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Filmens innehåll
En film för lågstadiet om äpplen och äppelträd. 
I snitt äter vi i Sverige 12 kg äpplen per person 
och år. Det är en himla massa äpplen! 

I den här filmen lär vi oss att äppelträdet är det 
vanligaste fruktträdet i Sverige. Vi tittar bland 
annat närmare på hur äpplet bildas av polliner-
ade äppelblommor och när på året vi skördar 
våra äpplen. 

Kapitel:

- Äpplen

- Äppelblomman

- Äppelträdet

Filmfakta
Ämne: Biologi

Ålder: Från 6 år (F, L, M)

Speltid: 8 minuter

Svenskt tal

Producent: Kunskapsmedia AB

Syfte/strävansmål
- Att lära sig om svenska frukter ger förståelse 

för närmiljön och hur växter grupperas.

Undervisningen ska behandla 
följande innehåll enligt läroplan

Undervisningen i Biologi (lågstadiet) 
ska behandla följande innehåll enligt läroplan
• Djur och växter i närmiljön och hur de kan 

sorteras, grupperas och artbestämmas samt 
namn på några vanligt förekommande arter.

• Djurs och växters livscykler och anpassningar 
till olika årstider.

Äpplen och äppelträd
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Diskussionsfrågor
Innan ni startar en diskussion kring filmen i 
gruppen är det viktigt att läraren/ledaren 
funderar igenom hur man ska hantera 
diskussionen och svaren. 
Dela gärna upp gruppen i mindre grupper och låt 
deltagarna först skriva ned sina svar. 
Frågorna är indelade efter filmens kapitel.

Innan filmen

• Vad vet du om äpplen?

Äpplen

• När på året ser man äppelträd fulla med 
äpplen?

• Vilka färger kan äpplen ha?

• Hur smakar äpplen?

• Varför ska man vara försiktig när man plockar 
äpplen?

• Hur mycket äpplen äter vi om året?

• Vad kan man göra av äpplen?

Äppelblomman

• När slår äppelträdets blommor ut?

• Hur ser en äppelblomma ut?

• Hur blir äppelblommor till äpplen?

Äppelträdet

• Var odlas mycket äpplen i Sverige?

• Vad är klorofyll?

• Varför tappar trädet sina blad under vintern?

• Vad händer med äpplen som sitter kvar i trädet 
under vintern?

• Vilka djur tycker om äpplen?

• Hur sprids nya äppelträd?

• Vilket landskap bor du i?

Efter filmen

• Vad tyckte du om filmen?

• Vad lärde du dig av filmen?

Uppgifter
• Rita ett äpple! Rita det finaste, godaste 
eller fulaste äpple du kan komma på! 
Alla barnens äppelteckningar kan sedan sättas 
upp på väggen i klassrummet så har ni ett eget 
äppelgalleri.

• Ta reda på mer om landskapsäpplet!
Vilket landskap bor ni i? Vilket är ert landskaps-
äpple? Hur ser det ut och hur smakar det? Försök 
svara på dessa frågor tillsammans genom att leta 
efter informationen på ert bibliotek och på inter-
net. När det är äppelsäsong kanske ni även kan 
smaka på ert landskapsäpple!

Äpplen och äppelträd
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