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Abstract 

This essay discusses different opinions about experimental archaeology. To start with literature was 

examined and a questionnaire was sent out to students and working archaeologists. The possibility 

for experiments to mediate archaeology to people without an education in archaeology is lifted and 

is also mentioned in the questionnaire. In the discussion part of the essay the results from the 

questionnaire and the literature are used to see what opinions are the strongest. The mediating is 

also discussed and the result is compiled in the conclusion. There are different opinions about 

experimental archaeology, but no prominent difference between what students and archaeologists 

answered. It is possible to see different opinions in the literature, but concerning the mediating most 

of the writers agree that the experimental archaeology is a good method to communicate with the 

laymen. 
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 Inledning 
Som student har jag kommit i kontakt med många delar inom arkeologin. Den del som fångat det 

största intresset är den experimentella arkeologin, att testa teorier i verkligheten genom att utföra 

experiment. Det finns många sätt att utföra experiment på, som att utföra noga dokumenterade 

undersökningar som kan repeteras många gånger för att definitivt säkerställa resultaten. Eller bygga 

en kopia av ett båtfynd och sedan testsegla den på öppet hav för att bevisa sjödugligheten och även 

försöka öka sin förståelse för de traditioner som rör ett hantverk som varit bortglömt i den här delen 

av världen under flera hundra, ja flera tusen år för att bara nämna några. Många tycker nog att det är 

spännande när det utförs tester och det blir lättare för en lekman att förstå arkeologens förklaring 

om huskonstruktionen eller hantverkets utförande om han eller hon får se ett exempel på hur denne 

menar. Inom de flesta discipliner finns människor som på grund av sina erfarenheter har olika 

åsikter, det är något som är intressant och bra att undersöka för att själv skapa en uppfattning om 

ämnet. 

 

 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka åsikter som finns om experimentell arkeologi och hur 

de åsikterna varierar med erfarenhet, kön, ålder och yrke. Dessutom kommer det undersökas hur 

man förmedlar den experimentella arkeologin och/samt om man kan använda den mer inom 

förmedling. De frågeställningar som uppsatsen ska bearbeta är: 

• Hur uppfattas experimentell arkeologi?  

• Kan man se någon markant skillnad mellan åsikter från personer med olika erfarenhet inom 

området? 

• Kan experimenten förmedla kunskap även till allmänheten? 

 

 Metod 

För att undersöka studerande och arbetande arkeologers åsikter skickades en enkätundersökning ut 

(bilaga 1) och resultaten sammanställs och tolkas i uppsatsen (bilaga 2). Litteratur, av till exempel 

Coles (1979) och Apel (2006), används för att förklara den experimentella arkeologin och peka på 

olika synsätt som finns inom inriktningen. Även möjligheten att använda experimenten som 

förmedling behandlas för att undersöka om det kan ses som lämpligt. Det material som framkommit 

med enkätundersökningen och litteraturstudien diskuteras sedan för att besvara frågeställningarna.  

 



5 

 Presentation av materialet 

 Tidigare forskning? 

Arkeologi handlar om att förstå den forntida människan och den värld hon levde i. Gamla boplatser, 

gravar och andra typer av lämningar grävs ut och arkeologer hoppas hitta spår som kan visa vad de 

åt, hur deras hus såg ut och vilka transportmedel de använde. Det arkeologiska materialet kan sällan 

direkt förstås utan jämförelser med något man redan känner till. När det finns historisk kontinuitet 

mellan den arkeologiska kontexten och nutid tror vi oss kunna förklara materialet direkt, utan att 

göra analogislut, till exempel när vi ser en yxa från järnålder som liknar dagens vedyxor. Binford tar 

upp möjligheten att studera levande samhällen där man använder föremål som liknar de man 

undersöker, för att öka förståelsen för det arkeologiska materialet. Han skriver även om den 

experimentella arkeologin som ett exempel på hur nutiden kan bidra till tolkningen av det förflutna 

(1983:23f). Hodder skriver om två tankesätt inom arkeologin. Dels en typ av utifrånperspektiv där 

man undersöker ett fenomen, en plats eller ett folk med forskarens ögon och försöker se mönster 

och likheter med andra och utifrån det tolka kulturer och det arkeologiska materialet. Dels ett 

inifrånperspektiv där arkeologen försöker förstå den djupare meningen, till exempel hur folket ser 

på sig själva, och använda den kunskapen för att tolka det arkeologiska materialet (1991:124). 

Längre fram i boken skriver han om det hermeneutiska synsättet som innebär att man förstår 

världen, inte bara som fysiska system utan även som ett resultat av mänsklig tanke och handling 

(1991:150). Olsen beskriver hermeneutiken som att frågan som ställs inte är vad vi förstår utan hur 

vi förstår. Han menar att vår egen förståelse av världen ligger till grund för vår tolkning av forntiden 

(2003:90ff).  

 

För att lättare förstå fynd, bekräfta hypoteser och bredda tolkningsramarna utför arkeologer alltså 

experiment, men så har det inte alltid varit. Coles (1979) skriver om tidiga experiment och vad som 

hänt inom den experimentella forskningen fram till år 1979. Han tar till exempel upp hur det på 

1700- och 1800-talen blev det populärt att samla på gamla stenverktyg. Samlandet ledde till att 

välgjorda förfalskningar började säljas av duktiga hantverkare, mest känd är Flint Jack, vars 

egentliga namn var Edward Simpson. Förfalskningarna var tydligen så fina att det var svårt att 

skilja dem från originalen. År 1768 hittades ett musikinstrument av brons, känt som en carnyx, Dr. 

George Pearson valde ett lite annorlunda sätt att undersöka den. Han smälte ner den, för att se vilket 

slags metall den var gjord av. Dagens experimentella arkeologi är inte i närheten av så destruktiv, är 

Coles kommentar (1979:12ff). Han går igenom ett antal större experiment som genomförts för att 
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testa båtars sjöduglighet, olika odlingsmöjligheter och huskonstruktioner. I slutsatsen skriver han att 

många av de experiment han nämnt gett arkeologerna unik information och att ärligt utförd 

experimentell arkeologi kan ge möjlighet att faktiskt förstå forntidens människor. Han påpekar dock 

att det inte gäller alla typer av kulturella uttryck. Religion och politiska uttryck går inte att testa och 

förstå genom den här typen av experiment. Forskare försöker ofta att genom teoribildning återskapa 

dessa och ger intressanta förslag, men kan aldrig påstå att det är en absolut sanning. Inte heller 

fysiska experiment kan återskapa en absolut sanning, de kan endast ge förslag. Just experimentell 

arkeologi har fördelen att man arbetar med det som är basen för arkeologi, det vill säga 

kvarlämnade material som sten, ben, trä och metall. Det är de delar som hela tiden varit grunden 

man utgått från inom arkeologin och är fortfarande de viktigaste bevisen på mänsklig aktivitet. 

