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Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til reglerne i den bachelorstudieordning den
studerende er indskrevet på.
Fagmodulbeskrivelsen træder i kraft pr. 1. september 2021, og gælder for alle studerende. For studerende optaget før 1.
september 2021 – se eventuelle overgangsregler sidst i dokumentet.
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1. Om uddannelsen
1.1 Uddannelsens formål og kompetenceprofil - faglige og erhvervsrelevante
kompetencer
Formålet med fagmodulet er, at videreudvikle viden, færdigheder og kompetencer opnået på basisdelen, med henblik
på, at den studerende:
•
•
•
•

opnår viden om det valgte fagmoduls discipliner, hovedtraditioner og genstandsfelter,
kan anvende det valgte fagmoduls væsentligste teorier og metoder,
forstår det valgte fagmoduls rolle i bacheloruddannelsens hovedområde, og kan reflektere over den.
kan begrunde og vælge relevante løsnings- og analysemodeller.

Formålet med Fagmodul i Geografi er:
at medvirke til uddannelsen af bachelorer med Geografi. Bachelorer med fagmodulet i Geografi kan identificere,
analysere og formidle lokale, nationale og globale rumlige problemstillinger tværvidenskabeligt og problemorienteret
med udgangspunkt i en geografisk forståelse.
Fagmodulet i Geografi beskæftiger sig med de stedsspecifikke, materielle, teknologiske og socio-rumlige dimensioner af
omverdenen samt med de geografiske processer heri, ud fra naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og
humanistiske videnskabstraditioner. Undervisningen skal medvirke til at uddanne bachelorer med Geografi, der er i
stand til at inddrage de rumlige og teknologiske aspekter af natur, kultur og samfund og er i stand til at anvende
relevante geografiske metoder og forståelsesrammer.
Fagmodulet i Geografi har til formål at den studerende tilegner sig grundlæggende viden og praktiske færdigheder inden
for den rumlige organisering af mennesker, steder og landskaber og selvstændigt kan anvende denne viden i
problemidentifikation i forbindelse med varetagelse af relevante erhvervsfunktioner. Fagmodulet skal give den
studerende en grundlæggende indføring i fagets genstandsfelter, begreber og faglige traditioner. Den studerende skal
kunne identificere og forstå, hvorledes man inden for faget Geografi strukturerer faglige problemstillinger og
producerer viden fra et rumligt perspektiv. Den studerende skal kunne anvende denne viden i analysen af en selvvalgt
problemstilling og opnå basale analytiske færdigheder, der kan knyttes til geografiske repræsentationer samt til
sammenhængene mellem følgende genstandsfelter:
• Samfundsgeografi i form af relevante teorier, begreber og modeller der belyser rum, samfund og magt. Med
udgangspunkt i samfundsmæssige processer behandles globalisering, by- og regionaludvikling samt
ressourcer, rumlig organisering og retfærdighed i byen og nationen.
• Naturgeografi og biogeografi i form af teorier og modeller, værktøjer og metoder. Med udgangspunkt i
modeller af forandringsprocesser indenfor geo- og biosfæren behandles globale processer, landskabsudvikling
samt miljø og ressourcemæssige problemstillinger.
• Kulturgeografi med viden i form af teorier, metoder og feltarbejde. Med udgangspunkt i kulturelle
forandringsprocesser og geografiske repræsentationer arbejdes der med skabelsen af kulturelle og nationale
identiteter og sociale fællesskaber på globalt, regionalt og lokalt niveau.
De rumlige dimensioner relateres til rumlig organisering, socio-kulturelle, økonomiske, teknologiske og politiske
forhold, til processer og funktioner og til hvordan disse kræfter former steder, landskaber og den rumlige organisering. I
fagmodulet arbejdes der med lokale, regionale og/eller globale eksistensvilkår. Der anvedes såvel kvalitative som
kvantitative metoder.
Under henvisning til Uddannelsesbekendtgørelsen §3 giver fagmodulet den studerende viden, færdigheder og
kompetencer inden for
Viden
• Grundlæggende viden om geografifagets analysetilgange, metoder, begreber og faglige traditioner, samt viden
om, hvordan disse historisk og aktuelt anvendes i analysen af geografiske problemstillinger
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• Viden om hvordan man beskæftiger sig tværvidenskabeligt, problemorienteret og kritisk med geografisk
relevante problemstillinger indenfor aspekter af natur, kultur og samfund. Samt viden om hvordan man
arbejder på et videnskabeligt niveau indenfor dét geografifaglige felt, den studerende har specialiseret sig
inden for
Færdigheder
• Færdighed i at anskue og analysere geografi-faglige tekster og problemstillinger i en bredere videnskabelig og
samfundsmæssig sammenhæng og kunne bruge geografisk viden i en tværfaglig sammenhæng
• Færdighed i at formidle indsigt i videnskabsteoretiske genstandsfelter herunder natur-, kultur-, humanistiskeog samfundsmæssige samt socio-materielle aspekter af geovidenskabelige problemstillinger
• Færdigheder i at anvende grundlæggende geografifaglige teknikker, værktøjer og metoder såvel skriftligt som
mundtligt
• Færdighed i at identificere og analysere videnskabelige problemstillinger med relevans for geografiske
problemstillinger, herunder at kunne anvende det relevante begrebsapparat og argumentere formelt og fagligt
korrekt
• Færdighed i at indsamle og anvende data og observationer
Kompetencer
• Kompetence til at kunne identificere og analysere rumlige mønstre og relationer i geofaglige sammenhænge
• Kompetence til at kunne vurdere og behandle større geografiske informationsmængder (data og litteratur) og
kunne foretage selvstændige dataindsamlinger
• Kompetence til at kunne tilegne sig videnskabelig produceret viden og tage stilling til videnskabelige
resultaters holdbarhed og rækkevidde inden for det geofaglige felt
• Kompetence til at kunne redegøre for og diskutere geografisk viden samt gøre brug af dette i løsningen af
tværfaglige problemstillinger
• Kompetence til at kunne generere ny viden på det geofaglige felt, der på en kreativ og innovativ måde kan
bidrage til problemløsninger

