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De fire typer udstrækning
I denne artikel får du styr på de fire forskellige måder, du kan strække ud på. Men hvorfor
behøver du egentlig at vide noget om, hvilken type udstrækning, du laver?

Derfor:
-

Bliv ikke narret af fancy ord og mode- eller branding-fænomener inden for fitness
verdenen. Lær de basale begreber at kende, så du kan tænke ud fra solide principper,
frem for at blive fodret med definerede metoder. Så kan du selv ræsonnere kritisk, forstå
samtalen om din træning klarere og udvikle din bullshit-detektor på den fede måde.

-

Med en mere nuanceret viden om smidighedstræning vil du have flere muligheder at
vælge mellem i din træning, og dermed også flere redskaber til både at designe din
træning og overkomme de uundgåelige plateauer.

-

Flere redskaber i sig selv sikrer ikke fremgang. Det handler om at bruge de RIGTIGE
redskaber. Med det du lærer i denne artikel kan du forbedre din forståelse for hvilken
specifikke type smidighed, du har brug for, og dermed hvilken type smidighedstræning
der passer bedst til dine behov.
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Først og fremmest, lad os undgå forvirring ved at skelne imellem udstrækning og fleksibilitet.
Udstrækning er noget man gør for at blive mere fleksibel. Fleksibilitet er altså kvaliteten af hvor
bøjelige dine led er (som typisk måles i Range Of Motion, ROM), og udstrækning er den træning
som forbedrer denne kvalitet. Læs gerne vores artikel Hvad er fleksibilitet? for at få det
grundlæggende helt på plads. (Link kommer snart)
Der findes overordnet fire forskellige typer fleksibilitet1,2. Disse bliver hver især forbedret mere
eller mindre specifikt af de tilsvarende fire typer udstrækning. Hvilken type udstrækning der
passer bedst til dig, kommer både an på dine individuelle behov, mål og individuelle respons på
de forskellige typer. Vi har forsøgt at give et mere dybdegående svar på dette svære spørgsmål
i artiklen Hvilken type udstrækning er bedst? (Link kommer snart).
Lad os så komme til sagen!

De fire grundlæggende typer udstrækning:
1.
2.
3.
4.

Statisk passiv udstrækning
Statisk aktiv udstrækning
Dynamisk passiv udstrækning
Dynamisk aktiv udstrækning

Alle metoder og teknikker til at strække ud falder ind under en af disse typer. Ja, du læste ikke
forkert. Uanset om en udstrækningsmetode er blevet navngivet på en særlig måde, oftest i et
forsøg på at skabe et brand, er det ikke muligt at opfinde noget, der ikke kan kategoriseres på
denne måde. Årsagen er, at det logisk set kun er muligt, at et led på et givent tidspunkt enten
står stille eller er i bevægelse (statisk/dynamisk); og at en relevant muskelgruppe på ét givent
tidspunkt enten kontraherer sig eller slapper af (aktiv/passiv).
Der er kun disse to muligheder for hhv. bevægelse og sammentrækning. For selv de mest
komplekse øvelser, der involverer mange forskellige led og ser ud til at kombinere flere typer af
fleksibilitet på én gang, så kan hvert eneste led kun være i gang med én af de ovenstående
typer udstrækning på ét givent tidspunkt.
Disse begreber danner et vigtigt fundament for at kunne ræsonnere om udstrækning. Tag derfor
tiden til virkelig at forstå dem:
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Lad os få helt styr på ordene
Statisk / Dynamisk
Statisk betyder, at de pågældende led ikke bevæger sig. Det kan være et resultat af
afslappelse i en udgangsstilling hvor dette vil føre til at leddet ligger stille, men det kan også
være resultat af, at summen af kræfterne der påvirker leddet er lige med nul, som fx hvis
agonisterne og antagonisterne arbejder lige hårdt (se nedenfor) eller hvis agonistens kraft
modsvares af en ekstern kraft.
Dynamisk betyder at leddet/leddene er i bevægelse. Som ovenfor kan dette forklares teknisk
ved at summen af kræfterne der påvirker leddet, ikke er lig med nul, dermed er der en kraft, der
bevæger leddet i en given bevægelse. I kontekst af udstrækning betyder det, at strækket består
i en (gentagen) bevægelse ind og ud af yderstillingen, frem for at forblive statisk i yderstilling.
Eksempler på dynamisk udstrækning inkluderer ballistisk og plyometrisk udstrækning.
Aktiv / Passiv
Disse begreber handler om de involverede musklers tilstand. Muskler har grundlæggende to
tilstande: enten er de aktive, og forsøger at trække sig sammen, eller også slapper de af og er
passive. (Dog har muskler en grundspænding / grundtonus som ikke forsvinder fordi du bevidst
slapper af i musklen).
Aktiv refererer til at musklerne, udvikler spænding og forsøger at trække sig sammen.
Passiv betyder derimod at de forlængede muskler slapper af, giver slip.
Graden af din aktive fleksibilitet kan ikke overstige din passive fleksibilitet.
Og lige et bonus begreb:
Agonist / Antagonist: Agonist refererer til den muskelgruppe man har fokus på i analysen af
en bevægelse. Antagonisten refererer til musklen eller musklerne, der ligger på den modsatte
side af det pågældende led, og som derfor har den modsatte funktion af agonisterne.
Det klassiske lærebogseksempel på disse begreber er biceps og triceps. Når du bøjer albuen
og løfte noget, er biceps agonisten og triceps antagonisten. Agonisten trækker sig sammen for
at skabe bevægelse, og antagonisten slapper af for at tillade bevægelsen. Forestil dig hvis du
spændte hårdt i din triceps mens du forsøger at bøje din albue. I så fald vil agonisten og
antagonisten kæmpe imod hinanden, og den muskel der udvikler mest kraft vil bestemme om
albuen bøjes eller strækkes.
I et stræk, vil der altid være en muskel der forlænges på den ene side af leddet, og en muskel
der forkortes på den anden side. Antagonist vil i det følgende konsekvent referere til den
udstrakte / forlængede muskulatur i strækøvelsen og agonist til den forkortede muskulatur.
I et aktivt stræk vil enten agonisterne eller antagonisterne være aktiv, alt efter om vi bruger den
forkortede muskulatur til at assistere strækket, eller den forlængede til at presse imod strækket.
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For at gentage en vigtig pointe:
Graden af din aktive fleksibilitet kan ikke overstige din passive fleksibilitet.
Dette er særligt udtalt ift. aktiv agonistisk fleksibilitet. Grovt sagt kan dette oversættes til din
træning sådan:
-

