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Debatt 

Om arkeologisk utbildning 
Det har blivit tradition, att akademiska lärare 
som flyttar från Norge till Sverige skall skriva 
en debattartikel om arkeologiutbildningen i 
Sverige i Fornvännen. Arne B. Johansen ha
de naturligtvis rätt i allt han skrev 1983 
(Fornvännen 1983 s. 43-47). Jag kan inte se att 
förhållandena blivit väsentligen bättre 1989. 
De grundläggande problemen kring arkeolo
gisk helhetssyn, utbildningens längd och bris
tande tillgångar på resurser för en realistisk 
såväl yrkesutbildning som forskarutbildning 
består. 

Möjligen har ett problem tillkommit sedan 
1983. En universitetsutbildning i arkeologi är 
idag inte bara utbildning. Den måste också 
innehålla ett väsentligt mått av avbildning. Det 
tar tid och möda att diskutera sig fram till en 
intressant arkeologisyn utifrån den start
punkt, som många studenter har från skolan 
(cf. Bergdahl Bulukin 1985) eller från mass
mediaförmedlingen (cf. Welinder 1987). Det 
hjälper inte heller med radiokurser, där ele
verna inriktas mot målet att kunna pricka för 
rätt svar av sex alternativ på frågor seim: 
" Inom Vilken centraleuropeisk kulturkrets har 
de berömda bronssköldarna från Fröslunda 
tillverkats?" Universitetsutbildning måste sik
ta lite högre upp i BloonVs taxonomi för kog-
nitiva mål (faktakunskap — förståelse — tillämp
ning e tc ) , och examensformerna styr som be
kant studierna. 

Det finns idag sex universitetsinstitutioner i 
landet, varav fem uteslutande eller nästan helt 
undervisar förhistorisk arkeologi medan den 
sjätte uteslutande undervisar medeltidsarkeo
logi. Därtill undervisas arkeologi på akade
misk nivå mer eller mindre regelbundet inom 
studieförbund, på universitetsfilialer (om det 
fortfarande heter så) och kanske på en del 
andra vis. Varje år får hundratals människor 
en arkeoleigisk grundutbildning om 20—40 
poäng. Det är naturligtvis bra, och det är ock
så bra att denna kan vara olika inriktad på 

olika institutioner, inte minst att åtminstone 
delar av undervisningen och pensumlitteratu-
ren kan spegla de olika universitetsorternas 
belägenhet i landet. Vad som inte är bra, är att 
yrkesutbildning och forskarutbildning drunk
nar i denna massproduktion av poäng på 
grundutbildningsnivå. 

Beroende främst på det konjunkturbestäm-
da behovet av arkeologisk fältarbetskraft av
slutar flertalet studenter idag sin utbildning 
med 40-60 poäng arkeeilogi av totalt 120-140 
högskolepoäng. Det torde idag vara orealis
tiskt att tänka sig en obligatorisk arkeologiut
bildning om mer än 160 poäng ( = 4 års nor
malstudietid). Det torde likaså vara orealistiskt 
att tänka sig större resurser för arkeologiut
bildningen i landet totalt jämfört med idag. 
Vad går det att göra åt de av Arne B. Johansen 
påtalade bristerna inom dessa ramar? 

I de standardiserade högskolelinjerna läses 
arkeologi inom kulturvetarlinjen. Denna inle
des med en för alla gemensam baskurs om 20 
poäng. Därefter följer 80 poäng, varav nor
malt 40 är arkeologi för den som så önskar. 
De resterande 40 poängen är något annat hu
manistiskt ämne efter tämligen fritt val, varef
ter linjen avslutas med en tillämpningskurs 
om 20 poäng. Nu följer dock endast ett fåtal 
av de studenter, som så småningom söker sig 
mot den arkeologiska arbetsmarknaden, den
na standardlinje. Flertalet läser de traditionel
la museimannaämnena arkeologi/etnologi/ 
konstvetenskap med 60 poäng (C-kurs, 3-be-
tygskurs) i arkeole^gi. 

