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Aktivitetsexempel 

Har er elevkår brist på idéer? Behöver ni få inspiration? Vill ni veta vilka temadagar 
eller högtider ni kan uppmärksamma? Behöver ni tips på digitala aktiviteter? Då har 
ni hittat rätt! Här är en lista som kan vara värd för er att ta fram när era egna idéer tar 
slut.  

 

Är ni intresserade av att hitta er elevkårs hjärtefråga kan ni också gå in på 
www.jaktenpahjartefragan.se – Där kan ni få exempel på en hjärtefråga att driva 
och läsa om andra elevkårers hjärtefrågor!  
 
 
  

Välkomstaktiviteter  
Poängjakt 
Klasskamp 
Fadderverksamhet 
Välkomstmiddag/picknik 
Välkomstfilm – Presentation av styrelsen 
Välkomstkonsert 
Introduktionsdag till elevkårens verksamhet – Föreningstorg, bokbord och värvning  

 

Tävlingar mellan elevkårer, klasser eller medlemmar 
Ätartävlingar 
Idrottsturnéringar – Fotbollsturnering, rugbyturnering och innebandyturnering 
Trekamper  
Vattenkrig  
Frågesportstävling 
Såpaturnering 

Digitala spelturneringar – CS, FIFA, LoL eller CoD  

 

Halloween  
Pynta skolan med halloweendekorationer 
Skräckfilms-maraton i klassrum, aula eller Netflix Party  
Utklädnadstävling 
Bjuda på ”läskigt” fika  
Vem kan göra skolans finaste pumpa? 
 
 
 

http://www.jaktenpahjartefragan.se/
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Jul 
Anordna luciatåg på skolan 
Sätt ut elljus i skolans lokaler 
Pynta skolans lokaler  
Bjuda på lussebullar och glögg  
Pepparkaks-ätartävling 
Visa en julfilm  
Visa ett avsnitt av årets julkalender  
Julklappsbyte 
Skicka julkort till varandra – Går även att skicka emellan skolor 
Polkapost – Skicka en polkagris och en hälsning till någon du tycker om 
Pysselhörna  
Vem kan göra skolans finaste pepparkakshus? 
Uppmärksamma Musikhjälpen – Skapa en egen bössa eller bidra till Sveriges Elevkårers 

Fler högtider & dagar att uppmärksamma 

Jom Kippur 
Chanukka  
Eldfesten 
Holi – färgernas fest  
Eid Al-Adha  
Eid Al-Fitr  
Palmsöndagen  
Vesak 
Shabbat 
 
 

Alla hjärtans dag 
Pynta skolan med en massa hjärtan och myshörnor   
Anordna speed-dating under rast eller lunch  
Ha en Tinder-workshop 
Visa en rom-com 
Rospost – Skicka en ros och en hälsning till någon du tycker om  
Ha en föreläsning om sex och samlevnad 
Kondomregn 
Bjud in UMO till skolan  

 

Påsk 
Påskäggsjakt 
Chubby Bunny challenge  
Utklädnadstävling  
Äggmålartävling 
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Bjuda på påskfika  
Kapplöpning med ägg i sked 

 

Utsparks och studentaktiviteter 
Bal/sittningar 
Utsparksfest 
Poängjakt  
Kampen om utspringet 
Mösspåtagningsfestival 
Nedräkningsfester  
Grillkväll 

Aktiviteter för utskott, kommittéer, föreningar och 
klubbar  
Spex 
Lunch/kvällskonsert  
Föreläsningar 
Anordna politisk debatt på skolan 
Bokklubbar  
Spela in elevkårens egen julkalender 
Anordna ett LAN 
Klädinsamlingar 
 
 

Temaveckor 

Miljöveckan 
Klädbytardag 
Pantstation  
Föreläsningar  
Stegtävling  
Poängjakt  
Insamling  
Springa lopp/Marathon 
Frågesport  
Endast eko-mat i matsalen 
 

Sexveckan 
Föreläsning  
Tinder-workshop  
Bjud in UMO (se fler under Alla hjärtans dag rubrik)   
Bjud in SNAF 
 
Mee Too-veckan 
Föreläsning  
Ha en skapandeworkshop (armband, tygkassar etc.)  
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Insamling  
Enkätundersökning  
Bokförsäljning 
 
