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Forord: Jeg ønsker å uttrykke takk til min veileder, Anne Spurkland for ideen og for all veiledning og 
hjelp, til Hesso Farhan og hans medhjelpere på blodglukosekurset som lot oss få være med på kurset, og 
til min støttende familie som blant annet har latt meg bake store mengder muffins hjemme.  



ABSTRACT 

Background: Pulses have been shown to have a range of potential health benefits. One of these 

is achieving a lower blood glucose after a meal. Studies have been conducted on pulses alone 

and as part of a meal, but never as an ingredient in desserts. 

Objective: To investigate the effect of a pulse-containing cupcake on blood glucose, compared 

to a cupcake made out of wheat flour. 

Design: The experiment was conducted as part of a course for medical students in Oslo, Norway, 

where students participated in a glucose tolerance test. A total of 260 students participated in the 

study. Two kinds of isocaloric cupcakes were made, one from wheat flour and corn starch and 

the other from pureed chickpeas and corn starch. Each portion of cupcakes (2 pieces) contained a 

total of 50 g of glucose. Approximately 1/3 of students consumed a solution containing 50 g of 

glucose, 1/3 consumed a portion of wheat flour cupcakes and 1/3 a portion of chickpea cupcakes. 

Capillary blood glucose was measured by the students before, and 30, 60 and 90 minutes after 

consumption of the treatment.  

Results: The consumption of chickpea cupcakes led to significantly increased blood glucose 60 

minutes postprandially (6,01±0,12 mmol/L) compared to wheat flour cupcakes (5,54±0,09 

mmol/L) (p = 0,001). 

Conclusion: Our results contradict earlier studies where pulses have shown to give lower 

postprandial blood glucose. It is possible that the amount of glucose in the treatments suppressed 

the blood glucose, lowering effect of pulses achieved in earlier studies.  

 

 

 

 

 

 



INNLEDNING 

Diabetes type 2 et stadig økende helseproblem over hele verden. Denne typen diabetes kalles 

ervervet og forebygges og behandles i første omgang ved kost- og aktivitetsintervensjoner. Det 

er allment kjent at sammensetningen av kost påvirker blodglukosen. Stigningen i blodglukosen 

påvirker så utskillelsen av insulin som bidrar blant annet til glukoseopptak i celler og 

normalisering av blodglukosen. 

Mange har hørt om raske og langsomme karbohydrater. Betegnelsene baserer seg på 

sammensettingen av karbohydratene og hvor lett fordøyelige de er. Glykemisk indeks (GI) er et 

vitenskapelig mål på hvor mye og hvor raskt blodglukosen stiger etter inntaket av en type 

matvare i forhold til den stigningen inntak av kun glukose gir.(1) Det finnes også tabeller som 

sammenlikner matvarer med stigningen inntak av kun hvitt brød gir for å gi en mer realistisk 

sammenlikning, siden veldig få av oss drikker glukoseløsning til vanlig. Hvitt brød har GI på 70 

sammenliknet med glukose (ref). Uansett om det er glukose eller hvitt brød man sammenlikner 

med betyr lav GI liten stigning og høy GI betyr høy og rask stigning i blodglukose, derav 

langsomme og raske karbohydrater.  

GI gir altså et mål på hvor raskt og lenge glukosekonsentrasjonen i blodet er økt etter et måltid 

(postprandial glukose) som kun inneholder denne matvaren. Ved å innta et likt antall gram av en 

matvare kan man bruke GI for å sammenlikne postprandial glukose. For å finne ut hvor mye 

blodsukkeret stiger etter en hel porsjon av en matvare må man multiplisere GI med antall gram 

som blir spist. 

Et godt eksempel på matvarer med lav GI er belgfrukter – erter, bønner, linser og kikerter.(2) 

Disse inneholder rikelig med proteiner og fiber. I tillegg til den lave glykemiske indeksen er 

belgfrukter en god kilde til B-vitaminer og mineraler.(3) Studier har også vist at regelmessig 

inntak av belgfrukter er assosiert med lavere kroppsvekt og redusert midjeomkrets(4, 5), lavere 

blodtrykk(6), lavere fastende blodglukose(7), og økt inntak av fiber, kalium, jern, magnesium og 

kobber(4).  

Når det gjelder forekomst av diabetes type 2 er det ingen forskjell blant de som spiser belgfrukter 

som inneholder soya sammenliknet med de som ikke spiser belgfrukt, men de som kun spiser 

belgfrukter uten soya har en lavere forekomst av diabetes type 2(7). Alle disse fordelene ligger til 



grunn for at blant annet Norsk Helseinformatikk (NHI.no) og Diabetesforbundet (diabetes.no) 

anbefaler regelmessig inntak av belgfrukter.  

Nordic Nutrition Recommendations 2012 anbefaler også inntak av belgfrukter, spesielt med 

tanke på et bærekraftig kosthold. Per kg CO2 utslipp inneholder belgfrukter og hvete mest 

proteiner (minst 160g per kg CO2e sammenliknet med 50g per kg CO2e for kylling).(8) Et enkelt 

google søk får fram mange andre nettsider som forklarer de positive egenskapene i belgfrukter 

og som oppfordrer publikum å trosse fordommer de måtte ha mot belgfrukter. Det vil si slik som 

mye luft i magen etter inntak av belgfrukt, og foreslår hvordan man kan implementere denne 

¨supermaten¨ i sitt daglige kosthold gjennom gode oppskrifter.  

Bearbeiding av belgfrukter ser ikke ut til å eliminere deres positive virkning på 

blodglukoserespons etter et måltid. Dette har blitt undersøkt både for pure og pulver laget av 

belgfrukter. (9) Altså kan man forvente at man vi få samme positive effekt av pure i et måltid. 

Et spørsmål mange har stilt seg er om en matvare med lav GI, for eksempel belgfrukt, i 

kombinasjon med en matvare med høy GI kan gi en signifikant lavere GI totalt for hele måltidet, 

og dermed være sunnere for den som spiser måltidet. Andre har også stilt spørsmålet om 

belgfrukter til ett måltid vil påvirke blodglukosen i påfølgende måltid. Dette har blitt kalt 

«second meal effect». En studie som sammenliknet hvordan kikerter og svarte bønner kombinert 

med ris ville påvirke stigningen i blodglukose viste at denne kombinasjonen forbedret glykemisk 

respons signifikant i forhold til et måltid som kun inneholdt ris.(10) Det samme har blitt vist i 

kombinasjon med pasta.(11) Samme studie har også sett på «second meal effect» og vist at linser 

og gule erter sammen med pasta gir lavere appetitt etter måltidet og et mindre matinntak ved 

neste måltid enn et måltid bestående kun av pasta. Linser og kikerter gir derimot lavere 

blodsukkerverdier ved måltid nummer 2. Slike funn er lovende og kan implementeres i 

kostholdsråd som kan redusere postprandial glukose og de negative følgene av høy blodglukose.  

Spørsmålet blir da hvor stor denne effekten er, ikke bare i kombinasjon med ris og pasta, men 

også i kombinasjon med andre matvarer. Er effekten såpass stor at belgfrukter kan hindre økning 

i blodglukose etter inntak av søtsaker og bakverk?  



Er det mulig å spise søte bakverk laget av belgfrukter med god samvittighet? Målet med denne 

studien er å undersøke om kikerter påvirker postprandial glukose etter inntak av bakverk, mer 

spesifikt muffins.  

METODE OG GJENNOMFØRELSE 

UTVALG AV FORSØKSPERSONER 

Forsøkspersonene var unge, friske helsefagstudenter (medisin, ernæring og odontologi) ved 

Universitetet i Oslo, som deltok på blodglukosekurs som del av den ordinære undervisningen. 