Coles påpekar än en gång att man inte kan få ett komplett svar, och att det inte finns några färdiga 

svar eller totala sanningar (1979:243f).  

 

I en artikel från 1973 skriver Saraydar och Shimada att det kan vara intressant att mäta hur stor 

energiåtgång olika tekniker och redskap har, gärna i jämförelse med varandra. För att få bästa 

möjliga resultat bör man då använda sig av experter på området och sedan analysera hur mycket 

energi man lägger på arbetet och hur mycket man får ut av det. Detta är ett exempel på 

naturvetenskapligt inspirerad experimentell arkeologi. Saraydar och Shimada beskriver i sin artikel 

ett experiment där de låtit avverka och plantera ett stycke mark med primitiva redskap och 

svedjebruk och ett annat stycke mark med modernare redskap och tekniker. Det visade sig att den 

modernt hanterade marken i slutändan gav bäst resultat. Ett problem är att svedjebruket inte kunnat 

praktiseras på ett sätt som man skulle ha gjort i en verklig situation, på grund av eldningsförbud i 

området. Det verkar trots detta som att författarna tycker att resultaten är tillfredsställande och de 

uppmanar till större undersökningar. Coles tar också upp tester där man jämfört sten-, brons- och 

järnyxor och nämner att det krävs en helt annan teknik för att effektivt kunna använda stenyxor än 

den teknik man använder med metallyxor. Han påpekar dessutom att människor som använt sig av 

svedjebruk även använt andra tekniker för att fälla träd så som ringbarkning och eldning. När man 

jämför energiåtgången mellan järnyxan och stenyxan ska man också tänka på att 

stenåldersmänniskan inte hade tillgång till metallverktyg och att den här typen av undersökning kan 

likställas med att jämföra telefoner med röksignaler (1979:101ff). 

 

Apel (2006) presenterar två perspektiv som iakttagits inom den experimentella arkeologin: ett 

naturvetenskapligt och ett fenomenologiskt. Naturvetenskapligt inriktade arkeologer lägger vikt vid 

tekniska aspekter eftersom de kan visa mönster som människorna i förhistorien var omedvetna om. 
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Arkeologer som förespråkar fenomenologi lyfter fram vikten av att förstå kontexten, vikten av att 

förstå kunskapen ur en annan kulturell synvinkel, förstå idén. Apel genomför tillsammans med 

Errett Callahan ett projekt där de noggrant följer arbetet med tillverkningen av en flintdolk, för att 

kunna se olika skeden i tillverkningsprocessen. Åtta olika stadier urskiljs och med hjälp av dessa 

kan man sedan se olika stadier av arbetet även på utgrävningsplatser. Där kan man se att olika 

produktionsmoment utförts på olika platser i landskapet. De tidiga produktionsstegen återfinns vid 

en plats där man med stor sannolikhet samlat flintan, de senare och mer komplicerade stegen 

lokaliseras till bosättningarna. De tidiga stegen i tillverkningen kan lätt härmas och kallas i artikeln 

för ”Knowledge” medan de svårare delarna är inlärda i muskelminnet och kallas ”Know-how”. Apel 

menar att de enklare tillverkningsmomenten kan ha undanhållits från majoriteten av samhället, 

medan det som tog år att lära sig visades, i syfte att behålla en typ av mystik runt flintknackningen 

och säkra flintsmedens status. Man kan se liknande exempel på flera håll i världen, bland annat i 

vårt moderna samhälle, även om det är lättare att se i mer traditionella samhällen.  

 Enkätundersökningens resultat  

Enkäten presenteras i bilaga 1 och en sammanställning av svaren med diagram visas i bilaga 2. När 

enkäten utformades hölls frågorna medvetet enkla för att både den erfarne arkeologen och den nya 

studenten skulle kunna svara på dem. Frågorna är utformade för att svara på de frågeställningar som 

behandlas i uppsatsen. Vissa frågor tar upp motpoler, men de behöver inte ses som motsatser till 

varandra. Naturligtvis kan man utföra experiment som är noggrant dokumenterade och samtidigt få 

en djupare förståelse, det intressanta med den frågan var just om det gick att se skillnader mellan 

olika grupper av svarande. Statistiken är sammanställd för att visa hur de olika frågorna besvarades 

av alla, uppdelat mellan könen och uppdelat mellan studerande och arbetande arkeologer. 

Fördelningen mellan kön och studerande/arbetande var så pass jämn (47 % män, 53 % kvinnor, 49 

% studerande och 51 % arbetande arkeologer) att en sådan jämförelse gick att utföra utan att 

resultatet blev missvisande. Det fanns en önskan att jämföra svar från personer med olika lång 

erfarenhet, men det var för få svarande för att en sådan sammanställning skulle bli trovärdig (se fig. 

1). 

 

En källkritisk aspekt är att författaren endast haft möjlighet att skicka ut enkäten till studerande på 

Högskolan på Gotland. En viss risk ligger i att alla då har undervisats av samma lärare och läst 

samma kurser i stort. De arbetande arkeologer som berörts av enkäten är inte begränsade till en 

plats, utan återfinns på universitet, högskolor, museer och arkeologiföretag från hela landet. Med 

större resurser och längre tid hade en enkät med fler textsvarsfrågor och större spridning kunnat 
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göras, men möjligheten till det fanns inte i denna undersökning. De svarande som uttryckte kritik 

angående enkäten tyckte att frågorna och svaren var för enkelt utformade och att ämnet inte 

problematiserades tillräckligt. Även åsikter som att enkäten var ett naivt sätt att dela in människor i 

grupper kom fram. Enkäten var mycket enkelt utformad och det har både för- och nackdelar, som att 

en alltför komplicerad enkät kräver ett stort engagemang från den svarande och då finns stor risk att 

få orkar svara. En alltför enkel enkät ger inga detaljer och kräver att undersökaren är försiktig när 

denne drar slutsatser från resultatet för att inte övertolka det hela, men det är även svårt för den 

svarande att ge exakt den bild som denne har. Undersökningen var enkel för att hålla den öppen och 

objektiv. Även studenten utan lång erfarenhet skulle kunna svara utan att känna sig helt borttappad 

och i just den första frågan om syftet med experimentell arkeologi fick alla möjlighet att djupare gå 

in i vilka åsikter som fanns. 

