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Kvalitetsmedel för utveckling av 
distansutbildning 

Anvisningar inför inlämnande av projektansökan 

Inledning 
UHR har fått ett uppdrag att genomföra en utlysning för att öka kvaliteten och 
genomströmningen i distansutbildning vid universitet, högskolor och hos 
anordnare av yrkeshögskoleutbildning. I utlysningen ska behovet av att utveckla 
formerna för distansutbildning i glesa och mycket glesa landsbygdskommuner 
särskilt beaktas.  

UHR disponerar totalt 10 miljoner kronor för denna utlysning och ska inhämta 
synpunkter från Myndigheten för yrkeshögskolan. Uppdraget finns i 
regeringsbeslut om ändring av UHR:s regleringsbrev för budgetåret 2019.  

Vid den aktuella utlysningen är det bara möjligt att söka projektmedel för ettåriga 
projekt.  

Syfte och mål med utlysningen 
Utifrån landsbygdspropositionen (prop. 2017/18:179) var det övergripande syftet 
för en utlysning; 
 

• att öka kvalitet och genomströmning i distansutbildningen vid universitet och 

högskola samt yrkeshögskola 

Mot bakgrund av det nya tilläggsdirektivet till UHR:s regleringsbrev 2019 enligt 

beskrivningen ovan, bakgrundsbeskrivningar i landsbygdspropositionen samt utifrån 

de kunskapsunderlag som inhämtades från lärosäten och yrkeshögskolor, har UHR 

formulerat följande syfte med utlysningen; 
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• att bidra till en ökning av kvalitet och genomströmning i distansutbildning  

• att utveckla distansutbildning – pedagogiskt, didaktiskt och organisatoriskt  

• att främja sådan intern och extern samverkan som stödjer en stärkt kvalitet 

och genomströmning av distansutbildning 

 

Målen med utlysningen är:  

• att finansiera ett antal projekt både inom lärosäten och yrkeshögskolor som 

visar på kvalitetshöjning av distansutbildning 

• att finansiera projekt som visar hur distansutbildning och distanspedagogik 

kan främja en breddad rekrytering särskilt från glesa och mycket glesa 

landsbygdskommuner  

• att finansiera projekt som visar hur intern och extern samverkan kring 

distansutbildning kan bidra till att genomströmningen ökar 

 

Målgrupp 
Målgrupp för utlysningen universitet och högskolor samt yrkeshögskoleanordnare som 

bedriver distansutbildning.  

Detta innebär att utbildningsaktörer som sedan tidigare inte alls har erfarenhet av att 

bedriva och utveckla distansutbildning inte är aktuella för denna utlysning. Då 

utlysningen i dagsläget endast är ettårig är UHR:s ambition att prioritera sådana 

projekt som har de bästa förutsättningarna att skapa utveckling som svarar mot 

utlysningens mål och syften.   
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Stöd för ansökan 

Praktisk information 
Ni har möjlighet att skicka in er projektansökan fram till midnatt den 1 oktober 
2019. Skicka ett mejl med ansökan bifogad i pfd-format till adressen 
registrator@uhr.se Ansökan skall rubriceras ”Ansökan kvalitetsmedel 
distansutbildning”. Beslut om projektmedel beräknas vara klart vecka 47-48. 

Om ni har frågor rörande innehåll i ansökan kan ni skicka ett mejl till 
mikael.andersson@uhr.se Frågor som rör praktiska detaljer kring ansökan ställs till 
johanna.havdelin@uhr.se 

Anvisningar 
Nedan i detta dokument finns beskrivningar av de uppgifter vi behöver ha för att 
bedöma er ansökan. Använd Word-dokumentet ”Ansökningsformulär” för er 
ansökan. När ni har fyllt i hela dokumentet ska det formateras om till en pdf och 
skickas till UHR enligt anvisning ovan.  

För att hjälpa er att beskriva de saker vi avser att bedöma, finns korta förklarande 
texter samt några av de kriterier vi kommer att använda för att poängsätta 
ansökningarna. 

Villkor för projekten 
Ansökningar kommer i första hand att bedömas utifrån innehåll och kvalitet. Därutöver 

görs även en bedömning av projektägarens förutsättningar för att lyckas med 

genomförandet av projektet.  

Om ett projekt upplever att man inte kan leverera i den takt, omfattning eller kvalitet 

som angivits i ansökningen och/eller enligt tidsplanen ska UHR underrättas omedelbart 

om detta.  

Eventuella återlämnade medel kommer i möjligaste mån erbjudas övriga pågående 

projekt eller, i den mån det är genomförbart, att användas för ett nytt projekt med 

kortare projekttid.  

Beslut rörande avslag till projektansökningar kan inte överklagas. 

