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TILSYNSSENSORS ÅRSRAPPORT - MEKANIKK 

 

Fakultetet står fritt til å utdype, konkretisere og legge til malen. Tilsynssensor er ansvarlig for 

utarbeidelse av rapporten som adresseres til fakultetet. Fakultetet er ansvarlig for å angi nærmere 

spesifikasjon av den formelle behandlingen rapporten, og av hvem som skal ha kopi. 

1. Bakgrunnsinformasjon 

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

Denne årsrapporten gjelder for de av studieprogrammene som tilbys av Det matematisk-

naturvitenskapelige fakultet som har emner og/eller emnegrupper innen fagområdene fluidmekanikk og 

faststoffmekanikk.  

1.2. Tilsynssensorenes funksjonsperiode 

Tilsynssensorenes funksjonsperiode er tre år. Tilsynssensor for fluidmekanikk, Professor emiritus Tor 

Ytrehus, har overtatt som tilsynssensor fra om med 2012, mens tilsynssensor for faststoffmekanikk, Dr. 

Tom Thorvaldsen, har vært tilsynssensor siden 2010. Begge tilsynssensorenes funksjonsperiode utløper 

våren 2013. 

 

2. Utforming av arbeidet  

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

Rollen som tilsynssensor er ikke klart og entydig definert. Dette gir, slik vi oppfatter det, rom for å tilpasse 

vurderingen av mekanikkstudietilbudet ut fra hva vi selv ser som mest sentralt for inneværende år. 

 

Tilsynssensorene anser sin primære oppgave å være en støttespiller for undervisningsleder innen mekanikk og 

faglærere i enkeltemner, med rett og plikt til å melde fra dersom studentkulls prestasjoner ikke er i tråd med 

forventet resultat og/eller dersom anbefalte emnesammensetninger og rekkefølge av gjennomføringen av 

enkeltemner ikke anses som hensiktsmessig.  Tilsynssensorene vurderer videre sin rolle i 

kvalitetssikringsarbeidet å være å holde et overordnet oppsyn med studieprogrammer og enkeltemner innen 

fluid- og faststoffmekanikk.   

 

Tilsynssensorene merker seg at det i nær fremtid vil være en endring i antall ansatte innen faststoffmekanikk. 

Begge de faste vitenskapelige stillingene vil i løpet av dette året stå ubemannet, som følge av at 

førsteamanuensis Harald Osnes har tatt ett års permisjon fra august 2012 og Professor Jostein Hellesland går 

av med pensjon ved utgangen av 2012. Det er, slik vi forstår det, ikke umiddelbare planer om å ansette en ny 

person etter Professor Hellesland. Tilsynssensorene er, som en følge av dette, bedt om en uttalelse om 

fremtidens studietilbud innen faststoffmekanikk. 

 

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

karaktersetting 

For tilsyn med karaktersetting, er det foretatt en gjennomgang av alle tilgjengeliggjorte eksamensresultater og 

karakterfordeling for samtlige mekanikkemner for de to siste årene (vår 2010-høst 2011), samt sett på 

faglærernes egne vurderinger og gjennomføring i semesterrapportene. I tillegg er sluttkarakter og 

karakterfordeling for avlagte mastergradseksamener de siste årene (vår 2010-vår 2012) innen mekanikk 

gjennomgått og vurdert. 

 

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

Det ble gjennomført et heldagsmøte 4/5-2012 for tilsynssensorene innen mekanikk , der også 

undervisningsleder for mekanikk, Professor Karsten Trulsen, deltok. Trulsen ga informasjon om 

studieprogrammene innen faststoffmekanikk, deriblant emneporteføljen og erfaringer knyttet til 

studentgrupper og deres valg av studieprogram. Videre pekte han på frafallet av faste vitenskapelige ansatte 

innen faststoffmekanikk og de utfordringene dette vil medføre for avdelingen i kommende år. Det er allerede 

bestemt ikke å ta opp nye mastergradsstudenter for neste år som følge av bemanningssituasjonen. Generelt 

anså Trulsen antallet og studietilbudet ved mekanikk som en utfordring å opprettholde, som følge av reduserte 

ressurser. Hans videre bekymring dreide seg om studentene fra Høgskolen i Oslo sine manglende kompetanse 

innen matematikk. Disse studentene er i stor grad ”låst” til studieretningen Faststoffmekanikk, og har få 

muligheter til å bytte studieprogram og/eller ta andre emner utenom de som er forslått for dette studieløpet. 

