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Svampar
Det finns tusentals olika arter av svamp i 
Sverige.

De svampar vi ser i skogen är bara en liten 
del av alla svampar.

Svampar är så olika växterna att det har fått 
bilda eget rike, vid sidan av djurriket och 
växtriket.
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Hur lever svampar?
Svampar kan leva på tre olika sätt.

• De kan leva på döda växter.

• De kan leva på levande växter.

• De kan samarbeta med levande växter.
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Olika grupper av svampar
Svampar kan delas in i olika grupper.

Kantareller har åsar på undersidan av hatten.

Gul kantarell är en god matsvamp.

Skivlingar har skivor på undersidan av hatten.

Ostronskivling är en god matsvamp.

Soppar har rör på undersidan av hatten.

Karl Johansvamp är en god matsvamp.

Taggsvampar har taggar på undersidan av hatten.

Blek taggsvamp är en god matsvamp.
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Vad stämmer om svampar?
Sätt kryss.

 Svampar hör till växtriket.

 Svampar hör till djurriket.

 Svampar har ett eget rike.

Hur lever svampar?
Sätt kryss.

 Svampar kan leva på döda växter.

 Svampar kan leva på levande växter.

 Svampar kan samarbeta med levande växter.

 Svampar kan leva på döda djur.
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Hitta gul kantarell
Sätt kryss.

Hitta Karl Johansvamp
Sätt kryss.
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Hitta ostronskivling
Sätt kryss.

Hitta blek taggsvamp
Sätt kryss.
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Vad är sant?
Sätt kryss.

1. Svampar kan samarbeta med levande växter för att överleva.

2. Svampar hör till växtriket.

3. Svampar har ett eget rike.

4. Svampar kan leva på döda växter.

5. Karl Johansvamp är en sopp.

6. Karl Johansvamp är en skivling.


