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Dansk arkeologi överlägsen svensk ? - Svensk och dansk 
utbildningsstandard och dess implikationer på fältarkeologisk praxis 

Att svensk arkeologi och dess utbildning inte 
har samma standard som den danska är en 
hållning som bl.a. Johan Callmer vid två tillfäl
len har gett utlopp för i Fornvännen. Därtill har 
Stig Welinder (1990) givit utuyck för åsikten 
om en bristande svensk utbildning. Uppfatt
ningen återfinns också bland flera danska kol
legen Exempelvis har Henrik Thrane vid sin 
tillträdesföreläsning som professor vid Ärhus 
universitet beskrivit svensk arkeologi som »ra
biat». Därtil har Klavs Randsborg vid flera tid
punkter haft mindre gott att säga om den
samma. 

Då jag har levt innanför både det svenska 
och det danska systemet, och till stora delar är 
oenig med Callmer, har jag jämfört utbild
ningen på Förhistorisk institut Moesgård i Är
hus med den på Institutionen för arkeologi i 
Göteborg samt mellan arkeologisk praxis i Sve
rige och Danmark. Urvalet av institutioner för
anleds endast av att det just är dessa två jag själv 
har upplevt. 

Jag började min arkeologiska bana genom 
att studera i Göteborg. Via ett stipendium kom 
jag att läsa på Moesgård under ett års tid. Se
dan har jag blivit boende i Danmark och hållit 
kvar kontakten med Moesgård, samtidigt som 
jag arbetar på min avhandling vid institutionen 
i Göteborg. 

«... dansk arkeologi är bäst - i Norden» 
Johan Callmer återger sin syn i två texter 
(1995a och 19956). Den ena är en recension 
av Danmarks senaste självreproduktion Da 
klinger i muld .... Här beskriver Callmer hur 
dansk arkeologi kan se tillbaka »med stolthet» 
på den »häpnadsväckande utveckling» och de 
»enorma framsteg» som den har åstadkommit 
de sista 25 åren (Callmer 19956 s. 192). Den 
andra bär titeln ».Arkeologins grundläggande 
perspektiv», där Callmer återger sin syn på ar
keologiämnets karaktär i Sverige och några av 
dess grundläggande problem. 

Callmer menar att den danska arkeologins 
ledstjärna är kritisk saklighet som ger substan

tiella resultat, med framför allt stenåldersom
rådet som främsta arbetsfält. Svensk arkeologi 
får däremot klart besked. Trots större e k o n o 
miska medel har den inte åstadkommit jäm
förbara resultat. Ja dansk arkeologi är vid en 
jämförelse »överlägsen svensk arkeologi» (Call
mer 19956s. 193). Detta beror på dess mer rik
tade styrning av forskningen och danskarnas 
betydligt högre utbildningsnivå, samt deras 
satsning på de regionala museerna. En liten 
kritik ges dock av decentraliseringen till kan
ske alltför små museer, men trots allt »visar b o 
ken [Da klinger i muld ...] nog ändå det den 
ville visa: dansk arkeologi är bäst - i Norden» 
(19956 s. 193). Som en kontrast till Callmers 
recension beskriver den danske historikern 
Martin Poulsen samma bok som »... en krigs
revy över de seneste 25 års sejre fra fronten» 
(Poulsen 19956s. 25). 

Vad Callmer ser som svensk utbildnings 
största problem är dess ringa längd, något som 
har lett till att alltför många forskare och arke
ologer har förletts in i de post-processudla te
orierna, som inget har till övers för vare sig na
turvetenskapligt inriktad arkeologi eller det 
Callmer beskriver som den samhällsvetenskap
ligt inriktade arkeologin. Postprocessualismens 
genomslagskraft inom svensk arkeologi påvisar 
därför nödvändigheten av en avsevärt bäure ve-
tenskapsteoretisk underbyggnad i vårt huma
nistiska utbildningssystem. »Därigenom skulle 
arkeologernas möjligheter att självständigt ta 
ställning i sådana frågor förbäuras» (Callmer 
1995a s. 40). 

Jag är emellertid rätt oenig med Callmer om 
denna skönmålning av dansk arkeologi, något 
som också gäller för andra akademiker i Dan
mark. En av dess främsta kritiker är just Martin 
Poulsen som med rätt starka ord, dock inte helt 
orättvist, har uttryckt huvudproblemet inom 
dansk utbildning: »Genstandsterperi og an-
lasgslokalisering udgor långt hovedparten af 
undervisningen, og kun meget sjaeldent er 
mennesket placeret i forlopet» (Poulsen 19956 
s. 25). Min uppfattning är att det inte rör sig 
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om »antingen ... eller», utan om att båda sys
temen har sina problem. De är bara av olika 
slag, men grundorsaken återfinns vid bägge 
tillfällena i utbildningssituationen. 

