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Tilsynssensorrapport for 2011 fra Inger Hanssen-Bauer 

1. Bakgrunnsinformasjon 

 
1.1. Emner, emnegruppe(r), studieprogram eller fag rapporten er gyldig for 

Denne rapporten er basert på materiale mottatt for emnene GEO1030, GEF1100, GEF2200, GEF2210, 

GEF2220, GEF2500, GEF2610, GEF4320, GEF4500, GEF4510 og GEF4610 

 

1.2. Tilsynssensors funksjonsperiode 

Tilsynsperioden startet i 2011, og jeg er oppnevnt som tilsynssensor ut 2013. 

 

2. Utforming av arbeidet  

 

2.1.  Hvilke deler av vurderingsarbeidet er det gjort avtale om at du som tilsynssensor skal delta i  

Jeg skal vurdere at pensum står i forhold til antall studiepoeng, at eksamensoppgaver er rimelige i forhold til 

pensum, at arbeidsmengden i oppgavene står i forhold til varigheten av eksamenen, og at karakterskalaen 

benyttes korrekt. Det siste skal jeg vurdere utfra utvalgte enkeltprestasjoner pluss karakterfordelingen. 

 

2.2. Prinsipper for eventuell utvelgelse av studentenes enkeltprestasjoner i forbindelse med tilsyn med 

karaktersetting 

Jeg mottar den beste og den dårligste av de eksamensbesvarelsene som vurderes til ståkarakter. 

  

2.3. Møter med fagmiljøet. Antall, deltakere, hovedtemaer.  

Møte med fagmiljøet ble avholdt 20. januar 2012 kl. 10-11. På møtet deltok Jon Egill Kristjansson, Joe 

Lacasce, Frode Stordal og Jan Erik Weber. Vi hadde en generell diskusjon om bruk av karakterskalaen, samt 

hva slags informasjon som skal sendes til tilsynssensor. Vi diskuterte også tilsynssensors rolle ved både 

skriftlig og muntlig eksamen.  

 

2.4. Andre kommentarer 

Felles møte for tilsynssensorer ved Geofag ble avholdt 20. januar 2012 kl. 11-12.  

 

3. Vurdering av GEO1030 Vind, strøm og klima, høst 2010 og 2011 

3.1. Evalueringsgrunnlag 

Bakgrunnen for denne evalueringen er: 

- Informasjon om pensum 

- Eksamensoppgaver fra 15/12 2010 og 13/12 2011 

- Beste og dårligste besvarelse med ståkarakter i 2010 og 2011 (A og E begge år) 

- Karakterfordeling i 2010 og 2011  

3.2.  Evaluering  

Det er samsvar mellom pensumets volum og antall studiepoeng. Eksamensoppgavene var klart formulert og 

relevante i forhold til pensum både i 2010 og 2011.  Arbeidsmengden knyttet til eksamensoppgavene 

vurderes som rimelig i forhold til tilgjengelig tid (4 t). 

 

Eksemplene på eksamensbesvarelser som er bedømt til A og E anses som rimelige i forhold til oppgavetekst 

arbeidsmengde og tilgjengelig tid. 

 

Antall besvarelser var 38 i 2010 og 58 i 2011, og det er derfor meningsfullt å se på karakterfordelingen, 

særlig når resultatene kombineres. Fordelingen var begge år nokså symmetrisk om C. I gjennomsnitt fikk ca 

10% av besvarelsene A og  omtrent like mange  E, ca 23% fikk B og omtrent like mange D, og  ca 34% fikk 

C. Dette vitner om at karakterskalaen brukes riktig.         
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4. Vurdering av GEF1100 Klimasystemet, høst 2011 

4.1. Evalueringsgrunnlag 

Bakgrunnen for denne evalueringen er: 

- Informasjon om pensum 

- Eksamensoppgaver fra 2/12 2011 

- Beste og dårligste besvarelse med ståkarakter (A og D) 

- Karakterfordeling  

4.2.  Evaluering  

Det er samsvar mellom pensumets volum og antall studiepoeng. Eksamensoppgavene var klart formulert og 

relevante i forhold til pensum.  Arbeidsmengden knyttet til eksamensoppgavene vurderes som rimelig i 

forhold til tilgjengelig tid (4 t). 

 

Eksemplene på eksamensbesvarelser som er bedømt til A og D anses som rimelige i forhold til oppgavetekst 

arbeidsmengde og tilgjengelig tid. Jeg bedømmer D-besvarelsen som nær grensen mot E, men er enig i at den 

bør aksepteres som en D.  

