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KAPITEL 4 — TEKNIK & METODIK

Att lära sig fäkta är som att lära sig
springa och spela fiol samtidigt

Kapitlet byggeri stor utsträckning på två böcker, i vilka

att kunnautföra idrottens särskilda uppgifter effektivt.

du kan läsa betydligt mer om teknik inom idrott: Avspänd

Anledningentill att vi lär fäkteleverna att degagera med

teknik (av Leif Jansson) och Idrottens träningslära (med

småfinmotoriska fingerrörelseristället för stora grov-

Claes Annerstedt och Asbjorn Gjerset som redaktörer).

motoriska rörelser med hela armen, är att detta är mer

I kapitlet om barns utveckling hävdadevi att åldern
9-12 ar ar »guldaldern for teknikinlarning«. Om vi nu

effektivt.
Detfinns självklart olika tekniker för att utföra

som instruktörerskall vägleda barn genom denna guldål-

sammauppgifter. Olika fäktskolorharlärt ut olika

der bör vi också ha grundläggande kunskaper om teknik

tekniker. Det finns t ex skilda uppfattningar om hur man

och teknikinlärning.

på det mest effektiva sättet utför en kvart-parad-ripost
i en bestämdsituation. Inom varje idrott sker också en

Vad är teknik?
I bokenAvspänd teknik definierar Leif Jansson teknik på

kontinuerlig teknikutveckling.
Fundera och diskutera

följande sätt: »... som konstenatt utföra en uppgift på
det allra enklaste sättet och med minsta möjliga muskelinsättning i förberedande positioner«,
Bra teknik innebär således att vi använder våra
muskler ochvår rörelseförmågapåett så effektivt sätt
som möjligt för att lösa en bestämd uppgift. Inom varje
idrott används tekniker som utvecklats under lång tid för

1 Välj ut några teknikeri fäktning. Vad användervi dessa
tekniker till? Vad utmärker det mesteffektiva sättet att utföra dessa rörelser? Vilka muskelgrupper används? Vilka
är de vanligaste misstagen bland barn och ungdomar?

2 Finns det något område där du anser att teknikutveckling
är särskilt viktig inom fäktning. Vilka är dina erfarenheter?
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Teknikens förutsättningar: Koordination

att engagera och samordnarätt muskler när fäktaren skall

och avspänning

utföra en kontersixt parad som följs av en ripost. Ko-

Vi har ovan definierat teknik som förmåganatt använda

repetition i lektionering och övningar.

ordinationeni dessa specialiserade rörelser övas genom

rörelser — våra muskler — för att lösa uppgifter på ett

Den allmänna koordinationen syftar på utövarens

effektivt sätt. Med detta som utgångspunkthar forskare

förmåga att samordnarörelser inom ett bredarefält

lyft fram två förhållanden somär särskilt viktiga för en

och framförallt förmågan att snabbt lära sig koordinera

utvecklad teknik: Koordination och avspänning. Koor-

rörelser i nya situationer och för nya komplexarörelser.

dination handlar om förmågan att samordnarörelser.

Denna koordination övar man inte i första hand genom

Avspänning handlar om att uppnå minsta möjliga mus-

repetition av enskilda specialiserade tekniker, utan genom
allmän koordinationsträning som inte alls behövervara

kelanspänning.

specifik för fäktning. Den allmänna koordinationen passar mycket bra att öva genom lekar.
»Genom ständig specialisering och därmed liten
breddi rörelseinlärningen, begränsas möjligheternatill
omställning och förnyelse. Resultatet kan bli en stereotyp
rörelserepertoar och därmed en klar koordinativ begränsning.« (Idrottens träningslära, sidan 258.)
Koordination

Avspänning

Lp

1

Sominstruktörför barn och ungdomarär det
viktigt att du planerar träningen så att den innehåller en
genomtänkt balans mellan specialiserad och allmän ko-

Effektiv användning av muskler

ordinationsträning. God allmän koordinationär viktigt

JL

i fäktning eftersom fäktningen kräveratt man behärskar

Utvecklad teknik

en uppsättning olika rörelser, har god förmåga att lära
sig nya tekniker och framförallt har förmågan att snabbt
anpassa sig till och lösa nya situationer. Den allmänna
koordinationsförmågan har stor betydelse i idrotter där
tekniken skall användas i öppna, icke standardiserade
situationer(jfr nedan). Enför stark specialisering i unga