Studentene fikk ved starten av kurset velge om de ville drikke 50 g glukose oppløst i et glass 

vann eller spise to muffins med enten rosa eller grønn glasur. Før de spiste og drakk, målte sin 

kapillære blodglukose ved hjelp av Accu Check Aviva apparater og deretter målte de på nytt 30 

og 90 (og i noen tilfelle også 60) minutter etter inntaket av glukosedrikk eller muffins. Resultatet 

av målingene førte de selv opp på et ark, som de leverte inn anonymt. (Fig. 1 og 2.) 

STUDIEDESIGN 

For å redusere bruk av ressurser og krav fra forsøkspersoner ble forsøket gjennomført som en del 

av et blodglukosekurs på Universitetet i Oslo. Dette kurset gjennomføres som ledd i 

undervisningen på Universitetet i Oslo blant unge, friske helsefagstudenter (medisin, ernæring og 

odontologi) uavhengig av kjønn.  

Som en del av kurset måler studentene blodglukosen sin i forbindelse med inntak av 

glukoseholdig drikke for å simulere en glukosetoleransetest. De inntar 50g glukose oppløst i 

vann, måler deretter selv den kapillære blodglukosen sin og fører disse resultatene inn i en tabell. 

(Fig. 1) Målingene blir utført rett før, 30 og 90 min etter inntak av glukoseholdig drikke.  

Forsøket vårt gikk ut på å sammenlikne stigningen i blodglukose hos studentene etter 

henholdsvis glukosedrikk, og to typer muffins. Hvetemel og kikertmuffins ble laget etter en 

veletablert oppskrift (se Tilberedelse av muffins). Oppskriften ble justert slik at slik at innholdet 

av fett, karbohydrater, sukker og stivelse ble tilnærmet lik i begge typene muffins. Glukosen ble 

beregnet som summen av all stivelse og 50% av sukroseinnholdet (Vi brukte vanlig rørsukker, 

altså sukrose, og ikke ren glukose.) To muffins med en bestemt mengde glasur på hver tilsvarte 

én porsjon muffins. 



Studentene fikk velge selv om de ville spise to muffins som til sammen ga 50 g glukose, eller 

drikke en kopp med glukoseløsning som til sammen ga 50 g glukose. Vi opplyste om at de med 

cøliaki kunne få vite av oss hvilken type muffins som var glutenfri. Utenom dette opplyste vi 

ikke om hva muffinsene var laget av. 

Etter de 2 første dagene i pilotforsøket så vi at 3 målinger ikke ga nok informasjon og spurte 

studentene på kursdag 3 av pilotforsøket (høst 2018) og alle studentene på forsøk nummer 2 (vår 

2019) om de kunne måle blodsukkeret sin en ekstra gang 60 min etter inntak av glukoseholdig 

drikke eller muffins.  

Studentene ble på forhånd informert om å komme fastende til kurset. Dette er en del av den 

kliniske standarden for en glukosetoleransetest, og i tillegg et ønske fra de som holder 

blodglukosekurset. 

 

Figur 1. Kursarket som ble brukt under pilotforsøket. På kursdag 3 la studentene selv til en ekstra måling slik at 
vi fikk 4 målinger til sammen. Rett før inntak, og 30, 60 og 90 min etter inntak av enten muffins eller 
glukosedrikk. 



Studentene ble informert om forsøket, om at deres svar ville være fullstendig anonyme og ikke 

kunne spores tilbake til dem på noen måte. Hver student fikk utdelt et svarskjema som liknet på 

svarskjemaet i det allerede eksisterende kurset, som de fylte ut selvstendig. Dette skjemaet besto 

av blodsukkerregistreringer i tillegg til noen ekstra spørsmål. (Fig. 2) Vi opplyste om at det ikke 

er anbefalt at studenter med kjent diabetes mellitus utfører forsøket, men forbød ikke dette.  

 

Figur 2. Spørreskjema fra forsøket som studentene fylte ut selv. En ekstra måling er lagt til 60 min etter inntak 
av muffins eller glukoseholdig drikke 
På kursarket der studentene registrerte blodglukosemålingene svarte de på spørsmål om de har 

kommet fastende, om de har gjennomgått en infeksjon den siste tiden, om de har 

stoffskiftesykdommer eller om de er gravide. I ettertid ble data behandlet separat i henhold til 

svarene studentene oppga på disse spørsmålene. Dermed trengte ikke studiedeltakerne å avsløre 

disse opplysningene for noen ved ikke være med i studien på grunn av eksklusjonskriterier.  



Forsøket ble først gjennomført som et pilotforsøk blant samme type studentgruppe høsten 2018, 

så som forsøk med noen modifikasjoner våren 2019. Under pilotforsøket ble det klart at vi 

manglet informasjon fra deltakerne. Alle spørsmål utenom blodglukoseregistreringene og om 

man kom fastende til forsøket eller ikke ble lagt til på spørreskjemaet før forsøk nummer 2 

(våren 2019).  

Selv om det var blitt opplyst på forelesning, kom mange studenter ikke fastende til kurset ved 

pilotforsøket. Før forsøk nummer 2 var jeg innom en forelesning og fortalte studentene om min 

prosjektoppgave og vårt forsøk, og ba dem om å komme fastende. I tillegg la jeg ut en 

påminnelse på kullets Facebookgruppe om dette.  

Under forsøk nummer 2 var det kun 7 av 142 studenter som ikke kom fastende, sammenliknet 

med 18 av 118 studenter under pilotforsøket. 35 av studentene svarte ikke om de kom fastende 

eller ikke under pilotforsøket. Disse studentene deltok i pilotforsøket på kursdag 1 og etter at vi 

hadde samlet inn kursarkene og sett at mange av studentene ikke hadde skrevet på om de kom 

fastende eller ikke, valgte vi å legge til avkrysning på arket på forsøk nummer 2.(Fig. 2)  

På kursdag 2 og 3 av pilotforsøket ba vi de som ikke kom fastende om å spesifisere dette på 

kursarket. (Fig.1) 

Kurset varte i 3 påfølgende dager fra 08.30 til 11.00, både høsten 2018 og våren 2019. Forsøket 

ble presentert som en del av introduksjonen til kurset og studentene fikk beskjed om at 

deltakelsen var frivillig. Etter introduksjonen og demonstrasjonen av blodsukkerapparatet ble 

spørreskjemaet utdelt og studentene ble bedt om å måle blodsukkeret sitt og notere det og tiden 

de tok målingen. 4-5 Accu Check Aviva apparater ble brukt til målingene og studentene stelte 

seg i kø og målte etter tur.  

Ansatte fra UiO hjalp studentene med den første blodsukkermålingen. Under de påfølgende 

målingene var de ansatte tilstede, men hjalp kun der de ble spurt om det. Studentene fikk så lov 

til å velge selv mellom glukosedrikk, røde eller grønne muffins, altså muffins med enten rødrosa 

eller grønn glasur. De fikk beskjed om at en porsjon muffins var 2 muffins av samme type, og at 

de måtte spise muffinsene så fort som mulig uten drikke, helst innen et par minutter. En liten 

stund (cirka 15 min) etter at de hadde spist opp kunne de drikke noen slurker vann. Studentene 

fulgte selv med på tiden og målte blodsukkeret sitt 30, 60 og 90 min etter måltidet eller 



glukosedrikken. I mellomtiden ble relevant teori gjennomgått av professor som ledet kurset. Etter 

siste måling ble kursarkene samlet og studentene fikk gå til sitt. Resultatene ble plottet inn i 

Excel og SPSS. 

