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Här ger vi didaktiska kommentarer till tre olika övningar på temat giftiga 
och ätliga svampar, svar till uppgifter och en tips-ruta med länkar.

Giftiga och ätliga svampar
– några olika övningar (lärarhandledning)

Toppig  
giftspindling
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Vit  
flugsvamp

Citronslemskivling 
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Rimskivling

Giftiga och ätliga svampar – vilka minns vi lättast?
Syftet med övningen är att på ett aktiverande sätt (ett minnestest) uppmärksamma att 
det finns flera olika giftsvampar som man måste vara medveten om ifall man plockar 
svamp i skogen. Resultatet av elevernas minnestester kan också användas som underlag 
för en gemensam analys i klassen. 

Elevinstruktionen har två bildsidor med 16 svamparter: åtta mat-
svampar och åtta giftsvampar. Bildsidan med namn och symboler för ät-
lig och giftig används som instuderingsblad. Sidan med samma svampar men 
i en annan ordning och utan namn och symboler används som test av minnet  
(markerar med penna: X=giftig svamp, O=matsvamp, ? minns inte säkert). Rättning gör 
man själv mot instuderingsbladet och på elevinstruktionen finns en tabell att fylla i sitt resultat.

Klassens resultat - en gemensam undersökning
För att summera klassens resultat kan små postIT-lappar med olika färger användas för att 
på tavlan skapa en översikt av hur många rätt svar eleverna fick för giftiga respektive ätliga 
svampar. I bilden här visas hur lapparna kan organiseras för att åskådliggöra klassens resultat 
(utan att någon elev behöver bli utpekad för just sitt resultat, de skriver bara en siffra på lap-

pen). Ett sätt att bygga ett stapeldiagram. 
Bilden visar ett ganska stort överlapp: un-

gefär lika många rätt på giftiga (4-8) som ät-
liga matsvampar (3-7), inte så tydlig skillnad 
alltså. Diskutera med eleverna hur man gör 
för att säkrare få svar på sin fråga (t.ex. frå-
ga fler personer). Om man vill utvidga kan 
eleverna kanske som hemläxa göra samma 
minnestest med elevernas föräldrar eller sys-
kon och ta med sig resultatet som jämförelse. 
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Bakgrund: Är giftiga svampar lättare att minnas?
Människor tycks ha lättare att minnas information som har betydelse för överlevnad. Teorin 
kallas på engelska för ”adaptive memory theory” och innebär i korthet att under evolutionen 
har de som särskilt kunnat minnas information som är kopplad till överlevnad haft bättre 
chanser att överleva (större fitness). Forskning har visat att vi lättare minns giftiga växter och 
farliga djur. 

När det gäller vår förmåga att minnas svampar kom det hösten 2020 en artikel i tidskrif-
ten The American biology Teacher med titeln ”Learning about mushrooms is influenced by survi-
val processing” (se referens nedan). Författarna till artikeln menar att man som lärare kan ut-
nyttja information om svampars giftighet i undervisningen för att underlätta minnesinlärning 
och att det dessutom är viktiga kunskaper som kan minska antalet fall av svampförgiftning.

Studien gjordes med elever i högstadie/gymnasieåldern (i Slovakien) som delades in i två 
olika grupper. Båda grupperna fick under 15 minuter lyssna på en genomgång med power-
point som innehöll 14 färgfoton på svampar där sju var giftiga och sju ätliga. Läraren lade 
ca 1 minut på varje svampart och tog upp namn, växtplats och om den var giftig. Den enda 
skillnaden mellan undervisningsgrupperna var bilderna. I den ena gruppen var det markerat 
på bilderna om svampen var giftig eller inte. Efter genomgången fick eleverna göra ett ef-
tertest med samma svampar och med frågor om namn, svamparnas livsmiljö och om de var 
giftiga eller inte. Det övergripande resultatet från båda grupperna var att alla eleverna mindes 
informationen om giftighet bäst, oavsett om det hade varit markerat på bilderna eller inte.

