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  Till biskopar och grenspresidenter
  Gå igenom dessa anvisningar och ge sedan detta tryckta 
exemplar till Söndagsskolans president. 

    Till Söndagsskolans presidenter
    •   När du har gått igenom dessa anvisningar presenterar 

du dem för medlemmarna i församlings- eller grensrådet 
under nästa rådsmöte. Du kan se anvisningarna eller 
ladda ner ytterligare exemplar på   lds.org/manuals  .

    •   Be rådsmedlemmarna avgöra vilket material som behövs 
under 2012. (Tänk på att i vissa av kyrkans områden 
skickas material automatiskt till församlingar och grenar.)

    •   Be rådsmedlemmarna informera lärarna om att det 
mesta av materialet kan ses och laddas ner från internet 
på   lds.org/manuals  .

    •   Om ni behöver tryckt material kan det beställas från ert 
lokala distributionscenter eller från   store.lds.org  .        

 ANVISNINGAR GÄLLANDE 
STUDIEMATERIAL för 2012 
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 ALLMÄNT STUDIEMATERIAL FÖR SÖNDAGAR 2012
  Används där kyrkan är väl etablerad 

Det mesta av det här materialet kan ses och laddas ner från internet på   lds.org/manuals  .

Om tryckt material behövs kan det beställas från det lokala distributionscentret eller på   store.lds.org  .

 Organisation  Lektionsböcker och resursmaterial 

 Melkisedekska 
 prästadömet och 
Hjälpföreningen 

FÖRSTA SÖNDAGEN 

   Skrifterna ;   Handbok 2: Kyrkans förvaltning   (08702 180);  kyrkans tidningar ;   Döttrar i mitt rike: Hjälp-

föreningens historia och verksamhet   (06500 180);   Handledning för prästadömets och biorganisationernas 

ledare   (31178 180); material från de världsomfattande ledarutbildningsmötena;   Handledning för familjen   

(31180 180) och annat godkänt resursmaterial 

  ANDRA OCH TREDJE SÖNDAGEN 

    Kyrkans presidenters lärdomar: George Albert Smith   (36786 180) 

  FJÄRDE SÖNDAGEN 

  Lärdomar för vår tid: tal från generalkonferensen; se  sidan   6  

  FEMTE SÖNDAGEN 

  Ämnen och godkänt material bestäms av biskopsrådet 

 Aronska prästadömet 
och Unga kvinnor 

   Aronska prästadömet 1   (34820 180)

   Resurshandledning för aronska prästadömet 2012  (fi nns enbart på internet på   lds.org/manuals  )

    Unga kvinnor 1   (34823 180)

   Resurshandledning för unga kvinnor 2012  (fi nns enbart på internet på   lds.org/manuals  ) 

 Andra resurser är  kyrkans tidningar ;   Min plikt mot Gud: För aronska prästadömsbärare   (06746 180); 

  Unga kvinnor: Personlig tillväxt   (36035 180);   Vägledning för de unga   (36550 180);   Stå fast i din tro   

(36863 180);   Predika mitt evangelium   (36617 180) och DVD:n  Strength of Youth Media 2012.  

 Primärföreningen   18 MÅNADER – 2 ÅR (BARNTILLSYNSKLASSEN) 

    Sen edra små: Lektionsbok för barntillsynen   (37108 180) 

3–11 ÅR (SAMLINGSSTUNDEN) 

Programförslag till samlingsstunderna 2012: Välj det rätta   (08710 180) 

3 ÅR (SOLSTRÅLEKLASSEN) 

    Primär 1: Jag är Guds lilla barn   (34969 180) 

  4–7 ÅR (KLASSERNA VDR 4, 5, 6 OCH 7) 

    Primär 2: Välj det rätta A   (34484 180) 

  8–11 ÅR (KÄMPARKLASSERNA 8, 9, 10 OCH 11) 

    Primär 4: Mormons bok   (34594 180) 

