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Vägen från IWS till IWE/IWT och 
digital examinering

Joakim Hedegård

Joakim.hedegard@swerim.se

Den ganska nya dörren IWS  IWT
Erfarenheter hittills

VILLKOR

• Du har IWS diplom & 6 års relevant erfarenhet, inom de första 8 åren efter IWS examen

• Då kan du ansöka om att få gå en IWT-utbildning

• Men först ska du skriva godkänt på ett ”prepp-test” (inträdesprov)

= kunskapskoll matte, hållfasthet, material

Gick det inte bra första prepp-testet?  Plugga lite & prova igen!

Erfarenheterna hittills, hur har det gått för dessa elever?

-Väldigt bra, de når IWT !
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Den ganska nya dörren IWS  IWT
Erfarenheter hittills

Antal elever som gått den nya antagningsvägen IWS-IWT

Av ovanstående elever på IWT-utbildningen så hade många problem med 

matematikdelen i inträdesprovet. Ingen misslyckades med de två andra 

delarna, ”Materiallära” samt ”Konstruktion och hållfasthet”. Det ger ett gott 

betyg till våra IWS-utbildningar men också signaler om att just matematik 

behövs studeras och repeteras inför utbildningen (och inträdesprovet). Det 

handlar om grundläggande matematikregler som lärs ut redan i grundskolan 

men också upp till gymnasieskolans matematik 2c.

Kursår Antal
2018 3
2019 2 (3)
2020 0
2021 1

Vi borde uppmuntra & stötta fler att ta denna chans till utveckling

Orienterande kurser: processer, material, hållfasthet, fallstudier

Fördjupad materialkunskap, defekter i förband, materialval

Oförstörande provning, mätteknik

Fördjupad processkunskap, automation, kvalificering, kvalitetssäkring

Konstruktiv utformning, dimensionering

Problemlösning: Projektarbete med industriell koppling, litteraturstudier

Praktiska moment: processlaborationer, programmering 

Delkurserna spänner över ett läsår, bedrivs på MER ÄN HALVTID: 

Industrin erbjuds utbildningen för meritering till IWE & IWT

Studerande till civing, heltidsteknologer utan examen ännu, kan följa utbildningen som del 

av sina studier i mån av plats i kurserna.

Vi blandar alltså olika åldrar, bakgrunder & inriktningar, industrielever och teknologer deltar i samma kurser

7 kurser som behandlar:
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Svetsutbildning / IWE & IWT paketet

Kurser     

MG1010 Svetsteknologi, allmän kurs, 6 poäng    

MG1011 Svetsteknologi, fortsättningskurs, 6 poäng  

MG1012 Oförstörande provning, 3 poäng      

MG2013 Svetsteknologi, högre kurs, modul 1, 6 poäng   

MG2014 Svetsteknologi, högre kurs, modul 2, 6 poäng   

MG2015 Svetsteknologi, högre kurs, modul 3, 6 poäng   

MG2016 Svetsteknologi, påbyggnadskurs för IWE, 6 poäng   

  

Kurserna och hur vi brukar utbilda…….

Svetsutbildning digital – och examination

Kurserna och hur vi brukade utbilda…….

På 4 vardagar ställde vi om till helt digital utbildning & examination

Det finns både styrkor och svagheter i att utbilda via webb  (helst vill vi välja, eller hur)
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https://www.youtube.com/watch?v=ylnA6qtGFYU

• Ovana

• Deltagande

• Format 

• Fokus

• Flöde

• Frågor & stöd

• Hur examinera

Att diskutera

Svetsutbildning digital – och examination

• Föreläsningar, övningar, seminarier, räknestugor, är digitala

• Labbarna körs på plats  (små spridda grupper, i sommar, delvis utomhus)

• Material har anpassats, uppkopplingstid för frågor införts, quiz sänds ut

• Examination digitalt: tentor har anpassats, nya rutiner tagits fram:
- tentablock har paus emellan (eleverna vet bara frågorna ”per block”)

- mikrofon & kamera är påslagen för elever (de får själva minska sitt ljud om de störs av andra)

- Adelar som skrivs utan hjälpmedel har fått delvis omformulerade frågor:

istället för ”vad är …?” så frågas ”hur kan du påverka …”   eller ”vilka faktorer samverkar när…”

- svaren skrivs antingen in i dokumentet & allt sparas som pdf innan det mailas in, 

eller så skriver eleven på papper som fotograferas (tillstånd begärs) och mailas in

- varje block körs i en helhet utan paus, ingen lämnar förrän insänt svar är bekräftat mottaget

- svaren kollas avseende kopiering, formuleringar / unikhet

Svetsutbildning digital – och examination
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Erfarenheter

• Långa tentatider när pauser & lunch tillämpas - (9.00-16.30 är den längsta tentan) men det fungerar bra 

• Vi anpassar utbildningen efter läget, går tillbaka till salsundervisning när vi kan

• För oss fungerar det bättre med att de elever som vill -har mikrofonen på under utbildningspassen (för
att ställa frågor, det blir mer levande lektion)
Några enstaka elever föredrar att skriva frågor i chatten eller fråga i slutet av passet, det går också bra

• Anekdoter / berättelser, filmer, direktfråga till elev, fungerar ”även” vid digital utbildning och över förväntan

• Närvaron har blivit ännu bättre när de som är sjuka kan koppla upp och följa med ändå

• Slutsatsen måste bli att digitaliserad utbildning har varit en räddare i nöden – fungerar bättre än vi trodde

• Hur gör vi sedan, efter COVID ? Detta är värt att diskutera. En mix mellan sal och dator kanske, 
anpassat efter vilka moment som körs och vad som lämpar sig bäst?

Svetsutbildning digital – och examination

Tack, har ni frågor / kommentarer ?

Är det något vi ska passa på och diskutera lite mer?

Svetsutbildning digital – och examination
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