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Lekenär kärnani en idrott på barns villkor

Hur kommerdetsig, att så många barn och vuxna tycker

motstandarensattack maste pareras eller undvikas innan

så mycket omatt idrotta? Hur kommerdetsig, att vuxna

man börjar en egen attack, Risken med motattacker — att

män och kvinnor kan lägga ner massor av energi på att

sträcka emot när motståndaren attackerar — är uppenbar.

jaga en boll med en klubba, ett rack, med bara fötterna

I duell med skarpa vapenär det ingen idé att träffa mot-

eller händerna? Deleker!

ståndaren, om mansamtidigt blir träffad själv. De olika

All idrott handlar i grund och botten om lek. Det vi

typerna av parader som används närvi idrottar — leker

kallar fotboll, bowling, curling och fäktning bygger på

fäktning — har utvecklats på fäktskolor, där manlärde sig

att människor kommit överens om gemensammaregler

duellera på blodigt allvar.

ochhurlekarna skall lekas. Varför skall det bara vara en

Detfina medleken är att den inte bara är rolig utan

boll i en fotbollsmatch? Varför får man inte stå var man

att man ävenlär sig så mycket genom den. Forskningen

vill och serva i badminton? Jo, för att de som har hittat

har visat att leken är avgörande för barnens utveckling.

på leken har kommit överens om det. Leken fungerar bra

Detgäller bådefysisk, motorisk, social och psykologisk

så. Den blir rolig att leka. Att lekarna ibland blirtill stort

utveckling (jfr kapitel 2). I leken övar barnen de moto-

allvar och att mycketi idrotten styrs av pengar och makt

riska grundformerna (balansera, hoppa, springa osv). De

är en annan sak.

utvecklar sin kreativitet och skaparkraft. De provar olika

roller. När barnenlekerlär de sig att de måste följa de

Fäktningenär speciell. Det är en lek, som utvecklats
ur blodigt allvar, ur stridskonst och duellerande med

gemensammareglerna, omdet skall fungera. Detta gäller

skarpa vapen. Många av fäktningensregler har sina rötter

ileken, i idrotten och i samhälleti stort.

i stridskonstens förutsättningar. Regeln att matcherskall

En brafäktinstruktör har en stor bankav lekaratt ta till
i olika situationer ochför olika syften. I detta kapitel hittar

inledas med salut kommerfrån ritualer, som använts i

dueller med skarpa vapen. Regeln omprioriteti florett

du ett antal förslag till lekar. När du möter andra ledare

utgör ytterligare ett exempel. För den som vill bli en

kan du dela med dig av dina lekar och fylla på din egen

skicklig duellerare, är det viktigt att lära sig en sak — att

bank med deras lekar.
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O Att diskutera

med någon. Den Björn får ögonkontakt med säger »Björn«
och Björn går dit osv. Om den som får ögonkontakt med

Att göra fäktundervisningen lekfull handlar kanskeinte

Björn inte minns hans namn säger han/hon bara »kom« och

bara om att då och då leka särskilda lekar.

Björn får själv säga sitt namn »Björn«.

« Är det inte minst lika viktigt att göra lektionerna som
helhet lekfulla?

Namnkedjan

« Hur kan du som instruktör bidratill det?

Gruppen sitter i en ring. En person börjar med att säga

« Hur kan en individuell lektion göraslekfull utan att kvalite-

sitt namn »Erik«. Personen till vänster om Erik säger först

ten åsidosätts?

Eriks namn ochsedan sitt eget — »Erik, Sara«, Personen till

vänster om Sara säger de första personernas namn och

Att leda lekar

sitt eget — »Erik, Sara, Julia«. Så fortsätter lekentill dess
att sista personen får säga allas namn och avsluta med sitt

Som ledare har du ansvarför valet av lekar och sättet som

eget. Manfår naturligtvis hjälpas åt i början när man inte

de genomförs på. Tänk påföljande:

kommer i håg allas namn. Sätt dig som ledare sist så får

1 Vilket syfte har du med valet av lek? Skall den i första

barnen se om du klarar av att minnas allas namn.

