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1. STIFTELSEN KIRKEFORSKNING 
 
KIFO er opprettet i 1993 av Kirkerådet i Den norske kirke etter oppdrag fra Kirkemøtet, og har følgende 
formål: 
Å drive og stimulere til forskning om kirke, religion og livssyn i samfunnet  
Å drive utrednings- og utviklingsarbeid i dette fagområdet  
Å formidle forskning og forskningsresultater til brukerne; til menighetene, til samfunnet og den offentlige 
debatt  
 
Innenfor forsknings- og utviklingsfeltet prioriterer KIFO forskning, dette omfatter grunnforskning og 
anvendt forskning. KIFO skal også drive med utviklingsarbeid; utviklingsarbeidet i KIFO har som regel 
ekstern finansiering, og er som regel utviklet i samarbeid med oppdragsgivere. 
 
KIFO er grunnlagt ut fra et kirkelig ansvar (vedtektene § 4); dette innebærer at KIFO har sin 
oppmerksomhet særlig rettet mot utfordringer kirken har i sitt møte med samfunnet og kulturen, og at 
forskning og utvikling tar sikte på å være relevant for kirkelige aktører. Det kan for eksempel innebære 
at KIFO vier oppmerksomhet til endringer i kirken og i dens forhold til samfunnet og kulturen. En slik 
oppmerksomhet må kombineres med at religion og livssyn inkluderes i interessefeltet, og at KIFO 
opprettholder selvstendighet, kvalitet og frihet i forskning og utviklingsarbeid. 
 
KIFOs forskningsmiljø og forskernettverk utgjøres av 1) et forskningssenter med en fast stab av 
forskere, og 2) en gruppe av forskere fra samarbeidende institusjoner, hovedsakelig fra universitets- og 
høgskolesektoren, knyttet sammen gjennom samarbeidsavtaler. 
 
KIFO har vedtatt en ny strategisk plan for 2006 – 2008. Denne planen fastsatte følgende 
satsningsområder for virksomheten: 

- Reformer for Den norske kirke 
- Kirke, religion og livssyn i det offentlige rom 
- Kirkestatistikk 

 

2. VIRKSOMHETEN 2006 
KIFOs virksomhet i 2006 har vært preget av stor aktivitet når det gjelder forskning, oppdrag og 
publisering, og bevegelighet på personellsiden. Samtidig med at igangværende forskningsprosjekter har 
vært videreført, så har en rekke oppdrag vært i gang som har medført både innleie av kvalifisert 
arbeidskraft og økte inntekter. Hovedmengden av oppdrag knytter seg til de store reformene i Den 
norske kirke: Trosopplæring, nominasjon av biskoper og ikke minst kirkeordningen. En økning i 
publisering, både når det gjelder egne serier og arbeider skrevet av våre forskere, medfører at dette er 
et godt publiseringsår. 
 
I tillegg til forskningssjefen har KIFO fem forskere i faste stillinger – disse har vært i full virksomhet med 
unntak av noe sykmelding for en seniorforsker, som gikk over på 40% AFP på slutten av året. Vår 
forskningsassistent har fortsatt vært i permisjon, og engasjementet av vikaren forlenget. Kontorleder 
gikk ut i permisjon i april, og to personer har delt vikarfunksjonen her. Engasjementet av professor II fra 
HIA har vært forlenget (Pål Repstad). Fra oktober – november leide KIFO inn fire kvalifiserte personer til 
å stå for grunnarbeidet i stat/kirke-oppdraget (se nedenfor), og en person er engasjert på timebasis for å 
oppdatere hjemmesidene. I tillegg til dette har Dr Art Erling Birkedal fra vår samarbeidspartner IKO 
benyttet et kontor i lokalene våre høsten 2006. Særlig mot slutten av året har det altså vært høy 
bemanningsfaktor, og det har vært ganske fullt i kontorlokalene – inntil 13 personer i våre til sammen 11 
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kontorer. Dette har vært en belastning for våre ansatte, selv om det også har vært inspirerende med 
høy aktivitet. 
 
Som i tidligere arbeidsår er prosjektporteføljen bredt sammensatt. Den avspeiler forskergruppens 
sammensetning og de strategiske målene KIFO har, og i tillegg går det tydelig fram at KIFO leverer inn 
mot den etterspørselen som også oppdragene uttrykker. Dette viser seg også i en økning i antall 
prosjekter (38 mot 30 i 2005). Om lag 12 av disse forholder seg forholdsvis direkte til reformer og 
etterspørsel fra samfunn og kirke, mens de øvrige kan sies å være (mer langsiktige) prosjekter initiert ut 
fra overordnede målsettinger og forskergruppens interesser. 
 
KIFOs nye satsningsområde ”Kirke, religion og livssyn i det offentlige rom” har blitt viet stor 
oppmerksomhet med tanke på å forme og utvikle satsningen til et godt program. Det har vært holdt 
seminarer for å utvikle ideen videre, KIFOs personalseminar i Testico, Nord-Italia ble i stor grad anvendt 
til denne utviklingen, og de fleste av KIFOs kjernestab har vært aktive med å utvikle delprosjekter. Flere 
av hovedsamarbeidspartnerne har også vært involvert. Seniorforsker Inger Furseth organiserte denne 
planprosessen, og hadde det faglige ansvaret.  
 
Det elementet i KIFOs samarbeidsavtaler som går ut på at hovedsamarbeidspartnerne skal levere et 
bidrag på ½ årsverk forskning, byr på en rekke utfordringer og har gjort det lenge. De innebærer både at 
gevinsten for partene av bidraget kan være noe uklar, og at det faktisk er vanskelig for mange partnere 
å levere bidraget. På denne bakgrunnen tok styret opp en vurdering av premissene for nettverket i 
2006, de ble drøftet på representantskapsmøtet og styret nedsatte en komité til å vurdere spørsmålet og 
foreslå eventuelle endringer. 
 
KIFO drives altså fremdeles etter gjeldende avtaler, men vurderingen av nye prosjekter er stilt i bero i 
påvente av eventuelle nye regler. I tillegg er nettverket i en situasjon der mange prosjekter er avsluttet i 
2005 eller 2006, og partnerne leter etter eller har meldt inn nye.  
 
Som allerede antydet har det vært en økning i oppdragsvirksomheten, og dermed også i inntekter 
relatert til dette (2005: 960 000, 2006: 1 652 000). I tråd med forskningssektoren ellers virker det rimelig 
å planlegge med tanke på en noe økt andel slik inntjening (2005: 16,5%, 2006: 24%). Det kan være 
verd å merke seg både at oppdragene i 2006 ligger midt i KIFOs kjerneområder av interesse og 
kompetanse, og at vi er inne i en periode med stor aktivitet på disse områdene. Risikoen for at KIFO 
kommer i et konkurranseforhold til sine samarbeidspartnere har vært påpekt i tidligere årsmeldinger; 
dette forholdet vil også bli vurdert i sammenheng med den omtalte gjennomgangen av nettverket.  
 
I 2006 har det vært arrangert to KIFO-seminarer, ett i april med professor (og styreleder i KIFO) Knut 
Lundby som gjest, og ett i november med professor Anders Bäckström som foreleser og kommentator. 
Seminarene med framlegg av papers med opplegg for veiledning og fagfellekritikk spiller en viktig rolle i 
KIFOs kompetanseoppbygging. Seminarene brukes også som sted for nettverksbygging sett i et større 
perspektiv. Konkret kommer dette fram med valget av inviterte forelesere og kommentatorer.  
 
