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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 2007 
 
KIFOs virksomhet i 2007 har vært preget av videreføring av oppdragsvirksomheten og 
forskningsvirksomheten fra 2006, og av viktige endringer i organisasjonen. På personellsiden har det 
også vært viktige endringer.   
 
Tidligere forskningsleder Ole Gunnar Winsnes gikk av med pensjon 30. november, etter å ha vært 
deltidspensjonert i ett år. Dette ble blant annet markert i høstens KIFO-seminar (se nedenfor). 
Kontorleder Astrid Petersson, og forskningsassistent Cathrine Hansen, som begge var i permisjon, sa i 
løpet av året opp stillingene sine. Kontorfunksjonen ble dekket av vikarer inntil en ny rådgiver på 
kontoret ble ansatt (Maria Aase), assistentstillingen ble også fylt av en vikar første del av året (Turid S 
Lannem). I forbindelse med Winsnes’ avgang avgjorde styret å lyse ut en stilling som forsker, 
utlysningen ble foretatt og det meldte seg seks søkere. Ved årsskiftet er en sakkyndig komité i gang 
med å vurdere søkerne. 
 
I 2007 hadde dermed KIFO fire forskere i fulle stillinger og en forsker i 60 %. I tillegg arbeidet Pål 
Repstad i 20 % som professor II, og forskningssjefen har 20 % forskning i sin stilling. Fra starten av året 
var det engasjert fem personer på assistentnivå i prosjektarbeid, hvorav en som vikar i den ordinære 
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forskningsassistentstillingen. Ved slutten av året var disse alle sluttet, stort sett i tråd med at prosjektene 
var fullført. Videre benyttet dr art Erling Birkedal fra vår samarbeidspartner IKO et kontor i første halvår, 
og Olavstipendiat, cand theol Anne Dalen leide kontorplass m m i våre lokaler hele året.  
 
Det arbeidet styret igangsatte i 2006 med å endre nettverksavtalene i KIFO, ble ført videre i 2007 og 
konkluderte med en vedtektsendring i representantskapet. Hovedingrediensen i denne er at det 
elementet i KIFOs samarbeidsavtaler som går ut på at hovedsamarbeidspartnerne skal levere et bidrag 
på ½ årsverk forskning, faller bort og erstattes av en kontingent (2008: kr 30 000). Samtidig ble det 
tydeliggjort at KIFOs funksjon i nettverket skal være å stimulere samarbeid om forskning. KIFOs ledelse 
har ansvar for å føre denne endringen videre. I 2007 har KIFO fungert etter de gjeldende vedtektene, 
samtidig som innmelding av nye prosjekter har kommet i en mellomposisjon etter hvert som innholdet i 
de nye vedtektene ble klart. Dette har bidratt til at den regulære ”samarbeidsforsker”-aktiviteten har vært 
lavere enn vanlig. 
 
KIFOs forskningsutvalg (FU) har i 2007 bestått av professorene Pål Repstad og Lisbeth Mikaelsson, 
begge oppnevnt av styret, forsker Ulla Schmidt, representant for de ansatte, og forskningssjef Hans 
Stifoss-Hanssen, leder av FU. Utvalget har en rådgivende funksjon overfor styret og forskningssjefen, 
og det ble holdt to ordinære møter i 2007. 
 
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. Antallet prosjekter og fordelingen på kategorier 
svarer om lag til situasjonen i 2006 (1/3 er oppdragsrelaterte). I 2007 ble det initiert en prosess som tar 
sikte på å fordele et faglig lederansvar for programområder til enkeltforskere, Religion i det offentlige 
rom (Furseth) og Forholdet Stat-Kirke (Schmidt) (for kirkestatistikken: se nedenfor).  
 
KIFO har i 2007 fortsatt å bidra til utgivelsen av Nordic Journal of Religion and Society (NJRS), som er 
publisert av Tapir akademisk forlag. Forsker I Inger Furseth og professor Pål Repstad er redaktører og 
Turid Skorpe Lannem er redaksjonssekretær. NJRS utgis i tillegg med støtte fra Nordisk 
publiseringsnemd for humanistiske og samfunnsvitenskapelige tidsskrifter (NOP-HS) og Universitetet i 
Agder. NJRS ble i 2007 et nivå 2 tidsskrift. 
 
Oppdragsvirksomheten har vært ført videre på om lag samme nivå som i 2006 (inntekter 2006 
kr.1 531 000, 2007 kr.1 621 000). Dette har delvis vært videreføring av prosjekter oppstartet i 2006, det 
ble blant annet levert tre rapporter i forbindelse med sammenfatningen av høringene i stat-kirke 
spørsmålet. Men det har også kommet nye oppdrag til - alle disse kommer fra kirkelig sektor og er 
sentrale for våre forskningsinteresser. Ett oppdrag er utviklet og utføres i samarbeid med 
nettverkspartnere (Konfirmasjonsprosjekt i Trosopplæringsreformen, samarb m IKO og PTS/KUN).    
 
I 2007 har det vært arrangert to KIFO-seminarer, ett i april med universitetslektor, theol.dr Lars Ahlin fra 
Århus som gjest, og ett i november der Ole Gunnar Winsnes’ avgang ble markert med en presentasjon 
av hans nye Oslo-studie og debatt om denne. Begge seminarene hadde også sesjoner med framlegg 
av pågående forskningsarbeider og drøfting av disse. 
 
