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Tilsynssensorrapport fra Inger Hanssen-Bauer 10.12.2012 

1. Bakgrunnsinformasjon 

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

Denne rapporten er basert på materiale mottatt for emnene GEF2200, GEF2220, GEF2500, GEF2610, og 

GEF4600 

 

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. Dette ble beskrevet i rapport av 14.02.2012.  

 

2.4. Andre kommentarer 

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

 

3. Vurdering av GEF2200 Atmosfærefysikk, vår 2012 

3.1. Evalueringsgrunnlag 

Bakgrunnen for denne evalueringen er: 

- Informasjon om pensum (mottatt tidligere) 

- Oppgaver fra midtprøve fra 27/3 2012  

- Oppgaver fra eksamen 13/6 2012  

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

- Karakterfordeling  

- Tilbakemelding fra studentene 

3.2.  Evaluering  

Jeg mener det er samsvar mellom pensumets volum og antall studiepoeng. Tilbakemeldinger fra studentene 

tyder på at også de mener at pensumslitteratur, kursinnhold og læringsmål korresponderer godt. 

Eksamensoppgavene var etter mitt skjønn klart formulert og relevante i forhold til pensum; og 

arbeidsmengden knyttet til eksamensoppgavene vurderes som rimelig i forhold til tilgjengelig tid (2 + 3 t). 

Studentevalueringen underbygger at evalueringsmetodene stort sett gir studentene mulighet til å vise hva de 

har lært (6 av 7 delvis eller helt enig i påstanden).  

 

Jeg vurderer eksemplene på eksamensbesvarelser som er bedømt til A og E som rimelige i forhold til 

oppgavetekst, arbeidsmengde og tilgjengelig tid.  

 

Antall leverte besvarelser var 9, så det er ikke meningsfylt å vurdere resultatfordelingen i forhold til 

normalfordelingen. Gjennomsnittskarakteren var C, og 44 % av studentene fikk denne karakteren. En student 

fikk A, tre fikk B, fire C og en E. Det er ikke noe urimelig med en slik fordeling. 

 

Studentevalueringen tyder på at forelesningene i kurset er inspirerende, og at de dekker pensum godt. Det er 

delte meningen vedrørende antall forelesninger, men det opplyses ikke om de som er misfornøyd med 
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nåværende antall mener at det er for mange eller for få forelesninger. Erfaring tilsier at det ofte er delte 

meninger om dette. Gruppeøvelsene vurderes som svært nyttige, og nåværende omfang ser ut til å være nokså 

riktig, skjønt noen ønsker flere oppgaver.  

 

4. Vurdering av GEF2220 Værsystemer, vår 2012 

4.1. Evalueringsgrunnlag 

Bakgrunnen for denne evalueringen er:  

- Informasjon om pensum (mottatt tidligere) 

- Eksamensoppgaver fra 6/6 2012 

- Beste og dårligste besvarelse (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 (3t). 

 

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

normalfordelingen. Studentene fikk henholdsvis A, B, C og D, og gjennomsnittskarakteren lå følgelig midt 

mellom B og C. Det er ikke noe urimelig med en slik fordeling.    

 

5. Vurdering av GEF2500 Geofysisk fluidmekanikk, vår 2012 

5.1. Evalueringsgrunnlag 

Bakgrunnen for denne evalueringen er: 

- Eksamensoppgaver fra 8/6 2012 

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

- Karakterfordeling  

- Periodisk emnerapport 

5.2.  Evaluering  

Eksamensoppgavene var klart formulert. Jeg vurderer arbeidsmengden knyttet til eksamensoppgavene som 

innenfor rimelighetens grenser i forhold til tilgjengelig tid (3 t). På bakgrunn av den periodiske 

emnerapporten kan bør det likevel vurderes om eksamen skal utvides til 4 timer.  

 

Eksemplene på eksamensbesvarelser som er bedømt til B 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 fordelingen av karakterer var nokså symmetrisk 

omkring dette. Det er ikke noe urimelig med en slik fordeling.    

 

6. Vurdering av GEF2610 Fysisk Oseanografi, vår 2012  

6.1. Evalueringsgrunnlag 

Bakgrunnen for denne evalueringen er: 

- Informasjon om pensum (mottatt tidligere) 

- Eksamensoppgaver fra 4/6 2012.  