Arkeologisk utbildning i Danmark respektive Sverige 
Att försöka göra en jämförelse mellan utbild
ningarna är relativt svårt. De två, i Göteborg re
spektive i Ärhus, skiljer sig nämligen markant 
åt i humanistisk grundsyn, något som ses i val 
av obligatorisk litteratur på jämförbara kursav
sni t t Medan Göteborg använder sig av starkt 
socialantropologiskt inriktad litteratur, så är 
jämförbara avsnitt i Ärhus, i stort sätt koncen
trerade på gundläggande empiriska material
redovisningar, periodsystem, kronologier och 
syntesbeskrivningar av gällande samhällskon-
struktioner utifrån traditionella arkeologiska 
principer. Göteborgs teori- och metodut
bildning är mer vidsträckt och övergripande, 
medan Moesgårds är mer begränsad till 
metodiska applikationer relevanta för dansk 
arkeologi. Mer renodlade studier i teoretiska 
»-ismer» förekommer i en proport ionerl igt 
mindre omfattning i Ärhus och ämnen som 
»gender» existerar över huvud taget inte. 
Dessa fundamentalt olika arkeologiska syn
sätt går också igen i övriga delar av utbildning
arna. 

Den svenska humanistiska universitetsut
bildningen bygger på en utformning som i viss 
mån kan jämföras med det tidigare bildnings
idealets principer, vilka lanserades inom svensk 
universitetsvärld i början av 1800-talet som en 
protest mot existerande traderingsideal. Till 
skillnad från traderingsidealets tanke att stu
denten skulle memorera, tradera, den kunskap 
som ansågs som den rätta och nödvändiga, ville 
bildningsidealet i stället skapa förutsättningar 
för individen att utveckla sina egna potentiella 
resurser, där den slutliga sanningen aldrig 
kunde framskaffas. Studenten skulle bjudas in 
i forskningsprocessen, och själv vara med och 
definiera vilken kunskap som var viktig, och 
hur inlärningsprocessen skulle gå till (Skog
lund 1991 s. 48-52). 

Göteborgs arkeologiutbildning är till stora 
delar jämförbar med just denna bildnings
tanke, även om den, i och med sina obligato

riska avsnitt och definitioner av kunskapinne
håll, skiljer sig från ursprungstanken. Skillna
den är emellertid att dansk utbildning nästan 
uteslutande bygger på traderingsprincipen, där 
all korrekt relevant kunskap är förutbestämd 
och skall inläras. Hela studiet är institutionali
serat i de traditionella arkeologiska perioderna 
med en anställd lektor för varje period, för
utom i j ä rnå lder där det finns två (för äldre 
respektive yngre järnålder och vikingatid). Där
utöver finns det en lektor som undervisar i te
ori och metod. 

Då svensk utbildning tar ca 3-4 år, med 2 års 
arkeologi, så består Danmarks motsvarighet av 
3—4 års arkeologi och om studenten så vill ett 
frivilligt femte år i ett annat ämne. Därtill har 
Danmark en 6-årig magisterutbildning, som 
endast omfattar ämnet arkeologi, och som när
mast kan jämföras med vår fil. lic. Till skillnad 
från oss har Danmark också två doktorsgrader, 
dels den traditionella dr. phil. och dels en ny 
treårig Ph.d.-grad. 

I ett appendix har jag försökt att schematiskt 
ställa upp de två studieplanerna. Den från 
Moesgård är en äldre version. De har just gjort 
om stora delar av studieplanen (1996), men då 
denna just har trätt i kraft, har den ännu inte 
påverkat den arkeologiska disciplinen och där
för har de äldre studieplanerna fortsatt infly
tande på arkeologisk praxis. I den nyare studie
planen är det främst teori och metod (innefat
tar även arkeologisk teknik), som har fått större 
utrymme, fördelat på flera olika avsnitt i ut
bildningsförloppet. Därutöver är examensfor
merna mer flexibla så att man på vissa moment 
kan välja muntlig eller skriftlig tentamen eller 
uppsatsskrivning. 

Ulbildningsmässiga problem 
Ämnen som ofta anses vara viktiga i Sverige, så 
som allmän förhistoria, arkeologihistoria, gen
der osv. ingår inte i den danska studieplanen. 
Till viss del kan de väljas till inom utbildning
ens få friare avsnitt, i en annars traditionellt 
fastlåst studieplan, där studenten själv utarbe
tar ämnen och litteraturlistor efter fastställda 
ramar. Det sker emellertid sällan, och det är 
min uppfattning att studenter i Danmark är be
tydligt mindre självständiga och gränsöverskri-
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dande i sina val av ämnen än vad svenska stu
denter är. 

Vad detta beror på kan naturligtvis diskute
ras, men personligen tror jag att det delvis be
ror på en stark styrning av kunskapsprocessen, 
där man i positivistisk Uaderingsanda under de 
första två åren har fått lära sig vad dansk arke
ologi och tidigare forskning redan vet o.s.v. Ja, 
hela utbildningen kännetecknas av en konstant 
repetit ionsanda där första årets pensum exa
mineras om i en utökad form i och med exa
men nr 6 i appendix och i stort sett också i nr 
9. Det inbyggda tvivlet, den kritiska aspekten i 
undervisningen som jag upplevde i Göteborg 
återfinns sällan. Det är heller inte lätt att upp
täcka andra vetenskapsteoretiska infallsvinklar 
till arkeologin eller bli intresserad av hur arke
ologi utförs i andra världsdelar, när lektorerna 
inte introducerar sådana ämnen i utbild
ningen. 