1.2 Sprog
Fagmodulet udbydes på dansk - med enkelte uddannelseselementer på engelsk.
Eksamenssproget er identisk med undervisningssproget.

1.3 Adgangskrav
Fremgår af universitets hjemmeside.

1.4 Normering og varighed
Fagmodulet er normeret til 35 ECTS.

1.5 Studienævn og censorkorps
Fagmodulet hører under Studienævn for Planlægning og Geografi
Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for Geografi.
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1.6 Hovedområdetilknytning
Uddannelsen hører under Det Teknisk-videnskabelige, Det Naturvidenskabelige og Det
Samfundsvidenskabelige hovedområde.

2. Uddannelsens forløb
2.1 Uddannelseselementer

Fagmodulet er normeret til 35 ECTS, og består af følgende uddannelseselementer:
ét projekt samt fagmodulkurserne 1-4
Fagmodulprojekt:
• Fagmodulprojekt i Geografi (15 ECTS)
Fagmodulkurser 1-3:
• Fagmodulkursus 1: Samfundsgeografi (5 ECTS)
• Fagmodulkursus 2: Naturgeografi (5 ECTS)
• Fagmodulkursus 3: Kulturgeografi (5 ECTS)
Fagmodulkurser 4 - udbydes i 3 forskellige varianter:
• Fagmodulkursus 4a: Geografi i praksis (5 ECTS)
• Fagmodulkursus 4b: Videregående samfundsvidenskabelig metode (5 ECTS)
• Fagmodulkursus 4c: Samfundsvidenskabelig analysestrategi (5 ECTS)
Studerende indskrevet på Den naturvidenskabelige Bacheloruddannelse skal tage kursus 4a.
Studerende indskrevet på Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, der vælger ét samfundsvidenskabeligt
fagmodul skal vælge kurset i Samfundsvidenskabelig analysestrategi (4c).
Studerende indskrevet på Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, der vælger to samfundsvidenskabelige
fagmoduler, skal vælge kurset i Samfundsvidenskabelig analysestrategi (4c) på sit andet fag, samt vælge ét af kurserne:
videregående samfundsvidenskabelig metode(4b) eller Geografi i praksis (4a).

Titel

Fagmodulprojekt i Geografi

Seneste ændring

2020

Undervisningssprog

Dansk eller Engelsk

Type

Projekt

ECTS-normering

15 ECTS

• Viden om det særegne geografiske perspektiv i projektets
genstandsfelt

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Indsigt i geografifaglige problemstillinger og teorier, der kan
belyse og anvendes til analyse/undersøgelse af den valgte
problemstilling.
• Viden om geografifaglige metoder der kan anvendes til analyse
af den valgte problemstilling
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• Færdighed i at kunne formulere og analysere en geografisk
relevant problemstilling.
• Færdighed i at kunne beherske og begrunde de teorier, der
anvendes i forbindelse med undersøgelsen af projektets
problemstilling.
• Færdigheder i at anvende kort og kartografiske elementer til
belysning af projektets problemstilling.
• Færdighed i at kunne formidle projektet på en klar, eksplicit og
forståelig måde, og kunne formidle indholdsmæssige resultater
og udfordringer i projektarbejdet
• Forstå og genkende det særegne geografiske perspektiv i
projektets genstandsfelt
• Kompetence til at begrunde og diskutere den valgte
faglitteraturs relevans og værdi i forhold til belysning af den
valge geografiske problemstilling
• Kompetence til at kunne anvende den valgte metodiske tilgang
korrekt og konsistent.
• Kompetence til at kunne evaluere procesforløbet i
projektarbejdet og reflektere over egen rolle heri.

