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Konfirmasjonsforberedelser - Hvordan foregår det? 

Hva tror du at du skal gjøre i den tiden du forbereder deg til konfirmasjonen? 

Hvorfor må man egentlig forberede seg? Hva er det man (du/dere) forbereder 

seg (deg/dere) til? Hva skjer når man blir konfirmert? 

Hvorfor konfirmerer man seg i det hele tatt? 

Det er lurt å reflektere litt over dette, for det er viktig at du selv – du som skal konfirmeres – 

har tenkt igjennom dette. Det betyr ikke at du har alle svarene, men at du ikke bare 

gjennomfører konfirmasjonen uten å la det gå inn på deg. Kanskje har din konfirmantkateket 

(lærer i katekesen) fortalt deg litt om hva dere skal gjøre dette året, bøker dere kanskje skal 

bruke, og om mere til - ? Kanskje har du likevel en mengde spørsmål.  Det er helt normalt at 

det stadig dukker opp spørsmål. Ikke vær redd for å stille disse. 

 

 

Spørsmålene du finner i mini-film 1: Godshare, episode 1: «Konfirmasjon» 

1) Hva tenker du på når noen sier konfirmasjon? 

2) Hva skjer (med deg/konfirmanten) på konfirmasjonsdagen? 

3) Hvorfor skal du konfirmere deg? 
 

 

Tema dere skal være innom og lære om i konfirmantkatekesen: 

1) Hva vi tror (trosbekjennelsen) og hva det vil si at vi tror slik. 

2) De syv sakramentene 

3) De ti bud 

4) Troslivet: Bønn og veldedighetsarbeide (å hjelpe andre/være en god neste) 
 

 

 

YOUCAT 

Først og fremst: Hva er YOUCAT?  

Ordet ‘YOUCAT’ er satt sammen av to ord. Det er ordene ‘youth’ (eller ‘young’), som betyr 

‘ung’ eller ‘ungdommelig’, og ‘catechism’ som betyr ‘katekisme’. Noen tolker order YOUCAT 

som ‘you’ og ‘catholic’, altså ‘du’ ‘katolikk’. Det er også en fin oversettelse, for det betyr at 

det er du, katolikken, som denne boka handler om. Det stemmer jo. Alle YOUCAT-bøkene 

handler om troen vår, om Gud og om vårt (menneskenes) forhold til Gud.  
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Den første YOUCAT-boka som kom var en katekisme bok. Nå har YOUCAT blitt til en serie 

med bøker. På bildet nedenfor ser du noen av dem. Den gule var denne første, katekismen. 

Helt konkret: En katekismebok tar for seg spørsmål om den katolske kirke og om den 

katolske tro, og svarer på disse. Hensikten er at leseren skal lære noe om den katolske kirke. 

Vi kaller den gule boka for YOUCAT Katekismen. 

Den oransje boken er kanskje den vil få et best forhold til, for det er konfirmantens egen bok. 

Den er ikke så stor, den har korte kapitler og et enkelt språk. Vi kaller denne boka rett og 

slett for YOUCAT Konfirmant. Boka hjelper deg både å forstå den katolske tro og den 

katolske kirke bedre, og den hjelper deg selvfølgelig med å forberede deg til konfirmasjonen.  

I margene i YOUCAT Konfirmant finner du henvisninger til både YOUCAT Katekismen (den 

gule), og til Bibelen. Nå har YOUCAT også en egen bibel (den røde boka), og kanskje bruker 

dere denne. Den er en smule annerledes enn en vanlig bibel og kan derfor være vanskelig å 

bruke. Istedenfor å ha med absolutt alt av alle bøkene/tekstene i Bibelen, har den utdrag. 

Dette er fordi det også er satt av mye plass til forklaringer. YOUCAT Bibelen er faktis bedre å 

bruke for ungdommer og unge voksne som skal lære mer om selve bibelen og hvordan å lese 

i bibelen. Henvisningene i margene i YOUCAT Konfirmantboka (den lille oransje) er stadig 

vekk til bibelsteder som har blitt fjernet i YOUCAT sin egen Bibel. Litt synd, men greit å vite. 

Det er derfor lettere å bruke en vanlig bibel, eller nettbibelen i konfirmantopplegget.  

YOUCAT Ungdomsbønneboka (den grå) oppfordrer vi at dere bruker. Her finner du blant 

annet bønner til enhver anledning. I tillegg har denne bønneboka et lite bønnekurs og den 

kommer med forslag og veiledning til hvordan å gjøre bønn til en del av hverdagen. Hvis dere 

følger opplegget som kateketen deres har fått (veilederne for både 8. og 9. klasse, så 

refereres det til YOUCAT Ungdomsbønneboka i Samling 10 (YOUCAT Konfirmant kap. 8) når 

tema er bønn. 

