De mest utmärkande dikoto-
mierna har därmed utgjort mitt analytiska fokus och gett namn till av-
handlingens resultatkapitel, eftersom de motsvarar de centrala idémässiga 
förutsättningar som Key använde sig av när hon förde samman eugenik 
och pedagogik.  

Vad ligger då i begreppet dikotomi och hur använder jag det i avhand-
lingen? En dikotomi utgör på ett övergripande plan en relation där två 
koncept blir konstruerade som varandras motsatser. För att definiera be-
greppet ytterligare har jag främst använt mig av feministiska teoretiker 
som undersökt och problematiserat hur dikotomier som kropp/själ och 
förnuft/känsla könats och kommit att bli synonyma med kvinnor och män 
i västerländsk filosofi.200 Den politiske teoretikern Raia Prokhovnik menar 
exempelvis att dikotomier kan vara en betydelsefull del i det mänskliga 
tänkandet för att skapa mening och abstraktioner.201 Problematiken med 
dikotomier är emellertid att de används för att tillskriva grupper och per-
soner kvaliteter och mening i binära former, såsom att gruppen kvinnor är 
irrationella i relation till gruppen män. Detta leder till en normalisering av 
skapandet av skillnader, och innebär exempelvis att kvinnor exkluderats 
från en rad sociala praktiker.202 En strävan bland de feministiska teo-
retiker som analyserat dikotomier har därför varit att dekonstruera och 
synliggöra på vilket sätt dikotomier genomsyrar den politiska realiteten 
och idéproduktionen, och frångå tänkandet i binära kategorier.203 

Avhandlingen har ingen sådan ambition. Mitt intresse för dikotomier 
har i huvudsak varit empiriskt. Detta innebär att jag genom analysen velat 
synliggöra på vilket sätt olika motsatsförhållanden kommit att aktuali-
seras i Keys författarskap för att sammanföra eugenik och pedagogik. Här 
har särskilt Pia Lundahls definition av begreppet varit hjälpsam. Utifrån 
sin analys av dikotomierna heterosexualitet/homosexualitet och man-
ligt/kvinnligt har hon betonat vikten av att konceptualisera dikotomier 

 
199 Detta anför hon exempelvis i Barnets århundrade, med hänvisning till Friedrich 
Nietzsches begrepp ”viljan till makt”, Key (1900b), s. 12.  
200 Lloyd (1984); Prokhovnik (1999); Lundahl (1998). 
201 Prokhovnik (1999), s. 20; se även Miegel & Schoug (red.) (1998), s. 15. 
202 Prokhovnik (1999), s. 21. 
203 Prokhovnik (1999), s. 2, 37–40. 
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utifrån dess specifika historiska förutsättningar, och inte anta att de bär på 
en universell, överhistorisk betydelse.204 

Istället är de sociala och kulturella konstruktioner, uppkomna i bestämda 
historiska kontexter. Det vi uppfattar som natur, de innebörder vi tillskri-
ver natur, de definitioner vi gör av natur kan därmed beskrivas som ett sätt 
att tänka kring något vi kommit att kalla natur.205 

Vidare markerar dikotomier föreställningar om skillnad. Gränserna för 
dessa skillnader kan manifesteras som direkta motsatser. Exempelvis på-
bjuder ett dikotomt tänkande att den som är heterosexuell inte samtidigt 
kan vara homosexuell, liksom att definitionen av manlighet utesluter 
kvinnlighet.206 Dikotomier står även i en bestämd relation till andra diko-
tomier. Till exempel är dikotomin manligt/kvinnligt relaterad till idéer om 
förnuft/känsla och kropp/själ. Begreppen kännetecknas dessutom av en 
hierarkisk organisering. På så vis förstås en part som det normala och 
önskvärda och den andra parten som det avvikande och icke-
önskvärda.207 För min analys har detta inneburit att jag undersökt på vil-
ket sätt de identifierade begreppsparen var icke-önskvärda eller eftersträ-
vansvärda att upprätthålla i den historiska kontexten, samt hur de påver-
kade Keys tänkande om att ”förädla” mänskligheten.  

De fem dikotomierna som behandlas i avhandlingen är evolut-
ion/degeneration, arv/miljö, kropp/själ, förnuft/känsla, och indi-
vid/samhälle. Dessa begreppspar är både empiriskt och analytiskt genere-
rade. Key betecknade nämligen ett antal dikotomier som explicit proble-
matiska i sina texter och pläderade för att de borde upphävas, såsom 
kropp/själ och individ/samhälle.208 Detta utgör alltså empiriskt genererade 
kategorier. Andra motsatspar som Key behandlade ville hon dock inte 
upplösa. Detta gäller exempelvis evolution och degeneration, som är en 
analytiskt genererad dikotomi. Frågan om människans utveckling, fram-
steg och evolution förekommer i ett flertal av Keys texter, och trots att 
hon i dessa passager inte alltid explicit behandlade sina idéer om mänsk-

204 Lundahl (1998), s. 107.  
205 Lundahl (1998), s. 92. 
206 Ibid.; jfr även Prokhovnik (1999), s. 21; Lloyd (1984). 
207 Lundahl (1998), s. 93; se även Prokhovnik (1999), s. 25–28. 
208 Se exempelvis Key (1898), s. 184; Key (1895). 
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lighetens degeneration och förfall, så framträder de implicit som en icke-
önskad utveckling.209  

I detta sammanhang kan det även vara viktigt att tydliggöra att det 
första och sista resultatkapitlet har en introducerande respektive syntetise-
rande funktion. I kapitlet ”Evolution och degeneration” behandlas således 
det spänningsförhållande och den dikotomi som blev en central utgångs-
punkt för Keys eugeniska och pedagogiska tänkande. Det avslutande ka-
pitlet, kallat ”Eugenik och pedagogik”, utgör ingen analys av en dikotomi 
enligt definitionen ovan. Det summerar och syntetiserar i stället den bety-
delse som dikotomierna evolution/degeneration, arv/miljö, kropp/själ, 
förnuft/känsla, och individ/samhälle fick i Keys eugeniska och pedagogiska 
idé- och kunskapsproduktion. 

Valet av de ovanstående dikotomierna har slutligen baserats på att de 
var särskilt framträdande i relation till eugenik och pedagogik i Keys för-
fattarskap. Med tanke på att jag hämtat inspiration från feministisk teori 
om dikotomier undrar läsaren kanske varför jag inte behandlar dikotomi-
erna natur/kultur eller manligt/kvinnligt i var sitt kapitel. Detta går delvis 
att motivera empiriskt – i de passager som berör eugenik och pedagogik 
behandlade inte Key dikotomin natur/kultur i särskilt hög utsträckning.210 
Här var dikotomin kropp/själ betydligt mer central, vilket motiverar att 
detta begreppspar analyserats i ett eget kapitel.  

Anledningen till att dikotomin manligt/kvinnligt inte utgör ett fristående 
kapitel beror på att Key ofta tematiserade kön i relation till de andra diko-
tomierna. Jag har således valt att behandla detta i de sammanhang där det 
varit relevant för studien, exempelvis i relation till kropp/själ och för-
nuft/känsla. Jag har till sist inte valt att fördjupa analysen av Keys syn på 
särart/likhet i relation till kön, då detta ligger utanför avhandlingens fokus 
och dessutom redan blivit utförligt behandlat i tidigare forskning.211  

 
209 På ett liknande sätt förekommer en implicit önskan om en positiv mänsklig 
utveckling i de passager där hon skrev om släktets degeneration och urartning. 
210 Detsamma gäller dikotomin idealism/materialism, som i likhet med natur/kultur 
även relaterar till Keys förståelse av kropp/själ.  
211 Se exempelvis Manns (2001); Lindén (2002), s. 196–214; Sanner (2003), s. 23–
24; Borgström (2004); Stenberg (2009), s. 119–121; Ambjörnsson (2012), s. 223–
228. 
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Källmaterial 
Avhandlingens primära källmaterial har varit Ellen Keys publicerade skrif-
ter. Som tidigare nämnts har de flesta tidigare studier om Keys intresse för 
eugenik i huvudsak baserats på ett fåtal passager i två av hennes mest 
kända texter från sekelskiftet 1900.212 Jag ansåg därför att det var nöd-
vändigt att studera en längre tidsperiod och utöka källmaterialets omfatt-
ning. Studien berör således tidsperioden 1880–1926, och utöver hennes 
böcker har jag även analyserat artiklar, recensioner och förord om eller av 
Key, samt ett antal brev.213 Att studien påbörjas 1880 motiveras av att 
Key vid denna tid avsagt sig sin kristna tro och börjat intressera sig för 
evolutionismen, vilket hade stor relevans för hennes ställningstagande för 
eugeniken. År 1880 började hon också arbeta som lärare på en flickskola 
och flyttade permanent till Stockholm. Det var även under denna tid som 
hennes karriär som föreläsare och skribent inleddes.214 Med publiceringen 
av Barnets århundrade påbörjades den mest produktiva fasen i hennes 
karriär, som kulminerade under det första årtiondet av 1900-talet.215 Stu-
dien avslutas 1926 då Key avled, 76 år gammal.  

Publicerade texter i form av böcker utgör ofta resultatet av en idé- och 
kunskapsformationsprocess som har möjlighet att cirkulera till vidare 
kretsar.216 Som källmaterial har Keys böcker ämnat sig väl för studiens 
syfte, då det utgör en ”avslutad” idéproduktion som hade syftet att distri-
bueras och spridas, till skillnad från material som visar på en pågående 
idéproduktion, exempelvis utkast, anteckningsböcker och manuskript.217 
Andra publikationstyper som också varit relevanta för avhandlingen är 

212 Det rör sig om Barnets århundrade I och Lifslinjer I, se Key (1900a), (1903). 
213 Trots att undersökningen täcker mer än fyra decennier är det viktigt att poäng-
tera att förändringsperspektivet inte varit analysens primära syfte, även om jag har 
kunnat göra några iakttagelser om kronologi, kontinuitet och diskontinuitet i 
hennes tänkande om eugenik och pedagogik. 
214 Jfr Englund & Kåreland (2008), s. 187–191. 
215 Pironi, Jansson & Hällström (2016), s. 6.  
216 Burke (2000), s. 11; se även Burke (2012), s. 85–108. 
217 Källmaterial som visar en pågående idéproduktion hade förvisso varit intressant 
att studera för att undersöka hur hon sammanförde eugenik och pedagogik, men 
då detta även syns i Keys publikationer valde jag bort ett sådant källmaterial. Ett 
flertal forskare som varit intresserade av Keys idéutveckling har lagt stor vikt vid 
de texter hon producerade under sina tonår och tidiga vuxenliv. Ett vanligt käll-
material är därmed de ”tankeböcker” som Key förde mellan 1868 och 1878, se 
bland annat Wittrock (1953); Lengborn (1977a); Ambjörnsson (2012). 
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tidskrifts- och tidningsartiklar, bokrecensioner samt förord av och om Key 
eller andra aktörer. Dessa källor har passat särskilt väl för att studera hur 
Keys idéer om eugenik och pedagogik sammanfördes och motiverades, 
eftersom texterna ofta har en tydlig adressat och argumenten förs fram på 
ett komprimerat sätt.218 Bokrecensioner och författarförord är också bety-
delsefulla textgenrer, då de är tänkta att introducera nya tankar i en kon-
text som saknar det sociala sammanhang som böckerna producerades i. 
Just författarförord till verk som blivit översatta är särskilt intressanta då 
den som skriver förordet har makt att etikettera kunskapen och position-
era sig själv i förhållande till författaren.219 

Key fick sin första text publicerad 1874 och under sin karriär skrev hon 
närmare fyrtio böcker samt ett hundratal artiklar och essäer på svenska, 
liksom ett okänt antal internationella publikationer.220 På grund av om-
fattningen av Keys textproduktion har urvalet av texter till analysen skett 
syftesrelaterat. Detta betyder att analysen begränsats till texter som be-
dömts vara relevanta för att besvara studiens frågeställningar. Vid genom-
gången av hennes publicerade böcker gjorde jag en initial bedömning av 
huruvida publikationerna behandlade relevanta teman, det vill säga peda-
gogiska spörsmål såsom uppfostran, utbildning, bildning, eller frågor om 
eugenik, människans utveckling och evolutionen.221 Tidskrifts- och tid-
ningsartiklarna valdes utifrån titelns relevans, eller om de fanns om-
nämnda i annat källmaterial eller tidigare forskning. Detsamma gäller 
publikationer av personer som Key stod i kontakt med. 

218 Artikelgenren var ett textformat som Key behärskade särskilt väl och som möj-
liggjorde att hon och ett flertal kvinnor från medel- och överklassen kunde ta plats 
i offentligheten i slutet av 1800-talet, se Englund & Kåreland (2008), s. 53–97; 
Stenberg (2009), s. 83–86. Under sin karriär var Key skribent i en rad tidskrifter 
såsom Tidskrift för hemmet (som 1886 ombildades till Dagny), Framåt, Verdandi, 
Idun och Morgonbris. 
219 Bourdieu (1989/1999), s. 221–223. 
220 De bibliografier och litteraturförteckningar som konsulterats återfinns i Leche-
Löfgren (1930) och Ambjörnsson (2012). Mig veterligen saknas det en fullständig 
förteckning över Keys textproduktion som också inkluderar det hon skrev på 
andra språk. Dessa siffror omfattar alltså enbart hennes svenska publikationer.  
221 Valet av denna tematiska inriktning grundades på tidigare studier om Keys 
eugeniska och pedagogiska idéer. Den systematiska genomgången innebar att titlar 
på böcker, artiklar och eventuella kapitelrubriker togs i beaktande. Därefter gjorde 
översiktliga läsningar av potentiellt relevanta kapitel och passager. I de fall då det 
har funnits sökbara textversioner av Keys publikationer har även kompletterande 
sökningar gjorts för att inte missa eventuella centrala passager. 
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Då Keys pedagogiska idéer har behandlats utförligt i tidigare studier var 
det enkelt att identifiera relevant källmaterial för att studera dem. Det har 
däremot varit svårare att identifiera texter som behandlar hennes euge-
niska tänkande, eftersom det saknas en fullständig och aktuell förteckning 
över Keys publikationer. Detta har medfört att källmaterialet komplette-
rats kontinuerligt under analysens gång.222 Urvalet av det publicerade 
materialet bildar sammanfattningsvis en textkorpus bestående av omkring 
tjugo böcker, småskrifter och antologibidrag av Key, sex förord och bok-
recensioner, samt sex tidskrifts- och tidningsartiklar skrivna av Key och 
personer som hon refererade till eller stod i kontakt med.223  

För att få en inblick i hur Keys pedagogiska och eugeniska idéer cirkule-
rade och eventuellt fick betydelse i andra sammanhang har jag även analy-
serat brevkorrespondens till och från Key. Ur ett kunskapshistoriskt och -
sociologiskt perspektiv anses brevkorrespondens vara ett passande materi-
al för att studera utbytet av vetenskapliga rön, idéer, åsikter, skrifter och 
objekt.224 Key var en hängiven brevskrivare och merparten av hennes 
brevsamling finns arkiverad på Kungliga biblioteket i Stockholm. Samling-
en innehåller omkring tiotusen brev från och till Key, med uppskattnings-
vis nästan fyratusen brevskrivare från nästan tjugo länder.225 Då samling-

222 Databaserna som användes för att identifiera relevant källmaterial var Libris, 
KvinnSam, Svenskt biografiskt lexikon och Projekt Runeberg. För att hitta tid-
ningsartiklar av och om Key gjorde jag även kompletterande sökningar i Kungliga 
bibliotekets dagstidningsarkiv. 
223 Se källförteckningen över tryckt material. I analysen har jag inkluderat ett antal 
av Keys böcker och småskrifter i senare, utökade upplagor, men de har inte note-
rats som två olika verk i denna uppräkning. 
224 Ogilvie (2016), s. 358. En nackdel med korrespondens är dock att den ofta är 
fragmentariskt arkiverad, det vill säga att enbart en parts brev finns bevarade. 
Detta försvårar ofta rekonstruktionen av olika händelseförlopp. Analysen 
av korrespondens kräver därmed ett källpluralistiskt tillvägagångsätt, se Planck & 
Steinrud (2017), s. 469–470; jfr även Myrdal (2007). 
225 Dessa siffror är dock endast uppskattningar då samlingen aldrig har blivit för-
tecknad i ett och samma register, utan utgörs av ett flertal olika förteckningar. 
Samlingen är oerhört mångfacetterad och består bland annat av privata brev till 
och från vänner, släktingar och familj, kärleksbrev, affärsmässiga brev angående 
föreläsningar, inbjudningar till deltagande i evenemang från föreningar, förfråg-
ningar om att skriva för tidskrifter, förlag och tidningar, brev från förläggare an-
gående bokpubliceringar, recensioner, samt brev från privatpersoner och förening-
ar som reagerat på Keys skrifter och föreläsningar. Brevsamlingen innehåller även 
en mängd längre brevsviter från olika kulturpersonligheter, se vidare Dillman 
(2001). 
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en är så omfattande har urvalet återigen skett syftesrelaterat. Brevskrivare 
har valts ut och identifierats med hjälp av tidigare forskning och passager 
från Keys publikationer där hon refererar till eugeniska koncept och för-
fattare. Efter identifikationen har aktörerna sökts i den arkiverade korre-
spondensen. Detta urvalsförfarande har lett till att jag identifierat och 
analyserat omkring fyrtio brev från fyra personer och tre olika brevsam-
lingar.226 Ungefär hälften av dessa brev är skrivna av Key själv, och den 
andra hälften utgörs av brev från olika personer som var involverad i eu-
geniska frågor vid 1900-talets början.  

Med tanke på att Keys brevarkiv är så pass stort kan detta urval tyckas 
utgöra en mycket liten del av hennes samlade korrespondens. Frågan blir 
då hur pass involverad hon egentligen var i eugeniska spörsmål? Här är 
det viktigt att poängtera att korrespondensen främst är ett komplement till 
hennes publikationer, som innehåller flertalet hänvisningar till betydelsen 
av evolutionismen, och därmed eugeniken, i hennes tänkande.227 Dessa 
brev är även intressanta eftersom de synliggör att Key stod i kontakt med 
en rad kända rashygieniker och att hennes eugeniska idéer fick betydelse i 
deras skrivande. 

Key korresponderade och publicerade på ett flertal språk och texterna i 
mitt källmaterial är i huvudsak skrivna på svenska, tyska och engelska. 
Flerspråkigheten är således utmärkande för materialet och bör slutligen 
behandlas som ett villkor för analysen och en metodologisk utmaning, 
eftersom risken för felaktiga tolkningar ökar med flera forskningsspråk. 
Ett sätt att avhjälpa detta har varit att konsultera kontextualiserande tex-
ter och samtida ordböcker för att förstå ålderdomliga och okända ord.228 
För att öka transparensen och göra den flerspråkiga aspekten av käll-
materialet synlig har jag även valt att placera originalcitat som jag själv 
översatt i fotnoterna. 

Att skriva om de döda 
Ett särskilt kännetecken för historisk forskning är att personerna som 
omskrivs ofta, men inte alltid, är avlidna. Dessa undersökningar kräver 
således andra typer av etiska överväganden än exempelvis medicinska eller 

226 Förutom Ellen Keys brevsamling på Kungliga biblioteket i Stockholm har jag 
även analyserat brev från Herman Lundborgs brevsamling på Uppsala universi-
tetsbibliotek och Havelock Ellis brevsamling vid Yale University, USA. 
227 Jfr Ambjörnsson (2012), s. 183. 
228 Jfr Planck & Steinrud (2017), s. 467–468. 
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pedagogiska studier. Martin Kylhammar har påpekat att historiska studier 
som involverar avlidna personer ställer speciella forskningsetiska krav då 
”de döda inte kan gå i genmäle”.229 Dessa personer har vanligtvis inte 
lämnat något samtycke och de kan inte heller påverka eller försvara sig 
mot det som skrivs om dem. De skulle därmed kunna förstås som en sär-
skilt sårbar grupp.230 Det innebär dock inte att de döda bör hanteras med 
samma bomullsvantar som de historiska dokument de efterlämnat, eller 
att de inte kan studeras kritiskt. Men det öppnar upp för en rad forsk-
ningsetiskt relevanta frågor.231 

Utifrån Kylhammars resonemang att avlidna personer är en sårbar 
grupp menar jag att det är särskilt viktigt att respektera de studerade indi-
viderna och deras eventuella efterlevande. Enligt historikern Eva Helen 
Ulvros betyder detta bland annat att inte kränka eller göra den som om-
skrivs till åtlöje.232 I avhandlingen har det inneburit att enbart citat som 
haft en relevans för att besvara studiens frågeställningar och syfte valts ut. 
Detta kan uppfattas som banalt, men jag menar att det är relevant att 
reflektera över, inte minst vid analysen och användningen av personlig 
brevkorrespondens. Materialet har ofta skrivits för att enbart läsas av 
adressaten. Som Ulvros poängterat kan det ibland innehålla mycket intima 
passager eller uttryckssätt som idag kan te sig komiska eller främmande.233 
Vid rekonstruktionen av ett sådant material menar jag att det är viktigt att 
kontextualisera de uttryck som används för att eftersträva en respektfull 
framskrivning av de döda. Detta betyder dock inte att deras utsagor inte 
kan eller får problematiseras.  

Eftersom eugenik idag ofta värderas som ett negativt fenomen har jag 
också övervägt om det finns en risk att jag, ur ett nutida perspektiv ”med 
facit i hand”, skildrar de rashygieniska idéer som Ellen Key och andra 
personer gett uttryck för alltför schematiskt och förenklat. Detta riskerar 
att skapa en dikotomi mellan en sämre, oupplyst dåtid och en progressiv 
nutid samt reproducera idén om en ständig linjär utveckling till det 

229  Kylhammar (2007), s. 160. 
230 Kylhammar (2007), s. 170. För ett intressant bidrag om forskningsetik och 
barns särskilda sårbarhet inom utbildningshistoria, se Sköld & Vehkalathi (2016).  
231 Sådana överväganden är inte enbart aktuella i början av ett projekt eller vid 
formulerandet av ett metodavsnitt, utan bör reflekteras under hela forskningspro-
cessen, se Österberg (1990), s. 5; jfr även Vetenskapsrådet (2017).  
232 Ulvros (2007), s. 146. 
233 Ulvros (2007), s. 147; jfr Planck & Steinrud (2017), s. 467–468. 
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bättre.234 För att motverka detta och undvika att rekonstruera en ensidig 
bild av de personer jag skriver om har det således varit viktigt att rekon-
struera deras argument så utförligt som möjligt och visa på nyanser i tex-
terna.  

Vid skrivandet av avhandlingen har jag även reflekterat över hur jag 
”etiketterar” personerna och de historiska skeendena i studien, och om 
dessa epitet kan uppfattas som misskrediterande eller skönmålande. Som 
Kylhammar poängterat fungerar de etiketter som tillskrivs döda personer 
på ett sätt som sluter det historiskt diskursiva rummet. Detta kan vara 
problematiskt, särskilt om dessa karaktäriseringar grundar sig i felaktig-
heter som hålls för sanna.235 Det har därför varit betydelsefullt att över-
väga vilka epitet jag använder för de personer jag forskar om, och att vara 
transparent med vilka källor som ligger till grund för etiketteringarna.236  

Jag har även reflekterat över vilket källmaterial som inte beaktats i av-
handlingen och vilka tystnader som därmed uppstår. Eftersom jag har valt 
att fokusera på Keys författarskap innebär det att de personer som hon 
skrev om, exempelvis de kommande generationernas barn, samtidens för-
äldrar och de som betecknades som ”degenererade” och ”ociviliserade” 
inte är representerade i materialet. Jag gör inte heller någon receptions-
forskning och kan därför inte uttala mig om hur dessa idéer mottogs hos 
de människor hon skrev för, till eller om, mer än hur de landade hos ett 
mycket begränsat antal intellektuella. Detta aktualiserar frågan om vems 
perspektiv studien behandlar. Här är jag medveten om att jag undersöker 
idéer hos en person som trots sitt omstridda författarskap och kön befann 
sig i en privilegierad position i relation till de människor som hon ville 
”förädla” med rashygien och uppfostran, samt att deras perspektiv inte 
behandlas. 

Avslutningsvis har jag valt att undvika reproduktionen av historiska 
termer som idag uppfattas som förlegade och förtyckande. Detta gäller 
framför allt de begrepp som Key, Herman Lundborg och andra använde 
sig av för att beteckna grupper som betraktades som ”degenererade” på 
grund av att de avvek från en dåtida funktionalitetsnorm eller ansågs vara 

 
234 Jfr Österberg (1990), s. 13; jfr Depaepe (2010), s. 29. 
235 Kylhammar (2007), s. 170. För en pedagogisk framställning av hur ett ifråga-
sättande av en sådan etikettering kan se ut, se Kylhammar (2007), s. 156–169. 
236 De titlar, födelse- och dödsdatum som använts för historiska personer i avhand-
lingen har jag hämtat från Nationalencyklopedin, Svenskt biografiskt lexikon, 
Svenskt kvinnobiografiskt lexikon och olika forskningspublikationer.  
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”ociviliserade”. För att markera dessa begrepps historicitet har jag valt att 
antingen sätta dem inom citationstecken, eller att inte reproducera dem 
överhuvudtaget utan i stället fokusera analysen på det maktförhållande 
som aktualiseras i källmaterialet.237 

237 För andra sätt att hantera föråldrade och problematiska begrepp i historiska 
studier, se exempelvis Nordblad (2013), s. 28; Sjögren (2010), s. 20–24; Ericsson 
(2015), s. 15–19.  
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Kapitel 4. Evolution och degeneration 
Ellen Keys tro på en naturvetenskaplig utvecklingslära är, som tidigare 
studier visat, en viktig pusselbit för att förstå hennes optimistiska tilltro till 
pedagogiken och hennes ställningstagande för eugeniken som en del i för-
bättrandet av människosläktet. Hennes evolutionistiska tänkande är såle-
des känt, men hur förhöll hon sig egentligen till idéer om människans de-
generation? Evolutionismen populariserades nämligen under samma tid 
som degenerationstanken och föreställningen om mänsklighetens förfall 
blev alltmer vittspridd. Föreställningen om mänsklighetens framåtskri-
dande är därmed svår att separera från tankar om dess potentiella försäm-
ring. Jag menar följaktligen att Keys tro på människans föränderlighet, 
som var central för att tala om mänsklig utveckling, bör betraktas i ljuset 
av spänningen mellan just evolution och degeneration. I det första resul-
tatkapitlet undersöks därför Keys förståelse av dikotomin mellan männi-
skans framsteg och förfall, vilken motiverade det övergripande pedago-
giska och eugeniska målet att skapa en ny typ av människa. 

Människans möjlighet till förändring 
Ett av de mest centrala grundantagandena i Ellen Keys syn på människan, 
och därmed i hennes pedagogik, var att människan har en möjlighet att 
förändras. Denna föränderlighet innebär att den enskilda människan vare 
sig är komplett eller determinerad vid födseln, utan har möjlighet att lära, 
utvecklas och förnyas: 

I stället för att människan betraktats som en, fysiskt och psykiskt, orubblig 
företeelse, hvilken i sin art kan fullkomnas men ej omdanas, vet man henne 
nu i stånd att förnyas; i stället för en fallen människa ser man en ofullbor-
dad, af hvilken, genom otaliga modifikationer under en oändlig tidrymd, 
kan varda ett nytt väsen.238 

Detta citat återfinns på de första sidorna i Barnets århundrade och intro-
ducerar läsaren i Keys kritik av kristendomens människosyn. Enligt Key 
var människan och mänskligheten inte förutbestämd av en högre, gudom-
lig kraft. Likt en rad andra socialreformister och pedagoger i sin samtid 

 
238 Key (1900a) s. 3.  
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ansåg hon att evolutionen var kraften bakom världens förändring.239 
Evolutionism innebar således en tro på den naturvetenskapliga utveckl-
ingsläran och på naturens och människans ständiga utveckling.  

Denna idé fick förstärkt förklaringskraft på grund av ett flertal samhäl-
leliga och pedagogiska förändringar i Europa vid 1800-talets slut. Föru-
tom kritiken av den kristna förståelsen av människans ursprung låg tron 
på mänsklighetens föränderlighet nära den liberala föreställningen om att 
alla människor skulle ges möjlighet till full utveckling, oberoende av sam-
hällsstånd. Det väcktes således krav på att utbildningen borde ske enligt de 
anlag individen besatt och inte vara begränsad till de mest välbärgade.240 
Ett sådant synsätt blev mer vanligt i Sverige under 1800-talets sista decen-
nier. Detta berodde bland annat på demokratiseringen av samhället i och 
med ståndsriksdagens upplösning och införandet av tvåkammarriksdagen 
1866, samt den framväxande rösträttsrörelsen från och med 1880-talet. I 
och med samhällets successiva övergång från agrar- till industriproduktion 
och den ökade differentieringen av arbete uppstod en allt större arbets-
marknad utanför jordbrukssektorn. I kombination med en ökad befolk-
ningstillväxt innebar det att ett stort antal unga ur de lägre samhällsklas-
serna var tvungna att flytta till större städer för att hitta arbete. Det sked-
de även en emigration från Sverige i en aldrig tidigare skådad omfatt-
ning.241 

 Denna samhällsutveckling ställde nya krav på skolväsendet som fram 
till 1900-talets början reformerats i flera omgångar från 1842, då folksko-
lestadgan antogs.242 Idén om individens möjlighet till social mobilitet var 
dock inget som dominerade den utbildningspolitiska debatten kring sekel-
skiftet. Det var snarare den konservativa politiska falangen som hade 
medvind, vilket bland annat tog sig uttryck i parallellskolväsendets befäs-
tande genom läroverksreformen 1904 och realskolans införande året där-
efter.243 Kristendomen och prästerskapet hade även fortsatt starkt infly-

239 Om Fridtjuv Bergs ställningstagande för evolutionismen, Lengborn (1977a), s. 
82; om Wilhelm Wundts (1832–1920) darwinistiska evolutionstänkande och hans 
inflytande på John Dewey och Chicagoskolan, Baum (2012) och Schlüter (2012); 
om Maria Montessoris positivism och evolutionstänkande, Quarfood (2005).  
240 Englund (1986a), s. 68. Här kan Torsten Rudenschölds idé om ståndscirkulat-
ion förstås som en föregångare. 
241 Englund (1986a), s. 156–157; Broberg & Tydén (2005), s. 16. 
242 Westberg (2014), s. 21–23. För en detaljerad genomgång av de olika reformer-
na, se Englund (1986a).  
243 Englund (1986a), s. 178–179. 



EMMA VIKSTRÖM Skapandet av den nya människan 
 

65 
  

tande över folkskolan och dess innehållsliga inriktning. Exempelvis av-
skaffades den obligatoriska katekesläsningen först 1919.244 

Det var mot denna konservatism som Key och andra kulturkritiker och 
reformpedagoger vände sig vid sekelskiftet 1900. Med människans förän-
derlighet i fokus fick pedagogiken en särskilt viktig funktion som sam-
hällsförändrande kraft. Idén om föränderlighet utgjorde således utgångs-
punkten i Keys pedagogiska tänkande, eftersom den möjliggjorde fostran-
det och skapandet av samhällets nya individer som tillsammans kunde 
bilda ett nytt, bättre samhälle. Pedagogen Ulf P. Lundgren har därmed 
poängterat att Keys mest utpräglade drag var: 

att se utbildning, fostran och skola som medel att forma människan och 
därmed forma samhället, i motsats till många senare pedagogiska debattö-
rer och forskare som ser skolan som ett uttryck för samhället.245 

Keys förståelse av människan som föränderlig med utgångspunkt i en evo-
lutionistisk människosyn är mycket väl belagd i tidigare forskning.246 Till 
exempel har pedagogen och barndomsforskaren Ola Stafseng betonat att 
Keys idé om ”samhälls-medborgarens naturgivna och kulturella plasticitet 
i en självbestämd utveckling” var central för hennes optimistiska barn- 
och människosyn.247 Det har bidragit till hennes ställning som progressiv 
tänkare, eftersom hon betonade människans möjlighet till högre utveckl-
ing och förändring. 

Ronny Ambjörnsson och Anders Burman har emellertid påpekat att 
Keys framtidsoptimism hade en problematisk baksida, eftersom den ledde 
till hennes ställningstagande för eugenik.248 Den eugeniska vetenskapen 
sågs nämligen som ett sätt att påskynda evolutionen och människans ut-
veckling till det bättre. Evolutionismen var därmed viktig både för hennes 
pedagogiska och eugeniska tänkande, då båda kunskapsområdena fram-
höll människans möjlighet till förändring och erbjöd idéer för att påverka 
denna utveckling i en gynnsam riktning. Burman har även framhållit att 
Key med sina tankar om rashygien och sterilisering exkluderade vissa icke-

 
244 Englund (1986a), s. 147, 179. Om den så kallade katekeskampen i Bolstad 
församling under 1920-talet, se Sjöberg (1996), s. 219–250. 
245 Lundgren (1996), s. 8.  
246 Se till exempel Ambjörnsson (2012), s. 183, (2014), s. 141; Burman (2012), s. 
98; Häfner (1998); Baader (2005) s. 145–147. 
247 Stafseng (1996), s. 21. 
248 Ambjörnsson (2012), s. 341–343; Burman (2012), s. 100. 
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önskvärda individer. Han poängterar därmed att hennes påtänkta fram-
tida demokratiska samhälle knappast inkluderade ”alla”. 249 

I detta sammanhang avser jag att fördjupa förståelsen av den roll som 
degenerationstanken spelade i Keys pläderande för evolutionism. Histori-
kern Arthur Herman har påpekat att idén om framsteg och nedgång ofta 
inbegriper varandra. En utsaga om människans förbättring inbegriper i det 
avseendet också en förståelse av vad en försämring, eller ett stillestånd, 
skulle kunna innebära.250 Idén om människans evolution innehåller således 
implicit en idé om människans förfall eller degeneration. Spänningsfältet 
mellan evolution och degeneration är viktigt för att förstå varför Key ar-
gumenterande för eugenikens och pedagogikens roll i samhället. Inled-
ningsvis undersöks därför Keys kritik av den protestantiska kristendomen 
som blev en viktig konfliktyta för hennes naturvetenskapliga utvecklings-
tänkande. 

Kristendomskritik och evolutionism 
Ellen Key var i unga år kristen, men under 1870-talet började hon ifråga-
sätta sin gudstro. Hösten 1878 kan enligt litteraturhistorikern Ulf Witt-
rock förstås som hennes ”antikristna genombrott”.251 Jag ska kort skissera 
vägen dit och redogöra för på vilket sätt hennes kritik mot kristendomen 
blev viktig för hennes tro på den naturvetenskapliga evolutionen. För att 
situera Key i sin samtid har jag även inkluderat några biografiska håll-
punkter i detta avsnitt. 

Wittrock, som skrev sin avhandling om Keys religiösa idéer och trosut-
veckling baserat på hennes tankeböcker, korrespondens och publikationer, 
menade att Key under uppväxtåren var starkt präglad av sina föräldrars 
religiösa liberalism.252 Den religiösa liberalismen definieras enligt idéhisto-
rikern Thord Heinonen Silverbark som en kristen tro obunden till riter 
och dogmer, där människans godhet var en central utgångspunkt.253 I och 
med att människans medfödda syndfullhet ifrågasattes skedde en föränd-
ring: ”Behovet av att nå frälsning med hjälp av övernaturliga krafter bort-
föll sålunda och kristendomen förvandlades till en tro på allas möjligheter 

249 Burman (2012), s. 100–101; jfr även Broberg & Tydén (2005), s. 22. 
250 Herman (1996), s. 13.  
251 Wittrock (1953), s. 219. 
252 Wittrock (1953), s. 36. 
253 Heinonen Silverbark (2012), s. 57; se även Sanner (1995), s. 63–80. 
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att nå försoning.”254 Den religiösa liberalismen möjliggjorde enligt Heino-
nen Silverbark även en reception av darwinismen, som fick spridning i 
Sverige under 1860- och 1870-talen. Guds skaparkraft förstods som en del 
av naturlagarna och ansågs alltså inte stå i opposition till dem. Idén om en 
ständigt pågående evolution fungerade således som en ersättning för den 
övernaturliga kristna skapelseberättelsen. Denna föreställning bidrog en-
ligt Heinonen Silverbark till en så kallad ”naturlig skapelsehistoria” som 
underlättade för darwinismens utbredning, framför allt bland liberala 
publicister.255  

Under tidigt 1870-tal förhöll sig Key skeptisk till Charles Darwins 
(1809–1882) teorier, eftersom hon ansåg att han gjorde människan till 
Gud.256 Men i och med att hon avsade sig sin kristna tro 1878 började 
hon intressera sig för olika typer av utvecklingsläror.257 År 1879 kom Key 
även i kontakt med den brittiske filosofen Herbert Spencers skrifter för 
första gången. Enligt Wittrock tog Key djupt intryck av Spencers evolut-
ionsteoretiska resonemang.258 Samma år var hon på rundresa i Europas 
huvudstäder med makarna Anna Hierta-Retzius (1841–1921) och Gustaf 
Retzius (1842–1919).259 Vid ett stopp i London presenterade de henne för 
evolutionsbiologen Ernst Haeckel (1834–1919) och darwinisten Thomas 
Henry Huxley (1825–1895).260 Väl hemma i Sverige studerade hon flerta-
let av Spencers skrifter. Spencer var enligt Key en av de viktigaste impuls-
givarna till evolutionismen då han försökte besvara frågan om hur släktet 
utvecklas med ”lagen om den stigande utvecklingen”.261 Vid 1880-talets 

254 Heinonen Silverbark (2012), s. 57. 
255 Heinonen Silverbark (2012), s. 81–82. 
256 Wittrock (1953), s. 149.  
257 Jfr Wittrock (1953), s. 149. Enligt Ronny Ambjörnsson, som studerat Keys 
förteckning med lästa verk, finns det däremot inget som tyder på att hon läste 
Darwins skrifter i original, Ambjörnsson (2012), s. 273.  
258 Wittrock (1953), s. 254, 260–261. 
259 Ambjörnsson (2012), s. 272; Hackzell (1994), s. 7–9. Filantropen Hierta-
Retzius var en viktig person för Keys tidiga karriär som skribent och maken Gustaf 
var en framstående anatom som bidrog till populariserandet av rasbiologin i Sve-
rige. Makarna Hierta-Retzius skulle senare vända sig mot Key offentligt, bland 
annat på grund av att hennes antikristna framtoning och ställningstagande i kvin-
nofrågan, se Uddenberg (2019), s. 280–284. 
260 Ambjörnsson (2012), s. 272; Uddenberg (2019), s. 210–211.  
261 Key (1905), s. 179; jfr Ambjörnsson (2012), s. 274; Burman (2012), s. 98–99. 
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början, då denna avhandlings undersökningsperiod inleds, hade Key tagit 
avstånd från den kristna religionen och funnit svar på mänsklighetens 
gåtor i evolutionismen. Enligt Wittrock var den vetenskapliga evolution-
ismen på så vis ”en rik ersättning för den gamla tron”.262  

Vid denna tidpunkt var även Keys föräldrar, adelskvinnan Sophie Posse 
(1824–1884) och godsägaren och den tidigare liberale riksdagsmannen 
Emil Key (1822–1892) tvungna att sälja den småländska herrgård som 
Key växte upp i samt ge upp sin Stockholmsvåning på grund av ekono-
miska problem.263 Key, som då var i trettioårsåldern och dessförinnan 
hade agerat sekreterare åt sin far i huvudstaden, började därmed försörja 
sig på egen hand.264 Claudia Lindén betonar att detta var ett brott mot 
dåtidens köns- och klassnormer för någon med Keys bakgrund: ”Att ar-
beta för försörjning var inte bara okvinnligt, det var främst en deklasse-
ring, vilket Key var ytterst medveten om.”265  

Key verkade dock, efter att ha fått stöd från sina först motstridiga för-
äldrar, ha varit fast besluten i sitt val att börja lönearbeta. Inspirerad av så 
kallade ”nya kvinnor”, som hon träffade i London 1879, flyttade Key och 
hennes syster Hedda (1856–1936) till huvudstaden 1880 och skaffade en 
lägenhet tillsammans med väninnan Anna Whitlock.266 Whitlock hade 
1879 startat en konfessionslös flickskola som Key undervisade på mellan 
1880–1899. 267  

I huvudstaden besökte Key en rad offentliga föreläsningar och läsesa-
longer och påbörjade sin karriär som författare. Under 1890-talet publice-
rade hon en rad olika essäer om litteratur, undervisning, religionsveten-
skap och konst i bland annat Tidskrift för hemmet och studentföreningen 
Verdandis småskriftsserie. Key var nu en etablerad skribent och öppen 

262 Wittrock (1953), s. 261. 
263 Jfr Ambjörnsson (2012), s. 93, 545. 
264 År 1867 blev Emil Key invald som liberal riksdagsman i andra kammaren, och 
under åtta år delade Ellen Key sitt liv mellan Stockholm och herrgården Sunds-
holm i Småland, Ambjörnsson (2012), s. 91. 
265  Lindén (2002), s. 58. 
266 Lindén (2002), s. 59. Dessa ”nya kvinnor” kom från välbeställda hem, var 
ogifta, arbetade ofta som skribenter och bodde tillsammans. Lindén räknar Key till 
den första generationens nya kvinnor i Sverige, jfr Lindén (2002), s. 60–66. Hon 
kom dock så småningom att kritisera de nya kvinnornas egoism och ovilja att bli 
mödrar, se till exempel Key (1903), s. 153. 
267 Ambjörnsson (2012), s. 545, 547. 
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med sin antikristna hållning, vilket medförde slitningar med såväl hennes 
egen far som med kristna företrädare för kvinnosaken i Sverige.268 I sam-
band med sin första bokpublikation, essäsamlingen Tankebilder från 
1898, fick hon även kritik från konservativt och akademiskt håll. Filosofi-
professorn Vitalis Norström och litteraturkritikern och Svenska Akade-
mins ständige sekreterare, Carl David af Wirsén (1842–1912), hade sär-
skilt svårt för Keys antireligiösa hållning och hennes position som kvinnlig 
intellektuell.269 De såg henne som en representant för de så kallade radi-
kala åttiotalisterna eller Det unga Sverige, vilket var en benämning på ett 
antal författare och kritiker som befattade sig med realism, naturalism och 
vetenskap under 1880-talet.270 Den offentliga kritiken mot Key fördjupan-
des under tidigt 1900-tal när hon publicerade det nästan femtonhundra 
sidor långa verket Lifslinjer i tre delar. I dessa böcker utvecklade hon den 
så kallade livstron, en profan livsåskådning med grund i evolutionismen, 
som hyllade livet som meningen med den mänskliga tillvaron.271  

Vid sekelskiftet 1900 hölls det en rad inomkyrkliga debatter där den 
svenska kyrkan ifrågasattes, inte minst av frikyrkorörelsen.272 Kristendo-
men och kyrkan var således vare sig enad eller homogen vid denna tid. 
Kritiken som Key utvecklade i skenet av tidens utvecklingsläror var dock 
entydig – det var inte Gud utan den biologiskt grundade och ständigt på-
gående evolutionen som orsakade förändring i världen.273 Key ansåg där-
med att människan skulle sträva efter att finna lycka i jordelivet.274 Hon 
förutspådde även att naturvetenskapen och inte religionen skulle komma 
att diktera livets budord i framtiden.275 

Denna resumé av Keys väg till evolutionismen visar på en rörelse från 
kristendomen till den naturvetenskapliga idén om människans evolution-
ära förändringsförmåga. Detta innebar inte att religiositet och andlighet 
inte var viktigt för Key, snarare tvärtom.276 Hennes frigörelse från kristen-

268 Om förhållandet mellan Key och hennes far, se Lindén (2002), s. 55. För kriti-
ken mot Key inom den kristna kvinnorörelsen, se Stenberg (2009), s. 126–144. 
269 Lindén (2002), s. 118–127. 
270 Ambjörnsson (2012), s. 391–394.  
271 Key (1903), (1905), (1906a); se även Wittrock (1953), s. 341–366. 
272 Tegborg (1969), s. 25–27, 211–212. 
273 Jfr Key (1900a), s. 3–4, 138.  
274 Key (1905), s. 220. 
275 Key (1900a), s. 11. 
276 Se exempelvis Baader (2005), s. 150–151; Sanner (2003), s. 28–33. 
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domen ska alltså inte likställas med en antireligiös livshållning.277 Den 
ersättning som evolutionismen erbjöd henne blev viktig för hennes kon-
ception av livstron, vilket jag kommer återkomma till senare i avhandling-
en. I nästkommande avsnitt ska jag dock undersöka hennes evolutionist-
iska tänkande vidare. 

Evolution som civilisationsstegring och rekapitulation 
När Charles Darwin publicerade sina teorier om arternas uppkomst 1859 
existerade det en rad olika teorier om mänsklighetens utveckling. Dessa 
teorier dröjde sig kvar och modifierades under resten av seklet. Två teorier 
som särskilt påverkade Ellen Keys förståelse av evolution och degeneration 
i relation till pedagogik och eugenik var idén om människans utveckling 
som civilisationsstegring och den så kallade rekapitulationsteorin. 

Med rötter i det europeiska upplysningstänkandet innebar civilisations-
stegringstanken att ett samhälle utvecklas i olika ”kultursteg” från den 
instinkts- och känslostyrda ”vilden” till den rationella, ”civiliserade” 
människan. Enligt teorin skedde denna utveckling, eller civilisationssteg-
ring, bland annat genom kunskapsackumulation och tekniska uppfinning-
ar. Vetenskapshistorikern Gilbert Rist, som undersökt idén om framsteg 
historiskt, menar att denna föreställning fick många olika uttolkare, med 
olika antal utvecklingssteg.278 Det som dessa teorier hade gemensamt var 
att de i) såg framsteg som något natur- och historiebundet, ii) att alla nat-
ioner eller samhällen skulle följa samma mönster, och iii) att så kallade 
västerländska samhällen hade ett försprång på grund av dess vetenskapliga 
och teknologiska upptäckter.279  

Dessa tankar inspirerade Herbert Spencer, som enligt Rist hade en an-
nan idé om utveckling än Darwin. Spencer grundade sin evolutionsteori i 
det historiefilosofiska antagandet att den mänskliga historien följde ett fast 
förlopp med ett förutbestämt slut. Spencer hade således en teleologisk syn 
på människans evolution. Darwins teori om arternas utveckling byggde 
däremot på slumpen, det vill säga att det inte finns någon förutbestämd-
barhet. Han såg inte heller människan och Homo sapiens som ett slutgil-

277 Jfr Inger Hammars reflektioner om en religionsblind kvinnoforskning som 
tenderat att låta emancipationsbegreppet även omfatta en frigörelse från religion-
en, vilket delvis osynliggjort 1800-talets religiösa kontext, Hammar (1998), s. 5. 
278 Några av uttolkarna var Karl Marx (1818–1883), Auguste Comte (1798–1857) 
och Lewis Morgan (1818–1881), se Rist (2008), s. 41.  
279 Rist (2008), s. 40. 
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tigt mål i evolutionen och uteslöt därmed att yngre arter var automatiskt 
överlägsna äldre arter.280 Trots detta ansågs Spencers och Darwins ut-
vecklingsläror vara förenliga under denna tid. Spencers uttryck ”survival 
of the fittest”, var exempelvis en överföring av Darwins idé om det natur-
liga urvalet från biologin till den mänskliga sociala sfären.281 En tro på 
evolutionismen i Spencers tappning innebar alltså att mänsklighetens 
framsteg var en naturlig, linjär process som skedde genom vetenskaplig 
och teknologisk utveckling.282  

Denna idé om utveckling delade även evolutionsbiologen Ernst Haeckel. 
Till teorin om människans utveckling i olika steg adderade Haeckel reka-
pitulationsteorin. Detta innebar att ontogenin, det vill säga en organisms 
utveckling från befruktning till vuxenhet, rekapitulerade fylogenin, som 
utgjorde hela artens utvecklingshistoria. Överfört till människan betydde 
detta att den enskilda individens utveckling ansågs upprepa hela männi-
skosläktets utveckling.283 Även om Haeckel inte alltid nämndes vid namn, 
syns det att Key anammade både idén om människans utveckling i olika 
kultursteg och rekapitulationsteorin. Detta framgår exempelvis när hon i 
Barnets århundrade skrev om barnpsykologin och ”den biogenetiska prin-
cipen”, vilket var ett annat namn för Haeckels teori: 

Under studiet af barnpsykologien har man börjat utbyta detta ord mot gen-
etisk psykologi, efter som man funnit den biogenetiska principen gälla för 
det psykiska lika väl som för det fysiska lifvets utveckling, den principen 
nämligen, att släktets historia upprepar sig i individens, hvilket bland annat 
äfven språkforskningen bekräftar.284 

I detta stycke blir det också tydligt att den fysiska och psykiska utveckl-
ingen inte borde ses som åtskilda. Som ett antal tidigare studier framhållit 
var det vanligt att pedagoger och psykologer under tidigt 1900-tal hänvi-
sade till rekapitulationsteori i sitt teoretiserande kring barnet och barndo-
men.285 Teorin illustrerade och behandlade förhållandet mellan barnets 

 
280 Rist (2008), s. 42; se även Hawkins (1997), s. 34–35. 
281 Rist (2008), s. 42. 
282 Rist (2008), s. 40; jfr Fallace (2015), s. 19–20. 
283 Fallace (2015), s. 14. Denna teori blev så småningom ifrågasatt och ogiltigför-
klarad, men dröjde sig kvar en bra bit in på 1900-talet. 
284 Key (1900b), s. 211.  
285 Jfr Fallace (2015); Axelsson (2007), s. 45–51; Bernstorff & Langewand (2012), 
s. 12–13. 
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”vilda” natur och en ”civiliserande” uppfostran. Denna relation hade 
betonats av filosofer och teologer tidigare, men det som var nytt vid förra 
sekelskiftet var Haeckels naturvetenskapliga systematisering. Haeckel och 
andra teoretiker menade att man kunde studera utomeuropeiska folk-
grupper och deras levnadssätt för att bättre förstå barnets utveckling. 
Dessa grupper ansågs nämligen befinna sig i ett tidigare stadie av den 
mänskliga utvecklingen och var alltså mer lika människan i dess barn-
dom.286 Detta förespråkade även Key när hon framhöll vikten av barnpsy-
kologin som vetenskap:  

Barnpsykologien blir därför af samma betydelse för den allmänna psykolo-
gien som embryologien för anatomien, liksom å andra sidan skildringar af 
vilda folk – sådana som t.ex. dem i Spencers descriptiva sociologi eller 
Waitz Anthropologie der Naturvölker [Naturfolkens antropologi] – äro i 
hög grad lärorika för en rätt uppfattning af barnets psykologi.287 

För att förstå barnets psykologi ansåg Key att en framkomlig väg vara att 
läsa studier, antingen historiska eller samtida, om ”vilda naturfolk” som 
befann sig på ett tidigare stadie i den mänskliga utvecklingen.288 I ett fler-
tal av hennes publikationer finns det således utläggningar där hon visade 
på olika ”utvecklingsstadier” bland olika samhällen och människogrupper 
och där hon gjorde jämförelser mellan den så kallade ”nutidsvilden” och 
barnet. 