Som nevnt var det stor aktivitet på oppdragsfronten i 2006 – dette var i noen grad knyttet til den rollen 
KIFO har gått inn i i håndteringen av høringssvarene etter NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke. 
KIFO-seminaret i november 2006 fungerte som en igangsetter av dette engasjementet: Kirke-
statspørsmålet ble fokusert i forelesninger og framlegg, det ble arrangert et planseminar om oppdraget 
for alle som skulle involveres, der også Pål Repstad medvirket, og valget av Bäckström som gjest var 
begrunnet med hans brede engasjement i forskning på det tilsvarende spørsmålet i Sverige. I tillegg ble 
dette KIFO-seminaret innledet med en bred presentasjon av KIFOs nye bok om spørsmålet, ”Endring og 
tilhørighet – statskirkespørsmålet i perspektiv”. Boken er redigert av seniorforsker Ulla Schmidt, og den 
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har bidrag fra henne og andre KIFO-forskere som etablerer et solid kunnskapsgrunnlag for arbeidet 
med spørsmålet. Boken kan samtidig sies å fylle samme funksjon som tidligere rapport-utgaver under 
tittelen Tallenes Tale.    
 
En viktig endring i KIFOs publiseringspolitikk i 2006, er tilpasningen til kravene om meritterende 
publisering for Perspektiv-serien gjennom å oppfylle kriteriene for fagfellevurdering. På samme tid ble 
seriens layout modernisert. Det ble gitt ut tre bøker i serien i 2006, den ovennevnte boken om stat/kirke-
spørsmålet, boken om Kirkeakademienes historie og boken fra KIFOs engasjement i 
Trosopplæringsprosjektet. Samtidig er det blitt uaktuelt å forlenge praksisen med å utgi udisputerte 
doktoravhandlinger i serien. Det har også blitt gitt ut to titler i KIFO Rapport; det vurderes imidlertid å 
fase ut denne serien for å forenkle utgivelsesaktiviteten. Engasjementet i Nordic Journal of Religion and 
Society er forlenget og økonomisk utvidet. Til sammen gjør dette 2006 til et sterkt år for KIFO som 
utgiver. 
 
Også når det gjelder forskernes publisering generelt, var 2006 et godt år. Som det vil framgå av tabellen 
nedenfor, er det økning på alle punkter unntatt andelen engelskspråklige artikler; antallet artikler har gått 
opp fra 13 til 19. Det er også en klar økning av andelen artikler som er publisert i referee-bedømte 
kanaler. Publiseringsmengden har vært gjenstand for oppmerksomhet i de to siste årsmeldingene, det 
er derfor grunn til å merke seg denne utviklingen. Det er i tillegg slik at økningen i publisering i 
kjernestaben er ennå større (medregnede publikasjoner fra samarbeidspartnerne er lavere enn i 2005).  
 
Oversikt over publikasjoner: 
 
 2003 2004 2005 2006  
Bøker     
Forfatter/medforfatter 4 1 1 4 
Redaktør/medredaktør 2 3 2 3 
Herav på engelsk 0 1 0 3 
Artikler i 
tidsskrifter/antologier 

    

Vitenskapelige artikler 17 14 13 19 
Herav på engelsk 5 8 5 2 
Rapporter 4 4 2 3 

 
 
KIFO har fortsatt et sterkt engasjement i kirkestatistikkspørsmål. Dette har vi blant annet søkt å 
kanalisere gjennom en omlegging av samarbeidsavtalen med Kirkerådet, i retning av et samarbeid om 
statistikkspørsmål med forpliktelser for begge parter. Samarbeidet med Norsk Samfunnsvitenskapelig 
Datatjeneste om utviklingen av Kirkedatabasen fortsetter, men går via avtalen med Kirkerådet. For øvrig 
har man gående et samarbeid med Kirke- og Kulturdepartementet og NSD om utvikling av 
rapporteringsordninger for kirkelig sektor i KOSTRA-prosjektet. 
 
To av de fast ansatte forskerne har hatt akademiske bistillinger (Schmidt og Furseth), og medlemmene 
av den sentrale staben har ellers blitt mye brukt til enkeltstående faglige oppdrag. 
 
KIFO har fortsatt sine lokaler i 3. etasje ved Diakonkjemmet Høgskole.  Dette fungerer meget 
tilfredsstillende. 
 
Statstilskuddet til KIFO utgjorde i 2006 4.7 millioner kroner. De samlede inntektene var 6,352 millioner. 
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3 HOVEDSAMARBEIDSPARTNERNE, 
REPRESENTANTSKAPET OG STYRET 
3.1 Hovedsamarbeidspartnerne 2006 
Det praktisk-teologiske seminar, Oslo 
Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo 
Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo 
Diakonhjemmet Høgskole, Oslo 
Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning, Trondheim  
Høgskolen i Agder, Fakultetet for humanistiske fag, Kristiansand  
Høgskolen i Finnmark, Seksjon for samfunns- og religionskunnskap, Alta 
Høgskulen i Volda, Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag, Volda 
IKO – Kirkelig pedagogisk senter, Oslo 
Kirkerådet, Oslo 
Misjonshøgskolen, Stavanger 
Norsk lærerakademi, Bergen  
Ansgar Teologiske Høgskole, Kristiansand 
 
 
3.2 Representantskapet pr 31.12.2006 
 
Høgskolelektor Elisabeth Nilsen, leder  

Varamedlem: Rådgiver Synnøve Hinnaland Stendal, oppnevnt av Kirkerådet 
Direktør Jens-Petter Johnsen 

Varamedlem: Assisterende direktør Gerd Karin Røsæg, oppnevnt av Kirkerådet 
Professor Ingvild Sælid Gilhus  

Varamedlem: Direktør John Egil Rø, oppnevnt av Kirkerådet 
Professor Hans M. Barstad  

Varamedlem: Professor Kjetil Hafstad, oppnevnt av Teologisk Fakultet, UiO 
Professor Harald Hegstad  

Varamedlem: Universitetslektor Kristin Norseth, oppnevnt av Menighetsfakultetet 
Professor Odd Magne Bakke 

Varamedlem: Professor Magnar Kartveit, oppnevnt av Misjonshøgskolen 
Førsteamanuensis Rolv Nøtvik Jacobsen  

Varamedlem: Marit Bunkholt, oppnevnt av Det praktisk-teologiske seminar 
Rektor Harald Askeland 

Varamedlem: Førsteamanuensis Kai Ingolf Johannessen, oppnevnt av Diakonhjemmet høgskole 
Førsteamanuensis Sigmund Harbo 

Varamedlem: Direktør Erling Birkedal, oppnevnt av IKO 
Rektor Egil Morland 

Varamedlem: Rektor Bjarne Kvam, oppnevnt av NLA 
Førstelektor Per Halse 

Varamedlem: Førsteamanuensis Arne Redse, oppnevnt av Høgskulen i Volda 
Høgskolelektor Olav Tveiterås 

Varamedlem: Høgskolelektor Lilly-Anne Ø. Elgvin, oppnevnt av Høgskolen i Finnmark 
Førsteamanuensis Astri Ramsfjell 

Varamedlem: Høgskolelektor Ranveig Lorentzen, oppnevnt av Dronning Mauds Minne Høgskolen 
Førstelektor Årstein Justnes 
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Varamedlem: Førstelektor Dagfinn Ulland, oppnevnt av Høgskolen i Agder 
Representant og varamedlem fra Ansgar Teologiske Høgskole er ennå ikke oppnevnt. 
 