Fig. 1 Diagram över fördelningen av erfarenhetslängd bland de svarande. De höga antalen svarande som har 

erfarenhet upp till fem år beror till stor del på att de flesta av de studerande som svarat haft erfarenhet av 

arkeologi i upp till fem år 

 

Enkätens första fråga, ”Vad är, enligt dig, den experimentella arkeologins syfte?”, hade en ruta där 

den svarande kunde skriva ett stycke text som svar. Det vanligaste svaret var där ”att testa 

hypoteser” och ”att bättre förstå förhistorien” i olika former, men det fanns även de som gick 

djupare i sin beskrivning och även de som hade kritik mot hur enkäten utformats. Några av de 

svarande skrev att frågorna var för okomplicerat utformade och att begreppet experimentell 

arkeologi inte problematiserades tillräckligt.  
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Fig. 2 Av de svar som kom in tyckte 61 % att det var viktigast att bredda referensramarna och öka 

erfarenheten, medan 33 % lade vikten vid att försöken skulle vara repeterbara. Sex personer svarade inte på 

frågan. 

 

Den andra fråga som ställdes hade två svarsalternativ, den kommenterades med att det ena svaret 

inte uteslöt det andra, men det var inte heller meningen med alternativen. 33 % svarade ”Den ska 

sträva efter att producera experiment som är repeterbara, i enlighet med naturvetenskapen” och 61 

% svarade ”Den ska bredda referensramarna genom den ökade erfarenhet den ger, men 

undersökningarna behöver inte kunna återupprepas utan snarare baseras på hantverkskunnande” (se 

fig. 2). De båda alternativen visar två extrema åsikter, att man antingen tycker att det är viktigast att 

man upprepar testen för att försäkra sig om att svaret är korrekt eller att man ser den största vikten i 

den kunskap man får av att utföra experiment där man till exempel försöker använda verktyg och 

utföra hantverk. Att 61 % svarade att breddandet av referensramarna var viktigast kan tolkas som att 

även om det är viktigt att man dokumenterar sina försök för att göra dem mer tillgängliga och 

lättare att förklara för andra så är det viktigaste att den egna kunskapen breddas av den erfarenhet 

som experimentet ger. Fördelningen mellan studerande och arbetande arkeologers svar var jämn (se 

bilaga 2, fig. 4), men sex av de arbetande arkeologerna valde att inte svara på frågan. De som valde 

att inte svara var samma personer som uttryckt sig kritiskt i svaret till första frågan. Fördelningen 

mellan könen var även den jämn, men det var något fler kvinnor som valt alternativet ”att bredda 

referensramarna” (se bilaga 2, fig. 5).  
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Fig. 3 Diagrammet visar fördelningen av svaren på frågan om den experimentella arkeologins betydelse för 

tolkning av det arkeologiska materialet. De flesta visade här att den experimentella arkeologin har betydelse 

för tolkningen av det arkeologiska materialet. 

 

På frågan ”Är den experimentella arkeologin viktig för våra tolkningar av det arkeologiska 

materialet?” fick de svarande välja svar på en skala från ett till fem där ett stod för ”Ja jätteviktig” 

och fem stod för ”Nej, helt onödig”. Svarsfördelningen visas i fig. 3. Av de svarande har endast åtta 

personer valt alternativen fyra och fem. Svaren är jämnt fördelade över de tre första 

svarsalternativen med strax över 30 svarande för varje, men svar två har fått flest svarande, 

nämligen 36. Att utföra experiment för att förstå det arkeologiska materialet ses alltså som viktigt, 

och de flesta av de svarande håller med om att man har nytta av experiment när man ska tolka sitt 

material. Bland de svarande var det framför allt studerande som var odelat positiva, 20 av dem har 

svarat ”1” och 20 svarat ”2”, medan de arbetande arkeologerna 11 svarat ”1” och 16 ”2”. 20 av de 

arbetande arkeologerna svarade ”3” och sex av dem tyckte att experiment är relativt onödigt (se 

bilaga 2, fig. 7). Fördelningen mellan könen var jämn, men det var framför allt män som valde ”4” 

och ”5”, endast 4% av kvinnorna valde ”4” och ingen valde ”5” (se bilaga 2, fig. 8). 
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Fig. 4 Diagrammet visar fördelningen av svar på frågan ”Finns några faror med att experimentera?”. 

Majoriteten av de svarande har valt alternativet ”Ja, feltolkning och övertolkning av resultaten är en av de 

värsta riskerna”. 

 

Frågan ”Finns det några faror med att experimentera?” hade fyra svarsalternativ. 6 % av de 

svarande valde ”Nej, det är helt problemfritt”, 8 % valde ”Ja, undersökningen kan vara riktad”, 25 

% valde ”Ja, dåliga grundförutsättningar kan ge missvisande resultat” och 58 % valde ”Ja, 

feltolkning och övertolkning av resultaten är en av de värsta riskerna” (se fig. 4). Det går att se en 

viss skillnad i hur studerande och arbetande arkeologer svarat, allmänt är de arbetande 

arkeologernas svar mer utspridda och 11 % av dem har svarat ”Nej, det är helt problemfritt”. 7 % av 

de arbetande arkeologerna har inte svarat på frågan och majoriteten av de studerande, 67 % har valt 

alternativet ”Ja, feltolkning och övertolkning av resultaten är en av de värsta riskerna”. Ingen av de 

studerande tyckte att experimenterandet kunde vara problemfritt men det var få som trodde att 

undersökningarna kunde vara riktade (se bilaga 2, fig. 10). Desto fler såg det som den största risken 

att dåliga grundförutsättningar skulle ge missvisande resultat, men framför allt var det risken att 

man skulle övertolka och feltolka resultaten som valdes. Det är en risk som är aktuell även under 

utgrävningar och undersökningar där man ser på fynd. Svarsfördelningen mellan könen var jämn 

(se bilaga 2, fig. 11). 
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Fig. 5 Diagrammet visar fördelningen av svaren på frågan ”Vad tycker du om att använda experimentell 

arkeologi i förmedlande syfte?”. 