hand bidra till sammanhållningen mellan barnen? Skall

Alla barn vill bli tilltalade med sitt namn. Det gör inget om

den öva några särskilda färdigheter, något särskilt mo-

du som ledare glömt någons namn. Det är baraatt fråga

menti fäktningen? Ärden till för uppvärmning eller något

»ahh nu glömdejag ditt namn — vad glömsk jag är«.

annat?
2 Undvik att använda lekardärrisken är stor att någon gör

Barnförstår att vuxna glömmer men devill bli uppmärksammade som dendeär.

sig illa. I kullekar med boll bör man använda mjuka bollar
ochintetillåta kast över midjan.
3 Användlekardäralla blir aktiva. Undvik lekar som leder

Kullekar

till att några dominerar hela tiden, eller där barnen blir

Handsken

stillastående under långa perioder.

Leken gårut påatt hålla sig undan från den/de som har

4 Använd olika sätt att dela in lag inför lekar. Undvik tillväga-

handsken på sig. Den som har handsken skall försöka kulla

gångssätt som gör att vissa ställs utanför, eller att vissa

någon av de andra genom en klapp på axeln med den hand

alltid hamnartillsammans. Ett exempel: bealla gå ihop två

manhar handsken på. Den som blir kullad får nu handsken

och två och sedanställa sig bakom varandra. Dela sedan

och är den som skall kulla de andra. Samtliga i leken skall

ledet så att paren splittras och det blir två lag.

röra sig genom marsch och rompé.

5 Bryt av teknikträningen då och då med en lek där barnen

Avgränsa en lagom stor del av salen. Linjerna kan använ-

får hoppa, springa, utnyttja sin fantasi och ha roligt ihop.

das som gränser. Det får inte vara för stor yta då blir det för

6 Avsluta träningen med en lek som du vet att barnen gillar.
Då gårde därifrån när det är som roligast och de längtar

svårt för den/de som har handsken och leken provocerar
fram dåligt benarbete.

efter att få komma tillbaka.
Tips på utveckling av leken:

Koncentrations- och namnlekar
I början är detviktigt att barnen lär känna varandra och
detär viktigt att du som ledare lär dig deras namn. Här
är exempel på två namnlekar som samtidigt övar barnens
koncentration.

1 Inför regeln att den som kullar bara får göra det i form av
ett utfall.
2 Inför regeln att den som slarvarallt för mycket med benarbetet får göra några armhävningar.
3 Ett annat sätt att stävja ett slarvigt benarbete är att ledaren då och då sägerhalt. Då skall samtliga direkt stå som
förstelnade i gard. Balansen sätts på prov och ledaren

Ögonkontakt

kan kontrollera samtligas ben, fötter mm.

Gruppenställer sig i en ring med ansiktena vända inåt. Ett

4 Gör handskentill en namnlek samtidigt genom att den som

av barnen börjar. Vi kallar henne för Anna. Annas uppgift är

kullar alltid samtidigt skall säga namnet på den hankullar.

att påkalla någons uppmärksamhet genom att söka ögonkontakt med någoni ringen. Den som får ögonkontakt med

Motorvägskull

Anna (vi säger att det är Björn) säger Annas namn - »Annax«.

Här användervilinjerna på golvet. Fäktarna skall »köra« på

Anna gårnu till Björn som i sin tur skall söka ögonkontakt

linjerna som ärolika vägar. Eftersom de är fäktare får de
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bara köra i form av marsch och rompé. Eneller flera väljs ut
till kullare. Ni kan använda olika regler när någon blir kullad.

« Cirka åtta innebandyklubbor, pinnar e dyl. Dessa skall ligga
på en rad med cirka 70 cm mellan varje klubba/pinne.

Alternativ 1: Den som blir kullad blir ny kullare.

