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Daniel

Lisann- profil

1. Lisann er en lidt grim pige

2. Jeg er 30 år gammel

3. Jeg vejer ca 60 kilo

4. Jeg spiser ikke så meget sundt mad ,men mere junkfood

5. Jeg er en som godt kan lig at komme ud og købe masser af tøj ,men jeg er aldrig ude og løbe 

eller svømme.

6. Jeg kan godt lig at bruge min mobil, jeg skriver meget med mine venner om hvornår vi skal 

ud og shoppe. Så ja jeg bruger den meget.

7. Jeg er meget glad for at jeg syntes selv at jeg er har det godt. Jeg er meget positiv ved mine 

venner syntes jeg da selv de syntes sikkert det samme:). Jeg kan god bilve lidt sur over hvis 

nu at jeg har aftalt noget med mine venner om at vi skal ud og shoppe ,og så at hun/dem 

ikke kan så kan jeg godt blive lidt sur og negativ.

8. Jeg kan godt lide at være der hjemme og ligge og se en god film ,og bare dovne den af 

dagen lang. Men så når jeg skal ud og shoppe så er jeg bare frisk som en hav ørn. Jeg 

arbejder meget ,men det jeg arbejder med er ikke så sjovt ,men jeg er jo nød til det fordi 

ellers så kan jeg ikke købe tøj eller købe mad eller noget. 

9. Jeg kan rigtig godt lig klassik musik. Jeg føler mig rigtig afslappede når jeg høre dens slags 

musik. Jeg får meget ro på mig selv når jeg høre det musik.   



10-06-08

WebQuest 7

1. Stress er en sydom som udløses når man har meget at lave. Når man 
har meget at lave, udløser man stress-hormoner, og man for stres. 

2. Problemer i arbejdslivet, travlhed og overbelastning, problemer i 
familielivet, skæv arbejdsfordeling og økonomisk problemer. 

3. Dyrke sport, tag en lur, dyrke joga, høre musik og dyrke en hobby. 

4. Stress koster 10mia. Om året. 
Jeg skal passe på jeg ikke forsætter os jeg gør nu. Testen siger at jeg er 
stresset.  



09-06-08

Daniel og Sille

WebQuest-6

1. Det har ministeriet for føde vare, landbrug og fiskeri.

2. Testen kan bruges til alle over 3 år ,som er raske og ikke lider af sygedomme.

3. Hjemmesiden hedder alt om kost

4. Rejseholdet  rejser rundt på alle skoler i hele Danmark for at fortælle dem om god mad. De 
er der også for at få dem til at spise mere sundt.

5. Det koster ikke noget, det er  gratis.

6. Formålet med rejseholdet er at fortælle om sund mad og gode vaner. 

7. Jeg er sund nok. Jeg  vejer det jeg skal. Men jeg kunne godt lade vær med at spise så meget 
slik og fastfood. Jeg skal også spise mere fisk.   



03-06-08

Daniel og Sille

WebQuest 5

1. det er Dr og DGI byen som har lavet denne Webside. 

2. Der drejer sig om motion og om at komme godt i gang med 
motionen. Så du kan tabe dig og spise rigtig, og havde et sundt liv.

3. Køge kommune har masser af løberuter og hjælper arbejdspladser med at komme i gang 
med motionen.

4. Jeg danseren- 20%, konkurrencemenneske- 40%, den legesyge-40%. Jeg er typen som godt 
kan lide at konkurrere.
 

5. Det grønne arbejdsrum er et sted hvor jeg træner en time om dagen. Og så når jeg er færdig 
belønner jeg mig selv, eks. At jeg spiser middag eller tager på ferie og slapper af. 

6. Jeg kan løbe en tur, spille fodbold, cykle, svømme, stand håndbold, volleyball, rundbold, 
softball, rulle på rulleskøjter, skateboard. 

7. Jeg kan bedst lide strand håndbold, fordi det er sjovt at kunne spille håndbold ud på 
stranden. Og så for man masser af frisk luft, i stedet for inde i en lukket hal. 

8. Der bliv nævnt: i butik, på fabrikken, på kontoret osv.  

 



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:  Daniel og Sille

 Hvad har du lært?  Vi har læst at søge på nettet. Vi har også lært noget om kost 
og gode vaner.

 Hvordan er du blevet bedre?  Jeg er blevet lidt bedere til at søge på nettet.

 Hvem eller hvad har hjulpet dig mest?  Det har de hjemmesider jeg har søgt på. 

 Hvad var din bedste oplevelse?  Det er at komme op på vægten og blive målt. Og finde min 
BMI.

 Hvad var svært og hvad nåede du
 ikke?

 Jeg nåde ikke alle opgaverne. Der var ikke noget svært.

 Hvad vil du gerne blive bedre til?  At søge på nettet

 Hvem har du samarbejdet med?  En der hedder Sille. Og hun er lidt sjov nogen gange. :)

  Hvordan var samarbejdet?  Det var godt nok.

 


