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Analys av kontextenheter i Samhällsorienterande ämnestext 
 

Fet, understruken stil anger kontextenhet som står i förgrunden i reliefen. 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. 
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2. (2) 

Läxan i religion och historia– 
muntlig diskussion 
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Argumentation i skrift och tal 
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4. (3) 

Skriftlig diskussion 
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5. 

Om skriftlig diskussion 
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6. (4) 

Skriva egen argumenterande text 
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7. (5) 

Tillsammans och individuellt 
utveckla tankar i tal och skrift 
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Forts. 7. (5) 

Tillsammans och individuellt 
utveckla tankar i tal och skrift 
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8. (6) 

Inledning till att skriva egen text 
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9.  

Börja skriva 

undervisningsfält X 63 

10. (7) 

Revidering och fortsatt gemensamt 
tänkande 
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Fortsatt eget skrivande 
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12. (8) 

Exempeltext - inledning 

undervisningsfält 
 
 

undervisningsfält 

undervisningsfält 

undervisningsfält 
 

ämnesinnehåll 
ämnestextualitet 
ämnesröster 

X 

X 

ämnesinnehåll 
ämnestextualitet 
ämnesröster 

68 
 
 

69 

70 

71 

13. 

Fortsatt eget skrivande 
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Exempeltext - avslutning 
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Fortsatt eget skrivande 

undervisningsfält X 78 

 



16. (10) 

Fortsatt eget skrivande och bli klar 
med texten 
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