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Konfirmandens bog er konfirmandens primære arbejdsredskab, hvor emnerne præsenteres med en righoldig
variation af opgaver, billeder, katekismusstof og små refleksionstekster. Konfirmanderne indbydes til selv at

formulere sig mundtligt såvel som skriftligt.

Bogen er desuden et dynamisk værktøj, som kan tages i hånden og bruges i de opgaver, der ikke foregår ved
bordet. Væsentligt er det også, at bogen åbner mulighed for undervisningsdifferentiering i den forstand, at de

hurtige konfirmander kan anvende bogen til fordybelse.

Konfirmandbogen er desuden tænkt som en minikatekismus, der kan gemmes og tages frem senere i livet,
hvis og når konfirmanden – i den bedste af alle verdener – vil uddybe sit kendskab til kristendommen. Bogen

begynder med en INTRO, hvor konfirmanderne skal præsentere sig selv, og slutter med en OUTRO, der
fungerer som en scrapbog over deres egen konfirmation og tiden som konfirmand.
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