 

Den sista frågan i enkäten var ”Vad tycker du om att använda experimentell arkeologi i förmedlande 

syfte?”. De svarande kunde välja mellan ”Mycket bra, det får upp människors intresse för arkeologi 

och historia.”, ”Ganska bra”, ”Bra”, ”Mindre bra” och ”Dåligt, det kan lätt ge människor en felaktig 

bild”. 66 % av de svarande valde ”Mycket bra, det får upp människors intresse för arkeologi och 

historia.”, 21 % valde ”Ganska bra” och 11 % valde ”Bra” (se fig. 5). ”Mindre bra” och ”Dåligt, det 

kan lätt ge människor en felaktig bild” valdes av en person vardera, båda studerande kvinnor. 

Resultaten var jämnt fördelade mellan både kön (se bilaga 2, fig. 14) och studerande/arbetande (se 

bilaga 2, fig. 13) och kan tolkas som att de flesta gärna ser korrekt utförda experiment i förmedling. 

Bland svaren på den första frågan om den experimentella arkeologins syfte finns flera svar där man 

nämner experiment som ett sätt att engagera studenter och förmedla kunskap, men även åsikter om 

att man inte ska sätta likhetstecken mellan fornbyar och experimentell arkeologi. 
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Fig. 6 Järnåldersbyn i Lejre en regnig novemberdag när arkeologstudenterna från Högskolan på Gotland var 

på besök för att ta del av det arbete som utförs på platsen. Foto: Gudrun Lindmark 

 Experimentell arkeologi som förmedling  

Pettersson skriver om upplevelsepedagogik och pekar på fornbyar som ett viktigt medel för att nå ut 

med den senaste historieforskningen till människor. Hon påpekar att fornbyarna ofta döms ut på 

grund av dåligt källmaterial, men lyfter även fram att det finns stora möjligheter att experimentera 

där (2001). De flesta experiment förmedlas till arkeologer, genom rapporter, avhandlingar och 

artiklar, men de kan med fördel även användas för att informera och intressera allmänheten. Det 

finns exempel på platser där man har lyckats kombinera vetenskapliga experiment med en öppen 

förmedling, där också besökaren kan se och förstå det som händer. Lejre ger intryck av att vara en 

sådan plats, på hemsidan finns information om evenemang som kommer att gå av stapeln under det 

kommande året, men även information om den forskning som bedrivs (http://www.sagnlandet.dk/).  

 

År 1964 grundades sagnlandet Lejre som på hemsidan beskrivs som en plats där man får möta 

uroxar, vildsvin, får och vandra i förhistoriska landskap. Det är även möjligt att möta forskare och 
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hantverkare, som är på platsen för att forska och förmedla både om förfädernas liv och leverne och 

arkeologernas. Platsen beskrivs även som en arkeologisk facilitet och fältstation där gästforskare 

och studerande kan utnyttja arkivet som innehåller de forskningsresultat som framkommer 

(http://www.sagnlandet.dk/).  

 

År 1994 hölls arkeologidagar i Lund då man talade om arkeologi och förmedling. I Anderssons 

artikel från det tillfället kan man läsa att samarbete mellan skolor och arkeologer har lett till att 

elever och lärare både lärt sig mer om arkeologi och om den tidsperiod som behandlats under 

samarbetet. I ett av de tre exempel hon ger har man låtit barnen prova på experimentell arkeologi i 

form av att tillverka keramik, smida järn och bereda textilier. Man har dessutom befunnit sig i en 

rekonstruerad vikingaby och de som undervisat har varit arkeologer (1995). Westergren som också 

medverkade på arkeologidagarna skriver även han om förmedling av historia och arkeologi till barn 

såväl som till vuxna. Båda två påpekar att man lär sig bättre när man får prova saker själv och att 

den här typen av undervisning är till för att allmänheten ska få bättre kunskap i historia (Andersson 

1995, Westergren 1995). 

 

Näsman (1989) skiljer starkt på levandegörande arkeologi och experimentell arkeologi. 

Levandegörande handlar om att klä ut sig till forntidsmänniskor i en fornby medan experiment ska 

utföras av arkeologer i en miljö där kunskapen kan tas tillvara. Han ser helst arkeologen som en 

slags sakkunnig rådgivare och tycker att fornbyar och liknande anläggningar sällan håller måttet. 

Han ser problem med det vetenskapliga underlaget till de forntida miljöerna  och ser hellre att man 

återskapar 1800-talets jordbruksmiljö än järnåldersbyar. Han menar att man lämnar besökaren 

okunnig, att utställningar som till exempel Eketorps fornborg är ytliga och saknar  reell kunskap. 

Artikeln avslutas med att han förklarar att arkeologi som historisk vetenskap är skyldig att förmedla 

sin kunskap (Näsman 1989). 

 

År 1987 fick Statens historiska museum ett erbjudande av Dagens Nyheter att starta ett projekt. 

Meningen var att det skulle bli ett arkeologiskt förmedlingsprojekt och 1987 fick museet medel att 

påbörja verksamheten med. Projektet skulle utföras vid sjön Flaten och fick därför namnet 

Flatenprojektet. Genom att utgå från arkeologiska fynd från ca 3800 f Kr utfördes experimentellt 

inriktade delprojekt och det ansågs viktigt att projektet behöll en forskningsinriktning. De 

experiment som utfördes skulle gärna kunna användas av etablerade forskare i deras undersökningar 

och alltså vara intressanta för både lekmannen och forskaren. Det skapades en rekonstruerad miljö 

med hus och staket för att ge besökaren en bra bild av området (Knutsson 1989) 
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Knutsson har under Flatenprojektet undersökt några av de fornbyar som finns i Sverige. Han kunde 

se fyra olika typer av byar, vilka går att se som representanter för olika intresseinriktningar. Typ 1 är 

platser där man utför arkeologiska experiment och riktar sig till studerande på universitetsnivå. Typ 

2 är platser där det finns tydliga forskningsambitioner och samtidigt ett intresse av att förmedla 

kunskap till allmänheten. Typ 3 är fornbyar som från början startas med inriktning på 

besöksverksamhet. Där finns inga direkta forskningsuppgifter eller arkeologiska experiment, men 

huskonstruktioner och demonstrationer baseras på arkeologiska data och kulturhistorisk forskning. 