 
3.3 KIFOs styre 2006 
 
Professor Knut Lundby, leder, oppnevnt av Kirkerådet 
 Varamedlem: Høgskolelektor Alf Rolin 
Professor/rektor Vidar L Haanes 
 Varamedlem: Førsteamanuensis Aud Tønnessen 
Professor Margit Warburg 
 Varamedlem: Professor Harald Askeland 
Førsteamanuensis Elisabet Haakedal 
 Varamedlem: Førsteamanuensis Asbjørn Hirsch 
Forsker Inger Furseth, representant for ansatte 
 Varamedlem: Forsker Ida Marie Høeg 
 
 

 
4. STABEN 
 
Ansatte  
 
Hans Stifoss-Hanssen 
Forskningssjef; dr.philos., religionspsykologi 
E-post: hans.stifoss-hanssen@kifo.no 
Direkte telefon: 23 33 47 30 
Pål Ketil Botvar 
Forsker II; cand.polit., statsvitenskap. 
Arbeidsfelt: empiriske studier av moral, religion og politiske 
holdninger, statistikk, religionssosiologi, nyreligiøsitet, 
menighetsstudier. 
E-post: pal.ketil.botvar@kifo.no 
Direkte telefon: 23 33 47 27 
Inger Furseth 
Forsker I; dr.polit., sosiologi 
Arbeidsfelt: religionssosiologi, kjønn og religion, religiøst 
mangfold, sosiologisk teori, sosiale og religiøse bevegelser. 
E-post: inger.furseth@kifo.no 
Direkte telefon: 23 33 47 24 
Ida Marie Høeg 
Forsker III; cand.philol., kristendomskunnskap. 
Arbeidsfelt: religionssosiologi, kvinnelige prester, ritualer, kjønn 
og religion, jødisk religiøsitet, menighetsstudier. 
E-post: ida.marie.hoeg@kifo.no 
Direkte telefon: 23 33 47 26 
Turid Skorpe Lannem 
Forskningsassistent; cand.philol., kristendomskunnskap med 
religion og livssyn. 
E-post: turid.skorpe.lannem@kifo.no 
Direkte telefon: 23 33 47 21 
Ulla Schmidt 
Forsker I; dr.theol., teologi. 
Arbeidsfelt: moralfilosofi, teologisk grunnlagsetikk, eutanasi, 
bioetikk, religion og offentlighet, religion og etikk, empiriske 
studier av etikk og moral. 

E-post: ulla.schmidt@kifo.no 
Direkte telefon: 23 33 47 28 
Ole Gunnar Winsnes 
Forsker; dr.art., teologi, pedagogikk. 
Arbeidsfelt: religionssosiologi, religionspedagogikk, 
kommunikasjonsteori, kirkestatistikk, menighetsstudier. 
E-post: ole.gunnar.winsnes@kifo.no 
Direkte telefon: 23 33 47 23 
Pål Repstad 
Professor II; dr.philos., statsvitenskap. 
Arbeidsfelt: samfunnsvitenskapelige metoder, sosiologisk teori, 
religionssosiologi, veiledning. 
E-post: pal.repstad@hia.no 
Direkte telefon: 38 14 15 54  
 
Engasjert på prosjekt:  
Cand. Polit. Kristine Rødstøl 
Cand. Polit. Mari Repstad  
MA Mari Tampuu  
Stud. Polit. Berit Gravdal 
 
På Kontoret: 
Astrid E. Petersson 
Kontorleder, permisjon fra 20.04.2006 
E-post: astrid.petersson@kifo.no 
Direkte telefon: 23 33 47 20 
Anne Marie Sverdrup  
Vikar, kontorleder: 15.05.2006 
E-post: anne.marie.sverdrup@kifo                       
Direkte telefon: 23 33 47 20                                     
Helga Koiegg        
Vikar, regnskap: 15.05.2006 
E-post: helga.koiegg@kifo.no                             
Direkte telefon: 23 33 47 20 
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KIFO-forskere fra 
samarbeidspartnerne 
 
Thor Strandenæs 
E-post: thor.strandenaes@mhs.no 
Direkte telefon: 51 51 62 19 
Institusjonstilknytning: Misjonshøgskolen 
Olaf Aagedal 
Forskningsleder; dr.philos., sosiologi 
E-post: aagedal@diakonhjemmet.no 
Direkte telefon: 22 45 19 70 
Institusjonstilknytning: Diakonhjemmet høgskole  
Erling Birkedal 
Direktør, dr.art. 
E-post: erling.birkedal@iko.no 
Direkte telefon: 23 33 47 25 / 92 83 26 45 
Institusjonstilknytning: IKO 
Ruth Ingrid Skoglund 
Forskningsstipendiat; cand.polit., pedagogikk 
Arbeidsfelt: klasseromsforskning, barn og livsspørsmål. 
E-post: rs@vh.nla.no 
Direkte telefon: 55 32 56 50 
Institusjonstilknytning: Norsk Lærerakademi 
Per Magne Aadnanes 
Professor; dr.philos., idéhistorie 
Arbeidsfelt: livssynsforskning, nyreligiøsitet. 
E-post: pma@hivolda.no 

Direkte telefon: 70 07 51 98 
Institusjonstilknytning: Høgskulen i Volda 
Lilly-Anne Ø. Elgvin 
Høgskolelektor; cand.philol., kristendomskunnskap 
Arbeidsfelt: homiletikk, historie. 
E-post: lillyae@hifm.no 
Direkte telefon: 78 45 01 60 
Institusjonstilknytning: Høgskolen i Finnmark 
Irene Trysnes 
Stipendiat 
E-post: Irene.Trysnes@hia.no 
Direkte telefon: 38 14 21 74 
Institusjonstilknytning: Høgskolen i Agder 
Espen Dahl  
Stipendiat 
E-post: Irene.Trysnes@hia.no 
Direkte telefon: 38 14 21 74 
Institusjonstilknytning: Høgskolen i Agder 
Birgitte Lerheim 
E-post: birgitte.lerheim@teologi.uio.no 
Direkte telefon: 22 85 03 85 
Institusjonstilknytning: Det teologiske fakultet 
Astri Ramsfjell 
Førsteamanuensis 
E-post: ara@dmmh.no 
Direkte telefon:73 80 52 47 
Institusjonstilknytning: DMMH 

 
5. PROSJEKTER UNDER ARBEID 2006 
 
I henhold til ny strategisk plan 2006-2008, presenteres prosjektene under følgende tre overskrifter, som 
svarer til satsningsområdene. 
 

1. Reformer for Den norske kirke 
2. Kirke, religion og livssyn i det offentlige rom 
3. Kirkestatistikk 

 
Områdene det forskes på går ofte over i hverandre, så noen skarp avgrensning finnes ikke. De 
prosjektene som det ikke er så enkelt å plassere under et av de nevnte satsningsområdene, ligger 
derfor under 
 

4.   Annet 
 

1. Reformer for Den norske kirke: 
 
Analyse av høringssvar til NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke  
Bemanning: H. Stifoss-Hanssen, U. Schmidt, I. Furseth, P.K. Botvar, Kristine Rødstøl, Mari Repstad, 
Berit Gravdahl, Mari Tampuu  
Ferdigstilling: 2007 
Finansiering: KKD 
Prosjektbeskrivelse: Koding, sammenfatning og analyse av høringsmaterialet til NOU 2006: 2 Staten og 
Den norske kirke. 
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Endring og tilhørighet blant kirkemedlemmer og borgere – Hovedlinjer i debatten rundt 
Gjønnesutvalgets utredning 
Bemanning: Ulla Schmidt 
Ferdigstilling: 2006  
Finansiering: KIFO 
Prosjektbeskrivelse: Analysere og drøfte hovedlinjer i debatten om relasjonene mellom stat og kirke i 
forbindelse med fremleggelsen av Gjønnesutvalgets utredning. 
 
Kirkeordning og verdifellesskap 
Bemanning: Ulla Schmidt 
Ferdigstilling: 2006 
Finansiering: KIFO 
Prosjektbeskrivelse: Revidere og omarbeide til artikkel rapport levert til Gjønnesutvalget. Problemstilling: 
Er det mulig å finne sammenhenger mellom kirkeordning og samfunnets fellesverdier, og hvilken 
betydning har dette i forhold til spørsmålet om kirkeordning? 
 
