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KIRKEN PÅ LANDET Hasse Neldebjerg 
Jørgensen 

2015-2019  Skabe forståelse for, hvordan vilkårene for at være kirke på landet kan være 
forskellige for derigennem at kunne inspirere til fastholdelse og udvikling af 
folkekirkens aktiviteter i landsogne. 

FOLKESKOLE OG FOLKEKIRKE Irene Larsen og 
Peter Green, 
Metropol 

(afsluttet)  Undersøgelse af samarbejdet mellem folkeskolen og folkekirken med særligt 
henblik på en vurdering af folkekirkens skoletjenesters anvendelse og 
betydning. 

I HVERT ENKELT TILFÆLDE Jørgen Skov 
Sørensen 

(afsluttet)  Undersøgelsen, der i særlig grad har været rettet mod lokale 
introduktionsbestræbelser, viser stærke fælles træk og sammenlignelige 
løsningsmodeller indbyrdes mellem stifterne. Den påviser imidlertid parallelt 
hermed fundamentalt divergerende holdninger og strukturer. 

RAPPORT OM OPTAG PÅ PS Videnscentret (fortløbende)  Allerede i dag opleves der flere steder udfordringer med at rekruttere 
kvalificerede kandidater til præstestillinger. Videnscenter indhenter og 
fremlægger nøgletal for behovet for årligt optag på pastoralseminarierne. 

FOLKEKIRKENS 
MÅLSÆTNINGSARBEJDE MED 
KIRKEMUSIKKEN SOM CASE 

Peter Weincke 2016-2017  Undersøgelsen udspringer af det faktum, at folkekirken er landets største 
koncertarrangør og arbejdsplads for ca. 1.000 uddannede kirkemusikere. 
Hvorledes indgår både de indre og ydre musikalske aktiviteter i folkekirkens 
målsætningsarbejde? 

http://kirkenpaalandet.fkuv.dk/
http://www.fkuv.dk/videnscenter/projekter-undersoegelser-og-rapporter/rapport-om-folkekirkens-skoletjeneste
http://www.fkuv.dk/videnscenter/projekter-undersoegelser-og-rapporter/i-hvert-enkelt-tilfaelde
http://www.fkuv.dk/videnscenter/projekter-undersoegelser-og-rapporter/behovet-for-aarligt-optag-paa-pastoralseminarierne
http://www.fkuv.dk/videnscenter/projekter-undersoegelser-og-rapporter/folkekirkens-maalsaetningsarbejde-med-kirkemusikken-som-case
http://www.fkuv.dk/videnscenter/projekter-undersoegelser-og-rapporter/folkekirkens-maalsaetningsarbejde-med-kirkemusikken-som-case
http://www.fkuv.dk/videnscenter/projekter-undersoegelser-og-rapporter/folkekirkens-maalsaetningsarbejde-med-kirkemusikken-som-case


2 
 

TITEL PROJEKTLEDER TIDSRAMME EVT. 
SAMARBEJDS-

PARTNERE 

RESUMÉ 

PRÆST I MORGEN / 
OMLÆGNING AF 
PRÆSTEUDDANNELSEN 

Ulla Morre Bidstrup 2014-2018  FUV har haft til opgave at foreslå en eller flere nye modeller for den 
forberedende uddannelse (pastoralseminariekurset) og den introducerende 
uddannelse for præster (den obligatoriske efteruddannelse). Baggrunden er 
de problematikker omkring indgangen i præsteembedet, som på forskellig 
vis trænger sig på. 

MIDDELALDERKIRKENS 
BYGNINGER 

Maj Bjerre 
Dalsgaard (ph.d.-
forløb) 

2016-2019 Arkitektskolen 
i Aarhus 

Projektet "Middelalderkirkens bygning: Betydning, udvikling og 
transformation" skal undersøge, hvordan de gamle kirkers særstatus i 
lokalsamfund bevares og udvikles i en tid, hvor mange middelalderkirker 
bruges til andre aktiviteter end som hjemsted for gudstjenester og andre 
kirkelige handlinger. 

SKOLEREFORMUNDERSØGELSE 
II OG III  

Konfirmandcentret, 
Steen Marqvard 
Rasmussen, Kirsten 
Donskov Felter 

2016-2017  Kortlægning af de forskellige måder, som konfirmationsforberedelsen 
foregår på efter skolereformens indførsel med henblik på blandt andet 
præstens arbejdsmiljø. 

MILLENNIUM-KONFIRMANDER CUR og 
Konfirmandcentret  

2016 
(afsluttet) 

 Undersøgelsen 'Millennium-konfirmander' er udarbejdet af Center for 
Ungdomsstudier for Folkekirkens Konfirmandcenter. Den fokuserer på: 
Venner og fritidsaktiviteter som omdrejningspunkt. 
Betydningsfulde voksne. 
Unges tro, religiøse praksis og forventninger til konfirmandforløbet. 
Forventninger til fremtiden. 