Overordnet indhold

Den studerende skal gennem projektarbejdet gøre erfaringer med
selvstændigt at formulere og analysere problemstillinger i relation til
geografi.

Undervisnings- og arbejdsform

Projektskrivning og vejledning.

Aktiv og tilfredsstillende deltagelse.
Ved Aktiv og tilfredsstillende deltagelse forstås:
Deltagelse i: •Problemformuleringsseminar •Gruppedannelse •3
Workshops

Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

Hvis kravet om aktiv og tilfredsstillende deltagelse i
problemformuleringsseminaret ikke er opfyldt, skal der i stedet afleveres
et oplæg indeholdende som minimum indledning og rammesætning af
projektet samt problemformulering, midlertidig opgavebesvarelse samt
indledende formuleringer om metode. Oplægget skal have et omfang på
minimum 9.600 antal tegn inkl. mellemrum.
Hvis en projektgruppe ikke har opfyldt kravet om aktiv og
stilfredsstillende deltagelse i projektgruppedannelsen ved semesterstart,
skal gruppen aflevere et oplæg med et omfang på 9.600 antal tegn inkl.
mellemrum og må have et omfang på maksimalt 12.000 antal tegn inkl.
mellemrum om projektets problemstilling, emne etc. samtidig med
vejlederansøgningen. Det er en forudsætning for at der kan tildeles en
vejleder.
Hvis kravet om aktiv og tilfredsstillende deltagelse i 3 workshops ikke er
opfyldt, skal der for hver worksops, hvor den studerende har været
fraværende, afleveres et reflektionsnotat. reflektionsnotatet skal forholde
sig til workshopens formål, arbejdsmetode og litteratur og skal have et
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omfang på 7.200 antal tegn inkl. mellemrum og må have et omfang på
maksimalt 9.600 antal tegn inkl. mellemrum.

Prøveform
Mundtlig gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet.
Ved prøven tages der udgangspunkt i de studerendes
projektrapport. Prøven foregår som en samtale mellem de
studerende og bedømmerne.
Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for det faglige
område, der relaterer til projektrapporten.
Der foretages en individuel bedømmelse på baggrund af
projektrapport samt supplerende materiale og den enkelte
studerendes mundtlige præstation. Bedømmelsen er en samlet
bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation.
Grupperne kan bestå af 2-7 studerende.

Prøveformer

Projektrapporten skal for:
- 2 studerende have et omfang på 72.000-96.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på 108.000-144.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på 144.000-192.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på 180.000-240.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på 216.000-240.000 tegn inkl.
mellemrum.
- 7 studerende have et omfang på 216.000-240.000 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.

Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 studerende 60 minutter.
Ved 3 studerende 75 minutter.
Ved 4 studerende 90 minutter.
Ved 5 studerende 105 minutter.
Ved 6 studerende 120 minutter.
Ved 7 studerende 135 minutter.
Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i
bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: Alle.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ekstern censor.
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Titel

Fagmodulkursus 1: Samfundsgeografi

Seneste ændring

1.9.2020

Undervisningssprog

Dansk eller Engelsk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden :
• Teoretisk og empirisk indsigt i samfundets rumlige
organisering med fokus på by- og regional udvikling.
• Teoretisk og empirisk indsigt i hvordan samfundets rumlige
organisering forandres gennem erhvervsudvikling.
• Viden om grundlæggende samfundsgeografiske begreber og
diskussioner om rum, urbanisering, landdistrikter, migration,
ressourcer, teknologi og forskellighed.
• Færdigheder:
• Færdighed i at gennemføre en kritisk analyse af urbane,
nationale og globale samfundsmæssige spørgsmål ved hjælp af
relevante teorier og begreber.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdighed i at syntetisere og diskutere sekundær litteratur.
• Færdighed i at ræsonnere på en klart formidlet måde, som
leder til tydelige konklussioner.
• Kompetence til at artikulere et eksplicit rumligt perspektiv på
samfundets bæredygtig udvikling.
• Kompetencer:
• Kompetence til kritisk refleksion over og evaluering af
forskellige teoretiske og analytiske tilgange til studiet af
rumlige relationer i forskellige skalaer.

Mål
Målet med dette kursus er at introducere de studerende til geografiens
anskuelsesnåde gennem geografiske forståelser og forklaringer af
samfundets rumlige organisering.

