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Inledning





Översikt över
kunskapsutvärderingar
Kunskapsutvärderingar hjälper eleverna förstå, förklara, tillämpa och vittna om
viktiga lärosatser och principer. En elev måste ha genomfört en godkänd
kunskapsutvärdering för att få tillgodoräkna sig kursen.

Som lärare och administratörer kan ni förbereda er så att ni kan hjälpa
eleverna att genomföra en godkänd kunskapsutvärdering genom att se

videon ”Det bästa sättet att använda kunskapsutvärderingen” (8:30). När videon
föreslår det, gå igenom och fyll i delarna dokumentet ”Det bästa sättet att använda
kunskapsutvärderingen”.

Du kan också hjälpa eleverna genomföra en godkänd kunskapsutvärdering genom
att ständigt undervisa, betona och gå igenom viktiga lärosatser och principer under
kursens gång. Studievägledningar har tagits fram för att hjälpa lärare och elever
identifiera några av kursens viktiga lärosatser och principer.

Programvaran för kunskapsutvärderingar hjälper dig att administrera en
kunskapsutvärdering och samla resultaten snabbt. Du har två alternativ för hur du
kan administrera en utvärdering.

• På nätet. Eleverna genomför kunskapsutvärderingen på en dator eller mobil
enhet. Utvärderingen rättas automatiskt och elever får en rapport som visar
deras poäng och vilka frågor de svarade fel på.

• Utskriven. Eleverna genomför kunskapsutvärderingen på papper med en
blyertspenna. Varje svarsblad har en unik kod för varje elev. Du skannar sedan
svarsbladen och de rättas automatiskt.

Utbildning i programvaran finns på följande språk:

Kinesiska

Engelska

Franska

Tyska

Italienska

Japanska

Koreanska

Portugisiska

Ryska

Spanska
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Anpassningar för elever
med särskilda behov
Syftet med anpassningar vid utvärderingen är att göra det möjligt för elever med
särskilda behov, funktionshinder eller hälsorelaterade faktorer att delta i
utvärderingen på samma villkor som andra elever. Lärare bör göra lämpliga
anpassningar som tar hänsyn till elevernas särskilda behov, funktionshinder och
hälsorelaterade faktorer. Beakta följande riktlinjer när du gör anpassningar för
dina elever:

1. Ta reda på vilka elever som kan ha särskilda behov eller funktionshinder. Ha ett
privat samtal med varje elev för att ta reda på hans eller hennes särskilda behov.
Lyssna uppmärksamt och var positiv. Du kan också tala med föräldrarna till
dessa elever eller deras ledare i kyrkan för att bättre förstå enskilda elevers
särskilda behov.

2. Utgå från samtalen och gör upp en plan som tar hänsyn till varje elevs särskilda
behov på lämpligt sätt.

3. Gör anpassningarna. Individuella anpassningar bör hållas konfidentiella. Det är
inte möjligt att lista alla eventuella anpassningar, men här följer några exempel
på möjliga sådana:

Presentation: Ge eleven en ljudversion av utvärderingen, presentera
instruktionerna och utvärderingen muntligen, eller ge eleven en papperskopia
av utvärderingen med stor stil (gå till webbplatsen för kunskapsutvärderingarna
för att se alla format som utvärderingen finns tillgänglig i).

Miljö: Låt eleven sitta på en fördelaktig plats i klassrummet där han eller hon
kan arbeta så ostört som möjligt, eller genomför utvärderingen i en mindre
grupp eller i ett annat rum.

Testplanering: Dela upp utvärderingen på flera lektionstillfällen eller över flera
dagar, låt de olika utvärderingsavsnitten genomföras i en annan ordning,
genomför utvärderingen under en annan tid på dagen eller ge mer tid att
genomföra den.

Svar: Ge eleven möjlighet att besvara frågorna muntligt istället för skriftligt, gör
det möjligt att diktera svaren för en skrivare eller i en diktafon, eller låt eleven
markera svaren i utvärderingshäftet i stället för på svarsbladet.

4. Undvik att göra anpassningar som ändrar eller minskar den förväntade nivån på
elevens kunskaper.

5. Ha kristuslik kärlek till varje elev och följ den Helige Andens maningar när du
gör anpassningar för att möta varje enskild elevs behov.

6. Gå till kyrkans webbplats för att få mer allmän information om hur du bäst
hjälper personer med särskilda behov: lds.org/topics/disability.
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Studievägledningar





Läran och förbunden 1–75
och Joseph Smith –
Historien
Frågor om nyckelskriftställen: Förstå läran i nyckelskriftställena.

