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Deltagelse i samfundets små og store fællesskaber er det, der for alvor betyder noget for os alle i hverdagen. At være en del af noget
større, at bidrage, at være sammen med andre mennesker og gøre en forskel er vigtigt for alle. Det gælder både for børn, der vil være
med i idrætstimen, unge i studiegruppen og voksne i bridgeklubben, for den nyuddannede og dem, der gerne vil med familien i skoven. 

Desværre er vi som samfund endnu ikke lykkes med at skabe lige deltagelse for alle i samfundet. Mennesker med handicap møder på
mange områder barrierer, der betyder, at de ikke har mulighed for at deltage i lige så høj grad som andre. 

Videnscenter om handicap arbejder for at skabe inkluderende fællesskaber og styrke muligheder for deltagelse for børn, unge og voksne
med handicap. Vi arbejder for at nedbryde barrierer for deltagelse for mennesker med handicap. 

Deltagelse i tal giver et hurtigt overblik over status for mennesker med handicaps deltagelse i helt centrale samfundsarenaer. Du kan her få
indsigt i, hvordan hverdagen ser ud for op til den tredjedel af den danske befolkning, som har et handicap. 

Deltagelse for alle 

Vi måler på deltagelse, fordi det giver et billede af i hvor høj grad, det lykkes os som samfund at
sikre muligheder for, at mennesker med handicap kan være med i skolen, på arbejdspladser og i
fritiden. Med tallene kan vi på centrale områder følge op på, hvor langt vi er med til at skabe
deltagelsesmuligheder for mennesker med handicap. Tallene tegner et billede af, hvordan de
rettigheds- og lovmæssige rammer fungerer i praksis – og om de virker som tilsigtet. 

Med 'Deltagelse i tal' ønsker vi at lægge byggestenene for et sammenligningsgrundlag baseret
på nyeste tal fra forskning og undersøgelser, så vi kan følge udviklingen i fremtiden. Vi håber, at
det kan være en påmindelse til alle om, at vi som samfund stadig må arbejde for at styrke de
inkluderende fællesskaber.

- Dorte Nørregaard, centerchef i Videnscenter om handicap 



Grundskolen er et vigtigt socialt mødested og en ramme for inklusion og
børnefællesskaber. Desuden har inkluderende fællesskaber i skolen betydning
for både trivsel og læring – både for børn med og uden handicap. Børn med
handicap føler dog i mindre grad, at de hører til på deres skole sammenlignet
med børn uden handicap. I skoleåret 2019/2020 modtog 4,5 % af eleverne
specialundervisning i en specialklasse, specialskole el. Dette er det højeste
niveau i 9 år.

SKOLE

Jeg oplevede, at idrætslærerene var mere
forsigtige med mig, men jeg havde heldigvis
en tilgang, hvor jeg selv ønskede at deltage
i fællesskaberne. Ethvert handicap er unikt
så spørg ind til, hvordan eleverne føler, at
de kan deltage. Elever med handicap skal
også møde forventninger for at få noget ud
af undervisningen – og der er mange måder
at være med på. ” 

Sebastian Frederiksen, landsholdsspiller i 
kørestolsrugby, om deltagelse i skolens 
idrætsfællesskaber. 

ELEVER I 9. KLASSE, DER FØLER, AT DE
HØRER TIL PÅ DERES SKOLE

ANDEL AF ELEVER I SPECIALKLASSER,
SPECIALSKOLER MV.
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En vigtig del af min uddannelse var
de fællesskaber, der opstod både i
og udenfor klassen. Jeg er selv
blevet aktiv i elevorganisationen
Landssammenslutningen af
Handelsskoleelever og får utrolig
meget personlig udvikling ud af
det. Jeg er ekstremt stolt og glad
over at have taget en ungdoms-
uddannelse. 
 
Kevin Kristensen, tidligere handelsskoleelev
med autismespektrumforstyrrelse.