Endring og tilhørighet. Statskirkespørsmålet i perspektiv 
Bemanning: Ulla Schmidt  
Ferdigstilling: 2006 
Finansiering: KIFO 
Prosjektbeskrivelse: Redigere bok om ulike dimensjoner av statskirkespørsmålet; hovedvekt på 
grunnleggende spørsmål om medlemmenes forhold til Den norske kirke, og Den norske kirkes forhold til 
samfunn og befolkning. Deler av boken er bearbeiding av tidligere rapporter levert Gjønnesutvalget. 
 
Evaluering av gjennomføringen av prøveordning ved utnevning av biskop i Sør-Hålogaland 
Bemanning: Ulla Schmidt, Turid Skorpe Lannem (U.S. ansvarlig for prosjektledelse, deler av 
datainnsamling, og skriving av deler av rapporten.) 
Ferdigstilling: 2006 
Finansiering: Kirkerådet 
Prosjektbeskrivelse: Evaluere gjennomføringen av prøveordningen ved nominasjon og utnevning av ny 
biskop i Sør-Hålogaland.  
 
Trosopplæringsreformens kompetansenettverksgruppe: Familiens rolle i trosopplæringen. 
Bemanning: Ida Marie Høeg, Hans Stifoss-Hanssen, Turid Skorpe Lannem  
Ferdigstilling: 2006 
Finansiering: Kirkerådet ved Styringsgruppa for reform av Den norske kirkes trosopplæring. 
Prosjektbeskrivelse: Prosjektet har til hensikt å øke og framskaffe fornyet kunnskap om familiens rolle i 
trosopplæringen på grunnlag av møte mellom fagpersoner fra prosjektene og fagpersoner fra 
utdannings- og forskningsmiljøer. Prosjektet omfatter to grupper som arbeider med henholdsvis læring 
og familiens rolle. Prosjektet omfatet publisering i Perspektiv-serien. 
 
Trosopplæringsreformens kompetansenettverksgruppe: Læring som fenomen  
Bemanning: Ole Gunnar Winsnes, Hans Stifoss-Hanssen, Turid Skorpe Lannem.  
Ferdigstilling: 2006 
Finansiering: Kirkerådet ved Styringsgruppa for reform av Den norske kirkes trosopplæring. 
Prosjektbeskrivelse: Prosjektet har til hensikt å øke og framskaffe fornyet kunnskap om læring som 
fenomen i trosopplæringen på grunnlag av møte mellom fagpersoner fra prosjektene og fagpersoner fra 
utdannings- og forskningsmiljøer. Prosjektet omfatter to grupper som arbeider med henholdsvis læring 
og familiens rolle. Prosjektet omfattet publisering i Perspektiv-serien. 
 



 9

Utarbeiding av prosjektsøknad til nasjonale midler fra TOR 
Bemanning: Turid Skorpe Lannem 
Ferdigstilling: 03.04.2006. 
Prosjektbeskrivelse: Utarbeiding av prosjektbeskrivelse med tittelen ”Kirketenkningens betydning i 
reformarbeidet på lokalplan”. Søknad på nasjonale midler i tilknytning til Den norske kirkes 
trosopplæringsreform. Søknaden ble innvilget.  
 
Tro på Gud hos unge voksne  
Bemanning: Erling Birkedal 
Ferdigstilling: 2007 
Finansiering: IKO - Kirkelig pedagogisk senter 
Prosjektbeskrivelse: Målet for prosjektet er å kaste lys over utvikling og endring av gudstro fra tidlig 
ungdomsalder til tidlig voksen alder. Dette er en kvalitativ studie med ca 15 informanter. De samme 
personene var i siste halvdel av 1990-tallet med i prosjektet ”Noen ganger tror jeg på Gud, men ..” 
(KIFO-Perspektiv nr. 8.). Analyse av disse personenes egenbeskrivelser over en periode på 12 år, fra 
13 til 25 år. Fokus er informantens egen historie om tro og religion, og endringer fra tidlig tenårene.  
 
Profesjonsetikk for prester 
Bemanning: Ulla Schmidt 
Ferdigstilling: 2009 
Finansiering: KIFO 
Prosjektbeskrivelse: Hvilke profesjonsetiske utfordringer aktualiseres i prestetjeneste (og evt. andre 
yrker i kirkelig sektor/andre vigslede stillinger) og hvordan kan de forstås og møtes? Prosjektets særlige 
perspektiv er hvordan forskning innen generell profesjonsetikk kan bidra i analyse og forståelse av 
yrkesetiske utfordringer spesifikt knyttet til prestetjeneste og andre kirkelige/vigslede stillinger. På 
hvilken måte kan det å også se prestetjenesten som profesjon være fruktbart i drøftelsen av etiske 
utfordringer knyttet til prestens yrkesutøvelse? 
 
 

2. Kirke, religion og livssyn i det offentlige rom: 
 
Kirke, religion og livssyn i det offentlige rom ROR 
Bemanning: Inger Furseth (leder), Pål Ketil Botvar, Olaf Aagedal, Pål Repstad, Hans Stifoss-Hanssen, 
Ulla Schmidt, Ida Marie Høeg, Pål Ketil Botvar og Anne Løvland. 
Ferdigstilling: 2009 
Finansiering: KIFO 
Prosjektbeskrivelse: Våren 2006 ble satsningsområdet planlagt og påbegynt. Prosjektbeskrivelse ble 
laget og et forskerseminar i Testico, Italia og et 1-dags forskermøte ble avholdt. 
Delprosjekter: 
Religion på den politiske arenaen (Pål Ketil Botvar, KIFO) 
Undersøkelsen tar for seg befolkningens og ulike undergruppers holdninger til religion på den politiske 
arena. Hva oppfatters som legitime og illegitime koblinger mellom de to elementene? Hvordan varierer 
disse holdningene med politisk og religiøs tilknytning og bakgrunn og har holdningen forandret seg over 
tid? Det tas utgangspunkt i surveymateriale samlet inn i ulike nasjonale og internasjonale undersøkelser 
gjennomført i løpet av de siste 25 årene.  
Religion og nasjon (Olaf Aagedal, DHS)  
Prosjektet ”Religion og nasjon” er en samlebetegnelse på flere delprosjekter under KIFO sitt nye 
satsingsområde ROR. Innenfor dette prosjektet arbeides det med flere problemstillinger knyttet til 
forholdet mellom religion og nasjon som: Monarkiet og statskirka sin betydning for nasjonal identitet, 
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Norsk kirke i utlandet som nasjonalt symbol, religion og ritualisering av statsborgerskap, og kirkelig 
markering av nasjonale jubileer (f.eks minnegudstjeneste juni 2005 i forbindelse med unionsjubileet). 
”Julekonsertprosjektet” (Anne Løvland og Pål Repstad, HIA) 
Dette har en dobbel tilknytning, dels til ”Gud på Sørlandet”, dels til KIFOs ”Religion i det offentlige rom”. 
Høsten 2006 ble prosjektet forberedt teoretisk og praktisk, og i desember ble ca. 20 julekonserter i 
kirker på Sørlandet observert. 
Kyrkjelandskap i endring (Olaf Aagedal, DHS) 
Vi vil utvikle ein plan for forskning om kyrkjestaden og kyrkjehuset som religiøse symbol. 
Kyrkjestaden/kyrkjebygget kan oppfattast som synlege uttrykk for det heilage og som viktige 
forankringar av eit religiøst univers. Skjer det endringar i dette landskapet vil mange kunne oppleve 
dette som trugande (jamfør reaksjonar på kyrkjebrannar). Studier i reaksjonar på endringar (eller 
trugsmål om endringar) i kyrkjelandskapet vil kunne avdekke sider ved folks religiøsitet som elles 
sjeldan kjem til uttrykk. 
Alternativ jul – nyreligiøs julefeiring i det offentlige rom (Ida Marie Høeg, KIFO ) 
Prosjektet har til hensikt å analysere nyreligiøsitetens plass i det offentlige rom med særlig henblikk på 
julehøytidsritualiseringer. Er disse ritualiseringene på det nyreligiøse feltet et supplement til en felles 
norsk kulturarv, eller er det å anse som et forsøk på å rekonstruere julehøytiden og være alternativer til 
kirkens julefeiring? 
Kjønnede hellige rom (Inger Furseth, KIFO) 
Prosjektet er fremdeles i planleggingsfasen, der noe deltakende observasjon ble gjort i 2005. Dette 
prosjektet ble også innlemmet i planer om et større samarbeidsprosjekt med IKOS/UiO og MF som har 
tittelen ”A comparative study of immigrant religious communities in the Oslo area”. Det ble søkt om 
NFR-midler våren 2006, men dette førte ikke frem.  
Immigrant Muslim women in Los Angeles (Inger Furseth, KIFO) 
Livshistorier ble innhentet via intervjuer, og muslimske kvinner i en diaspora-kontekst ble observert. 
Prosjektet hadde fokus på kvinnerollen i dette religiøse “samfunnet”, på viktigheten av religion for 
immigrerte kvinner, og på hvordan de konstruerete sin religiøse, etniske og kjønnsmessige identitet.  
Den norske kirke og offentlig teologi (Ulla Schmidt, KIFO) 
Prosjektets overordnede problemstilling er hvor og hvordan Den norske kirke opptrer i og forholder seg 
til offentlige sfærer, hvordan dette har endret seg over en periode på 30 – 50 år, og hvordan de måter 
Dnk forholder seg til og opptrer i offentlige sfærer på kan forstås og vurderes som uttrykk for ”offentlig 
teologi”. Prosjektet legger vekt på tre saksområder: bioteknologi, globalisering / flerreligiøsitet, familie-
/samlivsetikk.  
Offentlige ritualer etter ulykker og katastrofer (Hans Stifoss-Hanssen, KIFO) 
Prosjektet kartlegger og drøfter hvilken utfordring og funksjon offentlige minneritualer etter ulykker har. 
Det bygger på et intervju- og observasjonsmateriale fra fire ulykker i Norge, og utføres i samarbeid med 
forsker dr. theol Lars Johan Danbolt, Sykehuset Innlandet. 
 