- NB: Jeg fikk fjorårets midtprøveoppgaver (1/4 2011), så der har jeg ikke kunnet vurdere 

spørsmålsformuleringen der. 
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- Beste og dårligste besvarelse med ståkarakter (A og D) 

- Karakterfordeling  

6.2.  Evaluering  

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

relevante i forhold til pensum.  Jeg mener arbeidsmengden knyttet til eksamensoppgavene virker rimelig i 

forhold til tilgjengelig tid (3 t). 

 

Bedømmelsen av beste og dårligste eksamensbesvarelse (A og D) anses som rimelige.  

 

Antall leverte besvarelser var 10, så det er ikke meningsfylt å vurdere resultatfordelingen i forhold til 

normalfordelingen. Gjennomsnittskarakteren var C, og 40% av studentene fikk denne karakteren, mens 40% 

fikk bedre og 20% fikk dårligere karakter. Det er ikke noe urimelig med en slik fordeling.    

 

7. Vurdering av GEF2610 Fysisk Oseanografi, vår 2012  

7.1. Evalueringsgrunnlag 

Bakgrunnen for denne evalueringen er: 

- Informasjon om pensum (mottatt tidligere) 

- Eksamensoppgaver fra 4/6 2012.  

- NB: Jeg fikk fjorårets midtprøveoppgaver (1/4 2011), så der har jeg ikke kunnet vurdere 

spørsmålsformuleringen der. 

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

- Karakterfordeling  

7.2.  Evaluering  

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

relevante i forhold til pensum.  Jeg mener arbeidsmengden knyttet til eksamensoppgavene virker rimelig i 

forhold til tilgjengelig tid (3 t). 

 

Bedømmelsen av beste og dårligste eksamensbesvarelse (A og D) anses som rimelige.  

 

Antall leverte besvarelser var 10, så det er ikke meningsfylt å vurdere resultatfordelingen i forhold til 

normalfordelingen. Gjennomsnittskarakteren var C, og 40% av studentene fikk denne karakteren, mens 40% 

fikk bedre og 20% fikk dårligere karakter. Det er ikke noe urimelig med en slik fordeling.    

 

8. Vurdering av GEF4600 Methods in Physical Oceanography  høst 2012 

8.1. Evalueringsgrunnlag 

Bakgrunnen for denne evalueringen er: 

- Informasjon om pensum (mottatt tidligere) 

- Eksamensoppgaver fra 3.12.2012 

- Beste og dårligste besvarelse (C og C) 

- Karakterskala (sammenheng poeng – karakter) 

8.2.  Evaluering  

Eksamensoppgavene er klart formulert, og relevante i forhold til pensum. Arbeidsmengden vurderes som 

rimelig i forhold til varighet av eksamen (3 t). Det var kun 2 kandidater, så det er ikke meningsfylt å vurdere 

resultatfordelingen. Begge kandidater fikk C. Den beste besvarelsen ligger nær grensen mellom C og B, men 

jeg er enig i at det er en C etter den karakterskalaen som benyttes.     
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9. Samlet vurdering av resultatfordelingen i fagmiljøet 

9.1. Evalueringsgrunnlag 

Bakgrunnen for denne evalueringen er karakterfordelingen vist i figuren nedenfor 

 
Figur 1. Prosentvis karakterfordeling totalt for alle kurs rapporten omfatter (33 studenter; blå søyler), 

samt for undergruppe bestående av  GEF2200-GEF2610 (31studenter).  

9.2.  Evaluering av karakterfordelingen 

Fordelingen av karakterer ligger så nær opptil forventet langtids gjennomsnitt som kan forventes med et 

utvalg på drøyt 30 studenter. Dette tyder på at karaktervurderingen i fagmiljøet jevnt over følger 

forutsetningene. 

 

10. Redegjørelse for de drøftinger som er gjort med fagmiljø/fakultet underveis 

Se rapport av 14.02.2012 

 

 

11. Anbefalinger for fagmiljøets videre arbeid 

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

 

11.1 Vurderingsordningen 

Vurderingsordningen ser ut til å fungere som forutsatt.    

 

11.2 Standarden på studietilbudet  

Totalt sett dekker kursporteføljen  fagområdet godt. I de fagene der jeg har mottatt pensumlister er 

min vurdering at innholdet samsvarer med det som forespeiles i de respektive emnebeskrivelsene, og 

at kursene ligger på forventet faglig nivå. De studentevalueringene jeg har mottatt bekrefter dette, og 

gir gode tilbakemeldinger på forelesningene. Gruppeøvelser anses av studentene som en svært viktig 

del av undervisningen i disse kursene, og de får svært gode tilbakemeldinger.  

 

 

    

 

Bø 10.12.2012      
Inger Hanssen-Bauer 

 


