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Nya modeller för konfirmandarbete

Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att, genom kontakt med stift och
församlingar, hitta modeller för konfirmandarbetet som gör att konfirmandundervisningen blir en naturlig fortsättning på församlingarnas barnarbete.

Motivering
Vid 2003 års kyrkomöte gavs kyrkostyrelsen i uppdrag att:
med anledning av motionerna 2003:21 och 2003:31 uppdra åt Kyrkostyrelsen att inom ramen för en teologiskt reflekterad helhetssyn på
Svenska kyrkans undervisningsansvar som ett projekt eller på annat sätt
sammanfatta stiftens många insatser inom konfirmandarbetet, utveckla,
utvärdera dessa, med särskild uppmärksamhet på erfarenheter från
varierande konfirmationsåldrar.
En av motionerna hade ifrågasatt fixeringen vid konfirmationsåldern som tidigast
15 år enligt riktlinjer för konfirmander 1994. Detta ledde fram till 2007 års riktlinjer
där man istället skrev:
En effektiv och ändamålsenlig samverkan förutsätter att konfirmandåldern
är densamma i hela Svenska kyrkan. En enhetlig konfirmandålder är
viktig även med tanke på de ungdomar som väljer lägerkonfirmation. En
avsikt med konfirmandarbetet är att ge stöd till tonåringarna under en fas
av identitetsutvecklingen som för de flesta inträffar i åldern 14–15 år,
som därför ska vara den normala konfirmandåldern.
Enligt den nya skrivningen är alltså inte konfirmandåldern fixerad vid just tidigast 15 år.
Sedan kyrkomötet fattat beslut om att kyrkoherden är ansvarig för all verksamhet,
är det upp till kyrkoherden att besluta om konfirmander och följaktligen måste det
innebära att kyrkoherden kan besluta att en konfirmation kan göras även om konfirmanden inte har fyllt 15 år, det räcker med 14 år under förutsättning att något annat
inte beslutas om av domkapitlet i stiftet. I riktlinjerna står det också:
Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete, vänder sig till ansvariga beslutsfattare och ger tydliga anvisningar om vilket stöd och vilka
resurser som krävs för ett konfirmandarbete med god kvalitet. Bestämmelserna blir bindande för församlingarna inom stiften genom beslut i
respektive domkapitel.
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Det som i många år har varit ett problem är ofta tiden mellan barnarbetet i församlingen, som i många fall är bra med många deltagande, och tiden när konfirmandarbetet börjar. Det handlar ofta om att det blir ett hålrum mellan barnarbetets verksamheter och konfirmandarbetet som behöver fyllas.
Ett alternativ skulle kunna vara att konfirmandarbetet börjar långt tidigare än 14 år
och att undervisningstiden istället för ett år kan utökas upp till tre år samt att modeller
för ett sådant upplägg tas med i programmet för lärande och undervisning.
Tanken med riktlinjerna från 2007 var att föra fram att konfirmandarbetet ska ses
som en helhet i församlingens undervisning från 0–18 år, men fortfarande ses många
gånger konfirmandtiden som en särskild tid med särskiljande verksamhet istället för
att vara en naturlig fortsättning på barnarbetet. Det kan behövas lite nytänkande och
nya modeller för att verkliggöra tankarna i 2007 års riktlinjer för konfirmandarbetet.
Det är viktigt att församlingar tänker annorlunda mot tidigare och inte ser konfirmationstiden som en fixering till en viss åldersgrupp som 14–15 år, utan att konfirmandundervisningen på olika sätt kan utformas under en längre tid för att på ett bra sätt
kunna behålla de barn som deltagit aktivt i församlingarnas barnarbete och som inte
lika naturligt har kommit med i någon form av ungdomsarbete eftersom ungdomsarbetet ofta berör ungdomar från 14 år och sällan under.
Glappet mellan 9 och 13 år bör kunna fyllas på ett naturligt sätt för församlingarna
och inte göra konfirmandtiden som en särskiljande tid utan som en naturlig del som
en fortsättning på barnaktiviteterna.
Träslövsläge den 11 juni 2019
Karl-Gunnar Svensson (KR)
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