Overordnet indhold

Studerende vil blive bekendt med de centrale begreber, sub-felter og
temaer i samfundsgeografien med fokus på by- og regionaludvikling.
Indhold
Kursets hovedidé er at der er en gensidig relation mellem rum og
samfund. Det anskueliggøres hvordan forskellige samfundsformer på
organiseres rumligt og hvordan omgivelserne og forskellige sociale,
økonomiske og politiske gruppers interesser spiller sammen .

8

Undervisnings- og arbejdsform

Undervisningsformen er primært forelæsninger med indlagte øvelser og
mindre opgaver. Mindre indlagte øvelser gennemføres som en del af
forelæsningen. Der kan være indlagt ekskursion(er) som en del af
undervisningen.

Prøveform
Individuel skriftlig portfolio.
Portfolioen består af 2 til 4 skriftlige produkter, hvoraf nogle
udarbejdes under kursusforløbet. Produkterne kan f.eks. være
øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, skriftligt
feedback, skriftlige refleksioner og skriftlige opgaver.
Udfærdigelsen af produkterne kan være underlagt
tidsbegrænsninger.

Prøveformer

Portfolioen skal have et omfang på 14.400-24,000 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Portfolioens specifikke indhold og form samt evt. vejledende
omfangskrav for de forskellige delprodukter fastsættes inden
kursets begyndelse og offentliggøres på study.ruc.dk.
Portfolioen afleveres samlet (uploades på eksamen.ruc.dk). Evt.
løbende delaflevering til den kursusansvarlige med henblik på
feedback erstatter ikke den samlede aflevering.
Afleveringsdatoen offentliggøres på study.ruc.dk.
Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.
Bedømmelse: 7-trinsskala.

Titel

Fagmodulkursus 2: Naturgeografi

Oversættelse af titel

Subject module course 2: Nature of Geography

Undervisningssprog

Dansk eller Engelsk

Type

Obligatorisk kursus.

ECTS-normering

5 ECTS

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Eksemplarisk og praktisk indsigt i hvordan geografi bidrager til
forståelse af samfundets naturgrundlag og vurdering af
naturudnyttelsens karakter.
• Kendskab til naturgeografiens faghistorie, identitet og
begrebsmæssige, metodiske og teoretiske udvikling.
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• Kendskab til hvorledes GIS kan anvendes i studiet af
landskabets udvikling.
• Kendskab til begreberne natur, miljø, råstoffer og ressourcer.
• Kendskab til hvorledes det globale miljø forandres.
• Færdighed i at kunne vurdere naturgeografiske
problemstillinger vha. relevante geografifaglige teorier og
metoder.
• Færdighed i at observere, registrere og indsamle data i felten
og anvende geografiske teknikker, herunder kartografi på
naturgeografiske problemstillinger.
• Færdighed i at anvende naturgeografiske metoder.
• Kompetence til at kunne vurdere, udvælge og anvende
geografiske forståelsesrammer og teorier til belysning af de
naturgeografiske, geologiske og økologiske processers samspil
og dynamik samt til analyser af landskabets udvikling.
• Kompetence til at kunne vurdere, udvælge og anvende
geografiske forståelsesrammer og teorier til belysning af de
naturgeografiske, geologiske og økologiske processers samspil
og dynamik.
• Kompetence til at anvende relevante kvantitative analyser og
forståelser i studiet af naturgeografiske processer.
• Kompetence til at vurdere og analysere landskabets og

Overordnet indhold

Med udgangspunkt i modeller og forandringsprocesser indenfor geo- og
biosfæren omhandler kurset klima- og landskabsudvikling,
naturanvendelse, landbrugets naturgrundlag samt råstof- og
miljøproblematikker.
Der lægges særlig vægt på at forstå naturgeografiske problemstillinger i
relation til de problemer menneskeheden står overfor, både i et nationalt
dansk og et globalt perspektiv.

Undervisnings- og arbejdsform

Undervisningsformen er primært forelæsninger med indlagte øvelser.
Mindre indlagte øvelser gennemføres som en del af forelæsningen. Der
kan være indlagt ekskursion(er) som en del af undervisningen ligesom
der kan være praktiske øvelser i GIS som en del af undervisningen.

Den studerende skal aflevere 4 opgaver, som skal godkendes.
Den studerende skal aktivt deltage i minimum 3 ud af 4 runder
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen peergrading.
Forudsætningskrav hvortil der knytter sig praktiske øvelser, kan ikke
erstattes af en omprøve.

Prøveformer

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.
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Hjemmeopgaven skal have et omfang på minimum 4.800 og
maksimum 7.200 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 3 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ingen.