Typ 4 är platser som inriktat sig på försök till praktisk pedagogik, ofta riktat till barngrupper. 

Huskonstruktioner och liknande är inte så viktiga, utan tyngden ligger snarare i pedagogik där 

åskådaren är delaktig (Knutsson 1989). 

 

Flatenprojektet var uppbyggt så att alla medverkande fick ingå i projekt där de fick vidare 

utbildning i till exempel keramiktillverkning. Sedan dokumenterade man under användningen 

keramikens hållfasthet, duglighet som förvaringskärl och hur väl de höll om de föll till marken eller 

blev trampade på. Sammanlagt skriver Knutsson om fem delprojekt där museipedagoger får studera 

och praktiskt arbeta med olika tekniker. Besökare får se vad pedagogen jobbar med och i vissa fall 

även prova själv. Knutsson påpekar att det är viktigt att fornbyn skapas i samarbete med ett 

museum, med relationer till universitet och hantverkare som kan hålla uppe kunskapsnivån 

(Knutsson 1989). 

 Diskussion 

 Naturvetare och hantverkare 

Hur uppfattas den experimentella arkeologin? Går det att se skillnader mellan hur personer med 

olika erfarenhet tycker? Att genom experiment se att det finns skillnader mellan olika material är en 

intressant tanke, men när man gör som Saraydag och Shimada, ett experiment där moderna metoder 

jämförs med traditionella, frågar jag mig vad man vill ha ut av testet. Har arbetet utförts av experter, 

vilket de själva anser nödvändigt och har man haft rätt förutsättningar? En fjärdedel av de som 

svarade på enkäten tyckte att den största risken med experimentell arkeologi är att dåliga 

grundförutsättningar kan ge missvisande resultat. Saraydag och Shimada vill använda sig av 

svedjebruk, men har eldningsförbud i området och verkar inte ha utnyttjat ringbarkningstekniken 

som Coles nämner. Kanske skulle ett korrekt utfört svedjebruk med förberedande ringbarkning ge 

samma resultat som den undersökning de utfört, men för att få veta det behöves ett sådant 
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experiment utföras. Saraydag och Shimada använde experimentet för att jämföra vårt moderna 

samhälle medan Coles föredrog att se undersökningarna som en möjlighet att snarare se in i det 

forntida samhället än att undersöka skillnader. 

 

Experimentell arkeologi handlar mer om att försöka förstå hur människor levde, än om att ”jämföra 

telefoner med röksignaler” som Coles uttrycker det. Apel ger ett bra exempel på hur man kan 

använda experimenten för att faktiskt förstå mer om det grävda materialet. Det är viktigt att man ser 

varför man testar och vad som blir resultatet. Experimentell arkeologi kanske inte alltid upplevs 

som teoretisk, men även teorin är viktig. När resultaten analyseras och drar paralleller med andra 

tester eller iakttagelser kan nya tolkningar och ökad förståelse framkomma. Att kombinera 

naturvetenskapens mönstersökande med fenomenologins idé om sammanhang och kontext kan göra 

det lättare att förklara de resultat man får. Man får använda det verkliga, säkra, precis som Malmer 

säger om positivismen. Det handlar om att organisera och använda sig av fakta och det passar bra in 

i den experimentella arkeologin (Malmer 1984:263). Dessutom, när man utför experiment, som att 

försöka tillverka en flintspets, kan det leda till att man får en större förståelse för materialet. Man 

utvecklar sin kunskap inom ämnet och då behöver inte den naturvetenskapliga noggrannheten vara 

lika viktig. Vår förståelse för materialet och intrycket av de platser vi undersöker påverkas av vår 

medhavda kunskap och experimenten kan hjälpa oss förstå mer än bara just det vi undersökt. Man 

kan använda tanken på den hermeneutiska cirkeln, alltså att man hela tiden får bättre möjlighet att 

förstå och tolka situationer på grund av de erfarenheter man har med sig och att olika delar av 

historien är oupplösligt bundna till varandra. Apels experiment med tillverkningen av flintdolkar 

utförs på ett repeterbart sätt, de olika stadierna dokumenteras och man ser mönster i hur olika typer 

av avslag kommer i olika delar av tillverkningen. Samtidigt är det kunskapen om att vissa delar av 

knackningen är svåra att utföra och kräver lång träning för att lära sig som ger en möjlighet att tolka 

spridningen av avslagen på utgrävningsplatserna. Att det tar lång tid att lära sig de mer 

komplicerade delarna av knackningen har Apel och Callahan lärt sig genom långt arbete med 

detsamma (Apel 2006). Även utan den noggranna dokumentationen har de vunnit viktig kunskap 

som de alltid kommer ha med sig när de träffar på flina och flintavslag i en arkeologisk miljö. 

 

Det stycke som här citeras är ett svar på ”Vad är, enligt dig, den experimentella arkeologins syfte?”, 

och det här svaret är skrivet av en man som arbetat som arkeolog i 36år. 

”Det är en inte helt enkel avgränsning mellan erfarenhetsuppbyggnad och experiment inom ett 
forskningsområde som behandlar mänsklig kognition och mänskligt handlande som är typiskt för 
arkeologin. Sällan kan laboratorieexperimentella situationer efterliknas med kontroll på variabler 
och konstanter.  
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Syftet med arkeologiska experiment varierar nog således även om det inte alltid uttrycks så. Men 
liksom experiment inom andra vetenskaper prövar man hypoteser genom att sätta systemet i 
rörelse, t.ex. om stenredskap får slitage på mikroskopisk nivå vid användning. Här är 
möjligheten att upprepade gånger uppnå samma resultat viktig och potentiellt möjlig. 
Samtidigt får vi inte underkänna de "experiment" som har mer kunskapsuppbyggande kvaliteter, 
där erfarenheter lägger grunden till mer kontrollerade experiment.  
Enligt min uppfattning bör man dock särskilja mellan praktiska försök där man gör erfarenheter 
och regelrätta experiment där man gör ansträngningar att kontrollera de variabler som ingår i 
experimentets design och där man således söker belysa en speciell fråga. Det handlar om 
terminologi. 
Själv tycker jag inte man skall tala om experimentell arkeologi när man bygger upp hela miljöer 
och lever "forntidsliv" t.ex. (se nedan).”  