Alternativ 2: När manblir kullad går man ut i depå (en sär-

Samtliga deltagare i varje lag skall göra fyra sträckor.

skild plats i hallen) och gör en viss rörelse som bestämsi

e Sträcka 1: Spring fram till första konen, snurra ett varv runt

förväg. Det kan vara en fäktrörelse (t ex tre utfall) eller en
annanrörelse.

konenfrån vänster hela tiden med näsan framåt, spring till
nästa kon och snurra runt den på sammasätt osv. tills man
snurrat runt samtliga koner. Spring då tillbaka och nästa

Stafetter
Balansstafett
I den härstafetten övar vi balans och smidighet. Dela in

person i lagettar vid.
« Sträcka 2: Samma som sträcka 1 men snurra nu runt
konerna från höger dvs. i motsattriktning.
« Sträcka 3: Spring fram till första pinnen/klubban. Du skall

barneni lag så att det blir 3-4 barn i varje lag. Fér stora lag

nu sätta ner en fot i varje mellanrum mellan pinnarna. När

innebär mycket väntanvilket inte är bra. Varje lag bildar ett

du passerat den sista pinnen vänder du om och springer

led ochställer sig vid en punkt som ledaren anger. För stafetten behövs en linje på golvet framför varje lag och två bänkar
efter varandra cirka en metertill höger om linjen.

likadanttillbaka. En fot i varje mellanrum.
© Stracka 4: Som sträcka tre men nu skall du hoppa jämfota
mellan pinnarna både fram ochtillbaka.

Samtliga deltagare i varje lag skall göra fem sträckor. När
förste man gjort första sträckan dunkar han nästa person på

Skeden

axeln och persontvå gör sträcka ett osv tills dess att alla i

En sak som kanvarasvårt att lära sig är att göra marsch och

laget gjort alla sträckor. Då sätter man sig ner.

rompéutanatt tappa blicken framåt och utan att guppa upp
och ner, eller kränga med överkroppen. Med den härleken

Sträcka 1: Gå balans på enlinje och spring tillbaka. När
mangår pålinjen skall hälen på främre foten sättas intill

övarvi detta.
Dela in barneni lag så att det blir 3-4 barni varje lag.

tårna på bakre foten.

Varje lag bildar ett led och ställer sig vid en punkt som leda-

Sträcka 2: Hoppa jämfota sicksack överlinjen. Man får

ren anger. För stafetten behövs en sked och en pingisboll

inte trampapålinjen och fötterna skall vara ihop. Spring

(eller motsvarande)till varje lag.

tillbaka.

Försti ledet börjar. Ställer sig i gard, sätter skeden i

Sträcka 3: Gör tre marsch vid sidan av bänken, hoppa upp

munnenochplacerar bollen i skeden. Det gäller nu att göra

i gard på bänken och gör tre marsch på bänken, hoppa ner

marschfram till markeringen för slutet på banan och sedan

från bänken och görtre marsch vid sidan av bänken osv.

göra rompétillbaka utan att tappa bollen. Varje person i laget

Spring tillbaka.

skall göra samma sträcka minst tre gånger.

Sträcka 4: Hoppa sicksack överlinjen men nu på en fot
och spring tillbaka.
Sträcka 5: Gör marsch pålinjen. Observera att båda härlarna skall vara pålinjen hela tiden. Avsluta medutfall. Gå
upp i gard och spring tillbaka.

Reaktionslekar
Fånga handsken 1
Eleverna gårihop två och två. Leken gårut på att fånga en
handske som kamraten släpper. Den som skall fånga står

Variera med andra övningari stafetten. Det är bara fantasin

i gard. Kamraten håller handsken en bit ovanför fäktarens

som begränsar. Det går att gå på linjen baklänges, hoppa

hand. När kamraten släpper gäller det att knipa ihop tummen

sicksack på vänster fot och högerfot etc.

och pekfingret och fånga handsken.

Stafett »Snabba fötter«

Görleken i fyra steg/avstånd:

I den härstafetten övarvi snabbheti fötterna. Dela in barnen

1 Eleven som fångarskall fånga stillastående och med böjd

i lag så att det blir 3-4 barni varje lag. Varje lag bildar ett led
ochställer sig vid en punkt som ledaren anger.

arm (endast användafingrarna).
2 Eleven skall fånga genom att enbart sträcka armen.
3 Eleven skall fånga med marsch (låt eventuellt fäktaren

För stafetten behövs följande framför varje lag:
Fem koner, pallplintar eller några andra märken. De skall
stå på en rad med cirka två meter mellan varje märke.

börja med sträckt arm).
4 Eleven skall fånga med utfall (låt eventuellt fäktaren börja

medsträckt arm).
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Fånga handsken 2

Variera leken genom att ändra fäktarnas utgångsläge:

Eleverna går ihop två och två. Leken går ut på att fånga en

1 Fäktarna står upp mot varandra (inte närmare än att de

handske som kamraten släpper. Den som skall fånga står i

kan sträcka ut armen utan att nudda varandrasfingrar).

gard.

