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Hållfasthetslära 
/ Solid Mechanics / 

(SCB-kod 20301) 

Ämnesbeskrivning 
Hållfasthetslära är i första hand en grundläggande vetenskap, där stor vikt läggs vid begreppsanalysen 
och de allmänna mekaniska principerna. Ämnet omfattar analys av deformationer och spänningar i 
lastbärande konstruktioner. Dess tillämpade del ägnas åt metodik för analys och syntes av spännings- 
och deformationstillstånd samt åt dimensioneringsmetodik. Hållfasthetsberäkningar baserade på 
Finita Element Metoden utgör kärnan i modern simuleringsbaserad produktutveckling, där ämnet 
idag finner sin främsta tillämpning. Hållfasthetslära är ett grundläggande ämne inom ett flertal 
civilingenjörsprogram, masterprogram samt högskoleingenjörsprogram. 

Mål och syfte 
Gemensamma mål och syften med forskarutbildningen anges i inledningen av fakultetens 
Studiehandbok för utbildning på forskarnivå samt i högskoleförordningens examensordning 
(återgiven i bilaga till Studiehandboken). 
 
Målsättningen för forskarutbildningen i Hållfasthetslära är att ge en för yrkesmässig verksamhet 
tillfredsställande utbildning. Innehåll och omfattning är avpassade så att licentiatexamen och 
doktorsexamen bör kunna utgöra en lämplig bas för såväl fortsatt forskningsarbete som andra 
kvalificerade insatser inom näringslivet, t.ex. avancerat utvecklingsarbete, avancerade beräknings- 
och utredningsuppdrag samt högre lärar- och forskarbefattningar. För detta fordras: 

a) Grundliga kunskaper inom ämnets fundamentala delar och god kännedom om 
aktuella problemställningar inom ämnesområdet. 

b) Att stor vikt läggs vid vetenskaplig metodik, självständighet samt forskningskommunikation. 

Examen 
Forskarutbildning i hållfasthetslära leder till en doktorsexamen eller licentiatexamen. Den senare kan 
också utgöra en etapp i forskarutbildningen. Licentiatexamen omfattar minst 120 högskolepoäng 
varav kurser motsvarar studier om 40 högskolepoäng och avhandlingsarbetet motsvarar studier om 
80 högskolepoäng. Doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng varav kurser motsvarar studier om 
60 högskolepoäng och avhandlingsarbetet motsvarar studier om 180 högskolepoäng. 

Behörighet och urval 
Den grundläggande behörigheten samt allmänna principer för urval anges i fakultetens 
Studiehandbok för utbildning på forskarnivå. 

Särskild behörighet 

Behörig att antas till forskarutbildningen i hållfasthetslära är den som har avlagt examen på 
avancerad/master-nivå med inriktning mot ämnesområdet. 
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Utbildningens genomförande 
 

Kurser 
Kursprogrammet består av två delar. Den första delen består av kurser vilka ges enligt ett rullande 
schema. Förutom denna del förekommer andra kurser vilka ges då underlag och möjlighet finns. 
Kurser kan också väljas från andra ämnesområden eller från avancerad  nivå efter samråd med 
handledaren. 

Obligatoriska kurser i en doktorsexamen är Kontinuumsmekanik 10 hp, Materialmodeller 10 hp 
samt Avancerad FEM (inkluderande behandling av olinjära problem) 10 hp. 

Kurs i föreläsnings- eller seminarieform anordnas av ämnet om behov finns. Som kursledare kan 
specialister från andra högskolor anlitas. Likaledes bör studerande kunna följa speciella kurser 
vid andra högskolor. I övriga fall får innehållet i dessa kurser inhämtas genom självstudier i 
anvisad litteratur. 

Samtliga forskarstuderande antagna år 2010 eller senare skall för att få examen ha genomgått en av 
fakulteten beslutad obligatorisk kurs i metodik/etik om 6 högskolepoäng eller bedömts ha 
motsvarande kompetens. 
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