 Annat undervisningsmaterial är  kyrkans tidningar ,  illustrerade böcker om skrifterna ;   Evangeliebilder   

(06048 090);   Barnens sångbok   (34831 180) och Visual Aids Cutouts (urklippsbilder) (enskilda paket 1–10). 
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 Organisation  Lektionsböcker och resursmaterial 

 Söndagsskolan 12–13 ÅR 

Förbered dig för upphöjelse — Lärarhandledning   (31384 180) 

14–18 ÅR 

Mormons bok: Evangeliets lära — Lärarhandledning   (35683 180)

Mormons bok — Elevens studievägledning   (35684 180) 

VUXNA 

Mormons bok: Evangeliets lära — Lärarhandledning   (35683 180)

Mormons bok — Elevens studievägledning   (35684 180) 

VUXNA 

Evangeliets principer,   nya utgåvan (06195 180). Den här kursen är till för undersökare, nya medlemmar, 

medlemmar som vill bli aktiva igen och andra som behöver grundläggande undervisning om evangeliet. 

Läraren bestämmer i vilken ordning lektionerna ska hållas enligt klassmedlemmarnas behov. 

 Övriga kurser  Lektionsböcker och resursmaterial 

 Undervisa om 
 evangeliet 

Undervisning: Den högsta kallelsen   (36123 180), sidorna 185–239

  (12 veckor) 

 Relationer i 
 äktenskapet och 
familjen 

Relationer i äktenskapet och familjen — Lärarhandledning   (35865 180)

Relationer i äktenskapet och familjen — Studiehandledning   (36357 180)

  (16 veckor) 

 Tempeltjänst och 
 släktforskning 

Instructor’s Guide to Temple and Family History Work   [Lärarens handledning till tempeltjänst och släkt-

forskning] (35804)

Member’s Guide to Temple and Family History Work   [Medlemmens handledning till tempeltjänst och 

släktforskning] (36795)

  (7 veckor) 

 Tempelförberedelse Undervisning från höjden: Förberedande tempelseminarium — Lärarhandledning   (36854 180)

Förbered dig för det heliga templet   (36793 180)

  (7 veckor) 

   Allt material i den här uppställningen fi nns inte översatt eller tillgängligt på internet på alla de språk som använder de allmänna kurserna. 
Använd materialet allteftersom det blir tillgängligt.

Allmänt studiematerial för söndagar 2012
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 GRUNDLÄGGANDE STUDIEMATERIAL 
FÖR SÖNDAGAR 2012
  Används där kyrkan nyligen organiserats i ett område eller där det  allmänna studiematerialet för söndagar  ännu 
inte fi nns att tillgå på ett språk. Efter godkännande av de sjuttios presidentskap eller områdespresidentskapet kan 
stavspresidenter besluta att använda det  grundläggande studiematerialet för söndagar  i områden och på språk där 
kyrkan är mer etablerad och där detta är till större nytta för medlemmarna än det  allmänna studiematerialet för 
söndagar . 

Det mesta av materialet kan ses och laddas ner från internet på   lds.org/manuals  .

Om tryckt material behövs kan det beställas från det lokala distributionscentret eller på   store.lds.org  .

 Organisation  Lektionsböcker och resursmaterial 

 Melkisedekska 
 prästadömet och 
Hjälpföreningen 

FÖRSTA SÖNDAGEN 

   Skrifterna ;  kyrkans tidningar ;   Handledning för prästadömets och biorganisationernas ledare   (31178 180); 

Handledning för familjen   (31180 180) och andra resurser som kyrkan godkänt 

ANDRA OCH TREDJE SÖNDAGEN 

Prästadömets plikter och välsignelser, del B   (31112 180)

Den sista dagars heliga kvinnan, del B   (31114 180) 

FJÄRDE SÖNDAGEN 

  Lektionerna till Lärdomar för vår tid tas från tal i det senaste generalkonferensnumret av  Ensign  eller 

Liahona  (se  sidan 6  i det här dokumentet för anvisningar om hur man väljer ut tal). Om tidningarna inte 

fi nns på språket kan budskap från första presidentskapet och besökslärarnas budskap användas. 