Hvis din passive og aktive fleksibilitet er meget tæt på hinanden, kan det være en fordel
at øge din passive fleksibilitet. Årsagen er, at det vil være unødigt svært at træne din
agonist når den passive modstand er relativt stor i antagonisten (under aktiv agonist
fleksibilitet). For eksempel vil det være sværere at løfte dit ben jo stivere dine baglår er.
Derfor kan generelt set være en fordel at øge din passive fleksibilitet, uanset om du har
et passivt eller aktivt fleksibilitetsmål (fx at sidde i spagat vs at sparke højt).

-

Det er muligt at have en høj grad af passiv fleksibilitet, uden at have en tilsvarende
veludviklet aktiv fleksibilitet. Hvis der er stor forskel på din passive og aktive fleksibilitet,
kan du med fordel fokusere på at udvikle din aktive fleksibilitet. I det ovenstående
eksempel vil dette svare til at du øver dit benløft, og at det nu primært er agonistens
styrke, ikke antagonistens modstand, der begrænser bevægeudslaget.

Lad os kigge på nogle eksempler:
1. Statisk passiv udstrækning3–5
Dette er nok den mest kendte form udstrækning. Her slapper man af i musklerne, mens man
holder et stræk med hjælp fra en ekstern kraft, fx tyngdekraften, eller en partner. I “pancake”
strækket nedenfor er det inderlårene og baglårene, der bliver forlænget passivt.
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2. Statisk aktiv udstrækning
Her bruges musklerne aktivt til at holde en strækposition. I statisk aktiv udstrækning kan man
spænde enten i agonisterne, i antagonisterne eller begge.
Et eksempel hvor fokus er på antagonisterne6 er split på stole. I dette ret ekstreme stræk glider
stolene fra hinanden og inderlårene skal holde massivt igen for at det hele foregår sikkert. I
bund positionen hvor der ikke sker mere bevægelse er der tale om isometrisk muskelaktivitet og
dermed også statisk aktiv udstrækning (imens stolene bevæger sig er det dynamisk aktiv
udstrækning, se nedenfor).

