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Bra att veta inför ert riksdagsbesök 
Att besöka Riksdagshuset ger ökade kunskaper om riksdagens arbete och hur poli-
tik på nationell nivå fungerar. Därför erbjuder vi på Riksdagsförvaltningen visningar 
av Riksdagshuset. Under en timme får ni som besökare fördjupa er i riksdagens 
främsta uppgifter – hur ledamöterna arbetar och hur riksdagen fattar beslut.

Det finns en del saker man bör känna till inför 
besöket, som information om säkerhetskontroll 
och tillgänglighet. Ni får även några tips om hur 
ni kan förbereda besöket och vad ni kan göra 
efteråt som vi tror gör att ni får ännu mer ut av ert 
besök.

En visning i Riksdagshuset – steg för steg 

Säkerhetskontroll och garderob 

Alla som besöker Riksdagshuset behöver gå ige-
nom en säkerhetskontroll. Kom därför till entrén 
vid Riksgatan 3 en kvart innan besöket börjar (se 
kartan på sidan 4). Där går alla besökare ige-
nom säkerhetskontrollen. I garderoben låser ni 
in ytterkläder och väskor i ett skåp. För att låsa 
skåpet behövs en guldtia som ni sedan får tillbaka 
när ni låser upp. Tänk på att en besökande grupp 
ska vara minst 10 och högst 35 personer, inklusive 
lärare eller assistenter.
Besökets upplägg 

Under visningen får ni besöka olika möteslokaler 
i Riksdagshuset där viktiga politiska sammanträ-
den äger rum. Under tiden berättar guiden om 

riksdagens uppgifter, rollen som riksdagsledamot 
och arbetet från förslag till lag. Ett besök i riksda-
gens kammare ingår alltid i visningen. Där får ni 
sitta på åhörarläktaren och spana ut över plenisa-
len. Under besöket får ni också besöka ett utskott 
eller någon av de gamla kammarsalarna. 
Information till dig som är gruppansvarig

Ett krav är att minst en medföljande lärare eller 
annan ansvarig person är med under hela riks-
dagsbesöket. Eftersom ni besöker lokaler där 
politiker och tjänstemän arbetar är det viktigt att 
ljudvolymen hålls nere. Tillsammans med guiden 
har du som gruppansvarig ansvar att gruppen inte 
stör dem som arbetar i riksdagens korridorer. 
Tillgänglighet i lokalerna 

Det finns hissar så att personer i rullstol kan för-
flytta sig mellan våningsplanen. För personer med 
hörselnedsättning finns det hjälpmedel att låna. 
Finns det personer som har behov av särskilt stöd, 
kontakta oss i förväg på adressen besoksbok-
ning@riksdagen.se. Då hjälper vi till att anpassa 
besöket på bästa sätt. 

mailto:besoksbokning@riksdagen.se
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Tips på förberedelser inför besöket 
Läs mer om riksdagens arbete och roll i samhäl-
let under ingången Så funkar riksdagen (www. 
riksdagen.se). Här finns även det populära spelet 
Rixdax. Det är ett frågespel om riksdagen. 
Under ingången Kalender kan ni se om det 
pågår någon debatt eller omröstning i samband 
med ert riksdagsbesök. Förbered er i så fall 
genom att se efter vad den handlar om. Infor-
mation och fakta om riksdagen finns på ”teck-
enspråk”, lättläst och ett flertal andra språk än 
svenska. Se startsidan längst upp till höger. 
Tips! Förbered gärna frågor att ställa till guiden 
om riksdagens arbete och uppdraget som leda-
mot. Om ni har något särskilt ni vill veta är det 
en god idé att ta upp det med guiden på plats. 

Tips på fördjupning efter besöket 
Söker du studiematerial som är anpassat för 
skolan? Både grundläggande och fördjupande 
studiematerial finns under ingången Lärare. 
Där hittar du även spelet Demokrativerkstaden 
i klassrummet som är anpassat för årskurs 7–9 
och gymnasiet, men som även kan fungera för 

äldre grupper. Där får deltagarna pröva på att 
vara ledamöter som debatterar, förhandlar och 
fattar beslut om viktiga samhällsfrågor. Läraren 
agerar talman och handleder eleverna i spelet. 
Ett utmärkt sätt att både repetera och fördjupa 
riksdagsbesöket är att ta del av det digitala stödet 
Upplev riksdagen. Utforska Riksdagshuset 
virtuellt, se filmer och besöka lokaler som inte är 
tillgängliga under ett studiebesök.  
Vilka folkvalda sitter i er valkrets? Hur kommer 
ni i kontakt med riksdagsledamöterna? Informa-
tion och fakta hittar ni under ingången Ledamö-
ter och partier. 
Vilka politiska frågor har varit uppe för debatt 
och vilka beslut har riksdagens ledamöter 
nyligen fattat? Har statsministern eller någon av 
de andra ministrarna deltagit i en frågestund, 
interpellationsdebatt eller i någon annan debatt 
den senaste tiden? Under ingången Debatter och 
beslut kan ni se debatter och beslut

http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/
http://www.riksdagen.se/sv/Start/Kalendern/
http://www.riksdagen.se/sv/Start/Startsida-Larare/
http://www.riksdagen.se/sv/for-larare/upplev-riksdagen/
http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/
http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/
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Riksdagens lokaler

Bokade besök använder entrén  
Riks gatan 3. Kom en kvart innan 
besöket börjar eftersom alla 
besöksgrupper går igenom en 
säkerhetskontroll. 

Kontaktuppgifter 
E-post: besoksbokning@riksdagen.se 
Telefon: 08-786 48 62
Telefonen är bemannad tisdag–torsdag klockan 9–11.
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