YOUCAT Skriftemålet (en liten lilla bok som du ikke ser på bildet her) vil dere også bli 

oppfordret til å bruke i konfirmantundervisningen. Den refereres spesielt til i den siste tida 

før dere skal konfirmeres (Samling 15, YOUCAT Konfirmant kap. 11) 
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Helgengruppene og helgenoppgaven 

I introduksjonen til hver av veilederne (s.7) finner du følgende informasjon: 

Helgengrupper og helgenoppgaven – Hva er dette?  Våre helgener er våre trosforbilder, og konfirmanter verden 

over blir oppfordret til å ta et helgennavn. I veilederen vil du se bildet av en helgen i begynnelsen av hver samling (til 

inspirasjon for deg, kateketen), og flere av undervisningsoppleggene tar for seg livet til en helgen. For at 

konfirmantene bedre skal forstå hva en helgen er, og gjerne huske/lære litt om noen av helgenene, kan det være lurt 

å la konfirmantene selv presentere noen helgener for hverandre. I veilederen foreslås derfor å bruke noe som kalles 

helgengrupper. 3 ganger hvert år oppfordres du til å dele inn konfirmantene i grupper. Her slår du to (kanskje tre) 

fluer i en smekk. Først og fremst er det lettere for konfirmantene å bli kjent i små/mindre grupper, og flere tør 

kanskje delta når de ikke trenger å forholde seg til alle (plenumsgruppa) på en gang. Hver gang du deler inn i nye 

grupper foreslås det så at gruppene får hvert sitt helgennavn (du velger navnene). Gi gruppene noe enkle ressurser 

om helgenen de har fått tildelt, og be dem lage en liten presentasjon om denne. Presentasjonene deler de med 

hverandre. I nettressursene vil du finne enkel informasjon om en rekke helgener, og et forslag til hvordan 

konfirmantene kan gå frem når de forbereder sin helgenpresentasjon. 

 

 

Her finner dere en større oversikt over våre helgener: Den katolske kirkes helgener — Den katolske kirke 

 

 

Selve oppgaven 

Hver gruppe får tildelt en digital og/eller papirressurs (evt. bøker, hefter. Det 

du/dere har til rådighet.) Så skal de prøve å finne svar på noen av (eller så mange 

som mulig/alle) disse spørsmålene: 

 

1) Hva het og heter helgenen? Eks. St. Olav blir kalt nettopp det «St.Olav», men hans 

opprinnelige/fulle navn er Olav Haraldsson. 

 

2) Hvor kommer helgenen fra (land, by/sted), og hvor ble helgenen mest kjent for å 

oppholde seg (Hvilket land og hvilken by/sted blir knyttet til helgenen)? 

 

3) Hva gjorde denne personen som første til at han/hun ble helgenkåret? 

 

4) Fortell gjerne noe spesielt (info/en historie) dere fant ut om helgenen deres: noe som 

skjedde, noe flott, noe fælt, noe overaskende, noe trist, noe fint, etc. 

 

5) Tror dere vi kan lære noe av denne helgenen i dag? Hvordan kan hun/han være et 

trosforbilde for oss? 

https://www.katolsk.no/biografier/historisk/helgener
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Oppgaver til YOUCAT 
Kanskje dere nå har fått laget dere noen helgengrupper, eller dere kan sitte sammen i andre 

grupper eller par. Oppgaven nå er å svare på spørsmålene nedenfor. Helt først nå skal dere 

kun snakke sammen om hva dere mener er riktig svar og ikke bruke noen hjelpemidler. 
 

A – Hva er hensikten med livet vårt her på jorda? 

B – Vi har fått frihet til å gjøre de valgene vi vil her på jorda, men hvordan skal vi forstå dette 

med «frihet»? Består «frihet» av også å kunne velge det onde? 

C – Hva mener dere nå at konfirmasjon egentlig er? 

D – Hvordan vil dere definere «tro»?  

 

FØR DERE NÅ GJENNOMGÅR SVARENE, ta en liten time-out fra YOUCAT og titt på 

teksten nedenfor, og se så på spørsmålene som hører til denne teksten. 

 

Spørsmål til denne lille fortellingen: Hvilke spørsmål tror du denne presten kan ha skrevet ned i boka si? 

Kanskje kan dere komme på minst 5 eller fler hver (i hver gruppe). Hold det hemmelig fra de andre 

gruppene før dere deler i plenum. 

 

 

FASITEN TIL YOUCAT-spørsmålene ovenfor 

 
Disse finnes i YOUCAT Katekismen på nummer 1, 287,203 og 21. Kanskje har dere tilgang på 

hver deres bok, eller kateketen deres kan dele svarene med dere. 

 

 

Presten som aldri sluttet å stille spørsmål 

Det var en gang en prest som stadig kom over spørsmål han ikke hadde svarene på. Spørsmålene 

handlet som regel om troen, Gud, livet eller døden. Han skjønte ganske tidlig i sin prestekarriere at selv 

en som han, som hadde studert svært mye teolog (=læren om Gud) – slik at han kunne være en veileder 

for andre «vanlige» kristne – ikke hadde svarene på alt. Jo eldre han ble, jo flere spørsmål dukket det 

opp. Han endte til slutt opp med å skrive ned disse spørsmålene i en bok. «Når jeg dør og kommer til 

himmelen, kan jeg stille alle disse spørsmålene til vår Herre,» sa han. 

 


