
Grumligt tänkande i debatten om antiken 

Antiken skulle aldrig skrivas ut ur skolan, skriver professor 
Kenneth Nordgren apropå den hätska debatten.  

KULTURDEBATT | De starka reaktionerna på Skolverkets förslag 
att ta bort antiken ur grundskolan bjöd på en hel del 
önsketänkande och grumliga identitetsmarkörer. Det menar 
Kenneth Nordgren, professor i de samhällsvetenskapliga 
ämnenas didaktik. 
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Under loppet av några veckor hann Skolverket både riva och restaurera 
antiken i kursplanen. De nya kursplanerna för grundskolan lanserades som 
en satsning på fakta, men blev på grund av strykningar i historieämnet 
omedelbart beskyllda för motsatsen. Nu, strax efter reträtten finns det skäl 
att begrunda vad som hände. Den korta men intensiva striden om antiken 
väcker frågor om Skolverkets intentioner, men ännu mer om de starka 
motreaktionerna. 

De på Skolverket var tokiga, fastslog Maria Schottenius i Dagens Nyheter. 
För Ida Östenberg i Svenska Dagbladet var förslaget huvudlöst och pinsamt, 
medan historikern Dick Harrison i Aftonbladet kallade det ”så jävla sjukt”. 

Enligt Skolverket självt var motivet att banta ett omfattande innehåll. 
Högstadiets historiekurs är ett maraton från flodkulturer till nutid som 
genomförs på mellan 16 och 25 timmar om året. Men något så prosaiskt 
som tidsbrist i ett avlägset klassrum kan väl inte rimligen vara skäl att kapa 
banden till civilisationens vagga? 

När antiken nu är återställd i kursplanen, betänk då alla högstadielärare när 
ni planlägger era 16 timmar, att ni är de enda som står mellan oss och 
barbariet! 

Historikerna vid Göteborgs universitet menade att det är som att såga av sig 
benen. Förbistringen mellan byråkratisk pragmatism och 
bildningsapokalyptiska farhågor var bottenfrusen och lämnade inget 
utrymme för det goda samtalet om skolans möjligheter och begräsningar. 

Paradoxalt nog visade sig de ivrigaste klassicisterna vara de egentliga 
postmodernisterna, de som befinner sig i vad Baudrillard kallade för ett 
hyperrealistiskt tillstånd. Här existerar inte (skol)verkligheten utanför 



(kursplane)texten. Peter Englund meddelade att lärda referenser i 
framtiden kommer att falla på hälleberget. Ebba Busch Thor såg tillvarons 
logik kollapsa om högstadieelever inte får fördjupa sig i medeltida skolastik 
på grundval av aristotelisk filosofi. 

Många anade i Skolverkets alexanderhugg början till slutet för demokratin. 
När antiken nu är återställd i kursplanen, betänk då, alla högstadielärare, 
när ni planlägger era 16 timmar, att ni är det enda som står mellan oss och 
barbariet! 

Ett problem är att den grundläggande premissen i debatten inte stämde. 
Antiken skulle aldrig skrivas ut ur skolan. Den ingår ju på samtliga 
gymnasieprogram. Inte är det många timmar, men ändå ett faktum som 
nästan samtliga debattörer bortsåg från – en påminnelse om att källkritik 
och förmåga att se flera perspektiv också är viktiga i en historisk bildning. 

Visst har antiken något att säga oss om samtiden, men inte bara om linjerna 
från Atens slavekonomi till vår tids parlamentarism utan också om hur vi 
brukar historia för att positionera identiteter. I debatten blandades oron för 
bildning med fantomsmärtor efter barndomsvärldar där Illiaden låg på 
nattduksbordet, eller i alla fall Asterix och Obelix. Här utsågs syndabockar 
till allt som är galet med skolan. Här bubblade rädslor för ett samhälle i 
förändring och föraktet för allt som osar politisk korrekthet. 

Peter Englund såg ett precedensfall: På något sätt hade byråkraterna lyckats 
pilla loss länkar i tidskedjan och börjat smussla undan pärlorna. Först tar 
de antiken, sedan världskrigen. Historien, fastslår han, är obegriplig om 
man inte börjar från början, och början är när den antika världen steg som 
Afrodite ur havets skum. 

Skolverkets missgrepp är ingalunda ett enskilt olycksfall: Englund avslöjar 
en nedmontering som pågår i syfte att… ja, lite oklart vad syftet är, men 
antagligen att sprida ett medeltida mörker. Denna typ av historiebruk låter 
lite bekant – det finns en djup stat som bakom vår rygg konspirerar för att 
montera ned vad som är tryggt och bekant. 

Skolverkets strategi är säkert fel, men den är också en konsekvens av hur 
ämnet sedan länge organiseras. I Gustaf Victor Schottes lärobok ”Gamla 
tidens historia” från 1877 är historien ett utvecklingsdrama: Den europeiska 
kulturen förs som en stafettpinne genom tider och mellan riken. Först ut 
var så klart grekerna. De judiska folken hörde inte dit, eftersom deras plats 
var i kristendomskunskapen. Österländska kulturer räknades inte heller, 
eftersom dessa ”saknade måttfullhet och andens frihet”. När grekerna 
bidragit med vetenskap och teater, var det romarnas tur med akvedukter 
och imperier. Därefter tog den katolska kyrkan vid för att efter sitt förfall, 
lämna över fullbordandet till de protestantiska nationalstaterna. 



Låter det bekant? Religion och chauvinism har mönstrats ut, men 
dramaturgin kvarstår. 

Dick Harrisons lärobok ”Bilden av historien” för gymnasiet är ett exempel 
som belyser svårigheten att få med allt. På två sidor behandlas spannet från 
den första människan till jordbruket. Asiatiska, afrikanska och amerikanska 
flodkulturerna får en sida var. Sedan börjar historien på riktigt med greker 
och romare. Intrigen följer upptrampade spår: Historien tillhör den bofasta 
människan, flyttar gör hon när det är folkvandringstider. Aktörerna är 
européer och världen utanför perifer. Alla, från sumerer till EU-
medborgare, är prydligt förpackade etniskt och geopolitiskt. 

Begränsningarna är inte Harrisons fel, han gör vad han kan för att blicka 
utåt. Det historiska narrativet är emellertid starkt och frågan behöver 
ställas: är det verkligen just denna historiesyn som är oumbärlig för att 
förstå samtiden? 

Mitt i den högljudda diskussionen fanns en bedövande tystnad. Rödpennan 
drogs inte bara över antiken utan också över de nationella minoriteternas 
historia och över kulturmöten som historiskt perspektiv. Det är inte 
epokbeteckningar i sig som öppnar historien för omvärlden utan valen av 
perspektiv. 

Detta är inte ett försvar för Skolverkets förslag, utan en önskan om ett mer 
konstruktivt samtal om historia och bildning. Om historia ska ge perspektiv 
på samtiden behöver synteserna ibland förnyas, men det är inte Skolverkets 
uppgift att skriva dessa. Forskare behöver ta ansvar, trots att uppgiften inte 
är meriterande och trots att försöken kommer att kritiseras för vad som 
väljs bort. 

Antiken är viktig, inte minst för att undersöka hur natur, migrationer och 
kulturmöten präglar människans villkor, men jag är ändå rädd att 
Skolverkets pudel kan vara en pyrrhusseger och att historieämnet förloras 
under tyngden av önsketänkande och grumliga identitetsmarkörer. 
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