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Fordeling
Veiledning i undervisningen brukes i tilknytning til grunnpensum og vil være nyttig
også for lærere og andre medlemmer i enheter som bruker det generelle pensum
(se Informasjon for prestedømsledere og ledere i hjelpeorganisasjonene om pensum [36363 170]).
Dette heftet kan hjelpe medlemmene med å forbedre den undervisningen som
gis i hjemmet og i Kirkens organisasjoner. Hver lærer skulle få et eksemplar. Hvert
familieoverhode vil også kunne finne den nyttig.
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Innledning

1

Denne veiledningen er beregnet på for-
eldre, ledere og lærere. Den kan inngå
som en del av ens personlige bestre-
belser på å bli en bedre lærer. Den kan
brukes som grunnlag for kurset «Under-
visning i evangeliet» og lærer-
utviklingsmøter (se s. 21–22).

Herren sa:

«Og jeg gir eder et bud at I skal lære
hverandre rikets lærdommer.

Undervis med all flid, og min nåde skal
være hos eder så I mer fullkomment kan
bli instruert i teori, i prinsipp, i lære, i
evangeliets lov, i alle ting som henhører
til Guds rike, og som er gagnlig for eder
å forstå» (L&p 88:77–78).

Hjemmet skulle være det sentrale sted
for dette. Hjemmet får støtte fra den
undervisning og læring som finner sted i
kirken. Vi har alle et ansvar som lærere
i disse omgivelsene og blant våre naboer
og omgangsfeller i det daglige. Vi
underviser som foreldre, sønner, døtre,

ektemenn, hustruer, brødre og søstre.
Vi underviser i egenskap av ledere i Kir-
ken, klasselærere, hjemmelærere
og besøkende lærerinner. Vi underviser
også som medarbeidere, naboer og ven-
ner. Noen ganger underviser vi ved det
vi sier og ved vitnesbyrd vi bærer, men
enda oftere underviser vi ved eksempel.

Ved bredden av Galilea-sjøen instruerte
den oppstandne Herren Peter: «Fø mine
får!» (Johannes 21:16–17). Kallet til
å undervise innebærer at vi skal nære
andres sjel med evangeliets sannheter
og derved lede dem til Frelseren
(se Moroni 6:4). Tenk deg hvilken rolle
undervisning i evangeliet har når det
gjelder å frelse vår himmelske Faders
barn. Kan du tenke deg en mer edel og
hellig forpliktelse? 

Hvis du er mor eller far eller nylig er
kalt til lærer, er du kanskje spesielt eng-
stelig for dette ansvaret. Husk at Herren
står parat til å hjelpe deg. Han har lovet
at hvis vi er ydmyke og har tro, vil han
«la det svake bli styrket for [oss]» (Ether
12:27). I våre bestrebelser på å bli bedre
lærere kan vi bygge på de erfaringene vi
har og de ferdighetene vi har tilegnet oss
så langt i livet. Vi vil få større evner ved
å forberede oss godt, prøve å styrke dem
vi underviser og stole på Herren. 



Forbered deg åndelig
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Når du forbereder deg åndelig, vil
Ånden, eller Den hellige ånd, veilede og
hjelpe deg i undervisningen. Den hellige
ånd er nødvendig når vi skal undervise
i evangeliets sannheter og prinsipper.
Herren sa: «Ånden skal bli gitt eder ved
troens bønn; og hvis I ikke mottar Ånden,
skal I ikke undervise» (L&p 42:14). Føl-
gende forslag vil hjelpe deg i forbere-
delsene til å undervise med Den hellige
ånds veiledning.

Bli beskikket
Når du blir kalt til å undervise, vil du bli
beskikket og gitt en spesiell velsignelse
av dine prestedømsledere. Denne velsig-
nelsen vil hjelpe deg å oppfylle kallet
du har fått. Når du gjør alt du kan for å
tjene i kallet til å undervise, vil Herren
øke dine muligheter til å påvirke andre

til det gode. Han vil om nødvendig
også gi deg kapasitet utover de talenter
og evner du har.

Søk Den hellige ånds
veiledning
Søk Den hellige ånds veiledning når du
underviser. Han kan hjelpe deg å forstå
behovene til dem du underviser, og å til-
rettelegge leksjoner som dekker disse
behovene. Han vil bløtgjøre ditt hjerte
og forberede ditt sinn til å motta ytterli-
gere inspirasjon og veiledning.

Be ofte
Be ofte, og be om at Herren må velsigne
deg mens du studerer og forbereder deg.
Noen ganger kan du faste i tillegg til å
be. Be om å kunne forstå og elske den
enkelte som du underviser. Lær å gjen-
kjenne og følge Den hellige ånds tilskyn-
delser som vil komme til deg.



Studer Skriften
Studer Skriften med bønn. Hvis du gjør
det, vil du lære om Frelseren og vokse
i kunnskap om sannheten. Den hellige
ånd vil hjelpe deg å forstå Skriften og se
hvordan den kan dekke klassemedlem-
menes eller familiemedlemmenes behov.
Med faste og bønn i tillegg til ditt skrift-
studium vil du få styrke og bli veiledet
av Den hellige ånd når du underviser.

Etterlev evangeliet
Etterlev evangeliets læresetninger så
fullstendig du kan. Omvend deg fra tid-
ligere overtredelser. Når du gjør dette,
vil du motta styrke og forståelse.

Den fred og lykke du føler ved å gjøre
hva du kan for å etterleve evangeliet,
vil være åpenbar for andre. De vil føle
oppriktigheten i ditt vitnesbyrd og kraf-
ten i ditt engasjement. De vil bli under-
vist ved ditt eksempel.

