
Å styre – Å bestemme, å lede en gruppe mennesker eller et land. Eksempel: «I Norge er det 
ikke kongen som styrer alene, det er mest politikere som styrer landet.» 
 
Hva kaller vi det? – Hva sier vi at det heter? 
 
Et råd – noe en person sier at man bør gjøre. Man må ikke gjøre det, men kanskje det er best. 
Personen som gir deg et råd prøver å si hva han eller hun tror er best for deg. 
 
Hvordan man behandler en person – Hvordan man oppfører seg mot en person, hvordan man 
er mot personen, om man er snill eller slem, høflig eller uhøflig, for eksempel. 
 
Hvordan man oppfører seg  - Hvordan man er, om man er snill eller slem, høflig eller uhøflig, 
sjenert eller glad i å snakke foran andre, og så videre. 
 
Og så videre – Og flere ting som ligner. Eksempel: Epler, pærer, appelsiner og så videre = 
Epler, pærer, appelsiner og flere andre frukter. 
 
Å tvinge – Å si at noen må noe, selv om de ikke vil. Da er det tvang. 
 
Å bli tvunget – At noen sier at du må noe selv, om du ikke vil.  
 
Å ha lyst til/på – å ville. Jeg har lyst på is = Jeg vil ha is. Jeg har lyst til å spise is = Jeg vil 
spise is. 
 
Obligatorisk - Noe man må, man kan ikke velge selv om man har lyst eller ikke. 
 
Omsorg – Å ta vare på noen, passe på noen, vise noen respekt eller kjærlighet. 
 
Å publisere – Å skrive på internett. Eksempel: «Moren min har publisert et bilde av oss på 
Facebook.» 
 
Å sette grenser – Å vise tydelig hva som er greit og ikke greit, hva som er lov å ikke lov. 
Eksempel: «Det er viktig at foreldre setter grenser for barna sine.» 
 
Cirka – nesten, mer eller mindre. Eksempel: «Hvor mye kjøttdeig vil du ha? - Cirka 2 kilo, 
takk.» 
 
Å organisere – å planlegge, og tenke på hvordan man skal gjøre en aktivitet før man gjør den. 
Eksempel: Å organisere en tur i skogen. Å organisere en ferie. 
 
Å løse problemene sine – Å finne ut hva man skal gjøre for at man ikke skal ha problemer 
mer. Å prøve å finne løsninger for at ting skal bli bedre. 