2 Fäktarna sitter ner med fotsulorna mot varandra.
3 Fäktarna sitter rygg mot rygg med händerna på knäna.

Leken genomförs i tre steg.

3 Fäktarna ligger ner på mage.

+ Steg 1: Person A skall stå i gard med tummenskild från

4 Fäktarna ligger ner på rygg.

de övriga fingrarna. Person B skall hålla en handske strax

5 Fäktarna ståri gard.

ovanför A:s åtskilda fingrar. När B släpper handsken skall

6 Fäktarna står i förberedelse för fléche.

A försöka ta den men A får bara knipa ihop fingrarna. Det
är inte tillåtet att röra armen eller kroppen. När man provat

Leken kan varieras genom att man från början bestämmer

några gånger byter manroller.

vilka som skall jaga och vilka som skall fly och istället för sig-

+ Steg 2:A står i gard nu med handflatan upp mot taket.

nal »ett« eller »två« ger signalen genom en klapp i händerna.

B håller handsken i båda händerna och trycker den mot
undersidan av A:s hand. När B släpper handsken skall A

Lekar för fotarbete

fånga den genom att enbart snurra sin hand ett halvt varv.
Efter några försök byter manroller.

Ledaren

+ Steg 3: Samma som steg 2 men nu skall A blunda. A

I den härleken övarvi balansen och samtidigt förmågantill

kommertroligen upptäcka att det kan vara enklare när

koncentration. Dela in barneni partvå och två. I varje par

manblundar. Vi reagerar fortare på känsel än på synen.

ställer sig fäktarna mitt emot varandra i gard (efter att ha
saluterat). Fäktarna lägger utsidan av vapenhänderna mot

Handsken och masken

varandra (om en vänster- och en högerhäntfäktare arbetar

Lägg en handske på en mask som placerasi mitten av hal-

tillsammans blir det utsida mot insida). Det är viktigt att stå

len. Dela in fäktarna i två lag. Fäktarna i varje lag väljer varsin

på lagom avstånd så att man kan hålla händerna mot varan-

siffra. Är man fem i laget skall en ha siffran 1, en siffran 2,

dra och fortfarande stå i gard (med böjd arm). En fäktare är

en siffran 3 osv. De två lagen skall nu tävla om handsken

nu ledare och den andra fäktaren blundar. Ledaren går med

på masken. Lagen skall befinna sig i varsitt hörn av hallen

marsch och rompé. Den som blundarföljer med genom att

(varsitt bo). När tränaren ropar upp ett nummerskall den

kännai handen närledaren går framåt respektive bakåt.

person som hardet numreti laget springa fram och ta handsken först. Den som tar handskenförst skall snabbt springa

Viktigt att påpeka:

tillbaka in i sitt bo. Motståndaren skall försöka komma ikapp

1 Ått röra sig utan att se kräver att man kanlita på sina

och kulla eleven som har handsken. Hinner fäktaren med

kamrater. Det är därför helt förbjudet att skämta eller busa

handsken in i boettillhör handsken henneslag. Hinner

med den som blundar.

motståndaren ikapp före boet får hennes lag handsken.

2 Den som blundarskall ha sin arm och hand i en position

så att yttre linjen är stängd (dvs sixt gard).

Tävla om ett visst antal handskar. Är det många som skall
leka kan ni göra fyra lag. Lagen tävlar mot varandra två och

3 Fäktarna skall sitta i gard och sträva efter att ha armeni

två i varsin del av hallen. Som ledare styr du båda lagtävling-

en så riktig gardposition som möjligt.

arna med sammasignaler eftersom sammasiffror finns i alla

4 Den som leder måste arbeta långsamt. Det skall vara

lagen.

paus mellan varje marsch/rompé. I annatfall blir det omöjligt att följa.