En lærer hadde vanskeligheter med å
føle Den hellige ånds veiledning mens
hun forberedte en leksjon. Da hun ba for
å få hjelp, innså hun at hun var sint på
en nabo som hadde vært svært uvennlig
mot henne. Hun ba ydmykt Herren om
å tilgi henne. Neste dag oppsøkte hun
naboen og ba om unnskyldning for at
hun hadde vært ergerlig på henne. Hun
og naboen kom hverandre nærmere,
og hun kunne igjen nyte godt av Den
hellige ånds veiledning.

Vær ydmyk
Ydmykhet kan hjelpe deg å unngå fris-
telsen til å søke oppmerksomhet eller
stole for mye på egen kunnskap eller
egne evner. Du kan vise ydmykhet ved
å følge rådet i Ordspråkene 3:5–6:
«Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte,
og stol ikke på din forstand! Kjenn ham
på alle dine veier! Så skal han gjøre dine
stier rette.» Herren forkynte: «Vær du
ydmyk, og Herren, din Gud, skal lede
deg ved hånden, og gi deg svar på dine
bønner» (L&p 112:10).
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Undervis slik Jesus underviste
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Ha kjærlighet til dem du
underviser
Mens Frelseren levde på jorden, viste han
stor kjærlighet og forståelse for alle men-
nesker. Han underviste fattige, rike, ut-
støtte og syndere. Han lærte oss å elske
alle mennesker og å hjelpe hverandre.
Han sa: «Et nytt bud gir jeg dere: Dere
skal elske hverandre! Som jeg har elsket
dere, skal også dere elske hverandre»
(Johannes 13:34). Når vi viser at vi har
kjærlighet til dem vi underviser, vil de
bli mer oppmerksomme på sin evige
verdi, mer entusiastiske når det gjelder å
lære og mer mottakelige for Ånden.

Å være lærer i evangeliet innebærer mer
enn å fremlegge en leksjon hver uke.
Det innebærer også at du må bry deg

om klassemedlemmene dine. Anstreng
deg for å bli kjent med hver enkelt av
dem som person. Da vil du kunne under-
vise dem mer effektivt. De vil kanskje
trenge din hjelp når de har problemer,
når de ikke kommer til klassen eller hvis
de er funksjonshemmet. Husk Frelserens
lignelse om det tapte får (se Lukas 15:3–6).



Læreren til et barn som sjelden kom til
klassen, oppdaget at hver gang hun tok
kontakt med barnets familie gjennom
uken, kom han til kirken på søndag. Hun
gikk til det skritt å snakke ofte med for-
eldrene og nevne at hun satte pris på
barnet deres. Hun hentet til og med bar-
net på skolen når foreldrene var på
arbeid, så han ikke skulle gå glipp av en
klasseaktivitet.

Som lærer kan du også gjøre mye for å
drive fellesskapsfremmende arbeid med
medlemmer og hjelpe dem å holde seg
trofast til evangeliet. Det er spesielt viktig
når det gjelder nye medlemmer. Hjelp
dem alltid til å føle seg velkomne. Vær
på utkikk etter anledninger til å la dem
delta i klassen. Forbered deg til å under-
vise i evangeliets sannheter ved Ånden
og med kjærlighet.

Undervis i evangeliets
sannheter
Frelseren underviste i evangeliets sann-
heter. Han understreket dets første prin-
sipper og ordinanser – tro, omvendelse,
dåp og å motta Den hellige ånd. Han
lærte oss å elske og tjene hverandre. Han
underviste om prestedømmet, pakter og
ordinanser og alt vi må vite, gjøre og
være for å komme til ham. Også vi skulle
undervise i evangeliet slik det åpenbares
i Skriften og profeters ord i de siste
dager. Verdslige temaer, personlige opp-
fatninger og spekulativ eller kontrover-
siell lære tjener ikke formålet.

Frelseren underviste i evangeliet på en
enkel måte. Han brukte et tydelig og for-

ståelig språk, historier og eksempler fra
dagliglivet. Hans undervisning inne-
holdt mange alminnelige erfaringer som
folk kunne forstå. Han snakket om å
finne et bortkommet får, lete etter en
mynt og å glede seg over at en villfaren
sønn kommer hjem (se Lukas 15).

Frelseren brukte ofte Skriften når han
underviste. Led dem du underviser, til å
bruke Skriften ofte gjennom klasse-
perioden. Hjelp dem å forstå at Skriftens
folk var virkelige mennesker som opp-
levde prøvelser og gleder i sine bestre-
belser på å tjene Herren. Still spørsmål
som krever at de du underviser, må
finne svarene i Skriften. Oppmuntre den
enkelte til å studere hjemme, og vis dem
hvordan de kan gjøre det effektivt.
Lær dem hvordan de kan bruke studie-
hjelpemidlene i Skriften. Gi oppdrag
som krever at klassemedlemmene må
granske Skriften og siste-dagers pro-
feters ord.

Undervis ved Ånden
Lærere skulle søke å ha Herrens ånd
med seg når de underviser. Man kan
undervise i dype sannheter, og klasse-
medlemmene kan engasjere seg i stimu-
lerende diskusjoner, men hvis ikke
Ånden er til stede, vil ikke noe av det
gjøre dypt inntrykk i deres hjerte.
Når Ånden er til stede, vil alle bli styrket
i sin kjærlighet til vår himmelske Fader
og Jesus Kristus, i sin kjærlighet til hver-
andre og i sin beslutning om å etterleve
evangeliet. Her følger noe du kan gjøre
for å innby Ånden i din undervisning:
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• Innled med bønn.

• Undervis fra Skriften og siste-dagers
profeters ord.

• Bær ditt vitnesbyrd.

• Fortell om erfaringer og innby andre
til å gjøre det samme.

• Bruk musikk (se s. 10).

• Vis at du har kjærlighet til Herren og
andre.

