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1. Anställd 

2. Den härskande klassen 

3. Den rådande ordningen 

4. Gemensamt intresse (i samhället) 

5. Gruppintresse/egenintresse (i samhället) 

6. Ideologi 

7. Intressekonflikt (i samhället) 

8. Konsensus 

9. Makt 

10. Offentliga sektorn 

11. Organisk integration (i samhället) 

12. Samhällsåskådning 

13. Social stratifikation/social skiktning (i samhället) 

14. Socialisationsprocess (i samhället) 

15. Socialpolitiska reformer 

16. Värdeuppfattning 

17. Ägarmakt 

_______________________________________________ 

A.Om man avskaffade detta så skulle ingen ha det. Så 

fort någon får tag i det blir någon annan utan. Ju mer vissa 

har det, desto mindre har andra. I verkligheten finns det 

nog väldigt få människor som saknar detta helt. Konflikt-

teoretikerna anser nog att skillnaderna mellan dem som har 

och inte har är större än var konsensusteoretikerna anser. 

B. Vad är som mest viktigt och ”dyrbart”? Om detta har 

man en åsikt. Konsensusteoretikerna anser att denna bör 

vara så lika som möjligt i hela samhället. Konfliktte-

oretikerna säger att det visserligen skulle vara bra men att 

detta är omöjligt. 

C. Betalas med skattepengar och har anställda som får 

sina löner från sådana pengar (det räcker alltså inte med att 

skattepengar betalar verksamheten). En annan viktig sak är 

att varje medborgare har stor insyn i verksamheten. Du kan 

t.ex. ta reda på vad dina lärare tjänar… 

D.Denne säljer och någon annan köper. Den som köper 

kallas i vårt samhälle för givare. Konstigt egentligen. Den 

som säljer kallas däremot… 

E.Som exempel på detta kan nämnas lagstiftning om 

rätt till semester, allmän sjukförsäkring, folktandvård. Un-

der 1900-talet har den politiska vänstern drivit fram et fler-

tal sådana här… 

F. Handlar först och främst om teori i betydelsen hur 

samhället fungerar, hur de olika ”delarna” samverkar, men 

kanske också om hur de motverkar varandra. Utan en så-

dan här kan man inte rösta medvetet på ett parti. 

G.Detta ord förutsätter samhälleliga gruppskillnader i 

makt. Det kan finnas lite olika sätt att dela in samhället. 

Men ordet antyder att det finns en grupp som har stor makt 

över de andra grupperna… 

 

 

H.Lager på lager, typ. Men konsensusteoretikerna bru-

kar ogilla begreppet och vad det står för. Man tänker sig att 

begreppet bara skapar onödiga konflikter eller helt enkelt 

skapar konflikter där inga sådana egentligen finns. 

I.Farligt om de blir för olika, anser konsensusteoreti-

kerna. Helt naturligt och ofrånkomligt, enligt konflikt-

teoretikerna. Samhället håller ihop trots detta därför att 

vissa är mäktigare än andra, enligt konfliktteoretikerna. Ja, 

de finns väl alltid men får aldrig äta sig in i sam-

hällsgrunden, enligt konsensusteoretikerna. 

J. Det är meningen att du skall kunna använda din cykel 

precis när du vill. Men ju större och för samhället viktigare 

grejer det är fråga om, desto mer av detta har du. Vissa an-

ser att det är politikerna som styr. Men över detta råder de 

inte, anser konfliktteoretikerna. Jo, säger konsensusteor-

etikerna. Politikerna skulle kunna ta över för mycket av 

detta. Därför måste man begränsa deras inflytande när det 

gäller detta. 

K.Minst två ”krafter” som står mot varandra. Om den 

ena kraften får övertaget så förlorar den andra. Ju mer om-

fattande och djupgående som den är, desto instabilare är 

samhället. 

L.Som samhällsmedborgare förutsätter man att detta 

finns. Om inte så skulle samhället förändras hela tiden. Det 

skulle inte kännas så bra. För då visste man ju inte hur 

samhället skulle vara nästa dag, nästa vecka, nästa månad, 

etc. Men samtidigt så är det som finns inte självklart. Man 

kan tänka sig olika alternativ. Men det som finns kallas… 

M.Är sammansatt av två olika ord. För konfliktteoreti-

kerna kan detta handla om ett sätt att lura människorna i ett 

samhälle. För konsensusteoretikerna handlar det om olika 

värderingar, olika sätt att vilja göra samhället bättre. 

N.Ah, va härligt. Munhålan, matstrupen, magsäcken, 

tarmen, blodomloppet, hjärtat, levern, njurarna, etc. Ja, 

dessa små grejer funkar tillsammans, precis som sam-

hällsinstitutionerna bör göra, typ. 

O.När man inte bekämpar varandras idéer om hur verk-

ligheten är, vad som är värdefullt, hur samhället fungerar 

och vad som bör göras för att förbättra det som inte är så 

bra och för att bevara det som är bra. 

P. Grunden enligt konsensusteoretikerna. Utan dessa 

skulle samhället inte fungera. Det skulle helt enkelt ”braka 

ihop”, typ. Vad det gäller är att vårda detta, att stimulera 

det, att odla det, enligt konsensusteoretikerna. De gemen-

samma normerna blir särskilt viktiga. 

Q.Det förlopp, det skeende, som fostrar barn och ung-

domar – ibland även ”vuxna” – in i samhället. Skolan har 

en jätteviktig funktion. Men även familjen, grannar, etc. 

För konsensusteoretiker är det oftast familjen som har den 

absoluta huvuduppgiften. 
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Klipp ut och lägg över elevens svar. 
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