 

INGREDIENSER 

Vi har brukt matvarer funnet i lokale butikker til bakervarene. Siktet hvetemel fra Møllerens 

(Norge), sukker fra Eldorado (Danmark), store egg fra ?, rapsolje fra Eldorado (Belgia), 

maisennamel fra Maizena (Tyskland), bakepulver fra Santa Maria (Sverige), fint salt uten jod fra 

Jozo (Danmark), mager kesam fra Tine med 1% fettinnhold (Norge), melis fra Eldorado 

(Danmark), melk fra Q-meieriene med 1% fettinnhold (Norge), meierismør fra Tine (Norge), 

tørre kikerter fra TRS (Canada) 

TILBEREDELSE AV MUFFINS 

To typer muffins ble bakt kvelden før hver kursdag, hvetemel- og kikertmuffins. Tilberedelsen 

av muffins ble gjort etter en veletablert muffinsoppskrift. Vi justerte oppskriften og la til glasur 

slik at 2 små muffins inneholdt 50 g glukose til sammen, i form av sukrose, maisstivelse og 

stivelse fra enten hvetemel (Tabell 1) eller kikerter (Tabell 2). Dette ble gjort for å kunne 

sammenlikne muffinsene med glukosedrikken som totalt også inneholdt 50 g glukose. 

Til hver porsjon av kikertmuffinsrøre tilsvarende 12 muffins brukte vi 80 g tørre kikerter som ble 

lagt i vann i omtrent 8 timer, kokt i omtrent 1 time og 15 min, og deretter most i en 

kjøkkenprosessor sammen med olje. Resten av ingrediensene ble så tilsatt og man rørte godt om. 

Til hver porsjon av hvetemelmuffins tilsvarende 12 muffins brukte vi 120 g siktet hvetemel. De 

tørre ingrediensene ble blandet sammen og de våte ingrediensene ble blandet sammen og så helt 

opp i de tørre. Røre til hver muffins ble veid opp slik at hver hvetemelmuffins inneholdt 48 g og 

hver kikkertmuffins inneholdt 57 g røre.  

Samme kjøkken, vekt og ovn ble brukt under samtlige bakinger. Muffinsene ble bakt i 

muffinsformer laget av papir oppi metallformer midt i ovnen. De ble først stekt i 2-3 minutter 

ved 220C i på over- og undervarme, så ble varmen skrudd ned til 180C og de ble stekt i 15-20 



minutter til. Muffinsene ble så avkjølt på rist og etter avkjølingen dekket til med plast over 

natten. På kursdagen ble de pakket i plastposer for å kunne fraktes til kurset. Glasuren ble laget 

ved å mikse sammen romtemperert smør og melis med en elektrisk håndvisp i et par minutter, 

for så å tilsette melken med en tynn stråle i bollen mens man fortsatte å vispe. Glasuren ble 

pakket i plastbeholdere for å frakte denne til kurslokalet også. Muffinsene skulle ha enten grønn 

eller rød glasur på seg, og 10-15 dråper konditorfarge ble tilsatt hver boks med glasur rett før 

kursets start. Inne i kurslokalet ble muffinsene fordelt på to forskjellige bord og samme vekt som 

tidligere ble brukt til å sette på 25 g glasur på hver muffins. Glasuren ble lagt på med 

sprøytespiss. 

 

Figur 3. Bilde av begge typer muffins fra kurset. Vi varierte mellom rødrosa og grønn glasur og 4 forskjellige 
sprøytespisser. Fargen tilsvarte ikke alltidtype slik at studentene ikke kunne videreformidle informasjon til 
medstudentene som skulle på kurs dagen etter. 



For å kunne få en jevn fordeling mellom gruppene lagde vi 18-20 porsjoner med muffins per 

type muffins, altså 36-40 muffins av hver type. Dette tilsvarer tredobbel til firedobbel røre av 

hver type muffins. Vi lagde firedobbel røre hver gang slik at studentene som drakk glukosedrikk 

også kunne få en muffins hver. Firedobbel røre ga vanligvis ikke nok røre til å fylle 48 

muffinsformer med henholdsvis 48 og 57 g røre per muffins, men kun 46-47 muffins med riktig 

mengde røre. Muffinsene som ble mindre enn det fastsatte vektkriteriet ble ikke tatt med i 

forsøket.  

ENERGIREGNSKAPET FOR MUFFINSENE. TILNÆRMET LIKE MUFFINS I INNHOLD AV 
NÆRINGSSTOFFER 

HVETEMELMUFFINS 

Tabell 1. Energiregnskapet for muffins laget av hvetemel og maisenna. Kesam er lagt til i denne oppskriften for å 
kunne justere for proteininnholdet i kikertmuffinsene. 

MENGDE I GRAM INGREDIENS KALORIER FETT KARBOHYDRATER PROTEINER SUKKER STIVELSE 

120,0 Hvetemel 422,4 1,8 85,9 13,7 3,2 84,8 

120,0 Egg 177,6 12,7 0,8 15,0 0,4 0,0 

150,0 Sukker 600,0 0,0 150,0 0,0 150,0 0,0 

50,0 Olje 446,0 49,5 0,0 0,1 0,0 0,0 

50,0 Maisennamel 177,5 0,0 44,4 0,0 0,0 44,4 

7,0 Bakepulver 12,0 0,0 2,6 0,4 0,0 2,6 

6,0 Salt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

60,0 Kesam 39,6 0,6 2,6 6,0 2,6 0,0 

20,0 Vann 0 0 0 0 0 0 

200,0 Melis 800,0 0,0 200,0 0,0 200,0 0,0 

25,0 Melk (1,0% fett) 10,3 0,3 1,2 0,9 1,2 0,0 

80,0 Smør 593,6 65,6 0,4 0,0 0,4 0,0 

48,6 
Totalt per muffins uten 
glasur, kun vekt        

888,0 Totalt med glasur 3279,0 130,5 487,9 36,0 357,8 131,9 

74,0 Totalt per muffins 273,2 10,9 40,7 3,0 29,8 11,0 

148,0 Totalt per person 546,5 21,7 81,3 6,0 59,6 22,0 

 Totalt glukose per person:   51,8     



KIKERTMUFFINS 

Tabell 2. Energiregnskapet for muffins laget av kikerter. Kikertene ble veid opp tørre og lagt i vann i omtrent 8 
timer før koking. 

MENGDE I GRAM INGREDIENS KALORIER FETT KARBOHYDRATER PROTEINER SUKKER STIVELSE 

80,0 Tørre kikerter 272,8 4,3 37,1 17,0 2,1 35,0 

120,0 Egg 177,6 12,7 0,4 15,6 0,4 0,0 

150,0 Sukker 600,0 0,0 150,0 0,0 150,0 0,0 

50,0 Olje 446,0 49,5 0,0 0,1 0,0 0,0 

106,0 Maisennamel 376,3 0,0 94,1 0,0 0,0 94,1 

7,0 Bakepulver 12,0 0,0 2,6 0,4 0,0 2,6 

6,0 Salt 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 

170,0 
Vann, inkl. vannet som 
blir tatt opp av kikertene       

200,0 Melis 800,0 0,0 200,0 0,0 200,0 0,0 

25,0 Melk (1,0% fett) 10,3 0,3 1,2 0,9 1,2 0,0 

80,0 Smør 593,6 65,6 0,4 0,0 0,4 0,0 

994,0 Totalt med glasur 3288,6 132,4 485,8 34,0 354,0 131,8 

57,4 
Totalt per muffins uten 
glasur, kun vekt       

82,8 Totalt per muffins 274,0 11,0 40,5 2,8 29,5 11,0 

165,7 Totalt per person 548,1 22,1 81,0 5,7 59,0 22,0 

 Totalt glukose per person:  51,5     

Som vist i tabellen over har vi justert muffinsene opp mot hverandre slik at innholdet av fett, 

karbohydrater, sukker og stivelse blir tilnærmet lik. Matvaretabellen har blitt brukt for å regne ut 

innhold av kalorier, fett, karbohydrater, proteiner, sukker og stivelse. 

