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Nicklas-Rasmus B.

Godfred – Profil

1.      Køn:                   Mand

2.      Alder:                 16 år.

3.      Vægt:                 Normal, kraftig bygget: 72kg.

4.      Kostvaner:          Sund mad, salat, fuldkorns rugbrød, frugt osv.

5.      Motionsvaner:     Energisk, løber tit.

6.      Mobilvaner:         Moderat/næsten aldrig.

7.      Psyke:                Glad, positiv og humoristisk.

8.      Fritidsaktiviteter: Fodbold – Spejder - ”Gartnerdreng”

9.      Spejdermærker:  Knivbevis, Øksebevis, 10km bevis, sybevis, 13 års 

bevis osv.



03-06-08

Nicklas og Rasmus B

WebQuest-1

1. På min tip tip oldefars tid var folk jo ikke så kloge som vi er. Så de troede 

at motion gjorde kvinder fladbrystede og gjorde dem steril. 

2. 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. 

3. Tom energi er: Sodavand, slik, chips, saft, juice, kager, is og chokolade. 

Det fylder ingen ting i din mave, så du bliver hurtigt sulten hvis du ikke 

spiser andet.

4. Det giver 0 minutter at spille playstation i en time. Det er egentlig ikke 

så mærkeligt, for du bevæger jo kun fingrene.

5. Dine muskler har brug for ilt og energi for at holde sig i gang. Hvis du 

ikke har noget energi, bliver du hurtigt træt og doven når du løber/røre 

dig.



09-06-08

Nicklas og Rasmus

       WebQuest-2

 

1. Nicklas BMI = 18,59. Rasmus BMI = 17,71.

2.  Udfordringen er at holde vægten, når man er færdig med sin 

slankekur. Der er nemlig alt for mange der vender tilbage til de 

gamle vaner. Jeg har været på slankekur, men jeg holdt til gengæld 

min vægt nede.

3.  Lakrids, vingummi, sodavandsis, skumslik, bolcher uden fyld og 

vingummibamser, er slik der ikke feder lige så meget som f.eks. en 

gammeldags isvaffel og chokolade. Men det er jo altid godt med lidt 

chokolade og en gammeldags isvaffel en gang imellem. 

4.  Håndskubberen er en plæneklipper, som man selv skubber. Sådan 

noget ved vi spejdere jo.

5. Light chips, og light cola er usunde, fordi de stadig indeholder lige 

så meget fedt som normale produkter, men mindre sukkerindhold. 

Lige nu og her kan det være en fordel, men på et senere tidspunkt 

kan det være en ulempe.

6. Et skolebarn må maks få 45-55g sukker om dagen. Men jeg er jo 

ikke et skolebarn, så jeg må vel få 60-70g? 



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: 17-6-08 

 Navn:  Nicklas & Rasmus

 Hvad har du lært?  Jeg har lært meget, om tom energi, sunde kostvaner, og en 
smule om stress

 Hvordan er du blevet bedre?  Jeg er ikke rigtigt blevet bedre til det. Jeg bruger tit 
computeren til at lave opgaver på, spille på den og finde 
oplysninger om andre ting. Så jeg har ikke rigtig blevet bedre.

 Hvem eller hvad har hjulpet dig mest?  Computeren har nok hjulpet mig mest. Og Rasmus B. 
selvfølgelig :b

 Hvad var din bedste oplevelse?  

 Hvad var svært og hvad nåede du
 ikke?

 Jeg syntes faktisk at det hele var svært. Jeg nåede kun 
WebQuest 8, WebQuest 1, og WebQuest 2. 

 Hvad vil du gerne blive bedre til?  Jeg vil ikke rigtigt blive bedre til noget. Jeg bruger som sagt 
computeren meget, og kan så meget som jeg nu kan overskue. 
Og så er jeg jo bedre end min mor og far til at bruge en pc :b

 Hvem har du samarbejdet med?  Jeg har samarbejdet med Rasmus B. Han er rigtigt flittig ;D

 Hvordan var samarbejdet?  Det var rigtig godt.

 


