
Spørreskjema: 5 kanten 
Hyrde - lærer - profet - evangelist - apostel 

 

Ta et utsagn av gangen og angi (så ærlig du kan) om utsagnet passer deg – ofte, noen ganger 

eller sjelden, og kryss av i riktig boks. Ikke bruk lang tid på hvert spørsmål, fordi det 

sannsynligvis er din første tanke som er det riktigste svaret. 

 

Nr Spørsmål ofte noen 

ganger 

sjelden 

1 Jeg er flink til å lytte og til å forstå hva folk sier    

2 Folk sier jeg er flink til å legge fram informasjon og ideer    

3 Når jeg er begeistret for noe, blir andre også interessert i det    

4 Jeg kan foreta en riktig beskrivelse av et menneske på grunnlag av førsteinntrykket 

og vet instinktivt om de snakker sant 

   

5 Jeg kommer alltid med ideer som jeg har tenkt ut selv    

6 Jeg synes det er mer verdifullt å bygge opp noe som er meningsfullt og nyttig enn 

alltid å gjøre noe nytt 

   

7 Hvis folk synes det er vanskelig å forstå noe, prøver jeg å forklare det på en annen 

måte 

   

8 Folk som har andre verdier enn jeg, har sagt at de synes det kjennes godt å ha meg i 

nærheten, og at jeg hjelper dem til å være åpne for nye tanker 

   

9 Folk sier jeg er usedvanlig kreativ    

10 Folk sier jeg er en gründer - type    

11 Når jeg formidler en sannhet (selv en smertefull sannhet) til andre, ser jeg at det 

fører til endring i kunnskap, holdninger, verdiene eller oppførselen deres 

   

12 Jeg elsker å formidle informasjon til andre    

13 Jeg liker å fortelle historier, spesielt min egen    

14 Noen ganger har jeg plutselig vist noe om noen    

15 Jeg kan gjerne vær førstemann til å gjøre noe, viss det kan oppmuntre andre til å 

gjøre det samme 

   

16 Jeg liker å skape trygge steder der folk kan trives og vokse    

17 Folk har fortalt meg at jeg har hjulpet dem til å lære viktige sannheter på en 

meningsfylt måte 

   

18 Jeg liker å snakke med andre om hva jeg tror    

19 Noen ganger vet jeg rent intuitivt om ting som andre ikke får med seg    

20 Jeg kan avklare mål, utarbeide strategier og formulere en visjon for å få noe gjort    

21 Jeg husker navnet på folk, eller hvor jeg har sett dem før    

22 Generelt liker jeg harde fakta mer enn teorier    

23 Jeg har satt pris på å være sammen med en bestemt gruppe over en viss tid, og har 

delt personlig i deres seire og nederlag 

   

24 Jeg bli noen ganger frustrert, og til og med deprimert, når jeg ser hvor lite tro folk 

rundt meg har og hvor lite de forstår 

   

25 Jeg liker forandring, selv når andre ikke liker det    

26 Jeg bekymrer meg og blir kanskje til og med oppbrakt når andre har problemer og 

vansker, selv når jeg ikke har opplevd det selv 

   

27 Jeg deler den kunnskapen jeg har med andre    

28 Jeg tror jeg ville vært flink å selge et produkt jeg hadde tro på    

29 Jeg er følsom nok til å forstå den virkelige meningen bak ting    



30 Jeg elsker nye utfordringer som tvinger meg til å vokse og forandre meg    

31 Jeg er rask til å hjelpe når det trengs, og når jeg ser at noe bør gjøres, gjør jeg det 

ofte uten å bli spurt 

   

32 Jeg synes det er gøy å vise folk hvordan man gjør ting som jeg er flink til    

33 Jeg synes det er lett å være med mange forskjellige slags mennesker uten at jeg 

prøver å være en av dem 

   

34 Noen ganger kjenner jeg at jeg bare må fortelle sannheten, selv om andre kan bli lei 

seg 

   

35 Jeg liker å komme med nye og originale ideer, drømme stort og tenke på visjoner 

for framtiden 

   

36 Jeg liker å skape et trygt og komfortabelt miljø hvor folk kjenner seg velkommen og 

opplever at de hører til, at folk hører på dem og viser omsorg for dem  

   

37 Jeg liker å fortelle historier og dele mine erfaringer    

38 Folk sier at jeg brenner for det jeg tror på, og at det merkes    

39 Jeg liker å meditere og tenke dypt om åndelige ting    

40 Jeg har alltid ønsket å bygge opp et firma eller en organisasjon fra grunnen av, slik 

at jeg kan bruke min egen konkrete visjon 

   