 

Antall leverte besvarelser var 24, så det er meningsfylt å vurdere resultatfordelingen selv om visse avvik fra 

normalfordeling må forventes. Gjennomsnittskarakteren var C, og 46 % av studentene fikk denne karakteren. 

Det var 34 % som fikk bedre, likelig fordelt mellom A og B, mens 20% fikk D. Fordelingen har følgelig noe 

flere A-er og færre E-er enn forventet langtidsmiddel. Avviket er godt innenfor det som må forventes av 

variasjon fra år til år. Det må dessuten nevnes at to studenter avbrøt eksamen og ikke leverte besvarelse. Det 

kan meget vel ha bidratt til en viss skjevhet i resultatene.   

 

5. Vurdering av GEF2200 Atmosfærefysikk, vår 2011 

5.1. Evalueringsgrunnlag 

Bakgrunnen for denne evalueringen er: 

- Informasjon om pensum 

- Eksamensoppgaver fra 10/6 2011 

- Beste og dårligste besvarelse med ståkarakter (A og E) 

- Karakterfordeling  

5.2.  Evaluering  

Det er samsvar mellom pensumets volum og antall studiepoeng. Eksamensoppgavene var klart formulert og 

relevante i forhold til pensum.  Arbeidsmengden knyttet til eksamensoppgavene vurderes som rimelig i 

forhold til tilgjengelig tid (3 t). 

 

Eksemplene på eksamensbesvarelser som er bedømt til A og E anses som rimelige i forhold til oppgavetekst 

arbeidsmengde og tilgjengelig tid.  

 

Antall leverte besvarelser var 8, så det er ikke meningsfylt å vurdere resultatfordelingen i forhold til 

normalfordelingen. Gjennomsnittskarakteren var C, og 25 % av studentene fikk denne karakteren. Det var én 

besvarelse som fikk strykkarakter. Det er ikke noe urimelig med en slik fordeling.        

 

6. Vurdering av GEF2210 Regionale og globale luftforurensninger høst 2011 

6.1. Evalueringsgrunnlag 

Bakgrunnen for denne evalueringen er: 

- Eksamensoppgaver fra 9/12 2011 

- Beste og dårligste besvarelse med ståkarakter (A og E) 

- Karakterfordeling 
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6.2.  Evaluering  

Eksamensoppgavene var klart formulert.  Arbeidsmengden knyttet til eksamensoppgavene er muligens noe 

høy forhold til tilgjengelig tid (3 t), men den bør nok ikke økes. 

 

Eksemplene på eksamensbesvarelser som er bedømt til A og E anses som rimelige i forhold til oppgavetekst 

arbeidsmengde og tilgjengelig tid.  

 

Antall leverte besvarelser var 8, så det er ikke meningsfylt å vurdere resultatfordelingen i forhold til 

normalfordelingen. Gjennomsnittskarakteren var C, men ingen av studentene fikk denne karakteren. Fem 

besvarelser fikk D/E, og 3 A/B. Det er ikke noe urimelig med en slik fordeling.        

 

7. Vurdering av GEF2220 Værsystemer, vår 2011 

7.1. Evalueringsgrunnlag 

Bakgrunnen for denne evalueringen er:  

- Informasjon om pensum 

- Eksamensoppgaver fra 1/6 2011 

- Beste og dårligste besvarelse med ståkarakter (A og E) 

- Karakterfordeling  

7.2.  Evaluering  

Det er samsvar mellom pensumets volum og antall studiepoeng. Eksamensoppgavene var klart formulert og 

relevante i forhold til pensum.  Arbeidsmengden knyttet til eksamensoppgavene vurderes som rimelig i 

forhold til tilgjengelig tid (3t). 

 

Eksemplene på eksamensbesvarelser som er bedømt til A og E anses som rimelige i forhold til oppgavetekst 

arbeidsmengde og tilgjengelig tid. 

  

Antall leverte besvarelser var 6, så det er ikke meningsfylt å vurdere resultatfordelingen i forhold til 

normalfordelingen. Gjennomsnittskarakteren var C. En tredjedel av studentene fikk denne karakteren, mens 

to var bedre og to dårligere. Det er ikke noe urimelig med en slik fordeling.    