 

3. Kirkestatistikk: 
 
Mellom kontinuitet og endring. Den norske kirke i det norske samfunnet 
Bemanning: Ole Gunnar Winsnes 
Ferdigstilling: 2006 
Finansiering: KIFO  
Prosjektbeskrivelse: Prosjektet gjennomgår, kvalitetssikrer og oppdaterer (til 2004) de data og analyser 
som KIFO utarbeidet for regjeringens Stat – kirke-utvalg (Gjønnesutvalget). Arbeidet gjøres med 
henblikk på publisering. Dels består materialet av registerdata som kan kaste lys over Den norske kirke 
og dens medlemmer i det norske samfunnet. Dels består det av intervju-/surveydata fra KIFO-
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undersøkelsen Folkekirke 2000 og fra NSD-undersøkelsen Religion 1998. I fokus er medlemmene av 
Den norske kirke og deres relasjoner til kirken.  
 
Kirke, religion, pluralitet i hovedstaden 
Bemanning: Ole Gunnar Winsnes 
Ferdigstilling: 2007 
Finansiering: KKD 
Prosjektbeskrivelse: Prosjektet vil gi et bilde – basert på register- og surveydata – av Oslo som eget 
case i det religiøse Norge.  Prosjekter innhenter, sammenstiller og analyserer data som kan 
dokumentere den særlige profilen på hvordan religiøs tro og praksis utfolder seg i hovedstaden innenfor 
rammen av Den norske kirke.  
 
For alteret – i kirkebenken  
Bemanning: opprinnelig Ole Gunnar Winsnes; 2006 overført til Turid Skorpe Lannem 
Ferdigstilling: 2007 
Finansiering: KKD 
Prosjektbeskrivelse: Å etablere en empiribasert og empirinær tenkning om relasjonen kirke/folk som kan 
bidra til å utvide og nyansere Den norske kirkes ekklesiologi. Hvordan ser Den norske kirke på sine 
medlemmer, hvordan ser medlemmene på kirken? Hva forventer kirken av hvem når det blir snakk om 
kirke? Hvordan ser kirkemedlemmer på kirken og særlig på presteskapet? På hvilke måter kan empiri 
bidra til utviklingen av en ekklesiologi ”nedenfra? 
 
Religion som politisk kraft. En undersøkelse av forholdet mellom religion og politikk på 
velgernivå 
Bemanning: Pål Ketil Botvar 
Ferdigstilling: 2007 
Finansiering: KIFO 
Prosjektbeskrivelse: Prosjektet analyserer sammenhenger mellom religiøs og politisk orientering i den 
norske befolkningen gjennom de siste 25 årene. Materiale: Data fra det norske 
valgforskningsprogrammet. På denne bakgrunnen diskuteres valgforskningsprogrammets funn og 
opplegg. Tidligere prosjekttitler: "Ny religion og nye politiske saker" og "Forholdet mellom religion og 
politikk de siste 20 år: Fra motkultur til ny-åndelighet". Doktorgradsprosjekt tilknyttet Det 
samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.  
 
Befolkningens forhold til statskirkeholdningen 
Bemanning: Pål Ketil Botvar 
Ferdigstilling: 2007 
Finansiering: KIFO 
Prosjektbeskrivelse: Prosjektet beskriver og analyserer befolkningens syn på statskirkeordningen. 
Sentralt spørsmål: Hvilke faktorer er viktige når det gjelder å forklare folks syn på statskirkeordningen? 
Delspørsmål: Hvilke aspekter ved ordningen er det folk legger vekt på som positivt og negativt? Hvilke 
faktorer har betydning når det gjelder å ta avstand fra/slutte seg til statskirkeordningen? Prosjektet 
setter søkelys på den nasjonale dimensjonen.  
 
Utforming av registreringsskjema for seksuelle overgrep i kirken  
Bemanning: Hans Stifoss-Hanssen, Pål Ketil Botvar 
Ferdigstilling: 2007 
Finansiering: Kirkerådet 
Prosjektbeskrivelse: Levere utkast til registreringsskjema i forbindelse med seksuelle overgrep innenfor 
Den norske kirke, med vekt på: 1. Presise formuleringer i spørsmålsstillingen. 2. Innholdets 
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konfidensialitet. 3. Elektronisk behandling av rapportene. 4. Brukervennlig skjema, enkle å besvare og 
ikke for omfattende.  
 
”Gud på Sørlandet – mer venn og mindre allmektig?” 
Bemanning: Pål Repstad 
Ferdigstilling: 2006 (Nye delprosjekter fortsetter ved HIA) 
Finansiering: HIA og Norges forskningsråd 
Prosjektbeskrivelse: Endringer i kristne trosforestillinger og begrunnelse for kristen identitet, på 
Sørlandet. Materialet er livsløpsintervjuer innsamlet i regi av KIFO, og supplerende intervjuer foretatt av 
Pål Repstad. Materialet analyseres ut i fra samfunnsvitenskaplige og teologiske perspektiver.  
 
Kyrkja og den nye religiøsiteten  
Bemanning: Per M. Aadnanes  
Ferdigstilling: 2007/08 
Finansiering: Høgskulen i Volda  
Prosjektbeskrivelse: Å avdekka kyrkjelege reaksjonar og holdningar i møte med den nye religiøsiteten. 
Korleis har kyrkja/den kyrkjekristne livssynstradisjonen møtt og reagert på den nye religiøsiteten frå ca. 
1970 av? 
 