41 Jeg er trofast i å gi støtte, omsorg og fostring til andre i lange perioder, selv når 

andre ikke gjør det lenger 

   

42 Jeg syns det er tilfredsstillende å få skikk på detaljene i en oppgave     

43 Jeg er på utkikk etter muligheter til sosiale samvær og til å bli venner med folk som 

er annerledes enn meg 

   

44 Jeg har noen ganger uttrykt mine åndelige følelser som bilder/lignelser    

45 Andre har nevnt at jeg er et mennesket med uvanlig klar visjon    

46 Jeg ser at folk stoler på meg og at de ofte kommer til meg for en prat eller for å få 

råd eller hjelp 

   

47 Jeg liker å ta notater når noen taler og legger godt merke til detaljene i det som blir 

formidlet 

   

48 Jeg har ikke noe imot å være talsmann for det jeg syns er viktig    

49 Jeg har hatt drømmer som jeg vet betydde mer enn vanlige drømmer    

50 Jeg trives med å hjelpe organisasjoner, grupper og ledere til å bli mer effektive og 

tenker ofte på hvordan ting fungerer 

   

51 Jeg kan ikke fordra sladder og stanser ofte samtalen når jeg hører slikt    

52 Venner ber meg ofte om hjelp til å avklare en situasjon eller en sak    

53 Hvis jeg liker en film eller en restaurant, vil alle få høre om det    

54 Noen ganger har jeg fått en innskytelse om å dele tankene mine med noen, og 

vedkommende har sagt at det hadde betydning i deres situasjon 

   

55 Folk forteller meg at det jeg sier, ofte hjelper dem til å prøve noe nytt    

56 Noen ganger sier folk at jeg bryr meg for mye om andre    

57 Jeg synes det er gøy å finne ut den beste og mest effektive måten å gjøre en jobb på    

58 Jeg merker ofte at jeg snakker til folk jeg møter om ting jeg brenner for    

59 Sosial rettferdighet for de fattige og utstøtte er viktig for meg    

60 Selv om jeg ikke liker mange av tingene som følger med det å lede, ender jeg ofte 

opp med å lede 

   

61 Jeg tenker før jeg snakker    

62 Jeg liker å skape trygge omgivelser der folk kan lære og modnes    

63 Jeg unngår ikke for kontroversielle tema hvis jeg synes de er viktige    

64 Jeg har ofte et strekt inntrykk av hva jeg skal si til folk som respons på en bestemt 

situasjon 

   



65 Når jeg er med i en gruppe, er det ofte meg de venter å få visjon og retning fra    

66 Jeg er villig til å utfordre og konfrontere folk hvis det kan hjelpe dem til å vokse    

67 Jeg liker å finne frem informasjon, ideer og sammenligninger som kan hjelpe med å 

forklare et begrep 

   

68 Når jeg er begeistret hender det at jeg legger fram mitt syn for sterkt    

69 Tanker/innskytelser fra Gud kan være overraskende klare, og gå i uventet retning    

70 Jeg har en klar visjon, og andre har sagt at de føler seg trygge når de velger som jeg    

71 Noen ganger har jeg vanskelig for å sette grenser med folk som trenger hjelp    

72 Jeg forsøker å tenke ut forskjellige måter å uttrykke sannheten på    

73 Jeg er interessert i å bo og jobbe utenlands eller blant mennesker fra en annen kultur     

74 Jeg liker å ha lange jevnlige perioder for meg selv, slik at jeg kan reflektere og 

tenke 

   

75 Jeg blir frustrert når jeg føler at jeg ikke opplever noe nytt i livet mitt    

76 Jeg føler med dem som har det vondt eller er nedbrutt og kan støtte dem inntil de 

kjenner seg bra igjen 

   

77 Folk har fortalt meg at jeg har gitt dem ord og bilder som har gått rett inn i deres 

situasjon og som må ha kommet på overnaturlig måte 

   

78 Jeg elsker å møte nye mennesker og høre deres historie    

79 Noen ganger kan jeg avdekke konkrete ting som har skjedd senere eller som har 

betydd noe på et senere tidspunkt 

   

80 Når jeg leser noe, er det lettere for meg å få tak i det store bildet eller budskapet enn 

de spesifikke detaljene 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Spørreskjema: 5 kanten 
Hyrde - lærer - profet - evangelist - apostel 

 

På denne siden skal du krysse av for hvert nummer der du svarte ”Ofte” eller ”Noen ganger”. 

Vi teller ikke med dem du svarte ”Sjelden”  på, men du kan gjerne notere ned de svarene også 

for å holde oversikten. Til slutt legger du sammen antallet kryss for ”Ofte” ganger svaret med 

2, og legger til antall kryss for ”Noen ganger”. 
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