Tabellen nedenfor over forskernes publisering viser at det er en økning i rapporter til oppdragsgivere, og 
en nedgang i vitenskapelige artikler. Disse trekkene speiler i noen grad det som er beskrevet ovenfor 
om oppdragsaktivitet, og om samarbeidspartnernes deltakelsesprofil – disse står også i år for en mindre 
andel av de publikasjonene som er medregnet i årsmeldingen. Dersom publiseringsresultatet skal 
vurderes i et lengre tidsperspektiv, bør det framheves at kriteriene for rapportering i denne 
sammenhengen er blitt strammet inn – både slik at verker fra samarbeidspartnerne bare rapporteres når 
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det gjelder de prosjektene som er KIFO-prosjekter, og at vitenskapelig publisering er presisert. Siden 
KIFO ikke berøres direkte av Universitets-og Høgskolerådets godkjenningspraksis for meritterende 
publisering, har vi ikke funnet det hensiktsmessig å begrense rapporteringen til poenggivende 
publikasjoner. Det kan imidlertid anslås at den rapporterte publiseringen tilsvarer om lag 9 
publiseringspoeng, inkludert en artikkel på nivå 2 (Schmidt/Henriksen). Det er en rekke faktorer som 
gjør det krevende å sammenligne denne produksjonen med forskningssektoren ellers, men en slik 
sammenligning ville sannsynligvis gi et godt resultat for KIFO. 
 
Oversikt over publikasjoner: 
 
 2003 2004 2005 2006  2007 
Bøker      
Forfatter/medforfatter 4 1 1 4 3 
Redaktør/medredaktør 2 3 2 3 1 
Herav på engelsk 0 1 0 3 1 
Artikler i 
tidsskrifter/antologier 

     

Vitenskapelige artikler 17 14 13 19 11 
Herav på engelsk 5 8 5 2 4 
Rapporter 4 4 2 3 5 

 
KIFO har fortsatt et sterkt engasjement i arbeidet med kirkelige registre og statistikk. Samarbeidet med 
Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste om utviklingen av Kirkedatabasen fortsetter, men går via 
avtalen med Kirkerådet. For øvrig har vi et samarbeid med Kirke- og Kulturdepartementet og NSD om 
utvikling av rapporteringsordninger for kirkelig sektor i KOSTRA-prosjektet. Forsker Ida Marie Høeg har 
ansvar for dette engasjementet fra KIFOs side. 
 
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 2007 4.9 millioner kroner. De samlede inntektene var 6,687 millioner. 
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3 HOVEDSAMARBEIDSPARTNERNE, 
REPRESENTANTSKAPET OG STYRET 
 
3.1 Hovedsamarbeidspartnerne 2007 
 
Ansgar Teologiske Høgskole, Kristiansand 
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 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  
Universitetet i Agder, Fakultetet for humanistiske fag, Kristiansand  
 
3.2 Representantskapet pr 31.12.2007 
 
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 
Dosent Sigmund Harbo 

Varamedlem: Forsker 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 
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Førstelektor Årstein Justnes 
Varamedlem: Førstelektor Dagfinn Ulland, oppnevnt av Universitetet i Agder 

Forskningsleder Ingunn F. Breistein.  
Varamedlem: Førstelektor Lars Råmunddal, oppnevnt av Ansgar Teologiske Høgskole 

 
3.3 KIFOs styre 2007 
 
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 i 2007
 

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 
Vikar for forskningsassistent til 31.06.2007 
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 pensjonist fra 01.12.2007 
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 sluttet 30.11.2007 
Cand. Polit. Mari Repstad sluttet 09.02.2007 
MA Mari Tampuu sluttet 31.05.2007 
Cand. Polit. Berit Gravdal sluttet 30.11.2007 
På Kontoret: 
Anne Marie Sverdrup  
Vikar, kontorleder: sluttet 15.10.2007 
Helga Koiegg        
Engasjement regnskap: fra 15.11.2006 
E-post: helga.koinegg@kifo.no                             
Direkte telefon: 23 33 47 31 
Maria Aase 
Rådgiver, fra 27.09. 2007 
e-post: maria.aase@kifo.no 
Direkte telefon: 23 33 47 20 
Astrid E. Petersson 
Kontorleder, permisjon fra 20.04.2006. 
Sluttet 30.06.2007 
 

KIFO-forskere fra 
samarbeidspartnerne 
 
Morten Sandland 
Stipendiat; cand.theol. 
Arbeidsfelt: Menighetsutvikling 
E-post: morten.sandland@mhs.no 
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Direkte telefon: 51 51 62 58 
Institusjonstilknytning: Misjonshøgskolen 
Olaf Aagedal 
Forskningsleder; dr.philos., sosiologi 
Arbeidsfelt: Kultur- og religionssosiologi 
E-post: aagedal@diakonhjemmet.no 
Direkte telefon: 22 45 19 70 
Institusjonstilknytning: Diakonhjemmet høgskole  
Erling Birkedal 
Rådgiver, dr.art. 
Arbeidsfelt: Religion og oppvekst 
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 (svangerskapspermisjon 2007) 
Arbeidsfelt: Ungdom og religion 
E-post: Irene.Trysnes@uia.no 
Direkte telefon: 38 14 21 74 
Institusjonstilknytning: Universitetet i Agder 
Lars Råmunddal 
Førstelektor 
Arbeidsfelt: Ekklesiologi 
e-post: lars.raamunddal@ansgarhs.no  
Direkte telefon: 38 10 65 02 
Institusjonstilknytning: Ansgar Teologiske Høgskole 
Ingunn Folkestad Breistein 
Forskningsleder, dr. theol. 
Arbeidsfelt: Norsk kirkehistorie 
e-post: ingunnfb@ansgarhs.no  
Institusjonstilknytning: Ansgar Teologiske Høgskole 
Astri Ramsfjell 
Førsteamanuensis 
Arbeidsfelt: Religiøs barnelitteratur 
E-post: ara@dmmh.no 
Direkte telefon:73 80 52 47 
Institusjonstilknytning: DMMH 
Gunfrid Ljones Øierud 
Stipendiat 
Arbeidsfelt: Gudstjenestestudier 
e-post: g.l.oierud@teologi.uio.no  
Institusjonstilknytning: Det praktisk-teologiske seminar 
 

 

5. PROSJEKTER UNDER ARBEID 2007 
 
I henhold til 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 tydelig avgrensning finnes ikke. De 
prosjektene som det ikke er så enkelt å plassere under et av de nevnte satsningsområdene, ligger 
under: 

4.   Annet 
 

1. Reformer for Den norske kirke 
 
Stat-kirke høring I 
Bemanning: Ulla Schmidt (og H. Stifoss-Hanssen, P.K. Botvar, M. Repstad, M. Tampuu, K. Rødstøl, B. 
Gravdahl, I. Furseth)  
Ferdigstilling: 2007 (levert) 
Finansiering: KKD  
Prosjektbeskrivelse: Sammenfatte og systematisere høringssvar til NOU 2006:2 Staten og Den norske 
kirke, og utarbeide rapport og presentasjoner. 
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Stat-kirke høring II 
Bemanning: H. Stifoss-Hanssen, U. Schmidt, I. Furseth, P.K. Botvar, P. Repstad, M. Repstad, M. 
Tampuu, K. Rødstøl og B. Gravdal. 
Ferdigstilling: 2008  
Finansiering: KKD 
Prosjektbeskrivelse: Prosjektets del 2 består av artikkelskriving til bok om statskirkeordningen redigert 
av Inger Furseth og Hans Stifoss-Hanssen.  
 
