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             Mathis-profil

●    ,   Jeg er en mand med navnet Mathis

●   28 Jeg er år

●    88 Jeg vejer ca kg

●      Jeg spiser mest junkfood så som 
pizza

●       Jeg er ikke så aktiv mere doven

●      jeg er storforbruger af min mobil

●     Jeg er tvær og sur

●     Jeg drikker og ryger tit

●   ,      Jeg er single er ikke den type til kvinder

  



Stress

1: stress er den moderne syge som både børn 
og voksne kan få på arbejdet i skolen og flere 
steder. Du kan få det af at have for travlt og 
være nervøs sammentid.

2: det der giver stress er at du føler, er nervøs, 
sur, du har travlt, og du skal nå en masse, og 
du er forsinket, og tiden

3: du undgår stress ved at få styr på dine ting 
og hvis man husker sine ting/aftaler og du føler dig afslappet.

4: i år er 35.000 danskere meldt syge på grund af stress og det har 
kostede omkring 14 milliarder årligt og det er mange penge

5: det var en meget sjov test for at se om jeg havde stress eller om 
jeg ikke havde og nogen af spørgsmålene forstod jeg ikke helt, men 
jeg svarede i hvert fald nej til alle sammen for det var rigtigt. Og 
jeg havde ikke stress. 





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:  Nicolai & Victor

 Hvad har du lært?  Vi har lært noget om stress og arbejde bedre sammen. 

 Hvordan er du blevet bedre?  Det er blevet bedre det at vi kunne arbejde bedre sammen. 
Nicolai lærte at arbejde alene.

 Hvem eller hvad har hjulpet dig mest?  Den der har hjulpet os mest er computeren

 Hvad var din bedste oplevelse? Det var sjovt at lave den profil om Mathis 

 Hvad var svært og hvad nåede du
 ikke?

 Vi fik kun lavede to opgaver og det var svært at komme i gang.

 Hvad vil du gerne blive bedre til?  Vi kan det hele:: :) 

 Hvem har du samarbejdet med?  Victor og Nicolai har arbejdet sammen og det gik godt 

 Hvordan var samarbejdet?  Samarbejdet mellem os var godt vi lavede de ting vi kunne nå 
og sådan er det.. 

 