30-40 ÅRIGE MED EN KOMPETENCEGIVENDE
UDDANNELSE (2021)
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UDDANNELSE

Uddannelse er helt centralt i vores samfund og for den enkeltes vej ind i livet.
Uddannelse giver både adgang til kompetencer og fællesskaber her og nu og er
desuden afgørende for inklusion, deltagelse og levevilkår senere i livet.
Mennesker med handicap opnår i væsentligt lavere grad end andre at få en
ungdomsuddannelse eller erhvervsgivende uddannelse end mennesker uden
handicap. Gabet mellem mennesker med og uden handicap, der har en
kompetencegivende uddannelse, er desuden blevet større i perioden 2012–2020.



Arbejdsfællesskabet er et af de mest betydningsfulde for voksne med og uden
handicap. Deltagelse i arbejdsfællesskabet skaber et socialt tilhørsforhold, en
identitet og mulighed for at opleve, at det man bidrager med, har tydelig værdi
for andre. Beskæftigelsen for mennesker med handicap er stadig markant lavere
end for mennesker uden handicap på trods af, at der, også relativt set i forhold til
mennesker uden handicap, har været en mindre stigning af
beskæftigelsesgraden siden 2012.

BESKÆFTIGELSE BESKÆFTIGELSESGRAD
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At være en del af et fællesskab på
en arbejdsplads er afgørende for
min trivsel. Det betyder meget for
mig at have noget at stå op til. Jeg
kan mærke, at jeg har en betydning,
og jeg laver noget, som jeg er god til.
Mit liv har fået meget mere indhold
ved at være en del af et fællesskab
sammen med gode kolleger.

Cæcilie Nisbeth, administrativ medarbejder 
hos FH Hovedstaden og har cerebral parese.



Alle skal kunne deltage aktivt i fritidslivet – om det er i foreninger, kulturliv,
frivilligt arbejde eller noget helt fjerde. Et aktivt fritidsliv giver adgang til
deltagelse i sociale fællesskaber og bidrager til øget livskvalitet. Mennesker med
handicap deltager imidlertid mindre i fx kulturelle begivenheder og i
idrætsforeninger end den  øvrige befolkning.

FRITID

Tænk at der findes et fællesskab,
hvor jeg som en person med et
handicap føler mig så inkluderet.
Jeg kan være fri og yde det jeg
kan. Fællesskabet giver mig en
følelse af samhørighed, hvor jeg
bare er mig selv. Jeg er modig, når
jeg danser, og det giver mig mod til
at være, den jeg er.

Tina Madsen, medlem af FIMD - 
foreningen for integreret moderne dans, har  
funktionsnedsættelse som følge af blodprop.

DELTAGER I KULTURBEGIVENHEDER
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MENNESKER MED HANDICAP DER ØNSKER 
AT VÆRE MERE FRILUFTSAKTIVE
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OMRÅDER ELLER I SKOVE OG KYSTOMRÅDER
INDEN FOR DET SIDSTE ÅR
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Efter jeg blev skadet, måtte jeg
finde en måde at fortsætte mit
cykelliv på og finde et nyt
fællesskab at gøre det i. Det fandt
jeg i Dansk Håndcykelklub. Her
mødes vi både til konkurrencer og
hyggeture ud i det blå. Fælles-
skabet giver mig sved på panden
og hygge sammen med andre.

Gerhard Korbo, medlem af Danske
Håndcykelklub og rygmarvsskadet.  

Det at have adgang til og være i naturen har en positiv effekt både i forhold til
sundhedsfremme, livskvalitet og socialt samvær. Det skyldes, at naturen har en
restituerende effekt og giver en naturlig anledning til samvær. Der er dog en
markant større andel af mennesker med større psykiske og fysiske handicap, der
aldrig er i naturen sammenlignet med andre, og samtidig har størstedelen af
mennesker med handicap et ønske om at være mere friluftsaktive. 
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