Vilden, barnet, rasbegreppet och den nya människan 
Ellen Keys förståelse av människans utveckling i olika typer av kultursteg 
visar på en evolutionärhistorisk förståelse av mänsklighetens utveckling, 
vilket hon behandlade utförligt i två skrifter: Från människosläktets barn-
dom från 1888 och Moralens utveckling som publicerades första gången 
1891. Båda dessa skrifter gavs ut i Studentföreningen Verdandis småskrift-
serie, som erbjöd sina läsare populärvetenskapliga framställningar av nya 
vetenskapliga rön. Båda dessa skrifter verkar också ha varit populära, 
eftersom de gavs ut i ett flertal upplagor.289  

286 Fallace (2015), s. 6–7, 13–33.  
287 Key (1900b), s. 211–212. 
288 Se även Key (1891/1911), s. 3, 37. 
289 Från människosläktets barndom utkom i fyra upplagor 1888, 1900, 1906 och 
1920. Moralens utveckling utkom i tre upplagor 1891, 1903 och 1911. 
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I den trettiosidiga texten om människosläktets barndom gjorde Key sig 
till uttolkare för nya internationella naturvetenskapliga rön om forntiden. 
Människans barndom daterade hon till den förhistoriska tiden då männi-
skan använde sten och ben som redskap. Hon kritiserade inledningsvis den 
kristna idén om att människan tillkommit i ett paradis och vid skapelseö-
gonblicket var fullt utvecklad: ”Vetenskapen har emellertid klart visat, att 
sanna förhållandet är ett alldeles motsatt: att människan från en rå, dju-
risk början småningom utvecklats sig till hvad hon är idag.”290  

Key angav att motivet till att skriva texten var att kunskapen om män-
niskans tidiga historia skulle ge samtida läsare en känsla av tacksamhet 
inför de individer som lidit, kämpat och arbetat för att underlätta för 
kommande generationer. Detta understryker återigen optimismen i hennes 
tänkande och den evolutionistiska idén om människans möjlighet till för-
ändring: 

Denna tacksamhet föder en annan känsla, nämligen den, att ett ansvar ålig-
ger oss nu lefvande att i vår ordning också arbeta, så att lifvet blir lyckli-
gare för de släkten, som komma efter oss. Och detta ansvar kännes icke 
endast allvarligt, det kännes också gladt. Ty det är fullt af hopp. Ingen, som 
värkligen vet något om människosläktets barndom och jämför denna med 
släktets nuvarande tillstånd, kan nämligen tvifla på att oändliga utveckl-
ingsmöjligheter finnas kvar för människosläktet, och att detta en gång skall 
hinna lika långt förbi samtidens högsta odlingsgrad.291 

Utöver denna inledning, som tydligt betonade det evolutionistiska per-
spektivet på människans ursprung, behandlade Key förutsättningen för det 
mänskliga livet genom näring och skydd. ”Näringsomsorgerna” ansåg hon 
var grunden i den mänskliga utvecklingshistorien. Key skrev därför utför-
ligt om hur den tidiga människan brukat vapen, redskap, eld och lagat 
mat. Hon berörde även teman som åkerbruk, boskapsskötsel, kläder och 
byggnadskonst. När det gällde den ”andliga odlingen” i samhälls- och 
familjelivet poängterade hon att det var svårt att få kunskap om detta 
område eftersom det inte fanns några materiella överlämningar. Veten-
skapen var i stället hänvisad till jämförelser med ”nu lefvande vilda 
folk”.292 Key gjorde således liknelser mellan barnet och ”nutidsvildens” 
språkbruk, där skrik och härmning av ljud och gester förekom. Hon be-

 
290 Key (1888), s. 3. 
291 Key (1888), s. 5. 
292 Key (1888), s. 7, se även fler passager på s. 9, 10, 23. 
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skrev bland annat hur ”dessa djur- eller barnspråk mycket långsamt ut-
vecklat sig först till enstafviga ord, så till vidfogade och slutligen till böjda 
ord”.293 Ytterligare ett exempel på ett område där Key jämförde ”vilden” 
och barnet var förnuftet: 

Och i fråga om förståndsbegåming [sic] finnas också liknande jämförelse-
punkter mellan barnet och vilden, ehuru barnen hos odlade folk både i för-
stånd och sedliga anlag stå betydligt öfver den vuxne vilden. Vilden har 
som barnet svårt att göra slutsatser, att bilda sig allmänna begrepp, men 
deremot skarp iakttagelse af enskilda fall och snabb uppfattning med afse-
ende å alla omedelbara intryck. Båda hafva svårt att ge skäl och att fälla 
omdömen, grundade på skäl; bådas nyfikenhet är stor, men vetgirigheten 
snart tröttad och öfver en mängd företeelser tänka de alls icke; de endast 
iakttaga dem utan eftertanke.294 

Påpekandet att barn från ”odlade folk” stod över den vuxne ”vildens” 
förnuft och utveckling ligger i linje med Haeckels rekapitulationsteori. Just 
denna aspekt i Haeckels teori har Thomas Fallace och andra problematise-
rat som etnocentrisk, eftersom det ”odlade” eller ”civiliserade” folket ofta 
var vita européer medan de så kallade ”vildarna” tillhörde grupper som 
rasifierades och blev ”de andra” som avvek från normen.295 Haeckel var 
även en förespråkare för den vetenskapliga rasläran och hävdade att det 
existerade flera människoraser.296 

I detta sammanhang menar jag att det är relevant att belysa hur Key 
förhöll sig till rasbegreppet, som många under denna tid försökte veten-
skapliggöra med diverse naturvetenskapliga metoder och teorier.297 Be-
greppet ”ras” användes som tidigare nämnts inte enbart för att beteckna 
olika människoraser utan även som en term för hela människosläktet.298 
Det var främst på detta sätt som Key använde rasbegreppet, och i de pas-
sager där hon behandlade eugenik finns inga explicita uttalanden som 
vittnar om en tro på existensen av olika människoraser.299 I Barnets år-

293 Key (1888), s. 27. 
294 Key (1888), s. 30. 
295 Fallace (2015), s. 14; jfr även Gould (1983), s. 110–120; Bernstorff & 
Langewand (2012), s. 12–13. 
296 Fallace (2015), s. 1. 
297 Jfr Wasniowski (2017); Yudell (2014). 
298 Se bland annat Weβel (2018), s. 52, som menar att rasbegreppet många gånger 
användes synonymt med begreppet ”population” bland feministiska eugeniker. 
299 Jfr Åkerström & Lindholm (red.) (2020), s. 23; Ambjörnsson (2012), s. 341. 
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hundrade uttryckte hon snarare en skepsis mot rasteoretikern Houston 
Chamberlains (1855–1927) idé om rasrenhet.300 I hennes sista publikation 
från 1924 framhöll hon även att föreställningen om rasrenhet och ”ger-
manernas överlägsenhet” sannolikt var föråldrad.301 Hon var också emot 
imperialism och slaveri, eftersom det inte ansågs vara förenligt med en 
utvecklad moral.302 I de sammanhang som Key skrev om eugenik finns 
inga uttalanden som tyder på att hon företrädde idén att olika människo-
raser stod i hierarki till varandra, vilket historikern Georg Fredrickson 
menar var en central aspekt för att koppla rasbegreppet till den typ av 
rasism som utvecklades under tidigt 1900-tal.303  

Bilden blir dock mer komplex om jag undersöker hur Key använde ras-
begreppet i andra delar av sitt författarskap. På grund av hennes förståelse 
av människans evolutionära framåtskridande enligt ett antal olika materi-
ella och sociala utvecklingssteg menar jag att det är uppenbart att Key 
föreställde sig att det fanns kulturella, inlärda skillnader mellan olika nat-
ioner och folkgrupper. Det är emellertid otydligt huruvida hon ansåg att 
dessa kulturella skillnader även var biologiska och medfödda. I en publi-
kation från 1906 som behandlade hur människan kunde kultivera sitt 
skönhetssinne påpekade Key exempelvis att det japanska folket hade det 
mest utvecklade skönhetssinnet eftersom de badade varje dag. Hon me-
nade därmed att japanerna var en förebild för svenskarna och att deras 
skönhetssinne skulle kunna bidra till en folklig renhet: 

För intet europeiskt folk borde det vara mer eggande än för det svenska att 
i denna mening ”renodla” sig själf. Vi lära ju vara Europas mest högvuxna 
och långskalliga folk, emedan vi bevarat den renaste typen bland alla ger-  
maner. Genom kroppslig skönhets- och sundhetsvård ha vi således alla na-
turliga möjligheter att lysa ej endast i fråga om rasens renhet men äfven 
dess fägring.304 

Här knöt Key an till föreställningen om svensken som långskallig, hög-
vuxen och ”renrasig”. Detta var en idé som Anders Retzius (1798–1860), 
far till Gustaf Retzius, som hon var bekant med under 1870-talet, popula-

 
300 Key (1900a), s. 15. 
301 Key (1924), s. 169–170. 
302 Jfr exempelvis Key (1891/1911), s. 57 
303 Fredrickson (2002/2015), s. 156. 
304 Key (1906b), s. 131. 
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riserade.305 Citatet pekar således mot en biologisk förståelse av vad det 
innebar att vara svensk. I ett kapitel kallat ”Ungdomens uppgifter”, publi-
cerad i skriften Tal till Sverges ungdom från 1910, hävdade även Key att 
Sveriges ungdom hade de bästa förutsättningarna att bli ett ”föregångsfolk 
i samhällsförnuft, samhällsrättfärdighet och samhällsskönhet” med hän-
visning till att ”Vi utgöra den renaste delen av den yppersta rasen, den 
ariska”.306  

Dessa passager visar på två exempel där Key skrev om raser i plural och 
uttrycker att det skulle finnas en hierarki mellan dem, likt samtida eugeni-
ker som framhöll vetenskapen som ett medel för att förädla den egna ra-
sen. Idén om rashierarkier var dock inget dominerande inslag i Keys texter 
eller huvudmotivet till hennes ställningstagande för eugenik. I stycket in-
nan hon skrev om svenskar som den renaste och yppersta ariska rasen 
betonade hon exempelvis att ”hela släktets fortsatta höjning” var samti-
dens största och mest eftersträvansvärda tanke.307 I relation till hennes 
pedagogiska och eugeniska tänkande var alltså rasbegreppet främst något 
som omfattade hela människosläktet.308  

Detta människosläkte kunde dock differentieras i ett flertal nationer och 
folkgrupper. Trots att Key inte verkade anse att skillnaderna var eviga och 
oföränderliga menade hon att dessa grupper kunde förbindas med olika 
skeenden i utvecklingshistorien. På så vis kunde dessa grupper även hie-
rarkiseras. Till skillnad från andra samtida rasbiologer motiverade dock 
inte Key hierarkin eller skillnaderna främst med hjälp av ett vetenskapligt 
rasbegrepp, utan utifrån en idé om civilisationsstegring och mänsklig ut-
veckling. 

Detta blir exempelvis tydligt i Moralens utveckling, en annan text där 
Key gav ett evolutionistiskt perspektiv på mänskligheten. Texten från 
1891 var en bearbetning av den franska antropologens Charles Le-
tourneaus (1831–1902) bok med samma titel från 1887. I kontrast till det 
drygt femhundra sidor långa franska verket var Keys svenska översättning 
kondenserad till omkring sjuttio sidor. Häri berörde hon mänsklighetens 
moraliska historia från forntiden fram till industrialiseringen. Med hän-
visning till Letourneau framhöll hon att människans moral genomgått fyra 
steg: djurens, ”vildens”, ”barbarens” och slutligen den industrialiserade 

305 Uddenberg (2019), s. 76, 90–93; se även Broberg & Tydén (2005), s. 26. 
306 Key (1910), s. 62.  
307 Key (1910), s. 61. 
308 Jfr Hawkins (1997), s. 269. 
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människans. För att visa på skillnaderna mellan dessa olika moraliska steg 
betonade Key aspekter som berörde människans värde, de svagas behand-
ling, förhållandet mellan könen, aktning för äganderätten samt altruismen 
och den ”rådande pliktkänslan”.309  

Det djuriska skedet kännetecknades av kannibalism. För det vilda sta-
diet framträdde slaveriet som det mest framträdande draget. Under ”bar-
barens” skede blev slaveriet till livegenskap och människans aktning för 
egendom och liv började beläggs med straff.310 Key och Letourneau fram-
höll att den ”barbariska” moralen hade ett flertal influenser från olika 
folkgrupper, där de mest inflytelserika var judarna, de antika grekerna, 
romarna och germanerna.311 I det sista skedet, som Key och Letourneau 
menade att de flesta i samtiden befann sig inom, hade den livegne blivit 
daglönare under industrialismens moral. När det gällde frågan hur dessa 
övergångar skedde och vilka som omfattades menade Key att 

dessa fyra skeden övergå det ena i det andra; flera samtida folk stå ännu på 
något av de tidigare skedena, men västerlandets odling befinner sig i det 
sistnämnda, industriella eller merkantila skedet.312  

Trots att Key ansåg att ”västerlandet” var på det högsta steget av den 
nuvarande utvecklingen menade hon att den industriella moralen fortfa-
rande hade en låg ståndpunkt, bland annat eftersom: 

krigen fortfara, duellerna försvaras, barnamorden och fosterfördrivningen 
finnas kvar, barnmisshandling är ännu vanlig i många hem liksom i många 
vårdanstalter och skolor; undantagshjon och fosterbarn avdagatagas ofta 
och livsfarliga industrier vålla en hejdlös manspillan.313 

Det var denna moraliska ståndpunkt som Key vände sig emot vid 1900-
talets början och som hon knöt an till när hon inledde Barnets århund-

309 Key (1891), s. 16. 
310 Key (1891), s. 14–15. 
311 Key (1891), s. 47–48. Key blev offentligt kritiserad av rabbin Gottlieb Klein 
(1852–1914) för framställningen av gamla testamentets moral som en del av det 
barbariska utvecklingsskedet. Hon bemötte detta i en efterskrift i den andra uppla-
gen där hon uttryckte förståelse för att beteckningen ”barbarisk” inte ansågs pas-
sande. Då Letourneau använde sig av den termen valde hon dock att hålla fast vid 
den och inte ändra något i de nya upplagorna av texten, se Key (1891/1911), s. 65; 
se även Klein (1892). 
312 Key (1891), s. 15. 
313 Key (1891), s. 59. 
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rade. I detta sammanhang betonade hon att utvecklingen gick för lång-
samt eftersom människor i Sverige höll fast vid den kristna etiken, vilket 
medförde att ”det flydda seklets oerhörda kulturutveckling ännu icke 
lyckats gifva kampen för tillvaron ädlare former”.314 Samtidens uppfost-
ran hade misslyckats och hon kritiserade särskilt hanteringen av barnets 
och de uppväxande generationernas lidelser, då dessa endast skapade ”in-
burade rovdjur” och inte verkade omdanande på riktigt.315 ”I själva verket 
finnes just av detta skäl icke en enda av vildens lidelser, som inom mänsk-
ligheten blivit verkligt övervunnen.”316  

Enligt Key var det inte tillräckligt att lära barnet att behärska sin natur 
och sina lidelser: ”Ty dessa lidelser bliva ej genom den ännu rådande upp-
fostran omdanade, endast nedpressade.”317 Det hon eftersträvade var i 
stället en transformation och förädling av människan som inte enbart 
innebar att stävja barnets icke-önskade och negativa drifter. För att verkli-
gen kunna omdana människan till en högre livsform behövde mänsklig-
heten enligt Key vända sig från den kristna världsbilden, leta efter kunskap 
om människans natur i vetenskapen och omfamna det hon kallade ”gene-
rationernas helighet”. Detta innebar att människan skulle förändra sin etik 
och erkänna vikten av de kommande generationernas utbildning och upp-
fostran:  

Detta medvetande kommer att göra det nya släktet, dess tillblifvelse, dess 
vård, dess uppfostran till den centrala samhällsuppgiften, den kring hvilken 
alla seder och lagar, alla samhällsinrättningar ordna sig; den synpunkt, ur 
hvilken alla andra frågor bedömas, alla andra beslut fattas.318 

Mänsklighetens moraliska och fysiska förädling skulle enligt Key inte en-
bart ske genom ett kultiverande av drifterna hos de redan existerande 
barnen, utan också genom ett begränsande av vem som borde få tillåtelse 
att reproducera sig. För att övervinna de tidigare utvecklingsstadierna för 
gott och utbilda en ny typ av människa satte Key sitt hopp till en ny peda-
gogik och den eugeniska vetenskapen. På så sätt blev eugeniken (i form av 
bland annat selektion av lämpliga föräldrar) och pedagogiken (i form av 
genomtänkta metoder för uppfostran) två medel för att stödja nyskapan-

314 Key (1900a), s. 1–2. 
315 Key (1900b), s. 11. 
316 Key (1900b), s. 10.  
317 Ibid. 
318 Key (1900a), s. 2.  
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det av människan. Keys tro på att människan var i en process av ständig 
förbättring var i grund och botten optimistisk och kännetecknande för 
hennes författarskap. Trots detta var hennes föreställning om människans 
evolution inte opåverkad av idén om mänsklighetens negativa utveckling 
och förfall. 

Degeneration som evolutionens motbild 
Sida vid sida med den framtidsoptimism som många människor såg i de 
tekniska och vetenskapliga framgångarna vid 1800-talets slut frodades den 
så kallade degenerationstanken. Detta var rädslan för att mänskligheten 
skulle urarta både moraliskt och biologiskt på grund av degenererade 
arvsanlag. Historikerna Gunnar Broberg och Mattias Tydén menar att en 
rad olika samhällsförändringar i Sverige vid denna tid förstärkte ett sådant 
tänkande. Industriproduktionen hade på allvar börjat konkurrera med 
jordbruket och de demokratiska rörelserna blev alltmer högljudda. Detta 
resulterade i en omvälvande tidsanda: 

Som en drucken vacklar den svenska sekelskiftesmänniskan mellan nostal-
giskt tillbakablickande och hoppfull framtidstro, mellan undergångsstäm-
ningar och strong självtillit. Och de nya ljusa möjligheterna blev tydliga 
bara mot de tecken på degeneration som skönjdes överallt.319 

Utländsk arbetskraft, ökade kostnader för ”sinnessjuka” och kriminella 
samt en försämrad ”befolkningskvalité” på grund av industrialiseringen 
framhölls som påtagliga samhällshot i flertalet länder runt om i Europa. 
Degenerationsrädslan delades således av en rad olika politiska läger.320 
Den bör också förstås som en del av en internationell diskurs och som ett 
resultat av en transnationell cirkulation av idéer.321  

Den mänskliga degenerationen blev tidigt en fråga för medicinveten-
skapen och närliggande discipliner. Sjukdomar och fysiska åkommor var 
följaktligen inte längre individens ensak, utan något som nationalstaten 
skulle hantera. Enligt idéhistorikern Karin Johannisson blev den individu-
ella kroppen på så vis politiserad som ett objekt för sociala reformer. 
Detta bidrog till en offentlig debatt om folkhälsa och legitimerade att 

319 Broberg & Tydén (2005), s. 15.  
320 Broberg & Tydén (2005), s. 16–19. 
321 Adam (2012), s. 76; se även Herman (1996). 



80 EMMA VIKSTRÖM Skapandet av den nya människan 

samhället skulle styra sina medborgare genom medicinsk vetenskap för att 
forma en hälsosam samhällskropp.322 

I detta sammanhang blev eugeniken en lösning på ett flertal samhälle-
liga problem i Sverige och i andra delar av världen.323 Bland rasbiologer 
var degenerationstanken ett särskilt framträdande motiv. För att avhjälpa 
en utveckling till det sämre ansåg de att spridningen av vetenskaplig kun-
skap och samhällshygieniska insatser var nödvändig.324 Här menade även 
vissa tänkare, som Ellen Key, att ett pedagogiskt perspektiv på mänsklig-
hetens framåtskridande och förfall var av största vikt, vilket ska undersö-
kas vidare i kommande avsnitt. 

Eugenik och pedagogik som lösningen på degenerationsproblemet 
I samband med att människans utveckling ansågs vara ett område som 
vetenskaperna kunde påverka fick också pedagogiken en större legitimitet 
som en samhällsförändrande kraft.325 Med hjälp av pedagogik skulle den 
äldre generationen kunna hantera och kontrollera det uppväxande släktet, 
som annars riskerade att urarta.326 Ellen Keys pedagogiska publikationer 
kan således förstås som ett försök att, i evolutionens namn, upplysa och 
stärka föräldrar och andra vuxna i sina roller som uppfostrare. I hennes 
texter var även degenerationstanken närvarande som en icke-önskvärd 
utveckling. I Barnets århundrade syns detta till exempel när Key pläderade 
för att vuxna, och särskilt kvinnor, inte borde välja en ”urartad” partner, 
då det kunde få förödande konsekvenser för avkomman: 

Till dess kvinnorna icke inse denna sin plikt kommer jorden alltjämt att be-
folkas af varelser, i själfva tillblifvelsens ögonblick bestulna på de yppersta 
villkoren för lifsglädje och lifsduglighet. Stundom visa de tidigt och uppen-
bart degenerationens eller disharmoniens tecken. Stundom te de sig länge 
som blomstrande och kraftiga människoexemplar – tills de i något afgör-

322 Johannisson (1998), s. 224, 230. 
323 Broberg & Tydén (2005), s. 18–19; se även Broberg & Roll-Hansen (red.) 
(2005); Johannisson (1998), s. 221–227; Adam (2012). 
324 Till exempel menade Herman Lundborg att degenerationen utgjorde en ”inre 
fiende” i form av ”ärftligt betingad undermålighet” som skulle medföra ”rasför-
därv”, sjukdom och död hos den egna befolkningen, se Lundborg (1922), s. 5; se 
även Broberg & Tydén (2005), s. 33–34; Turda (2010) s. 26–27. 
325 Delar av analysen i detta avsnitt har tidigare publicerats i Vikström (2018). 
326 Häfner (1998), s. 53; Skiera (2018), s. 86. 
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ande ögonblick brytas ned, genom det undermål i fråga om fysisk eller psy-
kisk motståndskraft, som vållats af själfva deras ursprung.327 

I detta citat framhöll Key att ett barn skulle kunna bli bestulet på sin livs-
duglighet och -glädje på grund av föräldrarnas anlag, och att detta skulle 
visa sig förr eller senare i livet. För att förhindra att människor med dege-
nererade anlag skulle reproducera sig föreslog hon därför att samhället, 
med hjälp av naturvetenskapen, skulle ingripa. Här rekommenderade hon 
bland annat så kallade äktenskapscertifikat och sterilisering vid kriminali-
tet eller sjukdom.328 

Plikten att inte välja en urartad partner inskärpte Key i en artikel publi-
cerad i Social Tidskrift 1914.329 I denna text kommenterade hon ett för-
slag på reformering av den svenska äktenskapslagsbalken. Lagberedningen 
ville bland annat minska de ekonomiska hindren för att ingå äktenskap 
och föreslog att höja äktenskapsåldern för kvinnor till arton år. Key väl-
komnade detta men krävde en starkare reglering av äktenskapet utifrån 
rashygieniska synpunkter. Som hon föreslog i Barnets århundrade skulle 
båda parterna inhämta ett läkarintyg innan giftermålet så att inga dolda 
sjukdomar kunde uppenbara sig då äktenskapet var fullbordat. Hon före-
språkade även att makar skulle ägna sig åt släktforskning för att ta reda 
på vilka sjukdomar som fanns i familjen, vilket skulle förhindra att barn 
till så kallade ”urartade” och ”degenererade” individer föddes.330  

Vilka individer som var urartade och degenererande definierade Key 
inte explicit, men utifrån hennes uppräkning av vilka personer som borde 
förvägras äktenskap och ”föräldraglädjen” inbegreps ”dövstumma”, kri-
minella, ”idioter”, ”halvidioter”, ”imbecilla” och personer med åkommor 
som epilepsi, alkoholism, blödarsjuka, tuberkulos och olika typer av köns-
sjukdomar.331 Då dessa åkommor ansågs vara ärftliga menade Key att det 
var bättre att några enskilda individer i varje generation led på grund av 
att de förvägrades äktenskapet och föräldraskapet, än att ”kulturfolken” 
som helhet fallerade.332 Det var således tydligt att hon såg degenerationen 

 
327 Key (1900a), s. 34–35. 
328 Key (1900a), s. 30–31, 42–43.  
329 Tidskriften var ett organ för Centralförbundet för Socialt Arbete. Om medi-
cinska äktenskapshinder under 1910-talet, se Tydén (2007). 
330 Key (1914), s. 199.  
331 Jfr Key (1914), s. 195–199. 
332 Key (1914), s. 198. 
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som ett medicinskt problem och inte enbart som ett moraliskt spörsmål. 
Key påpekade också att de ”urartades fortplantning” var en samhällseko-
nomisk börda som riskerade att hindra den positiva eugeniken, det vill 
säga de ”dugliga” individernas reproduktion: 

Landet fylles av stiftelser och utsuges av skatter för att vårda och bevara de 
urartade. De friska och samhällsdugliga betungas på beskattningens och 
frivillighetens väg med ständigt nya bördor för detta syfte.333 

Att förhindra de degenererades fortplantning i äktenskapslagen var således 
ett plausibelt alternativ för Key, och hon motiverade det med hänvisning 
till barnets välbefinnande. Exempelvis riktade hon stark kritik mot be-
greppet ”oäkta barn”, och ville i stället att lagen skulle införa begreppet 
”oäkta föräldrar”. Oäkta föräldrar var de som trotsade de lagliga hindren 
för äktenskapet och födde ”degenererade” barn. Sådana föräldrar skulle 
enligt Key kunna interneras på särskilda anstalter. Dessa anstalter skulle 
ersätta fattigvården ”som nu mångenstädes ej erbjuder garantier mot att 
framalstra mänskligt avskrap”.334 För att illustrera hur dysfunktionell den 
dåvarande fattigvården var gav Key ett exempel från en läkares besök vid 
ett antal fattiggårdar i södra Sverige. Denne hävdade enligt Key att 
”urartning genom fortplantning” var mer regel än undantag. Hon räknade 
även upp hur många individer i dessa familjer som var ”sinnesslöa”, kri-
minella och alkoholister och konkluderade att ”dessa fattiggårdar äro 
tyvärr ej upprörande undantag. Genom lämpliga internetringsanordningar 
bör en dylik folkdegeneration förhindras.”335 

Key skrev avslutningsvis att hon var medveten om att hennes yrkanden 
om läkarintyg gick emot den allmänna meningen. Med en hänvisning till 
Francis Galton hävdade hon dock med säkerhet att en äktenskapslag i 
rashygienisk anda så småningom skulle omvandla känslorna så att männi-
skan i framtiden ”med samma avsky betrakta defekta människors gifter-
mål, som man nu betraktar giftermål mellan syskon”.336  

I artikeln framträder Keys kritik av kristendomens idé om äktenskapet 
och äkta barn, men även industrialismen och den därav följande fattigdo-
men och sociala misären. Båda dessa fenomen hindrade enligt Key den 
mänskliga utvecklingen. Här blir det särskilt tydligt att hennes evolution-

333 Key (1914), s. 200. 
334 Key (1914), s. 201, min kursivering. 
335 Ibid. 
336 Key (1914), s. 203. 
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istiska världsåskådning även härbärgerade tankar om människans degene-
ration. Idealet för den nya människan var en fysiskt och moraliskt högre 
stående varelse, men detta mål förhindrades av att samhället fortfarande 
tillät att det föddes ”mänskligt avskrap”.  

Keys optimistiska och evolutionistiska människosyn hade alltså tydliga 
gränser. Enligt hennes idéer om vilka individer som borde förhindras att 
reproducera sig menar jag att hennes pedagogik berördes av föreställning-
en om att vissa ärftliga biologiska och moraliska anlag påverkade möjlig-
heten för hur mycket en individ kunde förändras till det bättre under sin 
livstid.  

Konklusion 
I detta kapitel har jag behandlat hur Ellen Keys tro på människans evolut-
ion fick en central roll och blev det övergripande målet för hennes peda-
gogiska och eugeniska tänkande. Genom att avsäga sig en kristen idé om 
människans ofullkomlighet öppnade evolutionismen en rad viktiga per-
spektiv för Key. Människan ansågs nämligen vara föränderlig på grund av 
sin förmåga att lära och att anta nya uppfostringsnormer.  

Keys förståelse av evolutionismen var dock betydligt mer mångfacette-
rad än så. Förutom Herbert Spencers idé om civilisationsstegring tog Key 
utgångspunkt i Ernst Haeckels rekapitulationsteori och Charles Le-
tourneaus tankar om människans moraliska utveckling. Deras teorier var 
viktiga för hennes föreställning om barnet och pedagogik, dels som kun-
skapsinnehåll, dels som utgångspunkt och målbild. Som kunskapsinnehåll 
blev exempelvis rekapitulationsteorin viktig eftersom vetskapen om hur 
människan levde i sin ”barndom” bidrog till barnpsykologins och pedago-
gikens utveckling, vilket i sin tur kunde förbättra uppfostran och utöka 
kunskapen om barnet. Som utgångspunkt och målbild blev Letourneaus 
idé om människans moraliska utveckling i fyra steg viktig för Key ef-
tersom den motsade den kristna förståelsen av människan som Guds skap-
else och påvisade mänsklighetens historiska och potentiella framtida ut-
veckling.  

Key ansåg dock inte att det samtida industriella kulturskedet var det 
högsta, utan hoppades på en framtida, ny mänsklighet där ”genomsnitts-
människan” var lika bildad som William Shakespeare (1564–1616), Isaac 
Newton (1642–1727) och Johann Wolfgang Goethe (1749–1832).337 Krig 
och moraliskt förfall skulle därmed vara ett minne blott. Även om hon 

 
337 Key (1895), s. 39. 
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menade att det skulle ta århundraden eller kanske årtusenden till detta 
ideal var uppfyllt, ansåg hon att det behövdes en kraftfull förändring inför 
det tjugonde århundradet.  

Den önskade förändringen motiverades dock inte enbart av Keys evo-
lutionistiska världsåskådning. I likhet med ett flertal andra intellektuella 
under denna tid hyste hon även en oro för mänsklighetens potentiella de-
generation. Människans föränderlighet utgjorde således en möjlighet, men 
också en risk för de tänkare som hade lämnat en kristen idé om männi-
skans syndfulla determination bakom sig. För att hantera denna osäkra 
föränderlighet menar jag att Key föreslog pedagogik och eugenik som två 
medel för att förbättra människan genom uppfostran och en medveten 
reproduktion av de individer som ansågs önskvärda. Tillsammans blev 
eugenik och pedagogik alltså en lösning på det så kallade degenerations-
problemet. 

Föreställningen att människan kunde förädlas eller att hon kunde för-
falla var alltså en fundamental idé för Key, och den genomsyrar och ramar 
in resten av avhandlingens resultatkapitel som det motiv som var rikt-
ningsgivande i hennes pedagogiska och eugeniska tänkande. I nästa kapitel 
ska detta fördjupas utifrån hur Key förstod förhållandet mellan männi-
skans arv och miljö. 
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Kapitel 5. Arv och miljö 
I samband med att ett flertal olika naturvetenskapliga utvecklingsläror 
populariserades vid 1800-talets slut uppstod en debatt om huruvida män-
niskan i huvudsak påverkades av sitt arv eller den omgivande miljön. De 
två mest bekanta positionerna utgjordes av förespråkarna för en så kallad 
”hård” ärftlighetslära, som ansåg att människan var determinerad av sina 
biologiska arvsanlag. Den andra positionen bestod av företrädarna för en 
”mjuk” ärftlighetslära, som betonade vikten av den sociala omgivningens 
påverkan på individens utveckling.338  

I likhet med ett flertal andra reformintresserade vid 1900-talets början 
intog Ellen Key den senare positionen och menade utifrån sin lamarckist-
iska ståndpunkt att samspelet mellan arv och miljö var centralt. Detta 
synsätt innebar att de mänskliga erfarenheterna, förvärvade egenskaperna 
och miljöpåverkan gjorde ett avtryck i arvsanlagen och kunde föras vidare 
till nästa generation. I det här kapitlet undersöks hur samtidens omstridda 
teorier om arv och miljö fick betydelse för Keys idéer om eugenik och 
pedagogik.  

Miljö och ärftlighet som samhälleligt och pedagogiskt spörsmål 
Pedagogen Michael Lenz, som studerat hur diskursen om anlag och miljö 
tagit form inom pedagogiken i en västeuropeisk kontext har identifierat 
två centrala perioder i dess historia. Den första fasen varade enligt Lenz 
från antiken till renässansen. Han kallar den för en filosofiskt inriktad arv 
och miljö-diskurs, då den till stor del byggde på teser som inte kunde prö-
vas empiriskt.339 Denna fas övergick successivt till en naturvetenskapligt 
präglad diskurs vid 1800-talets slut, då dikotomin mellan arv och miljö 
befästes i samband med Francis Galtons popularisering av termerna ”na-
ture” och ”nurture”.340 I boken Heriditary Genius från 1869 lade Galton 
även fram teorin om genialitetens ärftlighet.341 Han var därmed en av de 
första att empiriskt pröva och använda sig av begreppen arv och miljö på 

338 Broberg (1988), s. 162; Meloni (2016), s. 1–2. 
339 Lenz (2012), s. 56.  
340 Lenz (2012), s. 71. Den andra fasen varade till andra världskrigets slut, se vi-
dare Lenz (2012), s. 49; jfr även Meloni (2016), s. 136–138. 
341 Lenz (2012), s. 70. Denna bok uppskattade även Key, se exempelvis Key 
(1900a), s. 170. 



86 EMMA VIKSTRÖM Skapandet av den nya människan 

ett mer systematiskt sätt.342 Hans teorier om ärftlighet fick också samhäl-
leliga konsekvenser, då han med eugenikbegreppet förordade naturveten-
skapliga lösningar på sociala problem, såsom en medveten reproduktion 
av de individer som ansågs ha de bästa anlagen.343  

Ur ett pedagogiskt perspektiv har frågan om människans arv och miljö 
påverkat synen på vad som formar en människa, samt vilken roll utbild-
ning och uppfostran har i denna process. Här existerar vitt skilda idéer om 
människans determination, handlingsutrymme och fria vilja i förhållande 
till det biologiska arvet och uppväxtmiljön. Inom pedagogik har frågan 
om arv och miljö också diskuterats i relation till vem som överhuvudtaget 
anses vara bildbar, och hur den offentliga skolan ska ordnas i relation till 
detta.344  

Under 1900-talet, i kölvattnet av Galtons dikotomisering av arv och 
miljö, uppkom enligt Lenz två pedagogiska extrempositioner som ansåg 
att människan antingen var determinerad av sitt arv eller av sin miljö. 
Dessa extrempositioner användes ofta för att legitimera eller diskreditera 
olika typer av pedagogiska praktiker. Om en människa ansågs vara de-
terminerad av sitt arv blev exempelvis den pedagogiska huvuduppgiften 
att ”sortera” barnen så att de hamnade i rätt skolform i enlighet med sina 
anlag, eftersom pedagogiken inte kunde ändra på dessa.345 Mot denna 
bakgrund kan exempelvis utvecklingen och användningen av intelli-
genstester i skolan förstås. Sådana tester hade initialt till uppgift att på ett 
vetenskapligt och objektivt sätt kunna fastställa ett barns begåvning, så att 
de inte hamnade på ”fel” plats i utbildningsystemet.346 Om miljön däre-
mot ansågs vara den centrala påverkansfaktorn skulle samhället och peda-
gogiken ordna de omgivande förutsättningarna så jämlikt som möjligt, så 
att alla skulle ha möjlighet att utveckla sin speciella begåvning.347  

Synen på arv och miljö har således spelat roll för hur pedagogiken blir 
verksam i samhället. Den har också påverkat idén om social mobilitet och 
individens arbets- och utbildningsförmåga. Föreställningar om arv och 
miljö har på så vis varit viktiga i debatten om exempelvis flickor, minorite-

342 Lenz (2012), s. 66–67. 
343 Lenz (2012), s. 72; Meloni (2016), s. 42–43. 
344 Jfr Barow (2009b). 
345 Lenz (2012), s 216–217; se även Benner (2010), s. 64–70. 
346 Se exempelvis Axelsson (2007), s. 55–62; Gould (1983). 
347 Benner (2010), s. 64–65. 
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ter och barn ur arbetarklassen skulle få tillgång till utbildning, och i så fall 
vilken slags utbildning.348 För vissa tänkare, som Ellen Key, blev frågan 
även särskilt betydelsefull i resonemang om hur människan skulle kunna 
omdanas till det bättre. 

Arv och miljö hos Ellen Key 
Att Ellen Key förespråkade en lamarckistisk syn på ärftlighet har ofta 
framhållits i tidigare forskning.349 Key använde visserligen inte termen 
lamarckism, utan skrev i stället om ”förvärvade egenskapers ärftlighet”.350 
Kanske var det denna omskrivning och hennes utförliga referat av Francis 
Galtons syn på ärftlighet i Barnets århundrade som bidragit till att ett 
antal tyskspråkiga forskare har frågat sig om Key inte snarare företrädde 
en ”hård” förståelse av ärftlighet.351 Min analys av Keys förståelse av arv 
och miljö från tidigt 1880-tal till hennes sista bokpublicering 1924 befäs-
ter emellertid att hon genomgående företrädde ett lamarckistiskt synsätt. 
Trots att denna ärftlighetsförståelse senare blev utmanad av mendelismen 
och företrädare för en ”hård” ärftlighetslära, höll Key fast vid idén om 
miljöns påverkan på individens utveckling.352 Hur detta kom sig ska be-
handlas mer utförligt i de följande avsnitten.  

Uppgörelsen med kristendomen och människans förändringspotential 
Under tidigt 1880-tal hade Ellen Key som tidigare nämnts avsagt sig sin 
kristna tro till fördel för evolutionismen. Vid denna tid hade hon även 
påbörjat sin karriär som skribent. År 1884 publicerade Key en recens-
ionsessä av den norske författaren och dramatikern Bjørnstjerne Bjørnsons 
(1832–1910) roman Det flager i Byen og paa Havnen i Anna Sandströms 

348 Jfr Hawkins (2012); Winfield (2007), s. 107–108, 121–147. 
349 Ambjörnsson (2014), s. 141–142; Broberg (1988), s. 182; Burman (2012), s. 
99. Lamarckismen har fått sitt namn från den franske zoologen Jean-Baptiste de
Lamarck (1744–1829). Detta anses vara en missvisande benämning, eftersom
Lamarcks teori inte enbart behandlade de förvärvade egenskapernas ärftlighet utan
inbegrep fler aspekter om arternas evolutionära anpassning till sin omgivning, se
Broberg (1988), s. 162.
350 Se exempelvis Key (1900a), s. 170, (1918a), s. 76. 
351 Raithel, Dollinger & Hörmann (2009), s. 140; Damberger (2012), s. 129; Baa-
der (2005), s. 70. 
352 Mendelismen fastslog en lagbundenhet i överföringen av anlag från föräldrarna 
till barnet, och blev viktig för utvecklingen av den moderna genetiken senare under 
1900-talet. 
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och Lars Hökerbergs (1851–1924) nystartade tidskrift Verdandi.353 Ro-
manens sedlighets- och ärftlighetstematik var ett tidstypiskt exempel för 
det som kommit att kallas ”det moderna genombrottet” i nordisk littera-
turhistoria.354 Berättelsen handlar om Tomas Rendalen, en pojke som trots 
sin faders undermåliga anlag och övergrepp på modern utvecklas i en 
gynnsam riktning på grund av modern Tomasines ”medvetna uppfost-
ran”.355 I sin essä lade Key tyngdpunkten på två frågor, dels människans 
möjlighet att gå emot sina arvsanlag, som ska behandlas mer utförligt här, 
dels barnens och ungdomens uppfostran till sexuell avhållsamhet och sed-
lighet, som ska undersökas i ett senare kapitel. 

Enligt Key illustrerade Bjørnson på ett övertygande sätt hur arvets makt 
inte var determinerande utan endast villkorade människan och till och 
med gick att modifiera. Hon menade att boken var ett av samtidens vik-
tigaste verk på grund av romanens huvudbudskap: ”Arv er bare Beting-
else, ikke Bestemmelse.”356 Hon hyllade även Bjørnson för att han med 
denna bok gjorde vetenskapliga sanningar publika för allmänheten. På så 
sätt blev Bjørnson ”evangelisten” på ärftlighetens område då han spred 
”nytt ljus öfver ’arfsyndens’ begrepp, öfver det naturbegrundande sam-
manhanget mellan fädernas missgerningar och barnens hemsökelse”.357 
Key ansåg därmed att Bjørnson frångick den kristna idén om arvsynden 
och i stället proklamerade en naturvetenskaplig förståelsen av ärftlighet. 
Detta låg också i linje med hennes egen förståelse av den kristna arvsyn-
dens begräsningar ur ett evolutionistiskt perspektiv.  

Key instämde följaktligen i Bjørnsons budskap om arvets begränsade 
påverkan på människan och framhöll att denna idé stammade från Her-
bert Spencer. Enligt Key var det alltså Spencers uppfostringssyn som läsa-

353 Tidskriften hade den långa undertiteln ”tidskrift för ungdomens målsmän och 
vänner i hem och skola” och ska inte förväxlas med den samtida småskriftserien 
Verdandi, som gavs ut av den uppsaliensiska studentföreningen med samma namn. 
354 Periodbegreppet ”det moderna genombrottet” sammankopplas ofta med den 
danske litteraturkritikern Georg Brandes (1842–1927) som framhöll vikten av att 
ställa samhälleliga problem under debatt i litteraturen. Emellertid har Lisbeth 
Stenberg lyft fram hur tidigare kvinnliga kritiker, som exempelvis Sophie Ad-
lersparre (1823–1895), genom sin belysning av kvinnornas roll i samhället banade 
väg för den betydligt yngre Brandes idé om litteraturens samhälleliga betydelse, se 
Stenberg (2009), s. 30. 
355 Key (1884), s. 244; jfr Bjørnson (1884). 
356 Key (1884), s. 245, kursivering i original. 
357 Ibid. 
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ren fick ta del av i romanen. Bjørnsons förtjänst var dock att han som 
diktare och inte vetenskapsman behandlade en fråga som 1800-talets ”ve-
tenskapliga upptäckter rörande arfsanalgen och naturens förmåga af mo-
difikation och perfektibilitet” lärt mänskligheten.358 Han lyckades därmed 
att flytta frågan från den abstrakta teorin närmare praktiken och männi-
skors levda liv.  

I sin essä presenterade Key ett perspektiv på människan som föränder-
lig. Människan tillskrevs således en bildbarhet och utvecklingspotential 
som enligt henne stod i kontrast till den kristna arvsynden där människan 
enbart kunde finna nåd genom sin tro och sina handlingar. Key poängte-
rade i anslutning till Bjørnsons roman att det gick att förändra ogynn-
samma anlag hos barnet genom en medveten uppfostran, vilket var en 
viktig insikt för samtidens föräldrar och lärare. I denna essä framhöll hon 
därmed att pedagogiken hade en central roll i människans utveckling till 
det bättre. Detta återkom hon också till senare i sitt författarskap.359 Ne-
dan ska jag undersöka hur Keys naturvetenskapliga syn på ärftlighet rela-
terade till en kritik av den kristna arvsynden, vilket också spelade roll för 
hennes pedagogiska och eugeniska tänkande.  

Från arvsynd till ärftlighetslära 
Redan på de första sidorna i Barnets århundrade betonade Ellen Key att 
människan inte var ”fallen”, utan ofullbordad och föränderlig.360 Den 
lutherska arvsyndsläran som Key vände sig emot här baserades bland an-
nat på kyrkofadern Augustinus (354–430) uttolkning av Paulus förkun-
nelse att mänskligheten hade ärvt Adams synd och blivit dödlig som en 
konsekvens av syndafallet.361 På grund av detta arv ansågs människan 
vara född syndig eftersom Eva och Adam begått den så kallade ursynden 
mot Gud då de åt av kunskapens frukt.362  

Enligt Augustinus överfördes arvsynden till de nya generationerna ge-
nom den sexuella akt som de avlades i.363 Mänskligheten förstods således 
som en massa damnata, vilket betyder att alla individer lider av mänsklig-

358 Key (1884), s. 243.  
359 Jfr exempelvis Key (1906a), s. 45. 
360 Key (1900a), s. 3. 
361 Grantén (2013), s. 47–49.  
362 Grantén (2013), s. 22.  
363 Boyce (2015), s. 11; Grantén (2013), s. 52. 
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hetens syndfullhet.364 Under reformationen fick Augustinus uttolkning av 
arvsynden en ny inriktning genom Martin Luther (1483–1546). Han me-
nade att människan enbart kunde råda bot på synden genom sin individu-
ella tro, vilket var en direkt kritik av den katolska kyrkans avlat.365  

Vid 1800-talets slut, i samband med populariseringen av Charles Dar-
wins utvecklingslära, påbörjades en omförhandling av arvsyndens och den 
kristna skapelseberättelsens betydelse i vissa samhällsskikt.366 För vissa 
blev den religiösa liberalismen ett sätt att sammanföra de nya vetenskap-
liga rönen med kristendomen, medan andra, som Key, valde att helt för-
kasta idén om Guds skaparkraft. Enligt hennes evolutionistiska världsbild 
var människan inte bestämd genom sitt arv, utan hade en potential att 
förändras. Den vetenskapliga grunden för detta argument hittade hon i 
den darwinistiska utvecklingsläran och dåtidens arkeologiska fynd som 
visade att människan utvecklats och anpassat sig till de omgivande villko-
ren under historiens gång.367  

I skenet av evolutionismen fanns det följaktligen hopp för varje ny ge-
neration, då de potentiellt kunde ta nya utvecklingskliv. Detta främjade 
Keys optimistiska barn- och människosyn. Hon kritiserade därmed de 
föräldrar och vuxna som uppfostrade till en tro på människans arvsynd: 

De uppfostra alltjämt som om de ännu trodde på människans naturliga 
fördräf, på den arfsynd, hvilken endast kan tyglas, tämjas, nedtryckas, men 
icke omvandlas […] Att lugnt och långsamt låta naturen hjälpa sig själf och 
endast tillse att de omgifvande förhållandena understödja naturens eget ar-
bete, detta är uppfostran.368  

Enligt Ronny Ambjörnsson går Keys kritik av arvsynden och idén att upp-
fostra i enlighet med barnets natur tillbaka till upplysningstänkaren Jean-
Jacques Rousseau. En central tanke hos Rousseau var att människan föd-
des med förmågan att lära. Barnet var således å ena sidan ofullständigt 
men hade å andra sidan möjligheten att fullkomnas genom lärandet. Det 
fanns därmed inga av naturen ondskefulla eller syndiga barn, enbart barn 

364 ”Original sin” (2013). 
365 Grantén (2013), s. 57; Boyce (2015), s. 55–56.  
366 Boyce (2015), s. 146; se även Grantén (2013), s. 75–80. 
367 Jfr Key (1888). 
368 Key (1900b), s. 2. 
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som blivit uppfostrade på ett felaktigt sätt.369 I denna anda ansåg Key att 
barnets sanna personlighet skulle utvecklas om barnet lämnades i fred, och 
de individuella intressena fick styra undervisningen och uppfostran. Barnet 
blev alltså inte misstänkliggjort som syndigt, utan var enligt Key i stället 
”heligt”.370 

Detta är ett känt narrativ inom den pedagogiska Keyforskningen, men 
ansåg hon därmed att barnets natur och anlag alltid var goda? I relation 
till en kristen förståelse av arvsynden kan den frågan besvaras jakande. 
Hennes optimism hade dock gränser, vilket framgick i analysen av Keys 
syn på människans degeneration. Jag menar att Key ansåg att det ur ett 
utvecklingsbiologiskt perspektiv fanns anlag hos individer som inte borde 
få reproducera sig, eftersom de hindrade framskridandet av den mänskliga 
evolutionen. Dessa anlag formades enligt Key både fysiskt och socialt, 
vilket blev tydligt då hon i Barnets århundrade exempelvis nämnde krimi-
nalitet och ärftliga fysiska åkommor som anledning till att vissa individer 
inte skulle få fortplanta sig.371  

Föreställningen om icke-önskvärda anlag och dess ärftlighet var en cen-
tral aspekt i degenerationstanken, som företräddes av flertalet rasbiologer 
under denna tid.372 I likhet med dessa rasbiologer menade Key att ärftliga 
sjukdomar och åkommor inte var Guds straff, utan berodde på individens 
medfödda anlag.373 De ersatte således den kristna arvsyndsföreställningen 
där alla människor var syndiga med en vetenskaplig förståelse om vissa 
individers potentiellt dåliga, ”degenererade” ärftliga anlag. Skillnaden blev 
att mänskligheten inte var syndig och oförbätterlig per se. I stället ansågs 
enbart vissa människor med dåliga anlag vara oförbätterliga. Utifrån na-
turvetenskapliga läror om ärftlighet menade Key alltså att det fanns en 
gräns för barnets och människans potentiella förändringsförmåga.  

Med hjälp av denna kunskap skulle samhället kunna hindra vissa män-
niskor från att reproducera sig, medan de med ”icke-degenererade” anlag 
skulle uppmuntras att bli föräldrar eftersom de hade potentialen att ut-

 
369 Ambjörnsson (2014), s. 151. Se även den välkända inledande meningen i Rous-
seaus Émile eller Om uppfostran: “Allting är godt, då det utgår ur Skaparens 
hand: allting försämras i menniskans händer”, Rousseau (1762/1805), s. 1. 
370 Se exempelvis Key (1900a), s. 2–3, 28. 
371 Key (1900a), s. 30–31. 
372 Jfr Broberg & Tydén (2005), s. 15–23. 
373 Se Gunnar Brobergs jämförelse mellan Herman Lundborgs naturvetenskapliga 
förståelse av ärftlighet och den kristna arvsyndsläran, Broberg (1989), s. 65–66. 
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veckla mänskligheten till det bättre.374 Enligt denna idé om ärftlighet blev 
det möjligt att kontrollera och rationalisera utvecklingen av mänsklighet-
en. Det är således en viktig pusselbit för att förstå hur Key kunde ta ställ-
ning för eugeniken och sammanföra den med pedagogiken. 

