
Ordforklaringer, uke 38 

Muligheter: Når noe er mulig betyr det at det er noe som kan skje. Muligheter betyr ting man kan 

gjøre eller ting som kan skje. Når man sier at alle burde ha like muligheter, mener vi at alle burde få 

lov til å prøve de samme tingene: Alle skal for eksempel få gå på skole, hvis de vil det. 

Å behandle: Hvordan man behandler noen betyr hvordan man er sammen med dem, hvordan man 

snakker til dem, om man smiler til dem, om man hjelper dem eller ikke ++ 

Oppførsel: Oppførsel det er hvordan man oppfører seg, det vil si hvordan man er, hvordan man 

snakker, hvordan man går, hvordan man ser på andre, hvordan man er som person. 

En straff: Når man gjør noe galt kan man få straff, da må man kanskje gå i fengsel eller betale bøter. 

Fengsel: Dit man må dra hvis man gjør noe veldig galt. Man bor der og blir passet på til man er ferdig 

med straffen sin. 

En bot/flere bøter: Regninger man får hvis man gjør noe som ikke er lov, for eksempel hvis man 

parkerer på feil sted eller hvis man stjeler fra noen. 

Å anklage noen: Å si at man tror noen har gjort noe galt. Hvis jeg sier: «Jeg tror det er Fatima som 

stjal boka mi», så anklager jeg henne. 

Å stjele/stjal: Å ta noe fra noen uten at man får lov. 

Å fornærme noen: Å si eller gjøre noe som en person ikke liker. Hvis jeg sier til noen at jeg syns de er 

stygge, så fornærmer jeg dem – de liker ikke at jeg sier sånne slemme ting. 

Å bli fornærmet: Å ikke like det en person sier eller gjør mot deg. 

Oppdragelse: Det man lærer barna sine. Å oppdra barn betyr å lære barn ting og man vil jo oppdra 

barna bra så de blir gode mennesker. 

På bakgrunn av: Det betyr det samme som «fordi». 

Bygger på: Det betyr at det er en viktig tanke bak. Eksempel: Vennskap bygger på respekt. Det betyr 

at respekt er en viktig tanke eller idé som man må følge for å være venner. 

Verdi: Hva noe er verdt, enten hvor mange kroner noe koster, eller man kan snakke om annen verdi: 

Kjærlighet, kunnskap, glede ++ 

Like mye verdt: At man er like viktige eller at noe koster like mye. 

Rett: Noe man skal få lov til å gjøre eller få. 

En plikt: Noe man må gjøre for å få noe tilbake. 

Å kreve: Å si at «det må jeg få» eller «det må du gjøre». Man sier ikke at personen kan velge, man 

krever at personen gjør det. Det man sier at noen må gjøre, det kaller vi (det heter) et krav. 

Sikkerhet: Å være trygg, å være i trygghet. Når noe ikke er farlig, er man i sikkerhet.  

Rettssak: Når man kommer sammen og snakker om noe dumt eller slemt noen kanskje har gjort. Har 

personen gjort det? Hvis svaret er ja, hva skal straffen bli? Disse tingene diskuterer man i en rettssak, 

sammen med advokater og dommere. 

Å dømme: Å gi noen straff etter en rettssak. 

Å bli forfulgt: Når noen prøver å ta deg for noe du har gjort. Det skjer noen ganger i krig, i en familie 

eller i et diktatur. Da er man redd og prøver å komme seg bort. Kanskje flykter man til et annet land. 