  

mailto:registrator@uhr.se
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Projektansökan 

1. Projektnamn 
Ange det sökta projektets namn. 

2. Projektsammanfattning 
Skriv en kort sammanfattning av er projektidé. 

Beskrivning av den sökande organisationen 

3. Administrativa uppgifter 
• Lärosäte / Yh-anordnare 

• Ev avdelning 

• Organisationsnummer 

• Kontaktperson 

• Firmatecknare 

• Adress 

• Postnummer 

• Ort 

• E-post 

• Telefon 

4. Beskriv tidigare erfarenhet av att utveckla och genomföra 
distansutbildning 
Beskriv era erfarenheter av att arbeta med distansutbildning. Beskriv både 
ordinarie verksamhet och medverkan i olika typer av utvecklingsprojekt. 

Exempel på bedömningskriterier: 

• Bedriver distansutbildning aktivt idag 

• Hur lång erfarenhet 

• Omfattning av distansutbildningen (deltagarantal, antal kurser m.m.) 

• Har distansutbildning som sin specialitet 

• Har bedrivit utvecklingsprojekt 

5. Beskriv tidigare erfarenhet av att genomföra distansutbildning i 
glesbygdskommuner 
Beskriv vilken erfarenhet ni har av att erbjuda och genomföra distansutbildning i 
den typ av kommuner som anges som särskilt prioriterade i uppdraget. Även här är 
UHR intresserade både av pågående och tidigare verksamhet, samt medverkan i 
olika typer av projekt. 
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Exempel på bedömningskriterier: 

• Bedriver verksamhet aktivt idag 

• Hur lång erfarenhet 

• Hur många kommuner 

• Vilken typ av kommuner 

• Formaliserat och utvecklat samarbete med lokala och regionala aktörer 

• Erfarenhet av att fånga upp lokala utbildningsbehov 

• Erfarenhet av att fånga upp lokala behov och utforma anpassningar 

Projektinriktning 
Projekten ska adressera ett eller flera av dessa nedanstående utvecklingsområden. 
I er ansökan ska ni ange vilket eller vilka utvecklingsområden ni avser att arbeta 
med i projektet. Ni har också möjlighet att presentera ett eget utvecklingsområde 
som ni bedömer skulle ha stor betydelse för kvalitet och genomströmning i 
distansutbildning.  

Prioriterade utvecklingsområden är: 

• Genomströmning – hur en ökad kvalitet inom distansutbildningen ökar 

andelen studenter som slutför sin utbildning? 

• Breddad rekrytering – hur kan antalet studenter boende i glesa och 

mycket glesa landsbygdskommuner öka inom högre utbildning och 

yrkeshögskola? 

• Anpassning till kortutbildade – hur kan distansutbildningen utvecklas så 

den i större utsträckning kan anpassas för individer med kortare formell 

utbildningsbakgrund? 

6. Vilket eller vilka utvecklingsområden avser projektet att adressera? 
• Genomströmning 

• Rekrytering 

• Anpassning till kortutbildade 

• Eget utvecklingsområde (beskriv området) 

7. Vilka faktorer anser ni påverkar utvecklingsområdet? 
Beskriv vilka faktorer som är avgörande för det eller de utvecklingsområde(n) ni vill 
adressera. Beskriv nuläget inom det aktuella utvecklingsområdet. UHR vill se att ni 
har en god uppfattning om behoven kring de frågor som ni tänker arbeta med. Att 
tydligt kunna beskriva det område man har för avsikt att verka inom är avgörande 
för att kunna genomföra ett framgångsrikt projekt. 

Exempel på bedömningskriterier: 

• Grad av insikt i utvecklingsområdet 

• Hur väl beskrivs orsakssambanden 

• Beskrivningen baserar sig på studier eller egen erfarenhet 
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8. Hur avser projektet arbeta med de faktorer som påverkar 
utvecklingsområdet? 
Beskriv de åtgärder eller aktiviteter projektet avser att utveckla för att påverka och 
förändra de faktorer ni beskrivit under fråga 7. Beskriv också era förutsättningar 
för att genomföra de planerade åtgärderna. 

Exempel på bedömningskriterier: 

• Grad av koppling och relevans mellan det beskrivna problemet och de 

beskrivna insatserna 

• Har organisationen förmåga att genomföra de beskrivna insatserna 

9. På vilket sätt bedömer ni att projektet kan påverka utvecklingsområdet? 
Beskriv den målsituation ni anser er kunna uppnå med projektet. Om er 
beskrivning under punkt 7 är ett nuläge, hur ser ert målläge ut efter ett 
framgångsrikt projekt? 

Exempel på bedömningskriterier: 

• Grad av relevans mellan insats och förväntad effekt 

• Effekt inom pedagogik och innehåll i distansutbildningen 

10. Vilken mätbar förändring av nuläget bedömer ni att projektet kan leda 
till? 
Beskriv så långt som möjligt i mätbara termer vad projektets utfall kan bli. Det UHR 
i första hand vill veta är om projektet kan komma att få avsevärda effekter för 
kommuner, målgrupper m.fl.  