Det andra huvudproblemet menar jag ligger 
i det danska betygssystemets trettongradiga 
skala. Vägen till höga betyg ligger alltså i att 
man under tidspress skapar goda svar på sina 
frågeställningar. Att då välja ett helt okänt upp
satsämne innebär obönhörligen mer arbete för 
att få samma resultat som i ett ämne där man 
har goda förkunskaper. Problemet med »de 
oUampande stigarnas väg», som i själva verket 
hade utvecklat individen betydligt mer, blir då 
att risken för ett, på pappret , sämre resultat 
ökar. Jag menar därför att danska studenter har 
en tendens att hålla sig inom de ämnen de re
dan känner till, istället för att ge sig ut på ny, in
tellektuellt frisk men osäker grund. De danska 
studenterna blir därför i högre grad goda ar
keologer i traditionella problemområden, men 
växer relativt litet i humanistisk vidsynthet och 
i fackmässigt gränsöverskridande. 

Jag vill därför hävda att svensk utbildnings 
större vidsynthet och betygsskala (icke god
känd-godkänd, där betyget »väl godkänd» bör 
avskaffas) är betydligt mer skapande, och 
borde vara en akademisk självklarhet. Antingen 
har man tillgodogjort sig kunskaper i den grad 
att man kan godkännas, eller så har man det 
inte. Att akademisk bildning skulle kunna vara 
betjänt av en hierarkisk rangordning av studie
resultat, menar jag är inkonsekvent i förhål

lande till universitetsvärldens grundläggande 
premisser. 

Därtill är jag skeptisk till den danska exa
mensformens principiella tyngdpunkt på t ypo 
logi, kronologi och ren fornsakskännedom, vil
ket även är förhärskande i de, efter flera års stu
dier, avslutande examina. I detta skede borde 
akademisk kunskapskontroll gälla förmågan att 
kritiskt granska och analysera tidigare forsk
ning, relatera forskningpraxis till dess samtid 
och problematisera samt inte minst analytiskt 
teoretisera forskningskonstruktioner osv. Själva 
formen för danska examina, där ett samman
hängande gigantiskt pensum examineras vid 
ett tillfälle per termin, är jag likaledes kritisk 
till, och menar att den svenska modellen med 
examineringar fortlöpande under terminens 
gång, ger en mer dynamisk och bättre inlär
ningsprocess. 

Fundamentala grundkunskaper är samtidigt 
inte utan relevans, men jag har svårt att se vad 
konstant återkommande inlärning av detaljrika 
faktakunskaper från olika perioder egentligen 
är bra för. Stora delar glöms i alla fall bort eller 
blir föråldrade. Därtill innebär ju humanistisk 
universitetsutbildning att s tudenterna inhäm
tar mängder av akademisk kunskap som ligger 
utanför den obligatoriska utbildningen. Därför 
ger heller inte betygssystemet en rättvis bild av 
vad eller hur mycket vetande den studerande 
har inhämtat På detta område har den svenska 
utbildningen lyckats bättre, men samtidigt har, 
som Callmer påpekade, svenska arkeologer ge
nerellt ett klart bristfälligt vetande om det 
grundläggande empiriska källmaterialet och 
dess periodiska konstruktioner, speciellt utan
för den enskildes eget specialområde. 

»Danish archaeology» 

Klaus Ebbesen menar att det finns ett särskilt 
nära samband mellan teori och empiri inom 
dansk arkeologi, där den teoretiska och m e t o 
diska debat ten är levande och diskussionen 
förs med materialanalyser som vapen (Ebbesen 
1995 s. 23). Det är också riktigt att dansk arke
ologi på 70-talet var mer framstående inom den 
teoretiska debatten samtidigt som det då på
gick en dynamisk utveckling av arkeologiut
bildningen i Danmark, där nya moment som 
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statistik och etnografi tillfördes (Kristiansen 
1984). Men detta gäller knappast för debatten 
kring dagens teoretiska agenda. 

Metodisk förnyelse är det emellertid gott 
om; författare som t.ex. Andresen (1991), Juel 
Jensen (1994), H0i lund Nielsen (1994) och 
Madsen (1985,1988,1993), bara för att nämna 
några. Speciellt multivariata analyser har fått 
ett starkt fäste, och bevis för nytänkande är t ex . 
Andresens och Madsens elektroniska under
sökningsdokumentation (the Integrated Data
base for Exeavation Analysis; Andresen & Mad
sen 1994). Däremot är befintlig digital under
sökningsteknik i fältverksamheten, så som 
totalstationer, nästan obefintlig i Danmark. 