Hvis du har forberedt deg skikkelig, vil
Den hellige ånd opplyse og veilede deg
mens du underviser. Du kan motta til-
skyndelser om dem du underviser, og
om hva du skulle legge vekt på når du
underviser dem. Du kan få idéer og
følelser angående hvordan du kan under-
vise dem mest mulig effektivt. Din flid
vil få langt større virkning når du ydmykt
gir akt på Åndens hvisken. Du vil også
være i stand til å hjelpe dem du under-
viser til å gjenkjenne Åndens innflytelse.

Oppfordre til å lære med flid
Herren sa: «Søk visdoms ord fra de
beste bøker, søk lærdom ved studium og
ved tro» (L&p 88:118). Ethvert medlem
har ansvar for å tilegne seg kunnskap
om sannheten ved egen hjelp. En lærers
ansvar er å vekke et ønske i andre om
å studere, forstå og etterleve evangeliet.
For å oppfylle det ansvaret kan du kon-
sentrere deg om tre ting:

1. Å vekke og holde ved like interessen
hos dem du underviser. Det kan du
gjøre ved din egen begeistring for å
studere evangeliet. En annen måte er

å bruke undervisningsteknikker som
gjør leksjonene tydelige, interessante
og lette å huske (se s. 91–2). Det er
spesielt viktig å vekke interesse i
begynnelsen av leksjonen. Når du
planlegger undervisningen, så se etter
måter å innby Ånden på, få alles opp-
merksomhet ved hjelp av en inter-
essant innledning og hvordan du kan
fokusere på læren eller prinsippet
som leksjonen omhandler.

2. Oppfordre til deltakelse. Planlegg
hvordan du kan få alle til å delta i lek-
sjonene. Du kan be en om å lese
et sitat eller skriftsted eller fortelle
en historie. Du kan la dem svare på
spørsmål og fritt diskutere leksjons-
stoffet. Du kan be en eller flere om å
synge en sang eller spille et instru-
ment. Du kan ved hjelp av bønn velge
en til å bære vitnesbyrd eller fortelle
om en personlig erfaring med noe
som behandles i leksjonen. Noen
ganger vil det være viktig å be noen
på forhånd om å delta, slik at de du
spør, kan øve seg og føle seg trygge
på å delta.
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Hovedpoenget i en lærers leksjon var
viktigheten av å lese Mormons bok.
Han oppfordret de unge i klassen til å
tenke på et skriftsted som hadde for-
andret deres liv. Deretter innbød han
3–4 frivillige til å reise seg og dele
skriftstedene med klassen og beskrive
hvordan disse hadde forandret deres
liv. Da hver av dem fortalte hvor stor
kraft de følte at Mormons bok har,
fikk klassen et oppriktig ønske om å
lese og fordype seg daglig i Skriften.

Noen stiller seg motvillige til å delta.
Be ikke noen om å lese høyt eller
holde bønn før du er sikker på at de
føler seg trygge på å gjøre det. Hvis
du er i tvil om hvorvidt en person er
villig til å delta, ber du om frivillige
fremfor å kalle på en som kanskje er
motvillig. De fleste vil etter hvert
begynne å føle seg trygge hvis de ser
at de som deltar, blir behandlet med
respekt og høflighet.

3. Hjelp dem å anvende det de lærer. Du
skulle også hjelpe elevene å anvende
lærdommen på sin egen situasjon. Det
kan gjøres ved å gi oppgaver og utfor-
dringer som gir klassemedlemmene
erfaringer med de sannhetene det
undervises i. Husk at det å lære om
evangeliet ikke har noen verdi hvis
det ikke resulterer i etterlevelse.

Skap en god læreatmosfære
Det beste sted å lære om evangeliet er
der alle tilstedeværende er opptatt av
å lære av hverandre. Ønsket om å lære
blir sterkere når lærere og elever har

kjærlighet til hverandre og hjelper hver-
andre å forstå og etterleve evangeliet.
Når du og de du underviser går sammen
om å skape et positivt læremiljø, vil det
være mindre sannsynlig at det blir for-
styrrelser. Du skulle gjøre alt du kan for
å skape et slikt miljø og hjelpe dem du
underviser til å forstå hvordan de kan
bidra til det.

Du kan gjøre følgende for å bidra til
å skape en god læreatmosfære:

• Møt presis med alt nødvendig materi-
ell og utstyr.

• Se til at klasserommet er så rent, ryd-
dig, komfortabelt og fritt for forstyr-
rende elementer som mulig.

• Begynn og slutt presis.

• Hils om mulig på klassemedlemmene
individuelt og ønsk dem velkommen.

• Gjør noe som innbyr Ånden og opp-
muntrer til ærbødighet og høflighet.

• Vis klassemedlemmene kjærlighet, og
hjelp dem å føle seg trygge på å delta.

• Still spørsmål som hjelper klasse-
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medlemmene å fokusere på emnet.

• Oppfordre klassemedlemmene til
å lytte til hverandre med respekt og
forståelse.

• Vær på vakt mot snakk som kan øde-
legge eller svekke vitnesbyrd eller på
annen måte få Ånden til å trekke seg
bort.

Selv etter at du har gjort ditt ytterste for
å skape en god læreatmosfære, kan du
likevel oppleve noen utfordringer. Disse
forslagene kan hjelpe deg å løse noen
vanlige utfordringer og problemer:

• Hvis det oppstår forstyrrelser, slutter
du å snakke inntil du har alles opp-
merksomhet. Fortsett så leksjonen.

• Hvis bestemte personer snakker med
hverandre under leksjonen, så snakk
med dem på tomannshånd etter klas-
seperioden og spør hva du og de kan
gjøre for å få en god klasse.

• Hvis noen dominerer klassediskusjo-

nen, retter du spørsmål til andre klas-
semedlemmer eller antyder høflig at
du gjerne vil høre fra noen som ennå
ikke har deltatt.