Ettor och tvåor

Förslag till utveckling av leken:

Fäktarna ställer sig två och två på varsin sida om mittlinjen
i salen. Fäktarna står såleds på två rader och haralla en

Ledaren får förutom att gå framåt och bakåt även ge kam-

kamrat framför sig. Fäktarna på ena sidan är »ettor« och

raten ett lätt men tydligt tryck på handen. Kamraten skall

de på andra sidan är »tvåor«, Fäktarnas uppgift är att kulla

då gå under ledarens hand (degagera) med en liten rörelse

kamraten när de hör sin siffra. På signal »ett« jagar ettorna

och därefter sträcka armen och görautfall. När han/hon är

och tvåorna skall fly, och vice versa. Fäktarna jagarrakt fram

i utfallet får han/hon öppna ögonen. Gå upp i gard och så

ochflyr genom att vända sig om och springa bakåt. Bestäm

fortsätter leken.

en linje på varje sidan bakom vilken fäktarnaärfria.
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Koncentration

En nackdel med detta kan vara att många blir sittande och

Eleverna ställer upp på en raklinje framför tränaren. Här

får vänta på att bara en blir kvar. Ett alternativ är att den som

gäller det att vara koncentrerad, bara reagera pårätt tecken

gör fel får göra några armhävningar.

ochinte låta sig distraheras.
Tränaren står med båda händerna framåt och handfla-

I denna övning liksom i många andra kan mangärnalåta
en av eleverna fungera som ledare och ge kommandon.

torna mot golvet. När tränaren fäller ner den högra handen
så skall alla fäktare göra en marsch. För den vänstra handen
gäller det att eleverna skall göra en rompé. Tar tränaren ned

Lekar för assautfäktning

båda händerna samtidigt skall fäktarna göra ett utfall (de får

Bataljen

inte gå upp ur utfallet förrän tränaren höjt händerna).

I Bataljen möts två arméer och fäktar mot varandratills en av
dessa går segrande ur striden.

Svårighetsgrader:
« Tränaren kan säga marsch, rompéeller utfall utan att röra
armarna (fäktarna skall då inte reagera).
2» Tränaren kan ta en marsch eller rompé utan att röra
armarna(fäktarna skall inte reagera).
« Tränaren kan säga marsch och göra tecken (med armen)

för rompé. Fäktarna skall då göra rompé.

Dela upp barnen i två lag. Uppmana varje lag att inbördes
bestämma ett namn på sin armé/sitt lag. Fäktarna skall
nu ställa upp sida vid sida på varsin kortsida i hallen. Alla
fäktare skall ha full utrustning för manuell fäktning. Fäktarna
ställer sig i grundposition. Ledaren uppmanar dem att salutera och därefter ställa sig i gard.
Närledaren sägerallez börjar fäktningen. Alla söker upp
varsin motståndare och gör upp i duell. Den som blir träffad

Masken

på giltig träffyta är död och lägger sig ner. Bataljen pågårtill

Leken börjar medatt alla fäktare ställer upp med varsin

dessatt samtliga fäktare i ett av lagen är dödade/ligger på

mask, på linje framför tränaren. Efter salut sätteralla på sig

golvet. Efter bataljen tackar lagen varandra genom att salu-

masken(ingen övrig utrustning behövs). Nu följer eleverna

tera och därefter ta i hand på två led som möter varandra.

instruktörens instruktioner (marsch, två marsch, hopp framåt,

Nu kan en ny batalj starta med samma eller nya lag.

utfall, i gard, två rompé osv.). När instruktören säger »mask«
skall samtliga ta av sig masken, springa övertill andra sidan,

Bataljen är en rolig lek som dock kräver disciplin för att
inte säkerheten skall äventyras.

placera sin mask bakom enlinje och springa tillbaka och
ställa sig i gard vid utgångspunkten. Den som ärförst i gard

Viktiga regler:

och harsin maskliggande rakt framför sig i andra änden

1 Endast fäktare med komplett reglementsenlig utrustning

av salen vinner. Nu fortsätter man med nya instruktioner
— marsch, två marsch osv. — tills instruktören säger »mask«

får delta.
2 Det ärinte tillåtet att attackera bakifrån. Endast dueller

igen. Nu skall samtliga springa till masken, sätta på sig den

där båda fäktarna tagit ögonkontakt med varandraärtill-

och snabbt kommatillbaka i gard vid utgångspositionen.

låtna.