FEMTE SÖNDAGEN 

  Ämnen och godkänt material bestäms av grenspresidentskapet 

 Aronska prästadömet 
och Unga kvinnor 

  FÖRSTA, FJÄRDE OCH FEMTE SÖNDAGEN 

    Aronska prästadömet 1   (34820 180) eller   Unga kvinnor 1   (34823 180). Undervisa lektionerna i ordnings-

följd under två år, upprepa sedan. Om  Aronska prästadömet 1  och  Unga kvinnor 1  inte fi nns att tillgå 

kan man använda   Prästadömets plikter och välsignelser, del A   (31111 180) och   Den sista dagars heliga 

kvinnan, del A   (31113 180) för första, fjärde och femte söndagarnas lektioner. 

  ANDRA OCH TREDJE SÖNDAGEN 

    Prästadömets plikter och välsignelser, del B   (31112 180)

    Den sista dagars heliga kvinnan, del B   (31114 180) 

 Annat resursmaterial är  kyrkans tidningar ;   Min plikt mot Gud: För aronska prästadömsbärare   (06746 180); 

  Unga kvinnor: Personlig tillväxt   (36035 180);   Vägledning för de unga   (36550 180) och   Stå fast i din tro   

(36863 180). 
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 Organisation  Lektionsböcker och resursmaterial 

 Primärföreningen 18 MÅNADER – 2 ÅR (BARNTILLSYNSKLASSEN) 

    Sen edra små: Lektionsbok för barntillsynen   (37108 180) 

3–11 ÅR (SAMLINGSSTUNDEN) 

Programförslag till samlingsstunderna 2012: Välj det rätta   (08710 180) 

3 ÅR 

Primär 1: Jag är Guds lilla barn   (34969 180) 

4–7 ÅR 

Primär 2: Välj det rätta A   (34484 180) 

8–11 ÅR 

Primär 4: Mormons bok   (34594 180) 

 Annat undervisningsmaterial som kan användas i alla klasser är  kyrkans tidningar ,  illustrerade böcker om 

skrifterna ,   Evangeliebilder   (06048 090),   Barnens sångbok   (34831 180) och Visual Aids Cutouts (urklipps-

bilder) (enskilda paket 1–10). 

 Söndagsskolan 12–18 ÅR 

Mormons bok: Evangeliets lära — Lärarhandledning   (35683 180) 

VUXNA 

Mormons bok: Evangeliets lära — Lärarhandledning   (35683 180) 

VUXNA 

Evangeliets principer,   nya utgåvan (06195 180). Om boken inte fi nns att tillgå kan den tidigare utgåvan av 

Evangeliets principer   (31110 180) användas. Om ingen av utgåvorna fi nns att tillgå kan   Gospel Fundamentals   

[Grundläggande lärdomar i evangeliet] (31129) användas. Den här kursen är till för undersökare, nya medlem-

mar, medlemmar som vill bli aktiva igen och andra som behöver grundläggande undervisning om evangeliet. 

Läraren bestämmer i vilken ordning lektionerna ska hållas enligt klassmedlemmarnas behov. 

 Övriga kurser  Lektionsböcker och resursmaterial 

 Undervisa om 
 evangeliet 

Undervisning: Den högsta kallelsen   (36123 180), sidorna 185–239 (12 veckor). Om boken inte fi nns att 

tillgå kan ni använda   Handledning för undervisning   (34595 180), sidorna 18–20 (8 veckor). 

 Relationer i 
 äktenskapet och 
familjen 

Relationer i äktenskapet och familjen — Lärarhandledning   (35865 180)

Relationer i äktenskapet och familjen — Studiehandledning   (36357 180)

  (16 veckor) 

   Allt material i den här uppställningen fi nns inte översatt eller tillgängligt på internet på alla de språk som använder det grundläggande studie-
materialet för söndagar. Använd materialet allteftersom det blir tillgängligt.        

