
 
 

Svampar delas in i två grupper: storsvampar 

och småsvampar.  

Storsvamparna 

ser vi när vi 

går på prome-

nad i skogen 

på svamppro-

menad. Det 

som syns ovan 

jord är endast 

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 tän-

ker på är svamp, 

nämligen små-

svamparna. Till 

denna grupp hör 

bland annat jäst, mögel och fotsvamp. I ett 

jästpaket finns encelliga svampar. 

Svampsporer finns alltid i luften omkring oss. 

Därför börjar bröd och andra livsmedel mögla 

om de inte är ordentligt paketerade.  

Svampar använder inte solen och får energi 

genom fotosyntes som växterna. De har ingen 

mun så de kan äta andra organismer. Svampar-

na får sin näring och energi genom tre olika 

sätt.  

1. Nedbrytare. (saprofyter) De frigör energi 

när de bryter ner andra döda växter. 

2. Samarbetar. (leva i symbios) . De samarbe-

tar med växter för att få energi. Trädet får 

vatten och olika närsalter. Svampen får 

socker tillbaka av trädet. 

3. Parasiter. De lever av andra levande organis-

mer. Värdorganismen blir sjuk av dessa svam-

par.  

Lavar 

Lavar 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 suger upp vatten. Algen bidrar 

med energi genom fotosyntesen. Förökningen 

sker med 

sporer 

med de 

måste lan-

da i närhe-

ten av en 

lämplig 

alg för att 

en ny lav 

ska bildas.  
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