
Nissarnas svampbok



Förord
På signalen tycker barn och pedagoger om att vara i skogen. Vi kallar vår skog 
för Tomtens svampskog för det är tomten som sköter skogen. Vi har hittat ett 
nytt hus till tomten. Hans gamla är förstört. Det nya  har  vi gjort iordning  med 
mossa som säng och pyntat med rönnbär som har hans favoritfärg.  Nu kan 
tomten flytta till sitt nya hus när han vill. 

Vi behöver bara skriva ett brev till honom så han vet hur han ska hitta dit. 
Utanför huset har vi hängt svampar i en liten gran som tomten kan ge till 
djuren. Vi hjälper tomten med att ta hand om skogen för vi är hans Nissar. 
Både pojkar och flickor kan vara Nissar men inte alla vuxna för de kan inte se 
tomten.

Vi har dokumenterat allt vi lärt oss om svampar.
Nu vill vi att andra också ska lära sig om svampar och har därför skrivit en 
Nissarnas svampbok. För svampar är viktiga både för oss och för naturen. 

Hälsningar alla barn och pedagoger på Signalen



Vi har hängt upp 
svamp till djuren och 
rönnbär till tomten.

Här ska tomten få bo och han ska på 
sova på finaste och mjukaste mossan. 
Tomten ska också få en fin röd dörr av 
glasspinnar som vi ska tillverka i 
ateljén 

Tomtens hus



-kantareller är goda matsvampar.
-jag älskar kantareller och kantareller 
älskar vatten.
- kantareller älskar sol också, sol och 
vatten.

-Vi trodde aldrig att vi skulle hitta någon 
kantarell så fanns det en på gården.
-först trodde jag att det var en gul 
vaxskivling så var det en riktig kantarell.

Kantareller



Trattkantarell
- trattkantareller är bra att torka och äta.
- Soppa är jättegott med trattkantareller
- Vi torkar trattkantareller som vi ska ha i 

soppan.



Karl johansvamp

- Karl Johansvamp är en god matsvamp. 
- Många äter den i Frankrike.
- Det är en soppsvamp, en stensopp
- Vi tror att man kan torka den
- Det är nog lite mycel också, längst ner.



Brunsopp

- Den kan man äta men vi vet 
ingen som gjort det

- Kanske Tages pappa för det 
var han som sa vad det var.

- Han kunde många 
soppsvampar.



Röksvamp
-Vi har hittat massor av 
röksvampar i skogen.
- De har rök i sig 
- Man kan äta nya men kanske 

inte alla och bara nya.
- Vi äter inte dem i alla fall

- Vita röksvampar och gula 
- De gråa ryker bäst tror jag.
- Det finns jätteröksvampar också 

men de finns inte här dom är 
jättestora.



Röd flugsvamp

- Den är väldigt giftig i alla fall för människor 
ekorrar kan kanske äta dem.

- Prickarna kommer när de blir större. Bebis 
flugsvamparna har nog inga prickar.

- Giftet sitter kanske i prickarna.

- Man måste tvätta händerna med tvål när 
man rört dem eller så kan man peta på dem 
med en pinne.

- Det finns vita flugsvampar också. 



Stolt fjällskivling
- En tant och hennes man berättade vad den 

hette. 
- Dom bruka äta den men det vågar nog inte 

vi.
- Ringen säger om det är en pappa eller 

mamma svamp.



Gul vaxskivling

- Den har skivor under hatten.
- Det går och äta.
- Undrar hur dom kommer fram för de har ju 

inte små frön.
- De behöver vatten och sol.
- Sen finns det mycel under marken, det vet 

jag.



Fingersvamp
- -De är giftiga men vissa kan man 

äta.
- -Man kan skära upp med en bra 

kniv och se om den är giftig.

- -Den har varken hatt eller fot för 
det har inte alla svampar.



Blodriska
- Den har ett läskigt namn
- Blodriska doftar som morot 

och smakar peppar.



Vad väger vår Karl johansvamp?

-Det var vår allra största svamp men 
jätte röksvampar är mycket större.



Vilka djur äter svamp

Vi hittade en snigel som åt på en 
svamp. Då blev vi nyfikna på om det 
fanns andra djur som åt svamp. Vi 
blev så ivriga att vi plockade 
svampar och lade dem bredvid en 
myrstack.

- Myrorna äter svamp!
- Jag vet alla som äter svamp. Älgar, 

rådjur, rävar harar, sniglar och 
kanske ödlor.



Jag vill bo i en svamp
Jag vill bo i en svamp, 
annars får jag kramp
Det finns hopp för min 
kropp, i en mullig sopp

Kom ikväll och var snäll, 
till min kantarell
Titta in och ta ton, i min 
champinjon

Electric banana band

Våra svampsånger 
svampsången
Hatt och fot och mycel.

Hatt och fot och mycel.

Hat och fot och mycel det har 
våran svamp minsann.

Text, melodi och rörelser 
Signalen, hösten -17.

Svampen min
Svampen min tycker om 
när det regnar,

Man får ha tålamod oj oj
oj.

Om du inga svampar 
hittar då får i vår 
svampskog titta,

Välkommen, välkommen 
till vår skog.

Melodi, ” valpen min”
Text Signalen  hösten.



Svampens delar

-Vi sjunger om svampens olika delar 
i vår svampsång 
- Min pappa visste inte vad mycel 
var för något men jag har visat.



Reflektionsväggen
Här brukar vi reflektera om våra funderingar 
om svampar tillsammans med våra kompisar, 
pedagoger,  föräldrar eller med den som vill. 
Vi brukar också samtala om svampar i ateljén 
där vi gör egna eller under våra olika möten. 

Bilder



Våra egna svampar
Vi har gjort svampar på många olika sätt. 
Med papier mache, klippt, målat, ritat, 
med korkar, naturmaterial och på andra 
sätt. En dag klädde vi ut oss till svampar. 
Vi såg tokiga ut. Vi tog kort på oss själva 
och sedan kunde vi göra en egen imovie
med musik och allt. Den har vi tittat på 
många gånger.



Snipp, snapp snut nu är
Nissarnas svampbok slut.
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