Koordination

år riskerar att allvarligt hämmafäktarens utvecklingsmöj-

Koordinationen av rörelser hänger samman med hur

ligheter längre fram i fäktkarriären.

nerv- och muskelsystemeti kroppen fungerar. Vi skall

Den allmänna koordinationsförmågan är nära kopp-

inte här fördjupa oss i detta. För den intresserade finns

lad till det som brukar kallas grundformerna för barns

gott om facklitteratur att läsa. Vi nöjer oss med att tala

rörelseutveckling. Grundformerna är: Hoppa, åla, krypa,

omkoordination som samordning av rörelser. Modellen

springa, klättra, kasta, fånga, gå, hänga, stödja, balansera

ovanärtillräcklig för att dra en viktig slutsats. Avspän-

och rulla. Genom lekar som innehåller dessa grundfor-

ning och god koordinationsförmåga är grundförutsätt-

merutvecklar barnsin allmänna koordinationsförmåga.

ningar somfäktaren måste utveckla som en del av teknik-

Låt oss se hur några av grundformerna hänger ihop

träningen. Om vi som fäktinstruktörer enbart rättar till

med denallmänna koordinationsförmågan och hur vi

enskilda rörelser under träningen utan hänsyntill detta,

kan öva på dessa som endel avfäktträningen.

kommerresultaten att bli begränsade.
Vikanskilja mellan idrottarens specialiserade ochall-

Balansera

männa koordinationsförmåga(se Idrottens träningslära).

Balansär en förutsättning för att man skall kunna sam-

Denspecialiserade koordinationen syftar på förmågan

ordnarörelser utan att förlora jämvikten. Man kan också

att samordnarörelser för en specifik teknik. I fäktning

säga att vi hittar balansen när vi lärt oss koordinera ett

kan det handla om koordination mellan armoch fot i en

antal rörelser på rätt sätt. Detta är t ex det somsker när

attack där armenvanligen skall gå före foten. Ett annat

vi lär oss cykla. I fäktning är balansen avgörande. Balans

exempel är koordinationen mellan träff och rörelse bakåt

kan vi öva i massorav lekar. Vi kan balansera på linjer

i en arretstöt i värja. Grundenär häratt lära sig att träffa

och bänkar. Vi balanserar när vi hoppar(t ex på ett ben).

först och backa sedan. Ytterligare ett exempel kan vara

Fäktträningen kan innehålla övningar och lekar som ut-
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vecklar såväl den allmänna balansförmågan som den mer

med héga knan; pa ta eller hela fotsulan,; med handisatt-

specialiserade, somär koppladtill fäktningens särskilda

ningar osv). Fäktningens marsch och rompé är egentligen

tekniker. Gardpositionen är utvecklad för att ge god

bara enspecialiserad teknikför att gå framåt och bakåt.

balans. Enfäktare som inte har balans har mycketlite

Föratt kunna springa krävs samordning mellan ett flertal

användning av den mer finmotoriska vapenteknik hon

olika muskler. Omvi skall växla mellan olika sätt att

lärt sig. Det är vanligt att fäktare vid utfall lutar kroppen

springa, sätts koordinationsförmågan ännu mer på prov.

framåt så att balansen rubbas kraftigt. Vapenarmen kom-

I uppvärmningsövningar kan vi med fördel lägga in olika

merdåatt användasföratt korrigera obalansen i kroppen

sätt att gå och springa. Förutomatt vi sätter i gång krop-

och denblir oduglig för attacker, parader ochriposter.

pens muskelgrupper och höjer kroppstemperaturen, övar
vi därigenom även koordinationsförmågan.

Hoppa

Detfinns mångaolika sätt att hoppa (långt och kort,
högt ochlågt, framåt och åt sidan, jämfota och på ett

Fundera och diskutera

ben, upp på en bänkochner från en bänk osv). Hopp
både förutsätter och utvecklar koordinationsförmågan.

1 Vilka lekar kännerni till där en eller flera av grundformerna

Detär ingentillfällighet att hoppträning är central i

finns med?

mångaidrotter. Hopp utvecklar koordinationsförmåga,

2 Planera 15 minuter av ett träningspass med lekar som

balans, smidighet och spänst. Det är dessutomroligt

innehåller flera av grundformerna ovan. Beskriv lekarna

att hoppa. Hoppärett bra inslag i lekar ochstafetter.

och angevilka grundformer som var och en av lekarna

Fäktningen innehåller sina egna specialiserade hopp:

innehåller. Genomför lekarna med dina kamrater.