STUDIEORLOVSDATABASE FUV Fortløbende  Kortlægge brugen af og indholdet i orlov tildelt præster med henblik på at 
oprette database over informationerne til inspiration og fremtidige 
aktiviteter. 

GT I GUDSTJENESTEN KU Afsluttet  Undersøgelse af den faktiske brug af Det Gamle Testamente som bidrag til 
kvalificering af diskussion om ny højmesseordning/alterbog. 

 
 

 
 

 
 

  
 

http://www.fkuv.dk/videnscenter/projekter-undersoegelser-og-rapporter/praest-i-morgen
http://www.fkuv.dk/videnscenter/projekter-undersoegelser-og-rapporter/praest-i-morgen
http://www.fkuv.dk/videnscenter/projekter-undersoegelser-og-rapporter/praest-i-morgen
http://www.fkuv.dk/videnscenter/projekter-undersoegelser-og-rapporter/middelalderkirkens-bygning
http://www.fkuv.dk/videnscenter/projekter-undersoegelser-og-rapporter/middelalderkirkens-bygning
http://www.fkuv.dk/videnscenter/projekter-undersoegelser-og-rapporter/skolereformundersoegelsen
http://www.fkuv.dk/videnscenter/projekter-undersoegelser-og-rapporter/skolereformundersoegelsen
http://www.fkuv.dk/videnscenter/projekter-undersoegelser-og-rapporter/millennium-konfirmander
http://www.fkuv.dk/videnscenter/studieorlov-og-studieophold/praester-paa-studieorlov
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HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE 
PRÆST? 

Kirsten Donskov 
Felter 

2016 
(afsluttet) 

Gennem kvalitative interviews er det blevet undersøgt, hvordan danske 
præster ser på deres embede og arbejde, og hvad de opfatter som deres 
hovedopgaver. Er det muligt at definere en fælles kerne i præstearbejdet på 
tværs af diversiteten i stillingstyper og funktioner? Og har ændringerne i 
arbejdsopgaver og organisationsformer konsekvenser for den teologiske 
opfattelse af embedet? 

DÅB ELLER EJ Københavns 
Universitet 

Afsluttet  Kvalitativ undersøgelse, der skal belyse, hvad de faldende dåbstal kan 
skyldes – ex. ændrede livstils- og identitetsudvikling eller særlige 
(demografiske) livsvilkår. 

HVAD FORVENTER FOLKET AF 
KIRKEN? 

Københavns 
Universitet 

Afsluttet  Hvad forventer Folkekirkens medlemmer sig af deltagelse i kirkelige 
aktiviteter. Projektet sammentænker dette med de aktuelle tendenser til 
regionalisering, hvor kirkelivet i forstæderne, byerne og på landet er 
forskellige. 

FORSKELLIGE VILKÅR FOR 
FOLKEKIRKEN PÅ LANDET 

Steen Marqvard 
Rasmussen 

Afsluttet Landsfore-
ningen af 
Menighedsråd 

Rapporten svarer blandt andet på følgende spørgsmål: 

1. Er det muligt at differentiere mellem forskellige typer landsogne? Og 
hvad med de kirkelige aktiviteter? 

2. Hvad er det karakteristiske for de mennesker, der deltager i kirkelige 
aktiviteter i landsognene sammenlignet med sognet generelt? 

3. Hvordan oplever de lokale foreninger og organisationer kirken som  
samarbejdspartner? 

FUNKTIONSPRÆSTER I 
DANMARK 

Aarhus Universitet Afsluttet  Kortlægning af brugen af funktionspræster i alle Folkekirkens stifter med 
henblik på en analyse af udviklingslinjer inden for Folkekirken. 

FORANDRINGER I 
PROVSTIERNE I & II 

Erling Andersen Afsluttet  Undersøgelse om provstiernes forandrede arbejdsområder. 

     

http://www.fkuv.dk/videnscenter/projekter-undersoegelser-og-rapporter/hvad-vil-det-sige-at-vaere-praest
http://www.fkuv.dk/videnscenter/projekter-undersoegelser-og-rapporter/hvad-vil-det-sige-at-vaere-praest
http://www.fkuv.dk/videnscenter/projekter-undersoegelser-og-rapporter/daab-eller-ej
http://www.fkuv.dk/videnscenter/projekter-undersoegelser-og-rapporter/hvad-forventer-folket-af-kirken
http://www.fkuv.dk/videnscenter/projekter-undersoegelser-og-rapporter/hvad-forventer-folket-af-kirken
http://www.fkuv.dk/videnscenter/projekter-undersoegelser-og-rapporter/forskellige-vilkaar-for-folkekirken-paa-landet
http://www.fkuv.dk/videnscenter/projekter-undersoegelser-og-rapporter/forskellige-vilkaar-for-folkekirken-paa-landet
http://www.fkuv.dk/videnscenter/projekter-undersoegelser-og-rapporter/funktionspraester-i-danmark
http://www.fkuv.dk/videnscenter/projekter-undersoegelser-og-rapporter/funktionspraester-i-danmark
http://www.fkuv.dk/videnscenter/projekter-undersoegelser-og-rapporter/forandringer-i-provstierne
http://www.fkuv.dk/videnscenter/projekter-undersoegelser-og-rapporter/forandringer-i-provstierne
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SORGGRUPPER I FOLKEKIRKEN Afsluttet TrygFonden Folkekirken står for langt den største del af bisættelser/begravelser af dem, 
der dør i Danmark. Præster har i den forbindelse kontakt med de nærmeste 
pårørende. En sådan tidlig og ofte nær kontakt giver folkekirken et særligt 
ansvar for at være opmærksom på efterladtes behov for støtte. Sorggrupper 
udgør en god mulighed for sjælesørgerisk opfølgning, som tidsmæssigt er 
overkommelig for præsterne, og som samtidig udgør et netværk-skabende 
potentiale i den efterladtes lokalmiljø. 