”Vedkjenning og gjenkjenning. Kyrkjetenking og kyrkjepraksis mellom empiri og normativitet”.  
Bemanning: Birgitte Lerheim 
Ferdigstilling: 2006 
Finansiering: Det Teologiske Fakultet 
Prosjektbeskrivelse: Prosjektet er en ekklesiologisk undersøkelse av vilkårene for kirken som etisk og 
moralsk aktør og premissleverandør i brytingen mellom modernitet og postmodernitet. Materialet hentes 
i hovedsak fra skandinavisk kontekst, med vekt på tekster fra K.E. Løgstrup, G. Wingren og Th. 
Jørgensen. I tillegg knytter en an til angelsaksisk tradisjon. Det arbeides også med et empirisk materiale 
som er hentet inn og analysert at f.eks. KIFO og kirkesosiologen Robin Gill. Doktorgradsprosjekt Det 
teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.  
 

4. Annet 
 
Leserrolle og barndomskonstruksjon i religiøs didaktisk barnelitteratur 
Bemanning: Astri Ramsfjell 
Ferdigstilling: 2007 
Finansiering: DMMH 
Prosjektbeskrivelse: Prosjektet er en dr.art.-avhandling om leserrolle og barndomskonstruksjon i 
utvalgte tekster fra to samlinger didaktiske hverdagsfortellinger og to samlinger bearbeidede 
bibelfortellinger (barnebibler) utgitt i Norge i tidsrommet 1948 – 1998. Med leserrolle forstår jeg de 
leserstrategier som er skrevet inn i teksten og som legger føringer for leserens måte å orientere seg på, 
likevel slik at leseren selv må bidra til meningsproduksjonen (jfr. Wolfgang Isers resepsjonsteori). I 
analysen legger jeg vekt på å beskrive de ulike perspektiver en faktisk leser inviteres til å forstå og til å 
oppleve den fiktive virkeligheten i, særlig adressatperspektivet (dvs. perspektivet til den innskrevne 
tilhøreren som tekstens innskrevne forteller henvender seg til) og de fiktive aktørenes perspektiv. 
 
Ritualisering av død på skolen  
Bemanning: Ida Marie Høeg 
Ferdigstilling: Våren 2008 
Finansiering: KIFO 



 13

Prosjektbeskrivelse: Prosjektet har til hensikt å øke kunnskapen om nye måter å ritualisere død på, hvor 
skolen er hovedaktør. Prosjektet søker å finne svar på om: 1. Ritualisering av død på norske skoler en 
utvidelse og demokratisering av feltet død og 2. Hvilken rolle religion spiller og eventuelt hvordan 
religion kommer til uttrykk i ritualiseringene. Prosjektet har til hensikt å observere og analysere 
ritualisering av død på én eller to skoler i Oslo-området.  
 
Religion in Late Moderntiy. Essays in honor of Pål Repstad 
Bemanning: Inger Furseth 
Ferdigstilling: 2006 
Finansiering: KIFO 
Prosjektbeskrivelse: Festskrift til Pål Repstads 60-årsdag 21.02.2007. Leder for prosjektet og forfatteren 
av en oversiktartikkel om Repstads sosiologi. Manus bestående av 13 artikler av nordiske og 
internasjonale forskere ble levert Tapir Forlag i desember 2006.  
 
A warranted performance? A critical review of some aspects in the relationship between religion 
and moral competence 
Bemanning: Ulla Schmidt, Jan-Olav Henriksen (MF) 
Ferdigstilling: 2006  
Finansiering: KIFO  
Prosjektbeskrivelse: Med utgangspunkt i empirisk materiale (livshistoriematerialet / Gud på Sørlandet-
materialet) diskuterer prosjektet mulige sammenhenger mellom religiøs tilknytning, deltakelse og 
trosoppfatninger, og moralsk kompetanse. 
  
«Velkommen til oss» Ritualisering ved livets begynnelse  
Bemanning: Ida Marie Høeg 
Ferdigstilling: 2007 
Finansiering: KIFO 
Prosjektbeskrivelse: Prosjektet er en eksplorerende og komparativ undersøkelse av ritualisering ved 
livets begynnelse. I prosjektet undersøker jeg foreldres opplevelses- og meningsramme for ritualisering i 
feltene: Barnedåp i Den norske kirke, humanistisk navnefest i Human-Etisk Forbund, nyreligiøs 
navnefest i det nyreligiøse feltet og privat sekulær navnefest i det jeg kaller det allmenne sosiale feltet, 
og ser på om og på hvilke måter ritualiseringene er bærere av mening, og på hvilke områder de ulike 
ritualiseringene er sammenfallende i erfaringer og fortolkninger.  
 
The holy and the everyday. 
Bemanning: Espen Dahl 
Ferdigstilling: 2007 
Finansiering: PTS 
Prosjektbeskrivelse: Prosjektet består i å anvende fenomenologisk filosofi til å kaste lys over det hellige i 
det hverdagslige og det hverdagslige i et hellige. Problemstillingen er: Hvordan kan forholdet mellom det 
hellige og det hverdagslige forstås på filosofiske premisser? Prosjektet fokuseres spesifikt på 
gudstjenesten som sted. Det er knyttet til Riteprosjektet ved Den praktisk-teologiske seminar. 
Doktorgradsprosjekt Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.  
 
Lars Levi Læstadius’ spiritualitet  
Bemanning: Lilly-Anne Østtveit Elgvin  
Ferdigstilling: 2009 
Finansiering: Høgskolen i Finnmark  
Prosjektbeskrivelse: Prosjektet er et doktorgradsarbeid i teologi som gjennomføres ved universitetet i 
Uppsala, Sverige. Avhandlingen tar sikte på å klarlegge og forstå Læstadius’ spiritualitet og derved noe 
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av kjernen i den opprinnelige læstadianismen. Tolkningsbakgrunnen omfatter Læstadius’ forfatterskap, 
hans samtid og omgivende kultur, ikke minst den samiske, samt hans livsløp og virke som prest i 
Svenska kyrkan.  
 
Barnet i kirkens teologi og praksis. Barnet i gudstjenestefeiringen i utvalgte menigheter i Norge 
og i Hong Kong 
Bemanning: Thor Strandenæs 
Ferdigstilling: 2007 
Finansiering: Misjonshøgskolen  
Prosjektbeskrivelse: Kartlegge barns medvirkning i gudstjenestelivet i utvalgte menigheter i the 
Evangelical Lutheran Church of Hong Kong (ELCHK) og i Den norske kirke (Dnk) med sikte på å 
klarlegge hvordan gudstjenestepraksis forholder seg til de to lutherske kirkenes teologiske 
selvforståelse.  
Problemstilling: Er det samsvar mellom døpte barns status og rolle i menighetenes gudstjenestefeiring 
og den status barna har i følge de to lutherske kirkenes bekjennelsesskrifter og gudstjenestebøker?  
 
Livsspørsmål i KRL-faget. 
Bemanning: Ruth Ingrid Skoglund 
Ferdigstilling: 2007 
Finansiering: Norsk lærerakademi 
Prosjektbeskrivelse: Kvalitativ klasseromsforskning. Opptak av samtaler om livsspørsmål i 3 
andreklasser i grunnskolen. Hva slags livsspørsmål kommer til uttrykk i KRL-undervisningen og i 
klassefellesskapet? På hvilken måte kommer eventuelt ulike livssppørsmål fram? Hvordan skjer 
samspillet mellom elevene og mellom lærer og elever i utvikling og utdyping av livsspørsmålstemaer? 
Skjer det et møte mellom barnas egne funderinger og lærerens i måten å håndtere livsspørsmål på 
(kommunikativt prosjekt)? 

