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Före studiebesöket

Innan ni kommer vill vi berätta ett par saker för 
att ni ska få ut ännu mer av besöket.

Övergripande mål med studiebesöken
Ett studiebesök på riksdagen är tänkt att vara ett 
komplement till undervisningen i samhällskun-
skap för de klasser som läser någon av gymnasie-
kurserna i ämnet. Målet med studiebesöken är 
att öka elevernas kunskap om demokrati, riksda-
gens arbete och politik på nationell nivå.

Nivåer och tips på förberedelser
Det finns två temainriktningar att välja mel-
lan när ni bokar ett besök. Oavsett tema inleds 
besöket med en allmän del om riksdagen och 
riksdagens uppgifter följt av elevövningar inrik-
tade mot bokat tema.
Lagstiftningsprocessen  Hur blir ett förslag 
till lag? Låt dina elever prova på rollen som 
riksdagsledamot och arbeta med lagförslag i 
partigrupper och utskott. Under studiebesöket 
berättar vi om riksdagen med fokus på lagstift-
ning. Genom övningar som bygger på upplevel-
sebaserat lärande får dina elever lära sig mer om 
lagstiftningsprocessen i riksdagen.
Riksdagen och EU  EU har inflytande på näs-
tan alla politikområden. Det är regeringen som 
representerar Sverige i EU, men vilken roll har 
riksdagen? Under studiebesöket berättar vi om 

riksdagen med fokus på EU-frågor. Genom 
övningar som bygger på upplevelsebaserat 
lärande får dina elever lära sig mer om hur riks-
dagen arbetar med EU-frågor.
På www.riksdagen.se hittar ni följande förslag på 
förberedelser: 
• Ta del av det fördjupande studiehäftet Riks-

dagen i samhället med tillhörande uppgifter 
under ingången Lärare.

• Läs mer om riksdagens arbete och roll i sam-
hället under ingången Så funkar riksdagen.

• I riksdagens Kalender kan ni se om det pågår 
någon debatt eller omröstning i samband med 
ert riksdagsbesök.  

• Ta reda på vilka riksdagsledamöter som repre-
senterar er valkrets under ingången Ledamö-
ter och partier.

• Se gärna filmerna Från förslag till lag – så 
går det till när riksdagen stiftar lagar eller Så 
arbetar riksdagen med EU, beroende på vilket 
tema ni bokat.

Vi vill gärna att eleverna förbereder frågor i klass-
rummet som de kan ställa under studiebesöket. 
Kontakta oss om du har tankar eller önskemål 
om besökets innehåll. Vi försöker vara flexibla 
med upplägget så länge det du efterfrågar ligger 
inom ramen för inriktningen på besöken. 

https://www.riksdagen.se/sv/bestall-och-ladda-ned/studiematerial/
https://www.riksdagen.se/sv/bestall-och-ladda-ned/studiematerial/
http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/
http://www.riksdagen.se/sv/Start/Kalendern/
http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/
http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNaFtsX0pYY4Q4RiRQ6DcE-JY3ekPQaQ1
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Ett studiebesök i riks dagen – steg för steg

Besökets innehåll och upplägg
Under studiebesöket får klassen besöka olika 
möteslokaler i Riksdagshuset där viktiga poli-
tiska sammanträden äger rum. Besöket inleds 
med en allmän del om riksdagen och riksdagens 
uppgifter följt av elevövningar inriktade mot det 
tema som bokats.

Säkerhetskontroll och garderob 

Kom till entrén vid Riksgatan 3 en kvart innan 
besöket börjar (se bifogad karta). Där går alla 
besökare igenom en säkerhetskontroll. I gardero-
ben låser eleverna in ytterkläder och väskor i ett 
skåp. Tänk på att klassen ska vara minst 10 och 
högst 35 personer, inklusive lärare eller assisten-
ter.

Första- och Andrakammarsalen

I de gamla kammarsalarna får eleverna bland 
annat veta hur partigrupperna arbetar. 

Utskottet

Under besöket stannar vi till i en av riksdagens  
sessionssalar eller konferensrum för att genom-
föra elevövningar kopplade till utskottets eller 
EU-nämndens roll i riksdagsarbetet. 

Kammaren

I riksdagens kammare får klassen sitta på 
 åhörarläktaren och spana ut över plenisalen.  
Här fokuserar vi på debatten och omröstningen.  
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Möte med riksdagsledamot 

Riksdagsledamöterna möter klasser när de har 
möjlighet. Det sker ofta, men inte alltid. När ni 
möter skolkommunikatören får ni besked om ni 
får träffa en ledamot. Om ingen ledamot anmält 
sig tar besöket cirka en och en halv timme, 
annars två timmar. Tänk på att förbereda frågor 
att ställa till riksdagsledamoten. För att öka möj-
ligheten att få träffa en ledamot kan ni själva ta 
kontakt med en politiker. Glöm inte att meddela 
oss i förväg om ni bokat in en riksdagsledamot 
på egen hand. 