Varför finns giftiga svampar - och hur är de släkt?
Frågan om varför det finns giftiga svampar har inget enkelt svar. Det pågår forskning, 
men eftersom det finns många olika giftsvampar med olika svampgifter så kan det nog 
finnas flera tänkbara förklaringar till att svampar är giftiga.

Uppgift 1
Syftet med uppgift 1 är att eleverna ska tänka kreativt kring hur man kan göra experi-
ment. Hur kan man testa om det stämmer att giftiga svampar en doft som gör att de 
hindrar djur från att äta dem? Som hjälp att komma igång finns små bilder av råttor 
och svampar i elevinstruktionen. Bilden visar ett exempel på hur man kan tänka. 

Vi tar en giftig och en ätlig svamp. Skär små kuber 
av dem. Vi lägger tre av varje sort först i en låda 
och släpper ner en råtta i lådan. Sedan gör vi om 
det på samma sätt med nya svampbitar och en 
ny råtta i en ny låda. Om det stämmer att giftiga 
svampar har en avskräckande doft så borde 
resultatet bli att gift-svampsbitarna finns kvar i 
lådan utan att råttan bitit i dem, medan de ätliga 
svamparna har bitmärken eller blivit uppätna. Om 
det inte stämmer så har råttan ätit lika mycket på 
alla svampbitar.

Frågeställning och hypotes är given. Upp-
giften är att designa ett experiment som 
kan användas för att testa om den förkla-
ring som hypotesen ger stämmer. Fördjupa 
diskussionen mot systematiska undersök-
ningar med frågor till klassen som: 

Räcker det att testa med en råtta? 
Bra att upprepa med fler råttor. Kanske 
den råtta man använder t.ex. har råkat få 
ett speciellt luktsinne.

Tror ni alla djur reagerar som råttor? 
Troligen inte, för alla djur har ju sina speci-
ella egenskaper.

Räcker det att testa med en svamp av varje sort?
Bra att testa flera olika svampar av varje 
sort. En svamp kan ha blivit dålig eller rå-
kar vara annorlunda mot andra svampar av 
samma sort t.ex. Och bra om vi testar olika 
giftiga svampar, kanske en giftsvamp luktar 
och en annan inte gör det.
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Tips!
Svampguiden (Michael Krikorev, mykolog vid SLU, står bakom webbplatsen). Bra information om 
både matsvampar och giftiga svampar: svampguiden.com

Naturhistoriska riksmuseets sida Missuppfattningar om giftsvampar: 
https://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/svampar/missuppfattningaromgiftsvampar.8410.html

Livsmedelsverkets sida Svamp - lär dig skilja på ätliga och giftiga sorter: 
https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/mat-och-dryck/svamp

Learning about Mushrooms Is Influenced by Survival Processing (2020). Jana Fančovičová; Mário 
Szikhart; Pavol Prokop. The American Biology Teacher (2020) 82 (8): 529–534. 
Länk till artikeln: https://online.ucpress.edu/abt/article/82/8/529/113770/Learning-about-Mush-
rooms-Is-Influenced-by-Survival

Uppgift 2
Faktarutan om hur man läser ett släktträd som hör till uppgiften är ganska teoretisk. Om ni 
tycker att det är svårt att förstå vad ett släktträd är så använd gärna Sagan om den vita svam-
pen innan för att alla ska förstå vad ett släktträd visar.

Svar till uppgifterna. Vilka påståenden är sanna och vilka är falska?

A. Toppig giftspindling är närmast släkt med rimskrivling (sant/falskt) 
 SANT! De har en gemensam förgrening nära när man går uppifrån och ner i trädet.

B. Citronslemskivling är en ätlig svamp (sant/falskt) 
 SANT! Ser man genom att titta på symbolen för matsvamp. 
 Själva släktträdet hjälper oss inte att svara på påståendet.

C. Närmaste släktingen till toppig giftspindling är den giftiga vita flugsvampen (sant/falskt) 
 FALSKT! Närmaste släktingen till toppig giftspindling är rimskivling, så det stämmer   
 inte. Så trots att båda svamparna är giftiga så säger just giftigheten inget om släktskapet.