• Joseph Smith – Historien 1:15–20

• Läran och förbunden 1:37–38

• Läran och förbunden 6:36

• Läran och förbunden 8:2–3

• Läran och förbunden 10:5

• Läran och förbunden 13:1

• Läran och förbunden 18:10–11

• Läran och förbunden 18:15–16

• Läran och förbunden 19:16–19

• Läran och förbunden 19:23

• Läran och förbunden 25:13

• Läran och förbunden 46:33

• Läran och förbunden 58:27

• Läran och förbunden 58:42–43

• Läran och förbunden 64:9–11

Frågor om sammanhang: Förstå några av de viktiga händelserna eller skildringar
som omger eller ger bakgrund till ett visst skriftställe.

• Oliver Cowderys vittnesbörd om att Joseph Smith arbetade i Guds tjänst (se
L&F 6:22–23)

• Förlusten av de 116 sidorna manuskript och principerna Joseph Smith lärde sig
(se L&F 3; 10)

• Sanningar vi känner till tack vare den första synen (se JS–H 1:11–20)

• Ungefär när viktiga händelser inträffade: den första synen, Joseph tar emot
guldplåtarna, prästadömets återställelse, kyrkans organisation och flytten till
Kirtland, Ohio

• Budbärarna som återställde aronska och melkisedekska prästadömena (se
L&F 13; JS–H 1:72)

• Sions centrala plats och vad ordet Sion betyder (se L&F 57; Stå fast i din tro:
Liten uppslagsbok om evangeliet [2004], s. 131–132)
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Lärosatser och principer: Förstå viktiga lärosatser och principer som undervisas
om i Läran och förbunden.

• Principerna som styr uppenbarelse: förbereda sig för att ta emot uppenbarelse
(se L&F 9:7–9), känna igen uppenbarelse (se L&F 8:1–5), skilja mellan sann
uppenbarelse och falska idéer (se L&F 50:10–36) och insikt om att profeten tar
emot uppenbarelse för att leda kyrkan och de som har ämbeten tar emot
uppenbarelse om sina ansvar (se L&F 28:1–7)

• Varför Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är den enda sanna och levande
kyrkan (se L&F 1:30; 18:1–5; 27:5–14; 33:1–6)

• Vad Läran och förbunden undervisar om Jesu Kristi försoning (se L&F
29:30–45), dop (se L&F 20:72–74; 22:1–4), sakramentet (se L&F 20:77, 79;
27:1–2), Andens gåvor (se L&F 46:8–26), äktenskapet (se L&F 49:15–17),
missionsarbete (se L&F 15:6; 33:7–10; 65:1–6), förberedelse inför Kristi andra
ankomst (se L&F 45:32, 39, 57), helig skrift (se L&F 68:2–4), helgelselagen (se
L&F 42:30–42) och Mormons bok (se L&F 20:8–12)

• Profeten Joseph Smiths roll i den sista tidsutdelningen (se L&F 27:5–14; 65:2)

• Profetens roll att ta emot uppenbarelse för kyrkan (se L&F 21:1, 4–6; 28:2, 6–7;
43:1–7)

Nyckeltermer: Förstå nyckeltermernas innebörd.

• Evigt liv (se L&F 14:7; 20:17–28; 29:22–29; 66:4–13)

• Odödlighet (se Stå fast i din tro, s. 29–30)

• Det nya och eviga förbundet (se L&F 66:2)

• Det stora avfallet och personligt avfall (se Stå fast i din tro, s. 11–12)

• Andlig död (se L&F 29:40–41)

LÄRAN OCH FÖRBUNDEN 1–75 OCH JOSEPH SMITH – HISTORIEN
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Läran och förbunden 76 –
Officiellt tillkännagivande 2
Frågor om nyckelskriftställen: Förstå läran i nyckelskriftställena.

• Läran och förbunden 76:22–24

• Läran och förbunden 76:40–41

• Läran och förbunden 78:19

• Läran och förbunden 82:10

• Läran och förbunden 88:124

• Läran och förbunden 89:18–21

• Läran och förbunden 107:8

• Läran och förbunden 121:36, 41–42

• Läran och förbunden 130:22–23

• Läran och förbunden 131:1–4

Frågor om sammanhang: Förstå några av de viktiga händelser eller skildringar
som omger eller ger bakgrund till ett visst skriftställe.

• Budbärarna som återställde vissa prästadömsnycklar till profeten Joseph Smith
och Oliver Cowdery i templet i Kirtland (se L&F 110:11–16)

• Principerna som profeten Joseph Smith lärde sig om prövningar i fängelset i
Liberty (se L&F 122:7)

• Viktiga samlingsplatser för de tidiga heliga (se L&F 124, kapitelöverskrift;
L&F 136, kapitelöverskrift, v. 1–18; Doctrine and Covenants and Church History
Study Guide for Home-Study Seminary Students [2013], s. 339–349)

• Bildandet av Hjälpföreningen (se Döttrar i mitt rike: Hjälpföreningens historia och
verksamhet [2011], s. 11–25)

• Den kostbara pärlans framkomst (se Doctrine and Covenants and Church History
Study Guide, s. 354–358)

Lärosatser och principer: Förstå viktiga lärosatser och principer som undervisas
om i Läran och förbunden.