Lamarckismen och föränderlighetens gränser 
Redan i sin essä om Bjørnstjerne Bjørnsons roman från 1884 uttryckte 
Ellen Key att de egenskaper som en individ förvärvade under sin livstid 
kunde föras i arv till nästkommande generation.375 Idén populariserades 
av bland annat Ernst Haeckel som lamarckism under slutet av 1800-talet 
och den blev särskilt uppskattad bland pedagoger eftersom uppfostran och 
pedagogik gavs en viktig position som samhällsförbättrande praktik och 
vetenskap.376 Denna så kallade ”mjuka” förståelse av ärftlighet kom så 
småningom att ifrågasättas av de som ansåg att de fysiska arvsanlagen var 
fixerade och determinerande enligt en så kallad ”hård” arvslära. Lamarck-
ismen blev kritiserad redan under 1880-talet då det uppdagats att den inte 
höll för empirisk prövning.377 Trots detta försvarade ett flertal intellektu-
ella idén ända till 1920-talet. Därefter skulle det dröja ytterligare något 
decennium innan den moderna genetiken fick sitt genombrott och läran 
helt kom att avskrivas som felaktig.378  

Vid sekelskiftet 1900 konkurrerade emellertid lamarckismen fortfa-
rande med andra perspektiv på ärftlighet. För Key stärkte den idén om 
människans förmåga att kunna lära och utvecklas till det bättre, generat-
ion efter generation. I ett föredrag om bildning från 1897 framhöll hon 
däremot att en individs möjlighet att bli bildad främst berodde på dess 
medfödda anlag.379 Bildningsanlaget motsvarade dock inte möjligheten att 
lära, som hon med sin optimistiska människosyn förutsatte hos den breda 
massan. Det vad emellertid bara de individer med bildningsanlag som 
skulle kunna bli så kallade nya människor. Sådana individer hade följakt-
ligen ”den rörlighet, genom hvilken bildningsmomentens hela mångfald 

374 Två medel för dessa ändamål var som sagt äktenskapsintyg och sterilisering, se 
Key (1900a), s. 30–31, 42–43. 
375 Key (1884), s. 246–247. 
376 Bernstorff & Langewand (2012), s. 12–13; Lenz (2012), s. 312. 
377 Lenz (2012), s. 73–74. 
378 Meloni (2016), s. 95. 
379 Jfr Key (1897), s. 6; se även Burman (2012), s. 107. 
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flyter samman, eller den glöd, genom hvilken tankens, känslans och inbill-
ningens innehåll smälter samman till den högre enhet, som är bildning.”380  

Tvärtemot många samtida tänkare ansåg Key att ”naturanlaget” för 
bildning och lärande var oberoende av individens klassbakgrund.381 Det 
skulle dock enligt Key inte räcka att reformera samhällsförhållandena för 
att åstadkomma en spridning av bildningsanlaget i samhället. I det avse-
endet ansåg hon att det krävdes en ”djupare nydaning” av mänskligheten:  

Men ingen omdaning af samhällsförhållandena, endast en mycket djupt in-
trängande kultur kan – och skall, fast efter mycket långa tidsförlopp – ut-
jämna den af naturen själf afgjorda olikheten i fråga om människornas 
bildningsanlag. Den sociala nydaningen måste följas af den djupare nyda-
ning, genom hvilken släktled efter släktled bygger upp en högre mänsklig-
het.382 

En sådan mer grundläggande förändring av människan skulle enligt min 
tolkning ske med hjälp av både pedagogik och eugenik, som verkade på 
människan både socialt genom uppfostran och biologiskt genom en med-
veten reproduktion. Key trodde som bekant på en evolutionär, historiskt 
bunden högre utveckling av mänskligheten. Kanske var det därför som 
hon i Barnets århundrade uttryckte en besvikelse över att människan nått 
ett slags pedagogiskt stillestånd, trots att det skett en omfattande kulturut-
veckling under 1800-talet. Hon frågade därför retoriskt: 

Hvarför blir allt sig innerst likt, århundrade efter århundrade? Hvarför 
fortsätta ”hög civiliserade”, ”kristliga” folk att utplundra hvarandra och 
kalla det utbyte; massmörda hvarandra en masse och kalla det nationalism; 
förtrycka hvarandra och kalla det statskonst?383 

Förutom en kritik mot krig, nationalstaten och kristendomen, visar citatet 
även Keys ifrågasättande av samtidens uppfostran. Hon menade att det 
inte verkade ske någon utveckling, utan att de gamla drifterna att ha ihjäl, 
förtrycka och plundra varandra, fanns kvar hos varje ny generation. Hon 
beklagade också att det skedde en evig reproduktion av samma typer av 
människor, vilket enligt henne berodde på att samtidens uppfostrare var 

 
380 Key (1897), s. 6. 
381 Key (1897), s. 16, se även s. 27. Hon framhöll dock att en av de tydligaste 
klassmarkörerna var just de olika klassernas bildningsnivå. 
382 Key (1897), s. 27.  
383 Key (1900b), s. 10. 
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alltför intresserade av att skapa lydiga barn och inte individuella person-
ligheter.384 

Key framhöll att bristen på kunskap om människans uppkomst och 
uppfostran skulle kunna vara en bidragande orsak till denna reprodukt-
ion. Eftersom samtiden ännu inte hade tillräcklig insikt i hur skapandet av 
de nya människorna gick till menade hon att de gamla typerna, ”de duk-
tiga karlarna, de söta flickorna, de hederliga ämbetsmännen”, ständigt 
återskapades. På så vis kunde inga nya människor uppstå: 

Men nya typer med högre ideal; vandrare på nya vägar, tänkare av otänkta 
tankar, i stånd till de ”brott” vilka bryta nya anor – de uppstå sällan bland 
dessa väluppfostrade! […] Sålunda får man inga nya individer, endast mer 
eller mindre kloka, dumma, godsinta, ondsinta exemplar av släktet männi-
ska!385 

Denna stiltje i utvecklingen och reproduktionen av samma typer av män-
niskor berodde enligt Key på att man använt sig av fel typ av uppfostran 
och att mänskligheten trott att det gick att utrota de negativa drifterna 
genom tukt och aga. En sådan typ av disciplinerande uppfostran riskerade 
enbart att väcka ”atavismer” hos människosläktet.386 Begreppet ”atavism” 
betecknade att tidigare utvecklingsstadiers tillkortakommanden återvände 
hos nutida individer och sågs som ett tecken på en evolutionär tillbaka-
gång. Denna term populariserade framför allt av den italienske kriminolo-
gen och antropologen Cesare Lombroso (1835–1909), som företrädde en 
långtgående biologistisk syn på människans arvsförhållanden. Lombroso 
menade till exempel att han kunde identifiera medfödd kriminalitet genom 
olika kroppsliga ”avvikelser”.387  

Hos Key var konceptet atavismer särskilt förbundet med idén om män-
niskans evolution. Utvecklingen skulle följaktligen kunna förbättras om 
människan fick kunskap om lagarna för det ”naturliga urvalet” och om 
hon handlade enligt dessa lagar. För Key innebar det att de som var lämp-
ligast för föräldraskapet skulle reproducera sig, medan samhället, på basis 
av expertkunskaper, skulle hindra ”förbrytartypen” eller ”de med ärftliga 
fysiska eller psykiska sjukdomar” från att bli föräldrar och överföra dessa 

384 Ibid.  
385 Key (1900b), s. 12–13. 
386 Key (1900a), s. 30. 
387 Broberg (1988), s. 166, 178–179. 
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egenskaper till sin avkomma.388 Detta skulle så småningom leda till att de 
tidigare utvecklingsmässiga felstegen minimerades: 

Släktet skall sålunda småningom befrias från de atavismer, hvilka återkalla 
föregående lägre utvecklingsskeden. Detta är det första villkoret för den 
evolution, genom hvilken mänskligheten inom sig själf kan ...let the ape 
and tiger die.389 

Den engelska strofen i citatet kommer från en dikt av den brittiska poeten 
Alfred Tennyson (1809–1892) om människans primitiva instinkter och 
möjlighet att utvecklas.390 Att låta det ”vilda” inom mänskligheten dö ut 
var även en tanke som Key återkom till efter första världskriget, vilket hon 
ansåg var ett enormt evolutionärt bakslag.391 Denna tanke låg även i linje 
med idéerna om civilisationsstegring och rekapitulation som var populära 
under denna tid. För att utveckla mänskligheten och omdana det djuriska 
hos individen behövdes således inte enbart en progressiv uppfostran utan 
aga. Det krävdes även en inskränkning av föräldraskapet hos de individer 
som ansågs bära på degenererade anlag. 

Reglering av föräldraskapet på ärftlighetens grundval 
Att Ellen Key ansåg att individen hade en möjlighet att förändras betydde 
emellertid inte att den automatiskt gagnade evolutionen och borde repro-
ducera sig, eftersom både de förvärvade och medfödda anlagen kunde 
vara degenererade. Detta medförde att hon var mycket kritisk till exem-
pelvis alkoholmissbrukares rätt att bli föräldrar. Key menade att dessa 
individer var ”degenerationsspridare” och att alkoholism bland föräldrar 
borde vara interneringsgrundande. Barn till alkoholister utsattes nämligen 
för en dålig uppväxtmiljö som minskade möjligheten ”till kroppslig och 
andlig hälsa”.392 Argumentet för interneringen grundade sig således i om-
sorgen om de kommande generationerna. Key var följaktligen tydlig med 
att barnets rätt borde stå över den vuxnes: ”Alkoholistens rätt bredvid det 
nya släktets rätt är – ingen.”393 

 
388 Key (1900a), s. 30–31. 
389 Key (1900a), s. 30. 
390 Tennyson (1849/1895), s. 144. 
391 Key (1924), s. 161. 
392 Ibid. 
393 Key (1914), s. 196. 
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Hennes pedagogiska optimism begränsades därmed av hennes syn på 
degeneration och ärftlighet. Här blev eugeniken en central vetenskap för 
att påverka arvet, eftersom det genom urval och ett reglerat barnafödande 
skulle gå att styra vilka individer som förde sina anlag vidare. Då Key 
menade att de kommande generationerna hade en avgörande roll för 
mänsklighetens framtid poängterade hon att föräldraskapet och äkten-
skapet var en viktig institution för barns tillblivelse och utveckling.394 På 
så vis blev hennes idé om kärlekens inverkan på människans utveckling 
betydelsefull, vilket jag kommer att fördjupa i ett senare kapitel.395 

I hennes sista publicerade bok, Allsegraren II, som hade undertiteln 
”framtidens ungdom” och publicerades 1924, var perspektivet att föräld-
raskapet påverkade människosläktet starkt uttalat. Exempelvis hävdade 
Key att en bättre framtid var beroende av att män blev bättre fäder och 
kvinnor bättre mödrar.396 Enligt henne krävde detta bland annat mer kun-
skap om rasbiologi. Hon menade exempelvis att den viktigaste uppgiften 
för samhället var att ”inom alla klasser påverka arvsanlagen” vilket an-
sågs vara ”avgörande för släktets höjande”.397 Hon påstod också att: ”Ar-
betsordning, rättsordning, statsskick, skola och hem måste byggas på 
mödrars och fäders gemensamma visshet, att det nya släktet är framtidens 
rot.”398 I detta sammanhang hänvisade hon till ett flera sidor långt utdrag 
av rasbiologen Herman Lundborg, som framhöll att det biologiska arvet 
var det mest centrala för mänsklighetens utveckling: 

Goda miljöförhållanden kunna naturligtvis i sin mån rätta det, som är kro-
kigt. Miljön skapar dock ingenting nytt, endast modifierar i god eller dålig 
riktning verkningar av de anlag, som vi fått i arv.399 

Eftersom Key endast återgav och inte kommenterade det Lundborg skrev 
är det svårt att tolka hennes positionering i relation till denna utsaga. Det 
skulle exempelvis kunna innebära att hon accepterade en mendelsk ärft-
lighetslära som betonade att arvsmassan var stabil och inte förändrades 
efter befruktningen, vilket gick emot den lamarckistiska idén om förvär-
vade egenskapers ärftlighet. Att den mendelska läran var en fast och säker 

394 Jfr Key (1900a), s. 42. 
395 Key (1900a), s. 22; se även Key (1903), s. 153-154. 
396 Key (1924), s. 151. 
397 Key (1924), s. 159. 
398 Key (1924), s. 157. 
399 Key (1924), s. 165–166, kursivering i original. 
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grundval för rasbiologin var också något hon återgav i en passage från 
Lundborgs text.400  

Att miljöfaktorer spelade roll för barnets andliga utveckling var dock en 
idé Key höll fast vid, även om hon menade att det fortfarande var omstritt 
hur exempelvis alkohol, nikotin, tuberkulos, syfilis och industriella för-
giftningar påverkade barnet kroppsligt.401 Senare i samma kapitel framhöll 
hon att det var svårt för den breda massan att inse betydelsen av rasbiolo-
gins läror eftersom det ännu fanns så många frågetecken om vad som var 
ärftligt och vilken påverkan uppväxtmiljön hade på barnet.402 Keys reso-
nemang utmynnade i att betona rasbiologins nytta, men hon påpekade 
bekymrat att en ”stor folkfara” var att kvinnorna inte valde att skaffa 
barn efter kriget.403 För att råda bot på detta hoppades Key på en uppvär-
dering av de föräldraskap som anammade en god uppfostran och rasbio-
logisk kunskap.404 Liksom i Barnets århundrade och artikeln om äkten-
skapslagen från 1914 önskade hon att rasbiologin skulle inkorporeras i 
samhällets lagstiftning: 

Lagarna i dessa ämnen äro ännu flaxiga kåpor runt magra lemmar. Innan 
de bli tättslutande, tidsenliga dräkter och vackra vapen för striden mot tu-
senåriga fördomar bli de icke till mycket gagn för en i kött och blod gående 
rasförädling.405 

Key verkade slutligen varit medveten om att frågan om arvets och miljöns 
påverkan på de kommande generationerna ännu inte var avgjord, då det 
vid denna tid ständigt publicerades nya vetenskapliga rön på detta om-
råde. Det hindrade henne dock inte från att inlemma resonemang om både 
arv och miljö i sin argumentation om samhällets lagar och tänkande om 
människans utveckling. 

Konklusion 
Vid 1900-talets början fanns det en rad konkurrerade föreställningar om 
vilken roll ärftligheten och den sociala omgivningen spelade för utveckl-
ingen av mänskligheten. Under merparten av sin karriär antog Ellen Key 

400 Key (1924), s. 164. 
401 Key (1924), s. 167. 
402 Key (1924), s. 169. 
403 Key (1924), s. 171. 
404 Jfr Key (1924), s. 179–183.  
405 Key (1924), s. 183; jfr även Key (1914), (1900a), s. 30–31. 
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en lamarckistisk position som innebar att hon trodde på att förvärvade 
egenskaper var ärftliga. Detta fick konsekvenser för den betydelse hon 
tillmätte pedagogiken och eugeniken i sin idéproduktion. Pedagogiken 
kunde följaktligen påverka fostrandet av goda egenskaper som genom 
anlagen fördes vidare till nästa generation. Eugeniken var den vetenskap 
som kunde ge mänskligheten kunskap om vilka åkommor som var degene-
rativa och skulle begränsas på grund av sin ärftlighet. Detta tankesätt 
möjliggjordes bland annat genom förkastandet av idén om en kristen arv-
synd och av uppkomsten av en empiriskt grundad vetenskap om ärftlighet.  

Även om hon i sin sista publikation till stora delar återgav Herman 
Lundborgs synsätt på ärftlighet proklamerade Key fortfarande betydelsen 
av miljöns påverkan på barnet. Keys lamarckism går i detta sammanhang 
att förstå som ett försök att upphäva eller åtminstone försvaga en stark 
gränsdragning mellan just arv och miljö. I stället betonade hon att båda 
var av vikt och i växelverkan för att mänsklig utveckling skulle kunna ske. 
Anledningen till att hon inte ville göra en stark gränsdragning mellan arvet 
och miljöns påverkan på det uppväxande släktet hängde troligtvis samman 
med hennes syn på människan som en enhet av kropp och själ. Detta re-
sonemang ska utvecklas i det kommande kapitlet.  
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Kapitel 6. Kropp och själ 
Tudelningen mellan kropp och själ har länge uppfattats som ett centralt 
villkor för den mänskliga existensen. Vid 1800-talets slut präglades denna 
föreställning i en svensk kontext särskilt av den kristna hierarkin mellan 
en evig själ och en världslig kropp. I och med naturvetenskapernas ifråga-
sättande av religionen som förklaringsgrund till världens konstitution 
hamnade dikotomin och hierarkin mellan kropp och själ i ett nytt ljus.  

Här fann Ellen Key och en rad andra intellektuella ett alternativ i mon-
ismen, en livsåskådning som proklamerade kroppens och själens enhet. 
För att omskapa människans existentiella villkor i enlighet med den mon-
istiska läran krävdes enligt Key ett kraftigt uppvärderande av det kropps-
liga, som hon menade blivit eftersatt inom den kristna tron. Den monist-
iska idén att upphöja kroppen till själens nivå och förstå de båda som en 
enhet grundade sig i en tanke om mänsklig förädling, där både pedagogik 
och eugenik blev viktiga. I detta kapitel undersöks således hur Key 
menade att synen på kroppen och själen som en enhet skulle bidra till 
människosläktets utveckling. 

Dikotomi som problematik 
Föreställningen att människan är en fysisk och andlig varelse har länge 
gäckat filosofer, teologer och andra intellektuella då den berör de yttersta 
villkoren för den mänskliga existensen. Frågorna kopplade till denna före-
ställning har bland annat handlat om vilka varelser som har en själ, om 
den är odödlig och hur förhållandet mellan kroppen och själen kan för-
stås. Dikotomin mellan kropp och själ har särskilt präglats av den franska 
filosofen René Descartes (1596–1650) och hans förståelse av människan 
som tudelad i en kroppslig mekanik och ett själsligt tänkande.406 Inom ett 
flertal religiösa och filosofiska traditioner har denna dikotomi blivit starkt 
förknippad med en hierarkisering där kroppen uppfattas som ett passivt, 

406 Descartes menade att världen bestod av två substanser: naturen, eller det 
kroppsliga (res extensa), som var en materiell utsträckning skild från själen (res 
cogitans), som var ett ”tänkande ting”. Dessa två substanser ansågs vara väsens-
skilda på grund av hur de styrdes. Likt en maskin menade Descartes att kroppen 
kunde styras av själen genom tallkottkörteln i hjärnan. Exakt hur denna påverkan 
skedde kvarstod dock som filosofiskt problem, se Bornemark (2018), s. 111–112. 
Förutom res extensa och res cogitans var även Gud en central del i Descartes teori 
som en övergripande kraft och svar på frågan varför människan överhuvudtaget 
existerade, se Bornemark (2018), s. 115–116. 
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icke-tänkande objekt och värderas lägre än själen, som anses vara ett 
medvetet, rationellt och aktivt subjekt.407 Denna hierarkisering har haft ett 
enormt genomslag i den västerländska idéhistorien, och den så kallade 
cartesianska dualismen har särskilt format synen på kropp och själ inom 
kristendomen.408  

Under slutet av 1800-talet, i samband med att Charles Darwins teorier 
om naturens och människans evolution blev alltmer populära i vissa kret-
sar, omförhandlades synen på relationen mellan kropp och själ. Religiösa 
förklaringsmodeller om världens ursprung blev öppet ifrågasatta, och 
naturalismen, som framhöll vikten av autenticitet och sinnlighet, fick infly-
tande inom litteraturen, vetenskapen och konsten.409 Flertalet intellektu-
ella intresserade sig därmed för den biologiska kroppen och det materiella, 
och den filosofiska och religiösa tudelningen av människan i kropp och 
själ kom att kritiseras.  

I detta sammanhang benämnde Ellen Key dikotomin kropp och själ som 
särskilt problematisk.410 Hon kritiserade framför allt att den transcenden-
tala själen uppvärderades på bekostnad av den ”syndiga” kroppens ned-
värdering. I likhet med en rad andra tänkare försökte Key att överkomma 
denna hierarkisering med hjälp av monismen, som blev ett centralt ele-
ment i av hennes världsåskådning från och med 1890-talet.411 

Monism som alternativ 
De flesta som befattat sig med Ellen Key och hennes författarskap har på 
ett eller annat sätt uppmärksammat hennes monistiska världsåskådning. 
Här utgör Ulf Wittrocks analys av Keys livstro och den evolutionistiska 
monismens funktion som en ersättningsreligion för kristendomen en cen-
tral utgångspunkt. Enligt Wittrock, som främst behandlar de tänkare som 
inspirerade Key till monismen, var detta ett perspektiv hon antog under 
tidigt 1890-tal efter att ha studerat den nederländske filosofen Baruch 
Spinozas (1632–1677) kritik av Descartes dualism.412 Key skrev även ett 
antal texter om monismen som blev offentligt omdebatterade eftersom 

407 Lloyd (1984); Prokhovnik (1999). 
408 Bornemark (2018), s. 113; Marc-Wogau (red.) (1992), s. 45.  
409 Jfr Ambjörnsson (2014), s. 142. 
410 Se bland annat Key (1898), s. 184. 
411 Weir (2012), s. 5. 
412 Wittrock (1953), s. 348, 350; se även Ambjörnsson (2012), s. 513. 
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hon proklamerade att monismen skulle bli det nya århundrades religion.413 
Denna tanke utvecklade hon senare i delar av sitt nästan femtonhundra 
sidor långa verk Lifslinjer I–III som publicerades 1903–1906. Förutom 
Spinoza nämner Wittrock ett antal andra källor till Keys intresse för den 
monistiska världsåskådningen, såsom Johann Wolfgang Goethe och Ernst 
Haeckel.414  

Men Keys monistiska tänkande rörde sig även bortom dessa författares 
idéer. I det följande har jag fokuserat på de fyra mest centrala komponen-
terna i Keys monism, nämligen enhetstanken, utvecklingstanken, kärleks-
läran och livstron. Syftet med denna analys är att illustrera hur hon sam-
manförde tankar från olika kunskapsområden såsom filosofi, naturveten-
skap och religion och på så vis bildade en egen version av monismen. Jag 
menar därmed att Key inte enbart var receptiv, utan även syntetiserande 
och i högsta grad produktiv som tänkare. Denna analys blir även viktig 
för att förstå hur hon med den monistiska livsåskådning kom att före-
språka en ny typ av uppfostran och etik, där både pedagogik och eugenik 
kom till användning.  

För Key innebar monismen som sagt en tro på enhet mellan kropp och 
själ. I samband med det naturvetenskapliga ifrågasättandet av Guds ex-
istens under slutet av 1800-talet uppkom en rad sekulära strömningar av 
denna idé. Enligt en sådan typ av monism fanns det inte någon evig, odöd-
lig människosjäl eller övernaturlig, gudomlig skaparkraft. Key företrädde 
följaktligen en uppfattning ”enligt hvilken själ och kropp samtidigt upp-
bygga hvarandra under anpassning till omgivningen”.415 Samexistensen av 
kropp och själ i jordelivet var det som räknades och målet med detta var 
människans utveckling. Key förband på detta sätt enhetstanken med ut-
vecklingstanken.416 Denna form av evolutionistisk monism popularisera-
des i Europa av Ernst Haeckel, som också var känd för sin rekapitulat-
ionsteori och lamarckism. Haeckel betraktade monismen som en empirisk 
verifiering av Spinozas filosofiska idé att materia och ande bestod av 
samma substans. Enligt religionshistorikern Todd Weir använde Haeckel 
begreppet monism första gången 1866. Det fick dock en större spridning 
först vid sekelskiftet 1900 i och med hans internationellt bästsäljande bok 
Die Welträthsel, eller Världsgåtorna, som den hette på svenska. 

413 Wittrock (1953), s. 353; se även Key (1894), (1898). 
414 Wittrock (1953), s. 341, 352–353.  
415 Key (1900a), s. 17. 
416 Jfr Key (1903), s. 41.  
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Den evolutionistiska monismens anhängare kom från vitt skilda poli-
tiska läger. Haeckel använde världsåskådningen till exempel för att legiti-
mera imperialism, men det fanns även feminister och socialister som me-
nade att den naturvetenskapligt inspirerade monismen gav ett vetenskap-
ligt underlag för en inkluderande humanism. Genom att biologisera olika 
aspekter av den mänskliga tillvar-
on, såsom könsskillnader och sex-
ualitet, kunde den kristna determ-
inismen nämligen tonas ned.417 

 Key verkar framför allt ha fa-
scinerats av Haeckel eftersom han 
hävdade att han kunde förklara 
alla livets områden utifrån natur-
vetenskapen. Hon framhöll ex-
empelvis att Haeckel inte drog 
gränserna mellan biologin och 
sociologin lika tydligt som andra 
naturvetare.418 Weir menar att 
detta gjorde monismen i Haeckels 
tappning intressant för många 
intellektuella, då han försökte 
”naturvetenskapliggöra” religion-
en, filosofin och politiken, samti-
digt som han bidrog med filoso-
fiska, religiösa och politiska ele-
ment till naturvetenskapen.419 

Bild I. Brevkort från Haeckel till Key i samband med hennes 60-årsdag år 1909.420 

417 Weir (2012), s. 2, 20. 
418 Key (1905), s. 180. 
419 Weir (2012), s. 14. 
420 Brevkort från Haeckel till Key 1909-12-08, Ellen Keys samling, L41a:9, KB. De 
verkar inte ha haft någon kontakt utöver detta brevkort, där Haeckel adresserade 
Key som ”mänsklighetens och de fritänkandes kloke diktare”. Originalcitat: ”der 
geistvollen Dichterin des freien Geistes und der Menschheit.” 
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Ytterligare en central del i Keys förståelse av monismen var hennes kär-
lekslära. Denna lära utkristalliserades sig i ett romantiskt kärleksideal som 
Inga Sanner menar att Key exemplifierade särskilt väl för den svenska 
kontexten vid 1900-talets början.421 Enligt Sanner kan detta kärleksideal 
förstås som en slags ersättning för den tomhet som människor upplevde 
när religionen inte längre kunde tjäna som förklaring till livets mening.422 
Key ansåg att kärleken, liksom evolutionen, var en kraft som genomsyrade 
den mänskliga tillvaron, enade världen och kunde upphäva motsatser.423  

Kärleken utgjorde på så vis en förbindelse mellan individens och mänsk-
lighetens intressen, då det som var till fördel för individen också ansågs 
vara till fördel för mänskligheten. Den individuella kärleken fick följaktli-
gen en överindividuell dimension då dess funktion, förutom den enskildes 
lycka, var att föra vidare släktet. Den heterosexuella kärleken ansågs där-
med vara en kraft som i bästa fall kunde ge upphov till de barn som skulle 
utveckla mänskligheten.424 Enligt Sanner lade Key stor vikt vid just släk-
tets utveckling.425 Hon hade även idéer om att kärleksfulla äktenskap var 
ett fundament för en god avkomma och en god uppfostran, vilket jag 
återkommer till i nästa kapitel.

Den fjärde och sista komponenten i Keys monism var livstron. Denna 
tro beskrivs ibland som synonym med monismen, och i tidigare forskning 
uppfattas den liksom evolutionismen som en sorts ersättningsreligion för 
Key.426 Så vad var det speciella med denna tro? Livstron var en profan 
världsåskådning, vilket innebar att den saknade koppling till en religiös 
institution och skrift.427 Med beteckningen livstro tog Key i stället ut-
gångspunkt i Goethes maxim ”livets mening är livet självt”.428 Enligt Witt-

421 Sanner (2003), s. 33. 
422 Sanner (2003), s. 47.  
423 Sanner (2003), s. 20–22. 
424 Sanner (2003), s. 21–22, se även s. 121. Key talar enligt Sanner uteslutande om 
den heterosexuella kärleken, se Sanner (2003), s. 21; se även Stenberg (2009), s. 
115–117. För studier om Keys syn på homosexualitet, se Borgström (2012); Kin-
nunen (2000), s. 200–205. 
425 Sanner (2003), s. 21–22. 
426 Förutom Wittrock (1953), se exempelvis Sanner (2003), s. 32–33; Baader 
(2005); Pironi, Jansson & Hällström (2016), s. 8–14. 
427 Sanner (2003), s. 32. 
428 Key (1905), s. 168, se även Key (1905), s. 238. Originalcitatet lyder: „Der 
Zweck des Lebens ist das Leben selbst”. 
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421 Sanner (2003), s. 33. 
422 Sanner (2003), s. 47.  
423 Sanner (2003), s. 20–22. 
424 Sanner (2003), s. 21–22, se även s. 121. Key talar enligt Sanner uteslutande om 
den heterosexuella kärleken, se Sanner (2003), s. 21; se även Stenberg (2009), s. 
115–117. För studier om Keys syn på homosexualitet, se Borgström (2012); Kin-
nunen (2000), s. 200–205. 
425 Sanner (2003), s. 21–22. 
426 Förutom Wittrock (1953), se exempelvis Sanner (2003), s. 32–33; Baader 
(2005); Pironi, Jansson & Hällström (2016), s. 8–14. 
427 Sanner (2003), s. 32. 
428 Key (1905), s. 168, se även Key (1905), s. 238. Originalcitatet lyder: „Der 
Zweck des Lebens ist das Leben selbst”. 
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rock använde Key termen troligtvis första gången i sin julottepredikan från 
1895, där hon skiljde på de ”mänsklighets- och livstroende” och de ”guds- 
och kristustroende”.429 Trots att Key var skeptisk till kristendomen såg 
hon det inte som en motsättning att beteckna monismen, i form av en 
kombination av enhets- och utvecklingstanken, kärleksläran och livstron, 
som en ny typ av religion.430 Med monismen, eller livstron som ny religion 
ville hon följaktligen upphäva en rad dualismer och skapa en helhetssyn 
på världen: 

Denna nya religion skall icke uppehålla dualismen mellan natur och kultur, 
kropp och själ, individ och samhälle, utan låta alla dessa moment samman-
smälta i en helhetsåskådning inför hvilken allt blir heligt. Icke genom att 
som nu helgas af en viss människas, Jesu ande, utan heligt endast och allen-
ast genom att söka förverkliga sina egna högsta utvecklingsmöjligheter.431  

En central tanke i Keys monism var just att varje människa skulle förverk-
liga och utveckla sig själv. Denna självförverkligande människa var dock 
inte ensam. Key menade att mänskligheten var beroende av samverkan 
och samvaron med andra. I detta sammanhang blev det tydligt vad hon 
tänkte att pedagogiken skulle ha för roll i mänsklighetens utveckling: 

Att utbilda sin kropp till det högsta möjliga mått af sundhet och skönhet; 
att fördjupa och förfina sin känsla, att göra sin intelligens vid, klar och rik, 
sin vilja fast och samlad — en sådan själfutveckling anser denna 
människa som sin högsta plikt.432 

Den människa hon syftade på här var den nya typ av människa hon ville 
att mänskligheten skulle fostra inför det nya århundradet. Denna uppfost-
ran skulle ske genom att beakta kropp, känslor, intellekt och vilja. När det 
gällde utbildningen och fostran av känslorna och intellektet menade Key 
att känslofostran vägde lika tungt som fostran av intellektet och att de inte 
kunde eller borde separeras.433 Exempelvis betonade hon vikten av att 
förstå 

429 Wittrock (1953), s. 365. I enlighet med idén om människans evolution såg Key 
kristendomen som ett steg i människan utveckling som inleddes med reformation-
en och upphävdes genom evolutionismen, se Wittrock (1953), s. 154. 
430 Key (1905), s. 207. 
431 Key (1898), s. 184. 
432 Key (1898), s. 160. 
433 Key (1905), s. 216. 
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att tanken ensam ger svaga känslobetoningar; att först när känslan hunnit 
bli så stark, att den bestämmer handlandet, kan detta i sin ordning fördjupa 
känslorna. Men känslorna bli starka endast när vissa intryck och vanor 
väcka och återväcka dem; när de vårdas och när de vördas.434  

Intellektet eller tanken kunde således inte påverka handlandet om känslan 
inte var närvarande. Känslorna borde därför väckas, vårdas och vördas i 
utbildning och uppfostran, vilket jag återkommer till i nästa kapitel.  

När det gällde Keys idé om viljebildning handlade det främst om att 
dana en individuell personlighet som inte följde strömmen utan gick sin 
egen väg. Med Friedrich Nietzsches begrepp talade hon om ”övermänni-
skans” ledarskap över ”hjorden” och gjorde således övermänniskan till ett 
ideal för pedagogiken. Hon poängterade dock att övermänniskan aldrig 
borde missbruka sin position i förhållande till ”hjorden”.435 Då målet med 
livet för den enskilda individen men också hela mänskligheten var utveckl-
ing och livsstegring menade Key att barnen och ungdomen hade en helig 
position i samhället.436 Som en symbol för förnyelse och framsteg utgjorde 
de unga en räddning från konservatism och ålderdom, och hon ansåg att 
de därför borde ha större inflytande i samhället.437  

Monismen gav alltså svar på frågan om hur uppfostran bör ske och vil-
ken roll som tillkommer den yngre generationen. Med den evolutionära 
monistiska livstron hade Key hittat ett sätt att förbinda naturvetenskapen 
med frågan om livets mening, vilket annars varit filosofins och religionens 
domän. I det följande ska jag undersöka hur Keys monistiska synsätt fick 
konsekvenser för hennes syn på kroppen, som hon på olika sätt ville upp-
värdera och nyskapa i monismens och människoförädlingens namn. 

Uppvärderingen och nyskapandet av kroppen 
I enlighet med den monistiska tron att världen enbart bestod av en sub-
stans och inte kunde separeras i materia och ande, menade Ellen Key att 
kroppen och kroppsligheten måste erhålla en högre ställning i samhället. 
Denna uppvärdering innebar ett erkännande av de mänskliga uttryck och 
erfarenheter som omfattade det fysiska, förnimbara varandet. Samtida 
kritiker reducerade ofta Keys idéer om kroppsligheten till ett föresprå-

 
434 Key (1905), s. 216. 
435 Key (1900b), s. 13–14. För Keys kritik av Nietzsche, se Key (1895), s. 32. 
436 Key (1900a), s. 2–3. 
437 Key (1905), s. 229; jfr även Berggren (1995), s. 40–47. 
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kande av ett hedonistiskt leverne eller en lössläppt sexualitet.438 Keys för-
ståelse av kroppsligheten inbegrep visserligen både erotik och njutning, 
men hennes idé om sinnlighet var bredare än så, och berörde religiösa, 
estetiska och etiska dimensioner av den mänskliga tillvaron.439 

För att förstå hur hennes monism påverkade hennes eugeniska och pe-
dagogiska tänkande har jag valt att undersöka på vilket sätt Key behand-
lade kroppen i sina texter. Här har jag blivit inspirerad av Claudia Lindéns 
analys av hur Key försökte upplösa dikotomin mellan kvinnligt och man-
ligt genom att sätta just kroppen i fokus. Inom feministisk teoribildning 
ses dikotomin och hierarkiseringen mellan kropp och själ som en starkt 
bidragande orsak till den västerländska filosofins nedvärdering av det som 
är kopplat till kvinnlighet. Kroppen, naturen och känslan står således i 
kontrast till manligheten som representant för själen, kulturen och förnuf-
tet.440 Lindén menar att Key i den tidigare forskningen ofta blivit utmålad 
som en särartsfeminist och biologisk determinist eftersom hon påpekade 
vikten av kvinnors kroppslighet.441 Men enligt Lindén bröt Keys förståelse 
av kön med det ovan omskrivna associationsmönstret där kvinnan 
blev kropp och mannen själ: 

Både mannen och kvinnan lever i en växelverkan mellan kropp och själ, där 
ingen är mer passiv eller aktiv än den andra. Kroppen var för Key ett sätt 
att ta sig ut ur just dualismens motsatser. Även om det fick till konsekvens 
att en problematisk skillnad mellan manligt och kvinnligt bevarades, så var 
framkallandet av könsskillnaden aldrig Keys huvudsyfte.442 

Huruvida Key med sin betoning på kroppsligheten ville upphäva dual-
ismen mellan kvinnligt och manligt kan diskuterats.443 Mycket tyder på att 
hon hade en stark övertygelse om att könens egenart var betydelsefull, och 
att detta grundade sig i en förståelse av den heterosexuella kärleken som 
komplementär.444 Däremot har Lindén en poäng i att kroppen hade en 
central betydelse hos Key då den utgjorde en kritikyta i relation till den 

438 Lindén (2002), s. 119–120; se även Sanner (2003), s. 77. 
439 Se exempelvis Key (1903), s. 23; jfr även Sanner (2003), s. 22. 
440 Jfr Lloyd (1984); Prokhovnik (1999).  
441 Lindén (2002), s. 193–196. 
442 Lindén (2002), s. 213, kursivering i original. 
443 Om Keys syn på kön, se bland annat Manns (2001); Borgström (2004); Sten-
berg (2009). 
444 Jfr Sanner (2003), s. 21–23. 
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kristna dualismen. Lindéns analys har följaktligen tjänat som en viktig 
utgångspunkt i min rekonstruktion och kontextualisering av hur Key 
sammanförde eugenik och pedagogik i sin idéproduktion. 

I det följande har jag analyserat hur Key problematiserade kroppen och 
kroppslighetens ställning i samhället och vad hon ansåg borde göras för 
att bejaka den. Jag har identifierat fyra olika kroppsföreställningar i Keys 
författarskap, som jag kallat i) den profana kroppen, ii) den födande 
kroppen, iii) den sköna kroppen, och iv) den skyddsvärdiga kroppen. 
Dessa föreställningar var en del av hennes monistiska världsbild, men 
också något som i högsta grad relaterade till hennes tankar om evolution, 
degeneration och människoförädling genom pedagogik och eugenik. 

Den profana kroppen 
Som Claudia Lindén poängterat tog Ellen Keys tänkande om kroppen sin 
början i en kristendomskritik och problematisering av åtskillnaden mellan 
kropp och själ.445 Key vände sig emot tron på möjligheten att leva vidare i 
ett evigt, gudomligt paradis efter jordelivet. Hon kritiserade även att den 
själsliga existensen värderades högre än den kroppsliga. Inom kristendo-
men hade kroppen länge setts som platsen där det syndiga ”köttet” och 
”anden” stod i strid med varandra.446 Det var också genom kroppen, eller 
mer specifikt genom sexualakten, som människans arvsynd ansågs föras 
vidare till nästa generation.447 Den kristna människan påbjöds därför att 
leva i avhållsamhet eller att enbart ha sexuellt umgänge inom äktenskapet 
för att reproducera sig. Detta bidrog starkt till en idé om en god och rat-
ionell sexualitet kontra en ond och syndig sexualitet.448 

Idén om kroppens, lustens och sexualaktens syndfullhet utgjorde således 
en viktig bakgrund för den kritik som Key riktade mot den lutherska kris-
tendomen vid 1800-talets slut. Som poängterats i föregående kapitel ifrå-
gasatte Key den kristna arvsynden. Men det var inte enbart arvsynden som 
hon kritiserade. Key motsatte sig även den kristna attityden till nakenhet, 
sexualitet och mänsklig reproduktion som något smutsigt, orent och 
skamfyllt. I Barnets århundrade framhöll hon exempelvis att “det kristna 
betraktelsesättet af människans tillblifvelse och hennes natur, hvars enda 

445 Lindén (2002), s. 206. 
446 Detta går tillbaka till aposteln Paulus läror om köttets syndfullhet, se vidare 
Grantén (2013), s. 48.  
447 Grantén (2013), s. 52. 
448 Laskar (2005), s. 50.  
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möjliga höjning ur syndafallet följder sker genom tron på Kristus” ut-
gjorde ett hinder för den mänskliga evolutionen.449 Detta hinder berodde 
enligt Key på att den mänskliga sexualiteten skambelagdes och att allt 
samliv som inte skedde inom äktenskapet var förbjudet. Hon ifrågasatte 
även det kristna idealet om askes, som hon menade bidrog till att naken-
het i konst och litteratur tabubelades.450 I stället för en sträng avhållsam-
het och tro på kroppens och själens tudelning menade hon att människan 
borde förädla de kroppsliga drifterna i jordelivet.451 

För att motverka ett kristet synsätt föreslog Key följaktligen en profan, 
naturvetenskaplig åskådning av människans kroppslighet. Detta blev en 
central del av hennes uppvärdering och omskapande av kroppsligheten, 
vilket betydde att befria människokroppen från skuld och skam samt be-
jaka kroppens drifter genom att förädla och använda dem på ”rätt” sätt. 
Men vad innebar det? Här efterlyste Key en ny sorts kroppslig etik med 
inspiration från antiken och den naturvetenskapliga evolutionismen: 

Det blir först när den naturvetenskapliga åskådningen genomträngt mänsk-
ligheten som denna återfår antikens fulla, naiva visshet om det kroppsligas 
betydelse. […] Först nu, sedan man vet huru själ och kropp uppbygga eller 
undergräfva hvarandra, börjar man återfå en andra, högre oskuld i fråga 
om kroppslighetens helgd och rätt.452 

Att hon använde sig av just antiken kan förstås som ett sätt att legitimera 
”nya” naturvetenskapliga idéer med hjälp av gamla ideal. Antiken var 
nämligen en vanlig referenspunkt inom kulturen och konsten under denna 
tid.453 Hänvisningen till antiken hjälpte henne också att sammanföra 
kroppsligheten, barnalstringen och kärleksläran: 

man måste på naturvetenskapens grund, i ny och ädlare form, återfå hela 
den antika kärleken till den egna kroppens skönhet och styrka, hela den an-
tika vördnaden för alstringens gudomlighet, förenad med hela det moderna 
medvetandet om den ideala kärlekens själfulla lycka!454 

449 Key (1900a), s. 6. 
450 Key (1900a), s. 7. 
451 Key (1900a), s. 6–7. 
452 Key (1900a), s. 4–5. 
453 Jfr Steorn (2006), s. 144. 
454 Key (1900a), s. 9–10. 
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Slutligen åberopade Key antiken som ett ideal då hon ansåg att männi-
skorna under denna tid hade en hög moral i samlivsfrågor och vågade 
reglera föräldraskapet därefter. Som ett exempel lyfte hon fram Spartas 
övervakning av dess invånares fysik och äktenskapsålder, vilket bidrog till 
en livskraftig avkomma. Hon framhöll även judendomens stränga äkten-
skaps- och hälsolagstiftning som en positiv förebild.455 Kristendomen hade 
enligt Key förvisso ”förandligat” människans samliv, men de kyrkliga 
dogmerna och föraktet för kroppsligheten hade också vanärat sexuali-
teten. Mot bakgrund av detta satte Key sitt hopp till en sorts sinnlig sexua-
letik: 

Denna nya etik kommer icke att kalla något annat samlif mellan man och 
kvinna osedligt, än det, hvilket ger upphof åt en dålig afkomma och för-
andleder dåliga villkor för denna afkommas utveckling. Och de tio budor-
den i detta afseende komma icke att skrifvas af religionsstiftaren men af na-
turvetenskapsmannen.456 

Hennes idé om kroppslighet, sexualitet och fortplantning var således 
sammankopplade med den eugeniska idén om att styra reproduktionen i 
en önskvärd riktning. Här fick samtidens naturvetenskaper en central roll, 
då de skulle kunna svara på frågor om sådant som var tabubelagt inom 
kristendomen. Key påpekade dock att naturvetenskapen ännu inte gjort 
”fullständiga iakttagelser” på den mänskliga reproduktionens områden, 
men att det fanns forskning som betonade ”de fysiska och psykiska villko-
ren för släktets höjande redan i och med alstrandet”.457 Här fick repro-
duktionen och den födande kroppen alltså en särskilt viktig roll. 

Den födande kroppen 
Då Ellen Key eftersträvande en profan kropps- och sexualetik krävde hon 
även en uppvärdering av den födande kroppen. Som flertalet feministiska 
teoretiker har poängterat uppfattas kroppen inom många religiösa och 
filosofiska sammanhang som lägre stående eftersom det associeras med 
”kvinnlighet”, medan själen, som anses inrymma tänkandet och förnuftet, 
värderas högre och associeras med ”manlighet”.458 Ett flertal feministiska 

455 Key (1900a), s. 10. Konsekvenserna av den fysiska övervakningen och Spartas 
krigiska historia var inget Key berörde, utan det tycks ha varit hur de reglerade 
vem som fick alstra barn som fascinerat henne, jfr Key (1900a), s. 171. 
456 Key (1900a), s. 11.  
457 Ibid. 
458 Lloyd (1984); Prokhovnik (1999), s. 37–38; Butler (1999/2006), s. 17. 
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tänkare har i anslutning till denna hierarkisering problematiserat att kvin-
nors biologi och möjlighet att bära barn blivit en del av underordningen 
gentemot männen.  

Detta kommenterade också Key. Måltavlan för hennes kritik var den 
protestantiska synen på den gravida och födande kvinnokroppen. I Bar-
nets århundrade påpekade hon exempelvis att kvinnor under forntiden 
fick en gudomlig status på grund av sin roll i barnalstringen, medan de 
inom den kristna läran ”blef gudomlig såsom jungfrumodern”.459 Medan 
modern inom kristendomen alltså frånkopplades den sexuella aktiviteten 
poängterade Key att de forntida och antika samhällena dyrkade fruktbar-
heten då de förstått att ett folks kraft låg ”i blomstrande kvinnors 
sköte”.460 I Lifslinjer I, där Key framför allt behandlade kärlekens och 
samlivets roll för mänskligheten, konkluderade hon att den kristna synen 
på barnalstring som något syndigt borde överges: ”Och i själfva villkoren 
för lifsförnyelsen såg kristendomen roten och upphofvet till synden i värl-
den. Hela denna åskådning måste öfvervinnas”.461  

En strategi som Key verkade använda sig av för att upphäva dualismen 
mellan kropp och själ var således att uppvärdera den gravida och födande 
kroppen och barnalstringens betydelse. Detta har bidragit till att Key i 
både då- och nutid blivit sedd som en biologisk determinist som ansåg att 
kvinnors främsta kall var moderskapet.462 Här har Claudia Lindén de-
monstrerat hur betydelsen av kvinnokroppen och moderskapet i Keys 
texter skulle kunna omvärderas. Exempelvis har hon pekat på den skillnad 
som Key gjorde mellan moderskap och moderlighet. Lindén menar nämli-
gen att moderligheten i första hand borde ses som en kulturell och inte 
biologisk företeelse hos Key.463 Det fanns alltså ingen ”naturlig” moders-
instinkt. Key menade i stället att kärleken till barnet följde av barnafostran 
och inte av barnafödandet.464 Den av Key präglade termen ”samhällsmo-
derligheten” var enligt Lindén inget ideal för ett biologiskt moderskap 
utan en politisk metafor för kvinnors plats i offentligheten. Hon konklu-

459 Key (1900a), s. 10. 
460  Ibid. 
461 Key (1903), s. 126. 

462 Se exempelvis Stenberg (2009), s. 124; Borgström (2004); Manns (2001); La-
gergren (2002). 
463 Lindén (2002), s. 173–188. 
464 Lindén (2002), s. 179–180; jfr även Key (1909), s. 167. 
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derar därmed: ”Key visade att både moderskap och moderlighet var pri-
märt sociala funktioner och inte naturliga reflexer”.465 

Huruvida Key var biologist eller hade en icke-essentialistisk syn på kön, 
kroppen, moderskapet och moderlighet har som sagt diskuterats i en rad 
tidigare studier och står inte i centrum för denna avhandling. En fråga som 
dock är viktig för min studie och relaterar till Keys förståelse av kön, 
kroppen och föräldraskap är varför hon ansåg att det var viktigt att män-
niskan skulle reproducera sig. Här träder Keys evolutionistiska och ”livs-
stegrande” motiv fram, och Lindéns tolkning av moderskapet och moder-
ligheten som primärt sociala funktioner hos Key skulle således kunna ifrå-
gasättas. I Barnets århundrade hävdade Key visserligen att den individu-
ella kvinnan hade rätt att avstå från moderskapet, och i stället kunde för-
värvsarbeta och delta i det offentliga livet.466 Men när hon tilltalade kvin-
nor som grupp betonade Key att hon hade försökt att 

öfvertyga kvinnorna att naturen – i det stora hela – icke meddelar kvinnan 
någon ”dispens från sitt kön”; att det på individerna, på nationen, på rasen 
slutligen hämnar sig, ifall kvinnorna småningom tillintetgöra, den innersta 
lifskraften i sin fysiska och psykiska varelse, moderlighetens kraft.467 

Jag tolkar detta som att Key ansåg att det skulle få negativa konsekvenser 
för individen, nationen och människosläktet om moderlighetens kraft 
undertrycktes och barnafödandet minskade.468 Moderskapstematiken 
relaterade alltså till den födande kroppen och även degenerationsproble-
matiken. Key framhöll dock att den moderlighet hon såg som ett ideal 
behövde utvecklas och fostras hos de samtida kvinnorna.469 På så sätt 
stämmer Lindéns idé om moderlighetens socialitet. Men grundat i Keys 
förståelse av kroppen och själens enhet var moderskapet och moderlighet-
en inte enbart socialt, och inte heller enbart biologiskt, utan alltid både-
och.  