• Hvis klassemedlemmer kommer med
kommentarer som leder diskusjonen
bort fra emnet for leksjonen, takker du
for kommentarene, men leder disku-
sjonen tilbake til emnet.

Forstyrrende adferd avtar når du finner
ut hvordan hver og en i gruppen kan
føle seg elsket og akseptert og kan delta
på en god måte.
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Bruk forskjellige undervisningsteknikker
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Du kan gjøre mye for at leksjonene dine
skal bli interessante og for å hjelpe klas-
semedlemmene til å lære evangeliets
sannheter. Her følger noen forslag:

Bruk historier og eksempler
Historier og eksempler vekker folks
interesse og holder den fangen, og de
viser hvordan prinsipper i evangeliet
har gyldighet i hverdagen.

Du vil finne utmerkede historier i Skrif-
ten og i lærerheftet. Gå nøye gjennom
hver historie du har tenkt å bruke. Øv på
å fortelle den med dine egne ord. Klas-
sen vil lytte mer oppmerksomt hvis du
forteller historien med egne ord fremfor
å lese den. Yngre barn liker også å rolle-
spille historier.

En Primær-lærer innledet alltid lek-
sjonene sine med en historie fra Skriften.
Når leksjonen f.eks. handlet om venn-
lighet, fortalte hun om den barmhjertige
samaritan. Barna kunne se for seg man-
nen som var blitt ranet, og mennene som
så til en annen kant og skyndte seg forbi.
Det gjorde inntrykk på dem at samarita-
nen viste vennlighet og verdighet og tok
seg av den sårede mannen. Barna så
frem til disse historiene. Læreren lærte
å bruke stemmen og ansiktsuttrykk for
å holde på klassens oppmerksomhet.
Klassemedlemmene ble mer kjent med
og interessert i Skriften.



Bruk bilder og gjenstander
Frelseren brukte ofte enkle gjenstander
når han underviste. Han brukte hvete,
sand, stener og andre kjente ting for å
hjelpe folket til å forstå hva han forkynte.
Eksempelvis sammenlignet han Guds
rike med en skatt som var så stor at en
mann ville selge alt han eide for å skaffe
seg den (se Matteus 13:44).

Se deg rundt. Hvilke vanlige ting kan du
bruke for å hjelpe klassemedlemmene til
bedre å forstå evangeliets prinsipper?

Du kan bruke enkle tegninger og bilder
for å illustrere prinsipper i evangeliet.
Vis et bilde fra bildepakken «Kunst in-
spirert av evangeliet» mens du forteller
en historie fra Skriften. Tegn enkle bilder
på tavlen eller på papir for å gjøre en
historie mer interessant.

En lærer fremla en leksjon basert på Jesu
lignelse om hveten og ugresset. Klasse-
medlemmene bodde i et jordbruksom-
råde, så læreren visste de ville forstå at
det spirende hvetegresset kunne bli øde-
lagt hvis man fjernet ugresset for tidlig.

Han laget til en liten bunt med hveteaks
iblandet ugress. Han lot denne stå
fremme gjennom hele klasseperioden.

En annen lærer oppfordret klasse-
medlemmene til å tenke på noe de
kunne sammenligne omvendelse med.
En i klassen antydet at omvendelse er
som såpe, fordi omvendelse kan rense
oss fra våre synder.

Bruk sang og musikk
Sang og musikk er en utmerket måte å
innby Herrens ånd på i undervisningen.
Sang og musikk hjelper oss å gi uttrykk
for følelser som kan være vanskelige å
uttrykke med et enkelt ord.

Kirkens salmer inneholder mange prin-
sipper i evangeliet og kan brukes i nes-
ten alle leksjoner. Du kan innby en per-
son, en gruppe, hele familien eller
klassen til å synge en salme som har til-
knytning til leksjonen. Du kan også lese
teksten til en salme høyt mens en spiller
til. Eller du kan spille opptak av en
salme.
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En lærer hadde forberedt en leksjon om
tjeneste. Hun valgte en salme som under-
bygget hovedpoenget. Under leksjonen
ba hun en søster lese teksten til denne
salmen mens en annen nynnet melodien
lavt. Hun ba klassen om å tenke stille
over ordene mens de ble lest. Dette
musikkinnslaget ga klassen en sterkere
følelse av hvor viktig tjeneste er.

Still spørsmål som innbyr til
grundig ettertanke og ansporer
til diskusjon

Ved å stille de riktige spørsmålene kan
du skape ettertenksom forståelse og dis-
kusjon. Spørsmål og diskusjoner er nyt-
tige på så mange måter. De får klasse-
medlemmene til å holde seg
oppmerksomme under en leksjon. Du
kan finne ut om klassemedlemmene for-
står leksjonen. Klassemedlemmene kan
undervise hverandre ved å svare på og
diskutere spørsmål. De kan lære hvor-
dan prinsipper i evangeliet kan anven-
des i deres eget liv.

Ta stilling til hvilke spørsmål du vil
stille, allerede mens du forbereder lek-

sjoner. Følgende forslag kan være til
hjelp:

• Still spørsmål som får klassemed-
lemmene til å tenke på det aktuelle
prinsippet i evangeliet og hvordan
det angår dem selv. Tankevekkende
spørsmål begynner ofte med «hvor-
for?» eller «hvordan?» Du bør
i alminnelighet unngå spørsmål
som kan besvares med bare «ja»,
«nei» eller andre enstavelsesord.

Hvis du f.eks. har en leksjon om å
gjøre Frelseren til det sentrale i sitt liv,
kan du stille spørsmål som disse:

«Hva vil det si å bygge på Kristi
klippe?»

«Hvilke andre grunnvoller enn Kristi
klippe forekommer det at folk bygger
sitt liv på?»

