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Upplev riksdagen inifrån – direkt från klassrummet

Ta med dina elever på en spännande resa genom Riksdagshuset och se filmer om allt ifrån 
rösträttens införande till hur arbetet i riksdagen går till. Titta runt i kammaren, finansutskottet 
och andra rum i 360 grader och följ med på en guidad tur bakom kulisserna i riksdagen.

Riksdagen har många olika uppgifter och är en central del i Sveriges demokrati. Riksdagen 
bestämmer vilka lagar som ska gälla i vårt land och har makt över regeringen. Det var riksda-
gen som för 100 år sedan bestämde att alla har rätt att rösta. Allt detta och mycket mer skildras 
i den digitala upplevelsen.

Upplev riksdagen är en kombination av 360-foto, filmer, animationer och interaktivitet som tar 
besökaren med på en spännande resa i tid och rum. 

Upplev riksdagen vänder sig till alla som vill veta mer om riksdagen. Den digitala upplevel-
sen gör det möjligt för alla att uppleva riksdagen och är därför en unik möjlighet för den som 
fysiskt inte har möjlighet att komma på en visning eller ett studiebesök i riksdagens lokaler.

Upplev riksdagen i undervisningen
Upplev riksdagen är också ett digitalt stöd för dig som undervisar om riksdagen och demokrati. 
Den digitala upplevelsen riktar sig främst till elever i årskurs 7–9 och gymnasiet. Stödet kan 
även användas i undervisning för studerande på andra nivåer. Genom Upplev riksdagen ges 
elever möjlighet att upptäcka riksdagen på ett nytt sätt och få en bättre förståelse för hur riksda-
gen och den demokratiska processen fungerar.
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Den digitala upplevelsen kan användas på olika sätt i undervisningen. Det går att använda den 
som en introduktion till ett arbetsområde om riksdagen och demokrati likaväl som ett inslag 
längre fram i undervisningen eller för repetition. Upplev riksdagen kan även vara relevant för 
andra ämnen än samhällskunskap, till exempel kan filmen Rösträttens historia användas i 
ämnet historia för att belysa utvecklingen av rösträtten i Sverige.

Filmer

Rum Film Filmens innehåll

Andrakammarsalen Kontrollerar regeringen Filmen berättar om konstitutionsutskottets  
uppgift att granska regeringen.

Rösträttens historia Filmen berättar om införandet av allmän och 
lika rösträtt i Sverige och hur rösträtten har 
förändrats fram till i dag.

Finansutskottet Utskottens arbete Filmen berättar om hur utskotten fungerar  
och arbetar med lagförslag.

Från förslag till lag del 1 Animerad film som redogör för besluts- 
processen med fokus på utskottens arbete.

Kammaren Arbetet i kammaren Filmen berättar om arbetet i kammaren. 

Från förslag till lag del 2 Animerad film som redogör för besluts- 
processen med fokus på debatt och omröst-
ning i kammaren. Filmen inleds med en 
resumé av filmen Från förslag till lag del 1.

Rännarbanan Uppdrag ledamot I filmen berättar ledamöter från partierna i  
riksdagen om uppdraget som ledamot och  
vad som ingår i deras arbete i riksdagen.

Innehållet i Upplev riksdagen har koppling till skolans kursplaner i samhällskunskap för 
årskurs 7–9 och gymnasiet. En sammanställning över vilka delar i kursplanerna i samhällskun-
skap som Upplev riksdagen kan beröra finns sist i denna handledning.
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Så använder du Upplev riksdagen
Upplev riksdagen kan användas på olika sätt. Det är möjligt att utforska den digitala upplevel-
sen tillsammans eller låta eleverna utforska den på egen hand. Upplev riksdagen fungerar i både 
dator, pekplatta och i mobiler. 

Upplev riksdagen kretsar runt fem rum i Riksdagshuset – kammaren, Andrakammarsalen, 
finansutskottet, Rännarbanan och trapphallen. Alla rum är avbildade i 360 grader vilket gör det 
möjligt att titta runt i rummen. I varje rum finns det filmer som handlar om arbetet i riksdagen, 
ledamöternas uppdrag eller rösträttens historia. 

Välj Guidad tur för att besöka de fem rummen och samtidigt få uppleva mer av riksdagen. Den 
guidade turen tar cirka 30 minuter inklusive filmerna och tar en med på en resa bakom kulis-
serna, genom korridorer och underjordiska gångar i Riksdagshuset. De fem rummen kan också 
besökas i valfri ordning via menyn Välj rum. 

