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MIGRANOR K ALFA 
 

 

 

 
Oppstart – forklaringer på 10 morsmål. Migranorsk Alfa er tilrette- 
lagt for deltakere på Spor 1 som trenger forklaringer på eget morsmål. 
Tempo og progresjon bestemmes ut fra den enkelte deltakers forut- 
setninger. 

Programmet inneholder video med enkle dialoger innenfor utvalgte 
tema knyttet til dagliglivet. Innenfor hvert emne bygges det opp et 
muntlig og skriftlig ordforråd. Lyd, video, tale, bilder og stor grad av 
interaktivitet, styrker læringsprosessen. Forklaringer på hva brukerne 
skal gjøre er lest inn på 10 ulike språk. I tillegg er alle ord i ordlista 
som inneholder 4–500 ord, lest inn på de samme morsmålene. Alfa gir 
som ekstragevinst god kompetanse i bruk av data. 

 

 
 

 

 

Alfabetet og bokstavlydene er vist på video med nærbilde av en 
munn. Brukeren kan trene på auditive og visuelle ferdigheter og lære å 
skjelne mellom lyder. Personer fra land som ikke bruker det latinske 
alfabetet, har også hatt gode erfaringer med Migranorsk Alfa. 

Innhold og metodikk er utviklet i et tett samarbeid med språkelever, pe- 
dagoger og spesialister innen språkforskning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SÅ GØY!  Arbeidsbok Alfa er laget for deltakere som har 
knekt lesekoden og som trenger mye lesetrening. Boka 
består av ni ulike typer arbeidsoppgaver som går igjen. To 
eksempler finnes til venstre. Alle bilder i boka er i farger og 
er hentet fra programmet. Boka har totalt 140 sider. Forslag 
til arbeidsmetodikk følger også med. Flere eksempler kan 
hentes fra nettsidene våre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfa spill trener leseferdighet og skaper variasjon i opplæringen og består 
av ord og bilder som skal kobles. 42 spill med 10 kort i hvert spill selges 
samlet. Hvert spill tar for seg ord og bilder innenfor ulike kategorier: 
Mennesker, yrker, dyr, matvarer, frukt, grønnsaker, kjøkkenredskaper, 
klær, utstyr, transportmidler, ulike bygninger, hus, møbler, innredning, 
klokke, tall og enkle setninger. Spillene passer godt i forhold til «jeg kan» 
pedagogikken, for deltakere på spor 1 som har knekt lesekoden, og på 
spor 2 og 3 helt i starfasen på norskopplæringen.……………………………
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MIGRANORSK START
 

 

 

 

 

Norsk for nybegynnere. Migranorsk Start er en rask og enkel 
innføring i norske og gir en god basis for den videre språkopplæringen. 

Programmet innholder flere videoepisoder, interaktive oppgaver, mul- 
timedial ordbok og grammatikk e-bok. Videoene handler om Nita, en 
ung indisk kvinne, som kommer til Norge for å studere. Vi følger henne 
fra hun lander på flyplassen i Oslo til hun registrerer seg som student. 
Dette er begynnelsen på Nitas historie i Norge, som fortsetter i Migra- 

norsk Allmenn, Nivå A1, A2 og B1. 
 

 

 

 

 

  

En introduksjon til det norske språket. Brukerne lærer sentrale begreper, 
høyfrekvente fraser, uttale og enkel grammatikk. De lærer å presentere seg, 
fortelle hvor de kommer fra, takke, spørre, telle, ukedagene, klokka med mer. 
Videoene gjør det mulig å lære inn høflighetsfraser relativt tidlig. 

Migranorsk Start er spesielt laget for å senke terskelen inn i Migranorsk 
Allmenn, og er godt egnet for brukere som bruker Migranorsk til selvstudium. 

 Videoepisodene har undertekst på norsk, engelsk, fransk, spansk og polsk. 

 Grammatikk e-boka som er knyttet til programmet er både på norsk og engelsk. 

Hver episode avsluttes med en oversikt over alle nye ord som er lest opp og 
lenket direkte til ordlista. 

I kurset trenes også lyder som dukker opp under veis. Lydlære starter med bok- 
stavlydene. De norske vokalene gjennomgås. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norske Lyder gir en innføring i det norske alfabetet; bokstavlydene, bok- 
stavnavn, vokaler og konsonanter. Kurset inneholder oppgaver, flashani- 
masjoner, video, vokalfirkanten, forklaringer og en rekke eksempler på alt 
fra ord med korte og lange vokaler, til skj, kj og tj-lydene. 