Grundläggande studiematerial för söndagar 2012
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  Studiekursåret börjar den 1 januari i hela världen. 
Använd följande anvisningar när ni organiserar prästa-
dömskvorum och klasser.

   Melkisedekska prästadömet 
och Hjälpföreningen

  (Se   Handbok 2: Kyrkans förvaltning  [2010], 7.8.1 ,  9.4.1 )

  De fl esta söndagar träffas melkisedekska prästadömet 
och Hjälpföreningen separat men studerar samma ämnen 
och använder samma material.

   FÖRSTA SÖNDAGEN.  Äldstekvorumets, högpräst-
gruppens och Hjälpföreningens ledare planerar var för 
sig det här mötet för den egna organisationen och kan 
använda materialet för första söndagen som fi nns på sid-
orna  2  och  4 .

  Den första söndagen undervisar en medlem av äldstekvo-
rumets presidentskap eller högprästernas gruppledar-
skap. Melkisedekska prästadömets ledare använder det 
här mötet till att undervisa om evangeliets lära och hjälpa 
bröderna att ägna sig aktivt åt sina plikter i prästadömet. 
Kvorum- och gruppledarna söker Andens vägledning när 
de beslutar vilka ämnen man ska undervisa om. Exem-
pel på ämnen är hemundervisning, hur man utför präs-
tadömsförrättningar och ger välsignelser, stärker äkten-
skapet och familjen, tjänar, utför missionsarbete, behåller 
omvända, aktiverar, bidrar till andlig och timlig välfärd 
samt tempeltjänst och släktforskning. Kvorum- och 
gruppledarna kan också använda tiden till att planera sätt 
att hjälpa andra, ge uppdrag och be om rapporter om 
tidigare uppdrag.

  En medlem av Hjälpföreningens presidentskap undervisar 
den första söndagen. Hjälpföreningens ledare använder 
det här mötet till att undervisa om evangeliets lära och 
hjälpa systrarna att delta aktivt i Hjälpföringens verksam-
het. Medlemmarna av Hjälpföreningens presidentskap 
söker Andens vägledning när de bestämmer vilka ämnen 
man ska undervisa om. Exempel på ämnen är kvinnors 
uppgifter och ansvar i evangeliet, stärka äktenskap och 
familj, besöksundervisning, tjänande, missionsarbete, 
behålla omvända, aktivering, andlig och timlig välfärd, 
tempeltjänst och släktforskning och Hjälpföreningens 
historia och syften. Man kan också ge systrarna tid att 
bära sitt vittnesbörd.

   ANDRA OCH TREDJE SÖNDAGEN.  Bröderna som har 
melkisedekska prästadömet och Hjälpföreningens systrar 
får undervisning från boken  Kyrkans presidenters lär-
domar: George Albert Smith.  Undervisningen kan ges av 
ledare eller av lärare i kvorum och grupper, eller Hjälpför-
eningens lärare. Lektionerna bör i allmänhet hållas i den 
ordning de framläggs i boken.

  Ledarna i äldstekvorum, högprästernas grupp och Hjälpför-
eningen ser till att alla medlemmar som är 18 år och äldre 
får ett exemplar av  Kyrkans presidenters lärdomar: George 
Albert Smith  för personliga studier, oavsett om de kan när-
vara på mötena eller inte. Ledarna uppmuntrar dem som 
kommer till mötena att ta med sig sitt eget exemplar av 
boken och om möjligt av skrifterna.

  Om en stavskonferens eller andra möten krockar med 
någon av de här lektionerna, avgör stavspresidenter och 
biskopar om den ska hållas en annan söndag eller inte.