 

2.4.  Andre kommentarer 

Ingen andre kommentarer 
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3. Evaluering av vurderingen av studentprestasjoner og vurderingsordningen 

3.1. Evaluering av utforming av eksamensoppgavene 

Det er i årets rapport ikke gjennomført en egen evaluering av utforming av selve eksamensoppgavene for 

alle emner generelt eller for hvert enkelt emne. I følge tilsynssensorene er det i stor grad opp til 

undervisningsleder og/eller de enkelte emneansvarlige å oppfordre til en vurdering av utformingen av 

eksamensoppgavene i sine emner. Det er dessuten utpekt egne bedømmelsessensorer for hvert 

enkeltemne som bør gjøre en vurdering av eksamensoppgavene før eksamen gis.     

3.2.  Evaluering av vurderingsordningen, vurderingsprosessen, karaktersettingen og nivået 

Det er ikke foretatt noen egen evaluering av vurderingskriteriene for eksamener ved Matematisk institutt. 

Det er derimot foretatt en gjennomgang og vurdering av eksamensresultatene i de ulike mekanikkemnene 

for perioden vår 2010 til høst 2011. Det er en ok fordeling av karakterer – noen få A’er, hovedvekt av B 

og C, og liten strykprosent. Studentene får altså jevnt over gode karakterer, som tyder på godt faglig 

opplegg og godt samsvar mellom undervist pensum og eksamensoppgavene.  

 

Når det gjelder karakterer for avsluttende mastergradsoppgave (både kort og lang oppgave), er det 

hovedvekt av A og B, med kun noen få C’er. Ut fra kjennskap til enkelte av studentenes prestasjoner 

(blant annet som bedømmelsessensor og veileder), speiler karakterene godt studentenes innsats og 

resultater. Det virker ikke å ”gå inflasjon” i gode karakterer.  

 

Generelt har tilsynssensorene inntrykk av at avdelingen tiltrekker seg flink og engasjerte studenter innen 

både fluid- og faststoffmekanikk. 

 

Tilsynssensorene vil fortsette å holde seg orientert om snittkarakter og strykprosent i de emnene det 

gjennomføres eksamen, for på den måten å kunne bidra i evalueringsprosessen av vurderingsordningen 

og karaktersettingen for enkeltemnene.  

 

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

4.1. Hvilke eventuelle råd har tilsynssensor gitt fagmiljøet underveis 

Det er ikke gitt råd til fagmiljøet fra tilsynssensorene underveis. 

4.2. Annet 

Ingen tilleggskommentarer. 

 

5. Anbefalinger for fagmiljøets videre arbeid 

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

5.1. Vurderingsordningen 

I forbindelse med laging av eksamensoppgavene, virker det å være noe varierende praksis knyttet til 

om emneansvarlig konsulterer bedømmelsessensor/tilsynssensor for emnet eller ikke. Det anbefales 

å innføre en felles praksis der bedømmelsessensor/tilsynssensor for emnet alltid vurderer og 

godkjenner eksamensoppgavene før eksamen gis. Dette sikrer godt samsvar mellom pensum og 

eksamensoppgavene, samt gir en kvalitetssikring av selve eksamensgjennomføringen. At 

bedømmelsessensor vurderer og godkjenner eksamensoppgavene, er vanlig praksis ved andre 

utdanningsinstitusjoner, blant annet ved Høgskolen i Telemark.  

5.2. Standarden på studietilbudet (ev) 

For dette punktet velger tilsynssensorene å komme med hvert sitt innspill, mye som følge av ulike 

synspunkter på faststoffmekanikktilbudet slik det fremstår i dag, og hvordan dette bør videreføres i 

fremtiden. 

 

Tilsynssensor faststoffmekanikk (Tom Thorvaldsen):  

På bachelornivå er det ett studieprogram som er relevant for fagområdet faststoffmekanikk: 