Exempel på bedömningskriterier: 

• Stor eller liten effekt 

• Relevans mellan beskriven påverkan och beskriven effekt 

• Balans mellan effekt och bedömd framgång. Ett projekt med potential att 

skapa avgörande effekt kan ibland vara viktigt att genomföra även om 

osäkerheten för framgång är större. 
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11. Vilken eller vilka glesbygdskommuner kommer ni att bedriva projektet 
inom? 
Beskriv vilken eller vilka kommuner ni avser att bedriva projektet inom. UHR 
behöver dessa uppgifter för att säkerställa att det finns projekt som bedrivs inom 
de kommuner som prioriteras i uppdraget 1. 

Exempel på bedömningskriterier: 

• Finns kommunen / kommunerna med på listan över prioriterade 

kommuner 

• Har kommunen kommunerna av någon annan anledning särskilda behov 

12. Vilken forskning/evidens grundar ni er projektidé på? 
Beskriv eventuella teorier eller beprövade erfarenheter som ni grundar ert 
projektupplägg på. 

Exempel på bedömningskriterier: 

• Finns det tydliga kopplingar till forskning 

• Graden av evidens i egna eller andras erfarenheter 

13. På vilket sätt anser ni att projektet bidrar till en kvalitetshöjning av 
distansutbildning 
Eftersom projekten förutom ovan beskrivna syften, även ska leda till en generell 
kvalitetshöjning av distansutbildningen vill UHR att ni beskriver på vilket sätt ert 
projekt kan bidra till en sådan kvalitetshöjning. 

Exempel på bedömningskriterier: 

• Hur tydlig är kopplingen mellan projektet och den beskrivna 

kvalitetshöjningen 

• Graden av kvalitetshöjning 

Utvecklingsområden 
Projekten ska utveckla formerna för distansutbildning. Här anser UHR att det finns 
några avgörande utvecklingsområden.  

1. Pedagogik och/eller didaktik, där både idéer om lärandet och idéer om 

undervisningsformerna behöver utvecklas  

2. Användningen av teknik för att understödja de pedagogiska och didaktiska 

strategier som präglar distansutbildning 

                                                           
1 Landsbygdskommittén lyfter fram 23 kommuner i Sverige som har störst utmaningar: 
Pajala, Övertorneå, Överkalix, Jokkmokk, Arjeplog, Arvidsjaur, Sorsele, Storuman, 
Malå, Norsjö, Lycksele, Vilhelmina, Dorotea, Åsele, Strömsund, Ragunda, Bräcke, Berg, 
Härjedalen, Älvdalen, Malung/Sälen, Vansbro och Torsby. 
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3. Organisationen kring distansutbildning och organiserandet av 

distanslärandet.  

4. Samverkan med interna och externa aktörer som stödjer kvalitetshöjning 

och genomströmning av alla aspekter av utveckling och genomförande av 

distansutbildning 

Exempel på strategisk samverkan kan vara intern samverkan mellan 
projektorganisationen och en eventuell utvecklingsenhet hos 
utbildningsanordnaren, mellan projektet och lokala aktörer eller mellan lärosäten 
och yrkeshögskoleanordnare.  

14. På vilket sätt avser projektet utveckla pedagogik och/eller didaktik i 
distansutbildning 
Beskriv innehåll i och omfattning av den tänkta pedagogiska och didaktiska 
utvecklingen inom projektet. UHR är intresserat både av nya metoder, användning 
av beprövade metoder i nya sammanhang och implementering av metoder som 
beskrivits i studier. UHR vill också att ni beskriver den förväntade effekten av 
utvecklingen. 

Exempel på bedömningskriterier: 

• Hur tydlig är kopplingen mellan aktiviteterna i projektet och den 

förväntade utvecklingen 

• Graden av utveckling 

• Innovationsgrad 

• Kopplingen mellan den utvecklade pedagogiken och/eller didaktiken och 

projektets problemområde 

15. På vilket sätt avser projektet utveckla teknikanvändningen inom 
distansutbildning? 
Beskriv den teknikanvändning ni planerar i projektet, samt den utveckling av 
teknikanvändningen ni planerar. Det finns ingen förväntan på utveckling av nya 
tekniska lösningar, utan det är den pedagogiska användningen av teknik som är 
intressant. 

