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Design för undervisning om och för demokrati och mänskliga rättigheter 

- en ämnesdidaktisk och praktiknära studie i de samhällsorinterande 

ämnena, åk 5-6. 
Utgångspunkten för vårt bidrag är två pilotstudier som genomförts med det övergripande syftet att med 

hjälp av case-metoden (Wassermann, 1991,1994) utforma, pröva och designa undervisning som 

utvecklar elevers förmåga till empati, perspektivväxling, kritiskt tänkande och deliberativa förmågor. I 

detta sammanhang presenteras de två pilotstudierna med slutsatser om utvecklingen av studiens 

design.  

Internationellt finns flera ämnesdidaktiska forskare som visar de samhällsorienterande ämnenas (social 

studies) möjligheter att bidra till ett meningsskapande där elever bjuds in till diskussioner om aktuella 

samhällsfrågor vilka berör och engagerar dem och därigenom förbereder dem för ett liv i det 

demokratiska samhället (Barton & Avery 2016). Däremot finns få internationella studier om metoder för 

utveckling av undervisning om och för de demokratiska fri- och rättigheterna för yngre barn.  

Det handlar om att planera för tematiska ämnesrelevanta samtal som engagerar elever, välja innehåll 

som fungerar som redskap för samtal och interventioner, och som kan bidra med andra aspekter än de 

elevgrupperna har tillgång till via sina erfarenheter (Vygotskij 1995). Frågor som kan inspirera elever till 

utforskande samtal och utmanar dem att vidga sina synsätt är centrala, liksom redskap för att följa och 

säkerställa elevernas kunskapsutveckling relativt avsedda förmågor och innehåll (Eriksson & Lindberg 

2016). Case-metoden består av sekventiella element och läraren har ansvar för att driva caset: samtal, 

argument och olika perspektiv på fenomenet i fokus är viktiga inslag (McNergney 1999). Deliberativ 

undervisning betonar samtalet som förväntas bidra till att eleverna ökar sin förståelse för det innehåll 

som utgör dess fokus. Båda pilotstudierna prövar huruvida case-metoden fungerar som redskap för 

lärarna att undervisa om innehåll som de upplever som utmanande och svåra, och en form som bidrar 

till att unga elever utvecklar demokratiska och deliberativa förmågor. 
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