• Prästadömets ed och förbund (se L&F 84:33–44), uppståndelsen och
härlighetsriken (se L&F 88:14–24), Visdomsordet (se L&F 89), Kristi ljus (se
L&F 88:1–13), väktare på tornet (se L&F 101:43–62), kyrkans disciplinråd (se
L&F 102; Stå fast i din tro: Liten uppslagsbok om evangeliet [2004], s. 88), när
utövandet av månggifte är berättigat (se L&F 132:45, 48), lydnad (se L&F
130:21) och tionde (se L&F 119)

• Tempeltjänst (se L&F 109; 110), utföra förrättningar för våra förfäder (se L&F
128:15) och predikandet av evangeliet i andevärlden (se L&F 138:29–32)
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• Ta emot ett härlighetsrike och ta emot upphöjelse i det celestiala riket (se L&F
76:30–70; 131:1–4; 137:10)

• Sanningar som lärs ut i ”Familjen: Ett tillkännagivande för världen” (se Doctrine
and Covenants and Church History Study Guide, s. 373–376)

• Profeten Joseph Smiths roll i återställelsen av sanning, förrättningar och
prästadömet (se L&F 135:3)

• Uppenbarelsen som tillkännages i Officiellt tillkännagivande 2

• Successionsordningen i första presidentskapet när en profet dör (se Doctrine and
Covenants and Church History Study Guide, s. 334–339)

• Det nya och eviga äktenskapsförbundet (se L&F 132:19–21)

Nyckeltermer: Förstå nyckeltermernas innebörd.

• Ta emot sin begåvning i templet (se L&F 95:8; 109:22–23)

LÄRAN OCH FÖRBUNDEN 76 –  OFFICIELLT  T ILLKÄNNAGIVANDE 2
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Gamla testamentet: 1
Moseboken – Rut
Frågor om nyckelskriftställen: Förstå läran i nyckelskriftställena.

• Mose 1:39

• Mose 7:18

• Abraham 3:22–23

• 1 Moseboken 1:26–27

• 1 Moseboken 2:24

• 1 Moseboken 39:9

• 2 Moseboken 19:5–6

• 2 Moseboken 20:3–17

• Josua 24:15

Frågor om sammanhang: Förstå några av nyckelberättelserna, personerna,
tidsperioderna och symboliken.

• Det viktigaste budskapet i Gamla testamentet och vad de flesta symbolerna,
lagarna, bilderna, profetiorna och händelserna i Gamla testamentet avser eller
representerar (se Mose 5:7–8; Mosiah 3:13–15)

• Symboliken bakom blodet på dörrposterna (se 2 Mos.12:21–23), kopparormen
(se 4 Mos. 21:8–9; Alma 33:19–22), och att Abraham befalldes att offra Isak (se 1
Mos. 22:10–12; Joh. 3:16)

• Vad Mose visste som hjälpte honom övervinna Satan (se Mose 1:4–7, 13)

• Befallningar som gavs till Adam och Eva i Edens lustgård (se Mose 2:26–30;
3:16–17)

• Noa och floden: hur floden kan ses som en välsignelse för ofödda själar och för
de onda som levde vid den tiden (se Mose 8:22–30; 2 Ne. 26:24; Old Testament
Study Guide for Home-Study Seminary Students [2015], s. 38)

• Jakob och Esau: vilka val Esau gjorde som visade att han ringaktade sin
födslorätt (se 1 Mos. 25:29–34; 26:34–35; Old Testament Study Guide, s. 65–66)

• Josef såld som slav till Egypten: vad du lärt dig om prövningar (se 1 Mos.
45:7–8; 50:20–21)

• Moses kall att befria Israel: vad Gud sa till Mose som hjälpte honom övervinna
sitt tvivel (se 2 Mos. 3:12, 17)

• Viktiga saker du lärt dig av israeliterna i vildmarken: vad Herren dagligen gav
Israel för att de skulle minnas honom (se 2 Mos.16:4–5), tabernaklets
välsignelser (se 2 Mos. 25:8; 22; 29:43–46), hur de offer som beskrivs i 3
Moseboken riktade israeliterna mot Jesus Kristus (se 3 Mos. 1:3–9; 4:20–31;
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16:21–22) och Kalebs och Josuas svar till dem som ”talade illa om landet” (se 4
Mos. 14:7–9)

• Vad du lärt dig av intåget i det utlovade landet och Jerikos fall (se Jos. 6)

• Den allmänna tidslinjen för nyckelprofeter: Adam, Enok, Noa, Abraham och
Mose (se ”Kronologisk översikt” i Handledning för skriftstudier; se även
LDS.org)

• Viktiga personer i Gamla testamentets första del: Adam, Eva, Mose, Enok, Noa,
Abraham, Lot, Sara, Isak, Rebecka, Jakob, Rakel, Esau, Josef, Aron, Kaleb, Josua,
Bileam, Simson, Gideon och Rut

Lärosatser och principer: Förstå viktiga lärosatser och principer som undervisas
om i Gamla testamentet.