 

8. Vurdering av GEF2500 Geofysisk fluidmekanikk, vår 2011 

8.1. Evalueringsgrunnlag 

Bakgrunnen for denne evalueringen er: 

- Eksamensoppgaver fra 7/6 2011 

- Beste og dårligste besvarelse med ståkarakter (A og D) 

- Karakterfordeling  

8.2.  Evaluering  

Eksamensoppgavene var klart formulert.  Arbeidsmengden knyttet til eksamensoppgavene vurderes som 

rimelig i forhold til tilgjengelig tid (3 t). 

 

Eksemplene på eksamensbesvarelser som er bedømt til A og D anses som rimelige i forhold til oppgavetekst 

arbeidsmengde og tilgjengelig tid.  

 

Antall leverte besvarelser var 11, så det er ikke meningsfylt å vurdere resultatfordelingen i forhold til 

normalfordelingen. Gjennomsnittskarakteren var C, og 45% av studentene fikk denne karakteren, mens resten 

var likelig fordelt mellom bedre og dårligere. Det er ikke noe urimelig med en slik fordeling.    
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9. Vurdering av GEF2610 Fysisk Oseanografi, vår 2011 

9.1. Evalueringsgrunnlag 

Bakgrunnen for denne evalueringen er: 

- Informasjon om pensum 

- Eksamensoppgaver fra 30/5 2011 

- Beste og dårligste besvarelse med ståkarakter (C og D) 

- Kriterium for karaktergivning 

- Karakterfordeling  

9.2.  Evaluering  

Det er samsvar mellom pensumets volum og antall studiepoeng. Eksamensoppgavene var klart formulert og 

relevante i forhold til pensum.  Arbeidsmengden knyttet til eksamensoppgavene vurderes som rimelig i 

forhold til tilgjengelig tid (3 t). 

 

Eksemplene på eksamensbesvarelser som er bedømt til C og D anses som rimelige i forhold til oppgavetekst 

arbeidsmengde og tilgjengelig tid.  

 

Antall leverte besvarelser var 4, så det er ikke meningsfylt å vurdere resultatfordelingen i forhold til 

normalfordelingen. Gjennomsnittskarakteren var D, og 3 av studentene fikk denne karakteren, mens én fikk 

C. Det er ikke noe urimelig med en slik fordeling.    

 

10. Vurdering av GEF4320 Stråling og fjernmåling høst 2011 

10.1. Evalueringsgrunnlag 

Bakgrunnen for denne evalueringen er: 

- Karakterfordeling  

10.2.  Evaluering  

Antall kandidater var 4, så det er ikke meningsfylt å vurdere resultatfordelingen i forhold til 

normalfordelingen. En kandidat strøk. Gjennomsnittet av ståkarakteren var B. Det er ikke noe urimelig med 

en slik fordeling.   

 

11. Vurdering av GEF4500 Atmosphere-Ocean Dynamics høst 2011 

11.1. Evalueringsgrunnlag 

Bakgrunnen for denne evalueringen er: 

- Informasjon om pensum 

- Eksamensoppgaver fra 7/12 2011 

- Beste og dårligste besvarelse med ståkarakter (B og D) 

- Karakterfordeling  

11.2.  Evaluering  

Det er samsvar mellom pensumets volum og antall studiepoeng. Eksamensoppgavene var klart formulert og 

relevante i forhold til pensum.  Arbeidsmengden knyttet til eksamensoppgavene vurderes som rimelig i 

forhold til tilgjengelig tid (3 t). 

 

Eksemplene på eksamensbesvarelser som er bedømt til B og D anses som rimelige i forhold til oppgavetekst 

arbeidsmengde og tilgjengelig tid.  

 

Antall kandidater var 4, så det er ikke meningsfylt å vurdere resultatfordelingen i forhold til 

normalfordelingen. Gjennomsnittet av ståkarakteren var C, og to kandidater fikk denne karakteren, mens en 

fikk B og en fikk D. Det er ikke noe urimelig med en slik fordeling.  
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12. Vurdering av GEF4510 Atmosphere and Oceans on Computers  høst 2011 

12.1. Evalueringsgrunnlag 

Bakgrunnen for denne evalueringen er: 

- Karakterfordeling  

12.2.  Evaluering  

Antall kandidater var 4, så det er ikke meningsfylt å vurdere resultatfordelingen i forhold til 

normalfordelingen. Gjennomsnittet av karakteren var B, og det var 2 studenter som fikk denne karakteren 

mens de andre fikk henholdsvis A og C. Det er ikke noe urimelig med en slik fordeling.   

