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Europaparlamentet välkomnar besökare i alla åldrar. I den här 
broschyren kan du läsa om tjänster och resurser för lärare till stöd 
för de tjänster som erbjuds som standard för besökare i Bryssel och 
Strasbourg.

I Bryssel finns tre huvudsakliga besöksmöjligheter: plenisalen för 
debatter och omröstningar, besökscentrumet Parlamentarium och 
museet Europeiska historiens hus. I Strasbourg kan man besöka både 
plenisalen och Parlamentarium Simone Veil under ett besök.

Lärare kan också dra nytta av Europaparlamentets förbindelsekontor 
som finns i större städer över hela Europa. De organiserar evenemang 
och tillhandahåller material om Europaparlamentet. På vissa kontor 
finns även det alldeles nya Europa Experience, en unik utställning 
där besökarna får veta mer om Europapolitiken på ett interaktivt och 
dynamiskt sätt.

Om inte annat anges finns all information om besök på 
Europaparlamentet och hur man bokar dessa på vår webbplats:  

www.europarl.europa.eu/visiting

http://www.europarl.europa.eu/visiting


BRYSSEL
EUROPEISKA HISTORIENS HUS

Europeiska historiens hus ser på hela kontinenten och ger besökare olika 

perspektiv på Europas historia. Museet är ett perfekt ställe för lärande 

och för att utforska Europas dåtid, nutid och framtid på ett engagerande 

och roligt sätt.

Öppettider:

Måndag 13.00–21.00   |   Tisdag–Fredag 9.00–18.00   |   Lördag–Söndag 10.00–18.00

90 minuter 

Aktivitetsblad

Specialdesignade arbetsblad stöder upplevelsen av att lära sig om den permanenta 

utställningen. Materialet uppmuntrar eleverna att studera, ifrågasätta och analysera 

historien på ett självständigt sätt. I mindre grupper tar besökarna del av museets 

berättelser och innehåll på djupet och lär sig saker om Europas historia som de själva 

har glädje av. Med lärarhandledningarna kan gruppledarna hjälpa eleverna med 

arbetsbladen. 

12–18 år  10–60 personer  Permanent utställning: 90 minuter  

DE, EN, FR, NL

Tillgängliga tider: Varje dag

Senaste förhandsbokning: 2 veckor



Seminarium: Utanför montern  

Historien får liv på seminariet Utanför montern. Deltagarna får en interaktiv 

upplevelse när de på egen hand upptäcker en del av de spännande föremålen 

i Europeiska historiens hus. Första- och andrahandskällor undersöks – föremål, 

bilder och texter – när deltagarna håller historien i sina egna händer.

6–18 år  10–30 personer 90 minuter DE, EN, FR, NL    

Tillgängliga tider: Varje dag

Senaste förhandsbokning: 4 veckor



PARLAMENTARIUM

Upplev Europaparlamentet på ett helt nytt sätt på det banbrytande 

Parlamentarium. Dynamiska multimedieskärmar, däribland den 

imponerande 360-gradersbion och en gigantisk interaktiv karta, ger 

besökarna möjlighet att upptäcka europeisk demokrati.

Öppettider:

Måndag 13.00–18.00   |   Tisdag–Fredag 09.00–18.00   |   Lördag–Söndag 10.00–18.00

90 minuter



Rollspelet

I rollspelet tar spelarna över styret av Europeiska unionen. Som ledamöter av 

Europaparlamentet måste de studera, diskutera och rösta om ny lagstiftning. 

Grupperna delas in i politiska grupper och utskott för att analysera 

sakfrågorna, föreslå förändringar och hitta kompromisser. Spelarna får 

själva se hur unionslagar stiftas och vilka de viktigaste aktörerna är. Alla 

deltagare får ett intyg undertecknat av Europaparlamentets talman. Ett 

redovisningsverktyg finns också tillgängligt för uppföljning i klassrummet.

14 år och äldre  16–32 personer  2,5 timmar 

Alla Europeiska unionens 24 språk  

Tillgängliga tider: Varje dag

Senaste förhandsbokning: 12 veckor



PLENISALEN

Besök i plenisalen

I plenisalen sitter alla 705 Europaparlamentsledamöter och den används för de 

största och viktigaste debatterna. Grupperna besöker åhörarläktaren och kan 

följa debatterna direkt om plenarförsamlingen sammanträder. De får även en 

omfattande interaktiv presentation av Europaparlamentet som kan skräddarsys 

för publiken. Andra ämnen av intresse kan också tas upp om så anges vid bokning.

 10–100 personer  1,5–3 timmar 

Alla Europeiska unionens 24 språk 

Tillgängliga tider: Måndag–Fredag 8:30–18.00

Senaste förhandsbokning: 8 veckor

Europeiska ungdomsseminarier

De europeiska ungdomsseminarierna samlar unga från hela Europa för att 

presentera, diskutera och rösta om idéer om en aktuell fråga. Ett antal grupper 

från olika länder arbetar tillsammans på ett språk som talas av alla deltagare. 

Deras förslag på lösningar diskuteras under dagen i idélabb. Dagen avslutas 

med en slutlig omröstning om det bästa förslaget, som sedan diskuteras med 

ledamöter av Europaparlamentet.