STATISTIKK 

POWERBEREGNING. FORESLÅTT NØDVENDIG ANTALL STUDENTER I HVER GRUPPE 

Antallet forsøkspersoner ble basert på en powerberegning som er beskrevet i detalj i dette 

avsnittet. Ut ifra tidligere gjennomførte studier som har blitt referert til tidligere har vi valgt en 

konstant på 10,5 som gir oss en teststyrke på 90% og et signifikansnivå på 0,05. Også av 

tidligere erfaring med andre studier har vi valgt å se etter en ønskelig forskjell på 0,5 i mmol/L 



mellom gruppene som spiser kikertmuffins og hvetemelmuffins, altså ∆ = 0,5. Standardavviket 

har blitt anslått til å være på 0,8 mmol/L. Dette gir oss en n = 54. Om vi skulle ønske å se en 

større forskjell i blodglukoseverdiene postprandialt ∆ = 0,6, og øke k til 14,9 slik at vi får et 

signifikansnivå på 0,01, vil vi få n = 53. Et signifikansnivå på 0,01, en teststyrke på 90%, altså k 

= 14,9, og en ∆ = 0,5 vil kreve 76 studenter i hver gruppe. Det er spesielt de to ulike typene 

muffins vi ønsker å sammenlikne og et så stort antall studenter vil avsløre en statistisk signifikant 

forskjell i stigning av blodglukose.  

TABELLER OG GRAFER. METODE FOR GJENNOMFØRELSE 

Statistisk analyse ble utført i IBM SPSS Statistics, versjon 26. Dette programmet er tilgjengelig 

for studenter og ansatte ved UiO. For å se etter om data var normalfordelt har jeg brukt z-verdier 

som baserer seg på skjevhet og kurtose i tillegg til Shapiro-Wilks test. Levenes test ble brukt til å 

se på variasjon i målingene. For å se etter statistisk signifikans mellom de forskjellige gruppene 

har jeg kjørt uavhengig t-test for to og to grupper der ANOVA har vist at det er signifikant 

forskjell mellom de tre gruppene for å se hvor forskjellen ligger. Jeg har også brukt Kuskal-

Wallis test til å gjøre dette. Statistisk signifikans er satt til p<0.05. Alle andre verdier er ført opp 

som gjennomsnittlig verdi med standardavvik. Grunnet kun 3 målinger under de 2 første 

kursdagene har vi kun valgt å kun ta med data fra kursdag 3 høsten 2018 og fra alle kursdagene 

våren 2019. 

ETISKE OVERVEIELSER 

Som ledd i forsøket utformet vi og sendte inn en søknad til Regional komité for medisinsk og 

helsefaglig forskningsetikk (REK). Dette ble gjort selv om vi fra begynnelsen av planla et forsøk 

som ikke beholdt noen biologisk materiale eller opplysninger som kunne spores tilbake til 

forsøkspersonene. Søknaden ble sendt inn og ble ferdigbehandlet med vedtak 20.12.18. REK 

vurderte at forsøket ikke omfattes av helseforskningsloven. Vi behandler ikke 

personopplysninger i prosjektet og har derfor ikke meldt det til Norsk senter for forskningsdata 

(NSD). På ingen tidspunkt under kurset har studentene måttet oppgi noen form for identifiserbare 

personopplysninger, og ingen av blodglukoseverdiene kan spores tilbake til de som fylte ut 

kursarkene. 



RESULTATER 

FORSØKSPERSONER 

Til sammen 260 studenter deltok i forsøket, hvorav 69 var menn og 191 var kvinner. Dette 

tilsvarer omlag 73% kvinner. Deltakerne var fordelt på 6 kursdager, 3 kursdager høsten 2018 og 

3 kursdager våren 2019. 

Tabell 3. Totale antall studenter som deltok på kurset per kursdag fordelt på de 3 forskjellige intervensjonene. 

KURSDAG TOTALT HVETEMELMUFFINS KIKERTMUFFINS GLUKOSEDRIKK 

Kursdag 1. Høst 2018 (1) 42 12 12 18 

Kursdag 2. Høst 2018 (2) 40 12 14 14 

Kursdag 3. Høst 2018 (3) 36 12 12 12 

Kursdag 1. Vår 2019 (4) 54 19 18 17 

Kursdag 2. Vår 2019 (5) 43 13 18 12 

Kursdag 3. Vår 2019 (6) 45 16 8 21 

De 2 første kursdagene utførte studentene kun 3 målinger. 0, 30 og 90 min etter inntak av 

muffins eller glukosedrikk. Vi syntes at det ga for lite informasjon og spurte studentene på 

kursdag 3 om å måle blodsukkeret sitt en ekstra gang, 60 min etter inntaket. Grunnet kun 3 

målinger under de 2 første kursdagene har vi valgt å kun ta med data fra kursdag 3 høsten 2018 

og fra alle kursdagene våren 2019. Av disse var det kun 9 som ikke hadde kommet til kurset 

fastende, altså spist eller drukket kaloriholdig drikke morgenen av kurset og deres målinger ble 

ekskludert. Målingene til én student ble ekskludert grunnet kjent metabolsk sykdom. Etter 

beregning av normalfordeling ble målingene til 11 studenter ekskludert grunnet lav (under 4 

mmol/L) og høy (over 5,5 mmol/L) fastende blodglukose. Etter eksklusjon av målinger får vi 

målinger fra 157 studenter. Av disse spiste 46 hvetemelmuffins, 56 spiste kikertmuffins og 55 

drakk glukoseløsning. 

FASTENDE BLODGLUKOSE VISTE TILNÆRMET NORMALFORDELING OG NORMALVARIASJON I 
ALLE GRUPPENE I SAMLET DATASETT. 

Fordelt på menn og kvinner var ikke dataene fra første blodsukkermåling normaldistribuert. Kun 

fastende blodglukoseverdier ga heller ikke en normalfordeling ved sammenslåing av kjønnene. 



En normal Q-Q plot viste at mange høye målinger var utenfor streken, og det var også flere 

veldig lave. Forsøkspersoner med fastende blodsukkerverdier over 5,5 mmol/L ble ekskludert i 

blant annet én av studiene(12) med den begrunnelse at de ikke ble regnet som fastende.  

Både Diabetesforbundet og Store medisinske leksikon betegner normal 

blodglukosekonsentrasjon som 4-6 mmol/L. Ved å ekskludere både de som ikke kom fastende til 

kurset og alle med fastende blodglukose under 4,0 og over 5,5 har jeg fått normalfordelte verdier 

ved første blodglukosemåling. En sammenlikning av gruppene ble utført og Shapiro-Wilks test 

(p<0.05) og normale Q-Q plotter viste tilnærmet normalfordeling blant alle gruppene. 

