
02-06-08
Anton – Rasmus k

Jerik – Profil

1: Jeg er en mand. 
2: Jeg er 25 år gammel.
3: Jeg vejer 98 kg.
4: Jeg lever af junkfood.
5: Jeg fjoller meget rundt.
6: Jeg bruger ikke sin mobil så meget.
7: Jeg er meget glad, sjov og flink.
8: Jeg arbejder i et cirkus og jeg er en klovn.
9: Min kæreste er Zaza. 



03-06-08
Rasmus.k og Anton

WebQuest-6

1. Det er den danske fødevarestyrelse.
2. Alle mennesker i Danmark. Især mig for jeg kunne godt spise 

sundere, og det kan andre overvægtige også.
3. Hjemmesiden hedder: www.altomkost.dk
4. Rejseholdet tager rundt om i landet, og holder foredrag om 

sundhed, og fortæller nogle gode historie, som er gode for en.
5. Det er gratis. Så vil du have besøg af rejseholdet. så¨skal du bare 

ringe 80 60 10 60.
6. Formålet med rejseholdet er at børn, unge og voksne, der skal få 

en bedre kost, kan få gode råd om, hvad man skal gøre.
7. Jeg var rigtig dårlig. Jeg spiser for meget usundt, men jeg kan 

bare ikke holde mig fra det usunde :(

http://www.altomkost.dk/


09-06-08

Rasmus k og Anton

Web-Quest-7

1: Stress er en sygdom, Som man ofte får hvis du laver flere ting på samme 
tid og i for lang tid. Så kan man gå hen, og blive stresset, og det er det der er 
mange mennesker der lider af. Det kan også være en farlig sygdom. Mange 
går faktisk hen og dør af det. Det er en ikke så rar sygdom, og når man har 
det, kan man gå, og få det så dårligt med sig selv. Den er jeg lidt bange for.

2: Problemer på arbejdet, som fx at man bliver mobbet eller driller, eller 
uvenner med en eller flere kollegaer. Det kan også være overbelastning eller 
travlhed. Også vanskelige arbejdeforhold, fx hvis man får for meget larm i 
hovedet. Det kan også være økonomiske problemer. Og til sidst kan det være 
kærligheds sorger. Det lyder sørgeligt ikke? Ha ha

3: Du undgår stress ved at: 
 
Dyrke motion.
Tage en lur ofte ( power nap)
Meditere eller dyrke yoga  
Høre musik
Lege
Dyrke en hoppy (Min hobby er fjernsyn) 

4: I år er 35.000 danskere meldt syg af stress, og det har kostet omkring 
14.000 kr årligt, og det er mange penge.

5: Hjælp. De har slået alarm. Jeg skal søge læge nu!!! Jeg føler mig ikke 
dårlig, selv om jeg en gang imellem har sure opstød.



10-06-08

Rasmus k, og Anton 

Web-Quest-8

1: .............

2:Jeg valgte nummer 3. Jeg synes den var lidt lang, og den 
handlede om en dame, der havde fået en mand, og de forklarede, 
hvordan de boede, og hvor længe de havde været der. De kiggede 
også tit måge, for dem var de lidt venner med, og de snakkede 
fuglesprog, og en masse andre spændende ting lavede de også.

3: Anton og Rasmus synes at det var lidt kedeligt, og lidt for lang. 
De synes også at menneskerne i højtalerne var meget gamle. Altså 
så ment at menneskerne var gamle, og de talte meget sjovt. Det 
var ret sjovt, at høre damen snakke med mågerne, og man kunne 
høre mågerne godt, så det v ar godt optaget. 





Refleksionsbrev   -   Mig og mine vaner

Efter forløbet skal du evaluere hele forløbet -
hvad har du fået ud af at arbejde med emnet.
Nedenstående refleksionsbrev skal anvendes.

Du skal udfylde alle de gule felter 

 Dato:  17-06-08

 Navn:  Rasmus K og Anton

 Hvad har du lært?  Vi har lært, at arbejde med avatarer, og samarbejde med en 
computer. Vi har også lært meget om stress, og også at søge på 
en hjemmeside  

 Hvordan er du blevet bedre?  Vi er ikke rigtig blevet bedre, for vi vidste det hele i forvejen.

 Hvem eller hvad har hjulpet dig mest?  Alle sammen har hjulpet os rigtig meget.

 Hvad var din bedste oplevelse? At trække avataren. Der var ikke rigtig andet specielt 
spændende.

 Hvad var svært og hvad nåede du
 ikke?

Der var ikke rigtig noget der var svært undtagen noget af det 
med stress. Vi nåede ikke opgave 1, 2, 3, 4 og 5, men vi nåede 
opgave 6, 7 og 8 og det var ikke rigtig svært. 

Hvad vil du gerne blive bedre til?  At bruge computeren bedre, og finde nogle lettere metoder at 
finde rundt på.

 Hvem har du samarbejdet med? Jeg Rasmus k har samarbejdet med Anton, og jeg Anton har 
samarbejdet med Rasmus k. 

 Hvordan var samarbejdet?  Det var fint og sjovt.

 