Utifrån sin evolutionistiska och monistiska världsåskådning menade 
Key att kvinnor på gruppnivå hade en särskild roll i mänsklighetens ut-
veckling. Som litteraturvetaren Eva Borgström påpekat i en analys av den 

 
465 Lindén (2002), s. 187. 
466 Key (1900a), s. 87, 134. 
467 Key (1900a), s. 134–135. 
468 Jfr Key (1900a), s. 149–150. Se även ett senare resonemang om att kvinnors 
”födelseolust” och ”barnaskräck” utgjorde en ”stor folkfara”, Key (1924), s. 171.  
469 Key (1900a), s. 135. 
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samtida kvinnorörelsens kritik av Keys tankar om moderskapet ”kom 
kvinnors personliga intressen ofta i konflikt med mänsklighetens”.470 Key 
framhöll därför vikten av att flickor och kvinnor var medvetna om barnal-
stringens betydelse för släktet och sig själva. Här spelade eugeniken en roll 
som kunskapsinnehåll, medan pedagogiken blev relevant för att underlätta 
förmedlingen av de eugeniska kunskaperna. Med en ny sorts etik som 
frångick det protestantiska modersidealet skulle kvinnorna vända sig till 
naturvetenskap för att få kunskap om den biologiska reproduktionen. 
Detta var enligt Key viktigt för att ”gifva kvinnan en ny andakt inför sig 
själf som könsvarelse”.471  

Uppvärderingen av den gravida och födande kvinnokroppen ansåg Key 
skulle bidra till möjligheten att tala mer öppet om fortplantningens villkor. 
Detta skulle på sikt också kunna innebära att samhället införde eugeniska 
restriktioner som förbättrade människosläktet, då en mer medveten möd-
raskara inte skulle låta degenererade fäder bli föräldrar till deras barn. En 
sådan utveckling låg dock långt i framtiden enligt Key, och det skulle tro-
ligtvis dröja många generationer innan kvinnor utvecklade instinkten ”att 
icke göra en fysiskt eller psykiskt förfallen eller urartad man till far åt sina 
barn”.472  

Den sköna kroppen 
Ett tredje sätt som Key ville uppvärdera kroppsligheten på, var genom att 
framhålla den estetiska dimensionen, vilken hon ansåg var centralt för 
människans utveckling, njutning och lycka.473 Utgångspunkten var att de 
flesta människor hade ett skönhetssinne som kunde kultiveras eller ”od-
las” genom att ta del av och utföra olika konstformer och kroppsövning-
ar.474 En annan grundläggande tanke var att den fysiska omgivningen 
påverkade människan, vilket hon framför allt utvecklade i publikationerna 
Skönhet för alla från 1899 och Folkbildningsarbetet från 1906. I inled-
ningen till Folkbildningsarbetet deklarerade hon till exempel att boken 

470 Borgström (2004), s. 18. 
471 Key (1900a), s. 10.  
472 Key (1900a), s. 34. 
473 Keys tankar om estetikens roll för människan har behandlats i ett flertal studier, 
se bland annat Ambjörnsson (1991), (2012), s. 416–450; Lengborn (2002); Bur-
man (2012), s. 108–110.  
474 Jfr Ambjörnsson (1991), s. 273. Här är det oklart om Key inkluderade de indi-
vider som hon ansåg var degenererade. 
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hade syftet att ”föra konsten till folket och folket till konsten”.475 Den 
emancipatoriska idén blev särskilt framträdande när hon betonade att 
folkbildningens mål var ”att hvarje medborgare skall blifva och känna sig 
vara delägare i vår kultur”.476  

Vad var då nyttan med folkbildningsarbetet och skönhetssinnets ut-
veckling? Key menade att den enskilda människans liv blev rikare eftersom 
konsten och skönhetssinnet ökade förmågan att leva hälsosamt, männi-
skovärdigt och lyckligt. Men det fanns även andra fördelar. Exempelvis 
kunde hantverkarna öka produktionsvärdet på sina varor:  

Ju mer smak och förfining, som hela folket äger, dess mer visar sig också 
dessa egenskaper inom industrien och handtverket, och detta ökar betydligt 
äfven det ekonomiska värdet af deras produktion.477 

Konsten hade således en förädlande aspekt som mångfaldigade sig; ju 
skönare tillvaron för individen var, desto skönare och mer värdefulla ting 
kunde den skapa. Detta ledde till ett vackrare och bättre samhälle, som i 
sin tur bidrog till att människan kunde skapa nya betydande verk som 
förädlade samhället ytterligare.478 

Med slagord om ”vardagsskönhetens” betydelse hade hennes andra 
skrift om estetik, Skönhet för alla, nästintill karaktären av en inrednings-
guide riktad till arbetarkvinnor. Enligt Ronny Ambjörnsson var Key i 
denna skrift särskilt inspirerad av Arts and Crafts-rörelsen från England. 
Detta innebar att hon i William Morris (1834–1896) och John Ruskins 
(1819–1900) anda ville ”förena konst och konsthantverk, skönhet och 
vardag”.479 Key betonade att skönhet och funktion hängde samman. Detta 
var ett ideal hon tagit från naturen, där det ändamålsenliga var det vackra 
och fullkomliga.480 Om heminredning skrev hon till exempel: 

Saken måste, liksom hvarje föremål i naturen gör det, fylla sitt ändamål 
med enkla och uttrycksfulla medel, annars har den ej uppnått skönheten, 
oaktat [att] den motsvarar nyttans kraf.481  

 
475 Key (1906b), s. iii. 
476 Key (1906b), s. 46, kursivering i original. 
477 Key (1906b), s. 86. 
478 Ibid. 
479 Ambjörnsson (1991), s. 272. 
480 Ambjörnsson (2012), s. 443. 
481 Key (1899), s. 4.  
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Idén om en slags ”naturlig funktionalitet” återkom även Key till när det 
gällde skönhetens roll i den mänskliga reproduktionen. Hon menade näm-
ligen att skönheten hade en speciell betydelse för kärleken vid valet av 
partner. I Barnets århundrade hänvisade hon exempelvis till den fin-
ländske sociologen Edward Westermarcks (1862–1939) bok The History 
of Human Marriage, där han hävdade att det fanns ett samband mellan 
individens skönhet, hälsa och livsduglighet: 

Han anser detta bero därpå, att individer med dessa [sköna] drag just äro 
de bäst anpassade för sina lifsuppgifter. Det blir således en följd af det na-
turliga urvalet att de individer komma att anses skönast, att just de mest ef-
tersträfvas, hvilka först och främst som människor fylla den mänskliga org-
anismens allmänna uppgifter, som könsvarelser sitt köns, och som rasvarel-
ser bäst äro anpassade till de dem omgifvande villkoren. […] Sålunda har 
hos släktet den smak utbildat sig, enligt hvilken den bästa anpassningen fö-
refaller som den högsta skönheten.482 

Kroppslig skönhet var följaktligen viktigt för att bli vald som partner och 
fyllde en roll vid förbättringen av människosläktet. Estetiska uttryck an-
sågs även kunna ha en förädlande aspekt på människan. Key resonerade 
exempelvis om exponeringen för olika typer av konst skulle kunna på-
verka det ännu ofödda barnet under graviditeten.483 Hon menade därför 
att det var viktigt att 

icke endast att finna hvilka de villkor äro, som gifva det bästa urvalet, utan 
äfven hvilka de yttre villkor äro, som stärka eller försvaga de, redan genom 
det naturliga urvalet grundlagda, egenskaperna.484 

Förutom konstens påverkan diskuterade hon i detta sammanhang vikten 
av människans fysiska aktivitet. Den fysiska aktiviteten fick dock inte gå 
till överdrift eller leda till överansträngning. Key poängterade att ”täflings-
raseriet” och ”sportfåneriet” borde undvikas och kunde vara ödesdigert, 
särskilt för kvinnor. Anledningen till detta var troligtvis att ett utpräglat 
konkurrenstänkande betraktades som hämmande för omsorgsbildningen 
och kunde vara negativt för moderligheten. Men viss sorts idrott och 
gymnastik, samt lek, vandring och friluftsliv ansåg hon kunde vara ”en af 
släktets yppersta källor till fysisk och psykisk förnyelse”.485 Keys idéer låg 

482 Key (1900a), s. 15–16. 
483 Key (1900a), s. 18. 
484 Key (1900a), s. 17. 
485 Ibid. 
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således nära de tankar om fysisk aktivitet som förnyade kraft, vilket Karin 
Johannisson påpekat var en central del av samhällshygienismen i Sverige 
vid början av 1900-talet.486 Denna typ av kroppslighet passade också väl 
in i tidens reformpedagogiska strävanden.487 

Key återkom till vikten av den måttliga fysiska aktiviteten i Folkbild-
ningsarbetet några år senare. Här poängterade hon bland annat att dansen 
och sången kunde levandegöra de individer som deltog i olika folk-
bildande aktiviteter, eftersom de muntliga föredragen inte var tillräckliga. 
Sånglekar och dans påstods motverka den ensidiga kroppsliga bildning 
som den svenska gymnastiken bidragit till. Vissa dansrörelser ansågs även 
vara kultiverande, då de återspeglade människans sinnelag: 

Hållning och åtbörder stå i nära förening med sinnelaget. Värdiga, vackra 
rörelser återverka på detta, medan å andra sidan klumpiga beteenden bibe-
hålla grofva känslor. Äfven detta visste hellenerna, och den sköna dansen 
var hos dem en del af den gudstjänstliga andakten! Den allsidigt utvecklade 
kroppen är den lifsdugligaste, med andra ord fullkomligaste, med andra 
ord vackraste 488 

För Key hade estetiken alltså inte enbart en funktion som en yttre påver-
kan på människans kropp och själ. Människans inre sinnelag kunde även 
återspeglas genom kroppen. Här kopplade hon samman kroppslig skön-
het, fullkomlighet och livsduglighet, vilket innebar att bildningen eller 
”odlingen” av kroppen genom estetiska aktiviteter och kroppsövningar 
fick en central roll i Keys förståelse av förhållandet mellan kropp och själ. 
Då hon förstod dem som en enhet var det följaktligen viktigt att inte 
lämna estetiken och kroppsligheten utanför bildningsarbetet, samlivet eller 
vardagslivet. 

Den skyddsvärdiga kroppen 
Avslutningsvis har jag undersökt hur Ellen Key ville uppvärdera kroppen i 
olika situationer där den riskerade att förfalla eller fara illa, exempelvis 
vid kroppsstraff och tungt fysiskt arbete. I och med de ändrade produkt-
ionsformerna med hälsovådliga kemikalier och oreglerade arbetstider i 

 
486 Johannisson (1998), s. 226–227. 
487 Se exempelvis Baader (2005), s. 87–94. Vikten av kroppslig skönhet och aktivi-
tet har även behandlats inom gymnastikens och idrottens historia, se exempelvis 
Ljunggren (1996); Tröhler & Westberg (2017) och artiklarna i samma temanum-
mer. 
488 Key (1906b), s. 159, kursivering i original. 
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industri och fabriker ansåg Key att det var nödvändigt att införa särskilda 
skyddslagstiftningar, så att människokroppen inte riskerade att degene-
rera. Key försvarade därmed lanseringen och utbyggnaden av sociallag-
stiftningen högljutt. Detta syns bland annat i första delen av Barnets år-
hundrade, där titlarna på de flesta kapitlen innehåller begrepp som barns 
och kvinnors rätt, samt mödra- och barnaskydd. Anledningen till att kvin-
nors och barns rätt och skyddsvärdighet nästan alltid nämndes tillsam-
mans berodde på att Key menade att de inte gick att separera: 

barnaskyddet och kvinnoskyddet stå i en sådan växelverkan att de icke 
kunna skiljas! Dessa förkrympta mödrar föda i sin ordning barn, som äfven 
de redan i födelsen bli förkrympta och med försvagad motståndskraft bära 
arbetsbördan eller på afkomman fortplanta sin svaghet. Orsak och verkan 
gripa här in i hvarandra så oupplösligt, att de icke rättvist kunna fördelas 
mellan barnaarbetet eller kvinnoarbetet hvar för sig.489 

Detta citat visar tydligt hur Key ansåg att förälderns kroppslighet och 
hälsa påverkade det kommande släktet, och att mödrar hade en särskild 
roll att fylla i detta sammanhang. Key var följaktligen kritisk till kvinnors 
och barns förvärvsarbete i fabriker och industrin: ”Allestädes, där indu-
strien utvecklar sig, tages kvinnan från hemmet, barnet från lek och 
skola”.490 Hon poängterade även att kvinnors ”utearbete”, det vill säga 
arbete utanför hemmet, bidrog till att framför allt arbetarklassens barn 
blev själsligt och kroppsligt förstörda och berövades sin ”lifsduglighet” 
innan de ens blivit födda.491  

Key var alltså skeptisk till industrialiseringens framfart och såg den ut-
bredda massfattigdomen i städerna som modernitetens baksida. Det var 
ingen ljus bild hon målade av livet i den industrialiserade staden, särskilt 
inte när det gällde arbetarklassen och deras barn: 

Överansträngda mödrar, supiga fäder, usla bostäder, […] otillräcklig föda, 
ärftliga sjukdomar, särskildt syfilis, för tidigt arbete – allt detta visar sina 
följder i de utmärglade, vissnade, såriga barnakroppar, hvilka på sjukhusen 
stundom kunna botas från den tillfälliga sjukdomen, men däremot ej be-
frias från följderna af de villkor, under hvilka de födas och fostras.492 

489 Key (1900a), s. 91. 
490 Key (1900a), s. 50. 
491 Key (1900a), s. 47–48. 
492 Key (1900a), s. 49. 
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I industrialiseringens kölvatten såg Key en fara för degeneration, men det 
handlade inte enbart om hur arbetet och den sociala misären påverkade 
kroppen. Hon menade även att hemmets plats i den mänskliga tillvaron 
riskerade att förlora sin betydelse eftersom både kvinnor och barn 
arbetade och fick mindre tid i familjen. De sociala banden löstets således 
upp i ”storindustriens kraf på billigt arbete” och kvinnors ”utearbete” 
påverkade enligt Key den sociala stabiliteten i familjen.493 

Hennes förslag var följaktligen att begränsa kvinnors förvärvsarbete så 
att de kunde ansvara för de små barnens uppfostran.494 Till dess att denna 
reform var genomförd menade hon att en omfattande skyddslagstiftning 
för kvinnor och barn i arbetet borde antas.495 Exempelvis såg hon gärna 
en förkortning av kvinnors arbetstid och möjlighet till ledighet i samband 
med förlossning och graviditet, så att avkomman inte skadades fysisk.496  

Key ville även avskaffa barnarbetet i industrin och på gatan då hon 
menade att det hade en negativ kroppslig och psykisk inverkan på barnen. 
Med en internationell utblick hävdade Key visserligen att Sverige vid 
sekelskiftet 1900 var ett av de ”minst skuldbelastade i fråga om 
barnarbetet”.497 Hon ansåg ändå att förekomsten av barnarbete borde 
minimeras helt eftersom det förelåg en risk för skadlig påverkan på de 
kommande generationerna.  

För Key innebar kroppslighetens uppvärdering också ett ställningsta-
gande mot barnagan och prygelstraff, vilket har bidragit till hennes anse-
ende som progressiv pedagog och barnrättspionjär. I Barnets århundrade 
hävdade hon exempelvis att ”strykpedagoger” borde ”lära sig uppfostra 
med hufvudet i stället för med händerna”.498 Med hänvisning till Come-
nius ansåg hon att prygel inom barnuppfostran fungerade lika bra som att 
stämma ett instrument med knytnävarna i stället för med örat.499 Key 
skrev även att det inte fanns en säkrare måttstock ”på den växande kul-

493 Key (1900a), s. 50. 
494 Som tidigare poängterats menade Key att det inte var fel om den individuella 
kvinnan valde att förvärvsarbeta. Hon var dock kritisk till att det ansågs vara en 
frihet för kvinnor att arbeta ”som ett träldjur för att nå det existensminimum, som 
skiljer henne från svältdöden”, se Key (1900a), s. 90. 
495 Key (1900a), s. 50. 
496 Key (1900a), s. 145–149. 
497 Key (1900a), s. 54. 
498 Key (1900b), s. 28. 
499 Key (1900b), s. 24. 
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turen inom ett folk än den växande ovilja mot kroppsligt förnedrande 
straff!”500 Att kroppsligt tukta barn eller vuxna var alltså ett tecken på en 
låg moralisk utveckling.501 Key formulerade följaktligen sina tankar om 
barnets rätt och kroppens skyddsvärdighet mot bakgrund av ett evolut-
ionärt perspektiv och med oro för mänsklighetens moraliska utveckling.  

Hon menade avslutningsvis att ”samhälleligt prygel” av fångar och 
ungdomar inte åstadkom någon moralisk förändring eller minskade åter-
fallsförbrytelsens omfattning.502 I ett resonemang om prygelstraff för de så 
kallade ”ligapojkarna”, en typ av urbana ungdomsbrottslingar som många 
kopplade till fabriksarbetet, folkskolans omoraliska miljö och en allmänt 
sjunkande sedlighet, gav hon ett intressant lösningsförslag: 

Vore det icke ett bättre försök än pryglets införande att uppe i Norrland 
bilda små samhällen af ”ligapojkar” och försöka uppfostra dem genom 
jordbruksarbetets förädlande inverkan? Men icke i anstalter, liknande de 
föga verksamma som redan finnas, hvilka icke äro byggda på psykologiska, 
endast på disciplinära principer och således förbli utan väsentlig betydelse, 
emedan de äro upptuktande, icke uppfostrande.503 

I konstrast till det degenererande fabriksarbetet framhöll Key här jord-
bruksarbetet som förädlande. I citatet blir det även tydligt att hon inte 
hyste mycket tilltro för disciplinära åtgärder och upptuktande, utan lade 
vikten vid uppfostran och psykologi. För att komma till rätta med de 
samhällsproblem som de industrialiserade länderna stod inför, det vill säga 
fattigdom, social nöd och kriminalitet, var en ny typ uppfostran vägen 
framåt. För Key grundande sig denna nya uppfostran i den monistiska 
insikten om kroppens och själens enhet, vilket syntes i hennes resonemang 
om kroppens profanitet, reproduktionsförmåga, estetiska dimension och 
skyddsvärdighet. 

Konklusion 
I detta kapitel har jag analyserat hur dikotomin mellan kropp och själ fick 
betydelse för Ellen Keys eugeniska och pedagogiska tänkande. I enlighet 
med en monistisk världsåskådning ansåg Key att människan inte borde 
separeras i kropp och själ, utan skulle förstås som en helhet. Denna en-

500 Key (1900b), s. 26. 
501 Key (1900b), s. 23. 
502 Key (1900a), s. 65. 
503 Key (1900a), s. 67. 
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hetstanke var bara en del av Keys uttolkning av monismen. Hon samman-
förde den också med utvecklingstanken, som utgjorde en sorts utgångs-
punkt och målbild för människosläktet. Genom evolutionismen kom na-
turvetenskapliga förklaringsmodeller om villkoren för människans existens 
att bli betydelsefulla. Här blev även Keys kärlekslära viktig. Den roman-
tiska, heterosexuella kärleken kunde nämligen, liksom evolutionen, skapa 
mening i den enskilda människans liv och vara ett instrument för utveckl-
ingen av människosläktet genom barnalstring. Alla dessa tankar inlemma-
des i hennes livstro, vilket var en profan livsåskådning som handlade om 
att bejaka livet. Monismen i Keys tappning kan på så vis förstås som ett 
sätt att överbrygga den cartesianska dualismen och skapa mening i en 
tillvaro där kristendomens läror förlorat i betydelse.504  

Som ett led i att sprida den monistiska världsåskådningen ville Key att 
kroppen skulle uppvärderas och omvärderas i förhållande till själen. Jag 
har därför undersökt på vilket sätt kroppen och kroppsligheten behandlats 
på olika sätt i Keys författarskap. En tydligt framträdande idé var hennes 
föreställning av kroppen som naturvetenskaplig och profan. I och med en 
icke-kristen förståelse av kroppen menade Key att de yngre generationerna 
inte borde fostras att känna skuld inför en kristen Gud, utan till de kom-
mande släktena:  

Barnet måste växa upp utan känslan af skuld till Gud, men däremot af en 
djup skuld till sitt släkte; en skuld, som det endast genom att varda en allt 
rikare och högre lefvande förmår gälda.505 

Att ta hand om kroppen som ett led i den generella människoutvecklingen 
blev således en betydelsefull del i Keys tänkande. Detta syns särskilt väl 
när hon behandlade teman som sexuell reproduktion, graviditet och mo-
derskap, kroppens estetiska dimension och kroppens skyddsvärdighet. 
Den evolutionistiska monismen bildade således ett viktigt fundament för 
att förstå hennes pedagogiska och eugeniska idéer. För att kunna skapa 
det nya århundradets människor förespråkade Key en ny kroppsetik, som 
även innebar en ny sexualetik, en ny uppfostran och en ny skyddslagstift-
ning. Detta innebar bland annat att hon förordade en uppfostran och 
undervisning som beaktade människan holistiskt, det vill säga som en 
kroppslig, intellektuell, kännande och estetisk varelse med en egen person-
lighet och stark vilja.  

504 Jfr Sanner (2003), s. 28–31. 
505 Key (1905), s. 86, kursivering i original. 
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Men det var inte enbart kroppens relation till själen som hon ansåg 
skulle omdanas. Key lyfte även fram utbildningen av förnuft och 
känsla som centralt för att människosläktets skulle kunna utvecklas till det 
bättre. Hur detta skulle gå till och på vilket sätt förbindelsen mellan 
förnuft och känsla gjorde att Key blev omskriven som en biolog av 
samma kaliber som Francis Galton ska behandlas i nästa kapitel.  
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Kapitel 7. Förnuft och känsla 
Liksom tudelningen mellan kropp och själ har dikotomin förnuft och 
känsla också varit föremål för diskussion inom både filosofin och idéhisto-
rien. Som tidigare nämnts relateras dessa dikotomier ofta till varandra, 
vilket har inneburit att förnuftet och det logiska tänkandet likställts med 
det själsliga, medan känslan förknippats med irrationalitet och kroppslig-
het. Ellen Key var, som jag demonstrerat i föregående kapitel, övertygad 
om att den monistiska världsåskådningen var ett sätt att upplösa dual-
ismen mellan kropp och själ. I detta kapitel ska jag undersöka på vilket 
sätt hon även eftersträvade att upplösa dikotomin mellan förnuft och 
känsla, och vad detta innebar för hennes idéer om pedagogik och eugenik. 
Genom att framhålla båda aspekternas roll i undervisningen argumente-
rade Key för att förnuft och känsla var högst förbundna. Hon hävdade 
också att de var centrala för mänsklighetens utveckling, vilket bland annat 
kom till uttryck i hennes kärlekslära.  

Då hon betonade känslornas, kärlekens och naturvetenskapens roll för 
människosläktets evolution, sammanförde Key förnuft och känsla genom 
att ”vetenskapliggöra” kärleken och ”känslomässiggöra” naturvetenskap-
en. Därigenom inspirerade Key två brittiska rasbiologer till en sorts femin-
istisk eugenik och erhöll statusen som en av de mest framstående pionjä-
rerna på människoutvecklingens område, tillsammans med Francis Galton. 

”Kunskapen dödar, känslan gör lefvande” 
Det finns en mängd studier som framhållit de idétraditioner och författare 
som påverkat Ellen Keys pedagogiska tänkande om uppfostran och under-
visning. Här utgör uppmärksammade namn exempelvis renässansförfatta-
ren Michel de Montaigne (1533–1592), upplysningstänkarna John Locke 
(1632–1704) och Jean-Jacques Rousseau samt filosofen Herbert 
Spencer.506 Men Key tog inte enbart intryck av dessa författare, hon utö-
vade också kritik, vilket Thornbjörn Lengborn påpekat:  

Ellen Key har naturligtvis hämtat incitament från skilda författare, men 
hon har i regel självständigt tagit ställning till vad hon mött. Hon har ut-
vecklats under olika påverkan, smält intrycken och skapat en syntes, som 
till sin kärna förblir självständig.507 

 
506 Se exempelvis Ambjörnsson (2014); Burman (2012); Mann (2004), s. 125–140; 
Dekker (2000); Stafseng (1996); Lengborn (1977a), s. 63–83. 
507 Lengborn (1977a), s. 82. 
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Denna kritik och självständighet framgick tydligt när hon problematise-
rade pedagogikens tudelning mellan känslolivet och det rationella tänkan-
det. I Barnets århundrade framhöll hon till exempel att det var minst lika 
viktigt att utveckla känslorna som att utbilda förnuftet. Hon kritiserade i 
detta sammanhang Rousseau och Spencer för att de inte hade tillräckligt 
mycket kunskap om barnets själsliv och att de framhållit att förnuftet 
skulle utbildas före känslan och fantasin. I kontrast till detta ansåg hon att 
uppfostraren borde ta hänsyn till det individuella barnets fantasi- och 
känslovärld.508  

En sådan typ av uppfostran kunde enligt Key bäst uppnås i hemmet, 
och inte i Kindergarten, som hon kritiserade som en institution som åstad-
kom ”hjordmänniskor” och inte individer.509 Om uppfostraren tog ut-
gångspunkt i det enskilda barnet och dess känslomässiga och intellektuella 
utbildning, skulle även det sociala ansvarstagandet utvecklas, vilket hon 
sammanfattade uttrycksfullt såhär: 

Man måste hafva ett hjärta någonstädes i kroppen, för att hafva 
en verklig jämvikt äfven i hufvudet. Och endast den, som lärt sig älska 
några få så djupt, att han kan dö för dem, skall bli i stånd att på ett skönt 
sätt lefva för många.510 

I detta resonemang berörde hon förutom jämvikten mellan känsla och 
förnuft även individens relation till kollektivet, vilket är en tematik jag 
kommer utveckla i nästa kapitel.  

Ytterligare ett område där Keys kritik av tudelningen mellan förnuft 
och känsla framgick tydligt var den estetiska bildningen. Hon påpekade 
att undervisningen blev kontraproduktiv om eleverna inte hunnit upptäcka 
känslorna inför konsten och i stället började i en förnuftsundervisning. 
Inom utbildningen på de estetiska områdena anmärkte hon följaktligen 
tillspetsat att ”[k]unskapen dödar, känslan gör lefvande”.511  

En liknande kritik framkom även när hon definierade innebörden av 
bildning i ett föredrag från 1897. Häri kritiserade hon att förståndsbild-
ningen prioriterades på bekostnad av känslan och fantasin i skolans 
undervisning.512 I stället för att tala om flera olika former av bildning före-

508 Key (1900b), s. 200. 
509 Key (1900b), s. 73. 
510 Key (1900b), s. 74. 
511 Key (1900b), s. 92. 
512 Key (1897), s. 9. 
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ställde hon sig att framtidens verkligt bildade människa förenade förnuft, 
känsla, smak och handling: 

Inför denna nyskapelse – den bildade människan – tänker man ej på hjär-
tats eller hufvudets eller smakens eller sättets bildning. Ty hennes tillvaro 
som bildad består just däri: att hos henne ingen skillnad är möjlig att  
upptäcka mellan de olika slagen af bildning.513 

Med hänvisning till betydelsen av verbet ”bilda” begrundade Key analogin 
mellan människans bildning och att förädla ett råstoff på följande sätt: 

Om vi fasthålla denna ordets betydelse och öfverföra tanken från de 
bildande konsterna till konsten att bilda en människa, så blifva alla denna 
människas egenskaper, förståndet lika väl som känslan, fantasien lika väl 
som kunskapsförmågan, de kroppsliga organen lika väl som skönhetssin-
net, endast stoff, råämnen. Och individen blir bildad – alldeles som konst-
värket blir det – genom att dessa råämnen på ett sådant sätt sammanställas 
och utarbetas, att de erhålla en inbördes harmoni, ett nytt högre tillvarelse-
sätt; att såväl kroppens och själens krafter, som de olika själsförmögenhet-
erna sinsemellan, samvärka och sammansmälta till en ny skapelse.514 

Att sammanföra och balansera motsatser svarade följaktligen på frågan 
hur Key ville att skapandet av den nya människan skulle gå till. Hon var 
emellertid inte ensam om att påpeka känslans betydelse för pedagogiken. 
Det var tvärtom en central tanke hos ett flertal reformpedagoger, liksom 
deras föregångare.515  

Det som dock är intressant med Keys föreställning om sambandet mel-
lan förnuft och känsla var att det även hade betydelse för hur hon tänkte 
sig att mänskligheten skulle förbättras genom kärlek. Här fick också hen-
nes tankar om eugenik och pedagogik en särskild roll, vilket jag ska illu-
strera i nästa avsnitt. 

Känslornas och kärlekens betydelse för släktets utveckling 
Enligt Inga Sanner var Ellen Keys kärlekslära högst förbunden med hennes 
idéer om mänsklighetens reproduktion och utveckling: 

 
513 Key (1897), s. 26, kursivering i original. 
514 Ibid. 
515 Jfr Röhrs (1995), s. 12. 
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För Key var det övergripande målet mänsklighetens gradvisa förädling och 
kärleken ett medel att åstadkomma det. Barnet blev för henne den konkreta 
manifestationen av hoppet om en mer fulländad framtid.516  

Utifrån detta resonemang, där kärleken och evolutionen fick sin fulländ-
ning i barnet, menar jag att det går att rekonstruera hur Keys pedagogiska 
och eugeniska idéproduktion möts. Genom det Key kallade ”kärlekens 
urval”, det vill säga det individuella och känslobetonade valet av en part-
ner, framträdde den eugeniska idén att det går att förbättra mänskligheten 
genom att alstra och uppfostra barn i och genom kärlek.517  

Som tidigare poängterats menade Key att vikten av detta val måste läras 
ut till de yngre generationerna, så att blivande makar, och särskilt kvin-
nor, inte gjorde en degenererad partner till medförälder. Enligt min analys 
ansåg Key att det fanns flera sätt att bejaka kärlekens urval: i) genom upp-
fostran och utbildning, ii) genom negativ och positiv eugenik, det vill säga 
att förhindra eller uppmuntra föräldraskapet hos olika individer, samt iii) 
genom utvecklingen av en ny äktenskapslag som höll sig à jour med den 
rashygieniska vetenskapen.518 När det gällde de två sista punkterna pläde-
rade Key som tidigare nämnts för eugeniskt godkända äktenskap genom 
läkarintyg: 

Och det synes mig som om det för samhället borde vara minst lika viktigt 
att erhålla läkares intyg om lämplighet för äktenskapet som om lämplighet 
för krigstjänsten! I ena fallet gäller det att gifva, i det andra att taga lif och 
ehuru det senare hittills visserligen blifvit betraktadt som en långt allvarli-
gare angelägenhet än det förra, torde dock ett vaknande samfundsmed-
vetande snart komma att påyrka ett steg i den nämnda riktningen.519 

Hon menade även att dessa läkarintyg kunde kompletteras med släkt-
forskning, så att eventuella ärftliga åkommor i släkten identifierades innan 
äktenskapet ingicks.520 Key var emellertid medveten om att äktenskaps-
förbud inte automatiskt skulle förhindra oönskade föräldraskap. På denna 
punkt hoppades hon att pedagogiken skulle kunna göra nytta med upp-
fostran till avhållsamhet och kunskap om ”lifvets mysterium”, det vill 
säga den sexuella reproduktionen. Till dess att människor frivilligt avstod 

516 Sanner (2003), s. 121. 
517 Key (1903), s. 123–124. 
518 Jfr Key (1900a), s. 16–17, 30, (1903), s. 129, 136, (1914), s. 200. 
519 Key (1900a), s. 42. 
520 Key (1903), s. 129, se även (1914), s. 199–203. 
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föräldraskapet menade hon dock att det behövdes en lagstiftning för att 
påskynda omvandlandet av känslorna.521 Hur denna fostran konkret 
skulle gestaltas återkommer jag till i ett senare kapitel. Dessförinnan ska 
jag utveckla hur Keys idé om kärlekens urval byggde på en i allra högsta 
grad förnuftig, naturvetenskaplig förståelse av människan och dess föräd-
ling, som kombinerades med en föreställning om kärlekens och känslans 
evolutionära betydelse. 

En ny samlevnadsetik 
Som tidigare poängterats kritiserade Ellen Key den kristna föreställningen 
att den utomäktenskapliga kärleken var osedlig och att sexualiteten var en 
lågt stående drift. För att ändra på detta föreslog hon att naturvetenskap-
en borde ha ett större inflytande över samlevnadsetiken, och att kärlekens 
urval borde vara en guidande princip. Detta skulle på sikt bidra till en ny 
typ av kropps- och sexualetik och förhindra att föräldrar gav upphov till 
en så kallad ”dålig afkomma”, vilket behandlades i föregående kapitel.522  

I Barnets århundrade kom Keys förespråkande av en naturvetenskaplig 
kunskap särskilt tydligt till uttryck. I det första kapitlet, ”Barnets rätt att 
välja sina föräldrar” och den tillhörande bilagan, behandlade Key aktuella 
rön från de naturvetenskapliga forskningsfälten ontogeni och eugenik.523 
Ontogenin, som berörde en organisms utveckling från befruktning till 
vuxenålder, var under tidigt 1900-tal en vetenskap under utveckling. I sin 
framställning hänvisade Key inledningsvis till de pionjärer som studerat de 
mänskliga könscellerna som senare blev viktiga för embryologins fram-
växt.524 För den nyfikne läsaren hänvisade hon även till en ”lättfattlig 
framställning” av den samtida anatomen Johan August Hammar (1861–
1946).525  

När det gällde människofostrets utveckling poängterade Key att det 
fanns flera motstridiga antaganden. Exempelvis nämnde hon rön som 
hävdade att barnets kön skulle kunna bestämmas genom moderns kostva-

 
521 Key (1914), s. 203. 
522 Jfr Key (1900a), s. 11. 
523 I den första upplagan av Barnets århundrade från 1900 finns de centrala passa-
gerna om eugeniken i en bilaga till det första kapitlet. I de senare utgåvorna av 
boken har denna bilaga inkluderats i det första kapitlet. 
524 Key (1900a), s. 11; se vidare i Uddenberg (2003), s. 55–56. 
525 Key (1900a), s. 12. 
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nor.526 Hon framhöll dessutom att de flesta genier troligtvis var äldst i 
syskonskaran, att det fanns delade meningar om att sexuell avhållsamhet 
och nykterhet under graviditeten var bra eller dåligt för barnet samt 
huruvida vegetarisk kost ansågs kunna påverka moderns och barnets 
”hälsa och sinnesart”.527 Vid uppräknandet av dessa studier framgår det 
inte hur Key positionerade sig. Det verkar snarare som att hon ville visa på 
en bredd av faktorer som skulle kunna tänkas ha inflytande på barnet 
redan under graviditeten, vilket kan förstås som ett led i hennes argumen-
tation att denna typ av kunskap kunde påverka släktets utveckling till det 
bättre. 

En fråga som hon däremot tog ställning i var åldern på blivande föräld-
rar. Key menade att vare sig för unga eller för gamla föräldrar var gynn-
samt. Det var därför viktigt att höja äktenskapsåldern för kvinnor till 
omkring tjugo år, så att: ”den unga kvinnan skall hafva ägt några år af 
sorgfri ungdomsglädje och ostörd själfutveckling” och nått den nödvän-
diga fysiska utvecklingen för moderskapet.528 Key ansåg att en sådan gif-
tasålder skulle ha positiv påverkan på kvinnor, män och äktenskapet ef-
tersom allt för många kvinnor gifte sig när de var unga, innan ”deras per-
sonlighet hunnit taga bestämd form”.529 Hon kritiserade även att det ofta 
var mäns kärlek som avgjorde om ett äktenskap blev av, eftersom de på 
ett annat sätt än kvinnor kunde välja sin partner. Key poängterade därför 
att jämlik och frivillig kärlek borde vara det enda incitamentet för äkten-
skapet, i stället för arrangerade förbindelser. Detta sammanfattar de ob-
servationer från ontogenin som Key använde sig av för att motivera sin 
nya samlevnadsetik. 

När det gällde eugeniken fick den en central roll hos Key då den ansågs 
bidra med insikter om hur människosläktet kunde förbättras genom att 
beakta olika aspekter av ärftlighet. I bilagan till Barnets århundrade gav 
hon eugeniken en bred introduktion och påpekade dess historiska ur-
sprung i en rad olika kunskapsområden såsom religion, filosofi, ekonomi 
och litteratur, innan hon slutligen behandlade eugenikens naturvetenskap-
liga betydelse för släktets utveckling.530 Här gav Key Francis Galton en 

526 Detta dementerade hon dock i en fotnot i den andra svenska upplagan, jfr Key 
(1911), s. 20. 
527 Key (1900a), s. 12.  
528 Key (1900a), s. 13. 
529 Ibid. 
530 Key (1900a), s. 168–179. 
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framskjuten position och menade att han i och med Hereditary Genius 
uttalat ”nästan allt, som numera yrkas ur rasförädlingens synpunkt”.531 
Det var även i relation till Galton som eugenikbegreppet nämndes första 
gången i hennes publikationer: 

Galton, som af ett grekiskt ord danat ett namn för vetenskapen om rasens 
förädling, eugenics, bevisar att den civiliserade människan nu står mycket 
lägre i omtanke om rasens förädling än vildarna, för att icke tala om 
Sparta, där de svaga, de allt för unga, de allt för gamla icke tillätos att gifta 
sig och där den nationella stoltheten öfver en ren ras, en blomstrande kraft 
voro så stora, att de enskilda funno sig i de offer detta mål kräfde.532 

I likhet med Galton kritiserade Key att samtidens ”civiliserade” människa 
behandlade partnervalet på ett otillräckligt sätt i jämförelse med antika 
och så kallade ”vilda” samhällen, där valet av äktenskaps- och reprodukt-
ionsdugliga individer skedde med större planering. 

Key resonerade vidare om varför det naturliga urvalet var en princip 
som satts ur spel hos människosläktet.533 Med utgångspunkt i bland annat 
Galtons, Herbert Spencers och Charles Darwins teser diskuterade Key 
särskilt två orsaker. För det första påverkade ekonomin det naturliga ur-
valet negativt, eftersom rikedom medförde att vissa par kunde ingå äkten-
skap trots olämpliga anlag. För det andra hade det naturliga urvalet satts 
ur spel eftersom människans sympati lärt henne att göra val som var bra 
för den enskilde men inte mänskligheten som sådan. För att säkerställa att 
det naturliga urvalet verkligen var naturligt och att de evolutionärt bäst 
lämpade människorna reproducerade sig ansåg hon att altruismen skulle 
bli en ledande princip.534 

I detta sammanhang diskuterade Key avhållsamhet från både äktenskap 
och sexuella relationer, och hänvisade återigen till Galton. Han föresprå-
kade mycket strikta äktenskapslagar för att ”hindra de dåliga människo-
exemplaren att fortplanta sina laster eller sjukdomar, sin andliga eller 
fysiska svaghet”.535 Även om Galton inte trodde på att förvärvade egen-

531 Key (1900a), s. 170, kursivering i original. 
532 Key (1900a), s. 170–171.  
533 Det naturliga urvalet, eller den naturliga selektionen, betecknar sambandet 
mellan individers olika egenskaper och deras överlevnad och reproduktion i relat-
ion till de omgivande förutsättningarna i miljön, jfr Björklund (2005), s. 17, 20. 
534 Key (1900a), s. 171–172. 
535 Ibid. 
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skaper var ärftliga så menade han att valet av partner hade en viktig roll 
att spela i mänsklighetens utveckling. Key refererade ofta till Galton i Bar-
nets århundrade och han återkom även i hennes senare publikationer där 
hon skrev om eugenik och ärftlighet.536 Det verkade framför allt vara hans 
idéer om genialitetens ärftlighet och människosläktets förädling som fasci-
nerat henne. Genom sitt eugeniska program politiserade Galton männi-
skans biologi och gjorde den till ett objekt för politisk kontroll och för-
ändring.537 Han var följaktligen en tänkare som Key använde för att reso-
nera kring eugeniska politiska åtgärder, men hon övertog inte hans idéer 
förbehållslöst. Till exempel var hon mycket skeptisk till Galtons idéer om 
äktenskapsförbud för de så kallade ”dåliga människoexemplaren”. Hon 
framhöll att biologen och naturhistorikern Alfred Russel Wallaces (1823–
1913) inställning var att föredra, eftersom han inte förordade lika abso-
luta åtgärder för de ”underhaltigas” giftermål.538 Med hänvisning till Wal-
lace menade Key att mänskligheten inte skulle kunna utvecklas genom att 
avlas som boskapsdjur. Wallace hade i stället insett att frågan var mycket 
mer komplex och ”att den personliga erotiken är utomordentligt väsentlig 
just ur rasförädlingens synpunkt”.539  

En viktig del i utformningen av Keys samlevnadsetik var följaktligen att 
hon inte ville reducera den mänskliga utvecklingen till ett naturvetenskap-
ligt fenomen eller en biologisk process.540 När det gällde områden såsom 
människans ursprung, utveckling och sexuella reproduktion var hon villig 
av att ersätta kristendomens läror med naturvetenskapliga rön. Samtidigt 
betonande hon att biologin inte kunde vara helt vägledande för de mänsk-
liga relationerna, och att den religiositet eller helighet som människan 
kultiverat under kristendomens inflytande inte fick gå förlorad.541 Då Key 

536 Jfr exempelvis Key (1903), s. 129, (1914), s. 202–203, (1924), s. 170. 
537 Meloni (2016), s. 44; se även Lenz (2012), s. 72. 
538 Key (1900a), s. 173. 
539 Ibid. 
540 Vikten av inte behandla människan som en enbart biologisk varelse visade sig 
även senare i Keys författarskap, exempelvis i ett förord till den svenska översätt-
ningen av Krigets biologi från 1918. Denna bok skrev den tyske professorn och 
läkaren Georg Friedrich Nicolai (1874–1964) som en protest mot det första 
världskriget. Nicolais grundtes var att världskriget inte kunde förstås som en kamp 
för tillvaron som främjade människans utveckling. Han hävdade i stället att kriget 
var socialt och kulturellt skapat, vilket Key höll med om, se Key (1918b), s. x–xi; 
Nicolai (1918), s. 19–20.  
541 Key (1900b), s. 123. 
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bedömde att vetenskapen ännu inte kommit fram till några slutgiltiga 
insikter på ärftlighetens område ansåg hon att det var viktigt att de biolo-
giska kunskaperna kombinerades med ett antropologiskt, socialt och psy-
kologiskt förhållningssätt ”innan man bör eller kan genomföra nya kul-
turplaner för släktets höjande”.542  

Sammanfattningsvis går det alltså att förstå Keys intresse för biologin 
som ett sätt att distansera sig från kristendomen. För att inte hamna i en 
allt för ensidig syn på människans utveckling som ett biologiskt fenomen 
ville hon dock att den nya tidens etik skulle beakta både förnuft och 
känsla, som i den här analysen exemplifierats med naturvetenskapen och 
kärleksläran. Troligtvis var det också Keys sammanföring av dessa områ-
den som bidrog till att hon blev intressant för två brittiska rasbiologer, 
som tillskrev henne stor betydelse för eugenikens feministiska utveckling.  

Key som biolog, feminist och rashygienisk inspiratör 
Under bokstaven K, före ett bidrag om den tyske läkaren, bakteriologen 
och nobelpristagaren Robert Koch (1843–1910), finns en biografisk text 
om Ellen Key i den brittiska encyklopedin Harmsworth Popular Science 
från 1913. Båda biografierna är inordnade under kategorin biologer, 
”upptäckarna av livets mysterier”,543 vilket var ett ovanligt epitet för Key, 
som ofta titulerades som författare eller pedagog. Hennes encyklopeditext 
hade rubriken ”a champion of feminism”, och häri blev hon i synnerhet 
hyllad för sin ”speciella typ av feminism” som tog hänsyn till ”kvinnans 
biologi och psykologi”. 544 Key beskrevs som en kritiker av de feminister 
som spädde på motsättningarna mellan könen och ville att kvinnor skulle 
utvecklas i en ”maskulin” riktning.  

På följande sida finns ett fotografi på Key, där bildtexten betonar att 
hon var ”en intellektuell inspiratör för sann kvinnlighet”.545 Med en bok i 
knät och allvarlig min blev Key avbildad i sitt hem. På bordet låg något 

542 Key (1900a), s. 179, se även s. 18–19. 
543 De andra kategorierna i encyklopedin var upptäcktsresande, tänkare, uppfin-
nare, pionjärer, kemister, fysiker, astronomer och geologer, se titelblad i Mee (red.) 
(1913). 
544 “Ellen Key” (1913), s. 4750. Originalcitat: “She was first appreciated in Ger-
many, which is, perhaps, among the leading countries of the world, the best fitted 
to accept the particular form of feminism, based upon the biology and psychology 
of woman, which Ellen Key advocates.” 
545 Mee (red.) (1913), s. 4751. 
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som skulle kunna vara en hög med manuskript och korrespondens, och 
som en slags idealbild över den intellektuella kvinnan var hon omgiven av 
konst, litteratur och levande blommor. 

Bild II. Fotografi av Key i Harmsworth Popular Science.546 

Men hur kom det sig att Key blev hyllad som biolog i detta sammanhang? 
En vetenskapshistorisk förklaring som ligger nära till hands är att gränser-
na mellan inom- och utomakademiska författarskap och de vetenskapliga 
disciplinerna inte var lika tydligt formaliserade och institutionaliserade i 
början av 1900-talet som de är idag.547 Key, som aldrig avlade en formell 
akademisk examen eller genomgick någon universitetsutbildning, kunde 
alltså tituleras som biolog, vilket inte motsvarade en beteckning av hennes 
akademisk disciplintillhörighet utan snarare speglade det vetenskapliga 
intresset i hennes författarskap.  

En annan möjlig förklaring var att skribenten ville introducera Keys 
verk till en engelskspråkig publik och höja hennes legitimitet som just 
biolog.548 Författaren till encyklopeditexten var den brittiske läkaren och 

546 Mee (red.) (1913), s. 4751. 
547 Jfr exempelvis Wisselgren (2013), s. 41–42; jfr även Broberg (1988), s. 177. 
548 Jfr Bourdieu (1989/1999), s. 222–223. 
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rashygienikern Caleb Saleeby (1878–1940). Saleeby var en av grundarna 
till det brittiska Eugenics Education Society och betraktade sig själv som 
den rättmätige arvtagaren till Francis Galtons eugeniska forskningspro-
jekt.549 Hans stora intresse för frågan grundade sig i en pedagogisk och 
vetenskaplig världsförbättringstanke och han ansåg att alla samhällsklas-
ser borde utbildas inom eugenikens lära.550 Saleeby skrev därför en rad 
populärvetenskapliga skrifter och medverkade senare ofta i radio som 
medicinsk expert.551 Vid 1910-talets början publicerade han även två ve-
tenskapliga böcker som tangerade Keys intresseområden, Parenthood and 
Race Culture och Woman and Womanhood. Det verkade vara på grund 
av detta gemensamma intresse för föräldraskap och eugeniken som han 
tog kontakt med Key och skrev hennes biografi i Harmsworth Popular 
Science 1913.552  

Vetenskapshistorikern Peter Bowler menar att innehållet i Harmsworth 
Popular Science var en uppenbar hyllning till tekniska och vetenskapliga 
framsteg som skulle gynna det brittiska imperiet, och encyklopedin blev 
särskilt uppskattad i Europa och USA på grund av dess lättfattliga fram-
ställning. Målgruppen för publikationen var till en början barn och perso-
ner som ville ta del av underhållande vetenskapliga rön. Men när sam-
lingsbanden var klara verkade fokus på de yngre läsarna försvunnit, då 
annonsörerna rekommenderade ett annat uppslagsverk för barn och ung-
domar.553 Enligt redaktören Arthur Mee (1875–1943) var volymerna rik-
tade till en läsarkrets som sökte allmänvetenskaplig upplysning.554 I inled-
ningstexten till den första volymen deklarerade Mee att ”[t]his book is the 
story of Man and the World”.555  

Denna historia och värld verkade främst beröra män, vilket var tydligt i 
den volym med vetenskapliga biografier där texten om Key publicerades. 
På titelbladet anges att volymen innehåller femhundra biografier och en 

 
549 Detta var emellertid kontroversiellt och ogillades av både Galton och Karl Pear-
son, vilket troligtvis ledde till att Saleeby inte blev omvald till det eugeniska säll-
skapets styrelse 1910, se Rodwell (1997), s. 25. 
550 Rodwell (1997), s. 24.  
551 Rodwell (1997), s. 25.  
552 Jfr brev från Saleeby till Key, odaterat men troligtvis från 1911–1913, Ellen 
Keys samling, L41a:18, KB.  
553 Bowler (2009), s. 156–157. 
554 Mee (red.) (1913), s. 4377. 
555 Mee (red.) (1912), s. 1.  
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bibliografi på tusen vetenskapliga publikationer av så kallade ”Men of 
Forever”.556 Att döma av en genomgång av innehållsförteckningen så var 
Key en av tio kvinnor som omnämndes i denna över åttahundra sidor 
tjocka volym.557 Hon var även den enda kvinnan som kategoriserades som 
biolog. 

Så vad var det i Keys författarskap som gjorde att Saleeby porträtterade 
henne som biolog? Utifrån den bevarade korrespondensen från Saleeby 
verkar det som att han hyste en stor respekt för Keys författarskap ef-
tersom hon poängterat betydelsen av kärleken för eugeniken och kvinnors 
roll som mödrar. Detta bedyrade han både i sina brev och publikationer. I 
de första breven skrev han exempelvis att hans bok Woman and Woman-
hood från 1911 var direkt baserad på Keys arbeten.558 Han benämnde 
henne även som ”den visaste kvinnan i världen” i sina publikationer.559 I 
ett brev från 1913 skrev han att han hoppades att Key snart skulle besöka 
England eftersom de var i behov av en ”sann feminism”.560 Saleeby poäng-
terade vidare att han hade inflytande i många olika föreningar och säll-
skap och att det vore en ära att kunna erbjuda Key en plattform om hon 
skulle komma till England för att föreläsa. Enligt honom skulle ett sådant 

556 Jfr titelbladet och förordets rubrik i Mee (red.) (1913), s. 4377. 
557 Jfr Mee (red.) (1913), s. 2–4. De övriga nio kvinnorna var: Sarah Ann Glover 
(1785–1867) uppfinnaren av den så kallade tonic sol-fa systemet, vilket är en 
musikpedagogisk metod för sångundervisning. Glovers biografi handlar emellertid 
till stor del om de män som populariserade hennes metod, jfr Mee (red.) (1913), s. 
4675; astronomen Agnes Mary Clerke (1842–1907); nobelpristagaren, kemisten 
och fysikern Marie Curie (1867–1934). Flest antal kvinnor fanns listade i katego-
rin ”pionjärer”, där merparten kommer från Storbritannien. Här återfinns ingenjö-
ren, matematikern och suffragetten Hertha Ayrton (1854–1923); Frances Buss 
(1827–1894), pionjär för utbildning för kvinnor och flickor; Elizabeth Fry (1780–
1845), som bidrog till reformerandet av engelska fängelser, samt sjukvårdreforma-
torn och sjuksköterskan Florence Nightingale (1820–1910). I denna kategori fanns 
även biografin över läkaren och pedagogen Maria Montessori (1870–1952), samt 
historikern och socialreformisten Beatrice Webb (1858–1943), som dock delade 
sitt biografiska inlägg med sin make, Sidney Webb (1859–1947). 
558 Brev från Saleeby till Key, odaterat men troligtvis från 1911–1913, samt 1913-
10-16, Ellen Keys samling, L41a:18, KB.
559 Saleeby (1914), s. 141. Originalcitat: ”the wisest woman in the world”. Detta 
poängterade han även i en tidningsartikel från samma år, se Strand Magazine 
(1914), s. 524.  
560 Originalcitat: ”We truly need you for a true feminism in England”. Brev från 
Saleeby till Key, 1913-10-16, Ellen Keys samling, L41a:18, KB 
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framträdande kunna ”help the cause of women – which is the cause of 
men”.561 I Woman and Womanhood refererade han till Key som en tän-
kare som grundade sina verk på ”tunga biologiska fakta” och beklagade 
att hon ännu inte fått ett större erkännande i England.562 Saleeby verkade 
således ha ansett att det var särskilt värdefullt att hon var en kvinna som 
var aktiv i kvinnorörelsen och dessutom förespråkade eugenikens fördelar. 
Detta framgår exempelvis när han i hennes biografi skrev om Barnets 
århundrade, som han menade var ett verk med stor auktoritet: 

Therein speaks a woman who has had long experience of teaching, who is a 
child-psychologist, and who adds a woman’s intuition to the scientific 
knowledge which we owe to such men as Professor Axel Key, the distin-
guished educationist, who is her brother.563  

Här betonades Keys långa erfarenhet av läraryrket, hennes kunskap om 
barnpsykologi och framför allt hennes ”kvinnliga intuition”. Citatet visar 
dock att Saleebys biografiska information om Key var bristfällig. Axel Key 
(1832–1901) var inte en bror till Key utan en avlägsen släkting. Han var 
dessutom läkare och professor i patologi och inte pedagog.564 Key var inte 
heller verksam som barnpsykolog, trots att hon framhöll vikten av 
barnpsykologin och såg det som en lovande vetenskap.565 Saleeby skrev 
även att Key hade en professur i Stockholm. Detta skulle kunna syfta på 
hennes föreläsningsverksamhet vid Anton Nyströms (1842–1931) Arbetar-
institut, men kan även tolkas som ett sätt att höja hennes legitimitet som 
kvinna i en vetenskaplig, manlig domän. 