Matematikk, informatikk og teknologi. Innenfor dette studieprogrammet er det spesielt 

studieretningen Mekanikk og teknologi som er relevant. Studieretningen er (i hovedsak) satt sammen 

av mekanikkemner, matematikkemner og informatikkemner som alle er vesentlige for studiet. I 

tillegg gis det tid/mulighet for valg av grunnleggende emner innen statistikk og kjemi. De 

mekanikkemnene som tilbys, og som inngår i studieretningen, gir en god basis og et godt faglig 

fundament innen mekanikk generelt. Jeg anser det som hensiktsmessig og meget relevant å inkludere 

grunnleggende emner innen både konstruksjonsmekanikk, kontinuummekanikk og fluidmekanikk i 

programmet. Studieretningen har en god sammensetning av emner og et godt faglig grunnlag for et 

eventuelt masterstudium innen faststoffmekanikk og/eller anvendt matematikk, men er også et godt 

grunnlag for en etterfølgende yrkeskarriere.  
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  I tillegg kan studieretning Fysikk innenfor studieprogrammet Fysikk, astronomi og meteorologi være 

  relevant. Erfaringsmessig begynner studenter med interesse for mekanikk på et studieprogram innen 

  fysikk. For studenter som ønsker å orientere seg mer mot mekanikk, kan et bytte av studieprogram 

  være hensiktsmessig, med da større andel mekanikkemner, som beskrevet for studieprogrammet  

  over.   

       

På masternivå er det spesielt studieretning Faststoffmekanikk innenfor studieprogrammet Anvendt 

matematikk og mekanikk som er relevant. Det tilbys en rekke avanserte emner innen faststoff-/ 

konstruksjonsmekanikk som alle er relevante, og som er faglig dekkende for de behov og den 

kompetansen som trengs i næringslivet og innen forskning. Spesielle studieplaner er etablert for 

studenter med ingeniørhøgskolebakgrunn. De siste årene er de fleste studentene som begynner på 

mastergradsstudiet innen Faststoffmekanikk, rekruttert fra ingeniørhøgskolene. Undervisning og 

studieplaner er tilpasset denne studentgruppen på en god måte. 

 

Det er uttrykt ønske om å gjøre endringer i studietilbudet innen faststoffmekanikk. Dette er en følge 

av bemanningssituasjonen man har kommet opp i, samt generelt manglende ressurser til å undervise 

samtlige emner som gis per i dag. Det er et ønske om en faglig dreining mer rettet mot 

kontinuumsmekanikk. Det er også uttrykt at hovedvekten av studentene kommer fra Høgskolen i 

Oslo, og at disse ikke har de nødvendige matematikkunnskapene for å gjennomføre et 

mastergradsstudium på en tilfredsstillende måte, i det de ikke er like godt i stand til å ta emner 

utenfor studieretning Faststoffmekanikk sammenliknet med sine medstudenter som har gjennomført 

sin bachelorgrad ved UiO. 

 

Tilsynssensor for faststoffmekanikk stiller seg noe uforstående til de vurderingene som er gjort, og 

mener at det er meget ødeleggende for mekanikkutdanningen i Norge å endre (eller legge ned) 

tilbudet innen faststoffmekanikk ved UiO i forhold til slik det er i dag. For det første trenger landet 

flere dyktige konstruktører med en solid teoretisk plattform, i kombinasjon med en praktisk 

forståelse. Videre er det behov for en tradisjonell konstruksjonsmekanikkutdanning for å kunne 

forstå mer sammensatte og kompliserte problemstillinger. Dessuten tilbyr miljøet nå et eget emne 

innen komposittmaterialer (MEK4540/9540) som anses å være relativt unikt i Norge. Kunnskap om 

komposittmaterialer er et økende behov innen industri og forskning, i det dagens og fremtidens 

konstruksjoner lages av lettvektsmaterialer med mer skreddersydde egenskaper, som blant annet 

fiberforsterkede polymere materialer. For øvrig legges det til at faststoffmekanikkmiljøet ved UiO 

uteksaminerer bortimot en tredjedel av mastergradsstudentene ved avdelingen årlig, og har god 

tilgang på studenter. 

 

Det skal videre sies at en forbedring av emnetilbudet innen generell kontinuumsmekanikk kunne 

vært hensiktsmessig. Det vil derimot ikke i nær fremtid være slik at tilgjengelig regnekraft og 

aktuelle matematisk modeller utelukkende vil være mest hensiktsmessig å løse med en 

kontinuummekanisk tilnærmingsmetode.  

 

Professor Hellesland, på vegne av de vitenskapelige ansatte innen faststoffmekanikk ved avdelingen, 

har i en bekymringsmelding om faststoffmekanikk ved UiO sin videre fremtid påpekt et økt behov 

for å utdanne flere innen nettopp faststoff-/konstruksjonsmekanikk. Et tilsvarende og godt 

studietilbud som det ved UiO, eksisterer muligens ved andre universiteter og høgskoler i Norge, hvor 

man da også anser å ha tilstrekkelig kapasitet til å utdanne mange nok gode kandidater til industri og 

forskning. Jeg er derimot ikke overbevist om at det økte behovet er eller kan bli godt nok tatt hånd 

om av øvrige universiteter/høgkoler alene – i sær ikke dersom disse institusjonene også skal overta 

ansvaret for å utdanne det antall mastergradstudenter som årlig utdannes innen faststoffmekanikk 

ved UiO.          