På vissa delar av kulturfaltet finns mera spe
cialiserade utbildningar, t. ex. en bebyggelse-
antikvarisk linje (120 poäng i Göteborg), linje 
med inriktning på museal verksamhet ocb kul
turminnesvård (140 poäng i Umeå), inriktning 
på arkivkunskap (140 poäng i Stockholm). 
Varför inte en linje med inriktning mot det 
arkeologiska yrkesområdet, de antikvariska 
myndigheterna och museerna? 
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En arkeologlinje skulle kunna utgöras av 
160 poäng och bestå av följande redan i hu
vudsak befintliga delar: 

Kullurvetarlinjens baskurs - 20 poäng 
Kulturantropologi, kulturgeografi eller geologi -
40 poäng 
Arkeologi/medeltidsarkeologi - 60 poäng 

Så långt skulle denna linje kunna studeras 
vid landets samtliga universitet inom ramen 
för befintliga antagningsnormer och resurser 
(medeltidsarkeologi dock endast i Lund) och 
utan att alltför tidigt binda studenterna vid en 
alltför snäv yrkessektor. Därefter blir det 
mera problematiskt: 

Arkeologisk tillämpning - 40 poäng 

Med detta avser jag en ettårig kurs för ett litet 
antal studenter. Tio per år torde täcka det 
nuvarande behovet av utbildade personer, 
som kan tänkas få fast anställning. Kursens 
inriktning skulle vara att under ett år som 
grupprojekt starta och avsluta ett kulturmin
nesärende från diskussionen kring en exploa-
teringsplan till den vetenskapliga utvärdering
en och populärvetenskapliga förmedlingen av 
den geneimförda utgrävningens resultat. 

En utbildningslinje av detta slaget skulle 
kunna uppställas som ett minimikrav för den 
personal, som skall fungera i förvaltning och 
fältarbete inom det arkeologiska yrkesområ
det. Självfallet är den fortfarande otillräcklig 
och täcker inte åtskilliga delar av det rikt för
grenade arkeologiska fältet. Därtill är dess av
slutande år mycket resurskrävande räknat i 
läraretid, utrustning och driftsmedel. Detta 
sista är ett dilemma, som måste lösas natio
nellt. 

Med tanke på den trots allt och på gott och 
ont centraliserade svenska arkeologin måste 
den tillämpade ettåriga arkeologikursen för
läggas i eller nära Stockholm. Möjligen kunde 
de nödvändiga resurserna skapas i samarbete 
mellan universitetsinstitutionerna i Uppsala 
och Stockholm. Riksantikvarieämbetets med

verkan tål att tänka på mer än en gång: utbild
ningen måste anpassas efter Riksantikvarie
ämbetets behov, men den måste också hålla en 
kritisk distans till Riksantikvarieämbetets ruti
ner. Universitetsutbildning får inte sikta mot 
färdigheter i en given uppsättning rutiner, 
utan den måste sikta mot att ge studenterna 
förmåga att vidareutbilda sig, att förändra ru
tiner. 

Den föreslagna ettåriga kursen i tillämpad 
arkeologi kommer att fordra lärarkrafter mot
svarande 2 högskolelektorat och en driftsbud
get om ca 0,5 milj. kronor. Beräkningarna har 
gjorts i anslutning till en planerad arbetsmark
nadsutbildning för arkeologer vid Uppsala 
Universitet. Det blir en fascinerande diskus
sion på nationellt plan, hur dessa resurser 
skall kunna samlas till en institution. De måste 
tas från utbildningen på nivåerna över AB-
kurserna. Den högre utbildningen kommer 
att behöva läggas ner på åtminstone en insti
tution, den dit kursen förläggs. Återigen 
pekar ett samarbete mellan Uppsala och 
Stockholm ut sig. 

Det här skisserade förslaget är en nödlös
ning. Det försöker visa att det omöjliga är 
tänkbart: att upprätthålla ett brett utbud 
grundutbildning i arkeologi i hela landet för 
inånga intresserade samtidigt som ett mini
mum av specialiserad yrkesutbildning skapas 
motsvarande behovet på arbetsmarknaden. 
Minimum är värt att betona, liksom att försla
get inte går in på forskarutbildningens pro
blem. 
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