
Vad är 
humanistisk 

konfirmation?



Ni som lägerdeltagare bestämmer
Fokus för lägret brukar ligga på frågor som
rör mänskliga rättigheter, etik och moral, livs-
syn, rasism och intolerans, miljö och framtid,
kärlek och sex, tro och vetande samt könsrol-
ler och identitet. På våra läger är det ni lä-
gerdeltagare själva som bestämmer exakt
vad vi ska tala om så ämnena som tas upp
skiljer lite från läger till läger. 

Vilka är handledare?
På lägret finns vuxna handledare som ge-
nomgått en förberedande utbildning. En vik-
tig princip är att handledarna på våra läger
avstår från att uttala sina åsikter, och från att
försöka övertyga konfirmanderna om speci-
fika ståndpunkter, men de kan bidra med er-
farenheter och problematiseringar. De
uppmuntrar er lägerdeltagare till att jämföra,
diskutera konsekvenser, ifrågasätta och ta
ställning. Repliker som ”hur tänker du nu”,
”så du menar att”, ”kan du utveckla detta lite
mer” sätter igång reflektionerna. Många har
medverkat i flera år eller har tidigare erfaren-
het av att arbeta med ungdomar – och en del
av de som konfirmerar sig hos oss väljer att
komma tillbaka som handledare efter några
år. Handledarna är där för att uppmuntra
delaktighet och djupa diskussioner. De arbe-
tar dessutom med scenarioplanering, grupp-
utveckling och krishantering. 

är man konfirmerar sig humanistiskt
så bekräftar man inte sin tillhörighet
till en viss religion eller livssyn. Tan-
ken med humanistisk konfirmation är
istället att ni ungdomar får diskutera
livets stora frågor utan förväntningar

på att ni redan har vissa förutbestämda åsik-
ter. På detta sätt lär man sig argumentera för
sina åsikter och uppmuntras utforska var man
själv står. Konfirmation, som betyder bekräf-
telse, står i detta sammanhang för att be-
kräfta inträdet i vuxenvärlden. Det krävs inte
medlemskap i Humanisterna för att få vara
med. Humanistisk konfirmation är för alla!

Åk på läger i sommar!
Humanistisk konfirmation finns i olika former
runt om i landet. Vanligast är en lägervecka
som anordnas under sommaren. Deltagarna
är ett tjugotal ungdomar i femtonårsåldern
från olika delar av landet. Varje dag deltar
man i diskussionspass där viktiga livs- och
etikfrågor bearbetas genom öppna samtal i
små grupper. Vi brukar ibland också lära oss
av varandra genom rollspel och lekar. Kväl-
larna innehåller ofta aktiviteter för att alla
skall lära känna varandra lite bättre. Det kan
vara grillkväll, filmkväll, eller lättsammare
samtal om livet och det som känns viktigt.
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Tänk fritt!
Här sker pedagogiken utan föreläsningar
eller läroböcker. Vi lär oss av varandra i dis-
kussioner och övningar. Du och dina nyfunna
kompisar ges mycket utrymme att uttrycka
era egna tankar och känslor. Den grundläg-
gande principen för lägerveckan är frihet
under ansvar. Ni ska som deltagare i lägret
få uppleva och utöva tankefrihet, åsiktsfrihet,
yttrandefrihet och religionsfrihet.

Högtid och firande
Sista dagen avslutas sommarlägret med en
högtid. Det är ni lägerdeltagare som står i
centrum och själva får bidra med eget inne-
håll som tal, sång, musik och skådespel. Där-
till kommer tacktal och presentationer som
görs av handledarna och ibland även in-
bjudna talare. Efter högtiden deltar alla i en
gemensam lunch eller picknick.

Mer information och anmälan
Information om våra sommarläger finns på
vår hemsida, så kika gärna där och grubbla
vidare på om detta skulle kunna vara något
för dig. Om du har frågor går det också bra
att höra av sig till oss: 

humanisterna.se/konfirmation

konfirmation@humanisterna.se

@humkonfa