Hopp framåt, hopp bakåt och balestra (se kapitel 5). Men

Diskutera därefter: Vilka moment av koordination innehöll

i fäktträningen börvi även lägga in hopp somutvecklar

lekarna?

fäktarens mer allmänna förmågor.
Kasta och fånga

Teknik och avspänning

Behövervi verkligen kunna kasta och fångaför att bli

Hur kan det komma sig att så många barn snabbt blir trötta

duktiga i fäktning? Inte direkt men indirekt. I dessa

i axeln och armenav att hålla i enflorett som vägerså lite?

grundformer utvecklas det som kallas öga-hand och

Svaret är sannolikt att de spänner muskler som egentligen

öga-fot koordination. Det handlar om förmågan att sam-

inte behövsför rörelsen.

ordna kroppsrörelseri relationtill det vi ser. Det är inte

Detta är inget som enbart gäller barn och fäktning

svårt att förstå att sådana grundegenskaper har stor bety-

—- tvärtom. Det är närmast enallmän lag att vi engagerar fel

delse också i fäktning. I lekar där man kastar och fångar

muskler och spänner dem för mycketnär vi skall lära oss

tränar barnensin rumsuppfattning: Hur långt är det

nyarörelser. Koordinationen mellan spänning och avspän-

till den jag skall kasta till och hur skall jag anpassa min

ning fungerarinte när kroppeninte kännerigenrörelsen.

rörelse till detta? Rumsuppfattning är överhuvudtaget en

Att vara avslappnadär enligt vissa forskare, den mest

central del av koordinationen. Tekniker inomidrott byg-

grundläggande förutsättningen för god teknik. Det gäl-

ger på förmåganatt kunna bedömaavstånd ochriktning

ler för fäktare på alla nivåer. I början kan det handla om

i rummet. Hurlångtharjag kvar fram till avstampeti ett

att kunna slappna av och engagera rätt muskler när man

längdhopp? Hurskall jag sparka bollenför att den skall

står i gard ochhåller i vapnet. För fäktare på högre nivå är

kommatill den kompis jag vill passa? Vilket avstånd skall

avspänningen vägentill ökad teknisk precision och snabb-

jag hatill den jag fäktar motför att kunna träffa med ett

het. Felaktigt spända muskler är ett avgörande hinder mot

utfall eller för att hinna backa undan när motståndaren

snabbhet. Spända rörelser innebär sämre koordination.

attackerar. Att bedöma avstånd tillhör den mest grund-

Det kan finnas mångaskäl till anspänningar. Förelit-

läggande förutsättningeni fäktning. Utan god känsla för

idrottare kan anspänningar skapas av nervositet i tävlings-

avstånd blir det ingen effektiv användning avteknikerför

situationer. För barn och ungdomar kan anspänningar

attacker, paraderochriposter.

vararelateradetill att kroppen är ovan medrörelserna och
att de kännersig nervösa eller osäkra. Barn spännersig lätt

Gå och springa

underdeförsta lektionerna meden nytränare. Omdu i

Det finns mångasätt att gå och springa (korta och långa

lektionen kan skapa lugnochtrygghet, kommereleven att

steg; bakåt, framåt och åt sidan; snabbt och långsamt;

halättare att slappnaav.
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Vad kan du som tränare göra för att hjäl-

O Fundera och diskutera

pa barnenatt hitta en avspänd teknik?
Några tips:

Välj ut några fäktrörelser/tekniker, pröva dem tillsammans

1 Var noga med uppvärmning.

meddina kamrater och diskutera vilka muskelgrupper som

2 Var noga medatt visa och berätta för barnen vilka musk-

engageras och koordinerasi dessarörelser. Vilka muskler är

ler de skall använda närde t ex håller i vapnet. Visa att de

och bör vara engagerade respektive avspända?

skall hålla och styra vapnet med fingrarna. Betona att de
skall sänka axlarna.

Vad gör fäkttekniken speciell?

