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Innledning
«Et riktig kosthold er viktig for å få et langt og godt liv» Dette har 

alle hørt - men har kostholdet så mye å si? Hva skjer hvis du bare 

spiser junk food en hel uke?  Og vil det være forskjell på et usunt 

kosthold VS et variert kosthold? Dette er noe som opptar meg, 

like mye som andre. Hva skjer hvis jeg i løpet av en hel uke bare 

spiser junk food. Hva om jeg følger kostholdsrådene for 

idrettsutøvere? Hva er mest bærekraftig? Junk food betegnes 

som usunn mat med mye sukker og fett i tillegg har junk food lite 

innhold av mineraler, vitaminer, kostfiber og protein(Gundersen, 

2019). 

Når uke 14 var ferdig var den gjennomsnittlige hjerterytmen 

min økte fra 69 slag pr. Minutt til 71 slag pr. Minutt.  Jeg fikk 

totalt i meg 2038,5 gram med karbohydrater, 664 gram fett og 

632 gram med protein. I følge tabellen over fikk jeg, 

overraskende nok, i meg de anbefalte mengdene av fett, 

karbohydrater og protein. I henhold til de anbefalte mengdene 

av de ulike næringsstoffene fikk jeg i meg mye riktig selv med et 

mer usunt kosthold.  Jeg  fikk derimot ikke i meg nok mineraler 

og vitaminer.

Jeg løp 3 km test på søndag i uke 14, jeg var relativ slapp fra før. I 

tillegg var det var mye vind som gjorde det tung å løpet . Jeg 

endte på en grei tid 15:27 og hadde en gjennomsnittlig puls på 

150 slag per minutt. Etter bare 3 km var jeg sliten i kroppen og 

resten av kvelden orket jeg ikke annet enn å slappe av. 

I motsetning til i uke 14 følte jeg meg ikke like slapp og sliten i 

uke 15 med sunn mat. Jeg hadde mer matlyst og sov bedre, som 

man ser i tabellen under. Den gjennomsnittlige hjerterytmen 

min var på 69 slag pr. minutt, den var  lik som den pleier med 

mitt normale kosthold. Jeg fikk totalt i meg 20170,2 gram 

karbohydrater, 657 gram fett og 1002,7 gram med protein. På 

tabellen over, fra kostholdsplanleggeren, ser man at jeg fikk i 

meg rundt den anbefalte mengden av næringsstoffene. 

Diskusjon og konklusjon

Teori og framgangsmåte

Næringsstoffer vi får i oss gjennom maten vi spiser gir kroppen 

energi. Energi fungerer som drivstoff for kroppen. Derfor vil et 

sunt og variert kosthold, der man får i seg næringsstoffene, være 

viktig.  Et slikt kosthold kan være med å forebygge utviklingen av 

livsstilssykdommer og spesielt hjertekarsykdommer(Helse 

Norge, 2020). Med et smart matinntak og litt fysisk aktivitet hver 

dag vil man få det bedre med seg selv, psykisk og fysisk. Hvis 

man trener øker behovet for mat, kroppen trenger derfor mer 

drivstoff. Hvis man da klarer å spise riktig får man bedre utbytte 

av treninger og kan yte bedre under kamper(Olympiatoppen, 

2013).  Et sunnere kosthold vil muligens være mer bærekraftig 

enn et usunt kosthold. Det usunne kostholdet vil inneholde mer 

bearbeidet kjøtt samt mer langreist mat. Det sunne kostholdet 

med mer grønnsaker og noe fisk vil bli mer bærekraftig hvis de 

fleste råvarene  er produsert i Norge(Øvstebø, 2020).

Jeg prøvde å planlegge måltidene mine i forveien og endret 

underveis. For å få det mest mulig nøyaktig veide jeg hvert måltid 

og regnet i henhold til informasjonen bak på produktet. Jeg lagde 

videre en oversikt over dette i et Excel ark. Her var det en 

oversikt over hvor mange gram karbohydrater, fett, proteiner og 

fiber jeg fikk gjennom et måltid og summerte hvor mye jeg fikk i 

meg i løpet av en dag. 

Her er to ulike middager jeg spiste  fra  uke 14 og 15. Den til høyre er fra uke 15 med 

sunn mat. Det er ovnstektlaks med grønnsaker. Den til venstre er fra uka med usunn mat, 

uke 14. Det er en cheeseburger med salat, dressing og søtpotetfries på siden.