Blodglukoseverdiene fra de som drakk glukosedrikk viste en skjevhet på -0.494 (SE=0.322) og 

en kurtose på -0.332 (SE=0.634). Verdiene fra grønne muffins-gruppen var skjevhet på -0.250 

(SE=0.350) og kurtose på -0.386 (SE=0.688). Røde muffins gruppen viste en skjevhet på 0.083 

(SE=0.319) og en kurtose på -0.796 (SE=0.628). Totalt for alle gruppene samlet var fastende 

blodglukoseverdier også normalfordelt med skjevhet på -0.221 (SE=0.194) og kurtose -0.478 

(SE=0.386). Alle disse gir z-verdier mellom -1.96 og +1.96 og er dermed å regne som 

normalfordelte. 

 

Figur 4. Histogram for fastende blodglukoseverdier. Histogrammet viser en tilnærmet normalfordeling blant de 
samlede verdiene for alle gruppene under den første, fastende blodsukkermålingen. 



Når det gjelder forskjell på målingene de forskjellige dagene ble det kjørt Levenes test for å se på 

variasjonen i målingene. Dette ble gjort både for alle 4 målingene. Shapiro-Wilks test viste 

normalfordeling for alle dagene for alle målinger unntatt på kursdag 1 vår 2019 (i 

muffinsgruppene ved 30 og 60 minutters måling, og i kikertmuffins gruppen ved 90 minutters 

måling), på kursdag 2 vår 2019 (i hvetemelmuffins gruppen ved 60 minutters måling), og på 

kursdag 3 vår 2019 (i glukosedrikkgruppen på den første, fastende målingen). Levenes test viste 

ingen signifikant forskjell i variasjon innen hver gruppe for hver av kursdagene på den første 

målingen, heller ikke de andre målingene.  

KIKERTMUFFINS GA SIGNIFIKANT HØYERE BLODGLUKOSE 60 MIN ETTER INNTAK 
SAMMENLIKNET MED HVETEMELMUFFINS 

Figur 5. Gjennomsnittlige blodglukoseverdier for kursdag 3-6 med standardfeil.a 

 

a.Signifikant forskjell markeres med «h» for signifikant forskjellig fra hvetemelmuffinsgruppen, med «k» for 
signifikant forskjell fra kikertgruppen og «g» - signifikant forskjell fra glukosedrikkgruppen. 
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Data fra alle 4 målinger har blitt behandlet både i samme datasett og separat for å kunne se om 

det var signifikant forskjell mellom gruppene. Gjennomsnittlig blodglukose blir fremstilt med 

standardfeil (±SE) og signifikant forskjell markeres med bokstaver for hver gruppe resultatet er 

signifikant forskjellig fra.  

Forskjellen i fastende blodglukose mellom gruppene er ikke signifikant (p=0,29). 30 minutter 

etter inntak er forskjellen kun signifikant mellom glukoseholdig drikke- og muffinsgruppene, 

men ikke mellom de to typene muffins med p<0,001.  

60 minutter etter inntak har glukoseholdigdrikkegruppen høyest blodglukose. Kikertmuffins 

ligger ikke langt etter med kun 0,43 mmol/L forskjell i gjennomsnittlig verdi noe som ikke er 

signifikant forskjellig fra glukosedrikkgruppen (p=0,13). Lavest i blodglukoseverdi er 

hvetemelmuffinsgruppen, som er signifikant forskjellig både fra glukosedrikkgruppen (p<0,001) 

og kirkertmuffinsgruppen (p=0,001). 90 minutter etter inntak har blodglukosen normalisert seg, 

men ikke gått ned til fastende nivå. Verdiene for 90 minutters målingen er ikke signifikant 

forskjellige mellom gruppene. 

Tabell 4. Gjennomsnittlige blodglukosemålinger med standardfeil.a. 

GRUPPE FASTENDE MÅLING 30 MIN 60 MIN 90 MIN 

Hvetemelmuffins 4,85±0,04 6,22±0,11g 5,54±0,09g,k 5,44±0,09 

Kikertmuffins 4,78±0,04 6,31±0,12g 6,01±0,12h 5,66±0,11 

Glukoseholdig drikke 4,87±0,05 7,51±0,15h,k 6,43±0,15h 5,75±0,12 

a. Signifikant forskjell markeres med «h» for signifikant forskjellig fra hvetemelmuffinsgruppen, med «k» for 
signifikant forskjell fra kikertgruppen og «g» - signifikant forskjell fra glukosedrikkgruppen. Kolonner og rader 
med signifikante forskjeller er markert i lyseblått. 

Shapiro-Wilks testen viser at verdiene til både hvetemelmuffinsgruppen og glukosedrikkgruppen 

ikke er normalfordelt ved 60 minutters måling. Ved 90 minutters måling er det kun 

glukosedrikkverdiene som ikke er normalfordelt. Ellers er det ingen signifikant forskjell mellom 

gruppene.  



For å se om resultatene hadde vært de samme uavhengig av kursdag har jeg laget samme tabell 

og graf for hver av de 4 kursdagene som vi har tatt resultater fra. Kursdag 3 er fra høst 2018, og 

kursdag 4-6 er fra vår 2019.  

Tabell 5. Gjennomsnittlige blodglukosemålinger med standardfeil for hver av kursdagene.a 

KURSDAG GRUPPE FASTENDE MÅLING 30 MIN 60 MIN 90 MIN  

Kursdag 3 Hvetemelmuffins 4,88±0,06 6,53±0,09g 5,74±0,14k 5,83±0,12 

 Kikertmuffins 5,01±0,06 6,68±0,18g 6,32±0,24h 6,03±0,17 

 Glukoseholdig drikke 5,06±0,10 8,03±0,35h,k 6,88±0,55 6,28±0,44 

Kursdag 4 Hvetemelmuffins 4,93±0,06 6,20±0,21g 5,47±0,20g,k 5,49±0,17 

 Kikertmuffins 4,80±0,07 6,27±0,24g 6,07±0,17h 5,56±0,19 

 Glukoseholdig drikke 4,75±0,11 7,51±0,36h,k 6,31±0,29h 5,36±0,14 

Kursdag 5 Hvetemelmuffins 4,76±0,16 6,13±0,23g 5,41±0,15g 5,08±0,13g,k 

 Kikertmuffins 4,60±0,06 6,17±0,23g 5,89±0,26 5,71±0,22h 

 Glukoseholdig drikke 4,85±0,08 7,35±0,27h,k 6,15±0,26h 5,78±0,26h 

Kursdag 6 Hvetemelmuffins 4,76±0,10 5,96±0,28g 5,57±0,14g 5,24±0,16 

 Kikertmuffins 4,77±0,10 6,22±0,23g 6,05±0,27 5,42±0,25 

 Glukoseholdig drikke 4,87±0,10 7,27±0,22h,k 6,46±0,19h 5,75±0,19 

a.Signifikant forskjell markeres med «h» for signifikant forskjellig fra hvetemelmuffinsgruppen, med «k» for 
signifikant forskjell fra kikertgruppen og «g» - signifikant forskjell fra glukosedrikkgruppen. Kolonner og rader 
med signifikante forskjeller som stemmer med Tabell 4 er markert i lyseblått. Kolonner og rader med 
signifikante forskjeller som avviker fra Tabell 4 er markert i en enda lysere blåfarge 

På data fra kursdag 3 og 5 ved 60 minutters måling viste ANOVA ingen signifikant forskjell 

mellom gruppene. Jeg valgte dermed å kjøre uavhengig t-test mellom to og to grupper. Denne 

viste marginalt signifikant forskjell mellom hvetemel og kikertmuffins (p=0,45) på kursdag 3, og 

ingen signifikant forskjell mellom glukosedrikk og hvetemelmuffins. Forskjellen her er over 1 

mmol/L mellom gruppene, men grunnet at Levenes test viste at likheten i variasjon i målingene 

var signifikant forskjellig, ble forskjellen mellom hvetemelmuffins og glukosedrikk ikke 

signifikant forskjellig. Uavhengig t-test viste ingen signifikant forskjell mellom muffinsgruppene 

ved 60 minutters måling på kursdag 5, men viste signifikant forskjell mellom glukosedrikk og 

hvetemelmuffinsgruppen.  