KIRKELIG RESOCIALISERING Café Exit og FUV Afsluttet Café Exit FUV har i samarbejde med Café Exit undersøgt, hvordan en øget og bred 
dansk kirkelig resocialiseringsindsats kan se ud. Projektet har undersøgt 
allerede igangværende kirkelige resocialiseringsaktiviteter i forhold til 
tidligere indsatte i Danmark og ligeledes undersøgt modeller for kirkelige 
resocialisering i England, Sverige og Holland. 

PROVSTIUDVALG PÅ JERES 
MÅDE  

Peter Lüchau Afsluttet KM Undersøgelse om samarbejde mellem sogne og provstier i Danmark med 
særligt henblik på evt. lovgivningsmæssige barrierer. 

MENIGHEDSRÅDSVALGUNDERS
ØGELSE - KANDIDATVILLIGHED 

Steen Marqvard 
Rasmussen 

Afsluttet KM Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter har på opfordring af 
Kirkeministeriet foretaget en undersøgelse, hvis formål var at afdække 
udbredelsen af samarbejde mellem menighedsrådene i Danmark og hvilke 
typer af samarbejde, der praktiseres. Undersøgelsen er en del af 
arbejdsgruppen ”Provsti/provstiudvalg på jeres måde” nedsat af 
Kirkeministeriet. 

FOLKEKIRKEN OG 
AUTISMESPEKTRUM-
FORSTYRRELSE 

Karin Braüner 
Mikkelsen 

2016-2019 TF, KU Inklusion i folkekirken. Ph.d.-projekt. 

LITURGISK FORNYELSE I EN 
EVANGELISK-LUTHERSK 
KONTEKST 

   Projektet vil blandt andet undersøge forståelsen og betydningen af kirkens 
liturgi med henblik på eventuel fornyelse. 

http://www.fkuv.dk/videnscenter/projekter-undersoegelser-og-rapporter/sorggrupper-i-folkekirken
http://www.fkuv.dk/videnscenter/projekter-undersoegelser-og-rapporter/kirkelig-resocialisering
http://www.fkuv.dk/videnscenter/projekter-undersoegelser-og-rapporter/provsti-provstiudvalg-paa-jeres-maade
http://www.fkuv.dk/videnscenter/projekter-undersoegelser-og-rapporter/provsti-provstiudvalg-paa-jeres-maade
http://www.fkuv.dk/videnscenter/projekter-undersoegelser-og-rapporter/samarbejde-mellem-menighedsraad
http://www.fkuv.dk/videnscenter/projekter-undersoegelser-og-rapporter/samarbejde-mellem-menighedsraad
http://www.fkuv.dk/videnscenter/projekter-undersoegelser-og-rapporter/folkekirke-og-autismespektrum-forstyrrelse
http://www.fkuv.dk/videnscenter/projekter-undersoegelser-og-rapporter/folkekirke-og-autismespektrum-forstyrrelse
http://www.fkuv.dk/videnscenter/projekter-undersoegelser-og-rapporter/folkekirke-og-autismespektrum-forstyrrelse
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”NÅR DU TAGER BARNET I 
HÅNDEN…” BABYSALMESANG 

  DKM og AU Afdække, hvordan børnefamilier faktisk bruger kirke og kristendom for at 
skabe fundament for udvikling af det kirkelige børne- og familiearbejde. 

SATSNINGSOMRÅDE: FOLKETS 
MØDE MED KIRKEN.  
- I 2016-2017 FORTRINSVIST 
OM DØDEN OG BEGRAVELSE 

Ulla Schmidt  og 
Birgitte Graakjær 
Hjort 

2016-2018 AU  

 

 

http://www.fkuv.dk/videnscenter/projekter-undersoegelser-og-rapporter/publikationer-og-boeger/tager-du-barnet-ved-haanden
http://www.fkuv.dk/videnscenter/projekter-undersoegelser-og-rapporter/publikationer-og-boeger/tager-du-barnet-ved-haanden