Kirkesyn i endring 
Bemanning: Ulla Schmidt (M.Repstad, K. Rødstøl)  
Ferdigstilling: 2007 (levert) 
Finansiering: Kirkerådet 
Prosjektbeskrivelse: Analysere kirkelige høringssvar til NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke, og 
sammenligne med tidligere høringer om stat-kirke – forholdet med henblikk på kirkesyn. Forberede 
presentasjon. 
 
Livsfasetilpasset arbeidsgiverpolitikk 
Bemanning: Kristine Rødstøl, Berit Gravdahl, Hans Stifoss-Hanssen 
Ferdigstilling: 2008 
Finansiering: Oslo Bispedømme 
Prosjektbeskrivelse: Prosjektet søker å finne svar på om bispedømmene fører en personalpolitikk hvor 
yrkesgruppen presters trivsel, opplæring ved tilsetting, kompetanseutvikling og arbeidsveiledningsbehov 
er ivaretatt ut fra yrkesgruppens livsfasebehov.  
Rapporten for Oslo bispedømme ferdigstilt november 2007. 
For de øvrige bispedømmer som deltar, ferdigstilling 2008. 
 
Trosopplæringsprosjekt for døve 
Bemanning: Hans Stifoss-Hanssen, Pål Ketil Botvar 
Finansiering: Døveprostiet (TOR-midler) 
Ferdigstilling: 2008 
Prosjektbeskrivelse: Undersøkelse blant foreldre med døve barn vedr utforming av tilbud om 
trosopplæring.  
 
Kirkelige valgordninger og demokrati, Del I 
Bemanning: Ulla Schmidt (K. Rødstøl, B. Gravdahl, P.K. Botvar) 
Ferdigstilling: 2007 (levert) 
Finansiering: Kirkerådet 
Prosjektbeskrivelse: Sammenfatte og analysere høringssvar til NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke, 
med henblikk på kirkelige valgordninger og demokrati, utarbeide rapport. 
 
Kirkelige valgordninger og demokrati, Del II 
Bemanning: Ulla Schmidt 
Ferdigstilling: 2008  
Finansiering: KKD/KR 
Prosjektbeskrivelse: Presentasjon og videreførende analyse av resultater fra rapport omtalt ovenfor, 
analysere data fra Folkekirke 2000 med henblikk på medlemmenes syn på valgordninger og 
valgdeltakelse, og diskutere disse resultatene teoretisk. Utarbeide artikkel til bok. 
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Konfirmasjon 2008 
Landsdekkende spørreundersøkelse om konfirmasjon / International Research on Confirmation.  
Bemanning: Ida Marie Høeg og Turid Skorpe Lannem (KIFO), Bernd Krupka (Kirkelig Utdanningssenter 
i Nord) og Erling Birkedal (IKO) 
Oppstart: Våren 2007 
Ferdigstilling: Våren 2009 
Finansiering: Trosopplæringsreformen (KUN) 
Prosjektbeskrivelse: Prosjektet omfatter flere landsdekkende spørreundersøkelse om konfirmasjon som 
retter seg til konfirmanter og konfirmantansvarlige i menigheten. Undersøkelsen har et didaktisk fokus; 
den spør etter mål og opplegg på den ene siden og ungdommens opplevelse og læring på den andre 
siden. Undersøkelsen vil inngå i en internasjonal undersøkelse om konfirmasjonsundervisning hvor 
Danmark, Sverige, Finland, Østerrike, Sveits og Tyskland er med.  
Mål: Å finne ut om konfirmanttilbudet er effektivt i den forstand at ungdom blir møtt med sine behov og 
læringsevner og om ungdommen drar nytte av undervisningen med henblikk på de oppsatte mål.  
 
”Kirketenkningens betydning i reformarbeidet på lokalplan” (inkludert drift av 
kompetansenettverksgruppe i tilknytning til TOR) 
Bemanning: Turid Skorpe Lannem, Hans Stifoss-Hanssen og Elisabeth Tveito Johnsen (fra PTS) 
Ferdigstilling: desember 2007 (studiedokument april 2008) 
Finansiering: Trosopplæringsreformen 
Prosjektbeskrivelse: Nettverksgruppe med temaet ”Ekklesiologi i trosopplæringsreformen”, 
metodeutvikling og utarbeidelse av det forskningsbaserte studiedokumentet ”Trosopplæring – i hvilken 
kirke? 
 
Tro på Gud hos unge voksne  
Bemanning: Erling Birkedal  
Ferdigstilling: 2008  
Finansiering: IKO – Kirkelig pedagogisk senter  
Prosjektbeskrivelse: En longitudinell undersøkelse av gudstro og erfaring med religiøs praksis hos 16 
unge fra 13 til 25 år. Det er en kvalitativ studie som er direkte koplet til tidligere KIFO-prosjekt: ”Noen 
ganger tror jeg på Gud, men ..”, KIFO-Perspektiv nr. 8. De 16 informantene er blitt intervjuet som 25 
åringer, og har fått mulighet til å kommentere sine tidligere uttalelser fra 13-årsalderen.  
Utkast til rapport ble ferdigstilt i august 2007. Etter fagfellekommentarer bearbeides manus vinteren 
2007/08 og utgis som bok på IKO-Forlaget 2008. 
 