Et eksempel hvor agonisterne er i arbejde kunne være et stående statisk benløft7, hvor
agonisterne, nemlig baglåret/ hasemuskulaturen bliver udstrakt i det omfang hoftebøjerne er i
stand til at løfte benet. Her er det agonisterne der arbejder isometrisk. (Igen, imens benet løftes
er der tale om dynamisk aktiv udstrækning, bare for at være præcis).
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PNF4,8,9, contract-relax, hold-slap af og lignende teknikker er alle eksempler på statisk aktiv
udstrækning. Modaliteter som FRC bruger begreberne Progressive Angle Isometric Loading
(PAIL) og Regressive Angle Isometric Loading (RAIL) til at benævne hhv. agonist og antagonist
statisk aktiv udstrækning. “Progressive angle” refererer til at aktivere musklerne på den side af
leddet som lukker sammen, dvs at aktivere antagonisterne til de agonister som bliver strukket
ud. Fuldstændig som i antagonist eksemplet ovenfor. “Regressive angle” hentyder til vinklen
som bliver større, altså den side af leddet som “åbner op”, og der vil man spænde i agonisterne,
fx ved at presse hælen nedad hvis man har foden placeret oppe på noget i et baglårsstræk.
Men disse copyright-beskyttede begreber er intet andet end variationer af god gammeldags
statisk aktiv udstrækning. Dermed ikke sagt at den særlige måde at justere træningsvariablerne
som FRC benytter sig af ikke kan være nyttige eller gode. Men det er træningsvariablerne, og
ikke selve typen af udstrækning, der er speciel ved FRC. Det samme gælder andre populære
udstrækningsmodaliteter.
3. Dynamisk passiv udstrækning
Denne type udstrækning kræver kreativitet hvis man skal gøre det uden en makker. Den består
nemlig i at leddet som strækket forekommer henover bevæges, samtidig med at både agonister
og antagonister er fuldkommen afslappede. Hvordan kan dette lade sig gøre?
For det første er det mest oplagte eksempel partner-udstrækning, hvor et andet menneske (fx
en fysioterapeut) bevæger dig ind og ud af et stræk, hvor du slapper fuldstændig af.

Et andet eksempel er fx når folk med skulderproblemer benytter et hejsesystem til at løfte den
ene arm ved at trække i en snor, så den anden arm bliver løftet. Dette foregår ved at snoren fx
går hen over toppen af en ribbe eller andet og ned til den anden arm.
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4. Dynamisk aktiv udstrækning
Hvis muskulaturen omkring et led, anvendes til at bringe leddet ind og ud af et stræk, er der tale
om dynamisk aktiv udstrækning.
Tænk på en hvilken som helst styrketræningsøvelse. Hvis du benytter hele dit bevægeudslag i
øvelsen, er det en dynamisk aktiv udstrækningsøvelse, udover at det selvfølgelig er en
styrkeøvelse også10. Øvelser der typisk benyttes til dette formål er fx stivbenet dødløft, jefferson
curls eller split squats, men afhængigt af hvor smidig/fleksibel du er, samt udførsel, kan mange
mere almindelige styrkeøvelser også benyttes.
Et andet eksempel er øvelser hvor antagonisterne til at bevæge os ind og ud af en udstrakt
position. Som nævnt ovenfor er benløft et godt eksempel på dette, og uanset om bevægelsen af
benet op og ned foregår langsomt og kontrolleret eller eksplosivt imod yderstillingen er der tale
om dynamisk aktiv udstrækning.

Bensving, eller spark, er et eksempel på dynamisk aktiv udstrækning.
Ballistisk udstrækning er en specifik form for dynamisk aktiv udstrækning8,11. Ballistisk
udstrækning refererer til udstrækning, hvor man bruger momentum, dvs høj fart, til at bevæge
sig sig ind og ud af et stræk. Det kan fx være ved at lave bensving, hvor benet svinger frem og
tilbage og accelereres opad af antagonisterne (hoftebøjerne). Her bliver agonisterne
(baglårene) udsat for et hurtigt stræk for hver gentagelse.
Andre typer dynamisk aktiv udstrækning inkluderer bl.a. plyometrisk udstrækning, som vi ikke vil
gå nærmere ind i her.
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Konklusion:
Nu har du lært hvad forskellen er på aktiv og passiv, samt dynamisk og statisk udstrækning.
Aktiv udstrækning er når enten agonist eller antagonist spænder, og passiv er når alle
musklerne omkring det pågældende led slapper af. Dynamisk udstrækning er når leddet er i
bevægelse, og statisk er når leddet står stille.
Måske spørger du dig selv: Hvordan kan alt dette så bruges i praksis?
Generelt gælder det, at du bør fokusere på at træne den type fleksibilitet, du skal bruge.
Hvis du fx gerne vil kunne gå i split mellem stole, vil du med fordel kunne fokusere på at træne
statisk aktiv, eller dynamisk aktiv fleksibilitet, med fokus på aktivering af strækkets antagonister.
Hvis du gerne vil kunne sidde afslappet på jorden med strakte ben, vil det være en fordel at
bruge mere tid på statisk passiv udstrækning. Det kan imidlertid ofte være en fordel at
kombinere forskellige metoder, eftersom de forskellige former for fleksibilitet, har en vis
indvirkning på hinanden. Desuden kan der være stor forskel på, hvordan du responderer på de
forskellige typer udstrækning, så det kan være en fordel at skyde med spredehagl, så at sige.
Hvis du vil læse mere om hvordan du kan bruge de forskellige typer udstrækning i din træning,
kan du læse videre i artiklen “Hvilken type udstrækning er bedst” (Link kommer snart).
Tak fordi du læste med og god træning!
Peter Hunter og Mikkel Schleicher

Se mere på
www.peterhunter.dk

www.mikkelschleicher.dk
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