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Guide	  till	  att	  hitta	  aktiva	  

Vilka	  är	  aktiva?	  
Aktiva i en elevkår är de personer som på ett eller annat sätt styr eller leder 
elevkårens verksamhet. Till de aktiva i en elevkår räknas både styrelsen och 
eventuella utskott, kommittéer eller föreningar. 

Varför	  är	  det	  bra	  att	  ha	  många	  aktiva?	  
Att ha många aktiva som planerar och leder verksamheten skapar en ökad stabilitet 
eftersom hela organisationen inte hänger på några få nyckelpersoner. Har 
organisationen många aktiva har ni också fler att fördela arbetsuppgifter och 
ansvarsområden på, vilket leder till att ni kan göra fler aktiviteter. Dessutom kommer 
fler känna en ägandekänsla över elevkåren om fler faktiskt har ansvar för den. 
 
När ni har fler aktiva får ni också in fler perspektiv och kan ha större variation bland 
aktiviteterna, vilket förmodligen leder till att ännu fler elever på skolan känner att 
elevkåren är tilltalande. Alltså kan ni då också värva fler och bli en större 
organisation. 

Vad	  kan	  aktiva	  göra?	  
Aktiva personer i en elevkår kan organiseras på flera olika sätt, men samtliga har en 
styrelse. Styrelsen är ytterst ansvarig för just sin grupp, men kan och bör ta hjälp av 
andra medlemmar för att kunna göra ännu mer.  
 
Utskott är grupperingar i en elevkår som arbetar operativt med olika aktiviteter, 
vilket innebär att de planerar och genomför de konkreta aktiviteter och förmåner 
medlemmarna kan ta del av. Utskotten svarar till styrelsen och kan få uppgifter 
delegerade till sig uppifrån. Olika utskott brukar arbeta med olika typer av aktiviteter; 
det kan till exempel finnas ett serviceutskott som jobbar uteslutande med aktiviteter 
som har med service att göra. Även om utskotten är självständiga i viss utsträckning 
har de en koppling till elevkårens kärnverksamhet, och fungerar ofta som styrelsens 
förlängda armar. 
 
Föreningar brukar vara mer fristående från elevkårsstyrelsen än utskott, och jobbar 
ofta med specialintressen medan utskott ofta arbetar med mer allmängiltiga 
aktiviteter. Exempel på föreningar som kan finnas inom elevkåren är till exempel en 
skoltidning, en idrottsförening eller en Harry Potter-förening. 
 
Kommittéer eller projektgrupper arbetar med ett specifikt, ofta stort, projekt under 
en längre tid på uppdrag av styrelsen eller ett utskott. Projekt har en bestämd start- 
och slutpunkt, och därmed upplöses även kommittén eller projektgruppen när 
aktiviteten är genomförd och utvärderad. 
 
Funktionärer kan hjälpa till med praktiska arbetsuppgifter på plats vid olika 
aktiviteter; de kan till exempel hålla på med insläppet vid en skolkamp. Det kan vara 
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bra att ha en pool med funktionärer som kan tänka sig ställa upp vid en rad olika 
typer av aktiviteter, och organisera dem genom till exempel en Facebook-grupp. 

Hur	  hittar	  ni	  aktiva?	  
Ju bättre aktiviteter ni gör, desto fler kommer känna sig lockade av att inte bara gå på 
aktiviteterna utan också vara med att skapa dem. Att folk vill engagera sig är alltså ett 
kvitto på att ni gör bra saker.  
 
Däremot finns det insatser ni kan göra för att få ännu fler aktiva medlemmar i 
elevkåren, och en av de viktigaste är att se till att det lönar sig att vara aktiv. Det 
måste inte handla om pengar, men det bör finnas några materiella eller 
känslomässiga incitament för att göra något för elevkåren. Materiella incitament kan 
vara att till exempel få köpa biljetter till aktiviteter för ett billigare pris än andra 
medlemmar eller att få fika på möten en är med på. Känslomässiga incitament kan 
vara att en får erfarenhet av till exempel projektplanering och budgetering eller att en 
får vara en del av något större. 
 
Det kan vara bra att ha formulär på er hemsida eller via nätet där en kan fylla i en 
intresseanmälan – det här kan användas om ni vill rekrytera utskott, projektgrupper 
eller bara få in medlemmars idéer och engagemang i största allmänhet. När ni vill 
hitta och rekrytera aktiva kan ni också använda mer avancerade tillvägagångssätt och 
till exempel hålla intervjuer för att tillsätta olika grupperingar. Men ibland är det ju 
faktiskt så att less is more; ni kanske bara ska stå i korridoren med lite godis och 
fråga medlemmar om det finns något de saknar som elevkåren skulle kunna göra? 
Kanske de själva vill göra idén till verklighet? 
 
Ibland kan det vara så att ni behöver kompetenser i elevkåren som inte särskilt 
många sitter på; ni kanske behöver någon som är grym på grafisk design eller att 
koda? Då kan det vara bra att headhunta, och helt enkelt kolla upp om det finns en 
kompis, någon som går samma program eller en i parallellklassen som är duktig på 
just det ni behöver. Prata med personen och berätta att hen kan utöva just sitt 
intresse samtidigt som hen gör något gott för elevkåren och dess medlemmar! 

Hur	  behåller	  ni	  aktiva?	  
Precis lika viktigt som att hitta aktiva är det att behålla dem, annars förloras 
stabiliteten som är en av grundtankarna bakom att ha aktiva överhuvudtaget. Se till 
att fira framgångar de skapar och belöna dem som tack för det de bidrar med, många 
lyfter sig av det och vill fortsätta hjälpa till i framtiden.  

Kom	  ihåg:	  
 

• Anpassa sättet att organisera era aktiva medlemmar efter vad det är de ska 
göra. 

• Det ska löna sig att göra något för elevkåren! 
• Alla som vill göra något för elevkåren ska kunna göra det! 