 
6. PUBLIKASJONER I 2006 
Oversikten gjør ikke krav på fullstendighet. Dessuten, pga. samarbeidsmodellen er det noen ganger 
vanskelig å avgjøre hvilke publikasjoner som skal rapporteres hvor. Dette kan føre til overlapping 
mellom det arbeidet som gjøres i regi av KIFO, og det som gjøres ved moderinstitusjonene.  
 
KIFO Rapport 
Erling Birkedal 

Læringsmiljø og deltakelse. En undersøkelse av relasjonen mellom menighet og foreldre i 
kirkens trosopplæring. KIFO-Rapport nr. 29. Tapir Akademiske Forlag. Trondheim 2006. 

 
KIFO Perspektiv 
Ulla Schmidt (red.) 

Endring og tilhørighet. Statskirkespørsmålet i perspektiv. Tapir Akademisk Forlag. 2006 
Turid Skorpe Lannem & Hans Stifoss-Hanssen (red.) 

Metode, mål og mening i Den norske kirkes trosopplæringsreform. Trondheim: Tapir Akademisk 
forlag 2006. 

Hallgeir Elstad 
I dialog. Norske Kyrkjeakademi 1956-2006. Trondheim: Tapir Akademisk forlag 2006. 
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KIFO Notat 
Ulla Schmidt og Turid Skorpe Lannem  

Evaluering av gjennomføringen av prøveordning ved utnevning av biskop i Sør-Hålogaland. 
KIFO notat. 

 
Bøker utgitt ved andre forlag eller andre institusjoner 
Inger Furseth 

From Quest for Truth to Being Oneself. Religious Change in Life Stories. Hamburg: Peter Lang. 
Inger Furseth og Pål Repstad 

An Introduction to the Sociology of Religion. Classical and Contemporary Perspectives. Aldershot: 
Ashgate.  

 
Tidsskriftartikler og kapitler i bøker 
Inger Furseth 

Flerreligiøsitet i norske fengsler. I Straffens menneskelige ansigt? En antologi om etik, ret og 
religion i fængslet, redigert av Lene Kühle og Carl Lomholt, 213-238. København: Anis. 

Inger Furseth 
Constructing worldviews: religion, gender, and self in the life stories of Norwegians. In Rajojen 
Ylityksiä. Uskonto, kirkko, sosiologia, edited by Anne Birgitt Yeung, 288-303. Helsinki: 
Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura. 

Inger Furseth 
Tro, kjønn og livshistorie. I Tro: 13 essays om tro, redigert av Jan-Olav Henriksen, 43- 60. Oslo: 
Kom forlag. 

Ulla Schmidt  
”Metoder i etikkforskningen. – Utfordringer og muligheter. I: Åshild Slettebø og Per Nortvedt 
(red.): Etikk for helsefagene. Oslo: Gyldendal Akademisk. 2006. 82–103. 

Ulla Schmidt  
”Kirkeordning og verdifellesskap”. I: U. Schmidt (red.): Endring og tilhørighet. 
Statskirkespørsmålet i perspektiv. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. 149–204 

Ulla Schmidt  
”Endring og tilhørighet blant kirkemedlemmer og borgere: - Hovedlinjer i debatten rundt 
Gjønnesutvalgets utredning”. I: U. Schmidt (red.): Endring og tilhørighet. Statskirkespørsmålet i 
perspektiv. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. 221–246.  

Ole Gunnar Winsnes  
”Mellom kontinuitet og endring. Den norske kirke i det norske samfunnet”, i: Ulla Schmidt (red.): 
Endring og tilhørighet. Statskirkespørsmålet i perspektiv”. KIFO Perspektiv nr 16, Trondheim 
2006, s. 10-118. 

Pål Ketil Botvar 
”Befolkning og sosial struktur”. I Mydske, P.K. (red): Skandinaviske regioner – plass for politikk? 
Fagbokforlaget. (peer review) 

Pål Ketil Botvar 
”Konfliktmønstre i regionkommunen”. I Mydske, P.K. (red): Skandinaviske regioner – plass for 
politikk? Fagbokforlaget. (peer review) 

Pål Ketil Botvar 
”Hva tror nordmenn på? Troens sosiale fundament og sosiale følger” i Henriksen, J.O. (red) 
TRO – 13 essays om tro. KOM forlag.  (peer review) 

Pål Ketil Botvar 
”Statskirken – mellom sivilreligion og nasjonalisme”. I Schmidt, U.(red): Endring og tilhørighet. 
Statskirkespørsmålet i perspektiv. Tapir Forlag 2006. (red Ulla Schmidt) 
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Ida Marie Høeg 
”Familien som kunde. Familiene i trosopplæringen og trosopplæringens markedstenkning” s.69-
83 i Turid Skorpe Lannem & Hans Stifoss-Hanssen (red) Metode, mål og mening i Den norske 
kirkes trosopplæringsreform. Trondheim: Tapir Akademisk forlag 

Pål Repstad 
Sørlandsreligion i endring – utfordringer til trosopplæring, Prismet nr 2-3, 2006, s. 93-100 
(referee-artikkel). 

Turid Skorpe Lannem og Hans Stifoss-Hanssen 
”Metodisk visjon”, i Turid Skorpe Lannem & Hans Stifoss-Hanssen (red.) Metode, mål og 
mening i Den norske kirkes trosopplæringsreform. Trondheim: Tapir Akademisk forlag 2006. 

Erling Birkedal 
Educational environment and participation. An empirical study of the relationship between 
congregations and parents during baptismal education conducted by the church. In: Nordic 
Perspectives on Religion, Spirituality and Identity. Yearbook 2006 of teh Department of Practical 
Theology. Edited by Kirsi Tirri. University of Helsinki, Department of Practical Theology. 2006. s. 
234-246 

Ånund Brottveit og Olaf Aagedal  
”Kunsten å jubilere”. Nytt Norsk Tidsskrift 2/2006 (referee-tidsskrift).   

Birgitte Lerheim 
”ungkyrkjepraksis.no” i Kirke og Kultur 4/05 (blir også trykt i artikkelsamling utgitt av Praktisk-
teologisk seminar i 2007) 

Birgitte Lerheim 
“Kvifor gjere det lett når det kan gjerast vanskeleg? Refleksjonar om Lærenemnda sitt arbeide 
med spørsmålet om homofilt samlevande” i St..Sunniva 1/2006 

Lilly-Anne Østtveit Elgvin  
”Herrnhutisk spiritualitet, ’vek og sentimental’?” i: Ekstrand, S., red., ”Pietistisk och herrnhutisk 
väckelsekultur i Norden.” Skrifter i praktisk teologi 49. Åbo Akademi. 

 
Rapporter, annet: 
Ånund Brottveit og Olaf Aagedal 

”Norsk statsborgarseremoni – eit forslag” Diaforskrapport 2006/2. Diakonhjemmet Høgskole   
 
 

7. KONFERANSEFRAMLEGG, FOREDRAG ETC 
 
Inger Furseth 

• Religiøs symbolikk i en flerkulturell verden. Konfliktene rundt Muhammed-karikaturene. 
Foredrag i Sosiologiforeningen, Tromsø 16.03.2006 

• Eldre og nyere perspektiver i religionssosiologien. Sekulariseringsteori og teorier om religiøse 
bevegelser. 

