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© Rättigheterna till studiematerialet ägs av 
Solfilm Media AB.
Du har rätt att använda dig av studiematerialet 
i samband med visning av programmet.

Vill du veta mer?
http://lankskafferiet.skolverket.se 
– Skolverkets sajt med länkar till webbplatser du kan 

använda i skolarbetet.
 www.theaustralian.news.com.au
- En australiensisk dagstidning.
http://history.howstuffworks.com/australia-and-new-
zealand-history
- En sida där man kan läsa mer ingående om Australiens

historia.
www.swedenabroad.com/canberra
- Svenska ambassaden i Canberra, Australien.

Om Solfilm
Solfilm Media arbetar med lärorika och 
inspirerande filmer för den svenska utbild-
ningsmarknaden. 
Vi har lång erfarenhet av filmer som motiverar och stödjer elever att 
nå uppsatta kunskapsmål. Våra målgrupper är framför allt pedago-
ger och utbildare på skolor, bibliotek, AV/Mediacentraler, föreningar 
och organisationer.
Genom pedagogiska program kan man påverka attityder samt 
engagera och stimulera inlärning av ny kunskap.
Tipsa oss gärna om program vi borde köpa in eller producera!
Kontakta oss på info@solfilmmedia.se

Studiehandledning  
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. 

innan filmen:
• Var ligger Australien?
• Har Australien några grannländer?
• Vilka stora städer känner du till som ligger i Australien?
• Vilket/vilka språk talas i Australien?
• Nämn några djur som är typiska för Australien.

efter filmen
• Är Australien en ö, eller en kontinent?
• Vad är Tasmanien?
• Vilka är aboriginerna?
• Hur påverkade europeernas ankomst aboriginerna?
• Hur använde sig britterna av Australien i början?
• Hur skulle du beskriva klimatet i Australien?
• Vilka faktorer gör skogsbränder vanliga i Australien?
• Var bor de flesta australiensarna?
• Vad är ett pungdjur?
• Vad är den största exporten från Australien?
• Nämn några saker många arbetar med i Australien.
• Berätta lite om vad australiensarna gör på sin fritid.

arbete
• Känner du någon som har sina rötter i Australien?

Intervjua honom/henne om erfarenheter och bakgrund.
• Gör ett grupparbete om Australien– leta fakta och jäm-

för Sverige och Australien vad gäller t.ex. geografi, his-
toria, kultur, djur och politik. Presentera arbetet på stora 
ritblock, som webbsida, bok, film eller som en pjäs.

• Gå in på t.ex. www.theaustralian.news.com.au och välj
en artikel du finner intressant, som har med Australien 
att göra. Skriv om nyheten i egna ord och korta ned den. 
Redovisa sedan nyheten för klassen. 
(Denna uppgift passar bäst om ämnet är engelska)
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Varning!
Denna programvara tillhör SolFilm, som innehar rättigheterna för visning inom licensområdet institutionellvisning och 

offentligmiljö. Programinnehållet skyddas av upphovsrättslagen och får Ej visas utan särskilt avtal med SolFilm. Otillåten 
användning grundar ersättningsskyldighet och kan även medföra andra rättsliga åtgärder liksom åtal. 

All kopiering även för privat bruk, är förbjuden. Ansvarig utgivare Jörgen Brese.

Lärorika och inspirerande filmer

Lärorika och inspirerande filmer
Sol7120

www.solfilmmedia.se

Artikelnr: Sol 7120

Producent: Rees Film, Australien

Distribution: Solfilm Media AB 2009

Version: Svenskt tal + engelskt tal

Speltid: 17 minuter

Målgrupp: från 11 år (M, H)

Ämne: Geografi, Samhälle, Engelska

Fakta

I detta program får vi veta mer om Australien, dess historia och hur landet 
ser ut idag. Vi får uppleva Australiens natur och djurliv, Australiens geo-
grafi samt får veta mer om landets första invånare – aboriginerna.
Programmet ger en bra överblick över Australien och dess unika djur 
som koalor och kängurur och befolkningen som till viss del härstammar 
från brittiska straffångar. Australien är ett land rikt på mineraler och med 
den vidsträckta australiska bushen – eller ”the outback” som den ibland 
kallas.

Australien
- det stora landet i söder
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artikelnr: Sol7120
Producent: Rees Film, Australien
distribution: Solfilm Media AB 2009
Version: Svenskt tal + engelskt tal
Speltid: 17 minuter
Målgrupp: Från 11 år (M, H)
Ämne: Geografi, Samhälle, Engelska

Fakta

I detta program får vi veta mer om Australien, dess 
historia och hur landet ser ut idag.
Vi får uppleva Australiens natur och djurliv, 
Australiens geografi samt får veta mer om landets 
första invånare – aboriginerna. 

Programmet ger en bra överblick över Australien och 
dess unika djur som koalor och kängurur och befolk-
ningen som till viss del härstammar från brittiska 
straffångar. Australien är ett land rikt på mineraler och 
med den vidsträckta australiska bushen – eller ”the 
outback” som den ibland kallas. 

Syfte/inlärningsmål
> Att lära sig mer om Australien
> Att ge en övergripande kunskap om Australiens historia, 

geografi, kultur och befolkning

australien
Australien är den minsta kontinenten, men Australien är 
också ett självständigt land. Det är den mest isolerade av 
de bebodda kontinenterna och ligger sydöst om Asien. Till 
ytan är det ungefär lika stort som Europa, om man räknar 
bort Ryssland. I Australien bor drygt 21 miljoner människor, 
det är drygt dubbelt så många som i Sverige. Huvudstaden 
heter Canberra och ligger i den sydöstra delen av landet.

historia
Större delen av Australien och Tasmanien har varit befolkade 
av aboriginer under minst 40 000 år. Australien var länge 
helt okänt för oss i Europa. Det var först när engelsman-
nen James Cook kom dit 1770 och förklarade landet som 
engelskt som landet blev känt här. Till en början skickade 
England många straffångar från de överfyllda fängelserna 
i hemlandet till Australien. När man förstod att landet pas-
sade bra för fårskötsel flyttade många engelska fårägare 
över sina får till Australiens stora grässlätter.

Den stora invandringen av européer tog fart omkring 1850 
då man funnit stora guldfyndigheter på kontinenten. 1901 
bildades Australiska statsförbundet. De sex tidigare enskilda 
kolonierna blev då en federation och hela landet blev en 
självstyrande del inom det Brittiska samväldet. Både under 
det första och andra världskriget deltog australiska soldater 
på Storbritanniens sida.

Australien - det stora landet i söder Politik
Efter andra världskrigets slut inleddes en stor invandring 
till Australien och landet upplevde en stor ekonomisk 
tillväxt. Ursprungsbefolkningen aboriginerna blev alltmer 
tillbakaträngda och förföljda av invandrarna. Förföljelserna 
underlättades av att även landets regering bidrog till för-
följelsen. Detta är en mycket tråkig del av landets historia. 
2008 bad landets premiärminister aboriginerna om ursäkt 
för det sätt som den vita befolkningen behandlat dem på.

Australien är fortfarande en del av det Brittiska samväl-
det. Det är en konstitutionell monarki och den engelska 
drottningen innehar titeln Drottning av Australien. Men 
landet sköter sig till stor del självt. Statens makt är indelad 
i tre avdelningar: den lagstiftande församlingen, den verk-
ställande församlingen och den rättsliga församlingen. 
Riksdagen består av 150 senatorer i underhuset och 76 i 
överhuset.

Landet tre största politiska partier är: Australian Labour 
Party, Liberal Party of Australia och National Party of 
Australia.

Källor: NE m.fl.
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