
Sista dagen avslutas lägret med en högtid dit anhöriga och vänner är 
inbjudna. Ungdomarna står i centrum och får själva bidra med eget in-
nehåll som tal, sång, musik och skådespel. Därtill kommer tacktal och 
presentationer som görs av handledarna och ibland även inbjudna 
talare. Efter högtiden deltar alla i en gemensam lunch eller picknick.

 Högtid och rande

Anmäl intresse!

Humanistisk
konrmation

Livssynsläger för ungdomar 

Information om 2011 års sommarläger kommer upp på vår 
hemsida. Det går redan nu att anmäla intresse genom att 
maila oss.  Då skickar vi all information som behövs. 
Detta görs till konrmation@humanisterna.se 
och anmälan är inte bindande.

Du hittar mer 
information på
www.humanisterna.se/konrmation
www.unghum.se/konrmation

Tele: +46 (0)8 - 50862290



Humanistisk konfirmation är en lägervecka som anordnas på flera olika kurs-
gårdar under sommaren. Deltagarna är ett tjugotal ungdomar i femtonårsål-
dern från alla delar av landet. Varje dag innehåller tre stycken aktivitetspass. 
Ett på förmiddagen, ett på eftermiddagen och ett på kvällen. Vanligen är ett 
eller två av dessa diskussionspass där viktiga livs- och etikfrågor bearbetas 
genom öppna och fria samtal i små grupper. Detta kan dock också ske genom 
teater, rollspel, rita planscher eller andra övningar.
Dessutom arrangeras tävlingar, lekar och annat roligt. Kvällarna innehåller 
ofta någon gemensam aktivitet för att alla skall lära känna varandra lite 
bättre. Det kan vara grillkväll eller att alla deltagare spelar en favoritlåt eller 
berättar om sin 
favoritsak. 

Fokus brukar ligga på frågor som rör 
mänskliga rättigheter, etik och moral, 
livssyn, rasism och intolerans, kärlek och 
sex, tro och vetande samt könsroller och 
identitet. På våra läger är det konrman-
derna själva som bestämmer exakt vad vi 
ska tala om så ämnena som tas upp 
skiljer sig lite från läger till lägeskiljer sig lite från läger till läger.

läger i sommar!
Åk på

Tillsammans med ca 25 ungdomar finns ca fem handledare. Alla handledare är 
över 18 år och arbetar ideellt. De genomgår en förberedande utbildning under 
våren. Många har medverkat i era år eller har tidigare erfarenhet 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 arbetar dessutom med krishantering, 
scenarioplanering och grupputveckling.

Konrmanderna lär sig 
av varandra

Pedagogiken baseras på problemlösning och sker utan föreläsningar eller 
läroböcker. Deltagarna lär av varandra i diskussioner och övningar. De ges 
mycket utrymme att uttrycka sina egna tankar och känslor. Handledarna avstår 
från att uttala sina åsikter och från att försöka övertyga konrmanderna om 
specika ståndpunkter. Istället uppmuntrar de ungdomarna till att jamföra, 
diskutera konsekvensediskutera konsekvenser, ifrågasätta och ta ställning. Repliker som “Hur tänker du 
nu”, “så du menar att”, “kan du utveckla detta lite mer” sätter igång 
reexionerna.

Den grundläggande principen för lägerveckan är 
”frihet under ansvar”. Deltagarna ska få uppleva och 
utöva tankefrihet, åsiktsfrihet, yttrandefrihet och 
religionsfrihet.

Tänk fritt!

Vad är
humanistisk konrmation?
När man konrmerar sig humanistiskt så bekräftar man inte sin tillhörighet 
till en viss religion eller ideologi. Tanken med humanistiskt konrmation är 
att ungdomar sinsemellan får diskutera livets stora frågor utan att pressas att 
tillägna sig vissa förutbestämda åsikter. Genom detta lär de sig argumentera 
för sina åsikter och uppmuntras utforska var de själva står. Konrmation, som 
betyder bekräftelse, står i detta sammanhang för att bekräfta inträdet i 
vuxenvärlden.
Man behöver inte vara medlem i Unga HumanisteMan behöver inte vara medlem i Unga Humanister, Humanisterna eller någon 
annan förening eller bekänna sig till en specik livsåskådning för att få vara 
med. Humanistisk konfirmation är till för alla!

Deltagarna
bestämmer!
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