   FJÄRDE SÖNDAGEN — LÄRDOMAR FÖR VÅR TID.  
Lektionerna utformas av tal i det senaste generalkonfe-
rensnumret av  Ensign  eller  Liahona.  Talen fi nns också på 
internet (på många språk) på   conference.lds.org  . Under-
visningen kan ges av ledare eller av lärare i kvorum och 
grupper, eller Hjälpföreningens lärare. Stavspresidenten 
eller biskopen väljer budskapen. I konferensnumren fi nns 
ytterligare anvisningar.

   FEMTE SÖNDAGEN (I FÖREKOMMANDE FALL). 
 Biskopen beslutar vilket ämne man ska undervisa om 
och vem som ska undervisa om det (vanligtvis en med-
lem i församlingen eller staven) och om Hjälpföreningens 
systrar och bärare av melkisedekska prästadömet ska ha 
mötet gemensamt eller var för sig. 

    Aronska prästadömet och Unga kvinnor

  (Se   Handbok 2,  8.11 ,  10.6 )

  Aronska prästadömets kvorum har vanligtvis söndagens 
kvorummöte och undervisning var för sig. De kan emel-
lertid ha gemensamt möte om det bara är få unga män 
i aronska prästadömets ålder som bor inom enheten. 
Samma riktlinjer gäller Unga kvinnors klasser. Unga män 
som bär aronska prästadömet och unga kvinnor kan då 
och då ha gemensamma söndagslektioner under ledning 
av biskopen.

SÖNDAGENS KVORUM och KLASSER
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  Unga män som bär aronska prästadömet och unga kvin-
nor undervisas från böckerna som anges på  sidorna    2  
och  4 . Ledarna kan inbjuda ungdomar att hålla en del av 
lektionen.

    Primärföreningen

  (Se   Handbok 2,  11.4 )

  Ledarna bör placera barnen i primärklasser alltefter deras 
ålder den 1 januari. Om det fi nns tillräckligt många barn 
bör man ha separata klasser för varje åldersgrupp. Där 
det är ont om klassrum eller lärare kan barn i olika åldrar 
grupperas ihop.

  När det är möjligt bör en barntillsynsklass hållas för barn 
när de fyllt 18 månader. Föräldrarna beslutar om deras 
barn ska vara med i klassen. Barn som är två år gamla den 
1 januari fortsätter att gå i barntillsynsklassen till slutet av 
2012. Barn som är tre år den 1 januari börjar i solstråle-
klassen eller i den yngsta kombinerade klassen.

  Barnen undervisas från böckerna i uppställningarna på 
 sidorna 2  och  5 .

  Där så är lämpligt kan yngre barn delta i Primärs sam-
lingsstund medan de äldre barnen går i sina klasser. Halv-
vägs genom Primär byter de två grupperna plats. Där det 
fi nns få barn kan de två grupperna ha möte tillsammans. 
Om de två grupperna har skilda möten bör samlings-
stunden för de äldre barnen hållas under samma tid som 
aronska prästadömets och Unga kvinnors klasser.

  Barn som fyller tolv under året börjar närvara vid aronska 
prästadömets kvorummöte eller Unga kvinnors lektion 
under Primärs samlingsstund. Under Primärs lektionstid 
fortsätter vanligtvis de barn som nyligen fyllt 12 år att när-
vara vid Primärs lektioner till januari påföljande år. Men 
biskopen och andra församlingsledare kan samråda för 
att avgöra om dessa 12-åringar har större nytta av att när-
vara vid Söndagsskolans klass för 12- och 13-åringar. När 
ledarna ska fatta detta beslut bör de överväga barnens 
behov och vid vilken tid på året barnen fyller 12. Deras 
beslut gäller alla barn som fyller 12 under året.

    Söndagsskolan

  (Se   Handbok 2,  12.4 )

  Söndagsskolan är till för medlemmar som är 12 år och 
äldre den 1 januari. Barn som fyller 12 under året stannar 
antingen kvar i sin primärklass under Söndagsskolan 

eller börjar i klassen för 12- till 13-åringar, efter beslut av 
biskopen i samråd med andra församlingsledare. 

