
Flere humanistiske konfirmanter enn noen gang 
 
Aldri før har så mange 15-åringer valgt Humanistisk konfirmasjon.  
 
Human-Etisk Forbund melder om at over 11 500 konfirmeres humanistisk i løpet av våren og høsten. 
Det tilsvarer 18,6 prosent av alle norske 15-åringer, og det betyr at det i år er flere humanistiske 
konfirmanter enn noen gang. 
 
Generalsekretær Trond Enger er strålende fornøyd med deltagelsen.  
 
– Dagens informasjonssamfunn krever at ungdommer tidlig lærer seg å tenke kritisk og selvstendig. 
Våre kurs skal gi unge selvtillit til å ha egne meninger, pirre nysgjerrigheten deres og trene evnen til 
refleksjon, sier Enger. 
 
Akershus øker mest 
 
Det var størst fremgang i antall humanistiske konfirmanter i Akershus. Der økte andelen 15-åringer 
som velger Humanistisk konfirmasjon med over 3 prosentpoeng sammenlignet med fjoråret.  
 
Den største andelen humanistiske konfirmanter finner vi i Vestfold. Av 10 som fyller 15 år i 2018, vil 
nesten tre være humanistiske konfirmanter i dette fylket. 
 
Tar opp viktige spørsmål med ungdom 
 
Humanistisk konfirmasjon, tidligere kjent som borgerlig konfirmasjon, har eksistert siden 1951. Den 
gangen het kurset «Kurs i godt medborgerskap», og siden da har over 260 000 ungdommer blitt 
konfirmert. 
 
– Selv om kurset har endret seg med årene, er temaer som valg, kritisk tenkning og meningen med 
livet fortsatt like viktig for ungdommer å reflektere over.  I Humanistisk konfirmasjon får de sjansen 
til å diskutere disse spørsmålene med andre konfirmanter, sier Enger.  
 
Han tror at flere nå velger Humanistisk konfirmasjon fordi kurset tar opp temaer de unge relaterer 
seg til. 
 
– Konfirmasjon er for mange ungdommer et av de første viktige verdivalgene. I dag velger nesten 
hver femte 15-åring å konfirmere seg humanistisk. Det er fantastisk at så mange unge ønsker å bruke 
tiden sin på å diskutere og reflektere over verdier og etikk, identitet og menneskerettigheter, sier 
Enger.  
 
Påmelding til Humanistisk konfirmasjon 2019 er åpen fra 30. mai over hele landet. Kurset er åpent 
for alle. 
 
For intervjuavtale med Trond Enger, kontakt: 
Christine Brown Vollan, kommunikasjonsrådgiver 
Telefon: 476 54 523 
E-post: christine.vollan@human.no  
 
For mer informasjon om Humanistisk konfirmasjon: 
Besøk oss på human.no.  
 
 

mailto:christine.vollan@human.no
https://human.no/


Humanistisk konfirmasjon 2018: 
 

Fylke: 
 

Antall påmeldte til 
Humanistisk 
konfirmasjon 2018:  

Prosentandel av 
norske 15-åringer: 

Endring fra 2017 i 
prosentpoeng: 

Østfold 627 18,0 % + 2,32 
Akershus 2048 25,2 % + 3,08 
Oslo 1481 23,6 % - 0,26 
Hedmark 497 22,1 % + 2,69 
Oppland 333 14,9 % + 0,91 
Buskerud 673 20,2 % + 1,10 
Vestfold 804 27,4 % + 1,89 
Telemark 327 15,8 % - 1,72 
Aust-Agder 170 12,4 % + 0,45 
Vest-Agder 226 10,2 % - 1,59 
Rogaland 939 15,6 % + 1,75 
Hordaland 978 15,8 % + 0,79 
Sogn og Fjordane 108 7,3 % + 1,62 
Møre og Romsdal 343 10,3 % + 0,71 
Sør-Trøndelag 817 23,3 % + 0,35 
Nord-Trøndelag 281 16,4 % + 0,29 
Nordland 515 18,1 % + 2,59 
Troms 286 15,6 % + 1,14 
Finnmark 86 9,7 % + 0,77 
Brevkurs 10   
Sum hele landet: 
 

11549 18,6 % + 1,25 

 