Den øverste tabellen viser hvor mange prosent næringsstoffer jeg fikk i meg i løpet av  uken med junk food, uke 14. Den nederste viser hvor mange prosent næringsstoffer jeg fikk i meg i 

løpet av  uken med  mat i henhold til kostholdsrådene, uke 15. Streken midt i viser hva anbefalingene mener vi bør få i oss. Dette er tatt fra kostholdsplanleggeren, etter at jeg har langt 

inn alle måltidene.
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På slutten av uka hadde jeg en 3 km løpetest for å se om 

kostholdet mitt endret løpeformen min i tillegg til de vanlige 

treningsøktene mine. Jeg gikk også minst 10 000 skritt hver dag.

For å få bedre innsikt i om kostholdet har en stor betydning 

målte jeg  søvn, og hvilepuls ved hjelp av en pulsklokke. På 

slutten av uka skrev jeg hvordan jeg hadde det og hvordan 

formen var. Jeg startet med den usunne maten i uke 14 og 

sunnere mat i uke 15 

Uka med junk food  startet bra jeg var fornøyd med å lage en 

enkel og  god middag. Utover uka begynte jeg å føle meg mer 

slapp, ble fortere trøtt og var kvalm med lite matlyst. På slutten 

av uken var jeg lei maten og gledet meg til en uke med sunnere 

mat.

Her er resultatene for antall timer 

søvn jeg fikk i løpet av de to ukene.

Kildehenvisninger

Resultatene fra forsøke viser at teorien stemmer. Mat er energi, 

og energi er det som holder oss gående. Energien ga meg bedre 

konsentrasjonsevne og utholdenhet, samtidig som jeg føler meg 

mere opplagt. I uke 15 hadde jeg det bedre, psykisk og fysisk, 

dette er fordi maten jeg spiste holdt meg mett lenger og var mer 

næringsrik. Allikevel fikk jeg i meg de anbefalte mengdene av de 

fleste næringsstoffene i uke 14. Fordi det ble mye rødt kjøtt og 

langreist mat i uka med junk food var uka med sunn mat mer 

bærekraftig. I hovedsak fordi at jeg spiste kortreist mat og rødt 

kjøtt en gang i løpet av uka. For å få mer nøyaktige resultater 

burde jeg ha brukt lenger tid på gjennomføre forsøket. Altså hatt 

to uker med usunn mat, to uker med sunn og to uker med det jeg 

vanligvis spiser. Da ville jeg fått et mer nøyaktig resultat. For å 

gjennomføre et dypere stikk ville blodprøver, fettprosent, 

avføringsprøver og en IQ test vært aktuelle målinger. 

Søvn Trening
Uke 14 Uke 15

6 timer og 11 minutter 8 timer og 6 minutter

6 timer og 53 minutter 7 timer og 58 minutter

7 timer og 2 minutter 8 timer og 30 minutter

6 timer og 48 minutter 8 timer og 13 minutter

6 timer og 25 minutter 7 timer og 45 minutter

7 timer og 13 minutter 8 timer og 50 minutter

7 timer og 3 minutter 9 timer og 1 minutt

Uke 14 Uke 15

Mandag- 46 minutter lang joggetur 7,5 km. 
135 slag pr. Minutt

Mandag- 1 time spenst og hurtighet. 120 
slag pr. minutt

Onsdag- 1 time intervaller inkl. Oppvarming 
og ned jogging. 124 slag pr. minutt

Onsdag- 1 time intervaller. 142 slag pr. 
minutt

Torsdag- 1 time med styrke. 115 slag pr. 
minutt

Torsdag- 1 time med styrke. 120 slag pr. 
minutt

Søndag- 3km test. 15 min og 27 sek. 150 
slag per minutt

Søndag- 3km test. 15 min og 14 sek. 151 
slag pr. minutt

Tabellen over viser hva jeg har trent, den 
gjennomsnittlige hjerterytmen min under treningsøkten 
og hvor lenge jeg har trent.

Resultater

Jeg fikk i meg minst jern av alle næringsstoffene. Sammenlignet 

med uke 14 fikk jeg i meg mer vitaminer og mineraler. I henhold 

til kostholdsrådene fikk jeg i meg for mye vitamin C. 

Overaskende nok fikk jeg i meg ca. like mange gram av 

karbohydrater og fett i løpet av begge ukene. Når jeg løp 3 km 

testen på slutten av uka var jeg mer energisk og det var bedre 

vær. Det var nesten ikke noe vind og tørt på bakken. Jeg løp på 

15:14, den gjennomsnittlige pulsen min var 148 slag pr. Minutt. 

Jeg var ikke særlig sliten 

Den usunne maten inneholder mer rødt kjøtt,  mindre 

grønnsaker og mer langreist mat. I uke 14 spiste jeg mindre 

bærekraftig enn i uke 15 med sunnere mat. I uke 15 var det mer 

fisk og kylling som er kortreist i tillegg spiste jeg mer grønnsaker 

og frukt. 