Lägg in övningar där ni övar att engagera rätt muskler.
Avbryt teknikträningen då och då medvila och avslapp-

Teknikerna som används i fäktning utmärks avfyra för-

ningsmoment.

hållanden,vilka gör fäktningen speciell. De är avgörande

Ta for vana att vid lektioner och gruppövningar gå runt

för hur vi metodiskt lägger upp fäktundervisningen.

och kontrollera om barnen är spända i framför allt axlar
och armar. Du känner det enkelt genom att ta tag i vapen-

1. Fäktningen innehåller ett mycketstort antal rörel-

handen och röra armen framåt och bakåt.

ser och tekniker som den duktiga fäktaren skall kunna

Öva sammatekniker gång på gång, så småningom lär sig

behärska (se kapitel 5, 6 och 7). Det handlar inte bara om

kroppen rörelsen och eleverna kan slappna av.

hurvi effektivt använder vapnet. Ävenfotarbetet bygger

Skapa en stämning i fäktlokalen och relationer till barnen

på särskilda tekniker.

sombidrartill att de känner sig trygga, lugna och harmoniska.

2. Många av teknikerna är komplexa och sammansatta av

I individuella lektioner; agera lugnt, var tydlig i dina

ett flertal rörelser somskall samordnas/koordineras. Ett

instruktioner och signaler. Upprepa samma övning många

utfall är ett bra exempel på detta (se kapitel 5).

gånger.

3. Fäktningens teknik bygger på kombinationer avfinmoMyckettalar för att det är just inprogrammeringen av

toriska ochgrovmotoriska rörelser. En attack (utfall) med

rörelser somär viktig för en avslappnad teknik. I boken

fint innehåller grovmotoriska rörelser där benmusklernas

Avspänd teknik hänvisar Janssontill forskare, somvisat

explosivitet skall rekryteras i kombination med finmoto-

att tekniken bland musiker och idrottare hänger intimt

riska fingerrörelser, som skall styra spetsen genomfinten

sammanmedantalet gånger man övat. Träningstiden

ochträffen på motståndaren. En arretstöt i värja kan i

— hurofta och länge manövar — tycks vara viktigare än

matchsituationen kräva en kombination av extrem preci-

ommanvarsärskilt duktig i unga år. Och detta tycks

sion (finmotorik) och mycket snabba och grovmotoriska

gälla oavsett om det är frågan omatt spela fiol eller

kroppsrörelser.

piano,att boxaseller fäkta. Det tar mycket lång tid att
utveckla godteknik. Av detta drar Janson slutsatsen att

4. Tekniken används i öppna situationer. I matchsitua-

tidig specialis ing inte är en bra väg att gå.

tionerna — där teknikerna skall användas — uppstår hela
tiden nya situationer som fäktaren dessutomaldrig kan

Jansson påpekar också en annanviktig sak. För att
hitta en avslappnadteknik måste vi låta kroppen själv

förutsäga annat än i mycket begränsad utsträckning. I

bestämma muskelinsatsen. För mycket tankar och in-

många teknikkrävandeidrotter (stavhopp, gymnastik,

struktioner stör närmast tekniken. En enkel illustration

konståkning) utförs rörelserna på standardiserat sätt i

av det är följande. Omvi beren gruppfäktare att kon-

situationer som utövaren har kontroll över. Skillnaden

centrera sig och göra den snabbaste attacken de kan mot

mellan träningssituationen och tävlingssituationen skiljer

en träffkudde,är det storrisk att de spänner musklerna

sig inte åt annat än vad gäller de sociala och mentala

och attacken blir både långsam och dåligt koordinerad.

aspekterna. Fäktningen påminnerhär omidrotter som

Denenkla orsakenär att rörelsen styrdes av en tanke:

fotboll och brottning. Hela tiden uppstår nya situationer.

»nuskall jag göra det snabbaste jag kan«. Avslappnad

Detgäller att kunna användarätt tekniki situationer som

teknik, snabbhet etc förutsätter en automatisering av

kan uppstå blixtsnabbt. Rörelserna måste komma spon-

rörelserna. Godteknik bygger på kroppens vana och

tant. Fäktaren måste kunnaställa om snabbt och växla

inte tankenskraft.

mellan olika tekniker.
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Kombinationen av de höga teknikkraven (punkt 1-3)

medfelaktig belastning på knäet somföljd. Under det

och de öppna situationerna (de föränderliga och ex-

att man ändrar påteknik och tränar finkoordinering

tremt oförutsägbara situationerna) är närmast unik för

finns risk att fäktaren upplever enstagnation eller tom

fäktsporten. Det innebär spännande utmaningar för både

tillbakagång. Somtränareärdetviktigt att du förklarar

fäktare och fäktinstruktörer. Utrymmet för metodikut-

för eleverna att detta är helt normalt ochi själva verket en

veckling på teknikområdetär stort.