Jag anser att den teoretiska stagnationen i 
Danmark beror just på utbildningens form. 
Den arkeologiska arbetsmetodens positivistiska 
tillvägagångssätt är ett resultat av en arkeologi
utbildning, där extensivt drillande av studen
terna i föremålskännedom och kännedom om 
arkeologiska lokaler utgör en huvuddel av ut
bildningen (Poulsen 1995a, 19956). 

Om man under tre år har hört vad tidigare 
forskning har lagt tillrätta, och vad vi idag vet, 
och tvingats lära sig denna kunskap utantill, så 
kan en kortare teoretisk utbildning, med ett 
antal föreläsningar och skrivandet av en upp
sats, inte fungera som något annat än en be
svärande tegelsten som oftast faller av igen. 
Man kan därför ställa stora förhoppningar till 
Ärhus nya studieplan, där metod och teori in
tegreras bättre i utbildningen. 

Därmed inte sagt att arkeologiska grund
fakta och kännedom om härskande bebyg
gelse- och samhällskonstruktioner osv. är mind
re viktiga. De är snarare grundläggande mo
ment för arkeologin, men de kan inte 
analyseras utan teoretisk insikt, och ofta saknas 
denna fullständigt. Hur, varför, och på vilket 
sätt kunskapen har kommit till och hur den 
formeras och vilka normer, värderingar, i d e o 
logiska aspekter den underbygger och själv un
derbyggs av, är exempel på sådan teoretisk in
sikt. Den svenska (göteborgska) modellen, där 
teoretisk utbildning ingår som en inkorpore
rad del i utbildningsprocessen är därför att fö
redra. 

Järnålderns skandinaviska bebyggdsearkeo 

logi är många gånger ett exempel på resulatet 
av en bristande teoretisk insikt. Landsbyarna 
blir uteslutande tekniska konstruktioner där 
husens kontexter utgörs av stolphål, faser och 
typindelningar, medan människornas sociala 
och ideologiska strukturerande aktiviteter osv. 
inte beaktas. Ett hus är mer än ett hus. Det är 
fyllt av sociala värderingar och regleringar, ide
ologisk symbolik osv., där t.ex. arkitektur och 
organisering av landsbyar bestäms av männi
skors sociala, ideologiska och politiska struktu
rer. 

Dansk arkeologi är bra på empiriska analy
ser och har ingående kunskap om det a rkeo lo 
giska källmaterialet - kunskaper som definitivt 
inte skall ringaktas. De är av central betydelse 
för arkeologiämnet och de är dessvärre ofta 
bristfälliga i svensk utbildning. Resultatet blir 
emellertid att huvuddelen av dansk arkeologisk 
kunskapsförändring föregår inom sådan ana
lysverksamhet, där tidigare forskning används 
som mall och förebild för formerandet av ny 
kunskap, tätt knuten till en oftast processuell 
eller annan Uaditionell teoretisk grundsyn. Det 
är heller inte fel, bara man är medveten om de 
teoretiska premisserna och har tagit ställning 
till den kritik som nyare forskning presenteran 

Många verksamma arkeologer tycks emel
lertid inte vara intresserade av att reflektera 
över vilka modeller de använder, eller vilken 
form för arkeologiskt vetande de formerar. 
Forskningen föregår i, av tradition, uppställda 
modeller där tillväxten av information mer är 
av kvantitativ karaktär än någon förnyelse av 
ämnet . Problemet finns i både svensk och 
dansk arkeologi men fenomenet är betydligt 
mer utbrett i Danmark än i Sverige, och till 
skillnad mot Callmer, menar jag inte att relati
vistisk post-modern teori har översvämmat 
svensk arkeologi. 

I Danmark är det alltså häpnadsväckande få 
projekt som tillämpar s.k. kontextuell a r k e o 
logi, något som oftast motiveras med att just 
denna forskningstradition avlägsnar sig för 
mycket från det arkeologiska källmaterialet 
Den passar således inte in i dansk arkeologisk 
mentalitet, där det exakt objektivt iakttagbara 
är ett ideal. Torsten Madsen (1993) ger uttryck 
för att vilja ha en kontextuell tolkningsram, 
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även om den är svår att upptäcka i hans neoli
tiska artiklar. Claus Kjeld Jensen (opubl. avh.) 
och Helle Vandkilde (1996) försöker också ar
beta utifrån en kontextuell historieskrivning, 
utan att tappa greppet om empirin. 

Speciellt Claus Kjeld Jensens arbete visar hur 
mycket ett sådant, danskt, kontextuellt tillvä
gagångssätt kan bidraga med. Han har tydligt 
påvisat historiska orsaker till inkonsekvenserna 
i den förromerska kronologin, och hur just 
forskningsuaditionen har konsUuerat nya, mer 
detaljerade, kronologier innanför de äldre k r o 
nologiernas ramar. I och med att ramarna, 
själva masterkronologin alltid har bibehållits, 
och bara påtvingats en förfinad indelning, utan 
en omvärdering av grundkoncepten efter nya 
teoretiska ingångsvinklar, har forskningen bara 
fört tidigare felaktiga antaganden vidare. Claus 
Kjeld Jensen bryter sig dock ur ramarna, sam
tidigt som han efter kontextuell princip inte
grerar sin kronologi med andra samhällsmäs-
siga fenomen, vilket resulterar i att han får 
mycket intressanta resultat ur sina analyser 
(Jensen 1995). 