16–30 år  20–40 per skolgrupp (större grupper i mån av tillgänglighet) 

1 dag  EN, FR, DE

Tillgängliga tider: Flera gånger om året

Senaste förhandsbokning: 8 veckor



STRASBOURG

Besök på Europaparlamentet

Strasbourg är Europaparlamentets officiella säte med plenisalen som används 

för viktiga debatter och omröstningar. Som besökare får man se plenisalen 

och delta i en omfattande interaktiv presentation av Europaparlamentet 

som är skräddarsydd för publiken. Har besökarna tur kan de följa en debatt 

direkt om Europaparlamentet sammanträder. Besöket i Strasbourg omfattar 

även Parlamentarium Simone Veil, som erbjuder en dynamisk och interaktiv 

introduktion av Europaparlamentet.

Under plenarsessionen: 

10–100 personer  1,5–3 timmar 

Alla Europeiska unionens 24 språk  

Tillgängliga tider: Måndag–Torsdag

Senaste förhandsbokning: 8 veckor

Utanför plenarsessionen:
20-100 personer  1 timme 

Alla 24 EU-språk (multimediaguider)  

DE, EN, FR (guidade turer)

Tillgängliga tider: Måndag–Fredag

Senaste förhandsbokning: 2 dagar



Rollspelet på Parlamentarium Simone Veil

I rollspelet tar spelarna över styret av Europeiska unionen. Som ledamöter av 

Europaparlamentet måste de studera, diskutera och rösta om ny lagstiftning. 

Grupperna delas in i politiska grupper och utskott för att analysera sakfrågorna, 

föreslå förändringar och hitta kompromisser. Spelarna får själva se hur unionslagar 

stiftas och vilka de viktigaste aktörerna är. Ett redovisningsverktyg finns också 

tillgängligt för uppföljning i klassrummet.

16–32 personer  2,5 timmar 

Alla Europeiska unionens 24 språk  

Tillgängliga tider: Måndag–Fredag

Senaste förhandsbokning: 2 veckor

Euroscola

Euroscola ger eleverna möjlighet att se beslutsfattandet i Europeiska unionen på 

nära håll i en dynamisk och flerspråkig miljö. Europaparlamentet uppmuntrar 

skolor från hela Europeiska unionen att delta i ett program som avslutas med 

ett heldagsevenemang i Strasbourg. I själva plenisalen får eleverna prova på 

att vara Europaparlamentariker för en dag och inta talarstolen, diskutera och 

rösta om resolutioner. Skolorna börjar med nationella tävlingar innan de reser 

till Strasbourg.

16–18 år  15–24 (och en lärare)  1 dag (plus nationella tävlingar, tiden 

varierar per land)  Alla Europeiska unionens 24 språk (slutevenemanget 

i Strasbourg endast på EN, FR och DE)

Tillgängliga tider: Kontakta närmaste förbindelsekontor



ÖVER HELA EUROPA
Europaparlamentets förbindelsekontor
Europaparlamentet har ett nätverk av förbindelsekontor i större städer 

runtom i Europeiska unionen. De organiserar aktiviteter och evenemang 

och tillhandahåller undervisningsmaterial om Europeiska unionen, och på 

vissa ställen finns även den interaktiva utställningen Europa Experience. 

Se besökswebbplatsen för att hitta ditt närmaste kontor.

Ambassadörsskolprogrammet

Europaparlamentets ambassadörsskolprogram är ett utbildningsnätverk 

som ökar medvetenheten om det europeiska medborgarskapet och 

demokratin. Lärare blir seniorambassadörer och elever juniorambassadörer 

och organiserar aktiviteter såsom informationsställen och evenemang i 

samband med Europadagen. Europaparlamentet och dess förbindelsekontor 

tillhandahåller stöd i form av lärarseminarier, undervisningsverktyg och 

kommunikationsplattformar för att göra det lätt för skolor att komma i kontakt 

med ledamöter av Europaparlamentet och förstå deras arbete. De förmedlar 

också kontakter med andra skolor i nätverket.

14–18 år  Elevgrupp(er) med lärare   

Alla Europeiska unionens 24 språk   

Tillgängliga tider: Kontakta närmaste förbindelsekontor

Mer information: 

www.europarl.europa.eu/atyourservice 

www.facebook.com/EPAmbassadorSchools

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice
http://www.facebook.com/EPAmbassadorSchools


WEBBRESURSER 
Klassrumsrelaterade aktiviteter, Europeiska historiens hus

Webbresurser för lärare och elever finns på webbplatsen för Europeiska 

historiens hus. Materialet kompletterar den permanenta utställningen 

och är idealiskt för att användas i klassrummet, hemma eller i andra 

utbildningssammanhang. I materialet tas centrala teman upp och beskrivs, 

samtidigt som likheter mellan då- och nutid lyfts fram. Följande teman finns 

att välja mellan: migration, mänskliga rättigheter, identitet, konflikter och 
kommunikation.

6–18 år  Alla Europeiska unionens 24 språk 

Mer information: www.historia-europa.ep.eu

Multimediacentrum

Europaparlamentets multimediacentrum har en blandning av videor med nyheter 

samt bakgrunds- och utbildningsmaterial. Dessa finns i många format, samt på, eller 

textade till, de flesta av Europeiska unionens officiella språk.

Alla Europeiska unionens 24 språk.

Mer information: https://multimedia.europarl.europa.eu

http://www.historia-europa.ep.eu
https://multimedia.europarl.europa.eu
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