 

13. Vurdering av GEF4610 Dynamical Oceanography II  høst 2011 

13.1. Evalueringsgrunnlag 

Bakgrunnen for denne evalueringen er: 

- Karakterfordeling  

13.2.  Evaluering  

Det var kun 1 kandidat, så det er ikke meningsfylt å vurdere resultatfordelingen. Kandidaten fikk C.   

 

14. Samlet vurdering av resultatfordelingen i fagmiljøet 

14.1. Evalueringsgrunnlag 

Bakgrunnen for denne evalueringen er karakterfordelingen vist i figuren nedenfor 

 
Figur 1. Prosentvis karakterfordeling totalt for alle kurs rapporten omfatter (169 studenter; svarte søyler), 

samt for undergrupper bestående ab GEO1030 (95 studenter), GEF1100-GEF2610 (61studenter), og 

GEF4320-GEF4560 (13studenter).  

14.2.  Evaluering av karakterfordelingen 

Fordelingen av karakterer totalt sett (svarte søyler i figur 1) ligger nær opptil det som skal forventes i 

gjennomsnitt over tid. Dette tyder på at karaktervurderingen i fagmiljøet jevnt over følger forutsetningene. 

 

For master/doktorgradskursene (røde søyler) ligger nivået noe høyere. Dette bør forventes, da det på grunn av 

opptakskrav vil være en overvekt av gode studenter i denne gruppen.  For øvrig må det bemerkes at denne 

gruppen omfatter kun 13 kandidater, og at fordelingen derfor vil være gjenstand for tilfeldige variasjoner.  
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15. Redegjørelse for de drøftinger som er gjort med fagmiljø/fakultet underveis 

I møte med fagmiljøet 20. januar kl. 10 diskuterte vi bl.a. tilsynssensors rolle ved både skriftlig og muntlig 

eksamen (jfr. 2.3). Vi konkluderte med at vurderingen av fag med skriftlig eksamen skal bygge på a) 

informasjon om pensum, b) eksamensoppgaver, c) beste og dårligste besvarelse med ståkarakter, d) 

karakterfordelingen for hele gruppen. For fag med muntlig eksamen konkluderte vi med at tilsynssensor skal 

gi en generell vurdering av omfanget av pensum, og bistå med en langsiktig overvåkning av 

karakterfordelingen.    

 

På det påfølgende felles møtet for tilsynssensorer ved Geofag (20. januar kl. 11) fikk jeg inntrykk av at 

administrasjonen ved Geofag forventer at tilsynssensorene også skal vurdere eksamensspørsmålene ved 

muntlig eksamen. Hvis dette skal ha praktisk betydning mener jeg spørsmålene må sendes tilsynssensor i 

forkant, da det jo ikke er klagemulighet ved muntlig eksamen.  Fagmiljøene og administrasjonen ved Geofag 

bør nok diskutere om dette er fornuftig bruk av ressurser, og bli enige om hvordan dette eventuelt skal 

praktiseres. Jeg vil uansett forholde meg til den informasjonen jeg får fra fagmiljøet/fakultetet og rapportere 

ut fra den. 

 

 

16. Anbefalinger for fagmiljøets videre arbeid 

Tilbakemelding til fagmiljøene om tilsynssensors evaluering og forslag/bidrag til forbedring av  

 

16.1 Vurderingsordningen 

På bakgrunn av de opplysningene jeg har mottatt vil jeg si vurderingsordningen ser ut til å fungere 

som forutsatt (jfr. seksjoner for de enkelte fag og felles oppsummering i seksjon 14).    

 

16.2 Standarden på studietilbudet  

I de fagene der jeg har mottatt pensumlister er min vurdering at innholdet samsvarer med det som 

forespeiles i de respektive emnebeskrivelsene, og de ligger på forventet faglig nivå. Så vidt jeg kan 

vurdere utfra mottatt informasjon pluss informasjon på nettet er emnegruppene godt strukturert, og 

det er en logiskoppbygning av studiene.  

 

16.3 Tilsynssensors vurderingsgrunnlag  

I fagene med skriftlig eksamen mener jeg vurderingsgrunnlaget beskrevet i seksjon 15, første avsnitt, 

har vært tilstrekkelig. Jeg har imidlertid ikke fått info om pensum i alle fag. 

 

I fag med muntlig eksamen savner jeg generelt informasjon om pensum. Der savner jeg i også en 

felles forståelse mellom fagmiljø og administrasjon om hva som er tilsynssensors oppgave, og 

følgelig hva slags informasjon tilsynssensor skal ha.    

  

 

 

 

    

 

Bø 14.02.2012      
Inger Hanssen-Bauer 

 