De filmer som ingår i Upplev riksdagen kan ses flera gånger. 
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Guidad tur

Guidad tur
Klicka på knappen för att gå den guidade turen. Då får du se alla delar i  
Upplev riksdagen. Knappen finns placerad i höger sida av Upplev riksdagen.

Välj rum

Välj rum

Gå direkt till ett av rummen du är intresserad av. Då får du inte se filmerna 
som spelas mellan varje rum.

Hotspot

Se filmen
Den här symbolen (en hotspot) finns i många av rummen. Klicka på den  
för att se en film och fördjupa dig i vad som händer i riksdagen.

Ljud

  
Du kan välja att sätta på eller stänga av ljudet under med knappen 
“Ljud på/av” längst ner på sidan.

Mer information
Vill du ha information om produkten när du har börjat titta, klicka på  
knappen “Information”.

Navigera med tangentbord

Z X TAB

Sitter du vid en dator kan du navigera med tangentbordet. Titta runt i  
rummet med piltangenterna. Z zoomar in, X zoomar ut. Tab används  
för att byta hotspots.

Funktioner för mobiler och pekplattor

Vrid mobilen i liggande läge för bästa upplevelse. Då spelas filmen i  
hela din skärm. Vrid tillbaka mobilen i stående läge och grundläggande  
navigation syns igen.

  
När mobilen är i liggande läge syns symbolen i vänstra hörnet. Klicka på 
knappen för att slå på eller av mobilens inbyggda funktion för gyro.  
När gyro är påslaget kan du titta dig runt i ett rum genom att vrida mobilen 
upp och ned samt åt sidorna. När du slår av gyro tittar du dig runt genom att 
svajpa på skärmen.

Undertexter i filmer och rummen

Alla filmer i rummen har undertexter som kan aktiveras via spelaren. För att aktivera under-
texter klicka på pratbubblan i spelaren.

Filmerna mellan de olika rummen saknar i nuläget textning. Det saknas också just nu textning 
av berättarrösten i de olika rummen. Detta är under utveckling och kommer införas i början av 
2019.
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Tekniska krav
Upplev riksdagen är anpassad för moderna webbläsare och fungerar bäst med de senaste ver-
sionerna. För vissa mobiler kan du behöva installera en annan webbläsare. Här är exempel på 
webbläsare som fungerar med webbplatsen: Chrome, Edge, Safari, Firefox.

Upplev riksdagen kan användas oavsett uppkoppling, men tänk på att det behövs en bra up-
pkoppling för att få den bästa upplevelsen. Använd gärna wifi när du surfar mobilt.

Surfar du med 3G eller har sämre uppkoppling kan det ta upp till 8–10 sekunder att ladda tjän-
sten inledningsvis. Filmerna visas då också som lågupplösta varianter, med något lägre kvalitet.

Mer information om Upplev riksdagen finns på riksdagens webbplats: http://www.riksdagen.se/
sv/global/om-webbplatsen/hjalp-och-support/sa-funkar-upplev-riksdagen/

Kontakt
Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta riksdagsinformation på telefon 
020-349 000 eller mejla till riksdagsinformation@riksdagen.se

Koppling till skolans styrdokument

För grundskolan, årskurs 7–9

Samhällskunskap, Lgr 11

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur 
individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet 
att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är 
sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rät-
tigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna 
tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärk-
er ett demokratiskt samhälle. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla 
sin förståelse för vad det innebär att vara en aktiv och ansvarstagande medborgare i ett snabbt 
föränderligt samhälle.

Centralt innehåll
• Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska sam-

hällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättig-
heter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala 
medier.

http://www.riksdagen.se/sv/global/om-webbplatsen/hjalp-och-support/sa-funkar-upplev-riksdagen/
http://www.riksdagen.se/sv/global/om-webbplatsen/hjalp-och-support/sa-funkar-upplev-riksdagen/
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• Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kom-
muner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. 
Sveriges grundlagar.

• Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur 
man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

För gymnasiet

Samhällskunskap 1a1 och 1b, Gy 11

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:
1. Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna, såväl de individuella som de 

kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organ-
isation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.

2. Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse för dagens samhälle samt om hur olika 
ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och 
påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Centralt innehåll
• Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella 

och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika 
nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer uti-
från olika demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter.

• De mänskliga rättigheterna, vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man 
kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter. 
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