• Gjesteforeleser ved Institutt for sosiologi, Universitetet i Tromsø 17.03.2006. 
• Eldre og nyere perspektiver i religionssosiologien. Religion, kjønn og migrasjon.  
• Gjesteforeleser ved Institutt for religionsvitenskap, Universitetet i Tromsø 17.03.2006. 
• Hijab – a multifaceted symbol: A case study of immigrant Muslim women in the Los Angeles 

area. 
• XVI ISA (International Sociology Association) World Congress of Sociology, Durban, South 

Africa, 23.-29.07.2006 
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• View on marriage among immigrant Muslim women in the Los Angeles area. 
• ASR (Association for the Sociology of Religion) 68th Annual Meeting, Montréal,10.-12.08.2006 
• Hva sier religionssosiologisk forskning om kjønn, religiøs tro, erfaringer og deltakelse?  
• Foredrag ved Kirkerådets Utvalg for kjønn og likestilling. 07.12.2006 

Ulla Schmidt 
• Debatten rundt Gjønnesutvalgets utredning: Har den dreid seg om det den burde? Innledning 

ved boklanseringsseminar 06.11.2006 KIFO 
• Statskirkeordning: Nasjonal identitet og tradisjonsbærende fellesskap? Innledning ved 

boklanseringsseminar 06.11.2006 KIFO (sammen med Pål Ketil Botvar) 
• Religion, ytringsfrihet og blasfemi. Foredrag ved konferansen ”Grenser for ytringsfrihet”, 

03.11.2006, Avd. for journalistikk, Høgskulen i Volda 
• Offentlig samtale mellom religiøse og sekulære: felles ansvar og felles betingelser, foredrag ved 

Skjervheim-seminaret 2006: Religion og modernitet, Stalheim, 25.09.2006 
• Endringer i ”offentlig teologi” i Den norske kirke. - Bioteknologi som konkret case. Paper til 

seminaret ”norsk teologi i endring i det 20. århundre”, Oslo, 07.09.2006 (arr.: TF – UiO, og 
Høgskolen i Agder) 

• Christian faith and moral communication on euthanasia. Paper presented at British Association 
for the Study of Religions, Annual Conference 2006, 04.–06.09.2006. Bath, U.K.    

• ”Offentlig teologi” og Den norske kirke. Prosjektskisse. Fremlegg ved KIFO-seminar 24.-
25.04.2006 

• Gjelder retten til liv fra unnfangelsen? Foredrag ved seminar om seksuelle og reproduktive 
rettigheter og retten til liv, arr. av Amnesty International, 01.04.2006  

• Lærenemndas uttalelse om ”skriftforståelse og skriftbruk med særlig henblikk på 
homofilisaken”, presentasjon ved Kirkerådets internseminar 23.03.2006 

• Orientering om utredning fra Den norske kirkes lærenemnd, Åpent møte i Fossum kirke, 
08.03.2006 

• Presentasjon av KIFOs forskning om ”presten”, i møte for nettverk for presteforskning, 
01.03.2006 KIFO 

• Holdninger til statskirkeordningen. Innledning ved presseseminar, arr. av Institutt for 
journalistikk, i anledning fremleggelse NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke. Oslo 
31.01.2006 

Ole Gunnar Winsnes  
• Respons til Kristin Gunleiksrud, IKO: ”For menneskets skyld”.  Religionspedagogikk i ”Identitet 

og dialog” som bidrag til grunnlagstenkningen i trosopplæringsreformen. Nasjonalt 
Kompetansenettverk om trosopplæring, 24.03.2006  

Pål Ketil Botvar 
• Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap 4.-6. januar i Bergen: Presentasjon av paper  
• 6. november, på Diakonhjemmet: Presentasjon av tematikken ”Holdninger til statskirken” på 

KIFOs presseseminar i forbindelse med boken ”Endring og tilhørighet”  
• KIFO-seminar 24.-25. april: Presentasjon av paperet ”Forholdet mellom politiske og religiøse 

dimensjoner i et empirisk materiale” " (Hans Stifoss-Hanssen) 
• KIFO-seminar 7. november: Presentasjon av kapittel ”Statskirkemodellen - mellom sivilreligion 

og nasjonalisme” 
• Nordisk religionssosiologisk konferanse i Århus 10.-13. august. Deltok med to papers. Ett i 

plenum (”Spiritual revolution in Norway”) og ett i arbeidsgruppe (”State church and 
etnocentrism”).  

Ida Marie Høeg 
• 23.-24.03.2006: TORs konferanse med kompetansenettverket: ”En markedsstyrt kirke” 
• 24.- 25.04.2006: KIFO-seminar: ”Religiøse navnefester” 
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• 26.-27.10.2006: Workshop på Lunds Universitet: “Rites in Connection to Death and Disposal of 
the Dead body”, med framlegget: “School Memorial Services” 

• 06.11.2006: KIFO-seminar: Endring og tilhørighet – statskirkespørsmålet i perspektiv: 
”Folkekirkelig oppslutning om Den norske kirkes ritualer: Overflatisk konvensjon eller dyp 
mening? Eksempelet ”dåp”. 

Pål Repstad 
• KIFO-seminar april. Kommenterte framlegg fra Aadnanes og Stifoss-Hansen/Danbolt. 
• KIFO-seminar november. Kommenterte framlegg fra Birkedal. 
• Oppstartseminaret for ”Religion i det offentlige rom” 17.10.06. Presenterte 

”julekonsertprosjektet” sammen med Anne Løvland. 
Turid Skorpe Lannem 

• Framlegg/presentasjon på konferansen i Århus: ”The New Norwegian Reform in Religious 
Education – a De-secularization Project?”   

• Stand med bla presentasjon av boka Metode, mål og mening på IKOs fagkonferanse 
23.11.2006. 

Hans Stifoss-Hanssen 
• Opposisjon v PhD disputas, Århus 13. januar 
• Et hellig og ganske alminnelig menneske – om presten som religiøst symbol, foredrag på 

videreutdanning for prester, Østre Aker/Oslo 31. januar 
• Trosopplæringsreformens oppstartkonferanse for kompetansenettverket, opplegg og 

konferanseledelse samen med Turid Skorpe Lannem, Oslo 23. – 24. mars 
• Kirkelige ritualer etter katastrofer og ulykker, framlegg på KIFO-seminaret, 24. april 
• Ritualer ved ond og brå død, framlegg på Nordisk krisepsykiatrisk konferanse, 

Gardermoen/Oslo 26. april 
• Seksuell identitet og skam, foredrag på konferanse for kirkelig ansatte v/Åpen kirkegruppe for 

Lesbiske og Homofile, Oslo 6. oktober 
• Ritualer i sykehuset, foredrag på konferanse for prester i helsevesenet, Hamar 20. oktober 
• Disaster Ritual as Ritualizing – four Cases, framlegg på American Academy of Religion/Ritual 

Studies Section, Washingtom DC(USA) 20. november  
Erling Birkedal 

• 01.09.2006: Foredrag for MF-praktikum: Foreldres erfaring med trosopplæring (KIFO-Rapport 
29/06)  

• 30.07.-04.08.2006: ISREV (International Seminar on Religious Education and Values) XV - 
Driebergen, Nederland. Fremmlegg av paper: Church pedagogical environment and diversity 
among  parents.  

Olaf Aagedal    
• ”Kongehuset og nasjonalkirkens betydning for utviklingen av nasjonal identitet” 

Foredrag på KAs landskonferanse i Oslo 22.09.2006 
Per M. Aadnanes 

• Framlegg på KIFO-seminar våren 2006 
Birgitte Lerheim 

• Forelesning om intelligent design på studieemnet helt naturlig? Møter mellom naturvitenskaper 
og teologier, Granavollen februar 2006 

• Framlegg på forskerseminar ”Teologi i endring” (samarbeid mellom TF og HiA) høsten 2006 
• Presentasjon om ungdomsteologi, IKO, høsten 2006 
• Forelesning om ekklesiologi og ungdomsteologi på konferansen ”Hva er da en konfirmant”, 

september 2006 
Lilly-Anne Østtveit Elgvin  

• Presentasjon av avhandlingsavsnitt i högre seminariet i kyrkovetenskap, Uppsala universitet.  
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