Titel

Fagmodulkursus 3: Kulturgeografi

Oversættelse af titel

Subject module course 3: Cultural Geography

Seneste ændring

1.9.2020

Undervisningssprog

Dansk eller Engelsk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Eksemplarisk og praktisk indsigt i hvordan kulturgeografi
bidrager til forståelse af samfundets betydningsproduktion,
meningsdannelse og territoriale konflikter.
• Indsigt i kulturgeografiens faghistorie og teoretiske udvikling.
• Kendskab til kartografi, stedsanalyse, repræsentationsanalyser
og visuel geografi.
• Færdighed i at producere materiale om kulturgeografiske
problemstillinger og i at analysere den kulturelle kontekst ved
udvalgte geografiske lokaliteter.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdighed i at kunne analysere kulturgeografiske
problemstillinger ved hjælp af etnografiske, tekstorienterede og
visuelle metoder og teorier.
• Færdighed i at anvende kulturgeografiske metoder.
• Kompetence til at fortolke tekster, billeder, film, artefakter og
ytringer som geografiske udtryk for forskellige verdensbilleder.
• Kompetence til at kunne udvælge og anvende relevante
kulturgeografiske forståelsesrammer og teorier til vurdering af
kulturelle processers betydning for menneskers levevis og
identitetsdannelse i global og lokal kontekst.

Overordnet indhold
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Med udgangspunkt i kulturelle forandringsprocesser og geografiske
repræsentationer omhandler kurset skabelsen af identitet og sociale
fællesskaber på stedsspecifikke, lokale, regionale og globale niveauer.

Undervisnings- og arbejdsform

Undervisningsformen er primært forelæsninger med indlagte øvelser og
mindre opgaver. Mindre indlagte øvelser gennemføres som en del af
forelæsningen. Der kan være indlagt ekskursion(er) som en del af
undervisningen.
Det forventes, at den studerende deltager aktivt og på tilfredsstillende
måde i diskussioner. Det forventes, at de studerende i grupper på skift
indleder en kursusgang med at gennemgå centrale pointer.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave i en selvvalgt
problemstilling.

Prøveformer

Hjemmeopgaven skal have et omfang på 19.200-28.800 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 5 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.

Bedømmelse: 7-trinsskala.

Titel

Fagmodulkursus 4a: Geografi i praksis

Seneste ændring

1.9.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Valgfrit kursus.

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden om grundlæggende, geografisk relevante
feltarbejdsmetoder.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Viden om rammerne og begrænsningerne omkring forskellige
feltarbejdsmetoder.
• Viden om mangfoldigheden af metoder der kan anvendes i
geografisk forskning.
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• Viden om de fordele og begrænsninger forskellige tekniske
hjælpemidler danner omkring dataproduktionen.
• Beherske og anvende relevante geografiske metoder i
forbindelse med feltarbejde og dataproduktion.
• At kunne orientere sig i metodelitteraturen og sætte sig ind i
relevante metoders anvendelighed i konkrete sammenhænge.
• At relatere metoder til analyser og konkrete problemstillinger
og udfordringer.
• Kompetencer til at anvende relevante, geografiske metoder,
herunder bl.a. GIS og geo-data, kortlæsning og –design, mobile
platforme samt offentlige databaser, i analysen af komplekse
rumlige problemstillinger og planlægningsmæssige
udfordringer.
• Kompetence til at planlægge et feltarbejde og til at udføre
relevant dataindsamling og produktion ved hjælpe af relevante
tekniske hjælpemidler.
• Evnen til klart og præcist at kravspecificere rammer om
rumlige analyser samt at kunne formidle resultatet af disse til
ikke-eksperter.

Kurset indfører den studerende i et udvalg af relevante geografiske
feltarbejdsmetoder og tekniske hjælpemidler gennem praktisk
anvendelse og kritisk refleksion omkring metoderelevans og
analysestrategi.
Overordnet indhold

Undervisnings- og arbejdsform

Kurset adresserer geografiens metodemangfoldighed og herunder
kvantitative som kvalitative metoder samt ikke mindst GIS og geo-data.
Kurset arbejder målrettet med metodetriangulering og inddrager som en
central del forståelsen og brugen af digitale geografiske data, deres
produktion, analyse og visualisering. Kurset inddrager nutidige
teknologier og undersøger hvordan disse bidrager til
metodemangfoldigheden i geografien.

Kurset består af en række laboratorier. Et laboratorium i denne
sammenhæng er et længere undervisningsforløb der indeholder en
introducerende forelæsning, relevant litteratur, praktisk arbejde og
efterfølgende fælles refleksion. Kurset foregår primært på lokaliteter
uden for universitetet. Til kurset er knyttet en tre dages feltekskursion i
slutningen af kurset.

Aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse.
Ved aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse forstås:
- Metodeportfolio. Den studerende skal efter hvert laboratorium aflevere
et mindre skriftligt arbejde omhandlende det pågældende laboratoriums
metode. Indholdet kan variere og kan indeholde tekst, kort, skitser og
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen
andet. Der udarbejdes 6 til 8 mindre skriftligt arbejder. Mindst 6 mindre
skriftlige arbejder skal godkendes af underviser.
På baggrund af den udarbejdede metodeportfolio (se
eksamensforudsætninger herunder) samt deltagelse i den afsluttende
feltekskursion udarbejdes et individuelt reflektionspapir (skriftlig
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hjemmeopgave). Reflektionspapiret er et skriftligt produkt hvor den
studerende reflekterer over egen læring og de anvendte metoder.
Metodeportfolio kan udarbejdes i grupper.
- Deltagelse i en 3 dages feltekskursion, dvs. aktiv deltagelse i
gruppearbejde, dataproduktion og fremlæggelse under ekskursionen
Begge dele skal være godkendt før forudsætningskrav for at kunne gå til
eksamen er godkendte
Undervisningsdeltagelse, hvortil der knytter sig praktiske øvelser, kan
ikke erstattes af en prøve. Ovenstående kan derfor ikke erstattes at en
omprøve.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

Prøveformer

Hjemmeopgaven skal have et omfang på minimum 4.800 og
maksimum 9.600 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgaven påbegyndes under kurset.
Afleveringstidspunktet vil fremgå af universitetets hjemmeside.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Ingen.

Titel

Fagmodulkursus 4b: Videregående
samfundsvidenskabelig metode med 48-timers
eksamen

Oversættelse af titel

Advanced social science methodology course concluding in 48-hour
examination

Seneste ændring

01.09.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Valgkursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden på et videregående niveau om metodepraksis inden for
den metodespecialisering kurset omhandler.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdighed i at anvende den metodespecialisering kurset
omhandler på et videregående niveau.
• Kompetence til at reflektere over kursets metodespecialisering
ud fra videnskabelige vurderingskriterier.
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Undervisnings- og arbejdsform

Undervisningsformen er tilpasset træning og øvelse i metoden og kan
består af bl.a. forelæsninger, øvelser og studenteroplæg.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

Prøveformer

Hjemmeopgaven skal have et omfang på maksimalt 14.400 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 48 timer inkl. evt. helligdage.

Bedømmelse: 7-trinsskala.

Titel

Fagmodulkurus 4b: Videregående
samfundsvidenskabelig metodekursus med portfolio

Oversættelse af titel

Advanced social science methodology course concluding in portfolio

Seneste ændring

01.09.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Valgkursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden på et videregående niveau om metodepraksis inden for
den metodespecialisering kurset omhandler.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdighed i at anvende den metodespecialisering kurset
omhandler på et videregående niveau.
• Kompetence til at anvise metodiske løsninger ud fra de
præmisser kursets metodespecialisering fordrer
• Kompetence til at reflektere over kursets metodespecialisering
ud fra videnskabelige vurderingskriterier.

Undervisnings- og arbejdsform

Undervisningsformen er tilpasset træning og øvelse i metoden og kan
består af bl.a. forelæsninger, øvelser og studenteroplæg.

Prøveformer
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Prøveform
Individuel skriftlig portfolio.
Portfolioen består af 2 til 4 skriftlige produkter, som helt eller
delvist udarbejdes under kursusforløbet. Produkterne kan f.eks.
være øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, skriftligt
feedback, skriftlige refleksioner og skriftlige opgaver.
Udfærdigelsen af produkterne kan være underlagt
tidsbegrænsninger.
Portfolioen skal have et omfang på 12.000-31.200 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Portfolioens specifikke indhold og form samt evt. vejledende
omfangskrav for de forskellige delprodukter fastsættes inden
kursets begyndelse og offentliggøres på study.ruc.dk.
Portfolioen afleveres samlet (uploades på eksamen.ruc.dk). Evt.
løbende delaflevering til den kursusansvarlige med henblik på
feedback erstatter ikke den samlede aflevering.
Afleveringsdatoen offentliggøres på study.ruc.dk.
Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.
Bedømmelse: 7-trinsskala.

Titel

Fagmodulkursus 4b: Videregående metodekursus
med portfolio og obligatoriske præsentationer

Oversættelse af titel

Advanced social science methodology course concluding in portfolio and
mandatory presentations

Seneste ændring

01.09.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Valgkursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden på et videregående niveau om metodepraksis inden for
den metodespecialisering kurset omhandler.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdighed i at anvende den metodespecialisering kurset
omhandler på et videregående niveau.
• Kompetence til at reflektere over kursets metodespecialisering
ud fra videnskabelige vurderingskriterier.
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Undervisnings- og arbejdsform

Undervisningsformen er tilpasset træning og øvelse i metoden og kan
består af bl.a. forelæsninger, øvelser og studenteroplæg.