«Hvordan har du blitt velsignet
når du har bygget ditt liv på Kristi
klippe?»

• Still spørsmål som ansporer klasse-
medlemmene til å fortelle om egne
tanker og erfaringer. Eksempel:

«Hvorfor befaler Herren oss å be all-
tid?»

«Hvordan har han besvart dine bøn-
ner?»

• Still spørsmål som hjelper klasse-
medlemmene å anvende evangeliets
prinsipper på seg selv. Eksempel:

«Hvordan kan vi forberede oss bedre
på å motta svar på våre bønner?»
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«Hvordan kan du få vite at Jesus Kris-
tus er verdens Frelser?»

«Hvordan kan du styrke ditt vitnes-
byrd om at Joseph Smith er en Guds
profet?»

Hvis noen stiller deg et spørsmål som
du ikke kan svare på, ber du klassemed-
lemmene hjelpe deg med å besvare det,
eller si til vedkommende at du vil finne
svaret til neste gang.

Bli ikke bekymret om klassemedlemmene
er tause et øyeblikk etter at du har stilt
et spørsmål. De trenger vanligvis tid til
å tenke ut svar. Men hvis det virker
som de ikke forstår spørsmålet, må du
kanskje formulere det på en annen måte.
Når du skal stille noen et spørsmål,
er det en god hjelp å si vedkommendes
navn først, og deretter stille spørsmålet.

Så til slutt, vær påpasselig med ikke å
avslutte en god diskusjon for tidlig for
å kunne rekke over alt det du har for-
beredt. Det viktigste er at medlemmene
føler Åndens innflytelse, at de får større
forståelse av evangeliet, lærer å anvende
evangeliets prinsipper på seg selv og
blir styrket i sin beslutning om å etterleve
evangeliet.

Inviter spesielle gjester
Du kan av og til invitere en spesiell gjest
til klassen. Du kan be et verdig medlem
av Kirken om å gi en rapport, fortelle en
historie eller bære sitt vitnesbyrd. La
vedkommende på forhånd vite hvor
mye tid han eller hun har til rådighet.
Innhent biskopens eller grenspresiden-
tens godkjennelse før du inviterer
en gjest som bor utenfor wardet eller
grenen.

En eldstenes quorumspresident inviterte
et annet medlem til å komme og fortelle
eldstene om hvordan de kunne gjøre
hjemmelærer-budskapene interessante
for barna de besøkte. Eldstene fikk ikke
bare ny forståelse av hvorfor barn
trenger å delta når hjemmelærerne er
på besøk, de fikk også mange forslag til
hvordan de kunne hjelpe barna til å
delta.

Bruk aktiviteter
Enkle aktiviteter knyttet til leksjonen
kan gjøre det lettere for klassemed-
lemmene, spesielt barn og ungdom,
å lære prinsipper i evangeliet. Slike akti-
viteter skulle være passende i forhold til
det å lære evangeliet. Mange av Kirkens
leksjonsbøker inneholder forslag til akti-
viteter.

12



Forbered leksjonen
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Det er viktig å forberede grundig de lek-
sjonene du skal undervise i, slik at du
kan fremlegge evangeliets prinsipper på
best mulig måte. Nedenstående forslag
vil være til hjelp i forberedelsen.

Finn ut hvilke ressurser som
finnes
Kirken har omhyggelig tilrettelagt god-
kjent undervisningsmateriell på grunn-
lag av Skriften og læresetninger fra pro-
feter i de siste dager. Spør din leder
i prestedømmet eller hjelpeorganisa-
sjonen om følgende ressursmateriell er
tilgjengelig for deg:

• Et lærerhefte utgitt av Kirken for din
klasse

• Eksemplarer av Skriften til klassens
medlemmer

• Liahona med læresetninger fra profe-
ter i de siste dager

• Hjelpemidler til skriftstudium på deres
språk



• Et bildesett kalt «Kunst inspirert
av evangeliet», som skulle finnes på
møtehusets bibliotek

Se over de tilgjengelige hjelpemidlene
så du kan planlegge hvordan du vil
bruke dem i leksjonene. Du trenger ikke
avansert materiell for å være en effektiv
lærer. Kristus underviste om mange ting
i enkle omgivelser. Den viktigste inn-
flytelsen i din undervisning er Ånden.
Passende bruk av undervisningshjelpe-
midler sammen med Åndens veiledning
gir det største utbytte når det gjelder å
lære evangeliet.

Begynn forberedelsene tidlig
Forbered leksjonene tidlig. Det er ofte
nyttig å begynne å lese leksjonene noen
uker før du skal undervise. Da har du
tid til å tenke igjennom og be angående
leksjonsemner og forberede deg på beste
måte.

Konsentrer deg om leksjonens
formål
Enhver leksjon du underviser i, skulle
ha et formål. For eksempel kan formålet
med en leksjon om faste være å hjelpe
klassemedlemmene til å forstå hvilke
velsignelser som følger med faste, eller
betydningen av å faste for et bestemt
formål på fastesøndag. Presentasjonene
og diskusjonen skulle være konsentrert
om det formålet.

For å finne formålet med en leksjon leser
du leksjonsmaterialet og medfølgende
skriftsteder. Be Herren om hjelp til å for-
stå de viktigste budskapene i denne lek-

sjonen til dem du underviser. Spør deg
selv: «Hva skulle min undervisning føre
til for dem jeg underviser, som et resul-
tat av denne leksjonen?» Mange leksjo-
ner i Kirkens leksjonsbøker inneholder
et uttrykt formål. Disse kan være en
hjelp til å avgjøre hvordan hver leksjon
skulle påvirke dem du underviser.

