
 

Ordlista 
 

Arbetsförmedlingen 

 

Arbetsförmedlingen hjälper personer som söker jobb att hitta ett ledigt jobb. 

 

Bistånd 

 

Bistånd är pengar eller hjälp som länder eller organisationer ger för att göra 

andra länder mindre fattiga och för att de ska bli mer demokratiska och ha en 

hållbar utveckling. 

 

Demokrati 

 

En demokrati är ett sätt att styra ett land där människorna har rättigheter och 

friheter. En viktig del av en demokrati är att det finns politiska partier att rösta 

på. Sverige är en demokrati.  

 

Diskriminering  

 

Diskriminering betyder att en person blir sämre behandlad än en annan person 

för att personen till exempel är gammal, invandrare eller för att personen har en 

funktionsnedsättning.  

 

Feminist 

 

En feminist är en person som tycker att kvinnor och män ska ha samma 

rättigheter och möjligheter.  

 

Föräldraförsäkring 

 

Föräldraförsäkring är pengar som föräldrar får när de är hemma med små barn 

eller sjuka barn.  

 

 

 

 



Hedersvåld 

 

Hedersvåld eller förtryck kan vara när en familj eller en släkt sätter regler för 

vem du får träffa, vad du ska ha på dig, och vem du ska gifta dig med, och de 

straffar dig om du inte följer deras regler. 

 

Jämställd 

 

När kvinnor och män har samma rättigheter och skyldigheter är de jämställda.  

 

Lagen om anställningsskydd, LAS 

 

LAS är en samling regler som skyddar anställda från att bli av med jobbet utan 

anledning. I LAS finns till exempel turordningsreglerna. De reglerna säger att  

personen som blev anställd sist ska bli av med jobbet först, om arbetsgivaren 

har anledning att säga upp några av sina anställda. 

 

Landsting och regioner 

 

I Sverige finns det 20 landsting och regioner. Landstingen bestämmer om 

sjukvård, hälsovård och kollektivtrafik. De som bor i ett län eller en region 

väljer vilka politiker som ska styra i landstinget eller regionen.  

 

Miljövänligt 

 

Det som är bra för miljön brukar vi kalla miljövänligt. Att resa med tåg är till 

exempel mer miljövänligt än att resa med flyg. 

 

Omsorg 

 

När vi hjälper till att ta hand om andra, till exempel personer med 

funktionsnedsättning, barn eller gamla personer kallas det att ge omsorg.  

 

Rasism 

 

En rasist tror att det finns olika raser av människor, och att vissa raser är 

bättre än andra. Diskriminering kan vara en form av rasism. 

 

 



Regering  

 

De partier som får flest röster i riksdagsvalet kan bilda en regering. 

Regeringen har stor makt. Men för att regeringen ska få igenom sina förslag 

måste mer än hälften av personerna i riksdagen rösta ja till regeringens förslag. 

 

Riksdag 

 

När vi röstar i riksdagsvalet väljer vi vilka partier och personer som ska 

representera oss. Riksdagen har 349 personer, ledamöter. Riksdagen har mest 

politisk makt i Sverige. Riksdagen bestämmer till exempel om lagar, skatter och 

statens pengar. 

 

Välfärd 

 

Skola, vård och liknande som drivs av staten, kommunerna  och landstingen kallas 

välfärd. Vi bekostar välfärden genom att betala skatt på vår lön. 

 