Kuskal-Wallis test viste kun signifikant forskjell mellom hvetemelmuffins og glukosedrikk ved 

60 minutters måling på kursdag 6, dette ble også bekreftet av uavhengig t-test. Dermed ser vi at 

når data fra dagene blir splittet opp ser vi noen forskjeller i resultatene.  

90 minutters måling på kursdag 5 viste signifikant forskjell mellom hvetemelmuffins og både 

kikertmuffins og glukosedrikk. 

KURSDAG 3. (KURSDAG 3. HØST 2018) KURSDAG 4. (KURSDAG 1. VÅR 2019) 

  

KURSDAG 5. (KURSDAG 2. VÅR 2019) KURSDAG 6. (KURSDAG 3. VÅR 2019) 

  

Figur 6. Gjennomsnittlige blodglukosemålinger med standardfeil. Fremstilt adskilt for alle dagene. Se Tabell 5 for 
detaljerte målinger og signifikans. 



DISKUSJON 

STUDIEDESIGN OG GJENNOMFØRELSE. POSITIVE OG NEGATIVE SIDER VED 
FORSØKET 

De fleste studier som tar for seg stigningen i blodglukose etter et måltid er cross-over studier 

med en ¨wash-out¨ periode mellom behandlingene eller måltidene. Forsøkspersonene må komme 

til forsøkslokalet minst 2 ganger (flere ganger, om de én dag oppfyller eksklusjonskriteriene og 

dermed ikke kan delta den dagen), spise minst 2 måltider, og være i forsøkslokalet i flere timer. 

Dette er en ressurskrevende type studie og krever mye tid spesielt fra forsøkspersonene og vil 

mest sannsynlig ikke kunne gjennomføres uten noen form for kompensasjon. En slik type studie 

krever også god rekruttering.  

Grunnet mangel på slike ressurser ble vi nødt til å tenke annerledes. Det at vi slo sammen 

forsøket med et allerede godt etablert kurs var positivt både for oss og for studentene. For oss var 

det positivt gjennom et redusert behov for ressurser, faste kursdager hvor forsøkspersonene ville 

møte opp med et ønske om å lære, og allerede være forberedt på å drikke glukosedrikk og å måle 

sitt eget blodsukker. For studentene var vårt forsøk en mulighet til å gjøre noe annerledes enn å 

bare drikke glukosedrikk og kunne få være med på et forsøk mens de likevel var på kurs. 

Forsøket vårt reduserte også kravene til forsøkspersoner og deres tidsbruk.  

Vi spurte dessverre ikke studentene om høyde og vekt under forsøket. Studenter generelt 

representerer en ung del av befolkningen. Ifølge tall fra Eurostudent VI, en nettbasert 

undersøkelse blant studenter i Europa publisert blant annet på Statistisk Sentralbyrå sine 

nettsider, er medianalderen for studenter i Norge 25 år. I tillegg til den unge alderen er 

helsefagstudenter ofte enda mer opptatt av kosthold og trening enn resten av befolkningen, og 

selv om vi ikke har spesifikke data på det kan vi bekrefte visuelt at det ikke var noen tydelig 

overvektige blant de som deltok på kursene. Kun én student skrev at han/hun hadde en metabolsk 

sykdom og disse verdiene ble ekskludert. Ingen av studentene skrev at de var gravide, og kun få 

kom ikke fastende til kurset. Studentene var flinke til å samarbeide og syntes at det var morsomt 

med en liten vri på blodglukosekurset. De ansatte syntes også det.  

En vanlig glukosetoleransetest består av at pasienten drikker 75 g glukose oppløst i 250-300 ml 

vann. Årsaken til at vi bruker 50 g glukose er blant annet en retrospektiv studie som har vist at en 



dette er fullt mulig så lenge glukosekonsentrasjonen i løsningen er lik eller større enn 250 

mg/dl.(13) I tillegg er forsøket en del av et veletablert kurs som også bruker kun 50 g glukose 

oppløst i 200 ml vann. 

Studentene gjennomførte blodglukosemålingen selv, og dette medfører en viss grad av variasjon 

i målingen. Imidlertid er egen blodglukosemåling i kapillærblod lite ressurskrevende og er 

standard prosedyre for pasienter med diabetes. Det er også en del av kurset, og denne måten å 

måle blodglukose på var derfor mest hensiktsmessig også for vårt forsøk.  

POSITIVE OG NEGATIVE FØLGER AV FORSØKET FOR DELTAKERNE 

Vi påførte ingen ytterligere skade på studentene utenom én ekstra måling 60 minutter etter 

inntaket av glukosedrikk eller muffins. Mellom 30 og 90 minutters-målingene ble det holdt 

foredrag av professor ved UiO om blodglukose, enzymer og insulin. Vår ekstra måling gjorde at 

foredraget ble delt i 2 på et unaturlig sted og dette var forstyrrende for forelesningen og gjorde at 

det var vanskeligere for studentene å følge tråden i stoffet. 

Gjennom spørreskjemaet og behandlingen av opplysninger ble det lagt opp til at alle studenter 

kunne delta i forsøket og ikke var nødt å indirekte å avsløre opplysninger som de ikke ønsket å 

avsløre for andre ved å ikke delta i studien (gravid, fastende, kjent metabolsk sykdom). Selv om 

vi opplyste at det ikke var anbefalt for studenter med diabetes mellitus å delta i forsøket forbød 

vi ikke dette, og studentene trengte derfor heller ikke å avsløre en slik opplysning.  

Som medisinstudent har jeg selv deltatt på et slikt kurs og funnet det veldig lærerikt. Ut ifra 

samtaler med medstudenter har jeg forstått at jeg ikke var den eneste. Studentene setter pris på 

aktiv læring og på å se lærdom i praksis. Mange av deltakerne snakket med meg i ettertid og 

fortalte at det var morsomt å få være med på et forsøk. På spørreskjemaet kunne studentene også 

kommentere hvordan forsøket hadde vært og flere skrev at muffinsene var gode, noen skrev at de 

var litt for søte, og et par foreslo å servere kaffe med muffinsene. Dette hadde gjort 

muffinsforsøket mer representativt i forhold til et søtt måltid i hverdagen. 

 

 



BEGRUNNELSE FOR VALGTE SPØRSMÅL I SPØRRESKJEMAET 

Spørsmålene som ble stilt i skjemaet bunner ut i tidligere studier og teorier om 

glukosemetabolisme ved visse tilstander. I Norge mangler det gode nasjonale data på prevalens 

av svangerskapsdiabetes, men i Finland for eksempel, er prevalensen 10-11%,(14) og 

sammenliknet med prevalensen i resten av befolkningen som ligger på 7,7% ifølge WHO,(15) er 

det en betydelig forskjell. Grunnet den økte prevalensen var det derfor viktig for oss å ekskludere 

gravide fra studiet. 

Vi spurte om stoffskiftesykdommer på grunn av at thyroideahormoner har en signifikant effekt 

på glukoseomsetningen og utviklingen av insulinresistens.(16) Vi planla å spørre om en nylig 

gjennomgått infeksjons- eller inflammasjonsprosess grunnet at insidensen av hyperglykemi blant 

akutt syke pasienter har vist seg å være høy, omlag 97% i en av de gjennomførte studiene.(17) 

Dessverre falt dette spørsmålet ut av spørreskjemaet og representerer en mulig feilkilde.  