• Jesus Kristus roll i skapelsen (se Mose 1:32–33)

• Principer som hör samman med fallet: vad som gjordes i föruttillvaron för att
övervinna fallet (se Mose 4:2), tillståndet efter fallet (se Mose 3:17; 4:11; 5:2;
6:48; 2 Ne. 2:22–23) och vad Adam och Eva lärde sig om fallet efter att det
inträffat (se Mose 5:9–11)

• Läran om pånyttfödelse (se Mose 6:59), Abrahams förbund (se Abr.1:19; 2:6–11;
1 Mos. 17:1–7) och uppriktig omvändelse (se Stå fast i din tro: Liten uppslagsbok
om evangeliet [2014], s. 109–115)

• Vad Enok lärde sig om Guds och Satans natur (se Mose 7:26–30)

• Vad du lärt dig om familjer och äktenskap i Gamla testamentet: varför
äktenskapet mellan man och kvinna är instiftat av Gud (se Mose 3:18–25),
välsignelser förbehållna dem som förblir trogna sina tempelförbund (se 1 Mos.
28:1–22; Old Testament Study Guide, s. 67–69), relationen mellan man och hustru
(se Mose 3:18–25; 1 Mos. 2:24), befallningar som Gud gett de som är gifta (se
Mose 2:26–28) och befallningar som Gud gett föräldrar (se Mose 6:1, 5–6, 23)

Nyckeltermer: Förstå nyckeltermernas innebörd.

• Utvald siare (se JSÖ, 1 Mos. 50:26–27 [i Handledning för skriftstudier]; 2 Ne.
3:6–7)

GAMLA TESTAMENTET:  1  MOSEBOKEN – RUT
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Gamla testamentet: 1
Samuelsboken – Malaki
Frågor om nyckelskriftställen: Förstå läran i nyckelskriftställena.

• 1 Samuelsboken 16:7

• Psaltaren 24:3–4

• Psaltaren 119:105

• Psaltaren 127:3

• Ordspråksboken 3:5–6

• Jesaja 1:18

• Jesaja 5:20

• Jesaja 29:13–14

• Jesaja 53:3–5

• Jesaja 58:6–7

• Jesaja 58:13–14

• Jeremia 1:4–5

• Hesekiel 37:15–17

• Amos 3:7

• Malaki 3:8–10

• Malaki 4:5–6

Frågor om sammanhang och innehåll: Förstå några av nyckelberättelserna och
tillhörande principer.

• Samuel och Eli: vad Samuels upplevelse lär om att lära sig känna igen Herrens
röst (se 1 Sam. 3:4–10)

• Varför Israel ville ha en kung (se 1 Sam. 8:19–20)

• David och Goliat: vad David förlitade sig på för att besegra Goliat (se 1 Sam. 17:
37, 45–47)

• Ussa räcker ut handen mot Guds ark: vad vi lär oss om att styra eller korrigera
Guds verk utan myndighet (se 2 Sam. 6:3–7)

• David och Bat-Seba: vad du lärt dig om att undvika frestelser och kontrollera
lustfyllda begär (se 2. Sam. 11:1–5)

• Salomos äktenskap med kvinnor som inte var israeliter: följder av att gifta sig
utanför förbundet (se 1 Kung. 11:3–6)

• Elia och änkan i Sarefat: hur änkan handlade i tro (se 1 Kung. 17:9–16)
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• Elia och hans kamp mot Baals profeter: vad du lärt dig om Guds kraft (se
1 Kung. 18:26–29, 36–39)

• Naaman: vad du lärt dig om att följa en profet (se 2 Kung. 5:9–10, 13–14)

• Återuppbyggandet av templet i Jerusalem: vad du lärt dig av motgångar (se Esra
4:4–5; 5:1–5; 6:1–3, 7–8, 14)

• Ester: vad du lärt dig om mod (se Est. 3:6; 4:8, 11, 14; 5:1–2; 7:3–6)

• Job: vad du lärt dig om prövningar (se Job 13:13–16)

• Daniel: vilka sanningar du lärt dig av hans upplevelser vid kungens hov (se
Dan. 1:3–20)

• Kung Nebukadnessars dröm: vilka sanningar du lärt dig om Guds rike (se Dan.
2:34–35, 44–45; L&F 65:2)

• Sadrak, Mesak och Abed-Nego: vad du lärt dig om tro (se Dan. 3:14–18)

Lärosatser och principer: Förstå viktiga lärosatser och principer som undervisas
om i Gamla testamentet.