Ta stilling til hva du vil
undervise om
Når du har funnet formålet med en lek-
sjon, tar du stilling til hvilke prinsipper
du skal undervise om for å oppfylle for-
målet. De fleste leksjonsbøker inne-
holder skriftsteder, historier og annet
stoff til hjelp i undervisningen. Men ofte
inneholder en leksjon mer stoff enn du
vil kunne bruke på den tiden du har til
rådighet. I slike tilfeller skulle du velge
ut det materialet som har størst nytte-
verdi for dem du underviser. Spør deg
selv: «Hvilke læresetninger og prinsip-
per i denne leksjonen vil hjelpe klasse-
medlemmene å møte de utfordringene
de nå opplever?»

Hvis du har behov for materiale som
ikke finnes i leksjonsboken eller Skriften,
kan du vurdere å bruke historier og taler
fra Budskap fra Det første presidentskap,
Besøkende lærerinners budskap og Liahona,
spesielt budskap fra generalkonferan-
sene.

Når du skal ta stilling til hva du skal
undervise om:

• Studer leksjonens innhold med en
bønn i ditt hjerte.

14



• Sett opp en liste over de viktigste lære-
setninger og prinsipper i leksjonen.

• Ha alltid elevenes situasjon og bak-
grunn i tankene.

• Følg Åndens veiledning.

Vanligvis er det best å konsentrere seg
om ett eller to viktige prinsipper.

Bestem deg for hvordan du vil
undervise
Når du har tatt stilling til hva du skal
undervise om, må du avgjøre hvordan
du vil undervise. Studer materialet og
tenk ydmykt igjennom hvordan du best
kan fremlegge det for dem du under-
viser. Teknikkene du bruker, skulle
hjelpe elevene å forstå og anvende det
du lærer dem.

Studer nøye skriftsteder, historier og
annet som leksjonen omhandler, og even-
tuelle andre skriftsteder som vil gjøre
det lettere å undervise i læresetningen
eller prinsippet. Vær forberedt på
å hjelpe klassemedlemmene å forstå
hvordan Skriften kan anvendes på dem
(se 1. Nephi 19:23).

Vurder også å bruke historier og eksem-
pler fra ditt eget liv og klassemedlem-
menes liv. Eksempel: En tenåring sluttet
å røke etter en prestedømsklasse om Vis-
domsordet, der læreren beskrev hvordan
hans egen bror hadde klart å vende seg
av med denne uvanen. Dette eksemplet
viste at en som røkte, greide å legge av

denne uvanen. Ved å høre denne histo-
rien fikk dette klassemedlemmet hjelp til
å bestemme seg for å forandre sitt liv.

Du vil finne informasjon om undervis-
ningsteknikker som vil gjøre det lettere å
fremlegge leksjonen, på s. 9–12 i denne
boken.

Planlegg en konklusjon
Frelseren oppsummerte ofte sin under-
visning og oppfordret folk til å anvende
den på seg selv (se lignelsen om den
barmhjertige samaritan, Lukas 10:30–37).
Ved avslutningen av en leksjon skulle
du repetere og oppsummere det du har
undervist i. Foreslå måter klassemed-
lemmene kan anvende evangeliets lære-
setninger eller prinsipper på, og be dem
foreslå andre måter. Oppmuntre dem til
å prøve en av disse idéene gjennom
kommende uke. I senere leksjoner kan
du spørre dem hvilke erfaringer de
gjorde.

Elevene i en lærers klasse ble bedt om
å utføre en anonym tjenestegjerning
hver dag i en hel uke. Ved begynnelsen
av neste klasseperiode ba læreren om
en kort rapport. Flere klassemedlemmer
fortalte begeistret om sine erfaringer
og gleden de hadde følt ved å omsette
denne leksjonen i praksis. Den positive
tilbakemeldingen fra disse klassemed-
lemmene motiverte andre til selv å yte
større tjeneste.
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Forstå dem du underviser
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Det er viktig å forstå dem du underviser.
Ta klassemedlemmenes modenhet og
erfaring i betraktning. Folk i ulik alder
har forskjellige behov og lærer på for-
skjellige måter.

Barn
Barn utvikler seg fysisk, sosialt, følelses-
messig og åndelig. Ha hvert barns talen-
ter, evner og behov i tankene når du for-
bereder leksjonen.

Barn liker variasjon. Bruk korte historier,
enkle leker, bilder, konkretiseringer og
sanger for å holde på interessen.

Barn er ennå i ferd med å lære å dele,
å lære vennlighet og tålmodighet. Hjelp
dem å overvinne utilstrekkelighet på

disse områdene ved å minne dem om
Jesu eksempel og oppmuntre dem til å
følge ham.

Barn er tillitsfulle og tror alt. De vil tro
det du lærer dem. De vil også holde øye
med deg og følge ditt eksempel.

Ungdom
Tiden mellom barndom og voksen alder
er noen ganger vanskelig og utfordren-
de. Klassemedlemmer kan ha mange an-
svarsoppgaver i familien, på skolen og
på arbeid. Følgende forslag kan gjøre det
lettere for deg å påvirke de unge til det
gode:

Forbered hver leksjon slik at den har
direkte relevans for dem. Hjelp dem å se
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hvordan evangeliet kan gi svar på deres
spørsmål og hjelpe dem å treffe gode
valg.

Unge mennesker kan føle at de står
alene eller at de ikke blir verdsatt. Gjør
hver enkelt til en viktig del av klassen
din. Det å tilhøre en gruppe som etter-
lever evangeliets normer, gir de unge
åndelig styrke og hjelp til å holde seg
rene.

Vis at du har respekt for deres meninger.
Oppmuntre dem til å delta i leksjonen
og diskutere sine tanker med deg og
med hverandre.