Brukere kan lytte til innleste eksempler og deretter trene ved å lese inn 
selv, lytte og gjenta. Kurset er egnet både for nybegynnere og for dem 
som trenger å trene på norsk uttale for å kunne kommunisere bedre. 
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MIGRANOR K ALLMENN 
 

 

 

 

 

Norsk grunnopplæring. Programmet inneholder mer enn 100 
videoepisoder og flere tusen interaktive oppgaver, multimedial 
ordliste og grammatikk e-bok. Viktigste fortrinn er videoepiso- 
dene som skisserer dagliglivet i Norge i fritiden og på jobben. 
Brukerne møter det norske språk i realistiske sammenhenger. 
Videohistorien spiller på humor og dramatikk og gir en innføring i 
både språk og kultur. 

Programmet følger Læreplanen i Norsk og samfunnskunnskap for 

voksne innvandrere. 

Norsktester. Testene er egne kurs. Episode- og kapitteltestene 
er koblet til Migranorskprogrammets innhold og progresjon. Ni- 
våtesten er lagt opp mot de offentlige norskprøvene. Testene 
bidrar til å utvikle gode læringsstrategier og motiverer til videre 
innsats. 

Lyttetrening. Det er laget ett eget kurs for dem som trenger å 

trene mer på lytting. Alle lytteoppgavene og alle sammendra- 
gene (både med og uten tekst) i Migranorsk Allmenn er samlet i 
ett og samme kurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeidsbøker. Bøkene følger og sup- 
plerer episodene i programmet.  Bøkene 
er lagt opp for spor 2 og 3 på nivå A1, A2 
og B1. Det er tre bøker, alle er rikt il- 
lustrert med fargetegninger og bilder fra 
programmet og andre kilder. Bøkene har 
mange forslag til klasseromsaktiviteter og 
stimulerer til muntlig aktivitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opplæringsformer. Programmet brukes av skoler, bedrifter og 
privatpersoner. Noen benytter programmet kun til selvstudier. 
Andre får hjelp fra en nettveileder som retter oppgaver, lytter til 
innsendte lydfiler og sørger for fremdrift. 

På skolene benyttes programmet som selvstendig læreverk el- ler 
som supplement til annen form for undervisning. 
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ARBEIDSNORSK - H S 
 

 

 

 

 

Arbeidslivets ABC. Kurset inneholder nyttig informasjon for nyansatte og 
for dem som er på vei inn i arbeidslivet.  Mange sentrale temaer behandles 
gjennom video, tekst, bilder, interaktive oppgaver og ikke minst tester. Det 
er også lagt inn skriv selv-oppgaver. Kurset legger vekt på å få frem hvordan 
vi kommuniserer i arbeidslivet, hva vi mener med høflighet, ærlighet, 
viktigheten av å spørre og si fra, å ta initiativ osv. Arbeidsmiljøloven, HMS, 
diskriminering, feriebestemmelser, arbeidsgiver, arbeidstaker, fagforeninger 
osv. tas opp. Sentrale begreper forklares og gjentas i oppgaver. 

Helsefagarbeider. Kurset beskriver alt fra hvordan kroppen fungerer til for- 
skjellen mellom et sykehjem og sykehus. Kommunikasjon, helse og livsstil, 
kost- hold, trening og viktige sykdommer gjennomgås. I tillegg diskuteres 
verdier, ulike menneskesyn og samarbeidsformer. Det gis relevant 
informasjon om arbeidslivet generelt og helse- og sosialtjenesten spesielt. 

Kantine. Matvarer, kjøkkenredskaper, tekniske redskaper, hygiene osv. tas 
opp gjennom lyd, bilder og oppgaver. Egnet for dem som skal jobbe i 
kantine og for dem som ønsker å lære navn på frukt, grønt, matretter, 
redskaper, hvitevarer og ting og tang på kjøkkenet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeid med barn. Kurset tar for seg det som skjer i barnehagen, 
barnets utvikling, personalet, samarbeid hjem/barnehage, ulike typer 
barnehager og lovverket. Egnet for foreldre som ønsker å vite mer om 
norske barnehager og for dem som ønsker å jobbe i en barnehage. 

Salg og service. Hva er en kunde, en selger, behov, kvalitet, god og 
dårlig service? Egnet for dem som ønsker å arbeide i butikk eller andre 
steder der kommunikasjon og kundebehandling er viktig. 