Din roll som medföljande lärare 
Ett krav är att minst en medföljande lärare ska 
vara med under hela riksdagsbesöket. Eftersom 

ni besöker lokaler där politiker och tjänstemän 
arbetar är det viktigt att ljudvolymen hålls nere. 
Tillsammans med skolkommunikatören har 
du som lärare ett ansvar för att klassen inte stör 
dem som arbetar i riksdagens korridorer. 

Tillgänglighet i lokalen

Det finns anpassade hissar till elever i rullstol 
när vi förflyttar oss mellan våningsplanen. För 
elever med hörselnedsättning finns det hjälp-
medel att låna. Finns det elever med behov av 
särskilt stöd, kontakta besoksbokning@riksda-
gen.se. Då hjälper vi till att anpassa besöket på 
bästa sätt.

mailto:besoksbokning@riksdagen.se
mailto:besoksbokning@riksdagen.se
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Efter studiebesöket

Om du vill bygga vidare på vad eleverna lärt sig 
under besöket finns det på rikdagens sida Stu-
diebesök för gymnasiet förslag på efterarbete på 
hemmaplan och elevuppgifter i utskriftsvänligt 
format.
Materialet är avstämt mot kursplanerna för 
grundläggande kurser i samhällskunskap på 
gymnasiet.

Beställ studiematerial
Det finns även ytterligare studiematerial om 
demokrati och riksdagens arbete att ladda ned 
eller beställa på Beställ och ladda ned. Materia-
let består av studiehäftena Riksdagen i samhäl-
let, Demokratin i samhället och Demokratens 
handbok. Där finns även nedladdningsbara 
studiehäften och elevövningar om EU.
Vi vill också tipsa om Demokratin står ald-
rig stilla. Det är ett magasin om demokratins 
genombrott, utveckling och framtid som tagits 
fram med anledning av den allmänna rösträt-
tens 100-årsjubileum.

Riksdagens webbplats – ingången Lärare

• Upplev riksdagen är ett digitalt stöd där 
eleverna kan utforska Riksdagshuset, se filmer 
och besöka lokaler som inte är tillgängliga 
under ett studiebesök.  

• Hur är det att vara ledamot i riksdagen? I spe-
let Demokrativerkstaden i klassrummet blir 

eleverna ledamöter som debatterar, förhandlar 
och fattar beslut om viktiga samhällsfrågor. 
Läraren agerar talman och handleder eleverna 
i spelet Demokrativerkstaden i  klassrum-
met.

Riksdagens webbplats – startsida

• Repetera riksdagens beslutsprocess genom att 
använda sidan Beslut i korthet. Den hittar ni 
under ingången Debatter och beslut. Om man 
klickar på ett ärende visas hela beslutsproces-
sen i kronologisk ordning inklusive debatt och 
votering. 

• Vilka folkvalda sitter i er valkrets? Hur kom-
mer ni i kontakt med riksdagsledamöterna? 
Information och uppgifter om riksdagsleda-
möterna finns här: Ledamöter och partier.

• Vilka politiska frågor har varit uppe för debatt 
och beslut nyligen? Se debatter och beslut på 
webb-tv och få bakgrundsfakta till besluten på 
Debatter och beslut.

• Sök efter propositioner, motioner och andra 
dokument som rör politik på riksplanet under 
menyn Dokument och lagar.

https://www.riksdagen.se/sv/larare/studiebesok-for-gymnasiet/
https://www.riksdagen.se/sv/larare/studiebesok-for-gymnasiet/
https://www.riksdagen.se/sv/bestall-och-ladda-ned/studiematerial
http://firademokratin.riksdagen.se/studiematerial/magasin-for-gymnasieskolan/
http://firademokratin.riksdagen.se/studiematerial/magasin-for-gymnasieskolan/
https://www.riksdagen.se/sv/upplev/
http://www.riksdagen.se/sv/Start/Startsida-Larare/Demokrativerkstaden-i-klassrummet/
http://www.riksdagen.se/sv/Start/Startsida-Larare/Demokrativerkstaden-i-klassrummet/
http://www.riksdagen.se/sv/debatter-och-beslut/
http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/
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Byggnader
RÖ Riksdagshuset östra

RV Riksdagshuset västra

Entréer
A  Huvudentré Riksgatan 1

B  Riksgatan 2

C  Riksgatan 3 – Allmänhetens entré

Lokaler
1  Bankhallen RV2

2  Plenisalen RV5
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Riksdagens lokaler

Skolbesök använder entrén Riks-
gatan 3. Kom en kvart innan besöket 
börjar eftersom alla besöksgrupper 
går igenom en säkerhetskontroll. 
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Kontaktuppgifter 
E-post: besoksbokning@riksdagen.se 
Telefon: 08-786 48 62
Telefonen är bemannad tisdag–torsdag klockan 9–11.

Sveriges riksdag 100 12 Stockholm • tfn: 08-786 40 00 • www.riksdagen.se 

mailto:besoksbokning@riksdagen.se