 

Tilsynssensor fluidmekanikk (Tor Ytrehus): 

  På møtet ble det orientert om personalsituasjonen i fastmekanikk gruppen i mekanikkseksjonen: 

  Begge de faste vitenskapelige stillingene i gruppen er/blir ledige i nær fremtid. Det ble også  

  orientert om den spesielle studentrekrutteringen fra HiO til dette området, som krever tilpasset  

  undervisning og gir lite synergi mot resten av studieprogrammet. I sin ytterste konsekvens kan  

  den oppståtte situasjonen åpne for et være eller ikke være for faststoffmekanikken innen instituttet. 

 

  Ved NTH/NTNU hadde vi en beslektet problemstilling i den perioden hvor mekanikk var organisert 

  sammen med fysikk og matematikk i Allmennavdelingen, og hvor det etter hvert ble klart at det  

  faglige grensesnittet mellom, særlig faststoffmekanikk, og «de andre» var så svakt, at det ble et  

  argument for overflytting av hele mekanikkgruppen til Maskinavdelingen. Ved omorganiseringen    

  fra NTH til NTNU ble mekanikkmiljøet til slutt delt i strømning-/faststoffgrupper og fusjonert inn i 

  instituttene for henholdsvis Energi og prosess, og Konstruksjonsteknikk. Dette har gitt mer  



Godkjent av rektor 08.06.05 etter Studiekomiteens anbefaling 

  homogene fagmiljøer, og det har eksponert mekanikkfaget for mer direkte anvendelser inn i mange 

  nye og viktige teknologiske områder. 

 

  Ved UiO finnes det vel ikke noen andre naturlige tilknytninger for fastmekanikk enn seksjonen for 

  mekanikk ved Matematisk institutt, som er dagens situasjon. Et alternativ kan da være å erstatte  

  faststoffmekanikk med fagområder som har klarere kontaktflater mot strømning. Ett eksempel kan 

  være kontinuumsmekanikk, ikke bare som grunnleggende emne, men med klare teknologiske  

  anvendelser: Reologi, som dette fort vil dreie seg om, kan kobles opp mot petroleumsforskning både 

  på en- og flerfasestrømning, samt mot biomekanikk og mot nanomekanikk. Her finnes det nok  

  potensielle samarbeidspartnere i regionen, som på IFE på Kjeller, Hydro/Statoil i Porsgrunn,  

  Rikshospitalet m fl.    

 

  Om man velger å fortsette med faststoffmekanikk som fagområde i seksjonen og på instituttet, så bør 

  man profilere dette slik at grensesnittet mot strømning, og helst også mot matematikk, blir synlig og 

  aktivt. Her kan området ”fluid-structure interactions” (FSI) være en interessant aktualitet. Området 

  er en videreføring av areoelastisitet, som har vært og er av vital betydning for flyindustrien, og inn 

  mot marin teknologi både for farkoster og for konstruksjoner i forbindelse med off-shore-  

   virksomhet. Et aktuelt eksempel på det siste er (ikke-lineære) svingninger av produksjonsrør, skapt 

  av virvelavløsninger i forskjellige lag av havet og deres vekselvirking med fleksibiliteten i røret. Noe 

  tilsvarende vil man antakelig stå ovenfor med store vindmøller hvor dynamikken vil være enda mer 

  komplisert. Felles for denne type problemer er at de leder til betydelige matematiske utfordringer og 

  ofte til kaotiske løsninger. Det vil trolig være strategisk viktig å styrke den nasjonale   

  forskningsvirksomheten innen områder som dette, og Matematisk institutt ved UiO har gode  

  forutsetninger for å bidra her; gitt at de riktige fagpersonene på faststoffsiden kan identifiseres og  

  knyttes til staben. 

 

      

 
Oslo og Trondheim, 9/6-2012 

 

 

 

 

Tom Thorvaldsen      Tor Ytrehus 

(Tilsynssensor faststoffmekanikk)    (Tilsynssensor fluidmekanikk) 

 