Gudstjenesters kommunikasjon: meningsskaping og roller 
Bemanning: Gunnfrid Ljones Øierud 
Ferdigstilling: 2010 (PHD avh) 
Finansiering: Det praktisk-teologiske seminar 
Prosjektbeskrivelse: Doktoravhandling. Mål: Undersøke helheten i kommunikasjonen/interaksjonen i 
faktiske gudstjenester, kommunikativt konstruerte roller, stimulert meningsskaping. 
 

2. Kirke, religion og livssyn i det offentlige rom 
 

Kirke, religion og livssyn i det offentlige rom ROR 
To-dagers forskerseminarer ble avholdt våren og høsten med innkalte gjesteforelesere. 
 
Kjønnede hellige rom 
Bemanning: Inger Furseth 
Ferdigstilling: 2010 
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Finansiering: KIFO 
Prosjektbeskrivelse: Prosjektet er fremdeles i planleggingsfasen, der noe deltakende observasjon ble 
gjort i 2005. Tidsbruk til teoretisk arbeid, planlegging og søking om midler.  
 
Immigrant Muslim women in Los Angeles 
Bemanning: Inger Furseth 
Ferdigstilling: 2008/2009 
Finansiering: KIFO 
Prosjektbeskrivelse: 12 nye intervjuer ble foretatt i august for å utvide studien, som er i ferd med å bli 
transkribert. Et paper fra dette prosjektet ble presentert på en norsk konferanse (IMER). Et 
bokmanuskript er i gang og to artikler er under utarbeidelse.  
 
Den norske kirke og offentlig teologi 
Bemanning: Ulla Schmidt 
Ferdigstilling: 2009 
Finansiering: KIFO 
Prosjektbeskrivelse: 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. 
Bearbeidet fremlegg til seminar innen programmet Religion i det offentlige rom, opplegg til to artikler. 
 
Bioetikk i kristendommen 
Bemanning: Ulla Schmidt 
Ferdigstilling: 2007 (levert) 
Finansiering: KIFO 
Prosjektbeskrivelse: Artikkel som fremstiller, analyserer og diskuterer hva som kjennetegner bioetikk 
innen kristendommen, med hovedvekt på hva som kjennetegner kirkenes refleksjon og synspunkter i 
bioetikk.  
 
Holdninger til religion i det offentlige rom 
Bemanning: Pål Ketil Botvar 
Ferdigstilling: 2008/9 
Finansiering: KIFO, evt søke andre kilder 
Prosjektbeskrivelse: Undersøkelsen tar for seg hele befolkningens, samt ulike undergruppers holdninger 
til religion i det offentlige rom. I tråd med Jose Casanovas tese tar vi for oss religion på tre ulike nivåer 
av offentligheten: Religion og stat, religion i politisk sfære, samt religion i sivilsamfunnet. Casanova 
hevder at religion bare kan fungere samfunnsbyggende innenfor den sivile sfære. Ved hjelp av data fra 
nyere spørreundersøkelser, først og fremst ISSP 2008, vil vi utforske dette nærmere og sammenlikne 
folks syn på religiøse uttrykk innenfor ulike deler av offentligheten. 
 
Values, Religion, and Human Rights 
Bemanning: Pål Ketil Botvar, Kristine Rødstøl 
Ferdigstilling: 2009 
Finansiering: Culcom/TF, KIFO 
Prosjektbeskrivelse: Prosjektet er en del av et større, internasjonalt forskningsprosjekt med base i 
Radboud Universitet Nijmegen, Nederland. Forhåpentligvis vil prosjektet bestå av data fra ca. 15 land 
fra ulike verdensdeler. Fra nordisk side deltar Sverige og Norge. Prosjektets mål er å gjøre en 
kvantitativ datainnsamling for å undersøke effekten av religiøse holdninger og religiøs praksis i forhold til 
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holdninger til menneskerettigheter blant kristne, muslimske og sekularisert ungdom i aldersgruppen 16 
til 19. Utvalget skal bestå av 500 elever i videregående skoler, der den muslimske minoriteten bør 
utgjøre minimum 250. Undersøkelsen bør gjennomføres ved ulike skoler, fortrinnsvis blant elever som 
søker generell studiekompetanse. I 2007 har vi samlet inn skjemaer fra ca 600 ungdommer i Oslo-
skoler, hvorav ca 160 er muslimer. Ny datainnsamling våren 2008.  
 
”Julekonsertprosjektet” 
Bemanning: P. Repstad og A. Løvland, Universitetet i Agder 
Ferdigstilling: sommer 2008 (bokutgivelse) 
Finansiering: Universitetet i Agder/KIFO 
Prosjektbeskrivelse: Prosjektet har en dobbel tilknytning, dels til ”Religion i det offentlige rom” ved KIFO, 
dels til ”Gud på Sørlandet” ved Universitetet i Agder. I 2007 har data fra prosjektet blitt bearbeidet og 
analysert, og det er presentert paper internasjonalt. I desember 2007 ble ytterligere konsertbesøk 
gjennomført. 
 
Religiøse symbol i nasjonale jubileer 
Bemanning: Olaf Aagedal og Anne S. Selbekk 
Ferdigstilling: 2007 
Finansiering: Diakonhjemmets høgskole 
Prosjektbeskrivelse: En dokumentasjon og analyse av minnegudstjenestene i Den norsk kirke 12. juni 
2005 i forbindelse med markeringen av unionsjubileet. Prosjektet analyserer hvordan 
unionsoppløsningen ble markert gjennom innslag i liturgien, taler og hilsener og gjennom symbolbruk og 
kulturelle innslag. Det teoretiske perspektivet er å se på dette som en minnepolitikk der et historisk 
jubileum blir utgangspunkt for en fortokning av forholdet mellom kirke og nasjon og der historien brukes 
til å reformulere kirkens budskap. 
 