del av utvecklingen.
4. Automatiseringsstadiet

Teknikinlärning i olika stadier

En mycketväsentlig del av fäktlektioneringenär att

Följande avsnitt bygger på boken Idrottens träningslära.

upprepa rörelserna så många gånger att de sitter au-

Vi har valt att ta med författarnas syn på teknikinlärning i

tomatiskt. Det skall betonasatt vi här talar omväldigt

olika stadier och att relatera dettill fäktning, då vi troratt

många upprepningar. Kroppenlär sig att känna igen

synsättet kan vara avstor nytta för dig som fäktinstruk-

ett rörelsemönster. Teknikenblir allt mer avspänd och

tor, Férfattarna delar in teknikinlarningen i fem stadier. I

spontant välkoordinerad. Det är en utmaning för trä-

fäktning för barn är det främst detre första stadierna som

naren att skapa övningar som automatiserar men som

är aktuella. I praktiken finns inga vattentäta skott mellan

samtidigt innehåller lagom variation. Samma tekniker

stadierna och detär inte säkert att det i alla sammanhang

övasi olika situationer som kan vara mereller mindre

passar bäst med just denna indelning.

matchliknande. Närrörelsernasitter automatiskt, kan

1. Förberedelsestadiet

När rörelserna automatiserats kan de i matchsituationer

I detta stadium förbereds eleverna inför den mer specifika

reflexmässigt dyka uppi rätt situationer.

fäktaren koncentrera sig på bland annat taktiska aspekter.

fäktträningen. Man skall lära känna kamraterna och
tränarna och bli bekant med fäktningens grunder, utrust-

5. Generaliseringsstadiet

ning etc. Detärviktigt att träningenär allsidig och inne-

I Idrottens träningslära påpekas att detta stadium är

håller mycket lek. Här får man prova påvissa fäktrörelser

särskilt viktigt för idrotter, där tekniken skall användasi

ochtränaren gör endast enklare korrigeringar.

öppnasituationer. Det handlar om att öva förmågan att

2. Grovkoordineringsstadiet

ter att tillämpa tekniken i öppna situationer övas delvis

använda teknikeri olika situationer. Fäktarens möjligheHärfår nu barnen merpåallvar börja öva på fäktningens

genom assautfäktning men även genomlektionering som

olika tekniker. Somtränare är detviktigt att du ställer

liknar en matchsituation. Du kan bygga upp en lektion

rimliga krav utifrån deras förutsättningar. Deskall lära sig

i form av olika alternativ, somfäktaren får reagera på

något nytt men också känna att de klarar av det. Rättatill

och som ställer fäktaren inför olika problem som han

en eller ett par saker i taget. Det är väsentligt att du inte

skall lösa. Du kan gå igenom dem muntligt men framför

förstör barnens motivation genom att påpeka för många

allt skall de övas i praktiken. I detta sammanhang är

detaljer. Var samtidigt noga med att den grundläggande

detviktigt att se till att fäktaren förstår betingelserna

koordinationen övas in korrekt från början. Arbeta med

för att de olika rörelsernaskall fungera i praktiken (i en

enkla övningar. Ge mycket beröm även omteknikeninte

matchsituation). En avgörande förutsättning i fäktning

ser helt perfektut.

är avståndsbedömningen. Övningar därfäktaren skapar
situationer genom förberedande aktionerär ett vanligt
inslag i fäktlektionering.

3. Finkoordineringsstadiet

Successivt arbetar vi i teknikträningen mer och mer med
detaljer. Vi ställer allt högre krav på precision och korrekt

Teknikträning och metodik i fäktunder-

utförande. Smådetaljer slipas i särskilda övningar. I vissa

visning

fall kan det handla omatt ändra små sakeri tekniken som

Framgångsrika tränare utvecklar och prövar nya metoder.

fäktaren spontantlärt in fel. Vanliga exempelär att fäktaren lyfter främre fotenför högt i utfall eller gör för stora

Fäktningen kan uppfattas som en konservativ idrott, med

rörelseri parader. Finkoordineringengörs dels för att öka

invandasätt att bedriva fakttraning. Detta ar en sanning

fäktarens förmåga men även föratt undvika förslitnings-

med modifikation. När vi ser oss omkring i världen, skall

skador. Detär vanligt att fäktarenvriderfoteni utfallet

vi upptäcka att det finns flera olika träningsmetoder och
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struktörens ledning. Det senare ärofta att föredra. Då kan

att det pågår metodutveckling på många håll.