Opplysningen om studentene har kommet fastende eller ikke, er relevant for resultatene grunnet 

at annen mat i fordøyelsessystemet vil kunne sinke glukoseopptaket til blodet. I andre studier er 

faste definert som antall timer siden siste måltid. Vi satte ikke en slik konkret definisjon. 

Studentene kunne skrive at de kom fastende om de ikke hadde spist siden de hadde våknet, og 

ikke drukket mer enn et glass vann, uavhengig av hvor lenge de hadde sovet og når de spiste 

kvelden før. Et strengere fastekriterium vil være fordelaktig ved gjentakelse av et liknende 

forsøk. 

Som nevnt har tidligere studier har vært cross-over studier med wash-out periode. Slike studier 

tar høyde for at fordøyelsen varierer hos enkeltpersoner og tester to forskjellige intervensjoner i 

samme kropp og fordøyelsessystem. En parallelgruppestudie derimot, som en del av et allerede 

etablert kurs, er mye mindre ressurskrevende. Dermed var vi avhengige av et mye større antall 

deltakere i studien enn i de allerede gjennomførte studiene (Se powerberegning) for å kunne 

dekke variasjoner i befolkningen og vise til en normalfordeling i gruppene.  

 

 



POWERBEREGNING MED LAVERE STANDARDAVVIK KREVER KUN 21 DELTAKERE I 
HVER GRUPPE 

Tidligere liknende studier har vært cross-over studier hvor samme forsøksperson kommer til 

forsøkslokalet ved 2 adskilte anledninger og deltar i forsøket både ved å få 

intervensjonsbehandling og kontrollmåltid. Disse har inneholdt omlag 10-15 personer i hver 

gruppe. For å rettferdiggjøre valget av antallet studenter brukte vi formel for beregning av 

utvalgsstørrelse for parallellgruppestudier.  

I den gjennomførte powerberegningen antok vi at standardavviket ville være på 0,8. Etter å ha 

behandlet dataene fra forsøket ser vi at standardavviket på hver av målingene sammenlagt ikke 

har vært mer enn 0,2. Imidlertid har standardavviket, når data fra hver kursdag har blitt behandlet 

separat, ligget høyere, helt opp mot 0,44, men ikke over 0,45. Det betyr at, retrospektivt kunne vi 

ha brukt færre studenter i forsøket. For å kunne se en forskjell på 0,5 mmol/L med en styrke på 

90% og signifikansnivå på 0,05 kunne vi ha klart oss med 21 studenter i hver gruppe. Dette 

kunne vi ikke ha vist på forhånd, kun etter et par kursdager, og siden det var mulig for oss å 

gjennomføre forsøket for flere valgte vi å få med oss så mye data som mulig.  

MULIGE FEILKILDER VED TILBEREDELSE AV MUFFINS 

Vi justerte oppskriftene slik at de inneholdt like mye karbohydrater, fett og proteiner. Dermed 

eliminerte vi muligheten for at den positive effekten på blodglukose skyldes en forskjell i 

mengde karbohydrater eller stivelse, og teorien om at det er proteinmengden i belgfrukter som er 

årsaken til den positive virkningen på blodglukose. For å gjøre muffinsene så like som mulig 

både i innhold, konsistens, smak og utseende valgte vi å mose kikertene i en kjøkkenprosessor. 

Minst én studie har vist at dette ikke har noen betydning for den glukosesenkende effekten av 

bønner og kikerter,(9) og vi forventet dermed den samme effekten på blodglukose som om 

kikertene ikke hadde blitt most. I den nevnte studien inneholdt hvetemel-kontrollen også mindre 

proteiner enn belgfruktmåltidene (5-10 g mindre per måltid). Denne mulige effekten proteiner 

har på blodglukose eliminerte vi med vår oppskrift ved at proteinmengden i muffinsene er 

tilnærmet lik. 

Selv om muffinsene ble bakt på samme kjøkken, av samme person, ved bruk av samme ovn, vekt 

og andre redskaper, er det ikke gitt at muffinsene var helt like. Vekten jeg brukte var en digital 



kjøkkenvekt med gradering på 1 g og tareringsfunksjon. Jeg undersøkte om vekten ville gi 

samme målinger ved å måle samme gjenstander gjentatte ganger og fikk omtrent alltid samme 

svar. Til tross for dette må vi regne med at vekten har en feilmargin på 1-2 gram, fordelt på 

veldig mange målinger. Hver muffins ble veid ved at muffinsformen sto oppå en bolle oppå 

vekten og vekten ble tarert for hver muffins. De ferdigbakte muffinsene veide mindre enn 

muffinsrøren i formen, og hadde tilnærmet lik vekt med et avvik på ±2 gram. Én og én muffins 

ble satt på vekten, vekten ble tarert og glasur ble deretter påført mens muffinsen var på vekten. 

Her må det også regnes med et avvik på 1-2 gram. Glasuren ble påført med forskjellige 

sprøytespisser for at muffinsene skulle se så tiltalende ut som mulig. 

Under bakingen ble ovnen forvarmet, men utover kvelden ble ovnen subjektivt varmere selv om 

temperaturen på skjermen var den samme. Muffinsene som ble bakt senest på kvelden ble derfor 

bakt kortest grunnet at de oppnådde riktig form og konsistens raskere. Muffinsene som ble bakt 

tidligere på dagen, i begynnelsen av bakingen, trengte ofte noen minutter ekstra i ovnen for å bli 

gjennombakt. Dette er en feilkilde og kan unngås ved å forvarme ovnen en angitt tid før baking 

og dele opp bakingen slik at den skjer i flere omganger i løpet av dagen. I tillegg la jeg merke til 

at muffinsene som var bakerst i ovnen ble stekt raskere. Muligens kan dette unngås ved å bruke 

varmluft i stedet for over og undervarme. Varmluft vil også gi en mulighet til å steke i flere 

muffinsformer i ovnen om gangen, dette gjorde ikke jeg.   

STATISTIKK OG MÅLINGER 

MULIGE ÅRSAKER TIL MANGLENDE NORMALFORDELING I GRUPPENE NÅR 
DATASETTET SPLITTES BASERT PÅ KURSDAGER 

Leneves test viste tilnærmet lik variasjon i gruppene under de forskjellige målingene. Shapiro-

Wilks test viste normalfordeling i alle gruppene under de forskjellige målingene. Ut ifra dette 

kan vi anta at muffinsene var tilnærmet likt laget og studentenes blodglukose steg tilnærmet likt 

hver av dagene. Fordelt på kursdager var det flere målinger som ikke var normalfordelt. Kursdag 

1 vår 2019 er dagen der normalfordelingen har vært statistisk sett dårligst og dette kan antas å 

skyldes et par målinger som avviker veldig fra resten. Et eksempel på dette er 60 minutters 

målingen for grønne muffins gruppen der gjennomsnittet er 5.5±0.9. De to avvikende målingene 



er på 7.2 og 7.3 mmol/L. Disse avviker langt mer enn standardavviket og gir et utslag på 

normalfordelingen. 

Årsaken til slike målinger kan blant annet være at disse forsøkspersonene spiste muffinsene 

saktere enn de andre og dermed ble deres topp forskjøvet. En av disse forsøkspersonene målte 

også en blodglukose på 8,5 ved 30 minutters målingen, noe som er over 2 mmol/L utenfor 

standardavviket. Ikke normalfordelte fastende målinger blant glukosedrikkgruppen dag 3 vår 

2019 skyldes det store antallet med relativt høye verdier, og at toppen av kurven er forskjøvet til 

5,2 sammenliknet med litt under 5 for alle andre grupper de andre dagene. Man kan tenke seg at 

disse forsøkspersonene hadde spist senere enn de andre, kvelden før, og var fortsatt mette, og 

ønsket derfor ikke å spise 2 muffins. Dermed endte de med høyere blodglukose opp i 

glukosedrikkgruppen. Muligens hadde de snakket med studentene som allerede hadde vært på 

kurset og hørt at å spise 2 muffins var mye og mettende og orket ikke dette.  

