
 
 

Att spjälka maten betyder att maten de-

las upp.  

Kolhydrater delas upp till druvsocker, 

protein delas upp i aminosyror och fetter 

spjälkas upp i mindre delar. Mineraler, 

vitaminer och vatten behöver inte spjäl-

kas utan kan tas upp direkt av tarmen. 

Alla näringsämnena förs sedan vidare 

med hjälp av blodet till kroppens alla 

celler.  

 

Matspjälkningen:  

 

Munhålan: I munnen finns spottkörtlar 

som producerar saliv. Saliven blöter upp 

maten och i saliven finns enzym 

(amylas) som börjar bryta ner kolhydra-

ter. Genom att tugga maten delas den 

upp i mindre delar.  

 

När maten sväljs så sker en automatisk 

sväljrörelse. Gommen höjs och strup-

locket läggs på luftstrupen så maten inte 

kommer fel. Från svalget hjälper sedan musk-

ler till att transportera maten, genom matstru-

pen, till magsäcken. Det går att dricka vatten 

när man står på händer.  

Magsäcken. När maten kommer till magsäck-

en öppnas den övre magmunnen så maten kan 

släppas in. I magsäcken finns magsyra. Det 

består av saltsyra och ger pH 1 vilket är väl-

digt surt. Det låga pH:t är ett skydd som dödar 

bakterier som råkat följa med maten ner. Mag-

syra löser upp maten. Här finns muskler som 

bearbetar maten och enzymer som bryter ner 

proteinerna i maten.  

Magsäcken har också en kräkreflex. Om något 

olämpligt kommer ner i magsäcken kommer 

den reagera med att kräkas upp den olämpliga.  

 

Tunntarmen är totalt ungefär 6 meter. Den för-

sta delen av tunntarmen kallas 12-

fingertarmen eftersom den är 12 fingrar bred. 

Här sker en stor del av spjälkningen av maten.  

 

Från bukspottskörteln kommer bukspott som är 

en blandning av enzymer som spjälkar maten. 

Från bukspottskörteln kommer också bikarbo-

nat som neutraliseras den sura magsaften. Från 

gallblåsan, som sitter vid levern, kommer galla 

som bryter ner fettet.  

 

Bukspottskörteln producerar också insulin som 

reglerar sockerhalten i blodet.  

 

 

Begrepp och svåra ord:  

 

Spjälka, enzym, spottkörtel, 

saliv, gommen, svalg, mag-

syra, galla, insulin, tunntarm, 

12-fingertarm, ändtarm, 

magsäck 
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