Offentlige ritualer etter ulykker og katastrofer  
Bemanning: Hans Stifoss-Hanssen 
Ferdigstilling: 2007 (bokutgivelse) 
Finansiering: KIFO 
Prosjektbeskrivelse: 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 
 
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.  Prosjektet 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 
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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”? 
 
Kirkestatistikk 
Bemanning: Ida Marie Høeg 
Ferdigstilling: Løpende 
Finansiering: KIFO 
Prosjektbeskrivelse: Påse at SSBs religionsstatistikk og NSD kirkestatistikk framstår som en tjenlig 
analyseverktøy for KIFO. Ivareta KIFOs kontakt med Kirkerådet i arbeidet om å sikre KIFOs rettigheter 
til å få enkel tilgang på data fra Årsstatistikk for Den norske kirke og være KIFOs representant i Kirke-
Kostra-gruppen.  
 
Religion som politisk faktor. En sammenlikning av kirkeorientert og alternativ religiøsitet på 
velgernivå i Norge  
Bemanning: Pål Ketil Botvar 
Ferdigstilling: 2008 (PHD avh) 
Finansiering: KIFO 
Prosjektbeskrivelse: Prosjektet analyserer sammenhenger mellom religiøsitet og politiske holdninger og 
handlinger i den norske befolkningen gjennom de siste 20 årene. Materiale: Data fra det norske 
valgforskningsprogrammet, samt Norsk Monitor. Doktorgradsprosjekt tilknyttet Institutt for 
statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Veiledere: Bernt Aardal, ISF og Pål Repstad, UiA. 
 

4. Annet 
 
«Velkommen til oss» Ritualisering ved livets begynnelse  
Bemanning: Ida Marie Høeg 
Ferdigstilling: Juni 2008 (PHD-avh) 
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. Undersøkelsen baserer seg på 
kvalitative intervjuer med 19 foreldrepar og en enslig mor foretatt i tidsrommet september 2003 - januar 
2004. 
 
”Gud på Sørlandet – mer venn og mindre allmektig?”  
Bemanning: P. Repstad 
Ferdigstilling: 2007. Avsluttet 
Finansiering: UIA og Norges Forskningsråd 
Prosjektbeskrivelse: Prosjektet er avsluttet i 2007 som prosjekt under Norges forskningsråd, men 
fortsetter med delprosjekter ved UIA. Det er flere koblinger til KIFO. Deler av prosjektet er basert på 
tilgang til kvalitative livsløpsintervjuer foretatt av KIFO-ansatte i Vest-Agder. I 2007 er det publisert en 
tidsskriftartikkel i ”Halvårsskrift for praktisk teologi” som delvis er basert på dette materialet. 
 



 13

"Kjære Gud, jeg har det godt." Leserrolle og barndomskonstruksjon i religiøs didaktisk 
barnelitteratur 
Bemanning: Astri Ramsfjell 
Ferdigstilling: avhandling levert desember 2007, disputas 2008 
Finansiering: DMMH 
Prosjektbeskrivelse: Doktorgradsprosjektet har blitt sluttført ved hjelp av interne, faste FoU-ressurser. 
Avhandlingen ble levert NTNU til vurdering i desember 2007 
 
”Helklassesamtaler om livsspørsmål En kvalitativ studie i KRL-faget på småskoletrinnet” 
Dr.gradsprosjekt tilknyttet dr.gradsprogram ved NTNU 
Bemanning: Ruth Ingrid Skoglund 
Ferdigstilling: avhandling levert desember 2007 
Finansiering: Norsk Lærerakademi 
Prosjektbeskrivelse: Prosjektet er et kvalitativt klasseromsstudie av helklassesamtaler om livsspørsmål 
på småskoletrinnet. 
Problemstillinger: 

a) Hva slags livsspørsmål kommer til uttrykk i ulike samtaler i KRL-timene? 
b) På hvilken måte kommer eventuelt ulike livsspørsmål fram i klasseromssamtaler? 
c) Hvordan skjer samspillet mellom lærer og elever og elevene imellom i utvikling og utdyping av 

livsspørsmål i helklassesamtaler?  
Metode: observasjon og intervju. Kvalitativ diskursanalyse. 
 
Contextual Ecclesiology –  
A comparative study of new congregations in a Norwegian folk church and a Thai minority 
church 
Bemanning: Morten Sandland 
Ferdigstilling: 2010 
Finansiering: Misjonshøgskolen 
Prosjektbeskrivelse: Doktorgradsprosjektet om kontekstuell ekklesiologi vil undersøke 
kontekstavhengige og kontekstoverskridende elementer i lokal kirketenkning. Undersøkelsen tar 
utgangspunkt i empirisk materiale fra nye menigheter i to ulike kontekster. Materialet blir etablert ved 
bruk av kvalitative metoder, hovedsakelig ved kvalitative intervjuer. Første del av feltarbeidet fant sted i 
en lokal menighet i Thailand sommeren 2007. Andre del av feltarbeidet vil finne sted i en lokal menighet 
i Norge våren 2008. 
 
Deltakerkirken 
Bemanning: Lars Råmunddal 
Ferdigstilling: 2009 
Finansiering: Ansgar Teologiske Høgskole 
Prosjektbeskrivelse: Doktorgradsprosjektet er en kvalitativ undersøkelse i to norske menigheter – en 
statskirkelig og en frikirkelig. Problemstilling: hvordan lokale ekklesiologier formes i menigheter som 
driver menighetsutviklende arbeid basert på materiale fra Naturlig Menighetsutvikling og Willow Creek 
Community Church og/eller Saddleback Community Church. Studiens hovedtese går ut på at lokale 
ekklesiologier som har som siktemål å gi større medlemsdeltakelse og vekst, formes i en ekklesiologisk 
og organisatorisk endrings- og utviklingsprosess.  
 