instruktören medjämna mellanrum ge eleverna nya upp-

Det behövs dock enbasatt stå på för att kunna
utveckla träningsmetoder — en bas av erfarenheter och

gifter, övervaka träningen, ge beröm, råd och korrigera.

kunskaper om metodikensförutsättningar. I följande avsnitt skall vi ta upp några modeller som kan fungera som

Lektionerdär flera elever övar på rad under instruk-

utgångspunkt, när du som instruktörskall utforma dina

törens ledning

träningspass. I kommandekapitel behandlas de specifika

Fotarbete övas ofta i denna form. Fäktarna arbetar på en

fäktteknikerna. Utan god kunskap om dessa är det stor

lång rad ochinstruktörenger instruktioner. Metoden kan

risk att metodikenlederfel. Det är instruktörens ansvar att

även användas förenklare övningar medvapen.

planera träning ochlektionering på ett sådantsätt att fäktaren har möjlighet att lära in tekniken korrekt från början.
Viskall börja med att beskriva sju grundformer för
teknikträning. Vilken av modellerna som lämparsig bäst
är beroende avföljande:
« Hurstor är gruppen?

» Ärvi en eller flera instruktörer?
» Vadskall vi träna på?
» På vilken nivå befinnersig fäktarna?
Individuell lektionering

Här övar en fäktare medsin instruktör. Fördelen är att
instruktören kan skapa en övningssituation som passar
denenskilde fäktaren. Instruktören har stor möjlighet att
korrigera fäktarens rörelser. Metoden är extremt resurskrävande. För barn kandet vara lämpligt med lektioner
sompågår 10-15 minuter. Äldre och mererfarna fäktare
klarar betydligt längre lektioner. Det kräver mycket
övning föratt bli duktig instruktör i individuell lektionering. Här finns inga genvägar. Du måste öva mycket.

Förberedalltid din lektion. Arbeta med enkla övningar.
Att utveckla ett samspel mellan dig som instruktör och
eleverna är mycket stimulerande.
Lektionering i små grupper

Här

övar två till tre fäktare med en instruktör. Fäktarna

står på kö och kommerframenoch entill instruktören.
Deutför en viss övning några gångerochställer sig sedan
i kö. Instruktören upprepar samma övning med nästa
fäktare osv. Efter att samtliga passerat två gånger kan
det vara dags att ändra övningen något. Däremellan har
instruktören en kort genomgång. Denna modell passar
för enklare övningar. Detär viktigt att varje litet lektionsmomentblir kort (max två minuter) så att de andra inte
får vänta för länge.

Fäktarna övar mot träffkuddar enskilt eller i en
större grupp

Det finns många tekniker som lämparsig väl att öva mot
träffkuddar. Det kan ske samtidigt som instruktören ger
lektiontill andra fäktare men det kan också ske underin-
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övningarna göras svårare och mer krävande. Parövningar
kan inte ersätta den individuella lektioneringen. Fäktarna
kan inte själva uppnå sammakvalitet i lektioneringen
som enerfaren instruktör/fäktmästare. Parövningar är

däremotett viktigt komplementtill den individuella
lektioneringen.
Parövningarna kani sig byggas upp enligt olika modeller. Härär fyra alternativa modeller. Vi exemplifierar
meden övning förattack med marschutfall.
1 Fyrametersövningar: Fäktarna börjar på fyra meters
Lektioner där elever övar på rad samtidigt som en

avstånd (dvs samma avstånd som mellan gardlinjerna på

och en övar med instruktören

en fäktpist). Den ena fäktaren tar två marsch. I det andra

Det är samma modell som ovan men med den skillnaden

steget sträcker motståndaren vapnet och attackerar med

att en fäktare i taget gör övningen motinstruktören.

marschutfall. Därefter går de tillbaka till utgångsläget och

Övar mant ex utfall så göralla utfall i luften utom den

börjar om igen.

somhar instruktören framför sig. Denne görutfall mot

2 Övningarpårealistiskt fäktavstånd: Fäktarna tarut ett

honom/henne. Modellen fungerar bra för enklare öv-

avstånd för marsch utfall (det som brukar kallas långt fäkt-

ningar dåalla är i gång. Instruktören kan samtidigt kor-

avstånd). De får själva pröva ut ett avstånd som är lagom

rigera en fäktare i taget. Detta är en typ av lektion som är

långt. Den ena fäktaren står nu stilla och ger kamraten en

att föredra pålite lägre nivå och i små grupper.