Voksne
Voksne klassemedlemmer er i forskjellig
alder og har forskjellig bakgrunn
og erfaring. Bruk disse ulikhetene til å
berike klassen. Oppfordre klassemed-
lemmene til å dele med klassen av den
visdom de har tilegnet seg gjennom erfa-
ring. Benytt deg av deres mange talen-
ter.

Undervis i evangeliet på en enkel måte.
Den hellige ånd vil hjelpe klassemedlem-
mene å forstå og anvende sannhetene
på seg selv.



Belønningene ved å undervise
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Som lærer kan du oppleve gleden ved å
hjelpe andre å vokse i kunnskap om
evangeliet. Din flid og det arbeid du gjør
for å undervise i evangeliet, vil hjelpe
andre til å utvikle sterkere vitnesbyrd
om Frelseren og etterleve budene.

En Søndagsskole-lærer var bekymret
over at det fantes mange andre i klassen
som var bedre kvalifisert til å undervise
enn han var. Han lurte på om hans
undervisning ville ha noen virkning.
Så en søndag trakk et klassemedlem
ham til side og sa at fordi hennes mann
hadde følt Ånden i klassen, hadde
han nå gått med på å samle familien til
familiebønn hver dag. Han hadde også
til hensikt å forberede seg til å reise
til templet for at de kunne bli beseglet
som familie. Hun ga uttrykk for sin

kjærlighet og takknemlighet for alt lære-
ren hadde gjort for å innby Ånden til
klassen. Læreren ble fylt av ydmykhet,
og han forsto den sanne hensikt med
å undervise og hvilke belønninger det
medfører.

Når du underviser, vil både du og dine
elever bli velsignet. Din kunnskap
om evangeliet og ditt vitnesbyrd om
Frelseren vil bli styrket når du studerer,
forbereder og underviser i leksjoner
om evangeliet. Du vil i større grad føle
kjærlighet til andre. Du vil føle at Ånden
utøses i større grad ved at du ydmykt
og flittig søker å leve i samsvar med det
du underviser. Ditt liv vil bli beriket
gjennom din tjeneste som lærer.



Administrering av lærerutviklingen i grenen
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Grenspresidentskapet har ansvar for
kvaliteten på undervisningen i grenen.

Lærerutviklingskoordinatores
ansvar
Når antall medlemmer i grenen øker,
kaller og beskikker et medlem av grens-
presidentskapet en lærerutviklingsko-
ordinator til å ha tilsyn med lærerutvik-
lingen. Koordinatoren kan være en bror
eller en søster. Han eller hun er medlem
av grensrådet og virker som ressurs-
person for prestedømslederne og lederne
i hjelpeorganisasjonene i deres bestrebel-
ser på å bedre undervisningen i evange-
liet. Koordinatoren hjelper lederne med
å planlegge og lede lærerutviklingsmøter
og underviser i kurset »Undervisning i
evangeliet» når han/hun blir bedt om det.

Lederstøtte til lærerne
Prestedømslederne og lederne i hjelpe-
organisasjonene har ansvar for kva-
liteten på undervisningen i evangeliet
innenfor sine organisasjoner. De er for-
bilder på høyverdig undervisning og
hjelper lærerne å forstå hvor viktig kallet
deres er. De takker, hjelper og opp-
muntrer de lærerne de arbeider sammen
med. Det fortreffelige ved undervisning
i Kirken vil bli enda bedre når lederne
gir omsorgsfull støtte og oppmuntring
til lærerne innenfor sine organisasjoner.

Lærerutviklingsmøter
Alle prestedømsledere og ledere i hjelpe-
organisasjonene skal være med på et
lærerutviklingsmøte en gang hver tredje



måned for å lære prinsipper, metoder og
ferdigheter når det gjelder undervisning
i evangeliet og læring. Lærerutviklings-
koordinatoren tar initiativ til å tidfeste og
planlegge lærerutviklingsmøter i sam-
råd med prestedømslederne og lederne
i hjelpeorganisasjonene. Møtene skulle
legges til et tidspunkt som passer for
lærere og ledere og ikke kommer i kon-
flikt med søndagens regulære møteplan.
Møtene skulle vanligvis ikke vare mer
enn én time.

Et lærerutviklingsmøte kan omfatte:

• Et kort budskap fra et medlem av
grenspresidentskapet, en prestedøms-
leder eller en leder fra en hjelpe-
organisasjon om et prinsipp innen
undervisning eller læring.

• Presentasjon av en undervisnings-
metode eller -ferdighet ved en
prestedømsleder, leder av en hjelpe-
organisasjon eller en lærer.

• Tid for lærere og ledere til å utveksle
idéer og drøfte hvordan bestemte
klassemedlemmer kan hjelpes.

Etter hvert som antallet lærere og ledere
øker i grenen, kan det holdes et lærerut-
viklingsmøte hvert kvartal for:

• Lærere og ledere for medlemmer som
er 18 år og eldre.

• Lærere og ledere for medlemmer som
er 12 t.o.m. 17 år.

• Lærere og ledere i Primær.

Disse møtene kan planlegges slik at det
blir holdt ett hver måned.

Kurset »Undervisning i
evangeliet”
Kurset »Undervisning i evangeliet»
gir medlemmene et grunnlag for å bli
bedre lærere i evangeliet i sitt hjem
og på Kirkens møter. Det gis en oversikt
over kurset på s. 21–22 i dette heftet.
Lærerutviklingskoordinatoren under-
viser i dette kurset med mindre grens-
presidentskapet kaller et annet medlem
av grenen til det. 