”Dissentersaken” ved Menighetsfakultetet 
Bemanning: Ingunn Folkestad Breistein 
Ferdigstilling: 2008 
Finansiering: Ansgar Teologiske Høgskole 
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Prosjektbeskrivelse: Prosjektets problemstilling er: Hva skjedde da Det teologiske Menighetsfakultet 
åpnet sine dører for ikke-lutherske studenter på begynnelsen av 1970-tallet? Den interne debatt på MF 
blir sett i sammenheng med den generelle økumeniske utvikling i Norge, samt lovgivning vedrørende 
skole og trossamfunn. Artikkelen vil gi innblikk i en utvikling der MF har endret seg fra å være en 
luthersk bastion til å bli et økumenisk utdanningssted som ved sitt 100-års jubileum utdanner prester, 
pastorer og lærere fra en rekke kirkesamfunn, blant annet den katolske kirke og pinsebevegelsen.  
Prosjektet munner ut i en artikkel som publiseres i 2008 i MF’s 100-års jubileumsskrift. 
 
Kyrkja og den nye religiøsiteten 
Bemanning: Per M. Aadnanes 
Ferdigstilling: 2008 
Finansiering: Høgskolen i Volda 
Prosjektbeskrivelse: Problemstilling: Korleis har kyrkja/den kyrkjekristne livssynstradisjonen møtt og 
reagert på den nye religiøsiteten frå ca. 1970 av? Mål: Å avdekka kyrkjelege reaksjonar og holdningar i 
møte med den nye religiøsiteten. 
 
Lars Levi Læstadius’ spiritualitet 
Bemanning: Lilly-Anne Elgvin 
Ferdigstilling: 2008 eller 2009  
Finansiering: Høgskolen i Finnmark 
Prosjektbeskrivelse: Prosjektet inngår i 4-årig doktorgradsprogram ved Uppsala universitet, Teologiska 
fakulteten, Sverige. Avhandlingen tar sikte på å klarlegge og forstå Læstadius’ spiritualitet og derved 
noe 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.  
 
Menighetsutvikling i transatlantisk perspektiv 
Bemanning: Turid Skorpe Lannem og Hans Stifoss-Hanssen 
Ferdigstilling: 1. juni 2007  
Finansiering: NFR 
Prosjektbeskrivelse: Et forprosjekt som skulle føre fram til søknader om etablering av ett eller flere nye 
prosjekter. MF stod som prosjektansvarlig institusjon med prosjektleder Harald Hegstad. 
Fokus/avgrensning: Menighetsutvikling i soknemenigheter i Den norske kirke. Arbeidsform har vært i 
form av fire heldagskonsultasjoner + 13-dagers studietur til USA (13.-26. februar 2007)  
 
Talende bilder 
Bemanning: Ole Gunnar Winsnes 
Ferdigstilling: 2008 
Finansiering: KIFO 
Prosjektbeskrivelse: Å analysere spesifikke malerier som tekster som formidler teologisk refleksjon. 
Avgrensende tema: treenighetstenkningen billedlig framstilt.  
Framdrift 2007: Innsamling av aktuelt materiale (Italia: studiereise). Utvalg. Analyse.  
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6. PUBLIKASJONER I 2007 
 
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 samarbeidsinstitusjonene.  
 
Bøker 
Inger Furseth og Pål Pepstad: 
 Religionssociologi – en introduktion. Hans Reitzels forlag, København. (Oversettelse av bok 
 utgitt i 2003.) 
Inger Furseth (Redigert med Paul Leer-Salvesen) 

Religion in Late Modernity. Essays in honor of Pål Repstad. Trondheim: Tapir. 
Lars Johan Danbolt og Hans Stifoss-Hanssen:  
 Gråte min sang. Minnegudstjenester etter store ulykker og katastrofer. Kristiansand: 
 Høyskoleforlaget.  
Marit Bunkholt (red): 
 Møtet med den andre. Tekster av Hans Stifoss-Hanssen. Det praktisk-teologiske seminars 
 skriftserie, nr 13. Oslo 2007. 
 
Tidsskriftartikler og kapitler i bøker 
Inger Furseth 

Between theory and empirical analysis: Pål Repstad’s sociology. I Religion in Late Modernity. 
Essays in honor of Pål Repstad, 17-35. Trondheim: Tapir. 

Ulla Schmidt  og J.-O. Henriksen  
A Warranted Performance? – A critical review of some aspects in the relationship between 
religion and moral competence. Studia Theologica. Nordic Journal of Theology.  

Ulla Schmidt  
Religion og eutanasi, Minerva (temanummer om religion og etikk), høst 2007. 

Pål Ketil Botvar 
”Why New Age is giving way to spirituality. The silent revolution within alternative religiosity”. I 
Religion in Late Modernity. Essays in honor of Pål Repstad, s.87-101. Trondheim: Tapir. 

Hans Stifoss-Hanssen: 
 Hjelpende ritualer, forberedende samtaler. I Møtet med den andre. Det praktisk-teologiske 
 seminars skriftserie, nr 13. Oslo 2007. 
Hans Stifoss-Hanssen:  
 Minnegudstjenester etter større ulykker. I Tidsskrift for Den norske legeforening, 2-07. 
Pål Repstad: 
 ”Biskoper om bispedømmer,” Halvårsskrift for praktisk teologi, 24(1), s. 22-29. Referee-artikkel. 
Erling Birkedal 

Tjener eller herre? Om kirken som pedagogisk aktør overfor barn og foreldre. Halvårsskrift for 
Praktisk teologi nr 2-2007. Luther Forlag. 

Anne S.Selbekk/Olaf Aagedal 
Nasjonale jubileer og kirkelig minnepolitikk. Kirke og Kultur. 4/2007 s. 330- 346. 

Olaf Aagedal:  
The Norwegian Seamen’s Church as a National Symbol. I Inger Furseth/Paul Leer-Salvesen 
(red.): Religion in Late Modernity. s. 55-68. Tapir Academic Press. Trondheim 2007. 
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Gunnfrid Ljones Øierud: 
Kontekst og kommunikasjon i gudstjenesten. I: Sirris, Stephen (red): Kirke og kultur i kontekst. 
Praktisk kirkelig årbok 2007. Tromsø: KUN. 
 

Rapporter, annet 
Ulla Schmidt  

Stem Cell Research in the Nordic Countries. Science, Ethics, Public Debate and Law. Nordforsk 
Policy Briefs 2007-2. (Medlem av arbeidsgruppe som samlet har utarbeidet rapporten.) 
 

