Vilket material bär jag?
Mitt plagg har:
28% alpacka
32% polyamid
25% ull
5% elastan

De här filmerna och hemsidorna kan vara till hjälp när du letar fakta:
1. https://urplay.se/program/200283-harifran-till-hallbarheten-klader
2. https://www.johannanilsson.se/artiklar/vilket-material-i-klader-ar-miljovanligast
3. https://vanersborg.naturskyddsforeningen.se/kladbytardagen/textila-material/
4. Sök på google.
I dina kläder hittar du alltid en lapp (tvättrådslapp) där du kan se hur du som
konsument skall ta hand om ditt plagg (tvätta, torka det) samt vart plagget är
tillverkat.
Ta fram två av dina plagg, leta upp lappen (Sitter på insidan i någon söm) och läs
igenom den. Ditt plagg kan ha 100% av ett material eller en blandning av flera olika
material. Fotografera lappen och lägg in fotot i ett dokument.
Kopiera och svara på frågorna så utförligt du kan. Använd dig av sambandsorden för
att föra längre resonemang.
1. Är materialen du ser på lappen ett naturfiber eller ett konstfiber?
2. Hur framställs ditt material, beskriv?
3. Har tillverkningsprocessen av dina material någon negativ eller positiv
påverkan på miljön, beskriv?
4. Vilka egenskaper har materialet, beskriv både positiva och negativa
egenskaper??
5. Om du skulle tillverka detta plagg, hade du valt att använda dig av dessa
material eller hade du valt andra material, beskriv varför?

Sambandsord (Stödord för att utveckla dina svar när det gäller att reflektera och resonera)
Tid

Förtydligande

Jämförelser - relationer

Därefter
Därpå
Efter
Efterföljande
Först
Före
Innan
Medan
När
Sedan
Sist
Under tiden
Varpå

Alltså
Det vill säga
Detta innebär att
Ett exempel på detta
Exempelvis
I huvudsak
Med andra ord
Snarare
Speciellt
Så att säga
Vilket innebär

Jämfört med
I relation till
I jämförelse med
I förhållande till
Relativt

Jämförelse - likheter

Jämförelse - kontrast

Sammanfattning

Det påminner om
Ett liknande exempel
Exakt som
I enighet med
Liknande
Precis som
På samma sätt
Såsom
Ungefär som

Däremot
I kontrast till
I motsats till
Till skillnad från
Trots detta
Tvärtom
Tvärtemot
Å ena sidan, å andra sidan

Avslutningsvis
För att avrunda
För att sammanfatta
Innan vi sätter punkt
Sammanfattningsvis
Slutligen
Slutsatsen är att
Summa summarum
Till sist/till slut

Konsekvens

Tillägg

Orsaker

Alltså
Detta ledde till
Därav
Därefter
En effekt av detta
Följden blir
Konsekvensen av
Skulle leda till
Så som
Vilket leder till

Dessutom
Därtill
Därutöver
Förutom att
Förutom detta
Också
Tillsammans med
Vidare
Även
Tillika

Detta beror på
Därför att
Däremot
Eftersom
I och med
Med anledningen av
Orsaken är
På grund av

