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Innledning

Resultater fra forsøket

Dersom kroppen vår skal fungere som den skal, er det viktig å få 

i seg riktig mengder av næringsstoffene og det får vi igjennom 

kostholdet vårt. For å ha en bra helse må man ha et bra kosthold. 

Maten vi spiser har også stor betydning for miljøet og klimaet. 

Kjøttproduksjon står for 15% av de menneskeskapte co2-

utslippene. På grunn av det er det mange som velger å være 

vegetarianere, men er det mulig å leve som vegetarianer og 

allikevel få i seg alle næringsstoffene? I denne oppgaven skal jeg 

snakke om næringsstoffer, kosthold og det å være vegetarianer.  

Tabellen under viser resultatene fra forsøket. Tabellen 

sammenlikner  vegetaruken og uken der jeg hadde et kosthold 

med kjøtt. Som vi kan se er ikke forskjellene på de to ukene 

veldig stor, men noen ting var bedre i den vanlige uken. Som vi 

ser var søvnkvaliteten og hvor fort jeg ble sulten igjen litt bedre i 

uken hvor jeg spiste kjøtt. Men det er ikke sikkert dette er på 

grunn av kostholdet jeg hadde. I et forsøk er det også viktig å se 

på faktorer som kan påvirke resultatet. Om jeg er fysisk på 

skolen eller ikke, hvor mye aktivitet jeg er i, hvor mye søvn jeg 

får og hvor mye lekser og skolearbeid jeg har er faktorer som 

kan påvirke hvordan resultatet blir.  For at et forsøk skal være så 

nøyaktig så mulig er det viktig å ta stilling til faktorer som kan 

påvirke resultatet. Under et forsøk er det viktig å være kritisk og 

nøyaktig. Å gjennomføre forsøket flere ganger, gjør at resultatene 

blir så nøyaktig så mulig. 

Diskusjon og konklusjon

Teori og framgangsmåte

Karbohydrater er kroppens viktigste energikilde og gir energi 

og byggematerialer til celler i kroppen. Finner karbohydrater i 

sukkerstoffer i bær og frukt og som cellulose og stivelse i 

matvarer. Karbohydrater blir lagd i fotosyntesen. Karbohydrater 

inneholder grunnstoffene hydrogen, oksygen og karbon. Deler 

karbohydrater inn i tre hovedgrupper: monosakkarider, 

disakkarider og polysakkarider.

Fett er energilager for kroppen. Fett sine oppgaver er å: lage 

viktige hormoner, bygge opp cellemembraner, støtdemper, 

varmeisolasjon i huden, beskytte indre organer og viktige kilde 

til essensielle fettsyrer (fettsyrer kroppen trenger, men ikke 

klarer og lage). Skiller mellom mettet og umettet fett, forskjellen 

er at umettet fett har en eller flere dobbeltbindinger, mens 

mettet fett har bare en enkeltbinding. 

Proteiner er kroppens byggestoffer. Proteinenes oppgave er å gi 

kroppen energi og vedlikeholde kroppen våres. Proteiner er bygd 

opp av 20 forskjellige aminosyrer som er koblet i lange kjeder. 

Kroppen våres trenger 20 aminosyrer, men klarer bare å 

produsere 12 av de selv. Aminosyrer blir brukt til oppbygningen 

av nye proteiner.

Vitaminer er hjelpestoffer for mange enzymer kroppen trenger. 

Deler vitaminene i to hovedgrupper: vannløselige (B, C) og 

fettløselige (A, D, E og K).

Mineraler er grunnstoffer som inngår i noen hormoner og virker 

som hjelpestoffer i enzymer. Skiller mellom mineraler og 

sporstoffer.

Bildet til venstre viser næringsstoffene og deres oppgaver. Bildet til høyre viser 

fotosyntesen.

Bildet over viser hva slags mat som er i de forskjellige sektorene når et kommer til næringsstoffene. d

Bildene over viser alternative matretter som er vegetarianske. Det finnes  utrolig mange 

vegetariske matprodukter som gjør at man kan lage nesten alle matretter om til 

vegetariske matretter. 
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Forsøket jeg gjennomførte gikk ut på at jeg skulle leve en uke 

som vegetarianer, der jeg ikke spiste kjøtt også en uke der jeg 

spiste kjøtt. Målet med forsøket var å se om det er mulig å ha et 

sunt og god kosthold uten å spise kjøtt.

Jeg loggførte begge ukene, der jeg skrev hva jeg spiste til hvert 

måltid, søvnkvaliteten min, energinivå gjennom dagen, 

energinivå i forbindelse med fysisk aktivitet, humøret mitt, 

metthetsfølelse etter hvert måltid, hvor fort jeg ble sulten igjen 

etter måltidene og om magen min var stabil eller ikke.

Min hypotese er at under vegetaruken min kommer jeg til å være 

mer sliten og mye av maten vil være uvant å spise siden 

smaksløkene mine ikke er vant til de ulike vegetarproduktene.

Tabellen over viser resultatene under forsøket. Jeg har skrevet inn de forskjellige tingene 

jeg skulle måle og sammenliknet det med vegetaruken og uken hvor jeg spiste kjøtt.

Kildehenvisninger

Er det mulig å være vegetarianer og allikevel ha et sunt kosthold?

Resultatene var at jeg ikke merket store forandringer, jeg var mer sliten i 

vegetar uka, men kan være mange faktorer som påvirker resultatet. Største 

forskjellen var at jeg ikke spiste like mye til middag, smaksløkene mine er ikke 

vant til de nye smakene, dermed likte jeg ikke vegetar maten like mye. For å få 

det beste resultatet må forsøket vare lengre, slik at jeg blir vant til de nye 

smakene. Hypotesen min stemte stort sett, men energinivået mitt var ganske 

likt de to ukene. At maten vil være uvant stemte med hypotesen min. 

Konklusjonen min er at med nok kunnskap og planlegging er det mulig å leve 

som vegetarianer og allikevel få i seg de næringsstoffene man trenger.


