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Innledning

Resultater

Et kosthold er alt det vi spiser i løpet av en periode. I et sunt 

kosthold burde man få i seg tilstrekkelig mengde med de ulike 

næringsstoffene som er anbefalt. Dette er med på å gi kroppen 

den energien den trenger for å fungere optimalt og som gir deg 

god helse. Livsstilssykdommer som diabetes type 2 og hjerte- og 

karsykdommer er knyttet til et dårlig sammensatt kosthold, som 

for eksempel består av for mye mettet fett eller sukker. Derfor er 

et sunt og variert kosthold viktig for kroppen og helsa.  (Svihus, 

2020).

Et vegetarisk kosthold går ut på å spise mat som hovedsakelig er 

plantebasert, i tillegg til melk og meieriprodukter og egg. Har 

man et vegetarisk kosthold skal man ikke spise kjøtt, men heller 

spise det dyret produserer. Det finnes mange grunner til at å 

velge et vegetarisk kosthold. Det kan være fordi man ikke vil 

drepe dyr, er miljøvennlig, religiøse årsaker eller bare fordi det 

er en helsegevinst. (helsedirektoratet, 2020).

Lavkarbo diett er et kosthold hvor mesteparten av 

næringsstoffene man får inn i kroppen kommer fra fett eller 

proteiner. Man skal spise lite karbohydrater, sånn at kroppen 

forbrenner mer fett, da den ikke har karbohydrater å forbrenne. 

Denne typen kosthold blir hovedsakelig brukt for å gå ned i vekt. 

I tillegg er det mange som mener at denne typen kosthold er 

både sunt og bra for kroppen. (Spilde, 2020).

Et bærekraftig kosthold er viktig å tenke på fremover.  I en 

rapport fra Helsedirektoratet kommer det frem at vi alle må 

begrense mengden kjøtt drastisk. Vi må spise mer frukt og 

grønnsaker, samt grove kornprodukter. Dette er fordi 

kjøttproduksjon er en av de største klimaverstingene og har 

store klimautslipp. Samtidig er det viktig med et variert og sunt 

kosthold, og minst 30 minutter aktivitet hver dag. Å redusere 

antall mennesker som lever med overvekt er viktig for at man 

unngår å produsere unødvendig mye mat. I tillegg bør mengden 

mat som kastes reduseres. (Helsedirektoratet). 
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Her er bilder av mat jeg spiste  gjennom de tre ukene. 1, lavkarbo omelett, 2. knekkebrød 

med ost og avocado, 3. vegetarburger

Kildehenvisninger

Gjennom dette forsøket har det vært flere feilkilder til 

resultatene. Forsøket blir gjennomført i løpet av tre uker, altså en 

ganske liten periode. Dette gjør at man merker lite 

forskjell. Samtidig opplevde jeg ikke at kostholdene hadde en 

stor påvirkning på løpeturene, men at jeg heller opplevde 

progresjon. I forhold til bærekraftighet var ikke lavkarbo noe 

særlig bærekraftig på grunn av det store inntaket av animalske 

produkter. Dette kostholdet er ikke et godt kosthold for 

fremtiden.

Det vegetariske kostholdet er i forhold, et mye mer bærekraftig 

kosthold. Det inneholder ikke noe kjøtt og mer frukt og grønt og 

kornprodukter. I mitt vegetariske kosthold spiste jeg en del 

avocado. Dette er ikke særlig bærekraftig på grunn av det som 

skjer under produksjonen av avocadoen, som man også må tenke 

på når man skal se hvor bærekraftig et produkt er. Hvis man skal 

ha et vegetarisk kosthold er det viktig å ha nok kunnskap 

om selve kostholdet, sånn at man får i seg de riktige 

næringsstoffene man trenger og eventuelle kosttilskudd. 

Kostholdet fungerer bra til trening hvis man får i seg de 

nok karbohydrater og de essensielle aminosyrene i proteinkilder.

Er man aktiv er det ikke anbefalt å ha et lavkarbo kosthold i 

lange perioder, da man trenger et regelmessig inntak 

av karbohydrater for å kunne prestere bra. Det er heller ikke 

særlig sunt for kroppen. Selv om lavkarbo kosthold er anbefalt 

for de som har lyst til å gå ned i vekt, er ikke kostholdet veldig 

sunt kosthold for kroppen og det er mange studier som forklarer 

at vekttapet bare varer i en liten periode. Et stort inntak av fett 

kan også føre til høyre risiko for hjerte og karsykdommer. 

Samtidig mener også noen at lavere inntak av karbohydrater kan 

funke bra for de som har diabetes.

Det kostholdet jeg ville valgt for fremtiden er det vegetariske. Det 

er viktig at vi reduserer kjøttproduksjonen drastisk, da det står 

for store mengder klimautslipp i hele verden. Å spise mer 

plantebasert er sunt og man vil klare å få i seg de 

næringsstoffene man trenger, så det funker som et sunt og 

variert kosthold. Det er viktig at vi tenker mer 

bærekraftig framover for at vi skal kunne ta vare på jorden vår. 

