
Mått på inkludering Situationsanalys Politiska mål, syften Genomförande Tillsyn, utvärdering
 Hur ser den aktuella Vilka åtgärder behövs? Hur kommer åtgärder Vilken information   
 situationen ut?   att vidtas och av vem? behöver insamlas?  
    Hur vet man vad som  
    uppnåtts?
     
Finns hänvisning till inkluderande         
undervisning i den nationella 
EFA-planen?   

Hänvisningar till särskilt utsatta/
marginaliserade/exkluderade 
grupper. Särskilda hänvisningar till 
barn med funktionsnedsättningar?  

Kopplingar till nationella handlings-
planer och nationell analys, som 
FN:s ramverk för utvecklings/
samarbete, strategidokument för 
minskad fattigdom) och andra 
sektorsomfattande synsätt

Lagstiftning och policy

Fysisk infrastruktur, transporter 
och hjälpmedel

Utbildning

Planeringsmatris

3.  På vilka sätt förväntas föräldrar och samhälle medverka? I vilken ut-
sträckning stöds föräldrar/samhälle? Hur och av vem?

4.  Finns strategier/material för social mobilisering och kommunikation 
för att stödja och väcka allmänhetens medvetenhet om tanken på in-
kludering?

5.  Vilka resurser anslås till planer/program för inkludering? Vilka ytter-
ligare finansieringskällor finns för stöd till skolgång (privata sektorn, 
samhället, bilateralt bistånd osv.)?

6.  Uppmuntras elever till delaktighet och lärande genom samarbete?

Riktlinjer för inkludering – att garantera tillgång till utbildning för alla 52
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Aktiviteter  

Läroplansutveckling  

Ytterligare verksamhet till stöd för 
inkluderingstanken (workshops, 
utbildning, informationskampanjer, 
material)

Internationella fördrag och 
verktyg etc. (I vilken utsträckning 
erkänns dessa?)

Byutbildning samt informell 
utbildning (Vilka är sambanden 
med formell utbildning?)

Examination, bedömning 
(av elever och lärare)

Planeringsmatris

”Education for All”-programmens mål

1.  Utökning och förbättring av förskoleverksamheten, särskilt för de 
mest utsatta och missgynnade barnen.

2.  Garantier för att alla barn (särskilt flickor, barn som lever under svå-
ra omständigheter och barn som tillhör etniska minoriteter) senast 
år 2015 har tillgång till och genomgår kostnadsfri och obligatorisk 
grundskola av god kvalitet.

3.  Garantier för att alla ungdomars och vuxnas lärande tillgodoses ge-
nom rättvis tillgång till lämpliga utbildningsprogram (för skolan och 
livet).

4.  Uppnående av en 50-procentig förbättring av vuxnas, särskilt kvin-
nors, läs- och skrivkunnighet senast år 2015, samt rättvis tillgång till 
grund- och vidareutbildning för alla vuxna.

5.  Eliminering av könsskillnader i grund- och gymnasieskola senast år 
2005 och garantier för jämställdhet på utbildningsområdet senast 
2015, med fokus på att garantera flickor fullständig och lika tillgång 
till samt lika möjligheter i grundutbildning av god kvalitet.

6.  Förbättring av alla aspekter på kvalitet i utbildningen och strävan 
efter att alla uppnår hög kompetens och gemensamt överenskomna, 
mätbara lärandemål, särskilt när det gäller läs- och skrivkunnighet, 
räknefärdigheter och övriga färdigheter för livet.
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