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Den här informationen riktar sig till ungdomar 14-15 år och deras anhöriga. Vi erbjuder ett alternativ 
till traditionell konfirmation. En humanistisk konfirmation som bekräftar ungdomens inträde i vuxenlivet.

Utan religiösa
inslag

Anmäl dig NU!
Begränsat antal platser

BEKRÄFTELSE INFÖR
VUXENLIVET
Ordet ”konfirmera” betyder att man 
bekräftar något. Det du bekräftar i 
en Humanistisk Konfirmation är ditt 
inträde i vuxenlivet. Du bekräftar 
inte någon religiös trosuppfattning 
eller blir medlem i någon församling, 
kyrka eller organisation. Att bli 
vuxen är viktigt nog! 

ÄRLIGT MOT DIG SJÄLV
För många ungdomar finns ett tryck 
från omgivningen att välja någon 
viss typ av konfirmation. Ditt val av 
måste kännas ärligt mot dig själv. 
Friheten att tänka, uttrycka och 
välja det du själv vill, är en mänsklig 
rättighet. Kanske du och din familj 
kan titta tillsammans på den här 
informationen.

VÅR TANKE
Tanken med Humanistisk 
Konfirmation är att du tillsammans 
med jämnåriga får vara med och 
diskutera livets stora frågor i en 
öppen miljö. På frågorna har vi 
inga färdiga svar. Det är dina 
och kurskamraternas svar och 
uppfattningar som representerar just 
er verklighet.

NI BESTÄMMER!
Du är själv med och bestämmer 
vad gruppen ska arbeta med och 
hur det ska genomföras. Några 
föreläsningar har vi inte. Alla teman 
och erfarenheter av diskussionerna 
blir en byggsten på er väg mot 
vuxenlivet.

ÄMNEN
Exempel på ämnen du kan komma 
att jobba med: 
- mänskliga rättigheter 
- attityder och beteenden 
- rasism och intolerans
- identitet och jämställdhet
- kritiskt tänkande 
- livsåskådningars betydelse 
- kärlek och ansvar
- framtid och utveckling

KVÄLLSTRÄFFAR
En typisk kvällsträff pågår 2½ 
timma. Kvällen kan börja med era 
funderingar runt ett aktuellt tema. 
Ni kanske brainstorming runt en viss 
händelse, video eller någons egna 
upplevelse. Associerar runt ämnet. 
Jämför olika uppfattningar och 
försvarar dem från olika synvinklar. 
Slutligen bestämmer ni tema till 
nästa träff. 

LÄGERHELG
Lägerhelgen kommer in redan 
efter den andra kvällsträffen. Den 
hålls på en vacker lägergård vid 
Härsjön. Då får ni tid att umgås 
runt lite större teman i annorlunda 
arbetsformer. Mat och fika ingår 
hela helgen. Sovsäck, kudde och 
glatt humör tar du med.

AVSLUTNING
En högtidlig avslutning blir finalen 
på din humanistiska konfirmation. 
Till den får du bjuda in anhöriga och 
vänner. Ni konfirmander står själva 
för en stor del av programmet. 
Under kurs och läger skapar ni 
innehåll som förgyller avslutningen.

INTRODUKTIONSMÖTE
Du får gärna kontakta oss om du 
har frågor om konfirmationen. Innan  
kursstarten blir det ett inledande 
möte för inbokade konfirmander 
och anhöriga. Vi går igenom 
kursupplägget och bekantar oss 
med varandra. Det är viktigt att alla 
är trygga runt konfirmationen, både 
konfirmander, anhöriga och ledare. 

Mer information på nästa sida!



VAD ÄR HUMANISTISK
KONFIRMATION?

Humanistisk konfirmation bekräftar (konfirmerar) den unges 
inträde i vuxenlivet. Den skapar medvetande om viktiga 
livsfrågor. Förståelse för att  det ofta finns många olika svar. 
Den är ett populärt alternativ till olika former av religiös 
konfirmation.

Vem kan delta?
Alla ungdomar 14-15 år som önskar. Oavsett egen eller 
familjens livsåskådning. Ingen behöver vara medlem i 
Humanisterna och ingen blir heller medlem.

Kurstider - Var och när? 
Gamla Redbergsskolan eller Viktoriahuset (Hagabion), 
besked om lokal meddelas i oktober 2020 Kursstart i slutet 
av mars 2021. En kväll i veckan, 2½ timma. Uppehåll 
under skollov. Lägerhelg efter andra träffen. Högtidlig 
avslutningsceremoni i maj.

Handledarna
Handledarna är medlemmar i Humanisterna och är 
godkända av polisen för arbete med barn och ungdomar. 
Handledarna är internt utbildade, bland annat i planering, 
normkritisk pedagogik, gruppdynamik och krishantering. 
De fungerar mer som mentorer än lärare, konfirmationen 
innehåller inga föreläsningar.

Intresseanmälan
Anmäl intresse så snart som möjligt! Vi tar in högst 15 
konfirmander per kurs. Gör anmälan på webben eller maila 
oss direkt.

Turordning och kostnad
Kursavgiften är 1 500 kronor. Platserna tillsätts i turordning 
efter anmälningsavgift. Säkra en plats snarast med 
anmälningsavgift 500 kronor till Humanisterna Väst 
Plusgiro 559287-8. Glöm inte skriva konfirmandens namn. 
Resterande kursavgift, 1000 kronor, betalas en månad 
innan kursstart. 

Reservation för eventuella ändringar

VAD ÄR HUMANISTERNA?

Humanisterna är en organisation som 
stödjer den sekulära humanismen som 
livsåskådning. 

• Det är en naturalistisk åskådning som 
utgår från människan. 

• Den handlar om människors förhållande 
till varandra och till den värld vi lever i. 

• Den framhäver individens 
självständighet, värde och ansvar. 

• Den bygger på människan som 
förnuftsvarelse och hennes förmåga att 
söka kunskap och lära av erfarenheter

I ett sekulärt samhälle har alla medborgare 
rätt att utöva sin livsåskådning. Under 
förutsättning att detta inte kommer i konflikt 
med andras rättigheter. Ingen medborgare 
ska kunna tvingas följa eller tillhöra en 
viss kulturell krets eller livsåskådning. Ett 
sekulärt, öppet och demokratiskt samhälle 
är en förutsättning för livsåskådningsfrihet 
för alla.

En viktig del av Humanisternas verksamhet 
är våra officianter. De kan ställa upp vid 
familjers olika ceremonier inför livets stora 
högtider. Officianterna kan hjälpa till vid 
barnvälkomnande, vigsel och begravning. 

På somrarna hålls centralt arrangerad 
humanistisk konfirmation under en 
lägervecka. I Göteborg finns sedan 2017 
lokal konfirmation, med kvällskurs och ett 
helgläger. Anmälan till kursen våren 2021 
pågår nu. 

KONTAKTUPPGIFTER 
Humanistisk Konfirmation, 
lokal kurs i Göteborg
konfagoteborg@humanisterna.se
http://humanisterna.se/konfirmation
http://humanisterna.se/vast/

Humanistisk Konfirmation, 
centralt arrangerade sommarläger
konfirmation@humanisterna.se
http://humanisterna.se/konfirmation

Humanisterna värnar om det sekulära samhället och åtskillnaden mellan 
religion och politik. Vi strävar efter att de mänskliga rättigheterna skall vara 

överordnade religiösa dogmer, normer och värderingar.

I samarbete med