Man trenger ikke å ta drastiske valg, men man burde sakte, men 

sikkert bevege seg over til et mer plantebasert kosthold. Dette vil 

være svært avgjørende for den bærekraftige fremtiden.

Etter tre uker med dette forsøket er resultatene ferdige. Den 

første uken gikk veldig fint, da jeg ikke trengte å være 

oppmerksom på maten jeg spiste. Jeg fikk i 

meg de næringsstoffene jeg trengte, men fikk ikke alltid i meg 

det anbefalte inntaket av karbohydrater. Jeg ble ofte sulten før 

lunsj, så jeg fant ut at jeg burde spise en mer mettende 

frokost. Løpeturene jeg hadde var tunge, men jeg presterte 

bedre etter hver gang jeg utførte løpeturen. Mitt vanlige 

kosthold inneholder mye grønnsaker og lite kjøtt. Jeg vil derfor 

si at det er noe bærekraftig. Det inneholder fortsatt kjøtt og 

animalske produkter. Jeg vil gi det 5 av 10 på bærekraftighet. 

Under vegetaruken spiste jeg et kosthold ganske likt mitt 

vanlige. Jeg følte meg ganske bra og hadde ikke noe særlig 

problem med å finne ut av hva jeg skulle spise. Resultatet viser 

at jeg fikk i meg mer fett enn karbohydrater, noe som var 

overaskende. Løpeturen gikk bedre enn under mitt vanlige 

kosthold. Dette kostholdet er mer bærekraftig fordi det ikke 

inneholder noe kjøtt.  Jeg vil derfor gi det 7 av 10 på 

bærekraftighet. 

Lavkarbo-uken var veldig tøff. Jeg følte meg slapp allerede etter 

andre dag og klarte ikke å konsentrere meg da jeg skulle jobbe 

med skolearbeid. Jeg følte at det var nødvendig å få i meg 

karbohydrater for å kunne prestere optimalt. Løpeturen gikk 

ganske greit, ikke noe stor forskjell fra de andre ukene. Her 

hadde sannsynligvis karbohydratene jeg spiste noe å si for 

prestasjonen. Lavkarbo kosthold er ikke særlig bærekraftig , da 

man helst skal få i seg mye kjøtt og andre animalske produkter 

for å få i seg mye fett og proteiner. Grønnsaker er også en del av 

kostholdet, jeg vil derfor gi kostholdet 4 av 10 på bærekraftighet. 

Den første uken startet jeg med å gjennomføre mitt vanlige 

kosthold. Jeg spiste derfor det jeg vanligvis pleier å spise. Jeg 

dokumenterte hvordan jeg følte meg og utførte to joggeturer på 

2 km for å se hvordan jeg presterte. Samtidig skrev jeg ned alt 

jeg spiste ned i en matvaretabell for å se hvor mye av de 

forskjellige næringsstoffene jeg fikk i meg. Den andre uken 

hadde jeg et vegetarisk kosthold hvor jeg spiste all mat utenom 

kjøtt og fisk. Her utførte jeg de samme joggeturene, og skrev ned 

måltidene mine i matvaretabellen for å kunne se forskjellen på 

både prestasjon og næringsstoffinntak i forhold til første uke. 

Den tredje uken hadde jeg et lavkarbo kosthold hvor jeg holdt 

meg unna sukker og stivelse, og spiste mye fett og protein. Jeg 

hadde deretter den samme rutinen som i de to forrige ukene. På 

denne måten fikk jeg dokumentert resultater og sammenlignet 

kostholdene med hverandre. 

Bærekraftighet (1-10) Følelse av overskudd (1-10) Prestering under joggetur 
(min/km)

Vanlig kosthold 5/10 8/10 6:14 min/km
5:39 min/km

Vegetar kosthold 7/10 8/10 5:38 min/km
5:10 min/km

Lavkarbo 
kosthold

4/10 3/10 5:43 min/km
5:28 min/km

I dette forsøket har jeg tenkt til å  forske på hvordan forskjellige 

kostholdsammensetninger påvirker kroppen min. Forsøket skal 

utføres gjennom 3 uker, hvor jeg skal ha mitt vanlige kosthold, et 

vegetarisk og et lavkarbo. Jeg har valgt å gjennomføre dette 

forsøket fordi jeg synes kosthold er et viktig og interessant tema. 

Å ha et godt kosthold er avgjørende for en god helse og det er 

viktig at vi fokusere mer på det å ha et bærekraftig kosthold i 

fremtiden. Derfor ville jeg  finne ut av hvilket kosthold som 

fungerer best for kroppen og i et bærekraftig perspektiv.

Dette bildet viser et anbefalt variert kosthold med mye frukt og grønnsaker, 

kornprodukter, kjøtt  og fisk. Bildet er hentet fra: vi.no. Foto: Shutterstock/NTB Scanpix