  Där det fi nns tillräckligt många ungdomar kan separata 
klasser ordnas för varje åldersgrupp. Där det är få ung-
domar eller där det är ont om klassrum eller lärare, kan 
ungdomar i olika åldrar grupperas ihop. Varje församling 
med tillräckligt många unga ensamstående vuxna kan 
låta dem ha en egen klass i Söndagsskolan. 

  Söndagsskolans kurser och resurser som kan användas för 
att undervisa dem visas i uppställningarna på  sidorna    3  
och  5 .

    Övriga kurser

  För information om övriga kurser, se uppställningarna på 
 sidorna   3  och  5 . De här kurserna hålls efter behov under 
ledning av biskopsrådet. De hålls vid tider som passar 
deltagarna, till exempel under söndagsskoletid.

    Medlemmar med handikapp

  Ledarna bör tillse att medlemmar med handikapp får 
veta vilket studiematerial som fi nns som är anpassat efter 
deras behov. För information om sådant material kan 
ni kontakta distributionscentret som betjänar er enhet 
eller gå till   store.lds.org  . Annan bra information fi nns på 
   disabilities.lds.org  .

    Förbättra inlärning och undervisning

  (Se   Handbok 2,  5.5 ,  12.5 ) 

  Prästadömets och biorganisationernas ledare har ansvar 
för att se till att inlärningen och undervisningen förbättras 
i sina organisationer. De hjälper nya lärare och ger hela 
tiden anvisningar och stöd. Medlemmarna av Söndags-
skolans presidentskap i församlingen är församlingens 
experter i arbetet med att förbättra inlärning och under-
visning. På inbjudan av biskopsrådet, prästadömsledarna 
eller biorganisationerna ger de råd, utbildning och stöd. 
De hjälper ledarna att orientera nyligen kallade lärare och 
förbättra inlärningen och undervisningen av evangeliet i 
sina organisationer. Medlemmarna i församlingsrådet råd-
gör regelbundet med varandra om hur inlärningen och 
undervisningen av evangeliet kan förbättras.

   Undervisning: Den högsta kallelsen  (36123 180) är en bra 
resurs i fråga om fortbildning. I områden där boken inte 
fi nns att få tag på ska enheterna använda  Handledning 
för undervisning  (34595 180).  

Söndagens kvorum och klasser
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 Biskopen och församlingsledarna ska se till att alla med-
lemmar är medvetna om och har tillgång till följande mate-
rial i den mån det fi nns på språket:

    Skrifterna 

     Kyrkans tidningar 

      Psalmer   (34832 180)

      Familjen: Ett tillkännagivande för världen   
(35602 180)

      Den levande Kristus: Apostlarnas vittnesbörd   
(36299 180)

      Handledning för familjen   (31180 180)

      Stora hemaftonboken   (31106 180)

      Evangeliebilder   (06048 090)

      Vår arvedel: Kortfattad historik över Jesu Kristi 
Kyrka av Sista Dagars Heliga   (35448 180)

      Vägledning för de unga   (36550 180)

      Stå fast i din tro   (36863 180)

      Sen edra små: Lektionsbok för barntillsynen   
(37108 180)

      Scripture Stories   (Berättelser från skrifterna) 
DVD-skivor (06598)

      Pryd dina tankar med dygd   [tar upp problemet med 
pornografi ] (00460 180)

      Förbered allt som behövs: Familjens ekonomi 
  (04007 180)

      Förbered allt som behövs: Familjens hemförråd   
(04008 180)  

 ©   2011  Intellectual Reserve, Inc.  Med ensamrätt. Printed in the USA. Engelskt original godkänt: 6/10. Godkänt för översättning: 6/10. 

Originalets titel:  Instructions for Curriculum 2012.   Swedish.  09330 180 

 MATERIAL för HEMMET   

Mycket av resursmaterialet ovan fi nns som elek-
troniska fi ler på   lds.org/manuals  . För att få tryckta 
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