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Instruktion: Vurder hvordan hver af følgende udsagn er karakteristisk for dig ved at sætte en 
cirkel om et passende nummer fra 1 til 9. Hvis du slet ikke kan forbinde noget med udsagnet, 
så marker midten, 5-tallet. NOTE: “Meninger om religion” skal forstås sådan at det både 
indeholder positive og negative synspunkter. 
 
 
1. Giver en hel del tid eller penge til en religiøs sammenslutning eller sag 
2. Har ofte tvivl om varige religiøse overbevisninger 
3. Prøver at gøre mine daglige gøremål i overensstemmelse med religiøse idealer 
4. Føler kraftigt tabet af en tidligere tro 
5. Føler mig skyldig for ikke at leve op til religiøse idealer 
6. Bruger en del tid på at tænke, læse eller tale om min religiøse tro 
7. Deltager i religiøse praksis mest for at tilfredsstille andres ønsker og forventninger 
8. Oplever en vis enhed af formål og indsigt i verdens reeligiøse traditioner 
9. Voksede ikke religiøst op på nogen måde 
10.Har oplevet øjeblikke med intensiveret fornemmelse af guddommeligt nærvær 
11. Føler det akavet at lede og stå for en religiøs praksis 
12. Længes efter en dybere tro 
13. Opfatter religiøs tro som en aktiv og aldrig afsluttet søgen 
14. Er misundelig på dem, der har en urokkelig religiøs tro 
15. Opfatter meningen med de religiøse skrifter som klar og umisforståelig 
16. At være religiøs er en kerne i ens identitet 
17. Bliver mere religiøs i krise eller i underskud 
18. Betragter religiøse tekster som inspirerede, men stadig fejlbarlige og menneskelige 
19. Føler mig ligeglad med religiøse emner og spørgsmål   
20. Tilbøjelig til at fravælge dem, som ikke deler samme tro eller syn på religion 
21. Deltager i religiøse sammenhænge for at vedligeholde venskaber eller 
forretningsforbindelser 
22. Mener at visse religiøse overbevisninger er helt nødvendige for frelse 
23. Har jævnligt en privat religiøs praksis (fx bøn eller meditation) 
24. Føler mig utilpas eller flov over at tale om personlig religiøs tro 
25. Prøver aktivt at overbevise andre om egen religiøse tro eller syn på religion 
26. Har ingen interesse i religiøse emner 
27. Udtrykker fjendtlighed eller foragt for alle religiøse ideer 
28. Er ked af personligt at have tabt den religiøse tro. 
29. Udtrykker tro mest som næstekærlige gerninger eller social aktivitet 
30. Deltager stort set kun i religiøse ritualer ved højtider 
31. Føler mig vejledt og støttet af særlige stykker hellig tekst 
32. Arbejder aktivt for at lindre andres lidelser 
33. 
 
 
   
Fortsættes........lang endnu 