• Välsignelser som kommer av gudsdyrkan i templet (se 1 Kung. 8:37–40; se även
Handledning för skriftstudier, ”Templet, Herrens hus”) och att bli frälsare på
Sions berg (se Ob. 1:17, 21; se även Kyrkans presidenters lärdomar: Joseph Smith
[2007], s. 468)

• Förhållandena under tusenårsriket (se Jes. 65:21–25)

• Jesu Kristi försoning: hur Gamla testamentet vittnar om Jesus Kristus genom
symboler, berättelser, profeter och nyckelskriftställen (se Mose 6:63; se även
Mosiah 3:15)

Nyckeluttryck i skrifterna: Förstå innebörden och vikten av nyckeluttryck i
skrifterna.

• ”Se, på mina händer har jag upptecknat dig” (Jes. 49:16)

• ”Jag ska utgjuta min Ande över allt kött” (Joel 2:28)

GAMLA TESTAMENTET:  1  SAMUELSBOKEN – MALAKI

10



Nya testamentet: Matteus –
Johannes
Frågor om nyckelläror: Förstå läran som undervisas om i nyckelskriftställen.

• Matteus 5:14–16

• Matteus 11:28–30

• Matteus 16:15–19

• Matteus 22:36–39

• Lukas 24:36–39

• Johannes 3:5

• Johannes 7:17

• Johannes 14:15

• Johannes 15:16

• Johannes 17:3

Frågor om sammanhang och innehåll: Förstå några av nyckelberättelserna och
tillhörande principer.

• Jesus döps: vad du lärt dig om gudomen (se Matt. 3:16–17)

• Jesus frestas: vad du lärt dig om att övervinna frestelser (se Matt. 4:3–11)

• Jesus kallar sina tolv apostlar: vad apostlarna fick när de hade kallats (se Matt.
10:1–4)

• Petrus går på vattnet: vad du lärt dig om att övervinna rädsla och tvivel (se Matt.
14:28–31)

• Traditionen att tvätta händerna: vad Jesus lär om vad som gör oss orena (se
Matt. 15:10–20)

• Petrus vittnesbörd: vad du lärt dig om att få ett vittnesbörd (se Matt. 16:13–19)

• Herrens lära om äktenskapet: vad du lärt dig om äktenskapet (se Matt. 19:3–9)

• Frälsarens instruktioner till apostlarna när han hade uppstått (se Matt.
28:19–20)

• Jesus ger råd till en rik man: sanningar som hjälper oss att få evigt liv (se Mark.
10:17–22)

• Veta vem budbäraren var som sändes att bereda vägen för Jesus Kristus (se Luk.
7:27–28)

• Liknelsen om den barmhärtige samariten: en sanning som kan hjälpa oss
uppnå evigt liv (se Luk. 10:25–37)

• Liknelserna om det återfunna fåret, det återfunna myntet och den återfunne
sonen: vad du lärt dig om att hjälpa dem som har gått vilse (se Luk. 15)
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• Frälsaren undervisar Nikodemus om vad som krävs för att bli andligen född på
nytt (se Matt. 3:3–5)

• Veta vem Jehova, Gamla testamentets Gud, är (se Joh. 8:56–58; ”Jag Är” i
Handledning för skriftstudier)

• Förstå symboliken i att Jesus Kristus liknas vid en herde (se Joh. 10:11–15)

• Jesus tvättar apostlarnas fötter: vad du lärt dig om tjänande (se Joh. 13:12–17)

• Hur vi kan visa vår kärlek till Frälsaren (se Joh. 14:15)

• Den Helige Andens roller (se Joh. 16:13; se även Joh. 14:26)

• Något som Frälsaren lärde var nödvändigt för att kunna man ska uppnå evigt liv
(se Matt. 17:3)

• Vad Frälsaren gjorde för att övervinna döden (se Joh. 20:17–20; se även Joh.
5:26)

Lärosatser och principer: Förstå viktiga lärosatser och principer som undervisas
om i Nya testamentet.

• Att följa Jesu lärdomar och bud hjälper oss att bli lika vår Fader i himlen (se
Matt. 5:48)

• Förberedelse för Herrens andra ankomst (se JS–M 1:38–54)

• Anledningar att ta del av sakramentet (se Matt. 26:26–28, JSÖ Matt. 26:22,
24–25 [i Handledning för skriftstudier, scriptures.lds.org])

• Syften med sabbatsdagen (se Mark. 2:23–3:6)

• Hur man kan få ett vittnesbörd om Jesus Kristus lära (se Joh. 7:16–18)

• Kunna förklara Jesus Kristus roll i frälsningsplanen och förklara varför det
behövde vara han som utförde försoningen

• Kunna förklara behovet av och resultatet av Jesu Kristi försoning

• Kunna berätta om sanningarna du lärt dig om som har hjälpt dig att komma
närmare Jesus Kristus

• Kunna ge ett exempel på någonting du gör under det här skolåret för att
komma närmare Jesus Kristus

Nyckeluttryck i skrifterna: Förstå innebörden och vikten av nyckeluttryck i
skrifterna.

