
Arbetar du med landsbygdsutveckling? 
Vill du utvecklas i din yrkesroll eller din roll på hemmaplan? Söker 
du förstå landsbygdens möjligheter och problem eller söker du bra metoder 
för utvecklingsarbetet? Vill du dela med dig av din kunskap och dina 
erfarenheter? Då vet vi ett helt gäng som vill träffa dig!

SLU erbjuder en magisterexamen i landsbygdsutveckling med ett nordiskt 
perspektiv för dig som vill studera på distans och deltid (25%). 

Framtidsutsikter med beprövad erfarenhet
Landsbygdsutveckling är ett yrkesområde som växer. Detta 
innebär att arbetsmarknaden både blir bredare och djupare, 
vilket gör att breda formella utbildningar inom området alltmer 
efterfrågas. Kunskapen om hur man i olika situationer arbetar 
med landsbygdsutveckling byggs upp både av praktiker och 
av forskare. Vårt magisterprogram är en arena för möte mellan 
praktik och teori, mellan praktiker och teoretiker. Den kunskap 
och det nätverk du får tillgång till i programmet är en god grund 
för arbete på olika nivåer och i olika organisationer, såväl lokalt 
som nationellt och internationellt.

SLU erbjuder

Magisterexamen i 
landsbygdsutveckling, 

40 p, start ht-06

Universitetet som utbildar
och forskar för livet



Innehåll och upplägg
Programmet är tvärvetenskapligt och tar upp dagens komplexa 
situation på de svenska landsbygderna utifrån frågor om 
utvecklingstrender, hållbarhet, delaktighet, stad – land, 
globalisering, landskap och produktion, lokalt utvecklingsarbete. 
Vi studerar hållbar landsbygdsutveckling ur politiska, 
ekonomiska, kulturella, sociala, rumsliga och ekologiska 
perspektiv. Programmets moment anknyter till flera olika 
teman: utvecklingsteorier, demografi och befolkningsdynamik, 
institutionella och politiska förändringar, entreprenörskap, 
strategier för försörjning och ekonomisk utveckling i 
lokalsamhällen, kulturen som drivkraft och traditionsbärare, 
landskapets betydelse, samspelet mellan naturresursutnyttjandet 
och ekosystemens produktion och tjänster, kommunikation och 
konflikthantering samt lärande och metoder i arbetet.

Utbildningen omfattar 40 poäng varav 20 poäng består av 
tre obligatoriska kurser och 10 poäng av uppsatsskrivande. 
De resterande 10 poängen väljs ur ett antal kurser á 5 
poäng.

Obligatoriska kurser
• Landsbygdsutvecklingens grunder, 10 poäng
• Landsbygdens drivkrafter och processer, 5 poäng
• Att arbeta med landsbygdsutveckling, 5 poäng
• Magisteruppsats, 10 poäng

Valbara kurser (fler kurser planeras):
• Processledning för landsbygdsutveckling, 5 poäng
• Landskap och historisk identitet, 5 poäng
• Utvärdering och lärande i utvecklingsprojekt, 5 poäng
• Deltagande naturresursförvaltning, 5 poäng

Förkunskaper
Utöver grundläggande behörighet krävs akademisk examen 
om minst 120 poäng samt minst ett års verksamhet inom 
landsbygdsutveckling. Verksamheten kan exempelvis vara 
företags- och sysselsättningsutveckling, boende- och servicefrågor, 
utbildnings- och kulturfrågor. Arbetet kan ske inom ramen för 
anställning, egen verksamhet eller som ideellt arbete i exempelvis 
byautvecklingsgrupper.

De första tio poängen ges också som fristående kurs med grund-
läggande behörighet och ett års arbetslivslivserfarenhet som 
förkunskapskrav.

Vill du ha mer information 
kan du kontakta:

Yvonne Gunnarsdotter
018-67 17 57

Yvonne.Gunnarsdotter@sol.slu.se

Thomas Norrby
018-67 18 89

Thomas.Norrby@sol.slu.se

Cecilia Waldenström
018-67 18 12

Cecilia.Waldenstrom@sol.slu.se

SLU
Institutionen för stad och land

Box 7012
750 07 Uppsala

Besöksadress:
Ulls väg 28B

tel: 018-67 10 00 (vx)
fax: 018-67 35 12

Anmälan
Anmälan till programmet görs 

på särskild blankett som du hittar 
på www.slu.se, klicka vidare till 

”Utbildning” och sedan ”Anmälan”.

Anmälningskoden till programmet 
är 81004. Anmälan skickar du 
tillsammans med erforderliga 

intyg om att du uppfyller 
förkunskapskraven till 

SLU, Studerandeavdelningen, 
Box 7010, 750 07 Uppsala.


