
 

FORELDREVETT SJEKKLISTE 
Ranger spørsmålene under på en skala fra 1 til 5. Tenk på hvordan ditt barn eller treneren til ditt barn 

ville rangere deg. Summer til slutt opp svarene og se hvordan du er som idrettforelder 

(amatørboksing). 

1          2           3           4           5 
                                  Ikke meg                                                                    Kjennetegner meg 
 
                       Poeng                                                       

1 Jeg er mer opptatt av om mitt barn har det gøy, enn om hun/han vinner?  

2 Jeg har forventninger som er realistiske for mitt barn som amatørbokser?  

3 Jeg kritiserer sjelden mitt barn for hans/hennes prestasjoner.  

4 Mitt barn får selv ta ansvar for bokstreningsforberedelsene ( jeg pakker ikke bagen, 
henter vann, forbereder utstyr eller rydder). 

 

5 Jeg unngår å blande meg i trenerens oppgaver?  

6 Jeg gir kjærlighet og støtte uavhengig av resultat?  

7 Jeg vektlegger viktigheten av innsats og hardt arbeid hos mitt barn?  

8 Jeg er positiv til at mitt barn får delta i flere idretter?  

9 Det er mitt barns ambisjoner som gjelder, ikke mine?  

10 Jeg viser en positiv og støttende foreldre stil?  

11 Jeg kommenterer treneren mens han arbeider?  

12 Mitt barn må stå til ansvar for dårlig og usportslig oppførsel på trening og kamp?  

13 Jeg hjelper til med arbeidsoppgaver rundt klubben dersom jeg blir spurt?  

14 Jeg oppfordrer mitt barn til å søke nye utfordringer og muligheter?  

15 Unngår jeg å utøve press for å vinne?  

16 Oppfordrer til en aktiv livsstil?  

17 Jeg er opptatt av at mitt barn er positiv ovenfor sine lagkamerater?  

18 Jeg er støttende til boksingen i form av transport, økonomi og logistikk?  

19 Jeg oppmuntrer mitt barn gjennom å påpeke hva hun/han gjør bra?  

20 Jeg forsøker å gjøre boksing morsomt?  

21 Jeg unngår at majoriteten av samtalene hjemme handler om boksing?  

22 Jeg oppfører meg rolig og behersket når mitt barn konkurrer?  

23 Anser jeg boksing som en investering, der jeg vil få noe tilbake?  

24 Behandler jeg mitt barn på samme måte om det taper eller vinner?  

25 Gir jeg mitt barn rikelig med muligheter og resurser til å lykkes med boksing?  

26 Gir du ditt barn medbestemmelse i beslutninger som angår boksing?  

27 Mine interesser har andre prioriteringer i forhold til mitt barns når det gjelder boksing?  

28 Jeg unngår å bli oppslukt av boksing og gjør det ikke forviktig?  

29 Jeg roser ikke bare mitt eget barn, men alle bokserne?  

30 Jeg kritiserer ikke mitt barn rett etter konkurranse eller i bilen på veien hjem?  



 
 
 

135: Flott jobb mor/far. Du bekler rollen som idrettsforelder fremragende og 
utviser stort foreldrevett. Fortsett det gode arbeidet! 
 
120-134: Du er en svært effektiv idrettsforelder og viser stort foreldrevett. Finn 
et spørsmål der du scoret 3 eller laver og sett deg et mål om forbedring. 
 
105-119: Du er til tider en effektiv idrettsforelder i boksing, men du har av og til 
en adferd som kan virke negativt på ditt barns opplevelser. Gå gjennom 
poengene dine og sett deg et mål om å forbedre poengene under 3. 
 
90-104: Det er gode muligheter for at du påvirker ditt barns idrettsopplevelser 
på en negativ måte. Gå igjennom poengene dine en gang til og les deretter 
Minirunde heftet og Velkommen til bokseklubben heftet. Dette vil kunne hjelpe 
deg til å bli en mer effektiv idrettforelder. 
 
89 eller mindre: Du har en negativ innflytelse på ditt barns idrettsopplevelse. 
Det er viktig at du tenker igjennom hvorfor ditt barn driver med boksing og 
hvilke mål hun/han har med denne aktiviteten? Reflekter over atferden din og 
hvordan den avviker fra sunt perspektiv på foreldreatferd. Sett deg inn i 
foreldrevett og lag deg et mål hver uke for å forbedre deg selv. 
 
 
 

 