Callmer har rätt i att greppet om det empi
riska saknas i mycket av den relativistiska s.k. 
kon tex tud la forskningen. Men samtidigt är 
problemet också omvänt. Många arbeten med 
mer empirisk inriktning saknar en teoretisk bas 
och en teoretiskt underbyggd argumentation. 
Problem återfinns i båda länderna, men den 
fundamentala skillnaden är att många svenska 
fältarkeologer inte har mer än ett och ett halvt 
års studier i arkeologi, medan danska arkeolo
ger har 4—6 år. Det heter också i den 6-åriga ut
bildningen att man tränas i att kunna forska, 
och Uots det har ingen teoretisk förnyelse skett 
sedan slutet av 70-talet inom dansk arkeologi. 
Det finns helt enkelt inget intresse för nyare te
oretisk diskurs. All dansk arkeologi formeras 
istället, genom gällande vedertagna premisser 
i utbildningen om vad som är god vetenskap, 
effektivt in i existerande paradigm. 

Fördelar och nackdelar i svensk utbildning 
Det svenska utbildningssytemet framavlar, Uots 
en kortare utbildning, en god forskarmentali
tet (om man nu läser alla Ue-fyra åren). En vik
tig anledning är den svenska utbildningens 

tvärvetenskaplighet, dvs. att utbildningen kom
bineras av flera olika akademiska discipliner, 
och att teorin integreras unde r hela utbild
ningsförloppet Det finns ingen anledning till 
en specialisering och centralisering av utbild
ningen så som t.ex. Welinder (1990) menade 
var nödvändigt för att höja professionalise-
ringen av ämnet . Det är snarare tvärtom, att 
just antalet institutioner ger en större mång
fald. 

Däremot resulterar den korta utbildningsti
den i brister, där ger jag både Callmer och We
linder rätt. Svenska studenter har generellt inte 
en sammanhängande kunskap om de empi
riska fakta som definierar existerande kultur
konstruktioner och indelningar i olika period
avsnitt osv. Därmed inte sagt att man måste 
tycka om denna form för forskning eller ens 
acceptera dess konstruktioner, men utan kun
skap om dem, bör man också akta sig för att 
kritisera systemet Jag trycker också hårt på 
denna brist för att den, vare sig man vill det el
ler inte, är en central del av den arkeologiska 
vetenskapen. Många av dem som blir dokto
rander åtgärdar också just dessa brister, samti
digt som de applicerar en varitation av forsk
ningsteoretiska aspekter på gällande konstruk
tionen 

Det är heller inget fel i att enbart syssla med 
epistemologiska studier, vilket dock Callmer 
tycks anse, även om jag personligen har svårt 
att se någon arkeologi i studier som helt bort
ser från det arkeologiska materialet. Eller för 
den sakens skull i ett tillvägagångssätt som ser 
alla tolkningskonstruktioner som likvärdiga. 
Jag tror, precis som Callmer, att just utform
ningen av sådana tolkningar, som mer och mer 
liknar filosofiska resonemang och inte a r k e o 
logiska, är ett resultat av en bristande förståelse 
och insikt i arkeologins primärmaterial . Den 
relativistiska teorins u tbredning bland vissa 
forskare, utan kritik av densamma, är därför till 
vissa delar ett resultat av den korta utbild
ningen. 

Jag tycker å andra sidan inte att relativistisk 
teori som förklaringsmodeller är ett problem i 
dagens arkeologi. Just relativitetstanken, att vi 
ser olika på samma fenomen, ger ju upphov till 
diskussion och därmed en levande mångfacet-

Fomvännen 92 (1997) 



226 Debatt 

terad humanistisk forskning. Samtidigt håller 
jag med om att många ontologiska resone
mang saknar arkeologisk förankring. Min egen 
uppfattning är också att dessa arbeten många 
gånger kommer från folk med starkt begrän
sad fältarkeologisk erfarenhet. Postmoderna 
teorier som post-processualismen har heller 
inte påverkat den svenska arkeologiska littera
turen i någon nämnvärd grad, så egendigen är 
det på det hela taget svårt att se Callmers far
hågor. Det är heller ingen felproportionering 
av de olika delarna i den akademiska utbild
ningen, utan utbibiningen är bara helt enkelt för 
kort. Vad vi i Sverige behöver är en, inom all 
humaniora generellt sett, längre och bredare 
akademisk utbildning. Vårt studiemedelssys
tem hindrar t.ex. inte en framtida utbildnings
längd på upp till 6 år. Det enda som skall till är 
andra examenskategorier. Studenternas val av 
ämnen måste samtidigt vara brett fördelat 
inom t.ex. humaniora, då dagens situation med 
all tydlighet visar hur fatalt det kommer att vara 
att endast ha en arkeologisk kompetens i fram
tiden. 

