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Konfirmationsåldern

Sammanfattning
I betänkandet behandlas motion 2021:11, där kyrkostyrelsen föreslås få i uppdrag att
ändra åldern för konfirmation i Svenska kyrkan till det året de unga fyller 14 år.
Utskottet konstaterar att möjligheten att söka dispens för konfirmation av barn
yngre än 15 år redan nu är en möjlighet. Utskottet vill också påpeka att konfirmationen
bör utformas på ett sådant sätt att det även passar äldre ungdomar och ungdomar i
behov av särskilt stöd. Därför föreslår utskottet kyrkomötet att motionen ska avslås.

Utskottets förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2021:11.

Motionens förslag
Motion 2021:11 av Lars Arvidsson m.fl., Konfirmationsåldern
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att ändra åldern för konfirmation i
Svenska kyrkan till det året de unga fyller 14 år.

Bakgrund
De nya riktlinjerna för konfirmandarbetet antogs av kyrkostyrelsen i juni 2020. Riktlinjerna är en revidering av de riktlinjer som färdigställdes 2007. Det som tillkommit
är en förstärkning av konfirmandarbetets teologiska innehåll. I riktlinjerna 2020 bestäms
det att barnets ålder behålls oförändrad, det vill säga barnet bjuds in till konfirmation
det år barnet fyller 15 år. Riktlinjerna medger möjligheterna att söka dispens hos
respektive stifts domkapitel för konfirmand som är yngre än 15 år.
Under arbetet med att ta fram de nya riktlinjerna fördes en bred diskussion mellan
stift och kyrkokansliet om konfirmandens ålder. Några stift önskade möjligheten att
erbjuda konfirmation till yngre barn för att undvika glapp i församlingens verksamhet.
Det framfördes också att många församlingar hade svårt att nå barnen med inbjudan
till konfirmation via skolan, då många skolledare säger nej till den typen av kyrkaskolkontakter.
Majoriteten i arbetsgruppen (här fanns också representanter för stiften) som arbetade
med riktlinjerna gjorde bedömningen att det var viktigt att behålla konfirmandåldern.
I resonemanget framfördes att målsättningen med konfirmandarbetet är att ge stöd till
tonåringar under en fas i identitetsutvecklingen som för de flesta inträffar vid 14–15
års ålder. Arbetsgruppen påpekade också att det redan finns en utvecklad konfirmandpedagogik och pedagogiskt material för just denna åldersgrupp.
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Tidigare behandling i kyrkomötet
Kyrkolivsutskottet behandlade 2019 motion 2019:2 i betänkandet Kl 2019:2. Motionären föreslog bland annat en ökad frihet för församlingar att bestämma i vilken ålder
konfirmanden ska bjudas in. Skälen till detta var att undvika glapp i församlingarnas
verksamheter och skapa kontinuitet.
Utskottet bejakade motionärens beskrivning av betydelsen av ett sammanhållet
arbete med barn och unga, men utskottet bedömde att ett tidigareläggande av konfirmationsåldern inte var lösningen. Utskottet påpekade att det är möjligt med en flerårskonfirmation, det vill säga att bjuda in barn som är yngre än 15 år, efter beviljad
dispensansökan. Vidare hänvisade utskottet till de handlingsplaner som församlingar
ska utforma för konfirmandarbetet och som bland annat ska tydliggöra glapp i barnoch ungdomsarbetet. Utskottet ansåg att det var viktigt att hålla fast vid den ålder som
riktlinjerna angav då konfirmation handlar om att bearbeta frågor kring tro, existens
och liv. Utskottet föreslog därför att motionen skulle avslås. Kyrkomötet beslutade
enligt utskottets förslag.

Utskottets överväganden
Utskottets förslag: Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2021:11.
Utskottet menar att konfirmation ska utgå från ungdomars behov och påpekar att
konfirmation är något som den unga människan väljer att delta i för sin egen skull.
Utskottet har uppfattningen att den nuvarande åldern, som anges i riktlinjerna för
konfirmandarbetet, ska behållas. Utskottet påpekar att det enligt samma riktlinjer
redan är en möjlighet att begära dispens för barn som är yngre än 15 år. Utskottet
menar att yngre barn, än 15 år, ofta har svårt att delta på ett meningsfullt sätt utifrån
de målsättningar som anges i riktlinjerna.
Utskottet vill betona betydelsen av att konfirmationsverksamheten utformas på ett
sådant sätt att den svarar mot ungdomars behov och intressen. Utskottet har uppfattningen att det är viktigt att det erbjuds konfirmationsalternativ som gör att ungdomar
med särskilda behov känner sig välkomna att delta. Utskottet menar att det är viktigt
att Svenska kyrkan också tar ett ansvar för äldre ungdomar som av olika anledningar
inte väljer konfirmation, det året de fyller 15 år, men som kan tänka sig att göra det i
ett senare skede i livet.
Digitalt sammanträde den 7 oktober 2021
På kyrkolivsutskottets vägnar
Niklas Grahn, ordförande

Peter Ekman, sekreterare

Beslutande: Niklas Grahn, ordförande, Lina Dahm, Ronny Hansson, Ann-Sofie
Karlsson Ågren, Peter Egardt, Amanda Carlshamre, Kent Karlsson, Agne Arnesson,
Inga Alm, Ann-Christine From Utterstedt, Mats Ershammar, Karin Janfalk, Vicktoria
Bagi, Torbjörn Aronson och Margaretha Herthelius.
Övriga närvarande vid beslutstillfället: Anna Rapakko, Johannes Fransson, Sara
Waldenfors, Kristin Molander, Lars Jakobsson, Ellionor Moberg, Tomas Fors, Zandra
Pettersson, Lisa Gerenmark och David Castor.
Biskoparna Andreas Holmberg och Thomas Petersson har deltagit i utskottets överläggningar.
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