Exempel på bedömningskriterier: 

• Hur tydlig är kopplingen mellan aktiviteterna i projektet och den 

förväntade utvecklingen 

• Graden av utveckling 

• Innovationsgrad 

• Kopplingen mellan den utvecklade teknikanvändningen och projektets 

problemområde 
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16. På vilket sätt avser projektet utveckla organisationen kring och 
organiserandet av distansutbildning? 
Beskriv både hur ni avser att utveckla er egen organisation kring distansutbildning, 
samt organiserandet av distansstudierna. UHR är intresserat av dessa frågor ur 
flera vinklar, dels från utbildningsorganisationen, dels från deltagare, 
samarbetspartners och eventuella fysiska studiemiljöer i målkommunerna samt 
digitala studiemiljöer. 

Exempel på bedömningskriterier: 

• Hur tydlig är kopplingen mellan aktiviteterna i projektet och den 

förväntade utvecklingen 

• Graden av utveckling 

• Innovationsgrad 

• Kopplingen mellan den organisationsutvecklingen och projektets 

problemområde 

• Hur stor är påverkan på den nuvarande organiseringen eller 

organisationen 

17. Vilken samverkan kommer att genomföras i projektet? 
Beskriv den samverkan ni avser att genomföra i projektet. Beskriv parterna och 
motivera syftet med samverkan. Beskriv även de förväntade effekterna av 
samverkan. 

Exempel på bedömningskriterier: 

• Omfattning av samverkan – hur många aktörer 

• På vilken nivå och med vilket innehåll planeras samverkan 

• Innehåller projektet element av strategisk samverkan 

• Relevans i valet av samverkanspartner 

• Samverkan mellan olika utbildningsanordnare 
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Projektets förankring i den egna organisationen 
Det är viktigt att projektet är förankrat inom den egna organisationen, såväl hos 
ledning som hos eventuell utvecklingsorganisation. Anledningen till detta är att 
projekten ska ha både ett verksamhetsutvecklande och ett 
organisationsutvecklande perspektiv. Dessutom bör organisationen ha en tydlig 
ambition att projektverksamheten ska övergå till reguljär verksamhet efter 
projekttiden. 

18. Beskriv hur projektet är förankrat i den egna organisationen 
Beskriv på vilka nivåer projektet är förankrat, samt hur förankringsarbetet gått till. 
Beskriv om projektet är sanktionerat och har stöd från organisationens ledning, 
samt om eventuell utvecklingsavdelning eller liknande inom organisationen är 
medverkande i projektet.  

Exempel på bedömningskriterier: 

• Grad och nivå av förankring i den egna organisationen 

• Egna utvecklingsresurser som är involverade i projektet 

19. Hur kommer projektet att arbeta för att utvecklad verksamhet ska 
fortleva efter projekttiden? 
Beskriv hur ni avser att inför, under och efter projekttiden att arbeta för att 
projektet övergår i reguljär verksamhet efter projekttiden. 

Exempel på bedömningskriterier: 

• Bedömd möjlighet att projektet lever vidare 

• Projektets förankring i ledningen 

Tidsplan 

20. Projektets tidsplan 
Beskriv de viktigaste aktiviteterna och förväntade milstolpar i projektet. 

Uppföljning 

21. Hur avser ni följa upp projektet och dess verksamhet? 
Beskriv det löpande uppföljnings- och kvalitetsarbetet inom projektet. Ange även 
eventuella modeller för kvalitetssäkring som ni tillämpar. 

Exempel på bedömningskriterier: 

• Bedömd kvalitet på uppföljningsarbetet 
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22. Hur avser ni att sprida kunskap efter projektet? 
Beskriv hur ni avser att sprida resultatet av projektet, både inom den egna 
organisationen och externt. 

Exempel på bedömningskriterier: 

• Bedömd effekt av kunskapsspridningen 

• Omfattningen av kunskapsspridningen 

Budget 
Maxbelopp att söka är 1 miljon kronor, inklusive administrativa kostnader. Det 
finns inget krav på medfinansiering av projektet. Det är dock av intresse för UHR 
att få en total överblick över projektets ekonomi, och av den anledningen finns en 
fråga om eventuell medfinansiering. Medfinansiering visar också på 
projektägarens engagemang i projektet och bidrar till bedömningen av projektets 
förankring i den egna organisationen och sannolikhet till fortlevnad efter 
projekttiden. Inköp eller utveckling av teknik får inte finansieras med UHR:s 
projektmedel. Schablon för administrativa kostnader får högst uppgå till 20 % och 
ska ingå i det angivna maxbeloppet. 

23. Projektkostnader 
• Interna lönemedel (inklusive LKP)  

• Externa lönekostnader / konsulter (inklusive ev. LKP) 

• Resekostnader  

• Uppföljning  

• Kostnader hos samarbetande part 

• Administrativt påslag (specificera vad som ingår) 

• Övriga kostnader (beskriv kostnadsposter) 

• Summa 

24. Projektmedel 
• Äskade medel (max 1 miljon kronor) 

• Egen finansiering  

• Summa 

25. Övrig information 

 


