
 
 

Svampar delas in i två grupper: storsvampar 

och småsvampar.  

Storsvamparna ser vi ofta när vi går på prome-

nad i skogen. Det som syns ovan jord är en-

dast en liten del av svampen. Den delen kallas 

för fruktkropp och används när svampen ska 

sprida sina sporer och föröka sig. Huvuddelen 

av svampen finns under jorden i form av ett 

nätverk av svamptrådar, mycel. En ensam 

svamptråd kallas hyf.  

De finns 

också 

andra typer 

av svamp 

som vi 

kanske inte 

tänker är 

svamp, 

nämligen 

småsvamparna. Till denna grupp hör bland an-

nat jäst, mögel och fotsvamp. I jäst finns en-

celliga svampar. 

Svampsporer finns alltid i luften omkring oss. 

Därför börjar bröd och vissa andra livsmedel 

mögla om de inte är ordentligt paketerade.  

Svampar har inte klorofyll och kan inte få ener-

gi genom fotosyntesen som växterna. De har 

ingen mun, så de kan äta andra organismer. 

Svamparna får sin näring och energi genom tre 

olika sätt.  

1. Nedbrytare (saprofyter). De frigör energi när 

de bryter ner andra döda växter. 

 

2. Samarbete (leva i symbios). Svampar samar-

betar med växter för att få energi. Trädet får 

vatten och olika närsalter. Svampen får socker 

tillbaka av trädet. 

 

3. Parasitering. De 

lever av andra levan-

de organismer. Värd-

organismen blir sjuk 

av dessa svampar.  

Lavar 

Lav är en svamp som lever i symbios med en 

alg. Det finns olika svampar och alger som bil-

dar olika typer av lavar. Svampen bidrar med 

stöd, skydd och uppsugning av vatten. Algen 

bidrar med energi genom fotosyntesen. Förök-

ningen sker 

med sporer 

men dessa 

måste landa i 

närheten av 

en lämplig alg 

för att en ny 

lav ska bildas.  

Begrepp och svåra ord:  

 

Fruktkropp, mycel, hyf, saprofyt, symbios, pa-

rasit  

 Svampar  

http://biologi.ugglansno.se/svampar/


Begrepp:  Förklaring:  

Fruktkropp  

Mycel  

Hyf 

 

 

Saprofyt 

 

 

Symbios  

Parasit 

 

 

 

  Svampar  

Rätt Fel 1. Vad kan du om svampriket? Vilket eller vilka alternativ är korrekta?  

 Alla svampar nyttiga att äta.   

 Mycel kallas de svamptrådar som finns under jorden där svampar växer.   

 Svampar delas in i två grupper, småsvampar och storsvampar.   

 Svamp är en slags växt.   

 Den största delen av svampen finns alltid under jorden.   

Rätt Fel 2. Vad kan du om svampriket? Vilket eller vilka alternativ är korrekta?  

 Jäst består av flercelliga svampar.   

 Mögel är en slags svamp.   

 En del svampar samarbetar med andra organismer.   

 Fotsvamp tillhör svampriket.   

 En del svampar är parasiter.   

Rätt svar: 1.BCE 2.BCDE 

http://biologi.ugglansno.se/vad-ar-liv/