 

Det är helt sant som den här mannen skrivit, det är inte enkelt att skilja på erfarenhetsuppbyggnad 

och experiment. Många gånger handlar det inom den experimentella arkeologin lika mycket om att 

korrekt utföra ett experiment som att lära sig något av processen som går att ta med sig till nästa 

utgrävning, en erfarenhet som kan ge en annan bild när material ska tolkas. En viss majoritet av de 

som svarade på enkäten valde på frågan om den experimentella arkeologins syfte svaret om att den 

breddade kunskapsgrunden var det viktigaste, inte möjligheten att repetera testet. Detta kan tolkas 

som att även om det är viktigt med dokumentation så är den erfarenhet som den undersökande får 

viktigare. 

 

En av de största anledningarna till att enkäten skapades och skickades ut till arkeologer var att 

undersöka om det går att se några markanta skillnader mellan vad personer med olika erfarenhet 

inom området har för åsikter om experimentell arkeologi. Hur lång erfarenhet de svarande hade var 

starkt knutet till om de studerade eller arbetade med arkeologi, vilket går att se i bilaga två, figur 

två. Den fråga där det går att se störst skillnad mellan studerande och arbetande arkeologers åsikter 

var frågan om den experimentella arkeologins betydelse för tolkningen av det arkeologiska 

materialet, där de studerande svarade något mer positivt. Sammanlagt 40 av de studerande valde 

alternativ ”1” och ”2” medan 27 av de arbetande arkeologerna valde dessa. 20 av de arbetande 

arkeologerna valde alternativ ”3”, detsamma som 10 studerande. Skillnaden var inte så stor att den 

kan anses markant. Majoriteten av de båda grupperna ställde sig positiva till frågan även om en 

större del av de arbetande arkeologerna valde en mer neutral åsikt. Utifrån de studerandes svar kan 

man tolka det som att deras brist på erfarenhet gör dem mer naiva när de svarar. Även att en viss 

påverkan från den undervisning de haft kan här skina igenom.  

 

En annan fråga där man kan se en viss skillnad mellan hur de studerande och de arbetande svarat är 

frågan om huruvida det finns faror med att experimentera. Majoriteten av de studerande (67 %) 
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valde alternativet som beskrev feltolkade och övertolkade resultat som den värsta risken, och även 

om en stor del av de arbetande också valde det alternativet var deras svar mer spridda. En möjlig 

anledning till att de studerande i denna fråga svarat så enhetligt kan vara att den bild de fått i 

undervisningen pekat på just feltolkning och övertolkning som en stor risk. Kan det vara så att de 

arbetande arkeologerna, som inte hade lika stor majoritet (48 % valde det svarsalternativet), har 

erfarenhet som säger dem att risken att man feltolkar inte är lika stor som de studerande misstänker? 

Kanske har de studerande fått höra om riskerna med övertolkning och när de sedan börjat arbeta 

haft med sig tanken och själva inte upplevt det som ett så stort problem. Totalt har 58 % valt det 

alternativet, men en av de kritiska svarande påpekade att en möjlighet att välja flera alternativ på 

vissa frågor hade varit att önska eftersom det finns flera risker som är lika stora. Det är en tanke att 

ta med i beräkningen.   

 

När de svarande med egna ord fick beskriva vad de tyckte syftet med den experimentella arkeologin 

var, var de flesta svaren likartade och handlade om att testa hypoteser för att öka förståelse för 

materialet. Det finns dock skillnader i hur de formulerade sig. Bland de studerande skrev de flesta 

längre meningar, medan det bland de arbetande arkeologerna gick att urskilja två grupper. Å ena 

sidan de som svarade kort eller med en längre mening och å andra sidan de som svarade med ett 

längre stycke där åsikten motiverades mer ingående, i vissa fall med kritik mot enkätens utförande. 

Detta kan tolkas som att vissa, de som svarat mer utförligt, har mer erfarenhet av experimentell 

arkeologi än de övriga. En längre erfarenhet av arbete med experiment bör ge en bättre bild av de 

problem som finns och den som ser enkäten kan då se större problem i att utforma en enkät på det 

sätt som gjorts. 

 

Det är svårt att se några större skillnader mellan hur de studerande och de arbetande arkeologerna 

svarat på de olika frågorna. Till största delen är svarsfördelningen jämn mellan grupperna och de 

variationer som kan ses i två av frågorna är inte stora nog att kallas markanta. Redan innan 

studenten kommer i kontakt med de åsikter som finns inom arkeologin har denne med sig åsikter 

grundade på egna erfarenheter. När arkeologen är utbildad och kommer ut i arbetslivet har denne 

lagt sina kunskaper inom arkeologi på de redan existerande åsikter han eller hon haft redan innan. 

Vad dessa personer senare svarar i den typ av enkät som presenteras i bilaga 1 är helt beroende av 

vilka erfarenheter personen haft med sig innan sin utbildning, men även vilka åsikter denne har fått 

genom det arbete och de erfarenheter han eller hon genomgått. Det kan till viss del förklara varför 

det inte var större skillnad mellan den nye arkeologstudenten och den mer erfarne arbetande 

arkeologen.   
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 Förmedling 

Det finns de som är positiva till att använda experimentell arkeologi i förmedlande syfte och de som 

är negativa, och helst ser arkeologer som experten som inte har något att göra med förmedlingen. 

Knutssons förslag till kategorier när det gäller fornbyar är användbara just för att det är lätt att se 

var kunskapen kan brista och var experimentell arkeologi faktiskt används. Den typ av plats som 

enligt min åsikt förmedlar historia på det bästa sättet är typ 2. Dels är det en plats där forskare och 

lekmän möts och där besökarna med nyfikna frågor kan ge forskarna nya infallsvinklar och hjälpa 

dem att få fram undersökningar och frågeställningar som allmänheten vill lära sig mer om. Dels är 

det en plats där man utför experiment som intresserar även andra forskare. Näsmans negativa 

inställning till att ha arkeologen i fornbyn och att arkeologen ska vara den kunnige rådgivaren går 

inte ihop med hans kritik mot fornbyar, där han menar att de inte ger tillräcklig kunskap. 