Till skillnad från Francis Galton, som inte stödde kvinnorörelsen i Eng-
land och lade ett stort fokus på ärftlig, manlig genialitet, menade Saleeby, i 
likhet med Key, att kvinnor hade en central roll för släktets förbättring.566 

 
561 Brev från Saleeby till Key, odaterat men troligtvis från 1911–1913, Ellen Keys 
brevsamling, L41a:18, KB. 
562 Saleeby (1911), s. 60. Originalcitat: “For here we must briefly refer to the work 
of a very remarkable women, scarcely known at all to the reading public, either in 
Great Britain or in America, and never alluded to by the feminist leaders in those 
countries, though her works are very widely known on the Continent of Europe, 
and, with the whole weight of biological fact behind them, are bound to become 
more widely known and more effective as the years go on.” 
563 “Ellen Key” (1913), s. 4750. 
564 Uddenberg (2019), s. 46. 
565 Key (1900b), s. 211–212. 
566 Jfr Saleeby (1911), s. 8. 
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Han ansåg till exempel att ”[w]omen is Nature’s supreme organ of the 
future”.567 Saleeby försökte således lansera en ”eugenisk feminism” och 
beklagade att samtidens kvinnorörelse, med undantag för Key, inte insett 
rashygienens potential.568 I sin biografi över Key deklarerade Saleeby slut-
ligen att hon var en sann förfäktare av ”kärlekens helighet” i relation till 
eugeniken:  

Her conception of marriage as a union of the senses and the soul is nobly 
stated and defended, and we find that she comprehends and extends Galto-
nian eugenics in something for which, unfortunately, she can find no better 
name at present then “erotoplastics”—the making of the future through 
love.569  

Detta menar jag är ett tydligt exempel på hur Key inte enbart var mottag-
lig för andras tankar utan även fungerade som en idéproducent som fick 
genomslag hos en falang av den engelskspråkiga eugeniska expertisen.570 I 
det följande ska jag undersöka hur Saleeby och andra lyfte fram Keys ero-
toplastik som en vidareutveckling av Galtons eugenik.  

Erotoplastik som eugenikens vidareutveckling 
Trots att Caleb Saleeby inte verkade vara särskilt förtjust i begreppskon-
struktionen ”erotoplastik” är det värt att notera att han ansåg att Ellen 
Key tillförde något nytt till det eugeniska fältet när hon betonade kärle-
kens betydelse och båda könens roll för skapandet av en ny och högre typ 
av mänsklighet. Sammansättning av orden erotik och plastik syftade på 
kärlekens sinnlighet och konsten att forma ett objekt. Enligt Key under-
strök begreppet vikten av föräldrarnas kärlek vid barnalstringen.  

Grundantagandena för detta resonemang formulerade Key initialt i 
första kapitlet av Barnets århundrade, då hon bland annat skrev att barn 
vars föräldrar enbart ingick en kortvarig affär (och underförstått inte äls-
kade varandra) påverkades negativt och ”blifva ofta lika halfva som deras 
ursprung varit”.571 Några år senare, i Lifslinjer I, nämnde hon begreppet 
för första gången och definierade det som ”läran om kärleken såsom med-

567 Saleeby (1911), s. 25.  
568 Saleeby (1911), s. 8–9. 
569 “Ellen Key” (1913), s. 4570. 
570 För en historisk skildring av rasbiologins politisering i en engelsk kontext vid 
denna tid, jfr Meloni (2016), s. 64–70. 
571 Key (1900a), s. 22. 
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vetet formande konst i stället för blind alstringsdrift”.572 Hon påpekade 
att det var ett mer passande begrepp än ”ontogeni” och Galtons ”euge-
nik”, och framhöll att det inte var tänkt att begreppet skulle understödja 
mänskliga ”avelsinstitut” eller total ”parningsfrihet”. I stället skulle för-
äldrarnas kärlek och sundhet vara de centrala kriterierna vid värderingen 
av relationer.573  

Förutom Saleeby blev även läkaren, sexologen och eugenikern Havelock 
Ellis (1859–1939) inspirerad av Keys idé om erotoplastik. Ellis var liksom 
Saleeby medlem i det brittiska Eugenics Education Society och tog kontakt 
med Key efter att han läst de tyska översättningarna av Barnets århund-
rade och av Lifslinjer I. Redan i sitt första brev till henne från 1907 ut-
tryckte han att hennes böcker borde översättas till engelska. Ellis gav Key 
följaktligen tips på vem som skulle kunna översätta hennes böcker och 
vilket förlag som skulle passa för hennes arbeten.574  

I likhet med Saleeby var Ellis också övertygad om att Keys särskilda typ 
av feminism, som hävdade kvinnors egenart i samlivet, var viktig för eng-
elska läsare. Han betonade därmed: ”We need your gospel very badly in 
England.”575 I ett senare brev skrev han även att de engelska kvinnorna 
behövde läsa Keys böcker, men att de inte skulle gilla dem.576 Ellis var inte 
heller sen att anmärka att det hade smugit sig in ett sakfel i en hänvisning 
till honom i den tyska översättningen av Lifslinjer I.577 Han rekommende-
rade henne även att inkludera en referens till en aktuell publikation av 
sexologen Iwan Bloch (1872–1922), som han trodde skulle underlätta 
spridningen av Keys texter på engelska eftersom Bloch berörde samma 
teman som Key. Ellis menade också att hon borde utesluta litteraturlistan 
om eugenik i Barnets århundrade eftersom den var inaktuell och därmed 
gjorde henne sårbar för kritik.578 Då hennes svar på detta brev inte finns 
bevarat går det enbart att spekulera om det var Ellis rekommendation som 
gjorde att denna litteraturlista och fotnoterna i den engelska upplagan av 

 
572 Key (1903), s. 129. Se även Ambjörnsson (2012), s. 341; Broberg & Tydén 
(2005), s. 24. 
573 Key (1903), s. 137. 
574 Brev från Ellis till Key 1907-07-20, Ellen Keys samling, L41:58, KB. 
575 Brev från Ellis till Key 1907-05-20, Ellen Keys samling, L41:58, KB. 
576 Brev från Ellis till Key 1907-07-20, Ellen Keys samling, L41:58, KB. Origi-
nalcitet lyder: “they need your books – but they will not like them!”  
577 Brev från Ellis till Key 1907-05-20, Ellen Keys samling, L41:58, KB. 
578 Brev från Ellis till Key 1908-04-08, Ellen Keys samling, L41:58, KB. 
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boken saknas, samt att den inte är med i andra upplagan av den svenska 
versionen av Barnets århundrade.579  

I det förord som Ellis skrev 1911 till den engelska översättningen av 
Lifslinjer I, kallad Love and Marriage, hävdade han att Keys teorier om 
kärlek skulle ha en särskild påverkan på kvinnorörelsen eftersom den vi-
sade på vikten av erotiken och moderskapet i vidareutvecklingen av män-
niskosläktet.580 

Love, as Ellen Key regards it, is at the core of the women question, and 
these opening volumes of Lifslinger [sic] are above all, a contribution to the 
women question, a modern and more mature version of that Vindication of 
the Rights of Women which Mary Wollstonecraft had set forth a century 
earlier.581 

Denna liknelse mellan Key och författaren och filosofen Mary Wollsto-
necraft (1759–1797) återkom Ellis till i en hyllningsskrift till Keys 70-
årsdag 1919 som översatt fick titeln ”Ellen Keys inflytande i England”. I 
denna text blir det tydligt på vilket sätt Key enligt Ellis spelade en roll för 
den engelska kvinnorörelsen, nämligen som en hyllare av könens egenar-
ter, (den heterosexuella) kärleken och eugeniken som medel för mänsklig-
hetens utveckling. Key var liksom Wollstonecraft ”icke angelägen att be-
visa mannens och kvinnans absoluta likhet; utan var till och med färdig att 
medge, att männen äro så danade, att de kunna nå en högre grad av full-
komning än kvinnorna”.582 Trots detta ansåg Key att kvinnor och män 
skulle vara jämlika. Ellis kritiserade den engelska kvinnorörelsen för att 
sakna denna insikt: 

579 Jfr Key (1909), (1911). Key inkluderade dock ingen referens till Bloch. I den 
andra svenska upplagan refererade hon till en svensk populärvetenskaplig över-
sättning av Saleebys verk, en bok om mendelismen samt en om ärftlighet och ras-
hygien från samma serie. Avslutningsvis nämnde hon en tysk antologi om fort-
plantning, ärftlighet och rashygien från 1911 års hygienkonferens i Dredsen, vars 
redaktörer Max von Gruber (1853–1927) och Ernst Rüdin (1874–1952) föret-
rädde en rasistiskt orienterad rashygien, se Key (1911), s. 213; jfr även Kühl 
(1997), s. 71–72; Hagerman (2016a), s. 126–133. 
580 Ellis (1911), s. xv–xvi. Ellis skrev även förordet till Keys engelska utgåva av The 
Women’s Movement, som Key för övrigt dedicerade till Ellis, samt till den första 
engelska biografin om Key av Louise Nyström-Hamilton, se Ellis (1912), (1913). 
581 Ellis (1911), s. xv. 
582 Ellis (1919), s. 122. 
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Dessa engelska förkämpar för kvinnans rättigheter förringade indirekt allt 
som utgör kvinnans egenart. Kärleken, makans kall, moderskapet och där-
med sammanhängande speciellt kvinnliga sätt att känna, tänka och handla 
förbisågos eller behandlades med förakt. 583 

Vidare menade Ellis att kvinnorörelsen i allt för hög utsträckning försökte 
imitera männen och enbart värderade de manliga göromålen. Den eng-
elska kvinnorörelsens ledare ”tenderade till att maskulinera kvinnan och 
förbisågo släktets krav. I sin emancipationsiver tycktes dessa kvinnor an-
gelägna att emancipera sig från sitt kön”.584 Keys budskap i verk som 
Lifslinjer I beskrevs därmed som oerhört viktiga. Enligt Ellis erkände Key 
betydelsen av det feministiska arbetet för politisk rösträtt och kvinnors 
deltagande i fler av samhällets verksamhetsområden samtidigt som hon 
kritiserade att kvinnor skulle behöva efterlikna män i alltför hög grad. 
Kvinnorna skulle med andra ord ha rätten att uppfylla det fysiska och 
andliga moderskapet med ”strävan att höja släktets liv och därigenom 
göra sitt eget liv intensivare och rikare, mer individuellt och mer samhälle-
ligt”.585 Ellis menade följaktligen att Key gick utöver pionjären Wollsto-
necrafts uppfattning: ”I detta hänseende inträdde kvinnorörelsen, såsom 
den fattades i England, i ett nytt skede – vars profet Ellen Key varit.”586 

Ellis kritiserade även att den engelska kvinnorörelsen under 1800-talet 
inte berörde kärlekstemat och helst av allt ville bannlysa det. Då Key po-
ängterat betydelsen av moderskapet och kärleken och satt fokus på fy-
siska, psykiska, individuella och samhälleliga problem i sina texter gick 
hennes kärleksförståelse enligt Ellis att likställa med rashygienens strävan-
den. Key gjorde därmed rashygienen ”kvinnlig”:  

Begreppet rashygien har egentligen uppstått England. Det var också från 
början ett maskulint begrepp. Ellen Key har utvecklat dess kvinnliga, emot-
ionella förandligande sidor. Ensamt fördenskull är hon förtjänt av den 
djupaste tacksamhet. Det är också här som det moderna i Ellen Keys lägg-
ning bäst kommer fram. Från modern ståndpunkt är människosläktets 
framtid den viktigaste frågan.587 

583 Ellis (1919), s. 123–124. 
584 Ellis (1919), s. 125. 
585 Ellis (1919), s. 127. 
586 Ellis (1919), s. 125. 
587 Ellis (1919), s. 129. 
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Ellis menade således att ”rashygienens fordringar” borde genomföras för 
både släktets och kvinnornas skull. Om kvaliteten och inte kvantiteten på 
barnen blev den viktigaste frågan skulle det inte finnas fler barn ”än de 
som äro välkomna och kunna få tillräcklig omvårdnad”.588 På så sätt 
kunde även kvinnorna frigöras från icke önskvärda och betungande mo-
derskap. Avslutningsvis menade Ellis att Key ”stått i främsta ledet i den 
stora kamp som människosläktet utkämpar. De må därför tillåtas oss att 
här frambära vår ödmjuka hyllning och erkänsla.”589 

Trots att detta var en hyllningsskrift, vilket är en genre som inbjuder till 
överdrifter, blir det tydligt att Ellis på samma sätt som Saleeby såg ett 
särskilt värde i Keys idéer om kvinnors betydelse i släktets förbättring. 
Både Ellis och Saleeby har omskrivits som feministiska företrädare för en 
vetenskaplig rashygien då de lade större fokus på kvinnornas roll i repro-
duktionen än deras lärofader Galton gjort.590 Det har dock inte fram-
kommit tidigare att Key i hög grad inspirerade dem till detta tankesätt. 

I likhet med Saleeby påpekade Ellis i ett flertal av sina brev hur viktiga 
Keys verk skulle vara för den engelska och nordamerikanska kvinnorörel-
sen.591 Han meddelade exempelvis att Love and Marriage, som han skrev 
förordet till, hade fått mycket gott mottagande i Nordamerika och Eng-
land.592 Han var också positivt överraskad av att hennes böcker verkade 
ha funnit många läsare i dessa länder utan att stöta på någon direkt fient-
lighet.593 I de två brev som finns bevarade från Key till Ellis uttryckte hon 
en stor glädje och tacksamhet över Ellis förord och hans uppmuntrande 
kommentarer om behovet av hennes verk utomlands.594 På samma sätt 
som han rekommenderade översättare till hennes verk bad hon honom att 
försöka publicera det sjätte bandet av sitt opus Studies in Psychology of 
Sex på svenska. Key skickade även en adress till en väninna, Naëmi Os-

588 Ibid. 
589 Ellis (1919), s. 130. 
590 Rodwell (1997), s. 36–37; Crozier (2008), s. 191. 
591 Brev från Ellis till Key 1907-07-20, 1908-04-08, Ellen Keys samling, L41:58, 
KB; samt från Ellis till Key 1908-09-20, 1909-04-12, 1910-11-23, 1911-09-26 och 
1914-03-08, Ellen Keys samling, L41a:6, KB. 
592 Brev från Ellis till Key 1911-09-26, Ellen Keys samling, L41a:6, KB. 
593 Brev från Ellis till Key 1912-04-24, Ellen Keys samling, L41a:6, KB. 
594 Brev från Key till Ellis 1910-08-19 och 1912-01-19, Havelock Ellis samling, MS 
195/1/19, Yale University. 
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sian-Nilsson (1879–1961), som gick med på att översätta den.595 På grund 
av att den behandlade människans sexualitet var det dock svårt att hitta 
ett förlag som ville ge ut boken. Ellis meddelade att han hoppades på att 
den kunde bli publicerad på svenska senare.596  

I breven till Key intygade Ellis att han skulle referera till både The Cen-
tury of the Child och Love and Marriage i sin nya bok, kallad Sex in Re-
lation to Society.597 Efter att boken publicerats 1910 skickade han den till 
Key med en personlig dedikation. Då jag har haft möjlighet att studera 
verket i hennes bibliotek på Strand går det att konstatera att hon läste den 
från pärm till pärm och gjorde ett flertal anteckningar. Exempelvis marke-
rade hon att titeln till Ellis inledningskapitel, ”The Child’s Right to 
Choose Its Ancestry”, var nästintill identisk med det första kapitlet i Bar-
nets århundrade som på engelska hette ”The Child’s Right to Choose His 
Parents”.598 Detta var dock inget som Key påpekade i sin korrespondens 
med Ellis. Kanske för att han i övrigt gav hennes verk ett stort erkän-
nande. Bland de omkring fyrahundra personerna i bokens index var Key 
en av de överlägset mest refererade.599 

I ett kapitel med titeln ”The Science of Procreation” i samma bok finns 
även ett avsnitt om Key och Francis Galton, där Ellis porträtterade de 
båda som ”the most distinguished pioneers of the new movement of devo-
tion to the creation of the race”.600 Oberoende av varandra menade Ellis 
att de hade förstått den ”religiösa” karaktären av eugeniken. Han poäng-
terade att Key redan i Barnets århundrade tydligt identifierade sig själv 
med den eugeniska rörelsen och förutspådde att kvinnor och män i fram-
tiden kommer att försöka att psykiskt och fysiskt ”perfektionera” fort-

595 Brev från Key till Ellis 1910-08-19, Havelock Ellis samling, MS 195/1/19, Yale 
University.  
596 Brev från Ellis till Key, 1910-11-23, Ellen Keys samling, L41a:6, KB. 
597 Brev från Ellis till Key 1908-09-20 och 1909-04-12, Ellen Keys samling, 
L41a:6, KB. 
598 Key (1909), s. 1; jfr Ellis (1910), s. 1. 
599 Enligt personregistret refereras Key 31 gånger, vilket är mycket med tanke på 
att de allra flesta författarna enbart omnämns en eller två gånger. Bara Iwan Bloch 
refereras oftare än Key, sammanlagt 33 gånger. Galton omnämns enbart fem 
gånger, jfr Ellis (1910), s. 643–649. 
600 Ellis (1910), s. 580. 
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plantningen med samma religiösa allvar som kristna tidigare ägnat åt sjä-
lens frälsning.601  

Trots att Ellis framhöll denna form av religiositet, vilket innebar en 
sorts etisk tro kopplad till eugenikens syften, var både han och Key mot-
ståndare till den kristna idén att belägga reproduktionen och sexualiteten 
med skam.602 För att utveckla denna kritik blev den naturvetenskapliga 
kunskapen samt idén om kärlekens och kvinnornas betydelse för männi-
skans utveckling central för både Key, Ellis och även Saleeby. Vid analysen 
av Ellis och Saleebys användning av hennes texter blir det tydligt att hon 
ansågs bidra med ett förandligande eller ”känslomässiggörande” av natur-
vetenskapen, samtidigt som hon ”naturvetenskapliggjorde” kärleken med 
äktenskapsintyg och en sexualundervisning som betonade förnuftet och 
känslans roll vid alstrandet och uppfostrandet av de nya generationerna. 

På Ellis förhoppning om att få det sjätte bandet av Studies in Psycho-
logy of Sex publicerad på svenska svarade Key 1912 att Sverige tyvärr inte 
verkade vara redo för Ellis böcker då hon själv fortfarande kallades ”ele-
ganta namn” såsom ”den store förföraren av ungdomen” och ”drottning-
en av horor”. Hon försäkrade honom slutligen med att deras tid skulle 
komma.603 En komprimerad version av Ellis sjubandsverk Studies in 
Psychology of Sex publicerades dock på svenska först omkring tjugo år 
senare, när Key hade gått ur tiden.604  

Konklusion 
I detta kapitel har jag undersökt vilken roll förnuftet och känslan spelade i 
den mänskliga utvecklingen och uppfostran enligt Ellen Key. Utifrån sin 
holistiska förståelse av människan som både kropp och själ betonade hon 
att även förnuft och känsla borde vara en del av uppfostran, undervisning 
och den mänskliga bildningen. Sådant som fantasi var därmed inte något 
negativt, utan skulle tillsammans med känslan uppmuntras i undervisning-
en för att underlätta utbildningen av förnuftskunskaper.  

När det gällde det undervisningsinnehåll som berörde eugeniken och 
fostran av en ny naturvetenskaplig samlevnadsetik ansåg Key att naturve-
tenskapen var viktig för att förhindra religiösa och sedliga skrönor inom 

601 Ibid. 
602 Jfr Crozier (2008), s. 194. 
603 Brev från Key till Ellis 1912-01-19, Havelock Ellis samling, MS 195/1/19, Yale 
University. 
604 Boken fick titeln Sexuell psykologi och publicerades 1934. 
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reproduktionens område. Key agerade således som en sorts populärveten-
skaplig översättare, då hon i Barnets århundrade och Lifslinjer I introdu-
cerade sina läsare till vetenskapliga fält som eugenik och ontogeni, och 
försåg dem med hänvisningar till litteratur av olika slag.605 Ola Stafseng 
har framhållit att Key på så vis kan ”förstås som en förvetenskaplig bi-
dragsgivare”, då hon som autodidakt tog sig an nya vetenskapliga områ-
den. Genom sitt författarskap understödde hon således ”den fortsatta 
vetenskapliga bearbetningen av dessa områden för dem som sedan tog vid 
på universiteten”.606 Detta menar jag även knyter an till historikerna Jo-
han Östlings och David Larsson Heidenblads definition av begreppet kun-
skapsaktör. Detta begrepp betecknar en historisk aktör som ”strävat efter 
att kunskap ska cirkulera i större sociala sammanhang”.607 I stället för att 
använda termer som kunskapsförmedlare eller ”go-between” menar Öst-
ling och Larsson Heidenblad att beteckningen kunskapsaktör inte nedvär-
derar och passiviserar den förmedlande aktörens roll, och på så sätt även 
synliggör att dessa aktörer var mer än icke-originella mellanled. Detta 
begrepp beskriver Keys funktion väl, då hon var en mångfacetterad skri-
bent på olika kunskapsarenor och inom olika kunskapsdomäner såsom 
pedagogik, naturvetenskap och litteratur. 

Key ansåg dock att den naturvetenskapliga kunskapen inte räckte, de 
yngre generationerna behövde också en känslomässig bindning till repro-
duktionstematiken. Till skillnad från andra rasbiologer som var verk-
samma vid samma tid poängterade hon vikten av en känslofostran och 
den roll som kärleken spelade i mänsklighetens utveckling. Både förnufts- 
och känslobildning var alltså centralt för människans framåtskridande. 
Kanske är det på grund av kärleksläran och idén om eugeniskt sanktion-
erade äktenskap som Keys rasbiologiska idéer har blivit omskrivna som 
moraliska eller idealistiska i den tidigare forskningen.608 Sett till hennes 
erotoplastikbegrepp och förmaningar om att barn alltid borde alstras i 
kärlek är detta en plausibel tolkning. En viktig poäng i sammanhanget är 

 
605 I Barnets århundrade bifogade hon exempelvis en litteraturlista med drygt tret-
tio titlar om eugenik och ärftlighet, Key (1900a), s. 176–178. 
606 Stafseng (1996), s. 13. Som exempel nämner Stafseng litteraturkritiken, som 
bland andra Klara Johanson (1875–1948) och Emilia Fogelklou (1878–1972) 
vidareutvecklade. 
607 Larsson Heidenblad & Östling (2019), s. 201. 
608 Burman (2012), s. 100; Ambjörnsson (2012), s. 342; Broberg & Tydén (2005), 
s. 22. 
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dock att gränserna mellan olika former av vetande inte var så skarpa un-
der denna tid som de senare kom att bli. Med detta kapitel har jag alltså 
velat visa att hon hittade argument för sin kärleksetik från en rad olika 
naturvetenskapliga sammanhang, vilket också gav henne erkännande i det 
rasbiologiska vetenskapssamhället.  

Genom sin konceptualisering av eugenik såsom erotoplastik blev Key 
uppskattad av de brittiska rashygienikerna Caleb Saleeby och Havelock 
Ellis som menade att hon företrädde en särskild feministisk inriktning av 
eugeniken. I de få bevarade brev som finns från Key till Ellis finns inga 
tecken på att hon hade några invändningar mot att vara en förgrundsge-
stalt för en särskild form av feministisk eller ”kvinnlig” eugenik. Detta var 
dock inget som hon verkade framhäva i andra sammanhang eller texter. 
Inget i den bevarade korrespondensen tyder heller på att hon faktiskt be-
sökte Saleeby eller Ellis. Kontakten med dem verkar även ha minskat och 
upphört i samband med första världskriget och dess slut. Oaktat detta har 
analysen visat att hon ansågs vara en självständig och produktiv tänkare 
på eugenikens område. Både Saleeby och Ellis framhöll hennes idéer om 
att utveckla mänskligheten genom erotoplastik som högst intressanta och 
riktningsgivande. 

Med analysen av dikotomin förnuft och känsla har jag visat hur Key, 
utifrån sin monistiska världsåskådning, inte argumenterade för vare sig en 
renodlad rationell eller emotionell pedagogisk tanketradition, utan såg 
dem som komplementära och högst förbundna. Detta synsätt använde 
även Key på eugenikens område när hon sammanförde idealet om en na-
turvetenskaplig rationalitet med ett romantiskt kärleksideal, vilket utmyn-
nade i en nästintill metafysisk tro på människans högre utveckling genom 
föräldraskapet. Som ett sätt att balansera motsatserna mellan förnuft och 
känsla ville hon ”naturvetenskapligöra” kärleken och ”känslomässigöra” 
naturvetenskapen. Denna strävan efter balans var även synlig i Keys tän-
kande om förhållandet mellan individ och samhälle, vilket ska behandlas i 
nästa kapitel. 



EMMA VIKSTRÖM Skapandet av den nya människan 
 

143 
  

Kapitel 8. Individ och samhälle 
I det här kapitlet fokuseras relationen mellan individ och samhälle i Ellen 
Keys författarskap för att synliggöra hur hon tänkte sig att detta förhåll-
ande kunde bidra till mänsklighetens utveckling. Kapitlet inleds med en 
analys av Keys förståelse av ”de få och de många”, det vill säga individen 
och samhället, som en biologisk, moralisk och politisk relation. Här un-
dersöks vilken betydelse begreppen egoism och altruism fick för idén om 
människans utveckling. Key föreställde sig att dessa två krafter skulle vara 
i balans för en så gynnsam utveckling som möjligt, vilket hon även relate-
rade till relationen mellan liberalism och socialism.  

Utifrån tanken om individen och samhället i balans gav hon även ett an-
tal reformförslag för att förändra samlivet och hemlivet till evolutionens 
fördel. I kapitlets avslutande del behandlar jag fyra av dessa reformer, som 
rörde barnets rätt till friska föräldrar, skapandet av forskningsinstitut för 
pedagogik och eugenik, en individuell utbildning i hemmet och kvinnlig 
värnplikt. 

”Några tankar om de få och de många” 
I en europeisk kontext går framväxten av en nutida förståelse av individ 
och samhälle tillbaka till när stater formerades, kyrkan reformerades och 
merkantilismen bredde ut sig, vilket ledde till förändrade strukturer för 
lagstiftning, religion och ekonomi.609 Under de senaste århundradena har 
förhållandet mellan individ och samhälle således varit föremål för en rad 
olika kunskapsdomäner där bland annat individuella och gemensamma 
fri- och rättigheter, föreställningar om moral och religion samt äganderät-
ten omförhandlats. Begreppen har också kommit att beaktas som en diko-
tomi, där individens intressen ofta framställts som oförenliga med sam-
hällets och vice versa. Vid 1800-talets slut, då den agrara samhällsord-
ningen förändrades i samband med industrialiseringen i Sverige, fick soci-
alliberalismens syn på individen och det gemensamma en speciell roll i 
välfärdsstatens formerande. Särskilt framträdande blev idén om en moral-
isk omdaning av samhället, grundad i rationell vetenskap.610  

Detta förespråkade också Ellen Key. I ett antal texter förordade hon att 
sammanföra individen och samhället och skapa en syntes där individen 
skulle kunna existera i samhället utan att få sina rättigheter kränkta. En-

 
609 Parker & Bentley (2006), s. 6–7. 
610 Jfr Hedin (2007), s. 45–48.  
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ligt min analys och tidigare forskning vilar Keys idé om upplösningen av 
motsättningen mellan individ och samhälle i huvudsak på två perspek-
tiv.611 Det första perspektivet grundlades i hennes evolutionistiska tän-
kande om förhållandet mellan självbevarelsedriften och släktbevarelsedrif-
ten och aktualiserades under 1880-talet i samband med att Key övergav 
kristendomen. Key menade att dessa två biologiska utvecklingsprinciper 
transformerats till de moraliska termerna egoism och altruism under evo-
lutionens gång. Det andra perspektivet var politiskt och handlade om möj-
ligheten att kombinera en liberal individualism och ett socialistiskt sam-
hällsbygge. Detta spörsmål aktualiserades hos Key under 1890-talet, då 
hon engagerade sig i den sociala frågan och den socialistiska arbetarrörelse 
som formerades i Sverige vid denna tid.612 Då de båda perspektiven utgör 
en viktig bakgrund för att förstå Keys resonemang om hur utbildningen 
och uppfostran skulle förändras i eugeniken och pedagogikens namn, ska 
de skisseras i det följande. 

Egoism och altruism 
Med stöd i Herbert Spencers evolutionslära och filosofen Auguste Comtes 
positivism, menade Ellen Key att de två biologiska krafterna bakom män-
niskans utveckling var självbevarelsedriften och släktbevarelsedriften. 
Spencer kallade dessa drifter för egoism och altruism. Enligt honom var 
dessa två biologiska krafter beroende av varandra och centrala i alla le-
vande varelsers evolution. Utan egoism eller altruism, som yttrade sig i 
viljan att befrämja sina egenintressen eller omsorgen om avkomman, 
kunde det inte ske någon utveckling.613  

I likhet med Spencer betonade Key att dessa krafter behövdes för att 
skapa framsteg i den moraliska utvecklingen hos människan. Som Inga 
Sanner framhållit ombildades de biologiska principerna för självbevarelse 
och släktbevarelse enligt Key till de moraliska egenskaperna egoism och 
altruism genom den mänskliga utvecklingen.614 Dessa termer nämnde Key 
i en essä redan 1884.615 Men de fick en utförligare behandling i inledning-
en till hennes översättning och bearbetning av Charles Letourneaus Mora-
lens utveckling från 1891. Där definierade hon begreppen såhär:  

611 Jfr Ambjörnsson (2012), s. 482–507; Kinnunen (2011). 
612 Ambjörnsson (2012), s. 486–487, 491.  
613 Spencer (1879), § 75; jfr även Key (1891/1911), s. 9.  
614 Jfr Sanner (1995), s. 128. 
615 Jfr Key (1884), s. 245. 
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Med egoism menas i detta sammanhang icke endast själviskhet. Ordet inne-
fattar här även självhjälp, självkänsla, självverksamhet, självhävdelse — el-
ler med ett ord alla de mångfaldiga livsyttringar genom vilka ett ”jag”, en 
”individ” — d. v. s. en viss självständig personlighet — hävdar sin säregna 
tillvaro och främjar sin enskilda lycka. Altruism* åter är känslan för andras 
väl och ve; behovet att taga hänsyn också till andras lycka. 616 

Under asterisken förklarade Key att begreppet altruism kom från det la-
tinska ordet alter som betydde ”en annan”. Som svensk översättning före-
slog hon termen ”samkänsla”. I andra sammanhang översatte hon även 
altruism till ”medkänsla”.617 För Key beskrev begreppen följaktligen olika 
typer av beteenden som främjade det egna och andras utveckling. Hon 
menade att dessa begrepp fick en inverkan på moralen eftersom kompro-
missen mellan de båda drifterna, eller plikterna, ledde till en utveckling av 
människans etiska handlande: 

De hos människan som hos andra organiska varelser inneboende bestäm-
ningarna självbevarelsedriften och släktbevarelsedriften verka till en början 
utan hänsyn till annat än sin egen ögonblickliga tillfredsställelse. Men ge-
nom sin växelverkan på varandra komma dessa drifter att bliva samman-
satta och olikartade; ur självbevarelsedriften utvecklar sig egoismen och ur 
släktbevarelsedriften altruismen, båda lika oumbärliga för moralens ut-
veckling.618 

Key ansåg liksom Spencer att dessa två krafter skulle vara i växelverkan 
med varandra och eftersträva en balans. Enligt Key gick det att bedöma 
släktets utveckling utifrån hur människan agerade enligt de egoistiska och 
altruistiska principerna. Kunde människan inte bringa dessa krafter i 
jämnvikt berodde detta på att hon inte nått längre i sin utveckling, vilket 
återknyter till hennes tankar om människans moraliska stegring: 

Ju lägre moralen står, desto längre är avståndet mellan egoism och altru-
ism; ju högre utveckling moralen nått, dess mer finnes samverkan och enhet 
mellan båda. […] I stort sedd [sic] blir därför moralens utvecklingshistoria 
en skildring av huru människorna, drivna av såväl egoism som altruism, 
arbetat sig till en allt större växelverkan och jämvikt mellan dessa båda 

 
616 Key (1891/1911), s. 3–4, kursiveringar i original. 
617 Key (1895), s. 4; se även Sanner (1995), s. 128; Lengborn (1977b). 
618 Key (1891/1911), s. 3. 
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grundkrafter, av vilka ingendera kan undertryckas utan skada för så väl 
den enskildes som samhällets fullhet av liv.619  

Målet för Key var således att skapa harmoniska individer i ett samhälle 
där egoism och altruism var i balans.620 På grund av sitt monistiska en-
hetstänkande menade Key att det var viktigt att dessa två känslor var i 
jämvikt både hos den enskilda människan och hos släktet som helhet. Som 
Sanner poängterat menade Key att det bästa uttrycket för en balans mellan 
egoism och altruism gick att finna i det kärleksfulla och jämlika äkten-
skapet.621  

Äktenskaplig kärlek i högsta mening är en känsla, i vilken egoismen och al-
truismen nått full jämvikt, så att den egna lyckan endast kan vinnes i och 
genom beredandet av den andras lycka.622 

Key ansåg att den harmoni som ett par kunde frambringa genom ett giv-
ande och tagande bildade en helhet som beaktade både egoism och altru-
ism. Detta var ett ideal för släktets förädling, eftersom kärleksfulla föräld-
rar påverkade avkomman både fysiskt och psykiskt. Denna typ av kärlek 
gick inte att kultivera på ett lägre utvecklingsstadium. Key menade vidare 
att den äktenskapliga kärleken också hotades under det industriella mora-
liska skedet på grund av den dåvarande äktenskapslagstiftningen och att 
männen ännu hade ett ”barbariskt” herravälde över kvinnorna.623 Med 
hjälp av dessa biologiska och moraliska perspektiv på relationen mellan 
individen och dess omgivning gjorde hon även kopplingar till den politiska 
organiseringen av samhället och förhållandet mellan individualism och 
socialism. 

Liberal individualism och reformistisk socialism 
Ellen Key var sedan unga år en ivrig förfäktare av den individuella friheten 
och intresset för individens plats i samhället sträcker sig långt tillbaka i 
hennes textproduktion.624 Hennes första publicerade artikel om den 
norska författaren Camilla Colletts (1813–1895) författarskap berörde 
exempelvis hur samlevnadsfrågor mellan individer i äktenskapet påver-

619 Key (1891/1911), s. 4.  
620 Lengborn (1977b), s. 101. 
621 Sanner (1995), s. 128, se även (2003), s. 21–26. 
622 Key (1891/1911), s. 23. 
623 Key (1891/1911), s. 60. 
624 Jfr Ambjörnsson (2012), s. 486.  
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kade samhället i övrigt.625 Enligt Ronny Ambjörnsson fick de biologiska 
principerna som Key intresserade sig för under tidigt 1880-tal inflytande 
på hennes tankar om moralen och politiken under 1890-talet.626 Detta 
utmynnade bland annat i hennes Verdandiskrift Individualism och social-
ism – Några tankar om de många och de få, som inleds med meningen: 
”Det innersta af mänsklighetens utvecklingshistoria är växelvärkan mellan 
själfkänslan och medkänslan”.627 Även om skriften behandlar det ideolo-
giska förhållandet mellan individualism och socialism, tog Key sin ut-
gångspunkt i de biologiska krafterna bakom människans utveckling. 

I centrum för hennes tänkande om individen och samhället stod den so-
ciala frågan, som debatterades under stora delar av 1800-talet och fokuse-
rade på arbetarklassens levnadsvillkor. Denna fråga engagerade Key, som 
likt andra liberaler från välbeställda miljöer ville förändra och förbättra 
samhället genom insatser som skulle hjälpa arbetarklassen.628  

Enligt Ambjörnsson skedde även en övergång från liberalismen till soci-
alismen i Keys tänkande i samband med hennes kontakt med de så kallade 
åttiotalsradikala under slutet av 1880-talet. När tidningsmannen och pub-
licisten Hjalmar Branting (1860–1925) blev gripen för att ha givit ut en 
darwinistisk publikation som ansågs vara anti-religiös skrev Key en text 
om yttrandefrihet till hans försvar. Hon blev därefter inbjuden till den 
radikala studentföreningen Verdandi i Uppsala för att hålla föredrag.629 

Ambjörnsson framhåller också att klassmotsättningarna inom den 
svenska kvinnorörelsen var ytterligare en anledning till Keys intresse för 
socialismen och arbetarrörelsen.630 Dessa motsättningar späddes säkerlig-
en på av hennes schismer med kvinnorörelsen på grund av olika stånd-
punkter i religiösa och feministiska frågor.631 Enligt Ambjörnsson blev Key 
särskilt inspirerad till en reformistiskt inriktad socialism genom kontakten 
till den nära vännen Julia Kjellbergs (1849–1923) make Georg von Voll-
mar (1850–1922), som under 1890-talet var en ledande bayersk socialde-
mokratisk politiker. I och med sina samtal med makarna von Vollmar blev 

625 Jfr Lindén (2002), s. 35–36; Ambjörnsson (2012), s. 232–233. 
626 Jfr Ambjörnsson (2012), s. 482, 486. 
627 Key (1895), s. 4. 
628 Hedin (2007), s. 45.  
629 Ambjörnsson (2012), s. 487. 
630 Ambjörnsson (2012), s. 491. 
631 Jfr Stenberg (2009), s. 126–144; se även Lindén (2002), s. 218–261. 
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hon alltmer övertygad om att det gick att sammanföra individualismen 
med socialismens värden.632 Under början av 1890-talet höll hon ett antal 
föredrag om detta som hon senare publicerade i skriften Individualism och 
socialism. I denna skrift undersökte hon bland annat hur individens vilja 
skulle kunna beaktas i en socialistisk stat, något hon tidigare ansett vara 
omöjligt.633 På drygt femtio sidor behandlar hon hur socialismen skulle 
kunna kombineras med en utpräglad individualism. Den utgör således ett 
lämpligt material för att analysera Keys idéer om förhållandet mellan indi-
vid och samhälle. 

En central tankegång i Individualism och socialism var den reformsoci-
alistiska idén att en gemensam produktion och jobb åt alla skulle trygga 
mänsklighetens materiella tillvaro, vilket på sikt skulle skapa en grund för 
mänsklighetens höjning. Hon förespråkade således ett kraftigt omdanade 
av existensvillkoren, men menade att det var lika viktigt med en moralisk 
omdaning av mänskligheten. Hon kritiserade därmed den marxistiska 
historiematerialismen och hävdade att idén att mänsklighetens utveckling 
enbart påverkas av ekonomins historia var ensidig.634 Socialismen och 
samhället som helhet skulle enligt Key fördjupas andligt genom att ge 
varje individ möjlighet att ta vara på sin utvecklingspotential.635 Här aktu-
aliseras återigen den evolutionistiska idén om att den enskilda människans 
livsstegring var början på samhällets omdanande.  

Genom kompromissen mellan bejakandet av individens utvecklingspot-
ential och ett reformerat samhälle med en gemensam produktion menade 
alltså Key att individualismen och socialismen gick att förena. En över-
hängande risk med socialismen var dock att den begränsade individens 
möjlighet att vara fri från andras inflytande. Key ansåg därmed att social-
ismens andliga fördjupning skulle gå att nå via anarkismen. Anarkismen 
hade en möjlighet att stå emot de potentiella negativa konsekvenserna av 
socialismen såsom statsvälde, centralisering och kontroll av individen. 
Trots att hon höjde ett varningens finger för anarkismens våldsamma me-
toder såg hon den slutligen som ett sätt att balansera socialismens homo-
geniserande tendenser: 

632 Ambjörnsson (2012), s. 490. 
633 Key (1895), s. 18. 
634 Key (1895), s. 29. 
635 Key (1895), s. 30. 
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Och om än anarkismens framgångssätt är afskyvärdt, och om än dess följd-
riktigt genomförda teorier åter skulle leda oss till vildhetstillståndets kamp-
lif, där hvar mans hand vore mot hvar mans så är dock dess ideal den 
eldstod, hvilken visar i hvad riktning löftets land ligger: det land, där både 
individualismens och socialismens idéer slutligen skola gå upp i en högre 
enhet.636 

Key menade sammanfattningsvis att det ideala samhället var ett socialist-
iskt samhälle där den materiella existensen säkrades kollektivt. Tillsam-
mans med individens frihet och andliga fördjupning skulle detta leda till 
människosläktets utveckling. Sammanförandet av individualism och soci-
alism skulle enligt Key lösa både klassfrågan och ojämlikheten mellan 
könen. Hon menade också att om existensvillkoren vore tryggade och 
ingen längre behövde lönearbeta skulle de flesta kvinnor välja att ta hand 
om hem och barn självmant.637 I det följande avsnittet ska jag undersöka 
hur Keys föreställning om individ och samhälle som ett biologiskt, mora-
liskt och politiskt förhållande blev synligt i de reformförslag hon lade fram 
för att främja mänsklighetens framåtskridande.  

Reformförslag för människosläktets höjande 
Ellen Key hade många olika intresseområden och kommenterade ofta 
samtidens politiska angelägenheter. Hon var exempelvis aktiv i fredsrörel-
sen och tog ställning för Norges självständighet i unionsfrågan 1905.638 I 
dessa ställningstaganden och reformförslag framträdde en idé om mänsk-
lighetens utveckling, vilket märktes i allt från kritiken av första världskri-
get till uttalanden i nykterhetsfrågan, hennes folkbildande föreläsnings-
verksamhet och engagemang i föreningen Tolfterna.639 

I de kommande avsnitten redogörs för fyra områden som Key lade fram 
reformförslag inom och som särskilt går att koppla till hennes förståelse 
av individ och samhälle i relation till eugenik och pedagogik. Inledningsvis 
behandlas idén om barnets rätt till sunda föräldrar som Key presenterade i 
Barnets århundrade. Detta har tolkats som en tidig plädering för barnets 
rättigheter, men det är även viktigt att beakta att den ställde rättigheterna 
hos individer från olika generationer mot varandra. För att skapa nya 

636 Key (1895), s. 30.  
637 Key (1895), s. 43–44. 
638 Ambjörnsson (2012), s. 352–359; se även Hammar (2004). 
639 Jfr Ambjörnsson (2012), s. 300–306; Håkansson Petré (2019); Ringarp & 
Carlsson (2017); Ringarp (2020). 
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människor ansåg Key att forskningsinstitut var viktiga kunskapsgivare i 
samhällsutvecklingen, och hon förspråkade både pedagogiska och 
rasbiologiska sådana. Ytterligare en reform som hon föreslog var att 
förlägga utbildningen av framför allt yngre barn till hemmet. Det sista 
reformförslaget som behandlas är kvinnornas ansvar för ungdomens 
uppfostran, något som Key menade kunde förverkligas genom en kvinnlig 
värnplikt. 

Barnens rätt till sunda föräldrar 
En av anledningarna till att Ellen Key ofta lyfts fram som en progressiv 
pedagog var att hon uttalade sig för barnets rätt samt var emot barnaga 
och barnarbete. Här menar till exempel Ronny Ambjörnsson att Key 
onekligen var en pionjär, då hon framförde den för tiden radikala idén att 
barn hade rättigheter.640 På grund av tanken om barnets skyddsvärdighet 
hävdade Key att det borde kunna välja sina föräldrar, vilket också var en 
central tematik i det första kapitlet av Barnets århundrade. Som Sabine 
Andresen framhåller ställde dock Key barnets rätt över föräldrarnas 
rätt.641 Idén om att barnet borde kunna välja sina föräldrar handlade 
följaktligen om att se till att de som passade för föräldrauppgiften repro-
ducerade sig, samtidigt som de med ogynnsamma anlag skulle uppmanas 
att avstå från föräldraskapet. 

När Key skrev om barnets rätt att välja sina föräldrar var det ett sätt att 
omförhandla generationsförhållandena så att barnen inte skulle stå i tack-
samhetsskuld till sina föräldrar för att de levde. I stället menade hon att 
varje potentiell förälder borde överväga om och när den ”har rätt att 
framkalla lif”.642 Detta citat hämtade Key ur Frida Stéenhoffs (1865–
1945) drama Lejonets unge från 1896 och det inspirerade henne enligt 
egen utsago till tanken på att barnets första rättighet är att välja sina för-
äldrar.643 Key menade alltså att varje par noga borde överväga om de 
skulle sätta barn till världen om de hade dåliga fysiska, sociala eller mora-
liska förutsättningar att ta hand om dem. Hon nämnde även ett flertal 
exempel på individer som skrivit till henne om att de valt att avstå från 

640 Ambjörnsson (2012), s. 343. 
641 Jfr Andresen (2000) s. 30. 
642 Key (1900a), s. 30. 
643 Ibid. Från Stéenhoffs pjäs fick hon även inspiration till titeln på Barnets år-
hundrade. 
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äktenskaps- och familjelyckan då de varit rädda att föra vidare dåliga 
anlag till nästa generation. Key konkluderade därmed: 

Så starkt har redan medvetandet blifvit om ärftlighetens betydelse att unga 
människor – hvilka själfva burit en under generationer samlad ”belastning” 
i ett eller annat afseende – börja inse plikten att afstå från föräldraglädjen, 
hellre än att på en ny generation öfverföra sitt olyckliga arf.644 

Hon ansåg även att barnets rätt till sunda föräldrar började långt innan 
barnet var fött. Detta berodde på att barnets villkor och förutsättningar 
oftast bestämdes redan i och med att föräldrarna valde varandra. För att 
detta val enbart skulle baseras på kärlek och inte ekonomi eller en idé om 
plikt förordade Key som bekant att äktenskapslagen skulle reformeras. 
Hon menade även att kvinnors ställning i samhället och äktenskapet skulle 
uppvärderas. Det var följaktligen viktigt att gifta kvinnor var ekonomiskt 
och juridiskt oberoende från sina män. Key ville även avkristna äkten-
skapet och skapa en moralisk och rättslig legitimitet för barn som inte 
hade gifta föräldrar. Dessa barn skulle även få samma rätt till arv och 
socialt erkännande som de så kallade ”äkta” barnen.645 

Syftet med dessa reformer var enligt Key att höja mänskligheten. Här 
fick det individuella barnet rättigheter som representant för de kommande 
generationerna, medan de vuxna individer som inte ansågs vara ämnade 
för föräldraskapet skulle begränsas i sina rättigheter. Detta innebar att de 
framtida generationerna skulle värderas högre än det lidande som en eu-
geniskt reglerad äktenskapslagstiftning innebar för ett fåtal vuxna indivi-
der: 

Att en mängd människor få lida i nuet, ifall släktet i framtiden skall kunna 
befrias från många av sina nuvarande lidanden, detta är en visshet som den 
store lagstiftaren måste se i ögonen. Han, mer än någon annan samhälls-
omdanare, måste över medkänslan för nutidens människor ställa kärleken 
till framtidens mänsklighet.646  

Motiverad av en evolutionistisk människosyn tilltalade rashygienen Key 
som en skyddsinstans för barnen och de kommande generationernas väl-
stånd, vilket betydde att det individuella lidande som de rashygieniska 
samhällsreformerna innebar ansågs vara ett nödvändigt ont för släktets 
fortlevnad. 

 
644 Key (1900a), s. 32.  
645 Jfr Key (1900a), s. 28–29. 
646 Key (1914), s. 203, kursivering i original. 
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Forskningsinstitut för pedagogik och eugenik 
För att förädla mänskligheten ansåg Ellen Key att samhället borde frångå 
religiösa förklaringsmodeller och i stället ta stöd i vetenskap som hade en 
hög potential att lösa samtidens sociala problem. Detta ger en möjlig bak-
grund som svar på frågan varför Key i insändaren till Dagens Nyheter 
uttalade sig positivt till grundandet av Statens institut för rasbiologi 1921. 
Herman Lundborgs institut var dock inte det enda forskningsinstitut hon 
engagerade sig i. År 1912 uttryckte hon sig även entusiastiskt över 
invigningen av ett forskningsinstitut för uppfostringsvetenskapen i Genève. 
I detta avsnitt ska jag således utveckla analysen av varför Key ville att 
samhället skulle skapa vetenskapliga institutioner för både pedagogik och 
eugenik, och hur detta relaterade till hennes tankar om individ och sam-
hälle. 

Den pedagogiska vetenskapens ställning i samhället var viktig för Key. 
Detta syns inte minst i Barnets århundrade och i begreppet ”generationer-
nas helighet”, som innebar att samhällets organisering borde kretsa kring 
omsorgen, uppfostran och utbildningen av de kommande generationer-
na.647 När Key 1912 publicerade ett begeistrat reportage om det nygrun-
dade pedagogiska forskningsinstitutet Institut Jean-Jacques Rousseau i 
Genève bör det alltså förstås mot bakgrund av hennes mångåriga erfaren-
het som lärare, folkbildande föreläsare och pedagogisk skribent.  

Institutet öppnade i samband med 200-årsjubileet av Jean-Jacques 
Rousseaus födelsedag.648 Grundaren till institutet, Édouard Claparède, 
menade att Rousseaus teser hade ett särskilt värde för pedagogiken, och 
ville därför pröva dem empiriskt med syfte att effektivisera uppfostran och 
undervisning.649 Key beklagade att dessa anspråk inte fanns i Sverige, där 
de allra flesta fortfarande använde sig av prygel för att uppfostra, vilket 
hon menade var ett tecken på en sorts ”pedagogisk råhet”. Enligt Key 
borde uppfostran förstås som en empiriskt prövad vetenskap och konst: 
”Allt mer inser man att kraven på hem- och skoluppfostrans omdaning 
måste stöda sig, icke endast på enskildas inlägg utan på vetenskapligt be-
visbara rön”.650 Key menade därmed att uppfostringsvetenskapen skulle 

647 Key (1900a), s. 3. 
648 Keys reportage baserades på en artikel i tidskriften Archives de Psychologie 
skriven av de experimentella psykologerna Théodore Flournoy (1854–1920) och 
Édouard Claparède (1873–1940) vid universitetet i Genève, jfr Key (1912). 
649 Key (1912), s. 289. 
650 Key (1912), s. 290, kursivering i original. 
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höja sig från subjektivismen och bli en på ”objektiva sanningar grundad 
vetenskap”.651 Denna vetenskap kunde sedan ligga till grund för den lag-
balk för barnets rättigheter som hon ville införa i alla världens länder. För 
Key var pedagogik som vetenskap alltså tätt sammankopplad med den 
juridiska strävan att förbättra barns liv och rättigheter. 

