
Bilaga 15 

Analys av kontextenheter i Klasstidning 
 

Fet, understruken stil anger kontextenhet som står i förgrunden i reliefen. 

Kontextenheter med grå skuggning över siffra tillhör kärnspåret och övriga 

siffror tillhör satellitspåret enligt RST-analysen (se kap. 5.1.2). X anger 

kontextenhet som inte kan kategoriseras eftersom elevernas arbete här ser olika 

ut. Interpersonell metafunktion markeras med rosa, textuell med gul och 

ideationell med blå skuggning för det avsedda undervisningsfältet och grön för 

andra fält som deltagare för in i undervisningen. 

Skrifthändelser 

(Lektion inom parentes) 

Talkedjans  
inriktning på 
undervisnings-
variabler 

Talkedjans 
inriktning på 
ämnesvariabler  

Funk-
tionella 
kontext-
enheter 

1. (1) 

Mål för skrivprojektet 

undervisningsfält 
undervisningsform 

ämnesinnehåll 
ämnestextualitet 
ämnesröster 

1 

2. 

Inledning av grupparbetet 

undervisningsfält 

 
undervisningsfält 
eller annat fält 
undervisningsfält 
 

ämnesinnehåll 
ämnesröster 

ämnesinnehåll 
ämnesröster 
ämnesinnehåll  
ämnesröster 

2 
 

3 
 

4 

3.  

Tankar om lektionen 

undervisningsfält 
undervisningsform 

undervisningsfält 
undervisningsform 
undervisningsform 
undervisningsröster 

ämnesinnehåll 
ämnesröster 

ämnesinnehåll 
ämnesröster 
 

5 
 

6 
 
7 

 



4. (2) 

Dagens arbete 

undervisningsfält 
undervisningsform 

 
undervisningsfält 
undervisningsform 
undervisningsröster 

ämnesinnehåll 
ämnestextualitet 
ämnesröster  

ämnesinnehåll 
ämnesröster 

 

8 
 
 

9 

5. 

Jämföra två tidningar 

undervisningsfält 
 
 

undervisningsfält 
undervisningsform 

ämnesinnehåll 
ämnestextualitet 
ämnesröster  

ämnestextualitet 

10 
 
 

11 

6. 

Arbete med rubriker och 
gruppförberedelser 

undervisningsfält 
eller annat fält 
 
undervisningsfält 
undervisningsform 
 

ämnestextualitet 
ämnesinnehåll 
ämnesröster 
ämnesinnehåll 
ämnesröster 

12 
 
 
13 

7. (3) 

Tidningsproduktion i 
samhället 

undervisningsfält 
undervisningsfält 

undervisningsfält 

ämnesröster 
ämnesröster 

ämnesinnehåll 

14 
15 

16 

8. 

Egen argumenterande text 

undervisningsfält 
 

undervisningsfält 
eller annat fält 
undervisningsfält 
eller annat fält 
undervisningsform 
undervisningsröster 

Ämnesröster 
 

ämnesinnehåll 
ämnesröster 
ämnesinnehåll  

17 
 

18 
 

19 

9. (4)  

Olika tidningsgenrer 

 

undervisningsröster 
undervisningsfält 
undervisningsform 

undervisningsfält 
 
undervisningsfält 

 

ämnesröster 
 
ämnestextualitet 
ämnesröster 
ämnestextualitet 

20 
21 
 

22 
 
23 

10. 

Egna intervjufrågor 

undervisningsfält 
eller annat fält 

ämnesinnehåll     24 



11. (5) 

Granska förstasidor 

undervisningsfält ämnesinnehåll 
ämnestextualitet 

25 

12. 

Skissa förstasidor 

undervisningsfält 
undervisningsform 
undervisningsröster 

undervisningsfält 
eller annat fält 
undervisningsfält  

ämnesinnehåll 
ämnestextualitet 
 

ämnesinnehåll 
ämnestextualitet 
ämnesröster 

26 
 
 

27 
 

28 

13.  

Fasa ut en skrifthändelse  

undervisningsröster  29 

14. (6) 

Hålla ihop skrivprojektet 

undervisningsfält 
undervisningsform 

ämnesinnehåll 
ämnestextualitet 

30 

15. 

Skriva egna texter 

undervisningsform 

undervisningsfält 
undervisningsröster 

 

ämnesinnehåll 
ämnestextualitet 
ämnesröster 

31 

32 

16. (7) 

Klassen i praktiken 

undervisningsform 
undervisningsröster 

undervisningsröster 

 33 
 

34 

17. 

Bildtexter 

undervisningsfält 
undervisningsform 

ämnesröster 35 

18. 

Skriva bildtexter 

undervisningsfält 
undervisningsform 

undervisningsfält 

X 
 

X 

36 
 

37 

19. 

Publicera sina bildtexter 

annat fält 
undervisningsform 
undervisningsröster 

 38 

20. (8) 

Synen på Falkgården 

undervisningsfält ämnesinnehåll 
ämnestextualitet 
ämnesröster 

39 

 

 



21. 

Skriva tidningstexter 

undervisningsfält 

undervisningsfält 
eller annat fält 

ämnesröster 

ämnesinnehåll 
ämnesröster 

40 

41 

22. (9) 

Vad har vi gjort? 

undervisningsfält 
eller annat fält 
undervisningsröster 

ämnestextualitet 
ämnesröster 

42 

23. 

Granska insändare 

undervisningsfält 

undervisningsfält 
 

undervisningsform 
undervisningsröster 

undervisningsfält 
eller annat fält 

X 

ämnesinnehåll 
ämnesröster 

 
 

ämnesinnehåll 
ämnesröster 

43 

44 
 

45 
 

46 

24. (10) 

Målen 

undervisningsfält ämnesinnehåll 47 

25. 

Gator i Falkgården 

undervisningsfält 
 

ämnesinnehåll 48 

26. 

Insändare 

undervisningsfält 
undervisningsform 
undervisningsröster 

ämnesinnehåll 
ämnesröster 

49 

27. 

Slutföra skrivarbetet med 
texterna till klasstidningen 

undervisningsfält 
 
 

X 50 

28. 

Klasstidningen 

undervisningsfält X 51 

 

 

 