Grenspresidentskapet innbyr medlem-
mer til å ta dette kurset. Vanligvis har
ikke kurset flere enn 10 deltakere av
gangen for at hver enkelt kan få anled-
ning til å delta fullt ut.
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Oversikt over kurset «Undervisning i evangeliet»
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Kurset «Undervisning i evangeliet» gir
alle medlemmer av Kirken anledning til
å lære hvordan man blir bedre lærere.
Kursleder er lærerutviklingskoordina-
toren eller en annen erfaren lærer kalt av
grenspresidenten. Kurset kan holdes i
Søndagsskole-perioden eller på et annet
passende tidspunkt. Hvis kurset holdes
for ledere og lærere fra en spesiell orga-
nisasjon, kan det inngå som en del av
deres regulære lederskapsmøte. Når av-
stander eller romkapasitet gjør det van-
skelig å holde kurset i Søndagsskole-
perioden, kan man vurdere en
kombinasjon av hjemmestudium og
noen klassemøter (der hvert møte dek-
ker flere leksjoner).

Denne boken inneholder idéer til hver
leksjon. Når lederen forbereder en lek-
sjon, skulle han eller hun bruke forsla-
gene i «Bruk forskjellige undervis-
ningsteknikker». Ved slutten av hver
leksjon skulle lederen oppfordre klasse-
medlemmene til å omsette i praksis det
de har lært den dagen, enten i en klasse
i kirken eller på familiens hjemmeaften.
Det vil i stor grad bidra til deres ut-
vikling som lærere. Med unntak av de
forhold som er nevnt, skulle kurset gå
over en åtte-ukers periode i henhold
til nedenstående plan. Nedenstående
forslag er til kurslederen.

Uke 1
Gi hvert klassemedlem et eksemplar av
denne boken, og gjennomgå innholdet.
Konsentrer leksjonen om innledningen
og delen «Forbered deg åndelig». Frem-
hev hvor viktig det er å bli beskikket og
å etterleve evangeliet for å kunne ha
Ånden med seg. 

Uke 2
Fokuser på «Ha kjærlighet til dem
du underviser» i delen «Undervis slik
Jesus underviste». Slå også opp på
aldersgruppe-kjennetegnene på s. 16–17
i denne boken. Be klassemedlemmene
fortelle om erfaringer med at det å forstå
eller nå frem til familiemedlemmer eller
klassemedlemmer med kjærlighet, har
gitt positivt resultat. Du kan også drøfte
hvordan lærere kan nå frem til og gi
næring til hvert enkelt medlem alt etter
hvilke behov han eller hun har, spesielt
gjelder det nye konvertitter og funk-
sjonshemmede medlemmer.

Uke 3
Fokuser på «Undervis i evangeliets
sannheter» i delen «Undervis slik Jesus
underviste». Fremhev viktigheten av å
undervise i læren, trofast, entydig og
enkelt, bruke Skriften i undervisningen
og sette opp en plan for personlig stu-
dium av evangeliet.



Uke 4
Fokuser på «Undervis ved Ånden»
i delen «Undervis slik Jesus underviste».
Hjelp klassemedlemmene å føle seg opp-
muntret ved at de kan gjøre seg kvalifi-
sert til å ha Ånden med seg når
de underviser. Lær dem å gjenkjenne
og følge Ånden.

Uke 5
Fokuser på «Oppfordre til å lære med
flid» i delen «Undervis slik Jesus under-
viste». Legg vekt på hvordan lærere
konkret kan hjelpe dem de underviser,
til å ta ansvar for å tilegne seg evangeliet
og leve mer i samsvar med det.

Uke 6
Fokuser på «Skap en god læreatmo-
sfære» i delen «Undervis slik Jesus
underviste». Hjelp klassemedlemmene å
forstå hvordan de kan bidra til å skape
en atmosfære der alle deltar og ønsker å
lære.

Uke 7
Fokuser på delen «Bruk forskjellige
undervisningsteknikker». Det skal om-
tanke og kreativitet til for å tilrettelegge
en virkningsfull leksjon, og stoffet
i denne delen kan være til stor hjelp.
Be klassemedlemmene demonstrere eller
fortelle om erfaringer med de teknik-
kene som omhandles i denne delen.

Uke 8
Fokuser på delen «Forbered leksjonen».

Hjelp klassemedlemmene å forstå viktig-
heten av å begynne leksjonsforberedel-
sen tidlig, og drøft hvordan man kan
planlegge og presentere virkningsfulle
leksjoner.

På et passende tidspunkt i kurset kan
du fremheve elementer i delen «Beløn-
ningene ved å undervise». Be klasse-
medlemmene fortelle hvordan lærere
har kommet til å bety svært mye for
dem, og hvordan de selv som lærere har
vært i stand til å hjelpe andre.

Når kurset er ferdig, oppmuntrer du
deltakerne til å fortsette å forbedre seg
som lærere. Hvis de nylig er kalt til klas-
selærer, skulle deres prestedømsleder
eller leder i hjelpeorganisasjonen ha et
møte med dem og gi dem en kort orien-
tering om klassen og dens medlemmer.
Deretter skulle de med jevne mellom-
rom avlegge rapport om sin fremgang
og ta opp spesielle behov og utfor-
dringer med sin prestedømsleder eller
leder i hjelpeorganisasjonen. De kan
invitere en leder til å besøke klassen og
hjelpe dem med hva som helst. Lærerut-
viklingskoordinatoren er en fast ressurs
til hjelp for alle lærere – de som er kalt
til klasselærere, og de som underviser i
sine familier og i lederskapsstillinger.
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Anskaffelse av Kirkens materiell og
opplysninger om slektshistorie
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Lokale ledere og andre medlemmer kan
bestille materiell fra Kirken, inkludert
Skriftene, studiekurs, Kirkens tidsskrifter,
garmenter og tempeltøy fra sitt lokale
distribusjonssenter eller servicesenter,
fra Salt Lake distribusjonssenter eller på
Kirkens offisielle nettside: www.lds.org.

Opplysninger angående slektshistorisk
arbeid finnes på Kirkens slektshistoriske
nettside: www.familysearch.org.
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