• Förstå några nyckeluttryck i skrifterna som beskriver Frälsarens lidande i
Getsemane (se Matt. 26:38–39; Mark. 14:32–34)

NYA TESTAMENTET:  MATTEUS – JOHANNES
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Nya testamentet:
Apostlagärningarna –
Uppenbarelseboken
Frågor om nyckelläror: Förstå läran som undervisas om i nyckelskriftställen.

• Apostlagärningarna 3:19–21

• 1 Korintierbrevet 2:5, 9–11

• 1 Korintierbrevet 6:19–20

• 1 Korintierbrevet 11:11

• 1 Korintierbrevet 15:20–22

• 1 Korintierbrevet 15:40–42

• Efesierbrevet 2:19–20

• Efesierbrevet 4:11–14

• 2 Tessalonikerbrevet 2:1–3

• 2 Timoteusbrevet 3:15–17

• Hebreerbrevet 12:9

• Jakobs brev 1:5–6

• Jakobs brev 2:17–18

• 1 Petrusbrevet 4:6

• Uppenbarelseboken 20:12

Frågor om sammanhang och innehåll: Förstå några av nyckelberättelserna och
tillhörande principer.

• Aposteln Petrus undervisar Kornelius om evangeliet: vad du lärt dig om
sanningar som kommer från Gud (se Apg. 10:28–35, 44–48)

• Aposteln Paulus undervisar kung Agrippa: vad som är nödvändigt för att bli
omvänd till Jesus Kristus (se Apg. 26:26–29)

• Vad dopet symboliserar (se Rom. 6:3–6)

• Vad aposteln Paulus lärde om våra kroppar (se 1 Kor. 6:19–20), relationen
mellan man och hustru (se 1 Kor. 11:11), vad som kan hjälpa oss övervinna vår
tids faror (se 2 Tim 3:15–17) och att övervinna prövningar (Hebr. 12:2–4)

• Exempel på Andens frukter (se Gal. 5:22–26)

• Sanningar om nåd och gärningar (se Ef. 2:7–10; Jak. 2:17–18)

• Profeters och apostlars roll (se Ef. 4:11–14)

• Välsignelser av att ta på sig hela Guds vapenrustning (se Ef. 6:11–13)
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• Hur Gamla testamentets profeter utförde underverk (se Hebr. 11)

• Sanningar som hjälpte de rättfärdiga att övervinna Satan i föruttillvaron (se
Upp. 12:11)

Lärosatser och principer: Förstå viktiga lärosatser och principer som undervisas
om i Nya testamentet.

• När profeter började profetera om evangeliets återställelse (se Apg. 3:21)

• Välsignelser av att förstå att vi är Guds barn (se Apg. 17:28)

• Vad som är nödvändigt för att dopets förrättning ska vara fullständig (se Apg.
19:2–6)

• Vad som är nödvändigt för att bli rättfärdiggjord från synd (se Rom. 3:24–26; se
även Moro. 10:32–33)

• Välsignelser av att vara vår himmelske Faders andebarn (se Rom. 8:16–18)

• Hur man kan förstå det som tillhör Gud (se 1 Kor. 2:10–11, 14)

• Vad som är möjligt tack vare Jesu Kristi uppståndelse (se 1 Kor. 15:20–22)

• En förståelse för tidernas fullbordans utdelning, vad det är och vad den
innefattar (se Ef. 1:10)

• Vem som var vår himmelske Faders förstfödda andebarn, alltings Skapare,
kyrkans överhuvud och den förste att uppstå (se Kol. 1:12–19)

• Sanningar som förbereder oss för Jesu Kristi andra ankomst (1 Tess. 5:1–6)

• Sanningar om Jesus Kristus: hans roller och egenskaper (se Hebr. 1:1–3)

• Sanningar som bestämmer hur prästadömet tas emot (se Hebr. 5:14)

• Vad vi kan göra när vi brister i visdom (se Jak. 1:5–6)

• Läran om frälsning för de döda: varför evangeliet predikas för dem som har dött
(se 1 Petr. 4:6)

Nyckeluttryck i skrifterna: Förstå innebörden och vikten av nyckeluttryck i
skrifterna.

