
Ordforklaringer 
 

Det kalles – betyr nesten det samme som «det heter».  

Eksempel: «Det kalles folke-styre» betyr at folk pleier å bruke det navnet (folke-styre). 

 

Folk – mennesker – personer. Disse ordene betyr nesten det samme. De er synonymer.  

 

Ord som betyr nesten det samme kalles synonymer. 

 

Politikk: Hvordan man syns at man skal styre et samfunn og diskusjonene rundt dette. 

 

Politisk parti: En gruppe mennesker som prøver å bestemme ting i samfunnet. Vi kan velge hvilke politiske partier vi 

er mest enige med og så stemme på dem. 

 

Å bestemme – å være med på velge hva som skjer 

Eksempel: Hvis man bor i Norge kan man være med på å bestemme litt av politikken. 

 

Å stemme – å si til staten Norge hvilket politisk parti man er mest enig med og som man vil skal styre. 

Eksempel: Jeg vil stemme på dem ved neste valg fordi jeg er enig med det de sier om skole. 

 

Å styre – Å bestemme hva som skal skje. 

Eksempel: I Norge er folket med å styre landet. 

 

Makt: Hvis man har makt kan man være med å bestemme og endre på ting. 

Eksempel: Det er viktig for demokratiet at ikke en person har for mye makt. 

 

Hjertesak: En sak som er spesielt viktig for deg. Du føler mye for den saken (føler mye i hjertet ditt). 

 

Å inkludere: Å passe på at alle får være med og føle at de er viktige de også. 

 

Å betale skatt: Å betale litt av pengene du har til staten. Disse pengene går til skole, sykehus, veier, og mye mer som 

vi deler i samfunnet. 

 

Å investere: Å spare penger lenge for så å bruke dem på noe som man tror er smart og som kanskje kan gjøre at man 

tjener mer penger. 

 

Statsminister: Personen som leder regjeringen vår og er veldig viktig for norsk politikk. I Norge heter statsministeren 

vår Erna Solberg. 

 

Representant: En som snakker for oss eller for et politisk parti. I stedet for at vi presenterer oss og det vi mener, RE-

presenterer en annen person det for oss. 

 

Rettferdighet (rett-ferdig-het): Det man syns er riktig. «Rett» betyr nesten det samme som «riktig». 

Urettferdighet: Det motsatte av rettferdighet. (Det motsatte: Mann og dame er det motsatte av hverandre. Dag og 

natt. Glad og trist). 

 

Kollektiv trafikk: Når vi reiser sammen med buss, t-bane, trikk og tog, tar vi kollektiv trafikk. 

 

Å ha råd til: Å ha nok penger til  