Lekenfortsätter. På signal »mask« skall således eleverna

3 Samtliga fäktare som blir träffade skall lägga sig ner och

varannan gång ta av masken och varannan gång sätta på

ligga still med mask påtill dess att ledaren sägerhalt.

den.

Tips: Om man är många kan det vara svårt att med mask på
känna igen sina lagkamrater. Sätt på band på fäktarna i ett

Simon säger

av lagen, en tejpremsa på brösteteller något annat som gör

Alla eleverna ställer sig på rad framför instruktören. Leken

att detblir lättare att identifiera lagkamraterna.

gårut på att de bara skall lyda det ledaren säger om han säger »Simon säger« före kommandot. (Instruktören använder

Utveckling av Bataljen:

sitt eget namn).

1 Leken kan utvecklas genom att varje lag får använda delar
av utrustningen i gymnastiksalen för att bygga upp sin

T. ex.
» »Simon säger marsch« — Alla skall göra en marsch.

egen borg.
2 En annanvariant äratt leka att man är på varsitt skepp

* »Simon sager strack armen« — Alla skall sträcka armen.

med landgångar emellan. Ställ ut bänkar som land-

» »Utfall« — Nu skall ingen göra något.

gångarmitt i salen. Ett förslag är tre rader med bänkar

För att öka barnens koncentration kan man låta dem som

bänk

gör fel kliva åt sidan och fortsätta tills bara ett barn är kvar.

som gårdäreller ramlar ner är död. Fäktning kan nu ske

(och två bänkar efter varandra i varje rad). Mellan de tre

raderna är det nu djupt vatten med hajar. Den
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på landgångarnaeller på skeppen som börjar i änden på

|

bänkarna, men inte mellan bänkarna.Istället för bänkar
kan manrulla ut mattor.
3 Om ni har unga ledare med i barngruppen, låt dessa vara
medi bataljen. Barnen tycker att detta blir extra roligt.
Ledarnafår naturligtvis bjuda på sig själva och ibland bli
träffade eller ramla ner bland hajarna.
4 Uppmana dem som dör att dö på dramatiskt sätt som på
film eller teater. Det mest dramatiska dödsfallet uppmärksammasefteråt.
5 Fäktare som blir träffad på giltig träffyta för florett är död.
Träff i arm gör armen obrukbar. Fäktaren får ta vapneti
andra handen ochfortsätta. Träff i ben innebär att man får
hoppa påett ben.
Skeppsslag
Alla är på ett sjörövarskepp. Det är myteri — kaos. Ingen har
några vännerbara fiender. Detär alla motalla som gäller.
Det är samma regler som i bataljen ovan (t ex att man inte

får attackera bakifrån).
Leken inleds medatt alla sprider ut sig i salen med
ryggen mot väggen. Alla saluterar ochställer sig i gard.
Sjörövarna färdiga? Börja! Leken avslutas när endast en
sjörövare är kvar. Viktig att poängtera är att ärlighet varar
längst. Det är inte kul att vinna om maninnerst inne vet att
manfuskat.
Utveckla skeppsslaget: Låt eleverna använda materiel
som finns i salen (bänkar, plintar, mattor) för att bygga upp
hinder, landgångar, gömställen. Därefter genomförs skeppsslaget som ovan.

Studieuppgift
Var och en som gårkurs eller studiecirkel tillsammans väljer
ut några av sina favoritlekar. Välj gärna lekar som ni själva
minnsatt ni gillat; »fäktlekar« eller andra lekar. Gör en kort
skriftlig beskrivning av varje lek (ungefär som ovan). Fundera
igenom vad man övar genom dessalekar. Var och en av deltagarna fungerar sedan som ledare och genomförsin favoritlek med gruppen. Utvärdera! Samla sedan samtligas lekari
ett gemensamt häfte och ni har utvecklat er bank av lekar.

Ops Tips pa studiematerial
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e Leken inom idrotten. S/SU Idrottsbécker.
© Kul för alla. 101 lekar för barn och vuxna i alla åldrar.
Korpen och Svenska skolidrottsförbundet. Engström, L-M
m fl (2001).
+ Idrott för ungdom. S/SU Idrottsböcker.
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