• ”En sorg efter Guds vilja” (se 2 Kor. 7:10; se även Stå fast i din tro: Liten
uppslagsbok om evangeliet [2004], s. 110–111)

• ”De tider då allt blir återupprättat” (se Apg. 3:19–21)

• ”Tidernas fullhets utdelning” (se Ef. 1:10; se även L&F 128:18; Handledning för
skriftstudier, ”Tidsutdelning”)

NYA TESTAMENTET:  APOSTLAGÄRNINGARNA – UPPENBARELSEBOKEN
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Mormons bok: 1 Nephi 1 –
Alma 16
Frågor om nyckelläror: Förstå läran som undervisas om i nyckelskriftställen.

• 1 Nephi 3:7

• 2 Nephi 2:22–25

• 2 Nephi 2:27

• 2 Nephi 26:33

• 2 Nephi 28:30

• 2 Nephi 32:3

• 2 Nephi 32:8–9

• Mosiah 2:17

• Mosiah 2:41

• Mosiah 3:19

• Mosiah 4:9

• Mosiah 18:8–10

• Alma 7:11–13

Frågor om sammanhang och innehåll: Förstå några av nyckelberättelserna och
tillhörande principer.

• Vad ett gudomligt vittnesbörd om Mormons bok kan hjälpa någon veta (se
inledningen till Mormons bok, stycke 8–9)

• Mormons boks författares huvudsakliga avsikt (se 1 Ne. 6:4–6; 2 Ne. 25:23)

• Nephi hämtar plåtarna av mässing: vad du lärt dig om lydnad (se 1 Ne. 3:7)

• Lehis söner återvänder med Ismaels familj: vad du lärt dig om äktenskapet (se
1 Ne. 7:1–5)

• Nephi tillverkar de mindre plåtarna: vad du lärt dig om att hålla buden (se 1 Ne.
9:3, 5–6; L&F 10:38–45)

• Vad Mormons bok gör tillgängligt för alla människor (se 1 Ne. 13:26–29, 39–42)

• Liahona: vad du lärt dig om att ta emot vägledning från Gud (se 1 Ne. 16:27–29)

• Vad Mormons bok lär om profeten Joseph Smith (se 2 Ne. 3:6–8, 15, 24)

• Profetior om hur en del kommer att ta emot profeterna i de sista dagarna (se
2 Ne. 27:1–5)

• Profetia om hur Mormons bok ska översättas av Joseph Smith (se 2 Ne.
27:6–23)

• Vad Herren anser om kyskhet (se Jakobs bok 2:22–35)
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• Kung Benjamin undervisar om välsignelserna som kommer av att hålla buden
(se Mosiah 2:41)

• Vad som händer när man lägger av den naturliga människan (se Mosiah 3:19)

• Vad siare vet (se Mosiah 8:13–17)

• Lamaniternas hat mot nephiterna: vad du lärt dig om förlåtelse (se Mosiah
10:12–18)

• Alma och hans folks träldom: vad du lärt dig om prövningar (se Mosiah
23:20–24; 24:16–21)

• Melkisedekska prästadömsbärares primära roll (se Alma 13:1–12)

Lärosatser och principer: Förstå viktiga lärosatser och principer som undervisas
om i Mormons bok.

• Vad handlingsfrihet är och dess plats i frälsningsplanen (se 2 Ne. 2:5, 14–16,
27–29)

• Jesus Kristus roll i frälsningsplanen (se 2 Ne. 25:19–20)

• Vår himmelske Faders natur (se 2 Ne. 26:33)

• Principer om hur man får svar på frågor och böner (se 2 Ne. 28:30)

• Varför dopet är nödvändigt (se 2 Ne. 31:5–7)

• Vad man måste göra för att söka sanningen (se 2 Ne. 32:3, 8–9)

• Vad Herren anser om kyskhet (se Jakobs bok 2:22–35) och äktenskapet (se
Jakobs bok 2:27, 30)

• Källan till all sanning (se Mosiah 4:9)

• Förbundet som ingås vid dopet (se Mosiah 18:9)

• Vad Jesus Kristus upplevde under försoningen (se Alma 7:11–13)

• Vad det innebär att uppstå (se Alma 11:42–43)

• Kunna förklara de tre principerna för hur man förvärvar andlig insikt i
Grundmaterial om nyckelläror

• Kunna förklara Adams och Evas fall och Jesu Kristi försoning

• Kunna skriva om en person eller en berättelse från dina studier av Mormons
bok som har påverkat ditt liv

• Kunna kortfattat sammanfatta synen om livets träd, förklara symbolerna i synen
och berätta vad du lärt dig av en av symbolerna

MORMONS BOK:  1  NEPHI  1  –  ALMA 16
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Mormons bok: Alma 17 –
Moroni 10
Frågor om nyckelläror: Förstå läran som undervisas om i nyckelskriftställen.

• Alma 34:9–10

• Alma 39:9

• Alma 41:10

• Helaman 5:12

• 3 Nephi 11:10–11

• 3 Nephi 12:48

• 3 Nephi 18:15, 20–21

• 3 Nephi 27:20

• Ether 12:6

• Ether 12:27

• Moroni 7:45, 47–48

• Moroni 10:4–5

Frågor om sammanhang och innehåll: Förstå några av nyckelberättelserna och
tillhörande principer.