Arkeologen kan med sin kunskap både hjälpa fornbyn att levandegöra och att utföra reella 

experiment där ny kunskap kan framkomma och spridas till besökarna. Flatenprojektet gick ut på att 

museipedagogerna med hjälp av de kunniga arkeologerna fick utföra experiment och 

undersökningar på ett sätt så att besökare ibland kunde vara delaktiga. I vissa av de artiklar som 

skrivits påpekas att barn och vuxna lär sig bättre när de får prova på. Under de utgrävningar där jag 

medverkat har besökarens fascination över fynden som lyfts från marken blivit tydlig, som en 

hemlighet som avslöjas efter många år i jorden. När experiment utförs så att besökare har möjlighet 

att se vad som händer breddas både arkeologens och besökarens kunskap.  

 

Responsen i enkäten på frågan om att använda experimentell arkeologi i förmedlande syfte var 

positiv, endast två personer tyckte att det var mindre bra eller dåligt. Väl utförda experiment ger en 

bild som människor ofta kan relatera bättre till än ett textstycke, och som nämnts tidigare lär sig 

människor mer när de får prova på. Pettersson anser att upplevelsepedagogiken som fornbyar 

erbjuder är ett bra sätt att nå ut till människor och att det finns stora möjligheter att utföra 

experiment på den typen av platser. Som Knutsson skriver kan man med fördel samarbeta mellan 

museer, fornbyar och universitet för att upprätthålla kunskapsnivån och kvalitén. Om experiment 

utförs av hantverkare och forskare som har goda kunskaper inom ämnet kan kunskapen som lärs ut 

till de besökande och medverkande bli av en mycket högre kvalité. En plats som blir känd för att 

erbjuda möjligheten att utföra experiment som intresserar både forskaren och turisten kan ha större 

möjlighet till finansiering, tack vare den publicitet det kan ge såväl platsen som forskaren och 

arkeologi som ämne. Alla som arbetar i en fornby måste inte vara arkeologer, men som Knutsson 

skriver kan de erbjudas utbildning och fortbildning med hantverkare och forskare som kan de 

senaste teknikerna, vilket kan ge en mer engagerad och kunnig personal.  
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Med Lejre som förebild och samarbete mellan universitet och museum kan det skapas en plats där 

forskning och publik verksamhet kan mötas. Kunskapsförmedling och upplevelsepedagogik är 

viktigt för att en sådan plats ska bli framgångsrik och personer med olika erfarenhet och kunskap 

ska kunna uppskatta informationen som ges. Samtidigt bör arbetet vara långsiktigt planerat, så att 

skyltning och liknande informationsspridning kan uppdateras med enkla medel. Arkeologer är 

medvetna om att de aldrig berättar absoluta sanningar utan bara möjliga hypoteser och när ny 

kunskap framkommer ska den kunna tas i åtanke så att den information som sprids inte blir 

föråldrad. Till skillnad från Näsman tror jag att arkeologens inblandning i fornbyns verksamhet är 

både positiv och nödvändig. Andersson, Wesergren och Knutsson ger alla exempel på positiva 

resultat som uppnåtts när arkeologer arbetat med upplevelsepedagogik. Att i första hand vända sig 

till personer med en grundutbildning inom arkeologi när man anställer personal kan även det vara 

en tanke, eftersom dessa personer bör ha en inblick i den tankegång som finns inom arkeologin. 

 Slutsats  
De två första frågorna som ställdes i uppsatsen var ”Hur uppfattas den experimentella arkeologin?” 

och ”Kan man se någon markant skillnad mellan åsikter från personer med olika erfarenhet inom 

området?”. Dessa två frågor hänger ihop, för om två personer har olika erfarenheter kan de även ha 

olika uppfattning om den experimentella arkeologin. Det har inte gått att se några markanta 

skillnader i hur de studerande och arbetande arkeologernas åsikter sett ut. Det har visat sig 

variationer inom grupperna, men inte mellan dem i någon större utsträckning. Delen för textsvar 

gav de största skillnaderna, där vissa arbetande arkeologer visade att de hade större erfarenhet av 

den experimentella arkeologin och därmed fler och utförligare åsikter. Experimentell arkeologi 

uppfattas som viktig för vår tolkning av det arkeologiska materialet, men det finns medvetenhet om 

de risker som finns i experimenterandet. Den största risken, speciellt enligt de studerande, ansågs 

vara risken för feltolkning och övertolkning av resultaten av ett experiment. Även att dåliga 

grundförutsättningar kan ge felaktiga resultat sågs som en risk, något som Saraydar och Shimadas 

försök kan ses som ett exempel på. Det är svårt att säga om fenomenologins idé eller naturvetarens 

dokumentation och mönstersökande är det viktigaste, men det ena måste inte utesluta det andra. En 

väl dokumenterad undersökning kan fortfarande ge en djupare förståelse för materialet på en nivå 

som inte beskrivs i rapporten, men finns med när det arkeologiska materialet undersöks. 

 

Den tredje fråga som ställdes var ”Kan experimenten förmedla kunskap till allmänheten?”. En klar 

majoritet av de svarande tyckte att experimentell arkeologi fungerar bra som förmedling. 
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Experimenten bör kontrolleras av forskare, men även intresserad allmänhet ska kunna ta del av 

dem. Enligt flera av de författare som refererats till i uppsatsen har den information som barn och 

vuxna tagit till sig vid besök i fornbyarna gett djupare kunskap än den vanliga undervisningen i 

skolan. Arkeologens experiment kan både intressera och förmedla den kunskap vi har om historia 

på ett bra sätt och kan med fördel användas på detta sätt.  

 Sammanfattning 

Uppsatsen behandlar några av de åsikter som uttryckts om experimentell arkeologi. Först genom att 

studera litteratur som tar upp ämnet och sedan även genom en enkät som sänts ut till studerande och 

arbetande arkeologer. Möjligheten att använda experimenten som förmedling till allmänheten lyfts 

fram och även det nämns i enkäten. Diskussionen ställer enkätens resultat mot litteraturstudierna för 

att utröna vilka åsikter som ser ut att vara mest framträdande. Detta gäller även förmedling och 

resultaten sammanställs i slutsatsen. Någon markant skillnad mellan hur de studerande och 

arbetande arkeologerna svarat syns inte, men det går att urskilja olika åsikter bland de tillfrågade. 

