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Välj bästa ordet för var och en av beskrivningarna. 
____________________________________________ 

1. allmän medborgerlig bildning 
2. begåvning 
3. bestraffningsmöjligheter 
4. den klassiska litteraturen  
5. den kommersiella nöjesindustrin 

6. expertkunskapen 

7. familjen 

8. fascism 
9. föräldraansvaret 

10. genetiska arvet  

11. grundläggande värderingar 

12. ”klasskampstramset” 

13. konungen 

14. kristendomen 
15. okunnigt folkflertal 

16. den sociala miljön  

17. traditioner 
18. uppförandebetyg 

19. äldre generationen  
____________________________________________ 

A. Visst! Folk är olika. Inte bara på de sätt som 

liberalerna menar, utan först och främst vad gäller 

detta. Av detta följer att barn bör sättas i speciella 

klasser så att de kan utveckla sina speciella sidor 

av detta.  

B. Nationerna skall hålla ihop. Därför skall 

högste chefen vara en person som i hela sitt liv 

fått en grundlig utbildning i att vara landets högsta 

chef. I Sverige har vi tyvärr tagit bort i princip all 

beslutsrätt för denna person.  

C. Folk behöver ledas av dem som är bättre och 

förståndigare och som har ledaregenskaper, menar 

den konservative. En extrem variant av konservat-

ismen hävdar till och med att folk måste foga sig 

under en stark ledning och ”piskas ” till att lyda de 

lagar de inte självmant inser nyttan av.  

D. Samhället och den äldre generationen bör 

genom att tydligt markera vilket uppförande som 

är eftersträvansvärt, göra det ”lönande” att vara så 

som goda seder och traditionell moral föreskriver.  

E. Bert Karlsson i Skara har tjänat sina första 

miljoner genom sitt skivbolag Mariann. På grund 

av folks en smula inskränkta och oupplysta smak, 

kan det tydligen löna sig företagsekonomiskt att 

producera lågt stående så kallad populärmusik, 

dvs. i stort sett det som den obildade ungdomen 

lyssnar på. 

F. Ursprunget till den västerländska kulturtradit-

ionens värderingar och den främste förvaltaren av 

dessa värden. 

G. Ett folk, en nation, måste byggas runt detta. 

Sederna är det som ger stadga och trygghet, sam-

manhållning och gemenskapskänsla. Detta skapar 

det nödvändiga lugnet i en orolig värld. 

H. Om denna samhällets minsta del fungerar väl 

- som en cell i kroppen - så fungerar hela sam-

hället. Det är därför som den politik som har till 

syfte att skydda och förstärka denna del av sam-

hället är så viktig. 

I. En stark skola måste se till att hela folket får 

den kunskap som är nödvändig för att inte demo-

kratin skall skapa allt igenom dåliga beslut inom 

politiken.  

J. Att det skulle finnas gruppintressen i sam-

hället som står i strid med varandra om grundläg-

gande värden är ingenting annat än falsk propa-

ganda. I varje samhälle, inom varje nation, är fol-

ken förenade på ett organiskt sätt: varje del kom-

pletterar och stödjer de andra. Att det skulle finnas 

intressepartier är också exempel på sådant 

struntprat.  

K. Det är självklart att man skall ha den fulla 

valfriheten att bestämma över barnomsorgen för 

sina barn. Den under 60-talet så populära ”fria 

uppfostran” ser vi nu effekterna av: våldsbrott, 

skadegörelse, rotlöshet och narkomani. Vårdnads-

bidraget är ett sätt att ge tillbaka denna självklar-

het som togs från föräldrarna av kommunister och 

socialister.  

L. Det finns problem med demokratin som så- 

dan. Och det beror på detta. Att detta är ett faktum 

motiverar den obligatoriska skolan, tycker vi kon-

servativa. Respekten för den kunskap som bl.a. lä- 

rare, experter och äldre har, måste återupprättas. 

Demokratin kan inte få breda ut sig så att den blir 

skadlig.  

M. Vi ser att ungdomen förfaller. De har inte 

längre hopp inför framtiden. Uppslitande diskuss-

ioner söndrar nationen. Små fjuttigheter blåses 

upp till riksnyheter. Genom att ge föräldrar, lärare 

och rättsväsende detta, endast på så sätt kan Sve-

rige återta en ledande position inom den civilise-

rade världen. Man måste visa vad som är rätt och 

fel, endast så kan moralen läras ut.  

N. Människan är egoistisk. Man vill ha och tar 

så länge det går. Endast genom lag och ordning 

kan ett samhälle civiliseras. Men för att inte lagar 

skall behöva stiftas i en oöverskådlig mängd, be-

höver vi detta gemensamt i hela samhället. Vi an-

ser att det först och främst är kristendomen som 

kan ge detta. En stark kyrka och ett levande för-

samlingsliv är den bästa ordning som kan ge det 

uppväxande släktet detta.  
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Lärarens preliminära rättning (kritiseras i steg 2) 
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KLIPP BORT hela sidan under strecket.  

Lägg rättningsmallen ovanför eleven svar. 

 