De studerende skal afholde 2 præsentationer i løbet af kurset. De
studerende får feedback på præsentationerne. Det er en forudsætning for
at gå til eksamen, at den studerende har afholdt præsentationerne i
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen forbindelse med undervisningsforløbet. Hvis den studerende er
forhindret i at holde de mundtlige oplæg i første omgang, skal den
studerende holde de mundtlige oplæg senere i kursusforløbet for at
kunne deltage i eksamen.

Prøveform
Individuel skriftlig portfolio.
Portfolioen består af 2 til 4 skriftlige produkter, som helt eller
delvist udarbejdes under kursusforløbet. Produkterne kan f.eks.
være øvelsesbesvarelser, talepapirer til præsentation, skriftligt
feedback, skriftlige refleksioner og skriftlige opgaver.
Udfærdigelsen af produkterne kan være underlagt
tidsbegrænsninger.

Prøveformer

Portfolioen skal have et omfang på 12.000-31.200 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Portfolioens specifikke indhold og form samt evt. vejledende
omfangskrav for de forskellige delprodukter fastsættes inden
kursets begyndelse og offentliggøres på study.ruc.dk.
Portfolioen afleveres samlet (uploades på eksamen.ruc.dk). Evt.
løbende delaflevering til den kursusansvarlige med henblik på
feedback erstatter ikke den samlede aflevering.
Afleveringsdatoen offentliggøres på study.ruc.dk.
Der foretages en samlet bedømmelse af portfolioen.
Bedømmelse: 7-trinsskala.

Titel

Fagmodulkursus 4b: Videregående
samfundsvidenskabelig metodekursus med skriftlig
eksamen

Oversættelse af titel

Advanced social science methodology course concluding in written
examination

Seneste ændring

01.09.2019

Undervisningssprog

Dansk
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Type

Valgkursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden på et videregående niveau om metodepraksis inden for
den metodespecialisering kurset omhandler.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdighed i at anvende den metodespecialisering kurset
omhandler på et videregående niveau.
• Kompetence til at anvise metodiske løsninger ud fra de
præmisser kursets metodespecialisering fordrer.
• Kompetence til at reflektere over kursets metodespecialisering
ud fra videnskabelige vurderingskriterier.

Undervisnings- og arbejdsform

Undervisningsformen er tilpasset træning og øvelse i metoden og kan
består af bl.a. forelæsninger, øvelser og studenteroplæg.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på maksimalt 19.200 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 21 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.

Bedømmelse: 7-trinsskala.
Prøveformer
Omprøve
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på maksimalt 19.200 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 48 timer inkl. evt. helligdage.

Bedømmelse: 7-trinsskala.

18

Titel

Fagmodulkursus 4b: Videregående
samfundsvidenskabelig metodekursus med skriftlig
opgave samt mundtlig poster-eksamen

Oversættelse af titel

Advanced social science methodology course concluding in written
assignment plus poster examination

Seneste ændring

01.09.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Valgkursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden på et videregående niveau om metodepraksis inden for
den metodespecialisering kurset omhandler.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdighed i at anvende den metodespecialisering kurset
omhandler på et videregående niveau.
• Kompetence til at anvise metodiske løsninger ud fra de
præmisser kursets metodespecialisering fordrer
• Kompetence til at reflektere over kursets metodespecialisering
ud fra videnskabelige vurderingskriterier.

Undervisnings- og arbejdsform

Undervisningsformen er tilpasset træning og øvelse i metoden og kan
består af bl.a. forelæsninger, øvelser og studenteroplæg.

Prøveform
Mundtlig gruppeprøve på baggrund af en bunden opgave (det
skriftlige produkt) samt en poster (størrelse: to A2-sider eller
tilsvarende) begge udarbejdet af gruppen.
De studerende starter prøven med en kort præsentation,
hvorefter prøven foregår som en samtale
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.
Grupperne kan bestå af 2-6 studerende.
Prøveformer

Det skriftlige produkt skal for:
- 2 studerende have et omfang på maksimalt 21.600 tegn inkl.
mellemrum.
- 3 studerende have et omfang på maksimalt 21.600 tegn inkl.
mellemrum.
- 4 studerende have et omfang på maksimalt 21.600 tegn inkl.
mellemrum.
- 5 studerende have et omfang på maksimalt 21.600 tegn inkl.
mellemrum.
- 6 studerende have et omfang på maksimalt 21.600 tegn inkl.
mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
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indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 eksaminander 20 minutter.
Ved 3 eksaminander 30 minutter.
Ved 4 eksaminander 40 minutter.
Ved 5 eksaminander 50 minutter.
Ved 6 eksaminander 60 minutter.
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte
studerendes præstation.
Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af produkt(er) og den
mundtlige prøve.
Tilladte hjælpemidler til prøven: Alle.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Intern medbedømmer.

