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Seminariebeskrivning för  

Teambildning (Hbg) 
- ingår i konceptet coachHing 
Gäller för: Höstterminen 2018 
Beslutad av: Studentservice vid Lunds Tekniska Högskola 
Beslutsdatum: 2018-06-21 

Allmänna uppgifter 
Huvudområde: Vägledning och coachning för studenter vid Lunds Tekniska Högskola 
Valfri för: Årskurs 1 på högskoleingenjörsutbildningarna i byggteknik 
Obligatorisk för: Årskurs 1 på högskoleingenjörsutbildningarna i datateknik och elektro-
teknik med automation. Ingår som moment i kurserna EITA20 Datateknik, introduktionskurs 
(Ing-dag) samt EEIA01 Elektroteknik, introduktionskurs (Ing-dag) 
 

Syfte 
Teambildningen är ett sätt för studenterna att lära känna varandra och skapa gruppkänsla 
under lättsamma former. 

Mål 
Efter genomförd teambildning ska studenten: 

• Lärt känna sina kurskamrater bättre. 
• Ha förståelse för hur en grupp bildas och hur man genomför en gruppuppgift. 
• Genomfört en muntlig presentation 

 

Innehåll 

1 Porträtt 
Alla ska ha ett skrivunderlag, en penna och en liten bunt med tomma ritpapper. 
Varje student ska ha 5-6 porträtt av sig själv när övningen är slut. 
Cirkulera omkring, hitta någon att rita av, hälsa och presentera sig. 
Rita av varandra samtidigt som man måste se varandra i ögonen, ej kika på pappret. 
Byt porträtt så man alltid har med sig porträttet av sig själv. Cirkulera och hitta fler att rita av. 
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2 Intervju 
Be att stanna kvar vid den som man sist ritade av – dessa ska bilda ett par och sätta sig ner. 
Kan bli en trio. 
Be dem ta fram en vanlig skrivpenna och dela ut intervjun. Studenterna ska intervjua sin 
”partner”. 
Berätta hur lång tid de har på sig att göra intervjun. 

3 Gruppuppgift 
Sätt ihop två par så det bildas grupper om minst 4 personer. 
Dela ut gruppuppgiften och redovisningsblanketten. Föreslå att de ska börja med att gå 
igenom uppgiften steg för steg innan de sätter i gång. 
Ange en tid när uppgiften ska vara klar.  
Gå gärna in i god tid och be dem fundera över hur de ska redovisa uppgiften. Varje grupp har 
omkring 5 minuter på sig. 
                                                                                                                                                              
4 Redovisning 
Grupperna redovisar. Ställ eventuella frågor till gruppen. 
Be varje student välja ut ett porträtt som bäst representerar denne och spm ska redovisas 
samtidigt som gruppuppgiften. 

Genomförande: Teambildningen omfattar ett tvåtimmarspass och passet schemaläggs i 
mottagningsdagarna innan höstterminens lässchema startar. Varje grupp består av 25 
personer. 

Uppföljning: Teamen kan användas för fortsatta gruppdynamik övningar under åk 1. 

Examination 
Obligatorisk närvaro för IDA och IEA. För godkänt krävs aktivt deltagande på seminariet. 

Litteratur 
• Utdelat material 

Kontaktinformation och övrigt 
Seminariesansvariga: Utbildningssamordnarna på högskoleingenjörsprogrammen på LTH 
Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg 
Hemsida: http://www.hbg.lth.se/student/coachning/coachhing/  
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