signal när han/hon skall utföra attacken. Signalen kan t ex
vara en sänkt spets från sixt till oktav. Den attackerande
fäktaren går efter attacken tillbaka till utgångsläget och
väntar på ny signal. Upprepa cirka fem gånger och byt
sedanroller.
3 Växelvisa aktioner: Fäktarna tar ut ett avstånd för marsch
utfall. Fäktare A attackerar B med marschutfall, går upp i
gard och romperartill utgångsläget. Nu attackerar B med
marschutfall osv. Fäktarna attackerar således varandra
varannan gång och gårhela tiden tillbaka till utgångsläget.
4 Hålla distansen: Fäktarna tar ut ett avstånd för marsch
utfall. Fäktare A styr med långsamma marsch och rompé.

Cirkelträningsmodell

Härdelar duin eleverna i små grupper och gör därefter

Fäktare B håller distansen. Då och då stannar A och ger

en stationsindelning. Har man tillgångtill hjälpinstruk-

signaltill B. B attackerar och tar därefterut rätt avstånd

törer placerar man ut dem på lämplig station. Se till

igen. Övningen fortsätter.

att innehållet på de olika stationerna består av enkla
övningar. Genomförcirka 3 varv. Variera gärna innehållet
på deolika stationerna efter varje varv.
Parövningar

Att låta eleverna öva mot varandra två och två är en
väl beprövad och ofta använd metod. Instruktören
ger gemensammainstruktioner. Modellen har många
förtjänster. Samtliga fäktare arbetar. Defår lära sig att
utföra olika uppgifter / ha olika roller. Instruktören har
överblick över alla. Övningarna måste emellertid vara
mycket enkla för nybörjarna. Nybörjarnas förmåga att
hålla rätt avstånd, styra vapnet och koordinera olika rörel-

ser är starkt begränsad. För de mer erfarna eleverna kan
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Fem frågor att fundera på när teknik-

nering av mer erfarna ungdomar. Svaret på frågan är inte

träningen planeras

antingen eller utan både och. För att tekniken skall sätta
sig så att kroppen känner igen rörelsemönstret, måste

Förutomatt välja en lämplig modell för teknikövning-

den repeteras flera gånger. Samtidigt är det viktigt att inte

arnaharvi att ta ställning till en rad andra viktiga frågor,

begränsafäktarens repertoartill specialiserade tekniker

när vi utvecklar en metodik för teknikträningen. Det

och aktioner. Fäktaren måste ha bredd i sin repertoar för

finns inga självklara svar på dessa frågor. Vi ger här för-

att kunna hantera olika situationer och olika motståndare.

slag till vissa svar. Diskutera gärnaalternativ.

Fäktaren måste öva sin förmåga att ställa om, att anpassa
sig till nya situationer och att reagera rätt beroende på

1 Undervilken del av träningspasset skall vi lägga in tek-

vad motståndaren gör. Problemlösning är en viktig del

nikträningen? I de flesta fall är det att föredra att lägga in

av fäktningen. En fäktare, vars instruktör arbetar med att

teknikträningen efter uppvärmningen under träningspas-

nöta in en mycket begränsad repertoar, blir inte bara be-

sets första del. Det är en fördel om manärutvilad inför

roende av sin instruktör utan får också en betydligt sämre

tekniktraningen. Det ärinte bra att lägga teknikövningar

utvecklingspotential än den fäktare som har en bredare

efter hård fysisk träning.

kompetens och vana att lösa olika situationer.

2 Hur långa skall teknikövningarna vara? Detta är beroende
av vilka elever man har och hur lektionerna är upplagda.

Att instruera och leda tekniklektioner

För de yngsta bör de rena teknikövningarna vararelativt
korta, då detär viktigt att barnen kan upprätthålla koncen-

Hurskall du sominstruktör agera i samband medtek-

trationen under dessa övningar.

niklektionerna? Din roll är viktig. Detär bra att följa en

3 Hur svåra skall teknikövningarna vara? Grunden när vi

metodik. Det förslag som presenteras här överenstämmer

arbetar med barn äratt göra enkla övningar. Det är bättre

i stort med den modell som utvecklats i Svenska Fäktför-

att barnenlär sig grunderna rätt och får en bra grundtek-

bundets handbokförfäktinstruktörer från 1987. Du kan

nik än att de kanlite av varje men inget ordentligt. Även

använda modellen oavsett om det är frågan om individu-

enkla övningar kan göras omväxlande och stimulerande.

ella lektionereller grupplektioner.