Norsk for saksbehandling i offentlig sektor. Kurset tar opp temaer 
som kontantstøtte, barnetrygd, lover og offentlig språk. Vi møter både 
ansatte og kunder og kan studere hvordan de agerer i ulike situasjoner. 

HMS. I dette kurset gjennomgås norske ord om helse, miljø og sikkerhet 
(HMS). Brukeren møter to arbeidsplasser: bygg og renhold. Deltakerne 
får vite litt om arbeidsmiljø og hvordan de kan bidra til å øke sikkerheten 
for seg selv og kolleger. Kurset er oversatt til polsk og engelsk. 

HMS – Bygg og anlegg gir innsikt i HMS på norsk byggeplasser slik at 
skader på personer, utstyr og ytre miljø unngås. Målgruppen er arbeids- 
innvandrere i bygg- og anleggsbransjen som både trenger norskkunn- 
skaper og innføring i HMS. Flere språk. 
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Bo i Norge. Husbanken har tatt initiativ til at innvandrere kan få 
boligkunnskap gjennom den obligatoriske norskopplæringen. 
Migranorsk har produsert innholdet og drifter kurset som består 
av 6 deler: 

• Ulike boliger og boformer 

• Å bo – ting i huset 

• Bomiljø 

• Leie eller eie 

• Finansiering 

• Hvordan skaffe bolig 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datakompetanse med Migranorsk. De som 
benytter Migranorskprogrammet i norsk-opplæringen 
blir gode databrukere. Migranorsk Allmenn sammen 
med eBorgerkurset er godkjent av Datakortet som 
kursmateriell for eBorgertesten. Kurset er tilgjengelig 
sammen med tester. I hverdagen er internett og e- 
post viktige verktøy for å finne informasjon og holde 
kontakten med hjemlandet. 

En eBorger kan: Enkel bruk av datamaskinen 
• Enkel tekstbehandling og utskrift • Sende og motta 
e-post 
• Surfe på internett, finne rutetider, kjøpe billetter og 
betale med nettbank. 

 

 

 

 

 

 
Flytt med Migranorsk. I samarbeid med Skatteetaten har Mi- 
granorsk laget informasjon om hvorfor det er viktig å melde flyt- ting 
og hvordan man gjør det. Vi følger en person gjennom hele 
prosessen – fra ankomst til landet til flyttemelding er utfylt både på 
papirskjema og på nettet. 

 

Skatteetaten er faglig ansvarlig for innholdet som har et enkelt 
språklig nivå - rikt illustrert. Kurset ligger både integrert i Migranorsk 
Allmenn og som eget kurs. 
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DIGITALE PLASSERING  
 

 

 

Oslo VO Servicesenter har i samarbeid med Migranorsk utviklet digitale språk- 
tester for inntak til norskopplæring og til grunnskole og videregående skoler. Det er 
tester i norsk, engelsk og matematikk. Testene bygger på det europeiske 
rammeverket for språk og er tilpasset ulike utdanningsnivåer (norskopplæring for 
voksne innvandrere, grunnskole for voksne og videregående for voksne.) 

Testene bidrar til at opplæringen gis på kandidatens nivå og til å avdekke språ- 
knivå i forhold til jobbkrav og kursønsker. 

 

 

Se demo på norsktest på våre nettsider www.migranorsk.no. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellomnivåkurset B1+. Kurset består av korte videoer hentet fra NRK og 
korte artikler hentet fra norske aviser med interaktive oppgaver der du får 
trent uttale, ordforråd og grammatikk. Kurset passer for dem som har et 
nivå tilsvarende Norskprøve 3 eller høyere, de som ikke er kommet inn på 
kurset på høyere nivå og for dem som har tatt høyere nivå tidligere, men 
som ønsker å lære mer. Kurset varer i 9 uker og har oppstart to ganger i 
året. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Forkurs til test på høyere nivå, B2. Kurset gir en 
grundig forberedelse i de fem eksamensdisiplinene: 
Leseforståelse, lytteforståelse, grammatikk, referatskri- 
ving og stilskriving. Oppgavene er interaktive og kurset 
inneholder: eksempeltester, grammatikktemaer med 
oppgaver, råd om stil- og referatskriving og aktuelle av- 
isartikler med oppgaver. Kurset varer i 12 uker og har 
oppstart to ganger i året. For å delta må man bestå en 
inntakstest.
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www.migranorsk.no 
Kontakt oss: firmapost@migranorsk.no 
Tlf: 23 30 24 23 