Bokomtaler 
Pål Ketil Botvar 

Lars Ahlin 2005: Pilgrim turist eller flyktning? En studie av individuell relisiös rörlighet i 
senmoderniteten. Stockholm: Symposion. Nordic Journal of Religion and Society 2007(1): 129-
130  

Ida Marie Høeg 
Jeanette Sky 2007: Kjønn og religion. Oslo: Pax Forlag A/S. St. Sunniva 2007(1-2): 22-24 

Hans Stifoss-Hanssen 
            Hans Raun Iversen (red): Rites of ordination and commitment in the churches of the Nordic 
 countries. København: Museum Tusculanum Press. Nordic Journal of Religion and society 
 2007(2) 247 - 249 
 
KIFO Rapport 
Magnar Hjertenæs 
 Arbeid med meining. Om strukturelle, kulturelle og individuelle tilhøve som påverkar det 
 kyrkjelege arbeidsmiljøet. KIFO Rapport nr. 30  

 
KIFO Notat 
Pål Ketil Botvar 

Rapport 1 Stiftelsen Kirkeforskning: ”Kvantitativ sammenfatning av høringssvar til stat – kirke 
utredningen (NOU 2006: 2)”. (Hovedforfatter Pål Ketil Botvar. Mindre bidrag fra andre forskere 
ved KIFO) KIFO Notat nr 1/2007 

Ulla Schmidt  
Offentlig høring om NOU 2006:2 Staten og Den norske kirke. – Oppsummering av 
høringssvarene. Rapport skrevet på oppdrag for KKD. (Hovedansvarlig for utarbeidelsen av 
rapporten, og har ført rapporten i pennen) KIFO Notat nr 2/2007 

Ulla Schmidt  
Kirkelig demokrati og valgordninger. Sammenfatning og analyse av høringssvarene til NOU 
2006:2 Staten og Den norske kirke. Rapport skrevet på oppdrag for Kirkerådet. KIFO Notat nr 
3/2007 

Berit Gravdal og Kristine Rødstøl:  
Prest i Oslo. En rapport om presters arbeidsforhold i Oslo Bispedømme. KIFO Notat nr 4/2007  
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7. KONFERANSEFRAMLEGG, FOREDRAG ETC 
 
Inger Furseth 

• Sosiologiske studier av kjønn og religion. Kvinneforsk, Universitetet i Tromsø, 13.03.07 
• Religion as Social Capital. Høgskolen i Agder, Metochi studiesenter Lesbos, 05.05.07 
• Religious diversity in Norwegian prisons. 29th ISSR International Society for the Sociology of 

Religion Conference Leipzig, Germany 24. 07.07 
• Authors meet critics. 29th  ISSR International Society for the Sociology of Religion Conference 

Leipzig, Germany 27.07.07 
• Religionssosiologi – og litt om egen forskning på muslimske kvinner i Los Angeles området. 

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, 30.10.07 
• Hijab – a multifaceted symbol: A case study of immigrant Muslim women in the Los Angeles 

area. 14th Nordic Migration Researchers’ Conference 14th -16th November 2007, Bergen 
• Movement ideologies: Reflections of group interests or frame alignment processes? 

International Conference on Culture and Power, Holmen Fjordhotel, December 13th -15th.  
 

Ulla Schmidt 
• 12.2.: Foredrag temauke Teologisk Fakultet (UiO), ”Stemning for endring? Noen resultater fra 

høringen etter Gjønnes-utredning” 
• 12.2.: Foredrag ved Kirkerådets dagskonferanse om kirkesyn og kirkeforståelse: ”Kirkesyn i 

endring? Den norske kirkes kirkeforståelse sett gjennom to statskirkehøringer” (eksternt 
finansiert for KIFO som oppdrag for KR) 

• 26.3.: Presentasjon i KKD av hovedresultater fra rapporten ”Offentlig høring om NOU 2006:2 
Staten og Den norske kirke. – Oppsummering av høringssvarene” (eksternt finansiert for KIFO, 
som del av oppdrag for KKD) 

• 11.4.: Foredrag for KAs landsrådsmøte: ”Finansiering og demokrati. – presentasjon av 
høringssvarene til NOU 2006:2 (eksternt finansiert for KIFO fra KA) 

• 18.4. [planlagt og forberedt] foredrag for Bostadutvalget: NOU 2006:2 Oppsummering etter 
høringsrunde [Eksternt finansiert fra Bostadutvalget til KIFO. Foredraget ble avlyst av 
utvalgsleder samme dag det skulle vært holdt grunnet tidspress i utvalgsmøtet, men utvalget 
har fått overdratt presentasjonsfilen] 

• 8.5. Foredrag ved Kirkerådets konferanse om kirkelige valgordninger og demokrati: ”Hva sier 
stat – kirke-høringen om demokrati og valgordninger?” (eksternt finansiert fra Kirkerådet til 
KIFO) 

• 11.5. Innlegg og deltagelse i paneldebatt ved frokostmøte arr. av Norsk Senter for 
Menneskerettigheter, ”Bør blasfemiparagrafen avskaffes?” 

• 14.5. Respons til foredrag ”Ethics of Stem Cell Research” (L. Østnor) ved internasjonal 
konferanse: The Stem Cell Challenge, arr. av Bioteknologinemnda og Det norske 
stamcellesentret. 

• 22.5. Forelesning, Ph.D. kurs om forskningsetikk, Teologisk Fakultet, ”Freedom and 
responsibility of theological research. Research-ethical implications of theology as a normative 
subject”. 

• 5.6. Presentasjon KIFOs representantskapsmøte: ”Statskirkehøring og kirkesyn”. 
• 19.9. 3 forelesninger Ph.D.kurs kvalitative metoder i samfunnsvitenskapene. Univ. i Stavanger: 

”Hermeneutikk som metode”. 
• 12.10. Fremlegg på ROR-seminar, KIFO, ”Den norske kirke og bioetikk”. 
• 26.10.: Foredrag årsmøte Norsk forening for assistert befruktning: ”ART og revisjon av 

bioteknologiloven: Nye etiske spørsmål?” 
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• 17.11. American Academy of Religion, San Diego, presentasjon av paper: “Understanding 
“religious ethics”: A case-study of the relevance of social scientific perspectives for religious 
ethics”. 