Titel

Fagmodulkursus 4b: Videregående
samfundsvidenskabelig metodekursus med stedprøve

Oversættelse af titel

Advanced social science methodology course concluding in invigilated
examination

Seneste ændring

01.09.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Valgkursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden på et videregående niveau om metodepraksis inden for
den metodespecialisering kurset omhandler.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdighed i at anvende den metodespecialisering kurset
omhandler på et videregående niveau.
• Kompetence til at anvise metodiske løsninger ud fra de
præmisser kursets metodespecialisering fordrer.
• Kompetence til at reflektere over kursets metodespecialisering
ud fra videnskabelige vurderingskriterier.

Undervisnings- og arbejdsform

Undervisningsformen er tilpasset træning og øvelse i metoden og kan
består af bl.a. forelæsninger, øvelser og studenteroplæg.

Prøveformer
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Prøveform
Individuel skriftlig stedprøve i opgave(r) stillet af
kursusansvarlig.
Stedprøvens varighed er 4 timer.
Tilladte hjælpemidler ved stedprøven: Alle.

Bedømmelse: 7-trinsskala.

Titel

Fagmodulkursus 4c: Samfundsvidenskabelig
Analysestrategi

Oversættelse af titel

Subject module course 4c: Social Science Analysis Strategy

Seneste ændring

1.9.2019

Undervisningssprog

Dansk eller Engelsk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden:
• Viden om og kendskab til forskellige samfundsvidenskabelige
analysestrategier.
• Færdigheder:
• Færdighed i at udarbejde analysestrategi.
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdighed i at reflektere over videnskabelige
vurderingskriterier, herunder gennemførelsens kvalitet og
analysens struktur og transparens.
• Kompetencer:
• Kompetence til at evaluere konsekvenserne af de analytiske
valg.

Overordnet indhold

Kurset indeholder først en introduktion til forskellige
samfundsvidenskabelige analysestrategier. Formålet er at belyse og give
indsigt i, hvordan man kommer fra problemstilling, valg af teori og
empiri til udarbejdelse af en stringent, systematisk og reflekteret
analysestrategi. Dernæst en diskussion af hvordan empirisk materiale
organiseres og systematiseres, med mulighed for at specialisere sig
indenfor forskellige analysestrategiske retninger.
Det anbefales at studerende tager kurset parallelt med bachelorprojektet.

Undervisnings- og arbejdsform
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Kurset består af forelæsninger.

Prøveform
Mundtlig gruppeprøve på baggrund af en poster (AO 841 mm*
1189 mm) udarbejdet af gruppen.
Ved den mundtlige prøve tages der udgangspunkt i de
studerendes produkt og et oplæg fra hver af de studerende på
maksimalt 5 min., hvorefter prøven foregår som dialog.
Der kan ved prøven spørges ind til hele pensum.
Grupperne kan bestå af 2 til 4 studerende.
Eksaminationstiden inkl. votering fastsættes således:
Ved 2 eksaminander 15 minutter.
Ved 3 eksaminander 20 minutter.
Ved 4 eksaminander 25 minutter.
Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte
studerendes præstation.
Der gives en samlet bedømmelse af produkt og den mundtlig
prøve.
Prøveformer

Tilladte hjælpemidler til prøven: Alle.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Intern medbedømmer.

Omprøve
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på maksimum 19.200
antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 48 timer inkl. evt. weekend og
helligdage.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Intern medbedømmer.

2.2 Studiemæssige bindinger
2.3 Anbefalede faglige forudsætninger
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Det anbefales, at den studerende har kendskab til kvantitative og kvalitative metoder, samt til videnskabsteoretiske
overvejelser og deres sammenhæng med metodiske valg
Det anbefales, at den studerende forud for eller sideløbende med fagmodulprojektet har gennemført/gennemfører
fagmodulkurserne 1 + 2 + 3.

3. Overgangsregler
3.1 Overgangsregler

4. Godkendelse
4.1 Godkendt af studienævnet
Studienævn for Planlægning og Geografi den
27. oktober 2020
.

Censorformandskabet er orienteret om ændringer, inden studieordningen træder i kraft.

4.2 Godkendt af rektor
Godkendt af rektor Hanne Leth Andersen den
11. januar 2021
.
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