
 

 
 
Pedagogiskt koncept för ökad anställbarhet 

Arbetslivets behov av kompetens grundar sig dels i ett specifikt ämneskunnande för en viss yrkesroll. 
Förmågor som är lika viktiga, oavsett yrkesroll, är att den person som efterfrågas har god förmåga att 
kommunicera och samarbeta, ta ansvar och hitta lösningar på olika problem. Oavsett yrkesroll så 
trycker arbetsgivare hårt på vikten av olika förmågor för anställbarhet för att en individ ska fungera i 
ett arbetslag, oavsett bransch.  
 
Hösten 2018 infördes ett pedagogiskt konceptet för alla yrkeshögskoleutbildningar som bedrivs i 
Jönköping Universitys regi. På Campus Värnamo används konceptet även i genomförandet av 
högskoleprogrammet 3D-teknik.  
 
Konceptet bygger på att både ämneskunnande och förmågor för anställbarhet ges lika stor betydelse 
i utbildningen. Syftet är att de studerande ska få möjlighet att utvecklas och vara redo för att gå in 
och fungera i en ny yrkesroll, både kunskapsmässigt och som en del i ett arbetslag, snarast möjligt 
efter avslutad utbildning.  
 
Varje utbildning inleds med en introduktionskurs som i praktiken är en kortversion av utbildningen 
vilket ger den studerande en inblick i och förståelse för utbildningens mål, kursernas innehåll och 
utbildningens röda tråd.  Under kursen genomförs också ett flertal studiebesök för att den 
studerande ska få insyn i yrkesrollen kopplat till näringslivets krav och förväntningar, både avseende 
kunskaper och anställbarhet. Introduktionskursen skapar engagemang och sammanhållning i klassen, 
de studerande träffar lärare/konsulter från flera av utbildningens kommande kurser samt 
representanter från arbetsliv och utbildningens ledningsgrupp.  
 

Under hela utbildningens gång kombineras ämneskunnande, färdighetsträning, diskussioner och 
examinationer med träning och utveckling av anställbarhetsförmågor såsom ansvarstagande, 
drivkraft, samarbetsförmåga och lösningsfokus.  
 

• Ämneskunnande - Yrkestekniskt innehåll bibehålls i utbildningarna  
• Anställbarhetsförmågor tränas och examineras genomgående i hela utbildningen   

o Kompetensträning sker genom medvetna val av pedagogiska metoder och 
examinationer  

• Tillämpning av både ämneskunnande och utveckling av anställbarhetsförmågor sker 
kontinuerligt genom hela utbildningen bland annat genom praktiska övningar, grupparbeten, 
skarpa projekt, genom LIA (lärande i arbete ute på företag/hos arbetsgivare) och i 
examensarbete.  
   

 


