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Bangladeshprosjektet 

• Samarbeidsprosjekt med Nederland (KVAN) og Bangladesh 

(BARM Society) 

• Arbeidsgrupper i Nederland og Norge 

• Metode: ”train the trainer” 

• Verktøy: Moodle 

• Midler:  

– Norsk Arkivråds avsetning til bistand 

– KVAN har noe reisemidler 

– 10000 Euro fra ICA 

– Frivillig innsats 
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“Moderne” læring 

• Studenten utarbeider egne læringsmål 

• Profesjonelle utfordringer = utgangspunkt 

• Tverrfaglig tilnærming 

• Utvikling av læringskompetanse 

• Opplæring og arbeid parallellt 

• Lærerne er veiledere 

• Vurdering foregår gjennom hele opplæringen  

læringsmålene oppdateres kontinuerlig 
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Moodle – “håndboken” 
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TTRM innhold 
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Mye weblinker 
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Så langt vel og bra… 

 

• Det er stor forskjell på teori og praksis 

 

• Hvordan skal vi klare å gjennomføre dette i Bangladesh? 
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• Fokus i vårt prosjekt er 

opplæring i arkivdanning 

• Det som møter oss i 

Bangladesh er i hovedsak 

spørsmål om bevaring 

 

• I Bangladesh forsøker vi å 

gjøre begge deler 
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Digitalisering 

• Digitalisering blir presentert som 

løsningen for arkivene 

• Mange av arkivene er i så dårlig 

forfatning at digitalisering mest 

sannsynlig ikke vil la seg gjøre 

• Mange arkiver er allerede tapt, 

selv om de fremdeles eksisterer 
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• Store forskjeller på offentlig 

forvaltning og private 

virksomheter 

• Private virksomheter har ikke 

arkivkompetanse, men evne og 

vilje til å tilegne seg nødvendig 

kompetanse 
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Møter TTRM utfordringen? 

 

• Et av prinsippene er at lærerne skal undervise andre i det 

de er gode i selv 

• Alle lærerne skal lage sitt eget kurs 

• Det vil bli mange ulike opplæringstilbud fordi lærerne 

kommer både fra nasjonalarkivet og arkivskapende 

virksomheter 
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Hvor langt er vi kommet? 

 

• Moodle er klar til å ta imot de fremtidlige lærerne 

• Pilotgruppa er plukket ut 
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 ttn@ssb.no 

 

 Moodle: 

 http://archiefschool.bizzib.nl 

mailto:ttn@ssb.no
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