Oppsplittingen av data i henhold til kursdag ga mange signifikante forskjeller som ikke stemte 

med de samlede verdiene. Oftest var dette mangel på signifikant forskjell. Et viktig poeng blir da 

at oppsplitting av data gir lite antall i hver gruppe, alle under n=21 i hver gruppe. Data fra 60 

minutters måling for kursdag 6 viser kun n=7 i hvetemelmuffinsgruppen. I forhold til vår 

retrospektive powerberegning trenger man minst 21 studenter i hver gruppe for å se en 

signifikant forskjell. Data fra dag 6 kan dermed ikke stå på egenhånd, det kan egentlig ikke data 

fra de andre dagene heller hvis ikke den blir kombinert med data fra minst én annen dag. 

Levenes test viser i tillegg at data for kursdag 5 ved 60 min måling ikke er varierte nok. Dermed 

kan ikke forskjellen bli signifikant her.  

Selv med riktig variasjon i data for hver enkelt dag, ga oppsplittingen av data for lite antall 

studenter i hver gruppe. Vi velger derfor å tro at for lite antall og sterkt avvikende verdier, 

såkalte «outliers» er grunnen til variasjonen fra samlede målinger. 

FORSKJELLER I BLODGLUKOSE ETTER INNTAK AV MUFFINS MED KIKERTER 

Basert på tidligere liknende studier forventet vi å finne at kikerter hadde en positiv effekt på 

blodglukose. En studie fra 2011(11) sammenliknet et måltid som kun inneholdt pasta og ost 

«macaroni and cheese» med måltider som inneholdt samme type pasta bare i mindre mengde i 

kombinasjon med henholdsvis kikerter, linser og gule erter. Karbohydratinnholdet i hvert måltid 



var omlag 100 g. Denne studien hadde som formål å se om belgfrukter ga mindre matlyst og fikk 

forsøkspersonene til å spise mindre etter et belgfruktrikt måltid. Samtidig så studien på 

blodglukose. Denne viste at blodglukosekonsentrasjonen var signifikant lavere 20 minutter etter 

belgfruktmåltidet. Ved 40, 60, 80 og 110 minutter etter måltidet var blodglukoseverdiene ikke 

signifikant forskjellige mellom gruppene. Et overraskende funn var at, 140 min etter måltidet 

hadde pastamåltidet en topp nummer 2 som vanligvis ikke blir oppdaget når man i forsøk 

bestemmer GI for matvarer grunnet at man kun måler blodglukose i 2 timer etter måltid. Denne 

mulige andre toppen kunne vi heller ikke ha sett grunnet at vi sluttet å måle 90 minutter etter 

inntak.  

En annen studie utført av samme gruppe forskere i 2014(18) med samme eksklusjonskriterier, 

viste at, sammenliknet med et isokalorisk måltid bestående av hvitt brød, ga isokaloriske 

måltider bestående av belgfrukter lavere blodglukoseverdier både ved 15, 30, 45 og 75 minutters 

måling. I tillegg ga både kikerter og linser lavere blodglukoseverdier 30 min etter et pizzamåltid 

135 min etter måltidet bestående av belgfrukter. Her inneholdt måltidet omlag 50-60 g 

karbohydrater. 

Disse to studiene er langt ifra de eneste som viser lavere blodglukoseverdier for måltider med 

kikerter sammenliknet med kontrollen. En studie som tar for seg forskjell i den positive effekten 

belgfrukter har med forskjellig bearbeiding(9), det vil si kokte hele, pure og pulver, viser at både 

hele kikerter og kikertpure i kombinasjon med tomatsaus gir signifikant lavere 

blodglukoseverdier enn sammalt hvetemel blandet med tomatsaus 30 minutter etter måltid. Ellers 

er verdiene ikke signifikante. Måltidet i denne studien inneholder omlag 50 g karbohydrater. En 

liknende studie fra 2017(10) sammenlikner et måltid kun bestående av ris med måltider hvor ris 

er kombinert med svarte bønner og kikerter. Her er karbohydratinnholdet også cirka 50 g. Her 

var det ikke forskjell ved 30 minutters måling, men både 60 og 90 minutters målingen viste 

signifikant forskjell mellom kikerter og ris i kombinasjon og kun ris alene.  

Når det er snakk om signifikant forskjell i beskrivelsen av resultatene i disse studier er det alltid 

snakk om at belgfrukter gruppen har lavere verdier. I motsetning til alle studiene som jeg har 

beskrevet over har vi i vår studie sett det omvendte. Vi fant signifikant forskjell mellom 

kikertmuffins og hvetemelmuffins ved 60 minutters-måling, og kikertmuffins ga høyere verdier 



med en forskjell på 0,45 mellom gjennomsnittene. Avrundet er dette 0,5 mmol/L, akkurat den 

forskjellen vi ønsket å se, men ikke i riktig retning.  

Kikerter, selv som pure, er mindre finkornet enn hvetemel. Dette gjør at fordøyelsen av kikerter 

og spalting av karbohydrater tar lengre tid. Det er mulig at denne forskjellen skyldes den trege 

fordøyelsen av karbohydrater. Ut fra våre resultater kan man anta at bakverk som inneholder 

kikerter heller har en negativ påvirkning på kroppen. Jo lengre blodglukosen forblir høy, jo mer 

insulin skiller bukspyttkjertelen ut. Høye konsentrasjoner av insulin over lengre tid gir 

insulinresistens og denne tilstanden er et forstadium til diabetes type 2. Men det kan da ikke være 

at kikerter har en negativ påvirkning på insulinresistens når så mange studier har vist positive 

effekter av belgfrukter?  

En metaanalyse fra 2009 viser at regelmessig inntak av belgfrukter gir lavere fastende 

blodglukose. Den viser også at regelmessig inntak av belgfrukter ikke påvirker insulinresistens 

signifikant, heller ikke i negativ retning. Det er mulig at bakverkene i vår studie inneholdt for 

mye sukker og ikke var representative for et søtt måltid eller en dessert. På et event eller under et 

kafebesøk er det sjeldent at man spiser mer enn én muffins, spesielt ikke en med så mye glasur. 

Kanskje om vi hadde redusert glukoseinnholdet i muffinsen hadde vi ikke sett en negativ 

forskjell mellom muffinsene ved 60 minutters måling og heller en positiv forskjell ved 30 

minutters måling.  

Så er den positive effekten av belgfrukter såpass stor at de kan hindre økning i blodglukose etter 

inntak av søtsaker og bakverk? Vår studie svarer nei på dette. Om sukkermengden i bakverkene 

er stor, tilnærmet 50 g glukose, og alternativene er like i forhold til andre næringsstoffer er det 

faktisk bedre å spise bakverk laget av hvetemel. Det virker som om store mengder sukker og 

glukose overdøver den tidligere sette positive effekten av belgfrukter. Studier som ser på 

forskjell mellom mer representative porsjoner av bakverk, med et lavere innhold av sukker, vil 

mulig vise en positiv effekt, og slike studier bør derfor gjennomføres for å kunne gi et godt svar 

på om man kan spise søtsaker laget av belgfrukter med god samvittighet.  
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