• 30.11. Foredrag ”Stiklestadseminaret”: ”Statskirkedebatten: - En debatt om religion og makt?” 
 
Ole Gunnar Winsnes  

• ”Stadig folkekirke i hovedstaden?” Oslotall ispedd ekklesiologiske utfall. KIFO-seminar 05.11.07 
 
Pål Ketil Botvar 

• ”Tilhører, klient eller terapeut? Alternativ-religiøsitet på ulike nivåer” Fremlegg på KIFO-seminar 
08.05.07 med Lars Ahlin som kommentator og gjesteforsker. 

• ”Når fem høns blir til en fjær. Hvordan analysere bort støtte til statskirkeordningen?” Innlegg på 
KIFOs representantskapsmøte 05.06.07 

• ”From New Age to Spirituality? A change of concepts – maybe also in reality”. Paper til The 29th 
International Conference of the ISSP in Leipzig 24.-27. July 2007  

• ”Spirituality versus New Age. Evidence from Norwegian surveys”. Paper to the 2nd INORS 
Conference in Leipzig 27.-28. July 2007 

• ”Statskirke på lokalplan. I hvilken grad er lokalkirkelige instanser lydhøre overfor omgivelsene?” 
Innlegg på KIFO-seminar 05.-06.11.07 

• ”Values, Religion and Human Rights – methodological aspects”. Innlegg på Culcom-seminar 
ved Universitetet i Oslo 10.12.07 

 
Ida Marie Høeg 

• 12. januar: “Menighetenes forhold til konfirmanter av skilte foreldre – hva kan gjøres for å legge 
forholdene til rette for konfirmantene og deres foreldre”. Innlegg på samarbeidsmøte mellom 
Agder bispedømme, Stavanger bispedømme og Kirkens familievernkontor. Kirkens 
familievernkontor i Oslo. 

• 19.-22. april: “Understanding Ritual” Religion on the Borders” IAHR – International Association 
for the History of Religion / SSRF – Swedish Society for the Study of History of Religions, 
Stockholm.  

• 7.-8. mai: ”Den kroppslige dimensjonen”. KIFO-seminar. 
• 23.-27. juli: “The Bodily Experience in Ritual Enactment – Infant Baptism”. 29th ISSR 

Conference, Leipzig. 
• 5.-6. november: ”Identitetsdimensjonen i dåp og navnefest” KIFO-seminar. 

 
Pål Repstad 

• SISR-konferansen i Leipzig juli 2007. Paperet ”Advent concerts  as social and semiotic events”. 
• Kifo-seminar 5. og 6. november. Kommenterte framlegg fra Solbjørg Marjala, og ledet den 

avsluttende paneldebatten om kirke og folk i Oslo. 
• ”Religion i det offentlige rom” seminar i april. Presentasjon sammen med Anne Løvland; paperet 

”Julekonsertenes stil”.  
 
Turid Skorpe Lannem 

• April: Framlegg på kompetansenettverkskonferansene, Trosopplæringsreformen, Oslo. 
"Metodiske fordeler med bruk av nettverksgrupper i FOU-arbeid" og "Bakgrunnsdokumenta om 
kyrkjeforståinga som ligg til grunn for trusopplæringsreforma". 

• Oktober: Framlegg på kompetansenettverkskonferansene, Trosopplæringsreformen, Oslo. 
"Kyrkja si rolle i lys av religionsforståing". 
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Hans Stifoss-Hanssen 
• 16. mars: ”Forholdet mellom religion og helse” og ”Religionssosiologisk kart over Nord-

Trøndelag”, seminar i Helse-frelseprosjektet, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag/Høgskolen 
i NT 

• 19.- 20. april: ”Public ritualizing of disaster”, seminar i Religion i det offentlige rom KIFO 
• 14. september: ”Gråte min sang – minnegudstjenester”, seminar/boklansering PTS, sammen 

med L J Danbolt 
• 18. september: ”Gravferden som offentlig og privat handling”, etterutdanningsuke TF ”Berre 

preik?” 
• 20. – 21. september: ”Betydningen av riter for emosjonell og eksistensiell 

katastrofebearbeiding”, årsseminar i Norsk Religionspsykologisk Fagforum, Hamar 
• 11. – 12. oktober: ”www.RIP.no - sørgesider av og for ungdom på nettet”, seminar i Religion i 

det offentlige rom, KIFO 
• 18. – 19. oktober: ”Metodearbeid for kompetansenettverksgrupper”, konferanse i 

Kompetansenettverket, Trosopplæringsreformen, Oslo 
• 1. november: ”Gudsbilder og overgrepserfaringer” studieenhet i regi av Ressurssenteret mot 

vold og seksuelle overgrep og TF, Granavolden 
• 7. – 8. november: ”Livserfaring og ritualisering”, stiftsdager Hamar bispedømme, sammen med 

L J Danbolt 
 
Olaf Aagedal (DIAVET) 

• ”Ein analyse av kyrkja og kyrkjestaden som heilage symbol ut frå reaksjonar på kyrkjebrannar. 
Dagsseminar i NIKUs kirkeforskningsprogram. 31.01.07 

• ”Nasjonale jubileer og kirkelig minnepolitikk”. Forskerseminar ROR-programmet. 20.04.07 
KIFO, Oslo 

• ”Begivenhetsanalyse”. Forserseminar ROR-programmet. 11.10.07. KIFO, Oslo 
 
Ruth Ingrid Skoglund (NL) 

• ”Analyse av innhold og deltakerstruktur i helklassesamtaler”. Innlegg på KIFO-seminar 06.11.07 
 
Morten Sandland (NMS) 

• Foredrag om "Church planting in Thailand and Norway”. Church leaders’ network conference, 
Stavanger, 19.10.07  
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