Enligt Claparède tog institutet utgångspunkt i Rousseaus idé att barnets 
natur skulle vara medelpunkt i alla skolprogram och uppfostringsåtgärder. 
Key instämde i detta och menade i likhet med det hon förde fram i Barnets 
århundrade att det dåvarande skolsystemet borde rivas ned till grunden 
för att framtidens skola skulle kunna ta form. I likhet med Claparède var 
Key kritisk till att skolprogram skrevs av personer utan vetenskapliga 
insikter i barnets natur. Det var därför viktigt att utbilda de som skulle 
uppfostra i ämnen som till exempel barnets fysiologi och hygien. Föredra-
gen skulle även behandla experimentell psykologi och vetenskapliga meto-
der, men också sådant som psykoanalys, barnkriminalitet, moralisk och 
religiös fostran samt eugenik.652 Med dessa kunskaper hoppades Cla-
parède att de utbildade pedagogerna snabbt skulle kunna avgöra om en 
undervisningsmetod fungerade eller ej, vilket ansågs vara bättre än att 
under flera årtionden utsätta generationer av elever för verkningslösa me-
toder.653 

I sitt reportage påpekade Key att det redan fanns ett antal institutioner 
för experimentell psykologi och själsforskning med fokus på uppfostran i 
ett flertal länder. Hon hoppades dock att denna institution skulle kunna 
bli ett centrum för uppfostringsvetenskaperna internationellt.654 Institutet 
skulle på så sätt kunna inta rollen att pröva tidigare rön och dogmatiska 
uppfostringsidéer: ”En stor del av Rousseau-institutets uppgift blir sålunda 
ej endast att samla, men kritisera, jämföra och samordna stoffet”.655 Enligt 
Key vore det även gynnsamt om det skapades nationella forskningsinstitut 
av detta slag eftersom folkets framtid i hög grad berodde på ungdomens 
fostran. Hon beklagade att parlament och politiska partier ännu inte sett 
sambandet mellan den sociala frågan och folkuppfostran och genomfört 
nödvändiga lagändringar. Som ett exempel på en vetenskap som borde ha 
en liknande ställning nämnde Key Francis Galtons eugenik. Att ändra den 

 
651 Ibid. 
652 Key (1912), s. 291–292. 
653 Key (1912), s. 294. 
654 Key (1912), s. 292. 
655 Key (1912), s. 296. 
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allmänna meningen på dessa områden var dock tidskrävande. Key fruk-
tade att det skulle ta mer än tusen år innan de vetenskapligt bevisade san-
ningarna om barnet nått hela mänsklighetens medvetande så att exempel-
vis barnagan upphörde. När dessa belagda kunskaper väl nått medvetan-
det skulle ”sanningen” dock segra och uppfostringsvetenskaperna påverka 
folkets handlingar.656 Key menade avslutningsvis att institutet kanske inte 
skulle lyckas med alla sina föresatser, men hon såg det som ett viktigt 
tidstecken att uppfostringsvetenskaperna fick ett internationellt institut. 
Hon hoppades emellertid att Claparèdes vision skulle förverkligas på sikt 
eftersom ”[d]å först börjar det fullt mänskliga skedet i mänsklighetens 
historia”.657 

Ett annat typ av kunskapsområde som Key ansåg behövde ett forsk-
ningsinstitut var eugeniken.658 I den insändare som inledde avhandlingen 
vädjade Key som sagt till Sveriges riksdagsmän att anta förslaget om 
bildandet av ett statligt rasbiologiskt institut. Hon påpekade att hon skrev 
insändaren med förhoppningen att påverka riksdagsmännen eftersom hon 
var orolig att Lundborg skulle flytta utomlands om institutet inte fick 
finansiering i Sverige.659 Hennes stöd för Lundborgs förehavanden fram-
gick även i ett antal brev till honom några år tidigare, då hon bland annat 
framhöll att rashygien var ”det viktigaste af alla ämnen”.660 I den korre-
spondens som finns bevarad från Key till Lundborg märks framför allt en 
vördnad för Lundborgs projekt.661 I det första brevet, daterat i september 
1914, nämnde Key en bok, troligtvis Rashygien och rasbiologi, som 
Lundborg publicerade samma år och skickade till henne.662 I brevet tack-

656 Key (1912), s. 292. 
657 Key (1912), s. 297, kursivering i original. 
658 Delar av följande analys har tidigare publicerats i Vikström (2018). 
659 Key (1921, 8 maj), s. 10. 
660 Brev från Key till Lundborg, 1914-09-15; se även 1921-02-25, Herman Lund-
borgs brevsamling, UUB.
661 I Herman Lundborgs brevsamling på Uppsala universitetsbibliotek finns det sju 
bevarade brev från Ellen Key till Lundborg från 1914–1923. I Ellen Keys samling 
på Kungliga biblioteket finns endast ett brevkort från Lundborg till Key bevarat. 
På brevkortet uttryckte Lundborg sin tacksamhet för en artikel Key skrev om 
inbördeskriget i Finland 1918. Källmaterialet är med andra ord inte särskilt omfat-
tande, men utifrån Keys brev går det ändå att rekonstruera att Lundborg till ex-
empel skickade böcker eller förde olika teman på tal. 
662 Boken återfinns i Keys bibliotek på Strand i två upplagor, en med dedikation 
från 1914, samt den andra upplagan från 1922. 
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ade hon för den ”mycket nödvändiga” skriften och bad honom att skicka 
sina alster till Caleb Saleeby.663 Under de kommande åren mottog hon 
även andra skrifter från Lundborg. Exempelvis skrev Key 1922 ett brev-
kort adresserat till det rasbiologiska institutet och tackade för ”den lilla 
präktiga skriften” Degenerationsfaran i den ”förträffliga serien” som ut-
gavs av Svenska sällskapet för rashygien. Hon tillade avslutningsvis: ”Jag 
hade redan skaffat mig skriften då Eder gåva kom och jag skall göra vad 
jag kan för att sprida den”.664 Från korrespondensen framgår det alltså att 
Key både läste Lundborgs texter och hade för avsikt att sprida dem.  

Att hon stöttade hans projekt på andra sätt blir också tydligt i breven. 
Till den Svenska folktypsutställningen som invigdes 1919 i Uppsala skick-
ade Key exempelvis ett porträtt på sig själv som Lundborg efterfrågat.665 
Lundborg frågade även Key om hjälp i andra ärenden, bland annat vid 
författandet av en skriftlig protest. Vad den påtänkta protesten handlade 
om framgick inte av korrespondensen, men Key gav Lundborg råd om i 
vilken tidskrift han borde publicera sig, vilka personer han behövde enga-
gera i protesten och vilka argument han skulle betona.666 Inhämtandet av 
sådana publiceringsråd var en strategi som Lundborg verkade använda sig 
av i andra sammanhang för att nå ut medialt med sin egen och det rasbio-
logiska sällskapets agenda.667 

Karaktären på Keys brev till Lundborg var således rådgivande, uppskat-
tande och visade på ett gemensamt intresse för rashygien. Detta tog sig 
uttryck i ett utbyte av skrifter och idéer. Breven var inte personliga, men 
det hände att Key kommenterade samtiden. Några månader efter första 
världskrigets utbrott skrev hon exempelvis till Lundborg:  

 
663 Brev från Key till Lundborg, 1914-09-15 och 1914-09-24, Herman Lundborgs 
brevsamling, UUB. Några dagar senare skickade Key också Saleebys adress till 
Lundborg, men det finns inget brev från Saleeby i Lundborgs arkiv, vilket tyder på 
att han troligtvis inte tog kontakt med Saleeby. 
664 Brev från Key till Lundborg, 1923-06-20, Herman Lundborgs brevsamling, 
UUB.  
665 Brev från Key till Lundborg, 1918-12-07, Herman Lundborgs brevsamling, 
UUB. Key meddelade att bilden inte behövde skickas tillbaka efter utställningen 
och önskade Lundborg ”god lycka med företaget”. Om den svenska folktypsut-
ställningen, se vidare Björkman & Widmalm (2010), s. 384–385. 
666 Brev från Key till Lundborg, 1921-10-11, Herman Lundborgs brevsamling, 
UUB.  
667 Jfr Björkman & Widmalm (2010), s. 384. 
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Vi alla, som vilja ras-hygienen ha dubbel anledning att hata detta folkkraf-
terna utsugande krig. När skall släktet bli hufvudtanken i all politik?!?! 
undrar Eder E.K.668  

Key ansåg följaktligen att de som förespråkade rashygien inte kunde finna 
krig förenligt med dess medel och mål, eftersom det tydde på en lägre 
moral och skadade befolkningens livskraft.669 Dessa argument för rashy-
gien var följaktligen i linje med hennes i övrigt pacifistiska hållning.670  

Även om Key inte skrev särskilt utförligt om olika sakfrågor i breven till 
Lundborg påpekade hon när deras åsikter gick isär. Hon delade exempel-
vis inte Lundborgs ”mångbarnsoptimism” i de fall där föräldrarna hade 
bra anlag. I stället menade hon att tre till fyra barn utgjorde den lycklig-
aste familjekonstellationen.671 Inte heller ville hon gå med i det Svenska 
sällskapet för rashygien, eller någon annan typ av förening eller sällskap. 
Key ansåg att goda idéer ofta tenderade att ”stelna” i föreningar, och 
undvek dem därmed principiellt.672 Det var troligtvis därför hon 1921 som 
svar till Lundborg skrev: ”Kan jag – som ’fri lans’ – tjena saken (och 
denna sak är en av nutidens främsta) så gör jag det”. I samma brev, som 
författades några månader innan riksdagen beslutade att finansiera det 
rasbiologiska institutets, skrev Key att hon med ”iver” hoppades på det 
institut som Lundborg skickat henne en skrift om. Hon menade även att 
det var viktigare än nio av tio andra kulturanslag.673 Sammanfattningsvis 
framträder en relation som främst verkade grundas i ett gemensamt in-
tresse för rashygien. Även om Key inte blev medlem i det rashygieniska 
sällskapet framgår hennes stöd till det rasbiologiska institutet genomgå-
ende i breven.  

Troligtvis var det denna brevkontakt som bidrog till att Key också blev 
omnämnd med bild och text i en engelskspråkig antologi med Lundborg 

668 Brev från Key till Lundborg, 1914-09-24, Herman Lundborgs brevsamling, 
UUB, kursivering i original.  
669 Se exempelvis Key (1918a), s. 57–62. 
670 Jfr Ambjörnsson (2012), s. 353. Det kan i detta sammanhang poängteras att 
Keys pacifism grundade sig i en kritik av en krigsivrande nationalism, vilket hon 
ansåg vara en slags felaktig fosterlandskänsla, se Lettevall (2011), s. 183. 
671 Brev från Key till Lundborg, 1923-03-20, Herman Lundborgs brevsamling, 
UUB. 
672 Forsström (1985), s. 16. 
673 Brev från Key till Lundborg, 1921-02-25, Herman Lundborgs brevsamling, 
UUB. 
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som redaktör hösten 1921. Jubileumsboken The Swedish Nation in Word 
and Picture återgav historien om institutets tillkomst redan innan institutet 
öppnades. Boken, som i övrigt enbart innehöll referenser till manliga fors-
kare och politiker som gynnat rasbiologins framväxt i Sverige, framhöll 
även ”två svenska kvinnor” som uttalat sig positivt för eugenikens sak.674 
Här omnämndes Key och friherrinnan Ebba Palmstierna (1877–1966) 
eftersom de 

on several occasions, with emphasis and enthusiasm, given expression to 
their faith in the feasibility of eugenic ideas, and have spoken in favour of 
the Swedish Race-biological Institute as a first step in the right direction.675 

I ett brev till Lundborg samma höst tackar Key för en ”vacker inbunden 
utgåva” av en bok, vilket skulle kunna vara just denna antologi.676 I boken 
återfinns ett porträtt av Ellen Key med överskriften ”personer intresserade 
av rasbiologi i Sverige”.677 Key skrevs på detta sätt in i det rasbiologiska 
institutets historia i egenskap av att vara en ”svensk kvinna” som var posi-
tivt inställd till dess grundande, vilket skulle kunna förstås som ett sätt att 
skapa legitimitet åt institutet hos en kvinnlig publik. 

Året därpå öppnade världens första statligt finansierade rasbiologiska 
forskningsinstitut vid Uppsala universitetet. Huruvida Keys vädjan till 
riksdagsmännen spelade någon roll för att förslaget bifölls är svårt att 
bedöma. Oavsett menar jag att Key gjorde ett tydligt offentligt ställnings-
tagande för grundandet av det rasbiologiska institutet med argumentet att 
den eugeniska vetenskapen och kunskapen skulle gagna framtida generat-
ioner och därmed även det svenska samhället.  

Både Institut Jean-Jacques Rousseau och det rasbiologiska institutet 
skulle enligt Key kunna producera och förmedla kunskaper som var vik-
tiga för den enskilda individens och samhällets utveckling. Förespråkandet 
av dessa institut kan följaktligen förstås som två exempel på hur Key 
föreställde sig att människosläktet skulle kunna utvecklas genom att om-
sätta institutens vetenskapliga resultat i reformer och lagar som påverkade 
både individ och samhälle. 

674 Andersson (1921), s. 51. 
675 Ibid. 
676 Brev från Key till Lundborg, 1921-10-11, Herman Lundborgs brevsamling, 
UUB.  
677 Andersson (1921), s. 40. 
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Bild III. ”Persons interested in race-biology in Sweden”. 678 

678 Andersson (1921), s. 40. 
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En individuell uppfostran och utbildning i hemmet 
Det yttersta målet och syftet med pedagogiken var enligt Ellen Key att 
uppfostra en ny typ av förädlad människa, som i sin tur skulle förbättra 
samhället och mänskligheten. Men hur skulle denna uppfostran ske? I 
Barnets århundrade framhöll Key att uppfostran och utbildning måste ske 
med respekt för barnets individuella egenart och frihet.679 Detta var något 
hon saknade hos både de offentliga utbildningsinstitutionerna och i famil-
jens socialisation. Hon ville därmed reformera uppfostran och utbildning-
en i hem och skola och ansåg att det var paradoxalt att samhället efterfrå-
gade självständiga individer samtidigt som lärare och föräldrar frambring-
ade det motsatta. I slutet av hennes berömda kapitel ”Själamorden i sko-
lorna” uttryckte hon det på följande vis:  

Tiden ropar efter ”personligheter”, men den skall ropa förgäfves, till dess vi 
låta barnen lefva och lära som personligheter; låta dem hafva en egen vilja, 
låta dem tänka egna tankar, arbeta sig till egna kunskaper, bilda sig egna 
omdömen; till dess vi, med ett ord, upphöra att i skolorna mörda de ämnen 
till personligheter, dem vi sedan förgäfves skola vänta oss att finna i 
lifvet.680 

Begreppet ”personlighet” syftade på individens egenart och originalitet. 
Personligheter gjorde egna val och hade möjligheten att skapa någoting 
nytt. Personlighetsbegreppet var därmed en central del av hennes uppfost-
ringsideal. Det går även att relatera till begreppsparet ”övermänniska” och 
”hjordmänniska” från Friedrich Nietzsche, som också förekom i hennes 
texter. Med dessa begrepp framhävde Key vikten av att det uppväxande 
släktet inte skulle tillåtas bli medelmåttigt och konformistiskt. Hon kritise-
rade dock Nietzsches idé om att övermänniskor skulle vara hänsynslösa i 
relation till hjordmänniskorna. Enligt Key visade sig en moraliskt överläg-
sen människas karaktär genom att hon tog ansvar för andra individer.681 
Idén om förhållandet mellan övermänniskan och hjordmänniskan låg 
alltså nära hennes förståelse för hur det nya samhället skulle skapas – 
nämligen genom att de moraliskt framstående ledde och agerade som fö-
rebilder för massan. 

Trots att Key framhöll vikten av en personlighetsbildning ansåg hon att 
den evolutionistiskt grundade balansen mellan egoism och altruism ut-

679 Se bland annat Key (1900b), s. 85–86, 143–146. 
680 Key (1900b), s. 161. 
681 Key (1895), s. 32, (1900b), s. 13. 
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gjorde ett centralt ideal i barnuppfostran. Hon betonade därmed både 
uppfostrans individuella och sociala sida: 

[D]en enda rätta utgångspunkten vid ett barns uppfostran till social männi-
ska är att behandla det som en sådan, samtidigt med att man stärker bar-
nets mod att blifva en individuell människa.682

Att lära barnet ett ansvarsfullt samspel med andra var en av ”den nya 
tidens” uppfostrares centrala uppgifter. Samtidigt menade Key att:  

inga af barnets individuella lifsyttringar skola undertryckas, såvida de ej 
äro till skada för barnet själf eller andra. Man skall söka den rätta jämvik-
ten mellan Spencers definition af lifvet som anpassning till de omgifvande 
förhållandena och Nietzsches definition af lifvet som viljan till makt!683 

Nietzsches idé om viljan till makt innebar en individuell omtolkning av 
samhällets värden och stod högt i kurs hos Key. Hennes individuali-
tetsvurm hade dock en gräns eftersom individen alltid skulle handla med 
respekt för andra individer.684 Thorbjörn Lengborn menar att Key därmed 
ville ”slå vakt om både frihet och jämlikhet”.685 Det var alltså inte en hän-
synslös egoism som skulle fostras, utan en individualism i balans med sin 
sociala omgivning.686 För att fostra barnet enligt detta individualistiska 
men ändå kollektiva ideal ansåg Key att den personligt anpassade utbild-
ningen i hemmet var av största vikt: 

Först när barnen återvinnas från skolan, gatan och fabriken åt hemmen och 
när mödrarna från utearbete eller världslif återvinnas åt barnen, då skall en 
naturlig uppfostran i Rousseaus och Spencers anda kunna bli en verklighet, 
en uppfostran genom hemlifvet för lifvet.687 

Med detta ideal uttryckte hon följaktligen en stark skepsis mot barn-
omsorgen i Kindergarten, som hon menade var ”ett af de yppersta medel 
att dana svaga mångfrestare och sega ’hjordmänniskor’!”688 Hon kritise-
rade även andra utbildningsinstitutioner från folkskolan upp till universi-
teten för att ta död på barnens och ungdomarnas individualitet, självverk-

682 Key (1900b), s. 11. 
683 Key (1900b), s. 11–12. 
684 Key (1900b), s. 13–14.  
685 Lengborn (1977a), s. 63. 
686 Jfr Key (1900b), s. 52. 
687 Key (1900b), s. 48. 
688 Key (1900b), s. 68.  
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samhet och lust att lära. Som ett alternativ föreslog Key att de små barnen 
från fem till sju års ålder skulle fostras i hemmen av sina mödrar, systrar, 
eller någon utomstående.689 De skulle ”bilda ’hemkurser’ med 8–10 barn 
inom den egna och andra familjer”.690 Uppfostrarens främsta roll under 
den här tiden var att lämna barnet ifred.691 På så sätt kunde det i enlighet 
med Jean-Jacques Rousseaus idé om en naturlig uppfostran utveckla sin 
självverksamhet och hitta särskilda intresseområden. 

Den offentliga skolan skulle barnen sedan påbörja vid nio eller tio års 
ålder. Detta skulle enligt Key vara en ”verklig samskola”, med flickor och 
pojkar från alla samhällsklasser.692 Hon var med andra ord kritisk till 
parallellskolningen av klasser och kön. Läroplanerna eller studieplanerna 
som hon kallade dem, skulle vara individualiserade i dessa skolor. Med 
undantag för ett fåtal kärnämnen menade hon att eleverna inte borde stu-
dera efter samma läroplan eftersom det hindrade möjligheten till individu-
ella särintressen. Key problematiserade också antalet skolämnen och me-
nade att de bidrog till en kunskapsfragmentering som minskade lusten till 
det fortsatta lärandet.693 I ett idealt uppfostrings- och undervisningssam-
manhang menade hon att dessa fyra centrala grundvalar skulle vara upp-
fyllda: 

Tidig specialisering, där utpräglade individuella anlag finnas; koncentrering 
kring vissa ämnen under vissa tidpunkter; själfarbete under hela skoltiden; 
verklighetsberöring under alla skolstadier.694 

Den offentliga skolan skulle enligt Key upphöra vid femton eller sexton 
års ålder. Därefter stod det ungdomarna fritt att antingen börja arbeta 
eller fortsätta till vidare studier. I folkhögskolepionjären N.F.S. Grundt-
vigs (1783–1872) anda rekommenderade hon att eleverna skulle ta ett 
viloår innan studierna fortsatte. Key var dock medveten om att det inte 
skulle vara lätt att få igenom alla dessa reformer: 

Uppgörandet af en sådan skolas schema komme att innebära ofantliga svå-
righeter. Men de skulle icke visa sig oöfvervinneliga, så snart man enats om 
att barnens själar äro mer hänsyn värda än skolschemat.695 

 
689 Key (1900b), s. 48–49. 
690 Key (1900b), s. 147. 
691 Key (1900b), s. 4. 
692 Key (1900b), s. 150. 
693 Key (1900b), s. 79–80, 143–144. 
694 Key (1900b), s. 152. 
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Med tanke på hur kritisk hon var till den dåtida skolan som samhällsin-
stitution är det intressant att Key ofta framhålls som en pionjär för den 
gemensamma utbildningen.696 När den tyska dagstidning Berliner Lokal-
Anzeiger 1907 frågade vad hon skulle göra om kvinnor fick rösträtt och 
kom till makten gav hon ett utförligt svar, som senare översattes och pub-
licerades i Aftonbladet: 

Om jag komme till makten, skulle jag – med några undantag – tillintetgöra 
alla skolor. Jag skulle låta en hel generation af barn löpa fritt omkring, för 
att alldeles befriade från det nuvarande eländets tradition, uppfostra en ny 
generation af föräldrar och lärare och så uppfostra den, att den genom sin 
verksamhet skulle skapa en ny mänsklighet! Alla reformer äro ingenting 
annat än ytligt lekverk, innan människonyskapandet blir uppgiften, icke en 
uppgift bland många andra.697 

Även om budskapet var tillspetsat går det inte att ta miste på Keys kritik 
av den dåtida skolan och plädering för mänsklighetens nydanande. ”Män-
niskonyskapandet” var alltså den viktigaste samhällsuppgiften, och det var 
upp till samtidens föräldrar och lärare att ta ansvar för uppfostran av den 
yngre generationer. Detta var en tankegång som hon utvecklade i en rad 
artiklar och inlägg från 1880-talet och framåt, och som senare ingick i 
Barnets århundrade. I kapitlet ”Hemlöshet”, som först publicerades i Ver-
dandi 1887, påpekade hon exempelvis den betydelseförlust som hemmet 
hade genomgått på grund av samhällets tilltagande industrialisering och 
kvinnors ökade förvärvsarbete.698 Key betraktade följaktligen hemlivets 
förvandling som mycket problematiskt och förespråkade en omfördelning 
av barnens tid mellan hem och skola, till hemmets fördel:  

Hemmen måste åter blifva hem för barnens själar, ej endast för deras krop-
par. Och för att sådana hem skola kunna danas – och barnen sedan danas 
af dem – måste barnen återgifvas åt hemmen. Istället för att skolan och 
hemuppgifterna för skolan nu taga den bästa delen af barnens lif, måste 
skolan erhålla den mindre delen af detta men hemmet åter den större.699  

Sammanfattningsvis ansåg Key att hemmet var den mest betydelsefulla 
platsen i barns och ungdomars tillvaro. Hon var således en stark föresprå-

695 Ibid. 
696 Jfr Ambjörnsson (2012), s. 170. 
697 Aftonbladet (1907, 30 december), kursivering i original. 
698 Key (1900b), s. 165–166. 
699 Key (1900b), s. 48. 
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kare av individens socialisation i familjen. Detta var med andra ord den 
ultimata platsen för att finna en balans mellan egoism och altruism: 

Den rena, varma, klara luft, i hvilka far och mor och barn röra sig i frihet 
och förtrolighet, så att ingendera parten hålles utanför den andras intres-
sen, men hvardera parten äger full frihet för sina egna; där ingen gör in-
trång på den andras rätt, men alla äro villiga att hjälpa hvarandra när så 
behöfves – i denna luft får såväl egoismen som altruismen sin rätta växt, 
individualiteten sin rätta frihet.700  

Key ställde därmed stora krav på föräldrarna, som skulle vara kompetenta 
nog att uppfostra och utbilda sina barn till de var i tioårsåldern. Mot bak-
grund av den vikt som hon lade vid hemmets uppfostran går det även att 
förstå varför Key ansåg att det var nödvändigt att begränsa vissa indivi-
ders rätt att bli föräldrar med hjälp av eugeniken. Eftersom hon menade 
att offentligheten aldrig kunde ersätta den individuella uppfostran och 
utbildningen i hemmet vore det nämligen idealt om inga barn föddes in i 
”degenererade” familjer. De som bedömdes vara lämpliga att bli föräldrar 
skulle även se det som en viktig uppgift att utbilda sig inom uppfostrans 
konst. Här gav Key den kvinnliga uppfostraren en särskild betydelse, vil-
ket ska behandlas mer utförligt i nästa avsnitt.  

Kvinnlig värnplikt 
I Barnets århundrade framhöll Ellen Key modern som central för barnens 
tidiga uppfostran. En viktig uppgift för framtidens mödrar var till exempel 
att ”befria barnen” från Kindergarten.701 Men modern hade också en an-
nan roll då samhällets altruism fostras med utgångspunkt i moderns om-
sorg för barnet.702 I tidningsartikeln från 1907, där Key svarade på frågan 
vad hon skulle göra om hon kom till makten, ville hon därför omvärdera 
moderns roll:  

Och voro jag – icke världshärskarinna […] – utan endast drottning i ett 
land, skulle jag insätta hela mitt inflytande därpå, att förmå mödrarna att 
betrakta sin uppgift som den största konstnärliga prestation och det viktig-
aste statsämbetet. Jag skulle väcka den moderna täflingsivern genom med-
vetandet att det ingenting hjälper att ändra förhållanden, att förvandla 

 
700 Jfr Key (1900b), s. 47. 
701 Key (1900b), s. 67. 
702 Key (1896a), s. 12–13. 
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människorna är allt. Och detta kan endast ske genom uravl [sic] och genom 
uppfostran.703 

I citatet framgår att ett eugeniskt väl begrundat val av partner och en god 
uppfostran var två medel för att förvandla mänskligheten. Men som tidi-
gare påpekats menade Key att det även var viktigt att föräldrarna och 
särskilt kvinnorna använde sig av rätt sorts uppfostringsmetoder. Hon 
ville sålunda uppvärdera kvinnornas roll som barnens och ungdomens 
uppfostrare, och önskade, som utbildningshistorikern Jeroen Dekker po-
ängterat, att pedagogiken skulle bli en kvinnligt konnoterad domän.704  

För att nå detta mål föreslog Key i Barnets århundrade en sorts kvinnlig 
värnplikt som skulle inbegripa barna-, hälso- och sjukvård.705 Trots att 
hon på andra ställen yttrade kritik mot en nationalistisk militarism och 
den manliga värnplikten ansåg hon att den kvinnliga värnplikten var sam-
hällsnödvändig eftersom flertalet läkare slagit larm om mödrars bristande 
insikter om barns grundläggande omsorg. Enligt Key fanns det alltså ett 
stort kunskapsbehov hos de unga mödrarna. Till exempel nämnde hon att 
flertalet barn hade missbildats på grund av lindning eller blivit blinda på 
grund av vanvård.706 Key föreslog att tidpunkten för värnplikten borde 
sammanfalla med männens mönstring vid arton eller nitton års ålder: 

Denna ’värne-plikt’ komme att för många kvinnor infalla just vid den tid, 
då deras intresse för ämnet vaknat, i och med ingåendet af eller tanken på 
äktenskapet, hvilken skulle göra denna deras utbildning än mer betydelse-
full. Men äfven de kvinnor, hvilka själfva aldrig bli mödrar, skulle sålunda 
lära vissa af psykologiens liksom af hälso- och sjukvårdens allmänna prin-
ciper, af hvilka de sedan i hvarje lifsläge kunde äga gagn.707 

Värnplikten skulle alltså vara en del i utbildningen av den typ av sam-
hällsmoderlighet Key såg som ett ideal för dåtidens kvinnor. Avslutnings-
vis hade kvinnor och särskilt mödrar enligt Key en central betydelse för 
det kommande släktets uppfostran och skapandet av en ny mänsklighet. 
Beroende på hur detta tolkas kan det förstås som att kvinnor blev uppvär-

703 Aftonbladet (1907, 30 december). 
704 Dekker (2000), s. 136. 
705 Key (1900a), s. 45. I detta sammanhang nämnde Key att bland annat Sophie 
Adlersparre sedan länge föreslagit att en kvinnlig värnplikt skulle inbegripa sjuk-
vård. Key hävdade dock att barnavården borde vara det mest centrala. 
706 Key (1900a), s. 44. 
707 Key (1900a), s. 45. 
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derade som uppfostrare i förhållande till männen, men det kan också ses 
som ett begränsade av kvinnors liv till barnafostran och omsorg. 

Konklusion  
I detta kapitel har jag analyserat hur Ellen Key föreställde sig det ideala 
förhållandet mellan individ och samhälle. Key uppfattade alla organismers 
tillvaro som ett förhållande mellan två biologiska drifter: självbevarelsen 
och släktbevarelsen. Enligt den spencerianska synen på evolutionen skulle 
dessa drifter vara i balans för en gynnsam utveckling. När dessa principer 
överfördes till den mänskliga moralens område behandlade Key dem som 
ett uttryck för egoism och altruism. Förbindelsen och jämvikten mellan 
dessa två krafter skulle utveckla släktet till det bättre. Detta innebar bland 
annat att var och en skulle utveckla sin individualitet utan att kränka 
andra. Dessa resonemang återkom även när Key skrev om vikten av indi-
vidualism och socialism och hur de skulle kunna sammanföras på en sam-
hällspolitisk nivå.  

Det var också utifrån dessa perspektiv som Key gav ett antal reformför-
slag för att förändra samlivet och hemlivet till människosläktets fördel. 
Dessa reformförslag skulle stödja samhällsutvecklingen och relaterade till 
eugenik, pedagogik, individen och samhället på olika sätt. Key ville exem-
pelvis ändra äktenskapslagstiftningen så att den tog hänsyn till rashygi-
eniska aspekter, vilket skulle tillgodose barnets rätt att födas in i ”icke-
degenererade” familjer. Genom detta reformförslag poängterade Key vik-
ten av att sätta släktets väl framför enskilda individer. Argumentationen 
för släktets väl aktualiserades även när hon motiverade varför samhället 
behövde både pedagogiska och rasbiologiska forskningsinstitut, och varför 
unga kvinnor borde genomföra en sorts värnplikt med fokus på barnom-
sorg och sjukvård. I alla dessa reformförslag skulle individen stå tillbaka 
för släktets skull.  

När det kom till uppfostran och utbildningen i hemmet (och senare i of-
fentlighetens regi) skulle dock individualiteten utvecklas till fullo. Gemen-
samma och normerande läroplaner ansågs följaktligen vara ett hinder för 
personlighetsutvecklingen. Tidigare studier har sålunda betonat Keys pe-
dagogiska fokus på individen.708 Med denna individualism hade Key dock 
ett övergripande mål, nämligen att de fritt utbildade personligheterna 
skulle förbättra samhället och människosläktet.  

 
708 Jfr Gustavsson (1991), s. 145–152; se även Sandström (2001), s. 43; Ambjörns-
son (2014), s. 180. 
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Trots att Key ofta framhålls som en individualistisk pedagog menar jag 
att det är svårt att separera de fördelar hon såg med en personlighetsda-
nande utbildning och hennes mål om ett välutvecklat människosläkte. 
Genom att beakta båda sidorna i hennes resonemang om dikotomin indi-
vid och samhälle framträder återigen evolutionismen som en grundläg-
gande tanke i Keys idé- och kunskapsproduktion. I nästa kapitel ska detta 
utvecklas i relation till hennes tänkande om eugenik och pedagogik. 
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Kapitel 9. Eugenik och pedagogik 
Idag anses eugenik och pedagogik vara två disparata kunskapsområden, 
men för lite mer än hundra år sen betraktades de inte alls som oförenliga, 
då de båda hade som syfte att förädla människan. Ett flertal rasbiologer 
runt om Europa förstod och nyttjade även pedagogikens potential för sina 
projekt. Exempelvis publicerade de första sällskapen för rasbiologi och 
eugenik folkupplagor av sina skrifter, hade utställningar i utbildande syf-
ten och titulerade sina föreningar Eugenics Education Society.709 Men 
vilka konkreta förbindelser fanns det mellan dessa kunskapsområden hos 
en pedagogisk tänkare som Ellen Key? 

I tidigare kapitel har fokus legat på olika dikotomier som var centrala i 
Keys tänkande om eugenik och pedagogik. Eugenik och pedagogik ut-
gjorde dock ingen dikotomi utan var ett begreppspar som Key lyckades 
föra samman. I det följande ska jag undersöka hur Key gjorde detta ge-
nom att återvända till och bygga vidare på tidigare slutsatser. Inlednings-
vis fokuserar jag på hur Key sammanförde eugeniken och pedagogiken 
genom gemensamma mål, motiv och målgrupper. Detta går bland annat 
att utläsa i hennes konceptualisering av ”generationernas helighet”. Här 
behandlas vad skapandet av en ny människa innebar, vad syftet var, och 
vilka som skulle uppfostras i enlighet med Keys eugeniska och pedago-
giska idéer. Genom en didaktisk analys undersöker jag därefter bland 
annat vilket innehåll Key tänkte sig skulle vara del av den undervisnings- 
och uppfostringspraktik som rörde eugenik, och hur detta skulle läras ut 
som en tidig form av sexualkunskap och kärleksetik. Kapitlet avslutats 
med ett avsnitt om vem hon ansåg skulle uppfostra den nya sortens män-
niska, där kvinnan och modern fick en central roll. 

Mål, motiv och målgrupper 
I tidigare kapitel har Ellen Keys målsättning med den mänskliga tillvaron 
rekonstruerats som en livsstegring hos individen och utveckling av mänsk-
ligheten till ett kroppsligt och andligt högre stående väsen. Utifrån hennes 
evolutionistiska världsåskådning var detta mål plausibelt. I det studerade 
källmaterialet finns inget som tyder på att Key menade att dessa över-
lägsna människor enbart tillhörde en ”människoras” eller samhällsklass, 

709 Jfr exempelvis det Svenska sällskapet för rashygiens skriftserie och Herman 
Lundborgs folktypsutställning, Broberg (1995); Björkman & Widmalm (2010). 
Om Eugenics Education Society, se bland annat A. Richardson (2003), s. 28–31. 
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såsom ett antal av de personer hon stod i kontakt med och citerade gjorde, 
exempelvis Herman Lundborg och Francis Galton.710 I stället grundades 
hennes rashygieniska idéer på föreställningen om den framtida männi-
skans ideala kognitiva, fysiska och psykiska konstitution. Detta exklude-
rade personer som avvek från en dåtida funktionalitetsnorm. Det rörde sig 
således inte enbart om ett släkte av ”högre andlighet” utan även om ett 
ideal där samtidens unga satt det som mål att ”ge sina barn sunda, allsi-
digt utvecklade kroppar”.711 

På frågan om vem denna nya fostran skulle frambringa var det tydligt 
att det handlade om en i kropp och själ ”frisk” individ. Key menade att 
det kunde ta århundraden, eller årtusenden, innan målet om denna högre 
utvecklade mänsklighet var uppfyllt.712 Hon hoppades dock att evolution-
en skulle kunna påskyndas med hjälp av pedagogik och eugenik.713 Barnet 
och de yngre generationerna gjordes således till målgrupp för Keys vision 
om mänsklighetens utveckling. Eftersom de ansågs vara mer formbara än 
de äldre generationerna blev de objekt för förädlingen, medan de vuxna 
fick en central roll i barnens uppfostran.714  

Här kunde det pedagogiska tänkandet bidra med kunskap om den så 
kallade ”naturliga uppfostran”, som förenade förnuft och känsla i en fri 
och intressestyrd utbildning i hemmet till nio eller tio års ålder. Idealbilden 
var att skapa starka personligheter där egoism och altruism var i balans. 
Detta innebar att individen kunde utveckla sin personlighet och samtidigt 
värna om sin omgivning. För att detta skulle lyckas förespråkade Key en 
holistisk uppfostran: ”Barnet skall allsidigt utveckla alla andliga och le-
kamliga krafter av väsentlig art, skall utbilda känsla och fantasi, uppfatt-
ning och omdöme, hjärna och hand.”715  

Eugeniken kunde i sin tur bidra med ett viktigt kunskapsunderlag som 
skulle lägga grunden för en ny äktenskapslag, etik och syn på kroppen, 
kärleken och samlivet. Keys utvecklingsmål innebar emellertid inte enbart 
ett progressivt främjande av barnet, utan grundades även i idén om att det 

710 Om Lundborgs rastänkande, se Broberg & Tydén (2005), s. 33–37; Hagerman 
(2016a), s. 146, 149–150; om Galtons idéer om eugenik, ras och klass, se Yudell 
(2014), s. 16–30. 
711 Key (1924), s. 152. 
712 Key (1897), s. 27.  
713 Se bland annat Key (1924), s. 150–151. 
714 Jfr Key (1900a), s. 3; Andresen (2000), s. 25; Häfner (1998), s. 54. 
715 Key (1924), s. 152.  



EMMA VIKSTRÖM Skapandet av den nya människan 169 

fanns åkommor och egenskaper hos vissa individer och den yttre miljön 
som var degenererande. Detta innebar att vissa individer skulle förvägras 
föräldraskapet eller omhändertas utifall de hade ett dåligt inflytande på 
barnen, exempelvis vid alkoholism.716 Främjande faktorer, såsom föräld-
rarnas jämlikhet, goda uppfostran och ömsesidiga kärlek, ansåg Key skulle 
prioriteras i samhället.  

Motivet till att Key framhöll föräldragenerationen som ansvariga för 
kommande släktled var att de kunde säkra den fortsatta utvecklingen av 
mänskligheten. Redan på de första sidorna i Barnets århundrade introdu-
cerade hon följaktligen begreppet ”generationernas helighet”, som belyste 
vikten av att föräldrar, och framför allt mödrar, skulle känna ansvar för 
den stora uppgiften att ge upphov till liv.717 I och med att hon inte trodde 
på ett kristet, transcendentalt syfte med livet, utan med sin livstro hävdade 
att livet självt var meningen med livet, lade hon följaktligen stor vikt vid 
mellanmänskliga relationer och släktets fortsatta utveckling.  

Uttrycket ”generationernas helighet” menar jag sammanfattar kärnan i 
Keys resonemang om mål, motiv och målgrupp när det kommer till euge-
nik och pedagogik. Målet var mänsklighetens fortsätta förädling, motivet 
grundades i hennes evolutionistiska, monistiska världsåskådning och mål-
gruppen utgjorde de yngre och kommande generationerna. I det följande 
avsnittet ska jag utveckla hur Key definierade och använde sig av begrep-
pet ”generationernas helighet”, och gjorde det till sitt eget. 

De yngre generationernas helighet 
Uttrycket ”generationernas helighet” lånade Ellen Key från den svenske 
läkaren och professorn Israel Hwasser (1790–1860).718 Hwasser var enligt 
idéhistorikern Maja Bondestam en stark företrädare för de romantiska 
idéerna inom biologin och medicinen i Sverige under 1800-talet.719 Bland 
annat antog han att naturen och alla organismer utgjordes av en rad dual-
ismer som genom sin syntes bidrog till världens utveckling. Enligt Bonde-
stam ansåg Hwasser, likt ett flertal läkare under 1800-talet, att människan 
var ”dominerad av två drivkrafter, dels den som kretsade kring det en-

716 Jfr Key (1914), s. 197. 
717 Key (1900a), s. 2–3, se även s. 28. Hon använde även uttrycket i publikationen 
Kvinno-psykologi och kvinnlig logik några år tidigare, se Key (1896a), s. 95, 97. 
718 Begreppets koppling till Hwasser anger Key i en fotnot i den andra upplagan av 
Barnets århundrade, se Key (1911), s. 6.  
719 Bondestam (2002), s. 67. 
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skilda livets utveckling och vidmakthållande och dels den som handlade 
om släktets, könets och mänsklighetens fortlevnad”.720 Hwasser förstod 
även könen som två komplementära poler och menade att äktenskapet var 
den ideala platsen för mänsklighetens utveckling. I likhet med Key ansåg 
han att föräldrarnas förbindelse borde utgöra en balans mellan egoism och 
altruism. Barnen som föddes inom en sådan harmonisk förbindelse repre-
senterade ett framåtskridande av ”allt högre nivåer av helighet”.721 

Både Key och Hwasser gav alltså människosläktets fortlevnad genom de 
yngre generationerna en framträdande roll. Men olikt Hwasser, som var 
kristen, så omtolkade Key begreppet med hjälp av sin evolutionistiska 
världsåskådning och argumenterade för dess profana karaktär.722 Hon 
menade att den kristna religionen hämmade evolutionen genom att skam-
belägga och förtiga teman som nakenhet, sexualitet och barnalstring.723 
Med generationernas helighet förespråkade Key i stället en ny etik och en 
ny uppfostran som skulle göra mänskligheten medveten om att ”det nya 
släktet, dess tillblifvelse, dess vård, dess uppfostran” var en central sam-
hällsuppgift.724 

Om Key vid sekelskiftets början hoppfullt dedicerade Barnets århund-
rade till alla de föräldrar som ville fostra det kommande århundradets nya 
människor så var hon mer pessimistisk och förmanande i sina senare pub-
likationer från 1910-talet. I sin allra sista bok, Allsegraren II, som publice-
rades 1924, märks en tilltagande skepsis till samhällsutvecklingen efter 
första världskriget. Trogen evolutionismen ansåg Key att kriget var en 
tillbakagång i den utveckling som Europa hittills hade genomgått, och att 
det åter hade drivit fram ”vilddjuret och apan” inom släktet.725 Tilltron 
till eugeniken, pedagogiken och de yngre generationernas helighet bestod, 
om än med vissa modifikationer. I en passage om mänsklighetens framsteg 
och rasbiologi beklagade hon till exempel att det ännu härskade stor 
okunskap om ämnet. Hon kritiserade dessutom att människoutvecklingen 
inte ansågs vara förbunden med samhällets övriga framstegssträvanden: 

720 Ibid.  
721 Bondestam (2002), s. 72; jfr även Sanner (2003), s. 121. 
722 Hwasser (1868), s. 276; Key (1900a), s. 2. Angående Keys religiösa språk, se 
bland annat Baader (2005), s. 143–145, som poängterat att Key behöll ett språk 
rikt på religiösa metaforer efter att hon avsagt sig sin kristna tro. 
723 Key (1900a), s. 6. 
724 Key (1900a), s. 2. 
725 Key (1924), s. 161, se även s. 17; jfr även Berggren (1995), s. 46–47. 
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Arbetsordning, rättsordning, statsskick, skola och hem måste byggas på 
mödrars och fäders gemensamma visshet, att det nya släktet är framtidens 
rot. Barnabalken skall lagstadga friska föräldrar och skydd mot förvärvsar-
betet intill 18 år. Skolor skola bildas, som vårda alla barns skilda anlag och 
åt varje själ ge den kultur, som vidgar den.726  

I detta stycke framgår hur eugeniken och pedagogiken sammanfördes hos 
Key, då hon menade att all samhällsaktivitet skulle kretsa kring det nya 
släktet som en del av framtiden. Skolorna skulle även se till att ”alla” barn 
fick en adekvat utbildning och slapp förvärvsarbeta. ”Alla” barn syftade i 
detta fall troligtvis på de barn som föddes till ”friska” föräldrar. Detta 
innebar att föräldrarna skulle inneha de läkarintyg hon förespråkade både 
i denna text och i tidigare publikationer.727 Keys pedagogiska grundsyn 
var följaktligen svår att separera från hennes eugeniska idéer om de ideala, 
friska föräldrarna och de kommande generationernas välstånd. 

Hennes tillförsikt om att barnets bästa skulle bli föremål för den kom-
mande tidens politik kvarstod under 1920-talet. Hon var dock inte lika 
övertygad om att merparten av föräldrarna kunde dana framtidens barn, 
vilket hon hoppades i Barnets århundrade. Key poängterade i stället att 
”de bästa” kvinnorna och männen skulle vara de som ledde samhällsut-
vecklingen genom att fokusera på barnen: 

Framtiden torde komma att visa oss ett partilöst parti, som får det största 
av alla namn, barnens. Icke i den meningen, att det innesluter barnen, men i 
den, att kvinnor och män inom detta parti sätta alla barnen angående frå-
gor i främsta rummet vid alla beslut. Kvinnan är ej bättre än mannen, 
mannen ej bättre än kvinnan, men gemensamt torde de bästa bland dem 
kunna dana det århundrade, som i sanning skall bli barnens.728 

Ronny Ambjörnsson har i anslutning till Keys eugeniska och evolutionist-
iska tänkande anmärkt att fokus på förädlingen av mänskligheten genom 
ett fåtal individer går att förstå mot bakgrund av hennes elitism och in-
tresse för stora personligheter.729 Till denna bakgrund bör även hennes 
entusiasm för Friedrich Nietzsches övermänniskobegrepp adderas, samt 
hennes pläderande för att det var befogat att låta människosläktets väl gå 
före den enskilde individens lycka. 

 
726 Key (1924), s. 157–158. 
727 Se till exempel Key (1924), s. 162, (1914), s. 199–203, (1903), s. 124, 351, 
(1900a), s. 42. 
728 Key (1924), s. 158, kursivering i original. 
729 Ambjörnsson (2012), s. 342. 
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Idén om barnets och ungdomens helighet eller barnets rätt var således 
inte enbart ett progressivt, pedagogiskt begrepp för att sätta fokus på vik-
ten av de kommande generationernas uppfostran och rättigheter. Denna 
uppfostran och utveckling var även stark präglad av rashygieniska idéer 
om ett gott och sunt föräldraskap. Här var det viktigt att lägga en god 
grund, genom bland annat undervisning om den mänskliga reproduktion-
en.  

Kunskap om livets mysterium: Eugenik i undervisningen 
Enligt Ellen Key var det viktigt att nuvarande och kommande generationer 
fick en känsla för sig själva som både själsliga och kroppsliga varelser.730 
Mänskligheten borde således lämna kristendomens syn på den smutsiga 
människokroppen och det syndiga köttet bakom sig och bejaka en sund 
kroppslighet. Detta innebar att barn och ungdomar skulle beredas kun-
skap om människans uppkomst och sexuella reproduktion, eller ”lifvets 
mysterium” som Key kallade det i Barnets århundrade.731  

I detta avsnitt undersöker jag hur Key ville att barn och ungdomar 
skulle uppfostras och undervisas i vad som idag skulle kunna betecknas 
som en form av sexualkunskap. Key behandlade detta tidigt i sitt förfat-
tarskap i essän om Bjørnstjerne Bjørnsons roman Det flager i Byen og paa 
Havnen. Boken skildrade som tidigare nämnts Tomasine Rendalens upp-
fostran av sin son Tomas, och den berörde uppfostranstematiken i form av 
sexuell sedlighet för båda könen och individens möjlighet att utvecklas 
trots ett ogynnsamt fadersarv.732 

För att åskådliggöra på vilket sätt Key tänkte sig att eugenik skulle bli 
ett pedagogiskt innehåll och del i de ungas socialisation har jag valt att 
göra en didaktisk analys av den undervisning som hon föreslår i sin essä 
om romanen. Denna analys fokuserar framför allt på undervisningens 
syfte, innehåll och metod.733 Jag har även undersökt vem Key ansåg skulle 
undervisa, vilka som skulle undervisas, och när detta skulle ske. Trots att 
recensionsessän endast utgör ett par sidor besvarar den alla dessa frågor. 
Det kan verka underligt att en text som bygger på en läsning av en fiktiv 
roman bildar utgångspunkt för min analys, men som ett flertal litteratur-

730 Jfr Key (1905) s. 83.  
731 Key (1900a), s. 39. 
732 Jfr Bjørnson (1884). 
733 Jfr Klafki (1995), s. 22–29. 
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vetare poängterat var det inte ovanligt för kvinnliga skribenter under 
denna tid att kommentera samhällsfrågor genom romangenren och littera-
turkritik.734 I inledningen av sin essä påpekade också Key att Bjørnsons 
roman var lika mycket uppfostringslitteratur som skönlitteratur. Hon 
betonade därmed att hennes text inte behandlade romanen som ett litte-
rärt verk, utan främst var skriven ur uppfostringssynpunkt.735 

Essän är även intressant eftersom den publicerades i Anna Sandströms 
och Lars Hökerbergs pedagogiska tidskrift Verdandi, där läsarna i huvud-
sak var lärare eller pedagogiskt intresserade personer. Den verkar dessu-
tom haft en central betydelse i Keys eugeniska och pedagogiska kunskaps-
produktion då hon refererade och återvände till sin egen text i ett flertal 
senare verk när det handlade om undervisning om sexuell reproduktion 
och kärlek.736 Essän utgör slutligen ett tydligt exempel på hur Key ville 
kombinera naturvetenskaplig kunskap med känslofostran och visar hur 
hon gick i dialog med och vidareutvecklade Bjørnsons idéer för att forma 
en egen ståndpunkt.  