Det är dock viktigt att slå fast att svensk ut
bildning, genom sin ämnesspridning, ger en 
levande forskarmiljö med betydligt fler delta
gare än i Danmark. En alldeles speciell kopp
ling finns bland de fältarkeologer som sam
tidigt forskar vid universitetet genom t.ex. 
långvariga avhandlingsarbeten osv. Denna 
forskningsform ger goda kanaler mellan uni
versitet och fältarkeologi, och den möjliggör 
ett mer dualistiskt förhållande mellan aktö
rerna i de båda arkeologiska sektorerna. Sam
arbetet blir ytterligare främjat av de båda aktö
rernas gemensamma projektet: uppdragsarke
ologi och forskning. RAA betalar även vissa 
tjänster vid universiteten, där avsikten är att 
knyta universiteten och grävningsinstitutio
nerna närmare varandra. På dessa punkter är 
det svenska systemet totalt överlägset det dan
ska. 

Fällverksamhetens brister och universitets
utbildningen 

Desvärre finns det brister i utbildningen hos 
den anställda personalen inom undersök
ningsverksamheten. På de av RAA undersökta 

institutionerna saknar omkring 19% av p e r s o 
nålen en utbildningsnivå på 60 poäng i a r k e o 
logi; flera av de andra har endast 60 poäng, an
talet doktorer och licentiater är lågt (ca 8%) 
(RAÄ-B 1995 s. 30-31, 43). Situationen blir inte 
bättre av att HUR-utredningens bristfälliga lös
ningar nu verkar smygas in bakvägen (för kri
tisk analys se t.ex. Petersson 1993), och de har, 
tillsammans med en kraftig nedgång i under
sökningsaktiviteten, försatt fältverksamheten i 
en krissituation (SOU 1992 nr 137; Uppdrags
arkeologi 1996) Samtidigt, vilket kanske är än 
värre, finns det också brister i utbi ldningen 
bland universitetspersonalen. 

Nu är det ju heller ingen automatik mellan 
låg utbildning och kvalitén på det arbete som 
presteras, men jag Uor att flera bristfälliga un
dersökningar är ett resultat av dåliga akade
miska förkunskaper i ämnet, förorsakade av ut
bildningsstandarden. Av 292 undersökta rap
porter hade bara 11 % ett utUyckt vetenskapligt 
syfte och 3% ett »till undersökningen relaterat 
specifikt syfte», samt i 4% av fallen »finns en 
värdering av undersökningens kunskapspoten
tial» (RAÄ-B 1995 s. 52). Eventuella föränd
ringar sedan 1995 är svåra att uttala sig om, 
men hela 1990-talet har skapat bra publika
tionsrapporter (t.ex. .Andersson et al. 1994; 
Hernek 1996; Jerkemark et al. 1996; Sudffer t 
& Ängberg 1996). 

Avsaknaden av vetenskaplig målsättning ses 
för övrigt också ofta i dansk fältverksamhet och 
antalet grävningar med ett specificerat syfte 
och värdering av dess kunskapspotential är en
ligt min uppfattning också minst sagt lågt. 
Svenska arkeologer är alltså i det avseendet inte 
ensamma. Men ett syfte måste konkretiseras och 
en vetenskaplig motivering med ett längre 
forskningsinriktat perspektiv är nödvändigt för 
att i framtiden få ett resultat med forsknings
kvalitet. 

Publicering och forskningsdebatt 
Kombinationen tidsbrist och utbildningsnivå 
är sannolikt också en av orsakerna till att det ti
digare i Sverige publicerades relativt blygsamt, 
på samma sätt som den danska kunskapsupp
byggnaden till vissa delar är ett resultat av just 
en djupgående akademisk utbildningstandard. 
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I Danmark sträcker sig emellertid arkeologiska 
artiklar många gånger inte längre än till rena 
rapportskrivningar, utan ett vetenskapligt for
mulerat motiv. Personligen Uor jag att en viktig 
orsak är den teoretiska synen på forskning (se 
ovan). 

Samma vetenskapliga problem återfinns 
alltså både inom svensk och dansk exploate
ringsverksamhet, även om de kanske är mer 
markanta i svensk, samtidigt som dansk även 
har varit betydligt bä tue på att publicera arke
ologisk information. Men publicerandet ten
derar också att gå till överdrift i Danmark. Det 
har blivit status och meriterande att publicera 
fina monografier, vilket resulterar i att många 
utgrävningspublikationer är tjocka, påkostade 
böcker bestående av fyndlistor i litterär text
form med de olika fyndkategorierna uppställda 
kapitelvis (t.ex. Bender & Eriksen 1995; Hvass 
1985a). Många gånger kunde det vetenskapliga 
värdet i texten ha konkretiserats betydligt och 
kompletterats av enklare och billigare rapport
serier innehål lande utgrävningsdata för den 
specialintresserade. 