En annan aspekt är att fäktarna inte bör öva I ett högre
tempo än att de kan upprätthålla god balans och ha

Introducera: Berätta för fäktarna vad ni skall öva på och

möjlighet att styra vapnet i de övningar de skall göra. Vid

hur, Sätt in övningeni ett sammanhang. Enkla och korta

individuella lektioner med barn bör du arbetai ett lugnt

instruktionerär att föredra.

tempo.
Skall vi i lektionerna bryta ner rörelserna i delareller öva

Visa: Visa hur övningenskall utföras. Du kan visa själv

på rörelsernai sin helhet? Varje teknik kan brytas ner i

eller medhjälp avenelev. Se till så att alla elever ser

ett antal delar. När vi övar en parad ripost kanvi först öva

tydligt när ni visar omdetär frågan om en grupplektion.

paraden utan ripost och sedan lägga på riposten först

Visa minst två gånger.

då fäktarenhittar rätt position i paraden. Det finns inget
givet svar på frågan ovan. En metod innebär att manförst

Förklara: Förklara vad som är viktigt och varför. Det är

låter eleven öva på hela rörelsen. Därefter bryter man ner

viktigt att du kan förklara varför rörelsen skall utföras på

den i delar och övar på dessa. I en tredje fas övar man

ett visst sätt. Detta motiverar eleven.

på helheten igen men nu på en högre nivå. Vissa tekniker
i fäktning är så komplicerade att vi måste bryta ner dem

Öva: Låt eleven/eleverna öva ett antal gånger.

och öva på delarna för att uppnå ett bra resultat. Det är
samtidigt viktigt att så snart som möjligt låta fäktaren öva

Korrigera: Ge eleverna beröm ochkorrigera. Tala om för

på helheten eftersom relationerna, koordinationen, mellan

eleven vad han/hon kan göra annorlunda. Rätta inte till

de olika momenten ärviktig. Att nöta länge på delarna

merän eneller två sakeri taget.

kan också minska fäktarens motivation. När vi som tränare
märkeratt en övning inte fungerari sin helhet måste vi

Repetera: Öva igen. Ge nyrespons och öva igen. Upp-

dock gåtillbaka och korrigera den del som inte fungerar.

repa några gångerinnan ni byter övning.

Skall man nöta in enkla standardiserade övningareller
ställa fäktaren inför olika situationer/problem som han/

Närni arbetar med parövningar med barn kan det vara

hon skall lösa? Frågan är relevant i första hand vid lektio-

bra att öva tillsammansförsta gångerna under instruktö-
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rens ledning. På så sätt får alla elever möjlighet att förstå
övningen och kan sedanövasjälva. En övning kan t ex
styras medföljande instruktioner:
Samtliga elever börjar med bakre foten på gardlinjen
(eller motsvaradelinjer på fyra meters avstånd).
» Fäktaretill vänster två marsch.

» Fäktaretill höger sträck armen och attackera med
marsch ochutfall.
e Faktaretill höger gå upp i gard.

» Alla fäktare rompétillbakatill utgångsläget.
Närhela gruppen gjort övningentvå-tre gånger under
instruktörens ledning kan de få i uppgift att öva i eget
tempo. Instruktören avbryter när det är dags att byta
roller.

Avslutningsvis: Tydliga och enkla instruktioner underlättar för barnen. Tala högt ochlåt ingen störa. Tänkpå att

barn kan haolika lätt att förstå instruktioner. Om duär
engagerad, tydlig och bestämd som instruktör känner sig
barnentrygga och teknikinlärningen blir stimulerande.

Studieuppgift
Välj ut en fäktteknik. Planera två grupplektioneri syfte att
öva denna teknik. Använd olika metoder/upplägg i de två
lektionerna. Genomför övningarna med dina kamrater. Utvärdera: Vad fungerade bra respektive mindre bra.

Tips på Studiematerial
+ Avspänd teknik. Jansson, Leif (1995). SISU Idrottsböcker.
« Idrottens träningslära. Annerstedt, Claes och Gjerset,

Asbjom, red (1997). SISU Idrottsböcker.
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