Syfte, innehåll och metod i en tidig form av sexualundervisning 
Med hjälp av didaktikens grundfrågor varför, vad och hur ska jag i det 
följande analysera vilket syfte, innehåll och metod Ellen Key föreslog att 
vuxna borde använda sig av när de talade med barn och ungdomar om 
”lifvets mysterium”. I sin essä angav Key ”att skolans hufuvdämne blir 
det, som Spencer angifvit med orden: Den vigtigaste kunskap för men-
niskan är att lära sig huru hon skall sköta sig sjelf och dernäst huru hon 
skall sköta sin avkomma.”737 Att fostra människan i enlighet med den 
evolutionistiska grundtanken om det kommande släktets väl var alltså ett 
centralt syfte med sexualundervisningen. Bokens huvudkaraktär Tomas 
Rendalen vill till exempel i sann vetenskapsvurmande anda grundlägga 
sedligheten hos alla individer genom kunskap. Key lovordade i detta sam-
manhang den uppfostringsplan som Bjørnstjerne Bjørnson skrev fram i 
romanen och såg det som positivt att kunskap om mänsklig biologi kunde 
väcka känslor hos individen:  

 
734 Lindén (2002), s. 37–43; jfr även Stenberg (2009). 
735 Key (1884), s. 243–244. 
736 Jfr Key (1896a), s. 120–121, (1900a), s. 8–9, (1903), s. 377. 
737 Key (1884), s. 247, kursivering i original.  
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Om ungdomen får veta huru menniskans organism är danad och huru den 
arbetar; veta på hvad sätt hon kan gagna eller skada sig sjelv och derige-
nom det kommande slägtet, så blir denna kunskap icke blott hvar enskilds 
bästa skydd, utan ger ock viljekraft att bruka skyddet. Ty kunskap väcker, 
mer än något annat, ansvarskänslan.738 

Att framkalla en ansvarskänsla för att främja det kommande släktets ut-
veckling blev således en central motivering till varför ungdomarna och 
barnen behövde kunskap om sexualiteten. Detta understryker varför Key 
ville integrera eugenikens kunskap som en del i undervisning och uppfost-
ran. Kunskap kunde nämligen skydda såväl individen som det kommande 
släktet: dels genom att åstadkomma en vilja att ta ansvar, dels genom att 
informera om exempelvis ”hvarifrån frestelserna komma och hur de skola 
besegras”.739  

Detta resonemang och Bjørnsons roman återkom Key även till cirka 
femton år senare i Barnets århundrade. Där pläderade hon återigen för att 
människan borde bli bekant med lagarna om ärftlighet och det naturliga 
urvalet, så att dåliga anlag och egenskaper inte kunde föras vidare: 

Endast genom att en hvar från tidigaste barndomen vid hvarje sin fråga i 
detta ämne erhåller ärliga svar, lämpade efter hvarje stadium af sin utveckl-
ing och en hvar sålunda vinner en full klarhet öfver sitt eget väsen som 
könsvarelse, en djup ansvarskänsla i fråga om sin framtida uppgift som så-
dan, en vana vid allvarligt tänkande och allvarligt talande i detta ämne, kan 
ett ypperligare släkte med en högre sedlighet framträda.740 

Syftet med undervisningen om eugenik var således starkt kopplad till in-
nehållsfrågan. Undervisningens innehåll skulle alltså handla om både fysi-
ologiska fakta och moraliska aspekter av sexuell reproduktion och kärlek. 
Här betonade Key ansvarsfrågan och idén om sexuell avhållsamhet som 
ett ideal.741 Hon menade, i likhet med Bjørnson, att frågan om vem en 
person hade sexuellt umgänge med var central och förordade en uppfost-
ran till avhållsamhet.742 

738 Ibid.  
739 Ibid. 
740 Key (1900a), s. 8. 
741 Key (1884), s. 252. 
742 Key (1900a), s. 8.  
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Key kritiserade dock att avhållsamheten i Bjørnsons tappning främst 
handlade om en kroppslig renlevnad på naturvetenskaplig basis.743 På så 
sätt närmade sig Bjørnson enligt Key ett kristet kyskhetsbegrepp som in-
nebar att ungdomen enbart borde undvika att ha sex på grund av de po-
tentiella negativa konsekvenserna. Senare hävdade Key att ungdomen i 
stället borde utveckla det hon benämnde som ett positivt kyskhetsideal, 
som visade på fördelarna med avhållsamhet och betonade kommande 
generationers välmående.744 Grunden för denna syn lades redan i essän om 
Det flager i Byen og paa Havnen:  

Ty kroppslig kyskhet är icke något yttersta mål, den är ett medel också den, 
för individernas lycka i allt fullkomligare äktenskap, ur hvilka ett allt herr-
ligare slägte skall framväxa.745 

Hur ansåg då Key att denna kyskhet och sexualkunskap skulle läras ut? 
En huvudsaklig kritik som Key framförde mot Bjørnson i sin essä, och 
även senare, var att han endast ville lära det kommande släktet att be-
härska sina naturdrifter och inte förädla dem.746 Key ansåg att förnufts-
bildning på detta område inte var tillräckligt, eftersom undervisningen 
handlade om människors känslor för sig själva, sina partners och eventu-
ella framtida barn. På denna punkt kritiserade hon både Bjørnson och 
Spencer för att de var för optimistiska när det gällde den naturvetenskap-
liga kunskapens inverkan på de kommande generationerna. Key höll med 
om att den av Bjørnson skildrade uppfostringsplanen fungerade teoretiskt, 
men ansåg att den haltande i praktiken.747 När hon refererade till sin essä 
och Bjørnsons roman i Barnets århundrade skrev hon således: 

[D]en fysiologiska insikten är i detta afseende mycket otillräcklig, ifall ej 
fantasien och känslan gå i samma riktning. Och hvarken fantasi eller känsla 
renas ensamt genom naturvetenskap och idrott, lika litet som genom kris-
tendomsundervisningen!748 

Fantasin och känslan borde enligt Key uppfostras hos de yngre barnen 
genom sagorna, medan romaner och historieundervisning ansågs passa de 

 
743 Key (1884), s. 251–252. 
744 Jfr Key (1900a), s. 9. 
745 Key (1884), s. 252. 
746 Key (1884), s. 245, (1900a), s. 8. 
747 Key (1884), s. 248. 
748 Key (1900a), s. 9.  
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äldre barnen och ungdomarna. Här kritiserade Key Bjørnson för att han 
inte lyckades skildra den erotiska sidan av kärleken i sin roman auten-
tiskt.749 När huvudkaraktären i boken förlovar sig, så verkade det enligt 
Key främst handla om praktikaliteter som att fästmön var anställd som 
lärare vid byskolan. Hon saknade således en levande framställning av den 
”ojämförliga lycka tvenne människor erfara, som, båda med kropp och 
själ bevarade i renhet, kunna gifva hvarandra sitt lif och bygga sin fram-
tid”.750  

Hon påpekade vidare att det var tydligt att ”det är en man, hvilken ta-
git hand om ett ämne, som kräfver all en qvinnas finkänslighet”.751 Exem-
pelvis menade hon att undervisningen om den sexuella reproduktionen 
inte borde ske allt för öppet, eller allt för dolt. Den ogenerade uppriktighet 
som Bjørnson illustrerade i sin roman riskerade enligt Key att omvandlas 
till en ny typ av pryderi, som man genom öppenheten tänkt sig motverka. 
Hon kritiserade till exempel att en grupp tonårsflickor i boken blir under-
visade av en miss Hall med en sådan ”amerikansk gåpåaktighet” att det 
framkallar en oblyghet på sedlighetens område.752 En sådan frånvaro av 
blyghet menade Key enbart fanns hos ”vilden” och inte var en del av kul-
turutvecklingen till högre sedliga ideal. Denna obesvärade öppenhet kunde 
alltså motverka det mål som Bjørnson vill uppnå, nämligen att båda könen 
skulle praktisera avhållsamhet till dess att de funnit den rätte.753 

För en lyckad undervisning om sexualitetens kroppsliga och etiska di-
mensioner krävdes det alltså enligt Key en hög grad av finkänslighet. Frå-
gan om hur detta skulle undervisas ledde således in på vem hon ansåg 
borde undervisa om mänskliga reproduktion och avhållsamhet. Detta var 
en fråga för båda könen, men kvinnor hade en särskilt viktig roll. I en 
senare publikation framhöll Key att fadern visserligen kunde tala om detta 
med unga pojkar.754 Det var dock en modersgestalt som Key framför allt 
ansåg var lämplig för denna typ av undervisning, eftersom de var ”slägtes 
mödrar och första uppfostrarinnor”.755  

749 Key (1884), s. 252, kursivering i original. 
750 Ibid. 
751 Key (1884), s. 248. 
752 Key (1884), s. 248–249.  
753 Key (1884), s. 249. 
754 Key (1896a), s. 121. 
755 Key (1884), s. 246. 
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Enligt Key skulle kunskapen om människans tillblivelse endast behand-
las teoretiskt i skolan. Huvudansvaret för undervisningen om ”kärlekens 
mysterium” borde ske i hemmet och under ansvar av modern. Modern 
rekommenderas följaktligen förmedla kunskaperna långsamt och varsamt 
med hjälp av skönlitteratur, då en alltför ensidig, naturvetenskaplig fram-
ställning inte kunde göra den centrala kärleksaspekten rättvis.756 Modern 
var alltså ”den enda fullt naturliga och lämpliga lärarinnan – så som hon 
också var det i forna tiden och medeltiden”.757 Argumentet att kvinnor 
skulle ta denna upplysande roll begrundades således historiskt. Key me-
nade att kvinnor tidigare, tillsammans med männen, ägt kunskap om lä-
kekonsten och kroppens funktion, men att detta förhållande blev ojämlikt 
under 1700-talets ”pryderi” då ”okunnighet [blev] liktydig med 
oskuld”.758  

Vem skulle då undervisas om detta? Och när? Enligt Key borde både 
flickor och pojkar erbjudas denna undervisning från tidig ålder och i takt 
med den egna individuella utvecklingen. Samuppfostran var enligt Key ett 
viktigt led i att flickor och pojkar skulle ”få en sund, af det okändas lock-
elser ej snedvriden, ställning till hvarandra”.759 Hon pläderade med andra 
ord för samundervisning av flickor och pojkar för att de inte skulle upp-
fatta motparten som främmande. Detta synsätt var inte begränsat till sex-
ualundervisningen, utan inbegrep all undervisning. Hon menade dock att 
det vore bra att skilja flickor och pojkar åt i puberteten eftersom ”den från 
Amerika vunna erfarenheten” visat att samundervisning kunde vara 
ogynnsamt för flickors hälsa.760 Detta var en position som hon senare 
verkar ha övergivit.761  

Key visade följaktligen på ett pedagogiskt och didaktiskt förhållnings-
sätt till undervisningsinnehållet och hävdade att flickor och pojkar i olika 
åldrar krävde olika typer av undervisningsmetoder. Under denna tid var 
könssegregerade klasser och specifikt undervisningsinnehåll för flickor och 

756 Key (1884), s. 250, Key (1900a), s. 9. 
757 Key (1884), s. 246. 
758 Key (1884), s. 251. 
759 Key (1884), s. 250. 
760 Ibid. Hon specificerade dock inte på vilket sätt samundervisningen skulle på-
verka flickors hälsa. 
761 Jfr Key (1896a), s. 122. När hon senare i Barnets århundrade skrev om samsko-
lan som ett sätt att lösa samhälleliga problem nämnde hon inget om att undervisa 
tonårsflickorna enskilt, jfr Key (1900b), s. 150–151. 
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pojkar vanligt, vilket bland annat berodde på föreställningen om könens 
väsensskillnad.762 När det kom till åldersanpassningen specificerade Key 
ingen ålder men hon menade i likhet med Bjørnson att även unga barn 
borde få kunskap om ”helsan, karaktären och lyckan; de skola lära sig 
inse att deras egen och slägts framtid beror härpå”.763  

Key uttryckte alltså tidigt i sitt författarskap en tydlig idé om den av-
hållsamma kärlekens betydelse för individens lycka, som i förlängningen 
skulle påverka släktets lycka. Hon återvände även till Bjørnsons bok och 
sin essä vid ett flertal tillfällen i senare publikationer. Exempelvis hänvi-
sade hon till denna essä när hon i skriften Kvinno-psykologi och kvinnlig 
logik från 1896 kritiserade att barnens ”framtida uppgifter som man och 
kvinna” var ett tabubelagt ämne. Hon menade att Bjørnsons roman visser-
ligen väckt ett visst engagemang och förändrat synsätt bland mödrarna, 
men inte på skolorna. Hänvisningen till Bjørnson fungerade således som 
en slags måttstock för den samtida utvecklingen på sexualundervisningens 
område. Key uttryckte 1896 följaktligen en förhoppning om att undervis-
ningen om människan som könsvarelser i framtiden borde ses som 

den mest heligt väckande religionsundervisning, som åt mänskliga väsen 
kan meddelas, den att deras egen varelse är en helgedom; att den högsta 
kult, åt hvilken denna helgedom är vigd, är danandet af ett alltmera 
gudalikt människosläkte.764 

I Barnets århundrade återkom hon även till kritiken av Bjørnsons idé om 
renlevnad och poängterade vikten av sitt eget kyskhetsbegrepp och den 
”erotisk idealismen”.765 Även i detta sammanhang handlade det om att 
helga den egna kroppen för den framtida avkomman: 

Först när barnen redan från de späda åren lära känna sitt väsen och sin 
framtida uppgift som könsvarelser, kunna mor och far på samma gång i de-
ras medvetande inbränna, icke det abstrakta ”renhets”begreppet, men det 
konkreta kyskhetsbudet: att bevara sin hälsa, sin oskuld, sin fägring åt den 
man, den kvinna de en gång skola älska, åt de barn, som af denna kärlek 
kunna erhålla lifvet.766 

762 Nordström (1987/2005), s. 80–89. 
763 Key (1884), s. 247. 
764 Key (1896a), s. 121. 
765 Key (1900a), s. 9. 
766 Key (1900a), s. 35, se även Key (1884), s. 251. 
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Några år senare nämnde hon Bjørnsons roman i Lifslinjer I för att återi-
gen peka på de framsteg som gjorts i ämnet. Key menade till exempel att 
tiderna förändrats eftersom det vid sekelskiftet 1900 fanns böcker om 
fostrets utveckling för barn och ungdomar, medan en kvinnlig lärare un-
der 1880-talet kunde bli avskedad för att ha fört kvinnokroppens fysiologi 
på tal.767  

Didaktiska frågor såsom varför och hur man skulle inviga kommande 
generationer i ”livets mysterier” och sexualiteten var alltså ett återkom-
mande tema i Keys författarskap till början av 1900-talet. I och med hen-
nes ställningstagande för den erotiska idealismen och kärleksäktenskapet 
kritiserades Key för att förespråka en så kallad ”fri kärlek”. Hon mötte 
följaktligen ett offentligt motstånd och fick bland annat titeln ”ungdomens 
förledare”.768 Detta hindrade henne emellertid inte från att fortsätta plä-
dera för att de yngre generationerna skulle uppfostras till avhållsamhet 
och lära sig om sexuell hygien i tidig ålder, samt att förstå hur ärftlighet 
påverkade kommande släkten. Genom denna uppfostran och undervisning 
skulle varje individ utveckla en respekt för sig själv, som den kunde föra 
vidare genom kärleken till sin partner och slutligen de barn som var äm-
nade att skapa en bättre mänsklighet. Undervisningen och uppfostran om 
denna typ av kärleks- och sexualetik utgör således ett tydligt exempel på 
hur Key sammanförde eugenik och pedagogik i sitt författarskap. I kom-
mande avsnitt ska jag slutligen undersöka den roll som Key gav kvinnorna 
och mödrarna i denna typ av uppfostran och undervisning.  

Kvinnornas betydelse för det kommande släktet 
När det gällde frågan om vem som skulle uppfostra och dana den nya 
generationens barn betonade Ellen Key båda könens ansvar för ”släktför-
ädlingen”. Hon nämnde även fäders betydelse för det uppväxande släktet 
och vikten av båda föräldrarnas kärlek. Trots detta så menar jag att hon i 
sitt författarskap gav kvinnor och mödrar en central roll för mänsklighet-
ens uppfostran och utveckling. Detta beror på att hon ofta tilltalade dem i 
sina publikationer och exempelvis föreslog en kvinnlig värnplikt med fo-
kus på omvårdnad och uppfostran, vilket behandlades i föregående kapi-
tel.769 Key framhöll exempelvis att kvinnor inte fick ”dispens från sitt 

767 Key (1903), s. 377–378. 
768 Key (1903), s. xi; jfr Sanner (2003), s. 76–77. 
769 Key (1900a), s. 44–45, se även Key (1896a), (1896b). 
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kön” och att de hade andra uppgifter än männen på ”erotikens om-
råde”.770 Naturen krävde således ”mer av modern än av fadern”.771 Detta 
tog Key som utgångspunkt för att uppvärdera moderns roll som födande 
och uppfostrande person. Men denna uppvärdering hade inte enbart sin 
grund i kvinnors biologi. Hon påpekade även att kvinnor borde tilldelas 
en ny roll som uppfostrare på grund av den förändrade arbetsdelningen i 
det industriella samhället: 

Då fädernas nutida arbetsbörda såsom familjeförsörjare, föreningsmed-
lemmar, politici m.m. i de flesta fall gör dem ur stånd till ett sammanhäng-
ande och målmedvetet uppfostringsarbete, är det alltjämt på mödrarna, 
som största ansvaret för barnens första fostran vilar.772 

Som nämnts tidigare ansåg Key att en individuell uppfostran och under-
visning i hemmet krävdes för att skapa starka personligheter och lägga 
grunden för framtidens högre utveckling. Hon menade dock att det inte 
gick att skuldbelägga de mödrar som var tvungna att lämna hemmet varje 
dag för att arbeta. Key ville i stället uppmuntra de mödrar som hade möj-
lighet att stanna i hemmet och ansvara för uppfostran att ta denna sam-
hällsviktiga roll. Detta uppfattades av både samtida och efterkommande 
generationers feminister som en reduktion av kvinnors ställning i sam-
hället, vilket lett till att Key blivit omskriven som en särartsfeministisk 
tänkare.773 Som Claudia Lindén invänt är det dock inte entydigt att det 
moderlighetsbegrepp som Key förespråkade enbart grundades i kvinnans 
biologi och syftade till att subsumera henne med moderskapet. När Key 
skrev om moderlighet som något som uppkommer genom uppfostran (och 
inte barnafödande) går det att förstå hennes resonemang som icke-
essentialistiskt.774 

Jag anser att det som är relevant i detta sammanhang är att Key beto-
nade vikten av föräldraskapet, och särskilt moderskapet, för släktets bio-
logiska och sociala utveckling. Detta medförde att kön, hur det än kon-
struerades, spelade roll i hennes eugeniska och pedagogiska idéprodukt-
ion. Med Keys evolutionistiska och monistiska världsåskådning blev män-

770 Key (1900a), s. 134. 
771 Key (1924), s. 155. 
772 Key (1913), s. 30.  
773 Borgström (2004); Stenberg (2009), s. 117–122. 
774 Jfr Lindén (2002), s. 178–183 och det resonemang som förs om detta i kapitlet 
”Kropp och själ”. 
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niskosläktets framåtskridande det främsta målet. Denna utveckling var 
visserligen beroende av kvinnors ekonomiska och juridiska frigörelse från 
män, men det var inte ett självändamål.775 Utvecklingen av de kommande 
släktena var nämligen förgäves om kvinnor, med sin särskilda egenart på 
känslornas område, inte var en del av uppfostran och utbildningen av de 
yngre generationerna.  

Som poängterats tidigare i kapitlet menade Key att det uppväxande 
släktet behövde erhålla en speciell typ av undervisning och uppfostran om 
kärlek och sexualitet, som kvinnor och mödrar var särskilt ämnade att ge. 
Det var mödrarna som hade rollen att uppfostra barnen och främst dött-
rarna så att de enbart skulle ingå relationer av kärlek.776 Detta motsvarade 
det romantiska kärleksideal som Inga Sanner menar att Key företrädde 
och som senare blev norm i och med ändringen av den svenska äkten-
skapslagstiftningen 1921.777 Den nya äktenskapslagen bejakade förvisso 
den ömsesidiga kärleken, men Key lade in mer i sitt kärleksbegrepp. Möd-
rarna skulle nämligen bidra med en uppfostran för den nya kärleksetik 
som kunde medverka till släktets förädling: 

Först när en dotter af sin mor erhåller en vis och finkänslig hjälp att räddas 
från förhastanden, att vaket urskilja, där hon själf är oviss om sin känsla; 
först när det brännes in i hennes själ och nerver att hon vore en fallen va-
relse om hon hängåfve sig af annat än ömsesidig kärlek, då skall den stora 
omvandlingen af de nuvarande sedliga värdena vara fullbordad. […] Så 
länge barn allt jämt födas i pliktens kalla eller i disharmoniens stormiga 
atmosfär, och sådana äktenskap allt jämt anses sedliga; så länge all slags 
själisk sönderslitenhet och kroppslig ohälsa kan fortplantas på barnen och 
deras föräldrar dock allt jämt kallas ”hederliga” – så länge har man inte 
ens anat den nya sedligheten, hvilken skall dana den nya människan.778 

Att välja en partner på grund av kärlek och inte de samhälleliga eller reli-
giösa plikterna var under denna tid, som både Sanner och Lindén påpekat, 
en radikal idé, och kritiken lät inte vänta på sig.779 Key blev kritiserad från 
konservativt, kristet och feministiskt håll, då hon ansågs vara osedlig, 
uppmana till sexuell lösaktighet och reducera kvinnors roll till äktenskapet 

775 Jfr Key (1913), s. 32. 
776 Key (1884), s. 246–247.  
777 Sanner (2003), s. 14–15, 33. 
778 Key (1900a), s. 36–37. 
779 Sanner (2003), s. 27–28; Lindén (2019), s. 267–269. 
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och moderskapet.780 Key vände sig mot denna kritik i ett antal skrifter. 
Förutom i böckerna Missbrukad kvinnokraft och Kvinnorörelsen poängte-
rade hon i två föredrag om ungdomens ”förvildning” och ”kvinnornas 
ansvar för ungdomen” att hon aldrig förespråkat fri kärlek, utan att hon i 
stället ”överallt betonat släktförädlings-synpunkten såsom avgörande för 
den sexuella moralen”.781  

Som poängterats i kapitlet ”Förnuft och känsla” fick dessa idéer emel-
lertid positivt genomslag hos de brittiska eugenikerna Havelock Ellis och 
Caleb Saleeby. Enligt dem lämnade Key ett självständigt bidrag till eugeni-
ken då hon företrädde en ”speciell sorts feminism” som tog hänsyn till 
könens påstådda egenarter i relation till släktets utveckling. Både Ellis och 
Saleeby hyllade Key för att hon framhöll kvinnors roll i urvalet av partner 
och fostrandet av barnen som centralt, till skillnad från exempelvis Francis 
Galton, som var övertygad om att fädernas anlag var avgörande för släk-
tets utveckling.782 

Angående kvinnornas roll som uppfostrare syns en tydlig kontinuitet 
genom Keys författarskap, som även framträder i hennes sista publikation. 
Efter första världskriget menade hon att det uppkommit ”en ny och friare 
moralisk syn på kvinnans rätt att leva sitt liv med samma rätt och samma 
plikt för man som kvinna”.783 Key motsatte sig inte detta, men ställde sig 
frågande till kvinnorörelsens potentiella nedvärdering av det samhällsvik-
tiga moderskapet.784 Hon såg även en fara i att samtidens kvinnor kände 
”barnaskräck” och ”födelseolust” och förde ett resonemang kring sam-
hällets sjunkande fruktbarhet på grund av kvinnornas utbildning, för-
värvsarbete och stigande ålder.  

I ett avsnitt pläderade och citerade hon den av Herman Lundborg an-
förda betydelsen av rasbiologin, och menade att den rashygieniska kun-
skapen var viktigt för att betona släktets fortlevnad och förhindra att vissa 
åkommor förs vidare via arv.785 Hon konkluderade:  

780 Lindén (2002), s. 245–261; se även Stenberg (2009), s. 92–154. 
781 Key (1913), s. 46. 
782 Jfr Chitty (2013), s. 355; Saleeby (1911), s. 7–8. 
783 Key (1924), s. 155. 
784 Key (1924), s. 176–177, se även Key (1900b), s. 117–135, (1918a), s. 45–46, 
73. 
785 Key (1924), s. 162–167. 
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Huru dessa frågor än vändas och vridas, så förblir det en evig sanning, att 
den främsta rashygienikern är en mor, som äger jämvikt och vila i själ och i 
väsen och med vilja att bruka vad vetenskapen lär henne, för att väl fylla 
moderskallet.786 

I framtiden föreställde hon sig en starkare koppling mellan rasbiologin och 
samhällets inriktning så att det kunde främja föräldraskapet för både 
kvinnor och män:  

Men så mycket börjar även massan veta, att friska föräldrar äro bättre för 
avkomman än sjuka, att fattiga, ensamma mödrar böra få samhällshjälp till 
barnens fostran men att samhället skall övervaka den. Och når man upp 
över massan, då torde de unga vara få, som ej känna villkoren för ett sunt 
föräldraskap: att fäder och mödrar få sådana arbetsvillkor, att de få tid för 
barnens vård och fostran; att äktenskapsåldern — åtminstone i nordliga 
länder — blir 21 år: för kvinna som man; att högre löner tilldelas de års-
klasser, som äro de för föräldraskap bästa; att skattelindring vid ett visst 
välskött barnantal beviljas.787 

Som statsvetaren Fredrika Lagergren tidigare betonat föregrep Key några 
av välfärdsstatens centrala tankar kring samhällets bistånd men även kon-
trollerande roll i förhållande till individen.788 Detta är särskilt påtagligt i 
stycket ovan, där ett välskött barnantal skulle premieras, arbetslivet skulle 
anpassas till föräldraskapet och ensamma mödrar skulle få hjälp men sam-
tidigt bli övervakade. Evolutionismen blev återigen det drivande motivet 
och även om Key gärna tog det heterosexuella paret som utgångspunkt, 
hade modern en speciell roll för släktets utveckling. 

Konklusion 
Genom att analysera mål, motiv och målgrupper för Ellen Keys eugenisk-
pedagogiska idéproduktion har jag i detta kapitel undersökt hur hon 
sammanförde eugenik och pedagogik i sitt författarskap. Jag har även 
studerat hur eugeniken blev ett pedagogiskt innehåll och vilken betydelse 
Key gav kvinnorna som skapare och uppfostrare av det nya släktet.  

Med utgångspunkt i läkaren Israel Hwassers begrepp ”generationernas 
helighet” satte Key barnens och ungdomens uppfostran som samhällets 
högsta prioritet, då hon ansåg att det bidrog till mänsklighetens förbätt-

 
786 Key (1924), s. 173, min kursivering. 
787 Key (1924), s. 181–182. 
788 Lagergren (1999), s. 181–183. 
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ring. Key ville följaktligen reformera skolan, sexualetiken och ett flertal 
lagar. I relation till tidigare forskning skulle jag således vilja bekräfta bil-
den att målet, motiven, tillvägagångsättet och målgrupperna för eugenik 
och pedagogik i Keys författarskap går att förstå mot bakgrund av hennes 
evolutionistiska synsätt.789 Hennes synsätt grundade sig emellertid inte 
enbart i Herbert Spencers evolutionism. Key hämtade inspiration och be-
grepp från en rad olika håll, omformulerade dem och presenterade dem 
som en del av sitt eugeniska och pedagogiska program. Detta blir till ex-
empel tydligt i Keys essä om Bjørnstjerne Bjørnsons roman Det flager i 
Byen og paa Havnen. I dialog med Bjørnsons resonemang utvecklade hon 
tanken att kunskapen om den mänskliga reproduktionen borde behandlas 
som ett pedagogiskt innehåll i både hem och skola. Detta var ett tabube-
lagt ämne under 1880-talet, men genom en analys av en samtida roman 
framhöll Key vikten av att den yngre generationen tog del av en slags tidig 
form av sexualkunskap. 

Key menade dessutom att kvinnornas och mödrarnas roll inom uppfost-
ran skulle uppvärderas. Ett antal tidigare studier har framhållit att Key 
främst förespråkade eugeniken som ett led i att frigöra kvinnor från en 
oönskad typ av sexuell reproduktion.790 Min analys utgör i detta sam-
manhang en komplettering genom att visa hur Key ville uppvärdera möd-
rarnas roll genom att ge dem agens som släktets danare. Detta handlings-
utrymme villkorades dock till stor del av den heterosexuella relationen och 
viljan till ”moderskallet”. Som poängterats i kapitlet ”Arv och miljö” var 
mödrarnas vilja också starkt kopplat till de kommande generationernas 
rätt till en önskvärd kroppslig och själslig utveckling, som enligt Key stod 
över föräldrarnas rätt.791  

Analysen synliggör slutligen att det är svårt att isolera Keys föreställ-
ning om kön utan att beakta hennes evolutionistiska tänkande.792 De 
kommande släktleden dominerade nämligen hennes idé om vad som var 
nödvändigt för jämställdheten mellan könen och barnuppfostran för att 
skapa en ny människa. Detta ska behandlas vidare i det avslutande ka-
pitlet.  

789 Jfr bland annat Ambjörnsson (2012), s. 182–183; Burman (2012), s. 98–99; 
Andresen (2000). 
790 Se exempelvis Allen (2000), s. 110–112. 
791 Se avsnittet ”Reglering av föräldraskapet på ärftlighetens grundval”; jfr även 
Andresen (2000). 
792 Detta har även poängterats av bland annat Manns (2001) och Hawkins (2012). 
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Kapitel 10. Att skapa den nya människan 
Syftet med denna avhandling har varit att visa hur Ellen Key genom att 
sammanföra eugenik och pedagogik i sin idé- och kunskapsproduktion 
eftersträvade att skapa en ny typ av människa. Hennes intresse för eugenik 
är dock inte okänt och har uppmärksammats i tidigare forskning. Den 
insändare hon skrev till stöd för rasbiologen Herman Lundborg och in-
stitutionaliseringen av den eugeniska vetenskapen i Sverige under tidigt 
1920-tal tyder dock på att hon tog ställning för eugeniken på ett sätt som 
inte framkommit tidigare. Keys sporadiska brevkorrespondens med Lund-
borg mellan 1914 och 1923 visar också att hon hyste stor respekt för hans 
förehavanden med det rasbiologiska forskningsinstitutet.  

Att Key vid denna tidpunkt var världskänd som en mångfacetterad re-
formpedagogisk pionjär och samtidigt tog ställning för rasbiologin kan 
idag anses vara motsägelsefullt, särskilt med tanke på eugenikens våld-
samma historia. Ett centralt motiv till studien har därför varit att under-
söka hur detta ställningstagande kan förstås i förhållande till Keys pro-
gressiva pedagogiska idéer. Resultatet pekar på att eugenik och pedagogik 
inte var två oförenliga kunskapsområden för Key; de förstods snarare som 
två vetenskaper som understödde ett högre mål, nämligen att skapa en ny 
typ av människa. 

I relation till studiens syfte och denna bakgrund har tre frågeställningar 
formulerats: 1. Vilken innebörd gav Ellen Key eugenik? 2. Hur relaterade 
hon eugenik till pedagogik? 3. Vad kännetecknade hennes idé- och kun-
skapsproduktion om eugenik och pedagogik? I detta avslutande kapitel 
ska dessa frågor besvaras och perspektiveras i relation till tidigare forsk-
ning och avhandlingens teoretiska utgångspunkter. Till sist diskuterar jag 
Keys författarskap i dåtid, nutid och framtid, liksom användningen av 
pionjärer och pedagogiska målsättningar som syftar till att förbättra män-
niskan. 

Innebörden av eugenik hos Ellen Key 
I tidigare forskning om Ellen Keys eugeniska idéer har stort fokus legat på 
frågan hur det kom sig att hon intresserade sig för rashygien. Här har 
framför allt betydelsen av tidsandan och tanketraditioner som evolution-
ism och lamarckism lyfts fram som grundläggande perspektiv i hennes 
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eugeniska tänkande.793 Min analys bekräftar dessa slutsatser. Som Ronny 
Ambjörnsson och andra poängterat bidrog särskilt evolutionismen till 
Keys idé att fostra framtidens människa.794 Evolutionismen kan även för-
stås som en viktig del i att eugeniken överhuvudtaget kunde populariseras 
under senare delen av 1800-talet. Den bidrog till en naturvetenskaplig 
tankestil där evolutionen kunde påverkas av människan och dessutom blev 
observerbar genom vetenskapliga studier. Detta stod i kontrast till en reli-
giös och kristen tankestil som fastslog att all mänsklig utveckling var styrd 
av Gud. Den evolutionistiska synen på världen gav följaktligen Key och 
andra vid denna tid en insikt om att människan var föränderlig, samtidigt 
som den bestred idén om en generell och determinerande kristen arv-
synd.795 

Här stärkte även Keys tro på lamarckismen föreställningen att eugenik 
var en vetenskap som hade möjligheten att utveckla människosläktet. Mot 
bakgrund av evolutionismen och lamarckismen såg Key eugenik som en 
vetenskap som kunde optimera reproduktionen av de goda egenskaperna 
hos nästkommande generation. De framtida generationerna blev därmed 
föremål för Keys idé om en evolutionistisk omgestaltning och höjning av 
människosläktet.796 Detta manifesterade sig särskilt i uttrycket ”generat-
ionernas helighet”, vilket innebar att uppfostran, omsorgen och utbild-
ningen av barn och ungdomar var den viktigaste av alla samhällsuppgif-
ter.797 Föräldrar och uppfostrare var följaktligen särskilt ansvariga för de 
kommande generationernas förbättring. 

Konceptet generationernas helighet pekar på en utopisk aspekt som är 
en del av de flesta pedagogiska teorier, nämligen att pedagogik alltid 
sträcker sig bortom den värld människan nu lever i och appellerar till de 
efterkommande generationerna.798 Pedagogerna Michael Peters och John 
Freeman-Moir menar att synen på barnen som mänsklighetens framtid 
idag kan anses vara en kliché inom pedagogiken, men under tidigt 1900-
tal var detta ännu inte en utnött fras. För Key kunde omsorgen om barnen 

793 Broberg (1988), s. 182–183; Burman (2012), s. 98–100; Andresen (2000); Ski-
era (2018), s. 74–76. 
794 Ambjörnsson (2012), s. 182–183. 
795 Jfr Broberg (1989), s. 65–66. 
796 Jfr Burman (2012), s. 99–100; Ambjörnsson (1976), s. 41–42. 
797 Key (1900a), s. 2. 
798 Peters & Freeman-Moir (red.) (2006), s. 3. 
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leda till skapandet av ”en högre typ af människa”.799 Föreställningen om 
generationernas helighet, tillsammans med tron på evolutionismen och 
lamarckismen, utgjorde följaktligen tre viktiga aspekter i Keys förståelse 
av eugenik, något som tidigare studier också poängterat. Det min avhand-
ling adderar till den tidigare forskningen är en analys av vilka ytterligare 
aspekter som var en del av hennes eugenikbegrepp.  

Här visar min studie att Keys eugeniska tänkande även påverkades av 
idén om degeneration, det vill säga att mänskligheten höll på att förfalla 
på grund av att vissa individer bar på anlag som motverkade släktets för-
ädling. Evolutionismens popularitet under denna tid var i hög grad kopp-
lad till ett motnarrativ om mänsklighetens potentiella degeneration.800 
Keys tankar om utveckling och hennes optimistiska barn- och människo-
syn bör följaktligen förstås mot bakgrund av relationen mellan evolution 
och degeneration. Ett av de tydligaste exempel på detta går att utläsa i 
hennes artikel i Social Tidskrift där hon sammanförde människosläktets 
utveckling med tankar om degeneration, gott föräldraskap och barnens 
framtid, samt uppmanade samhället att ställa om till en äktenskapslag i 
eugenikens tecken för att inte framalstra ”mänskligt avskrap”.801 Detta 
resonemang kan förstås mot bakgrund av den sociala frågan och reform-
pedagogikens framväxt som ett upplysnings- och moderniseringsprojekt 
där människan skulle kultiveras och utvecklas till det bättre genom fostran 
och utbildning.  

I likhet med vad Thomas Fallace framhållit visar min analys att Keys in-
tresse för den eugeniska vetenskapen också grundande sig i rekapitulat-
ionsteorin och föreställningen att människan utvecklades i olika kultur-
steg.802 Även monismen, det vill säga synsättet att världen består av en 
enhet mellan materia och ande, blev centralt i hennes konceptualisering av 
eugenik i relation till pedagogik, vilket jag ska återkomma till. För att 
utveckla svaret på frågan vilken innebörd Key gav eugenikbegreppet ska 
jag i det följande sammanfatta och diskutera hur olika motiv och normer 
sammanflätades och kopplades till idén om den önskvärda, framtida män-
niskan i hennes idé- och kunskapsproduktion. 

799 Key (1900a), s. 4. 
800 Jfr Herman (1996), s. 13. 
801 Key (1914), s. 201. 
802 Jfr Fallace (2015); se även Bernstorff & Langewand (2012), s. 12–13. 
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Den önskvärda nya människan: Funktionalitet, kön, klass och ras 
Under de årtionden som den eugeniska vetenskapen formerades och in-
stitutionaliserades existerade det en rad olika konkurrerande föreställ-
ningar om vad denna forskning skulle omfatta och hur den skulle använ-
das politiskt. Det faktum att eugeniken under denna tid hade många olika 
uttolkningar och motiv har inneburit att en central del av avhandlingens 
analys varit att undersöka hur eugeniken definierades och motiverades i 
Ellen Keys skrifter. I tidigare studier om eugenikens historia verkar det ha 
varit svårt att isolera frågan om exempelvis klass som det mest betydelse-
fulla motivet.803 För att ge en mer nyanserad bild av Keys konceptuali-
sering av eugenik har jag således utgått ifrån att olika normer om funkt-
ionalitet, kön, klass och ras var sammanflätade, och inte går att betrakta 
singulärt. 

Eugenikens popularisering vid slutet av 1800-talet berodde till stor del 
på att den erbjöd en lösning för att minska vad som under denna tid an-
sågs vara ”degenererade” och ”avvikande” mänskliga åkommor och an-
lag. Den kan på så sätt kopplas samman med idén om en ”normal” och 
önskvärd funktionalitet. I takt med olika medicinska framsteg och en 
alltmer naturvetenskaplig förståelse av människan, spreds en rationell syn 
på människokroppen och möjligheten att motverka sjukdom och mänsk-
ligt lidande.804 På grund av detta ansåg Key att ”obotligt och ytterligt 
missbildade” barns liv borde kunna släckas smärtfritt av en läkare när de 
medicinska framstegen tillät det, eller att personer med ärftliga åkommor 
skulle förhindras att bli föräldrar.805 

Föreställningen om en medicinsk och fysiologisk förbättring av männi-
skan och hennes avkomma gjorde alltså begreppet eugenik populärt i Keys 
samtid. Denna föreställning har förändrats, men existerar än idag i debat-
ter om fosterdiagnostik, genteknik och möjligheten att ”designa” sina 
barn.806 Keys eugeniska idéer berörde emellertid inte enbart olika typer av 
funktionsvariationer som nuförtiden skulle klassas som fysiska, kognitiva 
och psykiska. Hennes förståelse om en icke-önskvärd funktionalitet omfat-
tande även moraliska och sociala ”avvikelser” såsom kriminalitet och 

803 Se exempelvis A. Richardson (2003), s. 24–25; Meloni (2016), s. 78–79; Weβel 
(2018), s. 23–24, 66–69, som på olika sätt pekat på att föreställningar om klass, 
ras och kön samverkade i många kontexter där eugeniken var populär. 
804 Jfr Johannisson (1998), s. 224–234.  
805 Key (1900a), s. 19, 31.  
806 Jfr Garland-Thomson (2020); Rothschild (2005). 
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promiskuitet.807 Här fick hennes lamarckistiska förståelse av förvärvade 
egenskapers ärftlighet återigen betydelse, då hon ansåg att en förälders 
kriminella beteende kunde överföras till barnet. Kriminella skulle därför 
förhindras att reproducera sig.808  

Keys resonemang om sociala avvikelser har inneburit att tidigare studier 
betecknat hennes eugenik som moralisk och att hon i huvudsak berörde 
den själsliga kultiveringen av människan.809 Jag menar dock att hennes 
monistiska världsåskådning, som eftersträvade att upplösa dikotomin 
mellan kropp och själ, gör att det inte går att klassa Keys eugenik som 
enbart moralisk. Den var också kopplad till idén om en ”icke-
degenererad” kroppslig funktionalitet. Hon hade följaktligen ett intresse 
av eugenik som en medicinsk vetenskap som kunde förbättra människan 
som både en moralisk och fysisk varelse. I avhandlingen har det illustre-
rats i relation till Keys engagemang i den naturvetenskapliga forskningens 
utveckling och hur hon ville uppvärdera betydelsen av människokroppen. 

Eftersom Key betonade att kvinnor var de ”främsta rashygienikerna” 
spelade även kön en central roll i hennes förståelse av eugenik. Detta flät-
ades samman med funktionalitetsnormen eftersom det var kvinnorna som 
hade ansvaret för att inte göra en ”degenererad” man till far åt sina barn. 
Kvinnorna skulle även uppfostra och utbilda barnen, och lära dem vikten 
av renlevnad. Key förespråkade därmed en erotisk idealism, det vill säga 
en sexuell avhållsamhet till dess att ett heterosexuellt kärleksförhållande 
eller -äktenskap var möjligt. Denna idealism gällde visserligen den yngre 
generationen oberoende av kön, men den var särskilt viktigt för kvinnor 
som potentiella mödrar. 

Att Key motiverade eugeniken utifrån aspekter kopplade till kön har 
lyfts fram i tidigare forskning. Hon har följaktligen tolkats som en tidig 
förkämpe för kvinnors rätt till sin kropp och bestämmande över repro-
duktionsprocessen.810 Eugeniken skulle i detta sammanhang stärka kvin-
nornas rätt i samhället, äktenskapet och den sexuella reproduktionen. För 
Key innebar detta bland annat en plädering för jämställda kärleksäkten-

807 Barn som blev avlade i flyktiga förhållanden ansågs som tidigare nämnts vara 
”halfva”, jfr Key (1900a), s. 22.  
808 Key (1900a), s. 30. 
809 Jfr Burman (2012), s. 100; Ambjörnsson (2012), s. 342; Broberg & Tydén 
(2005), s. 22–23; Allen (2000).  
810 Allen (2000); Dickinson (2014), s. 215. 
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skap eller rätten att helt avstå föräldraskapet.811 Vurmen för kvinnor som 
nyckelaktörer och uppfostrare av det nya släktet har dock väckt stark 
kritik av hennes författarskap, särskilt i relation till konceptet ”sam-
hällsmoderlighet”. Diskussionen har bland annat handlat om huruvida 
Key var en tidig företrädare för en biologistisk, essentialistisk särarts-
feminism eller om hon skulle kunna tillskrivas en mer utpräglat konstruk-
tivistisk förståelse av kön.812  

Jag har inte haft för avsikt att fördjupa denna diskussion. I anslutning 
till ett antal tidigare studier menar jag dock att frågan om Keys förståelse 
av kön bör ställas i relation till hennes tro på evolutionismen.813 Evolut-
ionismen bidrog till hennes föreställning om att det var kvinnors lott att ta 
hand om det kommande släktet. Detta var även starkt sammankopplat 
med hennes föreställning om den heterosexuella, komplementära kärleken 
som en förenande och skapande kraft i mänsklighetens utveckling, där 
hon ansåg att föräldrarnas kärlek kunde påverka avkomman.814  

Keys syn på kön kan således förstås mot bakgrund av hennes evolution-
ism och ställningstagande för eugenik som en vetenskap som skulle hjälpa 
människor att göra bättre partnerval. Hon ville också inskärpa allvaret i 
vad en kärlekslös och icke-önskvärd utveckling av människosläktet skulle 
kunna innebära. Här fick hennes erotoplastikbegrepp en särskild bety-
delse. Genom erotoplastiken gavs frågan om generationernas helighet, 
kvinnan och kärleken en framstående roll inom vissa delar av det euge-
niska vetenskapssamhället. Detta innebar att hon redan under sin levnads-
tid ansågs vara företrädare för en speciell typ av feministisk eller ”kvinn-
lig” eugenik, vilket de brittiska eugenikerna Caleb Saleeby och Havelock 
Ellis betonade. Att hon i egenskap av kvinna uttalade sig om kvinnors 
centrala roll i relation till eugenik gjorde att Ellis till exempel påpekade att 
hon framförde perspektiv på eugeniken som kompletterade Francis Gal-
tons tänkande. Kön spelade således roll både i hennes koncipiering av 
eugeniken som vetenskap och i hur hennes eugeniska idéer fick spridning. 

811 Att avstå föräldraskapet vid sekelskiftet 1900 innebar ofta förslag om sexuell 
avhållsamhet. Rätten till preventivmedel eller abort diskuterades visserligen, men 
det blev ett tydligt uttalat krav från delar av kvinnorörelsen först några decennier 
senare, jfr Levin (1997), s. 159–203; Weβel (2018), s. 162–179. 
812 Jfr bland annat Ambjörnsson (1974); Lindén (2002), s. 186–214; Stenberg 
(2009), s. 105–115; Åkerström & Lindblom (red.) (2020). 
813 Jfr Wikander (2001), s. 21–23; Manns (2001), s. 30–32; Borgström (2004). 
814 Jfr Sanner (2003), s. 21–23; Stenberg (2009), s. 115–117. 



EMMA VIKSTRÖM Skapandet av den nya människan 
 

191 
  

Den akademiska kunskapsproduktionen var under denna tid ofta reser-
verad för män, men en kvinna i Keys position kunde delta i samtalet, även 
om det inte skedde på samma premisser. I detta sammanhang skulle jag 
vilja understryka historikern Merle Weβels tes att den eugeniska veten-
skapen inte enbart gjorde kvinnor till offer. Kvinnor, och särskilt de från 
den bildade medelklassen, förespråkade också eugenik.815 I Keys fall skulle 
jag vilja tillägga att hon inte enbart var en förespråkare. Hon bidrog även 
till eugenikens utveckling med konceptet erotoplastik och sina skrifter. På 
så sätt deltog hon i den eugeniska idé- och kunskapsproduktionen, vilket 
jag ska återkomma till. 

Trots att hon fick utstå mycket offentlig kritik, inte minst på grund av 
att hon var kvinna, tillhörde Key en dåtida intellektuell elit. Keys ställ-
ningstagande för eugeniken bör således sättas i relation till både kön och 
klass, eftersom detta påverkade och motiverade vilka hon ansåg vara i 
behov av rashygien som vetenskap och praktik. Även om hon i publikat-
ioner från 1880-talet och fram till början av seklet uttryckte sig i generella 
termer om att alla behövde ta till sig evolutionismens (och därmed eugeni-
kens) budskap, tolkar jag det som att dessa rekommendationer var särskilt 
viktiga för de som levde i fattigdom och var utsatta för industrialismens 
”fasor”, det vill säga arbetarklassen.  

Ronny Ambjörnsson har framhållit att Key, som från 1890-talet kallade 
sig socialist, solidariserade sig med arbetarkvinnor och kritiserade delar av 
den borgerliga kvinnorörelsen.816 Bland annat ifrågasatte hon olika typer 
av välgörenhetstillställningar. Med grundandet av föreningen Tolfterna 
ville Key och Amalia Fahlstedt (1853–1923) i stället föra samman kvinnor 
från olika samhällsklasser.817 Keys förhållande till arbetarklassens kvinnor 
var dock inte oproblematiskt när det kom till frågan om rasbiologi. Hen-
nes motivering till varför eugenik behövdes kopplades ofta samman med 
den sociala nöden i samhället. Denna sociala nöd fick dock lite olika in-
ramning beroende på vilken publik hennes texter riktade sig till.  

I Barnets århundrade, som skrevs för läsare från olika samhällsklasser, 
kritiserade hon exempelvis en snedfördelning av samhällets rikedom. Hon 
menade att ”degenererade” människor ur överklassen kunde fortsätta 
reproducera sig på ett icke-önskvärt sätt trots att de hade dåliga anlag, 
eftersom de hade råd att gifta sig. Key beklagade följaktligen att landets 

 
815 Weβel (2018), s. 12.  
816 Ambjörnsson (2012), s. 491.  
817 Håkansson Petré (2019), s. 38–40; Ringarp (2020) s. 123–125. 
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fattiga inte kunde uppleva föräldralyckan på grund av att de inte hade råd 
att gifta sig, trots att de kanske vore bättre föräldrar ur eugenisk syn-
punkt.818  

I artikeln i Social Tidskrift från 1914 framkom en något annorlunda 
bild. I denna text, som hon i ett brev även rekommenderade Herman 
Lundborg att läsa, riktade hon skarp kritik mot att det äktenskapslagför-
slag som då var under utredning inte tog hänsyn till den rashygieniska 
vetenskapen.819 Om detta gjordes skulle samhället kunna stävja degenera-
tiva åkommor bland samhällets fattiga. Detta ligger i linje med andra sam-
tida eugeniker som ansåg att kunskapen var till för att förbättra levnads-
villkoren för arbetarklassen, alternativt förhindra ”ohämmad” och dege-
nerativ förökning.820 I sin kritik av fattigvården såg Key en särskild typ av 
misär och ett speciellt behov av eugeniska åtgärder. En tydlig målgrupp 
för förändring blev då kvinnor från arbetar- och underklassen. På så sätt 
menar jag att normer kring funktionalitet, kön och klass sammanflätades i 
Keys eugenikbegrepp.  

Hur förhöll sig slutligen Key till rasbegreppet och vilken innebörd fick 
det i hennes eugeniska tänkande? Till skillnad från de välkända eugeniker 
Key refererade till eller stod i kontakt med, såsom Galton och Lundborg, 
finns det inget explicit belägg för att hon motiverade eugeniken på grund 
av föreställningen att vetenskapen skulle förbättra olika rasers egenskaper 
eller förhindra rasdegeneration. I denna typ av rasbiologi fick idén om 
nationalitet stor roll, vilket bildade en grund för den typ av nationalistiska 
och rasistiska tänkande som ordet rasbiologi ofta förknippas med idag.821 
Key var dock kritisk till nationalistiska yttringar.822 Hon uttryckte sig 
dessutom skeptiskt om nyttan med rasrenhet och idén om den germanska 
rasens överlägsenhet i både Barnets århundrade och sin sista bok, Allseg-
raren II.  

I Keys konception av eugenik stod alltså inte frågan om en eller ett fåtal 
rasers ”rening” eller stegring i förgrunden. Det handlade i stället om för-
bättringen av människosläktet som ras, där utvecklingen av både kropp 
och själ var eftersträvansvärt. Detta innebar dock inte att Keys författar-
skap var fritt från rasifiering, det vill säga tillskrivandet av skillnad på 

818 Key (1900a), s. 171. 
819 Jfr Key (1914). 
820 Jfr Meloni (2016), s. 68–69. 
821 Jfr Meloni (2016), s. 95–96. 
822 Jfr Lettevall (2011). 
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gruppnivå utifrån biologiska och/eller kulturella egenskaper.823 Hon häv-
dade exempelvis att det fanns hierarkier mellan folkgrupper. Dessa hierar-
kier grundade sig dock inte i en föreställning om ras eller oföränderliga 
skillnader mellan folkgrupper. Enligt Keys idé om civilisationsstegring var 
det i stället de olika moraliska och historiska utvecklingsstegen som av-
gjorde hur människogrupper skulle positioneras. Här ansågs ”västerlan-
dets” kulturer ofta som mer framstående (men inte fulländade) än uto-
meuropeiska, på grund av olika tekniska och vetenskapliga framsteg. Key 
använde sig även av rekapitulationsteorin och tankar om människans 
linjära, lagbundna utveckling för att legitimera evolutionismen i synen på 
människans historia, barnet och uppfostran.  

Som Thomas Fallace påpekat i sin undersökning av en rad amerikanska 
pedagoger under 1900-talet går det inte att komma ifrån att teorier om 
människans utveckling och rekapitulation hade sin grund i idén om den 
vite européens överlägsenhet. Detta transporterades således implicit in i 
andra teoribyggen som en utgångspunkt.824 Idén om skillnaderna mellan 
olika nationer och folkgrupper kan ur ett nutida perspektiv tolkas som 
tydligt etnocentrisk och rasistisk. Detta gäller även Keys stereotypa jämfö-
relse mellan ”vilden” och barnet. Som Georg Fredrickson påpekat ut-
gjorde uppdelningen av folk och nationer i olika raser, vilket var en popu-
lär idé vid 1900-talets början, en grundläggande förändring i rasismens 
historia. Den medförde att allt fler började hierarkisera och determinera 
människor utifrån dessa föreställda, homogeniserande skillnader.825 Det 
var emellertid inte primärt en hierarkisk och oföränderlig förståelse av 
rasbegreppet som motiverade Keys ställningstagande för eugeniken. Likväl 
framträdde rasbegreppet i hennes författarskap i form av rasifiering och 
idén om olika folkgruppers utveckling enligt civilisationsstegrings- och 
rekapitulationsteorin.  