Prideveckan 
Gå Prideparaden  
Ha en skapandeworkshop  
Pyssla  
Uppmärksamma HBTQAI+ 
Dokumentär/filmvisning 
 

Hälsoveckan  
Skolyoga  
Stegtävling  
Föreläsning  
Skärmfri skoltid 
Obligatorisk sovmorgon 

 
Politikveckan 
Debatt 
Föreläsning  
Workshops  

 
Framtidsveckan  
Bjud in gamla skolelever  
Bjud in rekryteringsbolag/företag  
Föreläsning – Hur man maxar ett CV, hur man söker jobb, hur lyckas man på HP, hur startar 
man ett företag, privatekonomi 
Bokbord 
Tävlingar  
 

Temadagar ni kan uppmärksamma 

  

18 januari Världsreligionsdagen  
27 januari Förintelsens minnesdag  
4 februari Världscancerdagen  
6 februari Samernas nationaldag 
8 mars Internationella kvinnodagen 
21 mars Internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering 
30 april Valborgsmässoafton 
17 maj Internationella dagen mot homo- och transfobi 
5 juni Världsmiljödagen  
6 juni Sveriges nationaldag 
 
26 augusti Jämställdhetsdagen  
27 augusti Raoul Wallenbergs dag 
11 september Kebabens dag 
21 september Internationella fredsdagen 
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29 september Kaffets dag, Alla soffpotatisars dag, Återvinningens dag 
1 oktober Bröstcancerdagen 
4 oktober Kanelbullens dag 
24 oktober FN-dagen 
31 oktober Alla Helgons dag  
7 november Kladdkakans dag  
17 november Elevkårens dag 
19 november Internationella mansdagen  
25 november Internationella dagen för bekämpning av våld mot kvinnor 
10 december Nobeldagen, Mänskliga rättigheternas dag 
 
 
Läs om fler temadagar på temadagar.se  

 

Övriga event 
Filmmaraton i ett klassrum eller aula 
Fika utdelning  
Karneval 
Standup 
Valvaka 
Läxhjälp 
Klädinsamling 
Språkcafé  
 
 
 

Digitala aktiviteter 
Namninsamling 
 

Enkätundersökning 
 
Insamling av pengar till välgörenhet 

 
Bildning på Instagram – På er Instagram kan ni informera era medlemmar om saker som ni 
tycker är viktiga och lära dem mer om olika frågor, initiativ eller dagar. Exempel på detta kan 
vara internationella kvinnodagen, Overshoot Day, Mustaschkampen, Pride, olika 
minoritetsdagar och Världsmiljödagen.  
 
Filmvisning 
 

Digital plugghjälp - Tipsa om olika digitala gratiskällor för plugghjälp på er Instagram. Ni 
kan även höra av er till något företag som erbjuder plugghjälp och starta ett samarbete med 
dem, kanske kan dem exempelvis erbjuda era medlemmar rabattkoder på betaltjänster?  
 

Läxhjälp - Starta ett initiativ för digital läxhjälp där ni i elevkårsstyrelsen undersöker 
intresset för läxhjälp och hjälper till med att para ihop medlemmar med varandra.   

file:///C:/Users/rebeccalomanto/Desktop/temadagar.se
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Sälj kårartiklar 

 
Tipsinlägg - Gör ett inlägg på Instagram med kårstyrelsens bästa tips på vad era medlemmar 
kan göra nu under Coronakrisen.   
 

Spelturnering 
 

Quiz 
 

Live-streama en tävling - Det finns massvis av olika tävlingar ni kan anordna online. 
Exempelvis en matlagningstävling i samband med en matdag eller en tävling där alla som är 
med live-streamar sig själva medan de bakar kladdkaka/ gör våfflor/bakar bullar/ gör en 
tårta osv. Snyggaste bakverket vinner. Kom ihåg att skicka hem ett pris till vinnaren!  
 

Värvartävling - Era elever kan bli medlemmar via onlineregistrering. Anordna en 
värvartävling och lägg ut ett inlägg om det på er Instagram. Tävlingen kan t ex gå ut på att 
alla som blir medlemmar är med i en utlottning av ett presentkort.   
 

Poängjakt - Anordna en digital poängjakt där ni lägger ut olika uppdrag på er Instagram och 
ber era medlemmar skicka in bild/videobevis på när de genomför uppdraget. Vinnaren får 
såklart ett pris!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


