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Fællesskabende aktiviteter 
Energizer 
 

Tjek-ind/tjek-ud 
 
Aktivitetens formål  
At skabe nærvær og gøre det lettere for alle at komme på banen verbalt. Ikke en egentlig energizer, da den 
ikke bruges midt i undervisningen, men derimod i starten og slutningen af en dag. 
 
Anvendelse 
For at bevare nærværet og kontinuiteten omkring aktiviteten, anbefales det, at den bruges hver dag i en 
begrænset periode på minimum en uge. Dette støtter op om budskabet om, at det er vigtigt, at alle bliver set 
og hørt hver dag. Den kan fx anvendes i ugen efter en ferie, under en temauge eller i en uge, hvor der bliver 
sat særlig fokus på Netwerk eller trivsel.  
Man starter dagen med at ”tjekke ind” og slutter dagen igen ved at ”tjekke ud”.  
 
Beskrivelse 

• Eleverne stiller sig i en rundkreds. Herefter tager man en runde, hvor alle elever på skift tjekker ind 
ved at sige én sætning, som fx fortæller noget om, hvordan man har det netop nu, eller hvilken 
morgen man har haft. Et eksempel kan være ”jeg nåede ikke at spise morgenmad i morges” eller 
”jeg har glædet mig så meget til den her temadag!”.  

• Du står selv i kredsen og demonstrerer øvelsen ved at starte med at tjekke ind. Når man tjekker ind, 
går man ét skridt frem og tager plads i en ny rundkreds inden i den anden.  

• For nogle kan det være rart, at der er en fast ramme for, hvad man skal tjekke ind med. Det kan fx 
være, at man skal tjekke ind med at sige dét, man glæder sig allermest til på dagen.  

• Det er vigtigt, at man husker at tjekke ud igen, når dagen er slut. Her kan man fx fremhæve noget, 
som har overrasket i løbet af dagen.  

 
Praktisk 

• Tidsforbrug: Ca. 5-10 minutter pr. runde.  
• Krav: Aktiviteten kræver, at alle elever kan stå sammen i en cirkel. Alternativt kan man lave øvelsen 

uden den fysiske del, så man blot tjekker ind, mens man sidder på sin plads.  
• Forberedelse: Ingen  

 
Tip! 
Husk på, at der hverken er rigtige eller forkerte måder at tjekke ind eller ud på. 
Det er vigtigt, at hver elev ikke har mere end ét kort udsagn. 
 
Onlinevenlig udgave af Tjek-ind/Tjek-ud  
 
Formål  
At hjælpe eleverne til ”at lande” i onlinerummet, få alle til at føle sig set og hørt.  
 

Beskrivelse 
• Sig elevernes navne og bed dem ”unmute” og fortælle, hvad de tjekker ind med. Du kan evt. selv 

starte, så du bryder isen – og også sætter en forventning om hvor meget eller lidt, man skal sige.  
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Fællesskabende aktiviteter 
Energizer 
 

• Eleverne tjekker på skift ind. Eleverne kan eksempelvis ”tjekke ind” med den fornemmelse, de har i 
kroppen, en følelse, hvordan deres morgen har været, eller hvad de glæder sig til i dag. Det kan 
være noget personligt som: “Jeg tjekker ind med meget trætte øjne, da jeg blev vækket tidligt af min 
lillebror”. Eller en mere fagligt orienteret tjek ind, som: “Jeg tjekker ind med en forventning om, at jeg 
i dag bliver klogere på motivationen bag at dele Berlin op i to dele”.  

• Du kan også bede eleverne om at tjekke ind i fælleschatten. Chatfunktionen kan være nemmere for 
nogle, men beder man eleverne sige noget, kan det øge følelsen af at være til stede sammen. 

• Når timen, eller dagen er omme, gør i det samme igen, men hvor i ”tjekker ud”. Her kan man 
fremhæve noget man tager med sig, hvordan man har det, eller hvad man skal, når man har fri.  

 
Praktisk 

• Tidsforbrug: Øvelsen har et tidsforbrug på ca. 5-10 minutter, men det er dig som lærer, der sætter 
rammen.  

• Krav: Adgang til zoom eller en anden onlineplatform med en lignende funktion.  
• Forberedelse: Ingen. 

 
Tip! 
Husk på, at der hverken er rigtige eller forkerte måder at tjekke ind eller ud på. 
Det er vigtigt, at hver elev ikke har mere end ét kort udsagn. 

 


