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Camilla & Kia

                            Sofie – Profil

● Jeg hedder Sofie og er en ung dame.

● Jeg er 20 år gammel.

● Min normale vægt er : 56 kg.

● Jeg spiser sund mad.

● Jeg bruger masser af energi. 

● Jeg bruger min mobil midt imellem, kun til fornuft.

● Jeg er glad, positiv, meget udadvendt, 

● Jeg dyrker meget sport.

● Jeg har mange venner og en stor familie.

● Jeg har et godt arbejde. 

● Jeg har en kæreste som jeg er meget glad for. Han hedder 

Meik. Han er den lækreste jeg nogensinde har mødt. Og også 

den sødeste. 

● Jeg bor Lærkevej 15. Jeg er glad for at bo der, fordi der er en 

masse søde naboer og fugle som kvidrer. 

● Jeg har blå grønne øjne, de er meget smukke.



                       
                       Web-Quest 1

● På tip-tip oldefars tid troede man faktisk, at piger blev fladbrystede og 
ikke kunne få børn, hvis de dyrkede idræt!

● Når jeg kigger på en varedeklaration, skal jeg kigge især efter sukker- og 
fedt indhold. For jo mere fedt og sukker, jo mere energi og højere KJ 
mængde. 

● Slik, is og sodavand er tom enegi 

● 0 minutter. 

● Ens muskler har brug for ilt og energi. Man for energien fra sport og 
sund mad som frugt og grøntsager. 
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Camilla og Kia

WebQuest 2

●  Kia,s BMI er 41/1,53=/1,53=17,51* 

Camillas, 17, 36*

● Ikke at spise sukker og slik.

Vingummi bamser, Soder-vandsis, 

Nogle specielle lakridser, slanke slik, skumslik og bolcher uden fyld. 

●  En håndskubber er en anden form for græsslåmaskine, man 

skubber den i stedet for at køre på den. 

● De er ikke sunde fordi at det er sukker og andre sødestoffer. Cola 

light dræber hjernesællerne. Et light produkt inder færre kalorier.

● Et skolebarn skal have ca. 45-55g sukker om dagen, så undgår du 

at blive overvægtig.



WebQuest 7

●  Stress er en meget skadelig sygdom. Den kan ramme os alle, den kan 

ramme store og små, tykke og tynde, unge og gamle mennesker. Den 

kan skade os ALLE!

Arbejdet, hvis man har meget travlt, og mange børn. 





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:  Kia & Camilla

 Hvad har du lært?
 Vi har lært at skim læse, om kost og om sundhed/sunde vaner. 

Det er en vane at vi spiser for meget slik, og at vi ikke får nok 

frugt og grønt.   

 Hvordan er du blevet bedre?

 Vi er blevet bedre ved at vi ved hvad vi skal bruge dagen til. Vi 

skal have masser af motion. Vi skal spise frugt og grønt, og ikke 

så meget slik. Det er det vi bliver overvægtige af, nu om dage. 

Vi skal spise meget mere mad, og så stoppe med alt det sukker.

 Hvem eller hvad har hjulpet dig mest?  Det har de hjemmesiderne, og de andre lærer der har været 

her imens vi har arbejdet. 

 Hvad var din bedste oplevelse?  At lave vores Avatar. Vi skulle lades som om vi var den. 

 Hvad var svært og hvad nåede du
 ikke?

At finde nogle forskellige ting. Vi nåede ikke nogle af 
Webquesterne.  

 Hvad vil du gerne blive bedre til?  At finde tingene ordenligt på hjemmesiden.

 Hvem har du samarbejdet med?  Jeg har samarbejdet med Camilla. Og Camilla har arbejdet 
sammen med Kia.

 Hvordan var samarbejdet?  Vores samarbejde har været godt. Vi kunne koncentrere os 
næsten hver gang. Vi lavede næsten alle questerne men vi 
kunne ikke finde meget af det så det var lidt svært at komme 
videre til alle sammen.  




