
Arkeologiska metoder i uppdragsarkeologin 



Konferens om arkeologiska 

metoder………………………. 

 

……………..Metodkonferens? 

 

 

  



Metodkonferenser – en flashback 

1976: Arkeologisk undersökning – målsättning och planering (Göteborg) 

1977: Boplatsundersökningar – målsättning, metod, finansiering och 

information 

1977: Historia och arkeologi (Lund) 

1978: Ekologisk arkeologi (Stockholm) 

1979: Arkeologisk undersökning – utgrävning och publicering (Söderköping?) 

1980: Medeltidsarkeologi och naturvetenskap (Sigtuna) 

1981: Arekologiska förundersökningar  

1982: Medeltidsarkeologi på landsbygden (Malmö) 

1983: Fynden i centrum (Visby) 

1984: Byggnadsarkeologi  (Smygehuk) 

1985: Det dolda kulturlandskapet (Skara) 

1986: Medeltid på Åland (Mariehamn) 

1987:  ?(Kalmar) 
 



Metodkonferenser – en flashback 

1989: Levandegörande arkeologi – hur och varför  

1991:  ADB och arkeologi (Näsåker) 

1992: Särskilda arkeologiska utredningar (Örebro) 

 

1993 Arkeologikonferens: Strategier för arkeologisk kunskapsuppbyggnad 

(Jönköping) 

1994 Arkeologikonferens: Arkeologisk dokumentation: Innehåll och 

förmedling 
 



Konferenser 

2008: Vad ska vi med fynden till? – idéer, strategier och praktiker 

2009: Kvalitet i uppdragsarkeologin 

2011: Tema rapportering – vad blir kvar efter grävningen? 

 

2014: Arkeologiska metoder 
 



Ur förordet till rapporten från den 

första metodkonferensen 1976 

 ”…..för att ge de i fält verksamma arkeologerna tillfälle att 
träffas och utbyta tankar planerar sektionen (RAÄ:s 
särskilda undersökningssektion) att anordna regelbundet 
återkommande konferenser för landets fältarkeologer med 
tyngdpunkten lagd på undersökningsmetodik. De frågor 
som skall behandlas kan således omfatta allt från planering 
till rapportering. 

 

Det är en förhoppning att riksantikvarieämbetet på detta 
sätt skall kunna förmedla nyheter och information och 
dessutom själva få ta del av erfarenheter och rön” 
 

Gustaf Trotzig & David Damell 

 



Från block och penna till dna-analys 

 

Kostnaderna för  

 

De senaste decennierna:  

från ett samhälle där observationer endast 

kunde göras med det mänskliga ögat och 

antecknas med en penna, till avancerade 

metoder för observation, dokumentation, 

analys, bearbetning och lagring.  

  



Bedömning av genomförandet/metodernas relevans: 

En bedömning av metodernas lämplighet. Att undersökaren 
använder ändamålsenliga metoder är viktigt. Kopplingen mellan 
frågeställningarna och metoderna är särskilt viktig, dvs att 
frågorna är möjliga att besvara/belysa genom att använda 
föreslagna metoder. Att undersökaren i metodbeskrivningen visar 
en medvetenhet om metodernas förtjänster och brister kan vara 
av betydelse. Det kan också vara angeläget med 
metodutveckling, om detta angivits i förfrågningsunderlaget är det 
en särskilt viktig faktor vid bedömningen. En bedömning av den 
tekniska utrustningen ingår i detta moment. 

 

 

Förfrågnings- 

underlag, 

anvisningar 

 

 

Bedömning 

undersök- 

ningsplan 

 

 

Utvärderings- 

protokoll 

Föreskrifterna 11§ 

 

 

Undersök- 

ningsplan, 

metoder 



Kriterier för bedömning av kvalitet  

(FoU A. Kritz 2010) 

• Utveckling av det teoretiska 
metodresonemanget, dvs de teoretiska 
förutsättningarna att besvara 
frågeställningarna. 

• (teoretiskt metodresonemang = egenskaper i 
källmaterialet som kan användas för att 
besvara frågeställningarna, exvis förväntade 
mönster, strukturer och antaganden om vad 
de representerar och symboliserar.) 

 

• Visa sambandet mellan valet av 
frågeställningar, teoretiskt 
metodresonemang och praktisk fältmetod. 

 

• För att det fältarkeologiska arbetet inte ska 
stagnera behöver undersökarna 
uppmuntras till metodutveckling. 

 

 

 



Uppdragsarkeologins balansgång 

Beprövade metoder  

 

+ kvalitetssäkrade 

 

- återupprepar kunskap 

 

 

 

 

 

Nya metoder 

 

+ ta nya viktiga steg för 
bättre tolkningsmöjligheter 

 

- dyra misstag som kan 
ifrågasättas  

 

 

 


