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Den overordnede model 

• Profilen tildeler 
karakterer  

 

• Profilen er baseret på 
konsensusdannelse  

 

• Sammen giver profilen 
en solid og omfattende 
vurdering 

Hvordan er de 
overordnede strategier for 

bevægelse i Danmark 

Hvor stor en del af børns 
familie og venner  

faciliterer børn til fysisk 
aktivitet? 

Hvordan er det danske 
skolesystem tilrettelagt i 
relation til bevægelse? 

Hvor mange børn 
/forældre mener deres 

lokalsamfund gør det godt 
i relation til at fremme 

fysisk aktivitet? 

Hvor mange børn opfylder 
sundhedsstyrelsens 

anbefalinger vedr. fysisk 
aktivitet? 

Hvor mange børn går til 
organiseret idræt? 

Hvor meget bevæger børn 
sig når de ikke er i skole / 

til organiseret idræt? 

Hvor mange børn cykler til 
og fra skole? 

Hvor mange børn opfylder 
sundhedsstyrelsens 
anbefalinger vedr. 

stillesiddende adfærd? 



Report Card-kommiteen 

• Repræsentation på tværs af sektorer 

• Transparent 

• Participatorisk tilgang 

• Konsensus drevet 

• Mindst to møder 

– evidens fremlæggelse 

– vurdering 

• Harmonisering med AHKGA 



Præsentation af det danske netværk 



Profilen kan… 

Skabe opmærksomhed  

Initiere handling   

Anvendes af alle  

Facilitere meningsdannelse 

Være “policy-driver” 

Identificere forsknings- og undersøgelsesbehov 



Indikatorer  



Hvad betyder…. 



www.activehealthykids.org 



www.activehealthykids.org 

Global Matrix 



Global Matrix 1.0 



www.activehealthykids.org 

Global Matrix 2.0: 
Internationale Resultater  

- 38 Lande 



GLOBAL MATRIX 2.0 
Report Cards were developed by  

38 countries, from 

6 continents, representing  

20% of countries in the world 

The data reflect  

60%  

of the world’s 

population 

We are  

succeeding 

with  

≥80%  
of children  

and youth 

We are  

succeeding 

with  

60—79% 
of children  

and youth 

We are  

succeeding 

with  

40-59% 
of children  

and youth 

We are  

succeeding 

with  

20-39% 
of children  

and youth 

We are  

succeeding 

with  

<20%  
of children  

and youth 

A B C D F  INC 

9 62 90 83 24 74 

342 grades were assigned to 9 indicators 

Incomplete—

inadequate 

information 

to assign a 

grade 





Resultater  

Fysisk aktivitet 

 

• Højere karakterer i LMIC 

 

• Slovenien rapporterede den 

højeste karakter (A-), 20 lande 

rapporterede D  

 

• Syv lande vurderede lavest 

mulig karakter (F) 

Organiseret idræt 

• Variation mellem lande: 
– HIC-lande har højere 

vurderinger end LMIC 
 

• Danmark ligger helt i top (A) 
• Significant sammenhæng 

mellem organiseret idræt og 
lokal samfund og det fysiske 
miljø (Spearman’s rho= 
0.42, p = 0.02)  
 

 



Resultater  

Aktiv transport 

Stor spredning mellem lande 
– resultaterne fra Afrika > andre lande 
– Resultater fra Nordamerika < andre 

lande 
– være båret af nødvendighed eller 

kulturelle normer og støtte fra 
politiske strategier 

 
• Hvem ligger i top?? 
 
• Er vejret en afgørende faktor? 

 

Stillesiddende adfærd 

– Invers sammenhæng mellem 

stillesiddende tid og fysisk 

aktivitet  

• (Spearman’s rho = 0.44, p < 

0.01)  

 

• Slovenien, Kenya og Zimbabwe 

skiller sig ud 

 



Resultater  

Familie og venner 

• Variation mellem lande: 
– Kina, Holland og Thailand ligger i top 

(B) Ghana ligger lavt (F) 

 

• Ramt af INC! 

Skole 

• Stor variation mellem lande: 

– A i Slovenien til D- i Mexico  

 

• Ingen relation til vurderingen af 

overordnet fysisk aktivitet 

 

• Trend mod bedre vurdering i HIC og 

lavere i LMIC 

 



Resultater 

Lokalsamfund og det 
fysiske miljø 

• Variation mellem lande: 
– Holland, Australien og 

Canada (A) 
– Ghana, Mozambique og 

Zimbabwe (F) 
 

• Negativ sammenhæng mellem 
– lokalsamfund og det 

fysiske miljø,  
– overordnet fysisk aktivitet 

 
 

Regerings strategier og 
investeringer 

• Danmark ligger i top(A-) 

sammen med Slovenien og 

UAE (B+).  

• Mozambique rapporterede 

som eneste land et F. 

 Strategi + 
investering = 

implementering? 

1 1 0 



Der er globalt set 
udfordringer med at få børn 

og unge til at bevæge sig 
 

Globale resultater – fokuspunkter 

 

 

Der er signifikant forskel på 
hvor godt højindkomst og 
lavindkomst lande placerer 
sig i de forskellige indikatorer.  
 

 

Der er generelt ønsker om 
mere solide og 

repræsentative data 
 

Gennemsnitligt placerer 
Danmark, Slovenien og 

Holland sig bedst 
 



Anbefalinger fra et globalt perspektiv 

• Vi gør mange gode aktioner i DK! 

 

• Nationale strategier skal evalueres ift  implementering, 
efficacy(virker det?) og effektiveness (gavner det dem det 
er rettet imod)  

• Prioriter sikre miljøer til fysisk aktivitet, organiseret og 
ikke organiseret 

• Tænk i inkluderende tiltag. 

• Promover og prioriter udvikling af kropslig dannelse 
(physical literacy) 



Global Matrix 3.0 



Resultater fra den danske profil 



Hvad gør vi nu? 



Hvor kan I læse mere? 

• www.fiibl.dk  

• Specialudgave af tidsskriftet: 
Journal of Physical Activity 
and Health 
– Artikel fra hver af de 

deltagende lande (38 artikler) 

– Detaljeret Global Matrix 2.0 
artikel 

• Aktive sociale medier 
(#globalmatrix) 

• Interaktiv AHKGA 
hjemmeside 
(www.activehealthykids.org)  

http://www.fiibl.dk/
http://www.activehealthykids.org/