Jag anser slutligen att det inte går att beteckna Keys eugeniska tänkande 
som enbart en vetenskap för kvinnor och barn eller mot dem som avvek 
från dåtidens funktionalitetsnorm.826 I stället visar min analys att Keys 
föreställningen om den nya önskvärda människan inbegrep en rad sam-
manflätande normer om funktionalitet, kön, klass och ras. 

 
823 Molina (2005); jfr även Fredrickson (2002/2015), s. 153–154. 
824 Jfr Fallace (2015), s. 3. 
825 Fredrickson (2002/2020), s. 153. 
826 Jfr exempelvis Allen (2000); Åkerström & Lindholm (red.) (2020), s. 23–24. 
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Eugenik och pedagogik som komplementära kunskapsområden 
Inom den tidigare forskningen om Ellen Keys pedagogik har det funnits en 
tendens att behandla hennes eugeniska tänkande som något fristående från 
pedagogiken.827 Jag menar dock att eugeniken inte var ett separat spår i 
Keys författarskap utan att hon relaterade den till pedagogiken och att de 
tillsammans utgjorde de medel som skulle skapa en ny typ av människa. 
Eugenik och pedagogik var således inte två oförenliga vetenskapliga in-
riktningar. De kan snarare förstås som två komplementära kunskapsom-
råden.  

Som beskrivits utförligt i kapitlet ”Eugenik och pedagogik”, relaterade 
Key kunskapsområdena till varandra genom att framhålla att det främsta 
målet med den mänskliga tillvaron var att ta hand om, uppfostra och ut-
bilda de kommande generationerna så att de utvecklades till det bättre, 
både moraliskt och fysiologiskt. Vid 1900-talets början framstod eugeni-
ken alltså som ett relevant kunskapsområde eftersom den utlovade en 
möjlighet att förbättra människan både fysiskt och moraliskt inom loppet 
av en eller ett fåtal generationer.828 Eugenikens löfte om förädlade männi-
skor för ett bättre samhälle sågs därmed som progressivt och ett tecken på 
modernitet.829 Att skapa en ny typ av människa blev en slags framtids-
utopi där mänskligheten kunde nå ett tillstånd där ”atavismer” var ett 
minne blott. Tron på denna utveckling grundade sig i Keys evolutionism 
och syn på människans historia som moraliskt och materiellt framåtskri-
dande. Hon menade till exempel att framtidens ”genomsnittsmänniska” 
skulle vara lika bildad som William Shakespeare, Isaac Newton och Jo-
hann Wolfgang Goethe, men förutsåg att en sådan utveckling troligtvis 
skulle dröja flera århundraden, eller kanske årtusenden. 

Det var därför av stor vikt att enbart de för föräldraskapet passande 
människorna förökade sig och uppfostrade barnen enligt hennes pedago-
giska idéer. På så vis skulle framtida generationer kunna utvecklas till så 
kallade ”övermänniskor”. Dessa övermänniskor skulle dock inte bemästra 
andra, i enlighet med Fredrich Nietzsches föreställning. Framtidens över-
människor skulle enligt Key i stället drivas av en stark medkänsla och vilja 
att göra tillvaron bättre för alla.830  

827 Se exempelvis Lengborn (1977a), s. 15; Mann (2004). 
828 Jfr Meloni (2016), s. 66. 
829 Turda (2010), s. 2. 
830 Jfr Key (1895), s. 39. 
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För att denna människoförädling skulle lyckas krävdes enligt Key kun-
skap om både eugenik och pedagogik. Detta innebar att de yngre generat-
ionerna skulle få grundläggande kunskaper om hur den mänskliga repro-
duktionen skedde och vad den påverkades av. Det var även viktigt att 
dessa kunskaper användes när frågor om familjegrundande och val av 
partner blev aktuella. För Key blev eugeniken alltså ett pedagogiskt kun-
skapsinnehåll som utgick från en monistisk evolutionism. Hon tog som 
bekant avstånd ifrån en kristen världsåskådning om tudelningen av kropp 
och själ, där kroppen ansågs vara smutsig. Key menade följaktligen att en 
uppvärdering av kroppen och naturvetenskapen var central för det upp-
växande släktet. Detta skrev hon om redan 1884 i sin essä om Bjørnstjerne 
Bjørnsons roman Det flager i Byen og paa Havnen och återkom till senare 
under sin författarkarriär.831 

Ytterligare ett kunskapsinnehåll som hon spred var den lamarckistiska 
ärftlighetsläran och tron på att förvärvade anlag var ärftliga och kunde 
föras vidare till nästa generation. Med denna förståelse av ärftlighet blev 
det viktigt att känna till sin egen hälsostatus. Key hoppades därmed på att 
läkare i framtiden skulle kunna ställa ut hälsointyg till alla som gifte sig 
och ville bli föräldrar, vilket skulle garantera en önskvärd reproduktion.832 

Det eugeniska kunskapsinnehållet skulle dock inte enbart förmedlas i 
form av fysiologiska fakta. Key hade även idéer om hur den sexuella re-
produktionen borde behandlas i skolan och hemmet, som en form av etisk 
sexualkunskap med eugeniska förtecken. Eugeniken blev följaktligen även 
viktig för Key som ett pedagogiskt socialisationsinnehåll, då hon postule-
rade värden och normer som skulle föras vidare till kommande generat-
ioner. I detta sammanhang blev Keys kärlekslära och erotiska idealism 
särskilt viktiga. Tvärt emot dåtidens konvenansäktenskap ville Key fostra 
en ny etik som betonande den jämställda, heterosexuella kärleksrelation-
en, där även erotiken, i form av ett utlevande av den kroppsliga kärleken, 
hade sin plats. De unga skulle dock gärna vänta med sexuella relationer 
och praktisera avhållsamhet till dess att de träffat en lämplig partner. I 
denna socialisation blev som sagt föräldrarna, och särskilt modern, cen-
trala aktörer. 

Pedagogik och eugenik fick alltså en framträdande betydelse för Key ef-
tersom de syftade till att förändra människans beteenden genom fostran 
och utbildning för evolutionens syften. Hennes eugeniska och människo-

 
831 Jfr Key (1884), (1896a), s. 120–121, (1900a), s. 8–9, (1903), s. 377. 
832 Se exempelvis Key (1900a), s. 42, (1903), s. 351, (1914), (1918a), s. 53. 
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förädlande idéer menar jag därmed är svåra att separera från hennes pe-
dagogik och samhällspolitiska engagemang. De motiverade hennes reform-
förslag, oavsett om det handlade om äktenskapslagen, barns och kvinnors 
rättigheter eller inriktningen på framtidens skolor. Eugeniken blev således 
en del av Keys pedagogik, både som medel för att nå målet om en utveck-
lad mänsklighet och som ett kunskaps- och socialisationsinnehåll för att 
skapa en ny typ av människa. 

Förhållandet mellan dessa kunskapsområden var alltså varken dikotomt 
eller motsägelsefullt. Det var snarare komplementärt och riktades mot två 
processer i människans liv: den biologiska fortplantningen och den kultu-
rella reproduktionen i form av uppfostran och utbildning. Eugenik, som i 
ett bredare perspektiv även omfattade naturvetenskapen, visade på de 
fysiologiska processerna vid befruktning och barnalstrande. Kunskaper 
om detta behövdes enligt Key för att förstå hur människosläktet uppstod 
och utvecklades. Pedagogik behövdes i sin tur som ett medel att kultivera 
och forma de människor som skapades. För Key verkar dessa processer ha 
varit högst förbundna. Detta synsätt grundade sig i hennes monism och 
ovilja att separera kropp och själ, eller natur och kultur, från varandra.833  

Analysen visar följaktligen hur eugenik och pedagogik sammanfördes 
hos Key, vilket inte enbart är intressant för dem som forskar om henne 
eller eugenikens och pedagogikens gemensamma historia. Avhandlingen är 
även relevant ur ett vetenskaps- och kunskapshistoriskt perspektiv, då min 
undersökning visar på hur gränserna mellan olika vetenskapsområden 
förhandlades, och i Keys fall upplöstes.834 Hur detta gick till ska utvecklas 
mer utförligt i nästa avsnitt. 

Ellen Keys idé- och kunskapsproduktion 
För att få syn på vad som kännetecknade Ellen Keys idé- och kunskaps-
produktion om eugenik och pedagogik har olika teoretiska perspektiv från 
idé-, vetenskaps- och kunskapshistoria varit särskilt viktiga.835 Dessa per-
spektiv har hjälpt mig att få syn på de processer, och mer specifikt de för-
utsättningar och kunskapspraktiker som var relevanta för Key då hon 
sammanförde eugenik och pedagogik. Förutsättningarna skapades för det 

833 Jfr Lindén (2002), s. 212–214. 
834 Detta går exempelvis att koppla till kunskapshistoriska resonemang om upp-
komsten av vetenskapliga discipliner, jfr Burke (2016), s. 18–19. 
835 Jfr exempelvis Sörlin (1990); Sarasin (2011); Burke (2000), (2012), (2016); 
Heidenblad Larsson & Östling (2019).  
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första genom att Key ifrågasatte och ville upplösa ett dikotomt tänkande. 
På så vis lades en idémässig grund där föreningen av eugenik och pedago-
gik blev möjlig. För det andra använde hon sig av en rad olika kunskaps-
praktiker för att utveckla sina eugeniska och pedagogiska tankar, såsom 
att selektera och kritisera kunskap. I de kommande avsnitten ska jag ut-
veckla och diskutera båda dessa aspekter av Keys idé- och kunskapspro-
duktion. 

Att upplösa ett dikotomt tänkande 
Vilka var då de idémässiga förutsättningarna för att Ellen Key skulle 
kunna sammanföra eugenik och pedagogik? Svaret på denna fråga menar 
jag går att finna i hennes monistiska världsåskådning. I likhet med många 
andra monister under tidigt 1900-tal drog Key inte lika starka gränser 
mellan vetenskap, filosofi och religion som det görs idag.836 Key var även 
kritisk till en rad olika dikotomier som hon i vissa avseenden menade 
hämmade den mänskliga utvecklingen. I det följande ska jag visa hur hen-
nes eugeniska och pedagogiska tänkande relaterade till de fem dikotomier 
som behandlats i avhandlingens resultatkapitel. 

Till skillnad från de andra motsatsförhållandena som behandlats i av-
handlingen var dikotomin mellan evolution och degeneration inget som 
Key avsåg att upplösa. Detta förhållande bör i stället förstås som det 
spänningsfält som hennes idé- och kunskapsproduktion om eugenik och 
pedagogik befann sig inom. Det tjänade följaktligen som en utgångspunkt 
som betonade mänsklighetens föränderlighet. Dessutom angav det rikt-
ningen för Keys pedagogiska och eugeniska program: att undgå degenerat-
ion och uppnå en gynnsam utveckling.  

Medan evolution och degeneration uttryckte ett strävansmål och beto-
nande människans föränderlighet blev arv och miljö i Keys idé- och kun-
skapsproduktion en dikotomi som angav de faktorer som kunde påverka 
människans utveckling. Keys tro på lamarckism går i detta sammanhang 
att förstå som ett försök att upphäva eller åtminstone försvaga en stark 
gränsdragning mellan arvet och miljön. Eftersom hon menade att förvär-
vade egenskaper kunde föras vidare till nästa generation genom sina anlag 
ansåg hon att människan blev påverkad av både arv och miljö. Hennes idé 
om att människans anlag var föränderliga och formbara motiverade henne 
att förespråka eugenik som både kunde förhindra och främja reprodukt-
ionen av vissa anlag. Här blev även pedagogiken ett starkt medel för att 

836 Weir (2012), s. 14. 
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påverka och uppfostra människan till att utveckla positiva egenskaper, 
såsom att inte bruka våld eller alkohol. Upphävandet av dikotomin mellan 
arv och miljö genom lamarckism gjorde således människan än mer förän-
derlig, och med denna föränderlighet blev både eugenik och pedagogik 
viktiga påverkansfaktorer i relation till hennes konception av arv och 
miljö. 

Med dikotomin kropp och själ går det vidare att undersöka Keys upp-
fattning om villkoren för människans existens. Som tidigare nämnts ville 
hon överbrygga den cartesianska dualismen. Key förespråkade därmed att 
kroppen och kroppsligheten skulle uppvärderas och omvärderas i relation 
till själen. Det innebar inte enbart att människans moraliska konstitution 
skulle nyskapas, vilket tidigare studier som undersökt hennes eugeniska 
tänkande hävdat.837 Key förordade även att synen på kroppen och kropps-
ligheten skulle förändras genom uppfostran till en ny kroppslig etik och 
sexualetik. Människan skulle enligt denna nya etik betraktas holistiskt, det 
vill säga som en kroppslig, tänkande, kännande och estetisk varelse med 
en egen personlighet och vilja. Att ta hand om kroppen som ett led i den 
generella människoutvecklingen blev följaktligen en betydelsefull del i 
Keys kunskapsproduktion om pedagogik och eugenik. Hennes förståelse 
av villkoren för människans existens som en enhet mellan kropp och själ 
bidrar menar jag till att hennes eugeniska och pedagogiska tänkande var-
ken kan kategoriseras som enbart moraliskt eller kroppsligt, utan bör 
förstås i termer av ”både-och”. Som Claudia Lindén poängterat kan Key i 
detta avseende förstås som en tidig förespråkare inom en feministisk tan-
ketradition som ifrågasatt idén om världens tudelning i olika dikoto-
mier.838  

Den cartesianska dualismen var (och är) även nära sammankopplad 
med dikotomin förnuft och känsla. Key ansåg att det var ett felsteg i det 
pedagogiska tänkandet att upprätthålla dessa dikotomier. I stället före-
språkade hon ett helhetsperspektiv på människan. Hon betonade följaktli-
gen att uppfostran och lärande var beroende av både förnuft och känsla. 
När det gällde det undervisningsinnehåll som berörde fostran till en ny 
kropps- och sexualetik ansåg Key exempelvis att naturvetenskapen, som i 
min analys fått symbolisera förnuftet, visserligen var viktig för att över-

837 Jfr Broberg & Tydén (2005), s. 22–23; Burman (2012), s. 100; se även Am-
björnsson (2012), s. 342. 
838 Lindén (2002), s. 189–190, se även Lundahl (1998); Lloyd (1984); Prokhovnik 
(1999). 
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komma den kristna förståelsen av kroppen och reproduktionen som något 
skamfyllt. Hon poängterade emellertid att de yngre generationerna behöv-
de en känslomässig bindning till reproduktionstematiken. Key menade 
därför att både förnufts- och känslobildning var centralt för den evolut-
ionära utvecklingen. Återigen var det tanken om helhet och upplösningen 
av en dikotomi som bildade grund för sammanförandet av eugenik och 
pedagogik. 

Den sista dikotomin som analyserats i avhandlingen är individ och 
samhälle. Här var Keys idé om förhållandet mellan de två biologiska drif-
terna ”självbevarelse” och ”släktbevarelse” central. För en gynnsam ut-
veckling skulle de enligt en spenceriansk evolutionism vara i balans. När 
dessa principer överfördes till den mänskliga moralens område sågs de 
som uttryck för egoism och altruism. Enligt Key skulle förbindelsen och 
jämvikten mellan dessa två krafter kunna bidra till människosläktets för-
bättring. För hennes del innebar detta att individen måste ha möjlighet att 
utveckla sin individualitet utan att kränka andras. Det var också utifrån 
dessa perspektiv på individen i relation till kollektivet som hon gav ett 
antal reformförslag för att förändra både samlivet och hemlivet till männi-
skosläktets fördel. Key ville exempelvis ändra äktenskapslagstiftningen för 
att tillgodose barnets rätt att födas in i ”icke-degenererade” familjer. Gen-
om detta reformförslag poängterade Key vikten av att sätta släktets ut-
veckling framför den enskilda individen. Denna argumentation framträdde 
även när hon motiverade varför samhället behövde både pedagogiska och 
rasbiologiska forskningsinstitut och kvinnlig värnplikt. 

När det gällde uppfostran och utbildningen skulle dock individualismen 
utvecklas till fullo. Gemensamma och normerande läroplaner ansågs där-
med utgöra ett hinder för personlighetsutvecklingen. Dessa tankar har 
medfört att Key ofta framhållits som en pedagog som främst fokuserade 
på individen.839 Med sin radikala individualism och självbildning hade Key 
dock ett övergripande mål som innebar att de genombildade individerna 
på sikt skulle förbättra samhället och människosläktet.840 Det är således 
svårt att separera de fördelar hon såg med en personlighetsdanande upp-
fostran och utbildning från hennes mål om ett välutvecklat människo-
släkte. Genom att beakta båda sidorna i hennes tänkande kring dikotomin 

839 Jfr Gustavsson (1991), s. 145–152; se även Sandström (2001), s. 43; Ambjörns-
son (2014), s. 180; Lengborn (1977a). 
840 Jfr Lundgren (1996), s. 8. 
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individ och samhälle framgår att hon ville balansera de olika behoven, 
med syftet att utveckla mänskligheten. 

Analysen visar sammanfattningsvis att Keys hantering av dessa fem di-
kotomier utgjorde en viktig förutsättning för hennes eugeniska och peda-
gogiska idé- och kunskapsproduktion. Här fick särskilt idén om upplös-
ningen av ett dikotomt tänkande en central roll för att Key skulle kunna se 
eugeniken och pedagogiken som kompatibla kunskapsområden.  

Jag menar även att Keys resonemang om dikotomier går att beteckna 
som karaktäristiskt för hennes författarskap, då hon utvecklade sina idéer 
genom att upplösa det till synes motsägelsefulla till en helhet.841 Att an-
vända sig av motsatser i skrivandet verkar också ha varit en retorisk stra-
tegi för Key för att utarbeta en egen position.842 Fördelarna med att analy-
sera dikotomier på detta sätt har slutligen varit att jag har kunnat visa på 
spänningar och komplexitet i källmaterialet och Keys författarskap. Att 
fokusera och visa på hur dikotomierna verkade i hennes idé- och kun-
skapsproduktion kan därmed ses som ett metodologiskt bidrag. 

Kunskapspraktiker bortom receptiviteten 
För att besvara vad som kännetecknade Ellen Keys idé- och kunskapspro-
duktion om eugenik och pedagogik ska jag avslutningsvis behandla hur 
hennes tänkande tog form i relation till andras kunskaper. Likt ljuset som 
bryts i ett prisma sker det en förändring när idéer anammas och omformu-
leras av olika tänkare. Ett flertal tidigare studier har framhållit att Keys 
eugeniska idéer i huvudsak bottnade i hennes läsning av och mottaglighet 
för författare som Francis Galton, Fredrich Nietzsche eller Herbert 
Spencer.843 Jag menar dock att Keys eugeniska och pedagogiska kun-
skapsproduktion även utmärktes av i) en selektiv kunskapsanvändning, ii) 
kritik och vidareutveckling av andras kunskap, samt iii) resistens mot ny 
kunskap. 

En selektiv kunskapsanvändning innebär att välja bort vissa aspekter av 
befintliga teorier och tänkande.844 Detta är en vanlig kunskapspraktik 
eftersom en författare sällan tar över en annan skribents hela systematik. 
Idén om en heltäckande reception eller fullständig tradering av kunskap 

841 Jfr Inga Sanners resonemang om Keys kärlekslära och olika motsatspar, Sanner 
(2003), s. 22–23. 
842 Jfr Sundström (1991), s. 9–10.  
843 Ambjörnsson (2012), (2014); Burman (2012); Mann (2003); Stafseng (1996). 
844 Jfr Burke (2016), s. 70–74. 
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kan därmed ifrågasättas. Kopplat till Keys eugeniska och pedagogiska 
kunskapsproduktion framträder en selektiv kunskapsanvändning framför 
allt i relation till hur hon hanterade rasbegreppet inom eugeniken. Som 
tidigare nämnts var rasbegreppet inte det främsta motivet till att hon före-
språkade eugenik. Det skiljer henne från de eugeniker som hon refererade 
till eller stod i kontakt med, såsom Galton och Herman Lundborg.  

Key mottog dock en rad av Lundborgs skrifter och höll sig à jour med 
forskningsfältet. Alltså torde hon varit medveten om att ett flertal eugeni-
ker proklamerade existensen av flera människoraser och såg det som sitt 
mål att främja rasrenhet. Med några få undantag som diskuterats i av-
handlingen, valde Key att inte reproducera idéer om rasrenhet i sina egna 
publikationer. Hon framhöll i stället att föreställningen om en överlägsen 
germansk ras troligtvis var föråldrad.845 Utöver detta kommenterade hon 
inte Lundborgs idéer om rasdegeneration. Rasbegreppet var inte heller 
något hon nämnde i sina brev till honom eller i den tidningsinsändare från 
1921 där hon gav sitt offentliga stöd till grundandet av det rasbiologiska 
forskningsinstitutet. Detta visar på att hon inte helt okritiskt absorberade 
andra författares tänkande, utan var selektiv i sin kunskapsproduktion om 
eugenik. Trots att rasbegreppet inte utgjorde ett huvudsakligt motiv till 
Keys eugenik är det oklart varför hon inte valde att behandla eugeniken 
som en ”rasförädlande” vetenskap. Kanske ansåg hon att rasbegreppet var 
alltför deterministiskt och därmed oförenligt med hennes idé om männi-
skans föränderlighet. Oavsett anledning framgår det tydligt att Key prakti-
serade en selektivitet i relation till samtidens rashygieniska idéer. 

Den andra kunskapspraktiken som Key använde sig av för att samman-
föra eugenik och pedagogik var att ifrågasätta och utveckla befintliga 
teorier. Genom sin kritik av Bjørnstjerne Bjørnsons resonemang om det 
som idag skulle kallas för sexualundervisning utvecklade hon exempelvis 
pedagogiska idéer om hur människoförädling kunde bli ett kunskapsinne-
håll. Detta återkom hon även till i ett antal senare publikationer, då hon 
framhöll vikten av varför kunskap om den mänskliga reproduktionen 
måste behandlas i hem och skola, hur kunskapen skulle förmedlas och 
vem som var bäst lämpad som lärare. Hennes eugeniska och pedagogiska 
idéproduktion som kritik och vidareutveckling av andras idéer går därmed 
inte att karaktärisera som en osjälvständig reception. Till exempel ifråga-
satte hon både Bjørnson och Spencer för att de tog utgångspunkt i för-
nuftsbildningen och inte känslofostran när det handlade om att förmedla 

 
845 Key (1924), s. 169–170. 
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vikten av sexuell reproduktion och avhållsamhet. Med hjälp av Galtons 
term eugenik myntade Key även begreppet erotoplastik, eftersom hon 
ansåg att Galtons uttryck inte beaktade känslo- och kärleksaspekten vid 
den mänskliga reproduktionen. Som jag visat var det även erotoplastiken 
som gjorde att Key fann uppskattning hos två brittiska rasbiologer. Med 
publikationer som Barnets århundrade och Lifslinjer I blev Key särskilt 
hyllad som en feministisk tänkare som framhöll vikten av det jämställda, 
kärleksfulla moder- och föräldraskapet i eugenikens namn. 

Den sista kunskapspraktiken som jag menar bestrider att Key i huvud-
sak var en receptiv tänkare på rasbiologins område var att hon visade en 
slags resistens mot nya teorier, trots att de accepterats av stora delar av 
vetenskapssamhället.846 Det tydligaste exemplet på detta var hennes ovilja 
att ta till sig den mendelska ärftlighetsläran, som gick emot hennes före-
ställning om att förvärvade anlag var ärftliga. Gregor Mendels (1822–
1884) lära blev internationellt uppmärksammad omkring 1900 men Key, 
som bekant var lamarckist, skrev och positionerade sig emot den redan 
1891. Hon höll även fast vid lamarckismen till 1920-talet. Anledningen till 
detta tolkar jag som en strategi för att upprätthålla idén om att pedagogi-
ken, tillsammans med eugeniken, hade ett viktig inflytande på människans 
utveckling. Om förvärvade anlag inte fördes vidare till nästa generation 
skulle uppfostran och pedagogikens omskapande kraft kunna anses vara 
mindre verkningsfull.  

Min analys visar följaktligen att Key var mer produktiv på eugenikens 
område än vad tidigare forskning framhållit. Med sin konceptualisering av 
en evolutionistisk eugenik och pedagogik menar jag att det är svårt att 
karaktärisera henne som ett barn av sin tid som absorberade olika mode-
begrepp likt ett lackmuspapper. Det går således inte att reducera Keys 
ställningstagande för eugeniken till en okritisk reception av andra tänkare. 
Analysen förstärker därmed återigen Merle Weβels tes om att kvinnor inte 
enbart var offer för den eugeniska vetenskapen, de var också delaktiga i 
dess popularisering. Här menar jag att Key inte enbart bidrog till eugeni-
kens popularisering. Hon fungerade också som en slags kunskapsaktör då 
hon vidareutvecklade andras tankar och spred dessa idéer både nationellt 
och internationellt.847 Hennes konceptualisering av eugenik med syftet att 
skapa en ny typ av människa, utgjorde således ett alternativ bland flera 
rasbiologiska inriktningar vid sekelskiftet 1900. Detta aktualiserar frågan 

846 Jfr Burke (2016), s. 32–33. 
847 Larsson Heidenblad & Östling (2019), s. 201. 
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om Keys produktivitet inom eugenikens kunskapsområde, som jag menar 
hittills har undervärderats. Förutom att komplettera den forskning som 
behandlat Keys författarskap i allmänhet och hennes pedagogik och in-
tresse för eugeniken i synnerhet, kan avhandlingen därmed särskilt förstås 
som ett bidrag till det forskningsfält som undersöker eugenikens och pe-
dagogikens gemensamma historia. 

De kunskapspraktiker som jag synliggjort i detta avsnitt kan slutligen 
förstås som så självklara att de blir nästintill banala. De var inte heller 
unika för just Key. Att synliggöra dessa praktiker med hjälp av ett kun-
skapshistoriskt perspektiv har ändå varit relevant, eftersom det bidrar med 
en förståelse av hur de två kunskapsfälten fördes samman och vad som 
blev en del av Keys eugenik respektive vad som lämnades utanför. Att visa 
på dessa praktiker och processer menar jag är viktigt för att komplicera 
föreställningar om hur idémässig och vetenskaplig påverkan sker.848 

Ellen Keys författarskap då, nu och i framtiden 
Som den tyske pedagogen Sabine Andresen poängterat i samband med 
hundraårsjubileet av Barnets århundrade tenderar varje tids läsning av 
Ellen Keys texter att ställa olika aspekter av hennes författarskap i för-
grunden.849 I efterkrigstidens Västtyskland blev exempelvis hennes pacif-
ism särskilt uppmärksammad, och vid millennieskiftet användes hennes 
progressiva pedagogiska idéer som måttstock för att utvärdera utveckling-
en av de tyska skolsystemen under 1900-talets sista decennier.850  

I en svensk kontext har Key som bekant blivit omskriven som både fe-
ministisk pionjär och reaktionär biologist, och historieskrivningen om 
hennes författarskap har ofta förändrats i takt med den feministiska teori-
bildningen.851 Inom svensk utbildningshistoria har Key länge varit en given 
referens som en stridbar förgrundsgestalt för reformpedagogiken, och här 
har hennes slagord om själamorden i skolorna och en barncentrerad peda-
gogik ekat sedan förra århundradets början.852 

 
848 Jfr Sörlin (1990). 
849 Andresen (2000), s. 26. 
850 Andresen (2000), s. 24–25.  
851 Se exempelvis Manns (2001); Lindén (2002); Borgström (2004); Stenberg 
(2009). 
852 Se bland annat Landquist (1909); Holmgren (1930); Ambjörnsson (1976), 
(2014); Lengborn (1977a); Hellström (2002); Burman (2012). 
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Varje tid läser, tolkar och använder alltså pionjärer på sitt sätt. I för-
längningen väcker denna korta blick på användningen av Keys författar-
skap i dåtid frågor om relevansen av hennes texter i både nutid och fram-
tid. Att sia om betydelsen av Keys författarskap framöver är dock svårt. 
När det gäller potentiella forskningsområden har många aspekter av hen-
nes tänkande som sagt redan blivit utförligt behandlade. Genom att re-
konstruera och kontextualisera Keys idéer om eugenik och ställa dem i 
relation till hennes pedagogik har jag emellertid velat göra ett tillägg till 
den forskning som problematiserar eugenikens och pedagogikens gemen-
samma historia.  

I detta sammanhang bedömer jag att det finns fler möjliga områden 
att utforska. Till exempel skulle framtida studier kunna fokusera på de 
individer som Key såg som målgrupp för sina eugeniska och pedagogiska 
idéer och vilken roll eugeniken spelade i ett svenskt skolsammanhang. Ett 
sådant fokus relaterar även till den kunskapshistoriska frågan om hur 
dessa idéer blev mottagna och cirkulerade mellan olika kontexter inom 
och utanför Sveriges gränser. För att utveckla förståelsen av eugenikens 
och pedagogikens institutionalisering och akademisering vid 1900-talets 
början skulle det slutligen vara intressant att studera fler pedagogiska och 
eugeniska idéproducenter. Här skulle ett fokus till exempel kunna vara 
huruvida de stod i kontakt med varandra och var engagerade i olika 
typer av forskningsinstitut. 

Riktar jag till sist blicken mot betydelsen av Keys författarskap i nutid 
aktualiseras en fråga som ofta uppstått när jag presenterat mitt avhand-
lingsarbete. Nämligen: Hur bör den pedagogiska disciplinen förhålla sig 
till Key och hennes eugeniska idéer idag? Något omformulerad blir frågan 
hur samtiden bör eller kan förhålla sig till olika historiska förgrundsgestal-
ter när deras tankegods och handlingar senare omvärderats och anses vara 
problematiska. Detta är inte en ny fråga, och den har ställts i relation till 
en mängd historiska tänkare tidigare. I ljuset av Keys eugeniska och peda-
gogiska idéer menar jag att det avslutningsvis går att göra ett antal rele-
vanta reflektioner. 

För det första är det intressant att reflektera över vilken funktion peda-
gogiska pionjärer har på ett mer generellt plan. Ett flertal utbildningshisto-
riker har påpekat att pionjärer många gånger nyttjas för att legitimera 
nutida pedagogiska normer, teorier och policy, vilket exempelvis en analys 
av användningen av Johann Amos Comenius eller receptionsforskningen 
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om John Dewey visat.853 Här har Key som sagt blivit en föregångare för 
den progressiva, barncentrerade pedagogik som kom att prägla den 
svenska enhetsskolan under senare delen av 1900-talet. I likhet med en 
mängd pedagogiska pionjärer har hon även framhävts i positiva ordalag i 
den nationella historieskrivningen.854 Key har dessutom blivit en del av 
både internationell och nationell feministisk och reformpedagogisk histo-
ria.855 I varje historieskrivning sker det dock en selektion av de idéer och 
aspekter som rekonstrueras och reproduceras, och när Key görs till repre-
sentant för det moderna samhällets pedagogik, jämställdhetstänkande och 
barnsyn förefaller det alltså ha varit svårt, om än inte omöjligt, att samti-
digt beakta hennes ställningstagande för eugeniken.  

Detta aktualiserar för det andra frågor om hur och med vilken kom-
plexitet olika motsättningar i Keys författarskap kan hanteras. I stället för 
att ge en ensidig förståelse av hennes pedagogiska idéer hoppas jag att den 
här avhandlingen genom att utförligt rekonstruera och kontextualisera 
hennes eugeniska och pedagogiska idéer kan komplicera bilden av Key. 
Avhandlingens främsta bidrag är därmed empiriskt och visar hur Key gav 
eugenik en speciell innebörd, relaterade den till pedagogik och samman-
förde de båda kunskapsområdena genom att upplösa ett dikotomt tän-
kande. I ett bredare perspektiv demonstrerar avhandlingen även hur två 
vetenskapsgrenar kunde föras samman i en progressiv föreställning om 
människoförbättring hos en central pedagogisk tänkare vid 1900-talets 
början. 

Att behöva förhålla sig till det intrikata och motstridiga hos ett kun-
skapsområdes pionjärer menar jag slutligen kan bidra till en relevant re-
flektion över olika förgivettaganden inom den egna disciplinen. Inom pe-
dagogik skulle detta exempelvis kunna innebära att syna föreställningen 
att uppfostran, utbildning och bildning alltid har en förbättrande och ut-
vecklande potential för den enskilda människan och samhället. Det kan 
även betyda att problematisera pedagogiska målsättningar om ständig 
utveckling och gränserna för sådana mål.  

 
853 Sturm & Groenendijk (1999); Bruno-Jofré & Schriewer (red.) (2013); se även 
Depaepe (2004), s. 335–337. 
854 Key har även porträtterats som en ”europeisk intellektuell” som inte enbart kan 
förstås utifrån en nationell horisont, jfr Landquist (1909), s. 36; Ambjörnsson 
(2012); Planefors (red.) (2013); Åkerström & Lindholm (red.) (2020), s. 16–21. 
855 Jfr exempelvis Kinnunen (2000); Lindholm (2019); Åkerström & Lindholm 
(red.) (2020); Dekker (2000); Oelkers (1995). 
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Vad som uppfattas som legitimt att utveckla eller ”förädla” hos de 
uppväxande generationerna och hur detta bör göras är historiskt och kon-
textuellt situerat. Idén om pedagogikens betydelse för människans utveckl-
ing och de pedagogiska målbilderna är således föränderliga och i hög grad 
sammankopplad med samtida värden och människosyn. Det kan därför 
vara relevant att ställa frågor om hur relationen mellan exempelvis kropp 
och själ, arv och miljö eller individ och samhälle förhandlas i nutida dis-
kussioner om pedagogikens mål och medel. Dessa frågor kan tjäna som en 
reflektionsyta när den pedagogiska disciplinen, enskilt eller tillsammans 
med andra vetenskaper, används som medel för att uppnå målet om en 
framtida, välutbildad individ. Eller som Ellen Key skulle ha uttryckt denna 
målsättning i en hundraårig språkdräkt – att skapa en ny typ av människa. 
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Summary: The Creation of the New Human 
With the publication of The Century of the Child in 1900, the Swedish 
author and educator Ellen Key (1849–1926) became one of the most 
prominent writers on educational matters in Europe in the beginning of 
the 20th century. At the time, Key had worked as a teacher for almost 20 
years and was at the height of her career as a writer. With her harsh criti-
cism of Kindergarten and the growing national education systems, she 
inspired a whole generation of progressive educators around Europe to 
tend to the needs and interests of the individual child.856 She spoke in fa-
vour of maternity protection and legislation against child labour, and 
hence was also celebrated as an early advocate of women’s and children’s 
rights.857 During her long career, she published a large number of books 
and articles on various topics, including education, the women’s move-
ment, love, art and religion, that were translated into many different lan-
guages.858 Consequently, Key is still renowned today beyond the borders 
of Sweden as a multifaceted intellectual and educational thinker. 

It is less widely known, however, that Key, as a pioneer of progressive 
education and children’s rights, also advocated the improvement of hu-
manity through eugenics. In early May 1921, she publicly endorsed the 
foundation of the State Institute for Racial Biology and spoke in favour of 
its initiator, Herman Lundborg (1868–1943).859 The term ‘eugenics’ was 
coined by the British polymath Francis Galton (1822–1911) in 1883 to 
refer to the science that aimed to better humanity biologically through 
intentional and selective reproduction.860 The term later became synony-
mous with racial hygiene or racial biology, and spread internationally at 
the turn of the 20th century.861 

856 Lengborn (1977a), pp. 130–131; Stafseng (1996), pp. 26–27; see also Dekker 
(2000); Baader, Jacobi & Andresen (eds.) (2000); Ambjörnsson (2014); Burman 
(2012); Pironi, Jansson, & Hällström (2016). 
857 See for example Holmgren (1924), (1930); Lindén (2002); Kinnunen (2000); 
Dickinson (2014), pp. 215–220; Lindholm (2019); Åkerström & Lindholm (eds.) 
(2020). 
858 Jansson & Ceccarelli (2018). 
859 Key (1921, May 8th); see also Vikström (2018). 
860 Broberg (1995), p. 7. 
861 Adam (2012); Kühl (1997). 
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When Key endorsed the State Institute for Racial Biology in Sweden in 
the early 1920s, eugenics was on the verge of becoming an established 
academic discipline, and Lundborg was praised as a promising scholar in 
the research field of racial biology.862 The development of eugenics at this 
time, however, is now understood as a problematic chapter in Swedish 
history, due to the questionable nature of Lundborg's work.863 Conse-
quently, it may appear paradoxical that one of Europe’s most famous 
writers on progressive education spoke in favour of the institute’s cause 
and the science of eugenics. 

Aim, research questions and analytic perspectives 
Against this background, the aim of the thesis is to show how Ellen Key 
strived to create a new kind of human being by combining the fields of 
eugenics and education in her work. This aim is achieved by examining 
the following research questions: 

1. How did Ellen Key conceptualise eugenics? To answer this question I
analyse the content of Ellen Key’s knowledge production on eugenics and 
the meaning that categories such as race, class, gender, and ability had in 
her work. 

2. How did Ellen Key relate eugenics to education? This question focus-
es on Key’s understanding of eugenics in relation to her proposed educa-
tional aim, learning content and idea of socialisation. 

3. What characterised Ellen Key’s idea- and knowledge production on
eugenics and education? In pursuing this question I address the precondi-
tions and dichotomies that were relevant to Key, as well as the knowledge 
practices that she employed when bringing together eugenics and educa-
tion.  

To answer these questions, I have consulted Key’s publications with 
particular attention given to sections where she addressed both eugenics 
and education. So far, previous studies on eugenics in Key’s work have 
mostly focused on a few passages in two of her most well-known books, 
The Century of the Child and Love and Marriage. To broaden this scope, 
the thesis’ source material covers a wide range of Key’s writings published 
between 1880 and her death in 1926, including her books, journal- and 

862 Broberg (1995), p. 11. 
863 Hagerman (2016a); see also Broberg (1995), pp. 58–59; Broberg & Tydén 
(2005), pp. 48–49; Barow (2009a), pp. 212–214; Runcis (1998); Tydén (2002); 
Broberg & Tydén (2005), pp. 97–160; Hagerman (2016b). 
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newspaper articles, book introductions and a selection of her national and 
international correspondence.864  

In previous research, Key’s stance on eugenics has often been explained 
by her evolutionist worldview and her reading of scientists and philoso-
phers such as Francis Galton and Herbert Spencer (1820–1903).865 Rather 
than attributing her support for eugenics to the influence of such authors, 
and thereby reproducing the idea of Key as a pliable thinker, I aim here to 
shed light on her own knowledge production on eugenics. Hence, the the-
sis is inspired theoretically by research fields such as the history of ideas, 
knowledge history and gender history.866 This means that the analysis is 
carried out with the help of theories on knowledge production and circula-
tion.867 For example, I have examined how Key’s ideas were produced 
through the critique of other thinkers. The analysis also focuses on how 
her ideas on eugenics and education related to categories such as race, 
class, gender and ability, and how these were entangled in her thinking 
and writing.868 

Methodologically, the thesis makes use of a sorting, reconstructing and 
contextualising analytic strategy. The source material has been sorted with 
support from a number of analytical questions and her argumentation 
reconstructed with the help of the source material and previous research. 
To be able to make sense of complex events and statements in the source 
material, the use of contextual knowledge has also been a vital part of the 
analysis.869 Moreover, this analytic approach has been informed by ethical 
considerations such as which labels or quotes to use when writing about 
the dead.870  

864 For an overview of the analysed source material, see the reference list titled 

“Källförteckning”. 
865 For example, see Stafseng (1994), p. 109; Mann (2003), pp. 31–34, 313; Bur-

man (2012), pp. 98–100; Ambjörnsson (2012), p. 341. 
866 Cf. Burke (2000), (2012), (2016); Sörlin (1990); Danell, Larsson & 
Wisselgren (eds.) (2013); Wisselgren (2015); Östling, Larsson Heidenblad & Nils-
son Hammar (eds.) (2020); Scott (1986); Haraway (1988); Morgan (eds.) 
(2006). 
867 Cf. Sarasin (2011); Sarasin & Kilcher (2011). 
868 This approach is inspired by feminist and anti-racist perspectives on intersec-
tionality, see for example Lykke (2003); de los Reyes & Mulinari (2005); Tolvhed 
(2010). 
869 Westberg (2018), p. 210; Ågren (2005), p. 253; see also Myrdal (2007). 
870 Kylhammar (2007), p. 160; see also Ulvros (2007); Österberg (1990). 
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Early in the analysis, several contrasting concepts and dichotomies that 
seemed to be crucial to Key’s knowledge production on eugenics and edu-
cation were identified. Previous studies have also acknowledged that Key 
made use of dichotomies, or rather the dissolution of dichotomies, to de-
velop her arguments and synthesise her ideas.871 The dichotomies in Key’s 
work have therefore been another methodological and theoretical focus in 
the dissertation.872 The dichotomies identified as vital to her knowledge 
production on eugenics and education were evolution/degeneration, na-
ture/nurture, body/soul, sense/sensibility, and individual/society. These 
concepts also form the thematic structure of the analysis, which is summa-
rised below. 

Analysis and results 
In the first chapter, “Evolution and degeneration”, I examine how Key’s 
critical views of Christianity contributed to her belief in an ongoing evolu-
tion, which motivated her to pursue the eugenic and educational goal of 
ennobling humanity. Additionally, I shed light on how Key’s idea of evolu-
tion was related to the fear of degeneration.873 The chapter thus denotes 
the tension between human progress and decline. This dichotomy frames 
the rest of the examination and constitutes an important foundation from 
which to understand how Key was able to combine eugenics and educa-
tion and argue for the creation a new, better human being. 

In the second chapter, “Nature and nurture”, I explore how the notions 
of inheritance and nurturing also tie into Key’s idea of human evolution. 
Believing that natural science and eugenics could contribute to the amelio-
ration of humanity, Key appears to have substituted the idea of a Chris-
tian original sin for all humans with the eugenic notion that a few individ-
uals suffer from bad predispositions.874 Furthermore, Key’s Lamarckian 
concept of inheritance, i.e., that the offspring could inherit acquired capac-
ities from their parents, strengthened the idea that nurture and education 
were vital parts in the development of humanity.  

The third chapter, “Body and soul”, focuses on the Cartesian dualism, 
which Key explicitly addressed as a problematic concept that she wanted 

871 Sanner (2003) pp. 21–22; Lindén (2002), pp. 204–214; Sundström (1991). 
872 Prokhovnik (1999); Lundahl (1998); see also Lloyd (1984). 
873 Cf. Broberg & Tydén (2005), pp. 15–19; Adam (2012), p. 76; Herman (1996). 
874 Cf. Broberg (1989), pp. 65–66. 
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to dissolve.875 Like many other intellectuals at the time, Key advocated a 
monist perspective, which stated that human existence was unified as body 
and soul.876 In her version of monism, she combined the idea of the unity 
between body and soul with her ideas on evolution, love and the notion of 
livstro, “life faith”, which was a profane religious worldview. In this chap-
ter, I also focus on how Key wanted to re-evaluate the role of the body in 
human thinking by foregrounding its role in reproduction, aesthetics, and 
other areas of human life. As the analysis shows, both her monism and 
valuation of the body are important in understanding how she combined 
eugenics and education in her thinking. 

In the fourth chapter, “Sense and sensibility”, I analyse how rationality 
and emotions played a role in Key’s conception of eugenics and education. 
Key criticised prior educational thinkers, such as Jean-Jacques Rousseau 
(1712–1778), who stressed the importance of educating the intellect be-
fore the emotions.877 Instead, Key proposed that emotions were as vital as 
cognition in the educative moment, and that rationality and emotions 
must be cultivated together, especially in art education.878 This was also 
how she recommended that eugenics should be taught. For example, she 
stated that information about human physiology and biological reproduc-
tion was not sufficient; the teacher must also involve notions of love, and 
foster a sense of responsibility for future generations.879 To capture both 
the emotional and scientific nature of human reproduction, Key proposed 
the term erotoplastics, a eugenic concept that stressed the importance of 
love between the parents.880 This concept, and Key’s writing on the role of 
the mother in the upbringing of healthy and desirable offspring, made her 
writings popular with two British eugenicists. Both Havelock Ellis (1859–
1939) and Caleb Saleeby (1878–1940) thought that Key exceeded Francis 
Galton’s eugenic thinking and saw her as a proponent of a eugenic femi-
nism.881 

 
875 Key (1898a), p. 184. 
876 Wittrock (1953), p. 348, 350; Ambjörnsson (2012), p. 513; see also Weir 
(2012). 
877 Key (1900b), p. 200. 
878 Key (1900b), p. 74, (1900b), p. 92, (1897), p. 9. 
879 Key (1900a), pp. 16–17, (1903), p. 129, 136, (1914), p. 200. 
880 Key (1903), p. 129. 
881 Saleeby (1913), p. 4570; Ellis (1919), p. 129, (1910), p. 580. 
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The fifth chapter, “Individual and society”, analyses Key’s conceptuali-
sation of the individual as a part of society, and her ideas on the moral 
aspects of egoism and altruism. She argued that it was important to bal-
ance the tension between the individual and the collective and had differ-
ent ideas on how this relationship related to the betterment of humani-
ty.882 In this chapter, I address how Key argued for reforms at different 
levels of society to secure the development of both the individual and soci-
ety in a desired direction. For example, she recommended that early edu-
cation should take place in the home, to strengthen the individuality, and 
meet the needs, of every child. This education should preferably be con-
ducted by the mother, who could balance the needs of both the individual 
child and society better than any other teacher.883 Key also suggested that 
young women should have a compulsory conscription for childrearing, 
and that they had a special responsibility not to reproduce with “degener-
ated” men, in order to enhance humanity.884 

This focus on women and mothers is also explored in the sixth chapter, 
“Eugenics and education”. In this chapter, I take a closer look at how Key 
related eugenics to education by revisiting the conclusions from previous 
chapters. I also examine an essay Key wrote in the early 1880s to illustrate 
that she did not merely adopt the ideas of others but used other 
knowledge practices, such as criticism of and expansion on other writers’ 
ideas.885 My analysis additionally shows that she developed specific ideas 
on what, how and when a child should be taught about eugenics. Her 
ideas on socialisation were also influenced by eugenics as a form of ethics 
concerning sexuality, the body and the responsibility for future genera-
tions. In conclusion, eugenics and education appeared as two complemen-
tary areas of knowledge in Key’s work that, according to her, were essen-
tial to create a new kind of human. This will be developed below, as I 
summarise how the thesis answers to the three research questions.  

882 Key (1891/1911), p. 9. 
883 Key (1900b), p. 48, 67. 
884 Key (1900a), pp. 34–35. 
885 Cf. Burke (2016), pp. 28–29. 
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Conclusions and contributions 
The first research question entails empirical investigation into what eugen-
ics meant to Ellen Key. Here, I agree with previous research that has 
stressed the importance of evolutionism, Lamarckism and the “holiness of 
future generations” in her eugenic thinking.886 However, my analysis addi-
tionally show that Key’s idea of gradual change through evolution and a 
Lamarckian account of acquired capacities was also connected to the idea 
and fear of degeneration. This was especially evident in her critique of 
industrial work and the social situation of the urban poor. Hence, the 
creation of a new kind of human was motivated by the idea of evolution 
and degeneration. In the early 20th century, eugenics was applied for many 
different reasons related to ideas of race, gender, class, and ability. My 
analysis illustrates that these power relations were entangled and played a 
role in how, for example, Key utilised analogies that posited the child as 
equal to the “savage”. 

The second research question addresses how Key related eugenics to her 
educational ideas. Here, the main finding is that Key saw the two fields of 
knowledge as complementary, i.e. that they both served as means to the 
end of enhancing and creating a better kind of human. Due to the “holi-
ness” of future generations, it was important to foster a special kind of 
childrearing responsibility among children and youths. Thus, education 
had a role in the instruction of new generations and providing education 
on human reproduction, love, and eugenics. As the science of the better-
ment of humanity, embracing eugenics was seen to be a moral imperative 
for the younger generation. My analysis subsequently illustrates how eu-
genics was integrated into Key’s pedagogy as part of her educational aim, 
proposed learning content and ideas about socialisation. 

The third and final research question, concerned with the characteristics 
of Ellen Key’s mode of theoretical development, addresses how Key con-
solidated education and eugenics. Here, the analysis of the dichotomies in 
the previous chapters leads to a central finding; namely, that Key’s desire 
to dissolve a dichotomous thinking was a crucial component in combining 
eugenics and education in her work. Consequently, my analysis shows that 
Key managed to combine education and eugenics because she did not sup-
port the idea of separate spheres, e.g. body and soul, or sense and sensibil-
ity. As a consequence of the dissolution of different dichotomies in her 
thinking, Key proposed that a distinction between the natural sciences and 

 
886 Key (1900a), pp. 2–3, 28. 
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questions of upbringing, love or educational matters was not necessary. 
Thus, education and eugenics could be consolidated as joint means to 
influence human evolution. 

Moreover, Ellen Key’s scholarship on education and eugenics was char-
acterised by a number of different practices. Consequently, my analysis 
shows that she did not adopt the ideas of other eugenic writers naively.887 
On the contrary, Key developed her own ideas on eugenics, and even in-
duced two British eugenicists to consider the importance of love in human 
betterment with her concept erotoplastics. Thus, the analysis demonstrates 
that Key managed to consolidate eugenics and education in her writing 
through criticism, further development of other’s ideas and even ignoring 
new knowledge.888 

To conclude, the thesis contributes to several research fields, including 
the history of education, as it seeks to problematise the notion of an inher-
ently good progressive education and sheds new light on an educational 
pioneer.889 While making a substantial contribution to research that has 
investigated eugenics and education in Ellen Key’s work, I am also further-
ing historical research that has examined the shared history of eugenics 
and education, both nationally and internationally.890  

Finally, in a broader perspective, the thesis raises a number of further 
questions. For example, how are educational pioneers utilised in the histo-
ry of progressive education and national histories? How can one handle 
the complex and seemingly contradictory aspects of their work? And how 
do educational thinkers and systems strive to create a better human in 
different contexts and historical periods? By contextualising and recon-
structing the intricate relationship between eugenics and education in Ellen 
Key's work, I hope that this thesis can contribute to a discussion on the 
use of pioneers in educational sciences today and problematise the aim of 
the educational endeavour to create a better human. 

887 Mann (2003), p. 313; see also Linné (1996), pp. 247–248; Andresen (2000); 
Ambjörnsson (2012), pp. 341–343; Burman (2012), p. 100; Skiera (2018), pp. 74–
76; Åkerström & Lindholm (eds.) (2020), pp. 23–25. 
888 Cf. Burke (2016), pp. 32–33. 
889 Cf. Oelkers (2011a), pp. 1–2; Oelkers (1996); Baader (2004); Keim, Schwerdt 
& Reh (eds.) (2016); Labaree (2005), (2010); Andresen, Böllert & Wazlawik (eds.) 
(2016). On educational pioneers, see for example Sturm & Groenendijk (1999); 
Rogers (2013); Quarfood (2017). 
890 Cf. Harten (1997); Lowe (1998), (2004); Winfield (2007); Barow (2009a); 
Chitty (2009), (2013); Fallace (2015). 
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