D. Citronslemskivling är närmare släkt med rimskivling än med vit flugsvamp (sant/falskt)   
 SANT! Trots att bilderna på citronslemskivlingen och vit flugsvamp ligger bredvid   
varandra så är de inte närmast släkt enligt släktträdet. Rimskivlingen ligger längst till   
höger i bild, men om man jämför så har de en närmare gemensam förgrening tillsammans 
än vad citronslemskivlingen har med vit flugsvamp.

E. Om två svampar är nära släkt och den ena är giftig så vet man att båda är giftiga (sant/falskt)
 FALSKT! Som man ser i släktträdet så är ju rimskivling inte giftig även om den är nära  
 släkt med toppig giftspindling är rimskivling. Men något man kan ta upp här är att i 
 vissa svampsläkten är faktiskt de flesta giftiga som till exempel flugsvampar!

Längst ned finns en ruta med en JA/NEJ-fråga. Svaret är NEJ (giftiga svampar är inte alltid 
nära släkt med varandra).

Koppling till livets utveckling och anpassning till miljön

En tanke med övningarna på tema giftiga svampar är att det kan kopplas till livets utveckling 
och evolution. Släktträd är en modell som visar livets utveckling. Om experiment visar att 
giftiga svampar har en avskräckande doft som hindrar att djur äter av dem, så kan det tyda på 
naturligt urval: de svampar som tidigare haft egenskapen illaluktande doft har fått fruktkrop-
par som fått så kvar i fred så att sporerna hunnit mogna och sprida sig mer. De som inte haft 
doften där det funnits svampätande djur har fått svårare att sprida sina sporer.

Man kan också vända på det hela och fundera över om det kan finnas en evolutionär 
förklaring till att det finns goda ätliga svampar. Kanske har vissa svampar en anpassning för 
spridning med djur, där svampsporerna överlever i djurens magar och gynnas av att spridas 
med djurens spillning?
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Vem behöver kunskap om svampar?
Tanken med denna concept cartoon är att den kan användas som stöd för en diskussion i min-
dre grupper i klassen. Visa på projektor eller skriv ut till mindre grupper av elever. Genom 
att fundera över varför kunskapen är viktig hoppas vi att intresset för att lära sig mer ökar.

Bakgrund: människors förhållande till svamp?
Alla plockar och äter inte svamp i skog och mark. Några äter svamp köpt på affär, men andra 
äter inte svamp alls. Kulturer i olika länder skiljer sig åt i förhållandet till svampar i närmiljön. 
Forskare inom området etnomykologi har undersökt människors inställning till svampar i olika 
världsdelar och länder. Om du vill läsa om hur man gör i olika länder finns en sammanfattning 
tillgänglig på nätet (engelska, se länk nedan). Ett par exempel från denna sammanfattning:

I Ryssland finns en tradition av att plocka svamp. Det finns ett engelskt uttryck som är lite ta-
lande: ”Where there is a mushroom coming up, there is always a Russian waiting for it.”
Engelsmän däremot har tidigare varit närmast rädda för svamp, men kulturen har förändras 
de senaste åren i och med att invånare från mer svampälskande kulturer påverkar samhället. I 
webbartikeln Svenskarna och kampen för svampen (se referens nedan) kan man läsa att intres-
set för svamp väcktes först på 1700-talet i Sverige. Linné bidrog till arbetet med att kartlägga 
svamparna men han var skeptisk till att människor skulle äta svamp. Ett citat från artikeln: 
”De tidiga svampforskarna gjorde en uppoffrande insats genom att testa svamparnas giftighet på 
sig själva. Man åt helt enkelt svampen och noterade sedan hur man mådde!...”

När allt färre människor lever i kontakt med naturen finns en oro över att kunskap om 
svampar riskerar att försvinna. Det pågår arbete med att samla in och beskriva de svampar 
som finns. När miljö och klimat förändras finns även en oro för att svamparter dör ut.

Kunskap om svampar är viktiga för de som vill odla svamp. Att odla kantareller är svårt 
(men det går!) eftersom de är mykorrhizasvampar som kräver att de växer ihop med tall eller 
gran. Svampar som är nedbrytare är lättare att odla, som exempelvis ostronskivling.
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