På rapportsidan är svensk arkeologi bättre, 
där kortfattade rappor ter i billigare format 
kommer ut relativt kort efter grävningen, så att 
alla kan ta del av resultaten. I Danmark håller 
man i stället på »sitt material» tills man får tid 
att publicera det »ordentligt». Härigenom har 
det skapats ett tragiskt system med publicerings
rättigheter, där offentligt undersökningsmaterial 
efter utgrävning blir till privat egendom med 
utgrävaren som innehavare av publiceringsrät
ten (formellt är det väl museerna, men i prak
tiken är det utgrävaren). Detta begränsar alltså 
effektivt forskarnas möjligheter till material-
undersökningar och tillgången till forsknings
material, något som förstärks än mer av avsak
naden av rapportserier. Det påstås att det finns 
en etisk regel om att alla skall ha möjlighet att 
studera materialet (vilken inte alltid följs), men 
detta betyder inte automatiskt att man får pub
licera sina iaktagdser i egna arbeten. Därtill 
finner man ofta i danska artiklar en ovilja att 
presentera de arkeologiska data som ligger 
bakom de konklusioner och resonemang som 
publiceras. Det heter ofta att artikeln bara är 
en »ford0big publikation». Detta gör det j u 

minst sagt svårt, för att inte säga omöjligt, att 
kritiskt granska framkomna resultat, så som när 
exempelvis matriserna till presenterade korre
spondensanalyser inte bifogas (se t.ex. Axboe 
1994). 

Generellt kan man säga att Sverige har pub
licerat för få vetenskapliga artiklar, men samti
digt har situationen revolutionerats de senaste 
åren och då också skapat publikationer av god 
standard. Jag ställer mig därför oförstående till 
Callmers åsikt att inga resultat kommer ut av 
grävningarna i Sverige. 

Samtidigt har Sverige inte förfallit till att 
publicera fyndlistor i litterär form, vilket fak
tiskt gör materialet mer oöverskådligt. Bra rap
porter kommer nu i j ämn ström. Det gäller så
väl för RAA och flera av länsmuseerna som för 
universiteten. Sådana viktiga informationsor
gan saknas inom dansk arkeologi, där systemet 
endast bygger på artiklar i de arkeologiska säll
skapens årsskrifter (Kuml och Aarb0ger), samt 
Journal of Danish Archaeology. Glöm sedan inte 
de akademiska avhandlingar som publiceras i 
Sverige. Just det faktum att ett par doktors- och 
ett par licentiatarbeten publiceras varje år ger 
en hög standard åt svensk publicering. Här rör 
det sig även om forskningsresultat, vilka samti
digt många gånger är framtagna ur exploate
ringsverksamhetens undersökningar. Dessa kan 
enkelt mäta sig med danska publikationer, spe
ciellt när det gäller framtagandet av ny forsk
ning. Danskarna saknar därtill ett debattforum 
som Fornvännen, fast samtidigt kan man fråga 
sig hur intresserade de är att föra en egentlig 
debatt kring olika frågeställningar. 

Det finns naturligtvis vetenskapligt skapande 
av ny forskning även i Danmark, såsom exem
pelvis Fra Stamme til Stat I-II (Mortensen & Ras
mussen 1988, 1991). Det är å andra sidan 
nästan symptomatiskt att forskningskritisk 
granskning och teoretisk grund också saknas i 
många av dessa volymers artiklar, även om ljus
punkter finns, där Jytte Ringtveds, Ulf Näsmans 
och Kirsten Hasuups artiklar (1988) har t e o 
retiska och källkritiska resonemang. Karen H0i-
lund-Nidsen (1991) redovisar och problemati-
serar t.o.m. de hypoteser som hennes arbete 
utgår ifrån, vilket definitivt inte är standard i 
Danmark. Jag anser därför att svensk publika-
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tionsverksamhet inte är så dålig, som den of
tast utges för att vara, och definitivt inte i jäm
förelse med den danska, så som Callmer me-

Avslutande kommentarer 

Vilket lands arkeologi som är bäst låter jag vara 
osagt. Men att utmåla den danska till en arke
ologisk idealvärld och samtidigt beskriva den 
svenska som en koloss på lerfötter, utifrån en 
presentation av boken Da klinger i MuLd..., som 
närmast är ett paradevenemang i guld, rike
dom och stolphål utan problemställningar och 
utan motiv, är inte särskilt seriöst. Speciellt inte 
då svensk arkeologi de facto presterar god och 
kritiskt granskande forskning. Det är j u också 
rätt irrelevant vilken arkeologi som är bäst, 
men helt klart är att svensk arkeologi har p o 
tential och framtidsutsikter, samtidigt som 
svensk, precis som dansk arkeologi, dras med 
problem. 