Även i litteraturen syns skillnader, men gällande förmedling är de flesta eniga om den 

experimentella arkeologins goda möjligheter till förmedling.  
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 Bilaga 1 - Åsikter om experimentell arkeologi  
Det finns stora skillnader i olika metoder när det gäller att utforma experiment. Noggrant 
dokumenterade slitspårsanalyser och försök att leva i naturen med gamla metoder skiljer sig mycket 
åt, men kallas båda för experimentell arkeologi. Olika människor inom arkeologin har olika åsikter 
om hur man kan och bör använda experimenten och syftet med den här enkäten är att få en inblick i 
hur arkeologer med olika kunskapsgrund  ser på det hela. 
 
Kön: 
*Kvinna 
*Man 
 
Ålder: 
<20 
21-30 
31-40 
41-50 
>51 
 
Studerar eller arbetar med arkeologi? 
*Studerande  
*Arbetande arkeolog  
 
Hur länge har du studerat/arbetat med arkeologi? 
Textsvar 
 
Vad är, enligt dig, den experimentella arkeologins syfte? 
Textsvar 
 
Om du måste välja, vilket av följande alternativ skulle du se som den experimentella 
arkeologins syfte?  
*Den ska sträva efter att producera experiment som är repeterbara, i enlighet med naturvetenskapen  
*Den ska bredda referensramarna genom den ökade erfarenhet den ger, men undersökningarna 
behöver inte kunna återupprepas utan snarare baseras på hantverkskunnande  
 
Är den experimentella arkeologin viktig för våra tolkningar av det arkeologiska materialet? 
På en skala från 1 till 5 där 1 står för ”Ja jätteviktig” och 5 står för ”Nej, helt onödig” 
 
Finns det några faror med att experimentera? (Om ja, välj det alternativ som visar den största 
faran) 
*Nej, det är helt problemfritt 
*Ja, undersökningen kan vara riktad 
*Ja, feltolkning och övertolkning av resultaten är en av de värsta riskerna. 
*Ja, dåliga grundförutsättningar kan ge missvisande resultat  
 
Vad tycker du om att använda experimentell arkeologi i förmedlande syfte? 
*Mycket bra, det får upp människors intresse för arkeologi och historia. 
*Ganska bra 
*Bra 
*Mindre bra 
*Dåligt, det kan lätt ge människor en felaktig bild 
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 Bilaga 2 - Sammanställning av enkät 
 
Av de svarande var 53 % kvinnor och 47 % män. 49 % svarade att de studerar medan 51 % arbetar 
som arkeologer. Åldersfördelningen bland de svarande ser ut på följande vis: 

Fig. 1 Åldersfördelning på de som svarat på enkäten. När man läser av resultaten bör man ha i åtanke att de 
flesta av de svarande som är under 30 även är studenter, vilket förklarar spridningen. 
 
Det totala antalet svarande var 106 personer, längden av erfarenhet varierade mellan en månad och 
44år, fördelningen visas i diagrammet nedan. 

Fig. 2 Diagram över fördelningen av erfarenhetslängd bland de svarande. De höga antalen svarande som har 
erfarenhet upp till fem år beror till stor del på att de flesta av de studerande som svarat haft erfarenhet av 
arkeologi i upp till fem år. 
 
För att synliggöra möjliga skillnader mellan kön, längd av erfarenhet eller skillnader mellan de svar 
som studenter och arbetande arkeologer gav har jag valt att sammanställa fyra olika diagram för 
varje fråga. Dessa kan sedan tolkas och ställas mot varandra. 
 
 
 

Ålder Antal Procent
<20 6 6%
21-30 35 33%
31-40 18 17%
41-50 21 20%
>51 26 25%
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Om du måste välja, vilket av följande alternativ skulle du se som den experimentella 
arkeologins syfte?  
*Den ska sträva efter att producera experiment som är repeterbara, i enlighet med naturvetenskapen  
*Den ska bredda referensramarna genom den ökade erfarenhet den ger, men undersökningarna 
behöver inte kunna återupprepas utan snarare baseras på hantverkskunnande  

 
Fig. 3 Av de svar som kom in tyckte 61 % att det var viktigast att bredda referensramarna och öka 
erfarenheten, medan 33 % lade vikten vid att försöken skulle vara repeterbara. Sex personer svarade inte på 
frågan. 
 
 
 

 
 
Fig. 4 Fördelningen av svar mellan arbetande arkeologer och studenter. Tre av de som inte svarat skriver i 
textsvarsdelen för frågan om den experimentella arkeologins syfte att alternativen är dåligt formulerade eller 
att de är allt för förenklade. 
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Fig. 5 Fördelningen av svar mellan män och kvinnor. 
 
Är den experimentella arkeologin viktig för våra tolkningar av det arkeologiska materialet? 
På en skala från 1 till 5 där 1 står för ”Ja jätteviktig” och 5 står för ”Nej, helt onödig” 
 
 

 
Fig. 6 Diagrammet visar fördelningen av svaren på frågan om den experimentella arkeologins betydelse för 
tolkning av det arkeologiska materialet. 
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Fig. 7 Diagrammet visar fördelningen av svar på de olika svarsalternativen. 
 

 
Fig. 8 Diagrammet visar hur kvinnor och män svarat på de olika alternativen. 
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Finns det några faror med att experimentera? (Om ja, välj det alternativ som visar den största 
faran) 
*Nej, det är helt problemfritt 
*Ja, undersökningen kan vara riktad 
*Ja, feltolkning och övertolkning av resultaten är en av de värsta riskerna. 
*Ja, dåliga grundförutsättningar kan ge missvisande resultat  
 

 
Fig. 9 Diagrammet visar fördelningen av svar på frågan om det finns några faror med experimentell 
arkeologi. 
 
 

Fig. 10 Fördelningen av svar mellan studenter och arbetande arkeologer. 
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Fig. 11 Fördelningen av svar mellan kvinnor och män. 
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Vad tycker du om att använda experimentell arkeologi i förmedlande syfte? 
*Mycket bra, det får upp människors intresse för arkeologi och historia. 
*Ganska bra 
*Bra 
*Mindre bra 
*Dåligt, det kan lätt ge människor en felaktig bild 
 

Fig. 12 Diagrammet visar fördelningen av svaren på frågan ”Vad tycker du om att använda experimentell 
arkeologi i förmedlande syfte?”. 

Fig. 13 Diagrammet visar hur fördelningen av svar ser ut mellan arbetande arkeologer och studerande. 
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Fig. 14 Svarens fördelning mellan kvinnor och män visas här. 
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