• Anti-nephi-lehiter: vad du lärt dig om att bli omvänd till Herren (se Alma
23:5–13)

• Hur Alma jämför ordet med ett frö: vad du lärt dig om hur man kan stärka sin
tro, och stegen som leder dit (se Alma 32)

• Jesu Kristi försonings natur (se Alma 34:9–10)

• Bästa tiden att lära sig att hålla Guds bud (se Alma 37:35)

• Vad som behövs för att tillfredsställa rättvisans krav (se Alma 42:15–31)

• De unga krigarna: vad du lärt dig om lydnad (se Alma 57:21)

• Hur man kan bryta högmodets och förstörelsens kretslopp (se Hel. 11)

• Vad du lärt dig av uppfyllelsen av profetiorna om Jesus födelse (se 3 Ne. 1:1–26)

• Hur ofta Jesus Kristus lyder sin himmelske Faders vilja (se 3 Ne. 11:10–11)

• Vad vi har befallts att vara (se 3 Ne. 12:48)

• Vägen till evigt liv (se 3 Ne. 27:16)

• Herren ber oss att bli heliggjorda (se 3 Ne. 27:20)

• Herrens löften om våra svagheter (se Eth. 12:27)

• Våra ansvar gentemot andra medlemmar i kyrkan (se Moro. 6:4)
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• Kärlekens gåva (se Moro. 7:45, 47–48)

• Mönstret för hur man får ett vittnesbörd om Mormons bok (se Moro. 10:3–5)

• Ett av tecknen på att Herren uppfyller sitt löfte att samla Israel i de sista dagarna
(se 3 Ne. 21:1–11)

Lärosatser och principer: Förstå viktiga lärosatser och principer som undervisas
om i Mormons bok.

• Fortplantningsförmågans heliga natur (se Alma 39:9)

• Vad det innebär att vara uppstånden (se Alma 40:21–26)

• Bygga din grundval på Jesus Kristus (se Hel. 5:12)

• Varför alla böner, välsignelser och prästadömsförrättningar ska utföras i Jesu
Kristi namn (se det tredje stycket under ”Jesus Kristus” för läroämne 1,
”Gudomen”, i Grundmaterial om nyckelläror; se även 3 Ne. 18:15, 20–21; Moro.
7:28; L&F 45:3–5)

• Vår roll som Herrens förbundsfolk (se 1 Ne. 22:9; 3 Ne. 20:27; Handledning för
skriftstudier, ”Abrahams förbund”; Abr. 2:9–11)

• Vad som krävs för att underverk ska ske i våra liv (se Morm. 9:20)

• Vad tro innebär (se Eth. 12:6)

• Vilket prästadöme som behövs för att förläna den Helige Andens gåva (se
Moro. 2:2, fotnot b; Stå fast i din tro: liten uppslagsbok om evangeliet [2004], s.
99–100)

• Vad som krävs för att ordineras till ett prästadömsämbete (se Moro. 3)

• Välsignelserna som utlovas i sakramentsbönerna (se Moro. 4–5)

• Omvändelsens löften och välsignelser (se Moro. 6:5–9)

• Kunna berätta om hur du använt en av de tre principerna för hur man förvärvar
andlig insikt i Grundmaterial om nyckelläror för att hitta svar på en fråga eller lösa
ett problem du ställts inför

• Kunna berätta vad du lärt dig genom att studera om Frälsarens besök hos
nephiterna (se 3 Ne. 11–26)

• Kunna förklara frälsningsplanen

• Kunna skriva om en person eller en berättelse från dina studier av Mormons
bok som har påverkat ditt liv

MORMONS BOK:  ALMA 17 –  MORONI  10

18






	Innehåll
	Inledning
	Översikt över kunskapsutvärderingar
	Anpassningar för elever med särskilda behov
	Studievägledningar
	Studievägledning för kunskapsutvärdering av Läran och förbunden 1–75 och Joseph Smith – Historien
	Studievägledning för kunskapsutvärdering av Läran och förbunden 76 – Officiellt tillkännagivande 2
	Studievägledning för kunskapsutvärdering av Gamla testamentet: 1 Moseboken – Rut
	Studievägledning för kunskapsutvärdering av Gamla testamentet: 1 Samuelsboken – Malaki
	Studievägledning för kunskapsutvärdering av Nya testamentet: Matteus – Johannes
	Studievägledning för kunskapsutvärdering av Nya testamentet: Apostlagärningarna – Uppenbarelseboken
	Studievägledning för kunskapsutvärdering av Mormons bok: 1 Nephi 1 – Alma 16
	Studievägledning för kunskapsutvärdering av Mormons bok: Alma 17 – Moroni 10



