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Förslag till kyrkomötesbeslut 
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att utreda hur goda idéer och 
erfarenheter av vuxenkonfirmation kan samlas i en kunskaps- och inspirationsbank i 
syfte att uppmuntra fler församlingar att starta sådan undervisning. 

Motivering 
Andelen tonåringar som konfirmeras har minskat stadigt de senaste decennierna. 1970 
konfirmerades drygt 80 procent av alla 15-åringar. Femtio år senare är andelen nere i 
cirka 25 procent. Till de ansträngningar som görs för att locka fler ungdomar att gå 
och läsa borde läggas en medveten strävan att nå dem som missade chansen i tonåren 
men som bär på en längtan att få veta mer om vad kristen tro innebär för att ta steget 
att bekräfta sitt dop. 

I 15-årsåldern är kamrattrycket viktigt, ibland helt avgörande. När konfirmations-
läsning blivit det ovanliga, inte det normala, i klassen är det lätt att också den som 
egentligen är intresserad tackar nej för att inte avvika. Fem, tio år senare är livs-
situationen en annan. Många unga har flyttat från hemorten för studier och arbeten 
och är inte längre lika beroende av omgivningens åsikter. Denna stora grupp, som 
utgör majoriteten av varje årskull, är värd att få en andra chans genom att erbjudas en 
konfirmationsläsning med utgångspunkt i den mognadsgrad som den unga vuxna 
uppnått. Det är uppenbart att det behövs annat kursmaterial och ett annat upplägg än 
för den konfirmationsundervisning som bedrivs för tonåringar. Också erbjudandet 
behöver utformas på ett åldersadekvat sätt. 

Konfirmationsläsning för unga vuxna erbjuds här och var i landet men förtjänar 
att få en ökad spridning. En kunskaps- och inspirationsbank där erfarenheter är en 
enkel metod för att uppmuntra fler församlingar att göra satsningar på ”vuxenkonfa”. 
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