I Sverige är det kanske ett stort problem att 
folk blir litet för specialiserade i just sitt speci
alområde, och ibland har en bristfällig känne
dom om empirin. Frågan är bara om inte också 
danska arkeologer, relativt snart efter färdig ut
bildning blir specialiserade inom ett fåtal om
råden, där kunskaperna i övrigt snabbt föråld
ras. Se t.ex. Sten Hvass' (19856) undersökning 
av dansk järnålders bebyggelsemönster som 
mer skildrar vilka museer som har arkeologisk 
personal med ett sådant intresseområde och 
under vilka perioder, än ett faktiskt sprid
ningsmönster. Skillnaden ligger med andra ord 
i att svenska arkeologer specialiseras under ut
bildningen, i Danmark sker det efter avslutad 
utbilding. 
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Appendix: Studieförlopp 

Göteborgs studieplan Moesgårds äldre studieplan 

T e r m i n i 1. .Allmän förhistoria I-II 
(TI) 2. Teori och metod, med 

vetenskapsteori, arkeologihistoria 
3. Fältkurs 

Termin 2 4. Jämförande förhistoria 
5. Antropologisk arkeologi 
6. Fältkurs 
7. Materialredovisning och bearbetning 

Termin 3 8. Specialproblem i metodik-teori 
9. Sriftlig uppsats (C-uppsats) 
10. Fältkurs 

Termin 4 11. Utvidgningskurs I - forskningsanalys 
och aktualitetsinriktning 
12. Utvidgningskurs II - uppsatsskrivning 

Termin 5 13. .Annat akademiskt ämne 

Termin 6 14. Annat akademiskt ämne 

Termin 7 15. Annat akademiskt ämne 

Termin 8 16. Annat akademiskt ämne 

Termin 9 17. Forskarutbildning 

Termin 10 18. Forskarutbildning 

Termin 11 19. Forskarutbildning 

och 12 20. Examina: Fibsofie licentiat (fil. lic.) 

1. Nordisk och europeisk stenålder 
(med inriktning på Danmark) 

2. Nordisk och europeisk brons-, järnålder samt 
vikingatid (med inriktning på Danmark) 
3. Uppsats i vetenskapsteori 

4. Speciellt urvald förhistorisk period (meso. neo. 
brå. äldre respektive yngre jäå.) 

5. Uppsats i studerad period från termin 3 (nr 4) 
6. Muntlig och skriftlig examen med pensum 
från termin 1 och 2 

7. Valda aspekter av förhistorien eller av 
närliggande vetenskaper med direkt arkeologisk 
relevans 

8. Teori och metod - föreläsningar och uppsats 

9. Huvudexamen 1 och 2 - muntlig och skriftlig 
examen 

10. »Kandidatspeciale» (uppsats) 

11. Annat akademiskt ämne eller magister
utbildning 

12. Annat akademiskt ämne eller magister
utbildning 

13. Magisterutbildning 
14. Examina: mag. art. 
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Kommentarer till svensk utbildning: (kursplan 1969, 
1981, 1993, 1994) 

TI nr 1, studeras arkeologi från olika världsdelar, T2 
n. 4, penetrerar förhållandet mellan frågeställning 
och vald metod för dess besvarande. T3 nr 8, be
handlar nyare teoretisk diskussion. T4 nr \ \ , forsk-
ningsanalys definieras som: ingående självständiga 
analyser av forskningsprocess inom större projekt, 
forskningsinriktningar vid institutioner; aktualitetsin
riktning definieras som: studera, diskutera och ta ställ
ning till nyare arkeologisk forskning. Kännedom om 
icke-arkeologiska kunskapsområden kan vara nöd
vändiga för djupare teoribakgrund. T I2 nr 20 med 
möjlighet till antingen en ettårig licentiatuppsats el
ler en uppsats, motsvarande ett halvt års arbete, med 
motsvarande mer i läskurser. 

Kommentarer till dansk utbiUlning (kursplan 1986, 1986 
-reviderad 1987, 1994) 

TI och T2. Detaljerad genomgång av arkeologiskt 
källmaterial och gällande samhällskontruktioner. T2 
nr 3, föreläsningarna föregår parallellt under första 
året. T3 . Förutbestämt val av period, alla får samma 

pensum. T4 nr 6, muntlig examen utgörs av huvud
frågeställning med 20 min. svarstid och en bifråga 
som kräver en kortare utläggning. Skriftlig del består 
av en frågeställning. T6 nr 8, efter föreläsningar görs 
två litteraturlistor och efter godkännande ges en 
fråga i en av litteraturlistorna som besvaras inom en 
vecka. T7 nr 9, de arkeologiska perioderna är uppe 
till återexaminering i utökad form, där studenterna 
konstruerar litteraturlistor till varje period, och där 
studenten vet vilka två perioder som gäller till exa
men 1 och 2. Därtill kan s.k. pensumreducerande 
uppsatser skrivas före examen. T8 nr 10, »kandidat-
speciale» (uppsats) är nominerat till 6 månader och 
får maximalt bestå av 175 sidor exklusive fyndkata
log. T9-2. I magisterutbildningen eller konferensen 
som den heter, ingår även T7-10 (överbyggnadsut
bildningen), så den formellt är på 4 år. T12 nr 14, 
magisterutbildningen avslutas med ett »konferens-
speciale» motsvarande ett års arbete. 

H å k a n Petersson 

Institutionen för arkeologi 
Göteborgs universitet, Box 200, 405 30 Göteborg 
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