


Från Antarktis till Australien, producent/
författare/regissör David Flatman

David Flatman är en av de få 
producenterna av storformatsfilmer 
i Australien. Han var med och produ-
cerade ”Antarctica”, en av världens
mest sedda storformatsfilmer. David
och hans fru Sue räknas bland
Australiens tio bästa dokumentär-
filmare. Hans stora erfarenhet när det

gäller att producera dokumentärfilmer om Australien syns tydligt 
i storbildsformatet.

Filmen som läromedel
Australiens natur och djurliv kommer att fascinera eleverna.
Filmen ska göra dem nyfikna på de många olika landskap och 
djur som har utvecklats på kontinenten under lång tid. Efter 
filmen kommer många frågor och funderingar att komma fram.
Här finns några fakta och lektionsämnen som kan hjälpa dig att
använda filmen som ett läromedel inom samhällskunskap och
naturkunskap.

GEOGRAFISKA FAKTA
• Den lägsta punkten är Eyresjön (16 meter under havsnivå).

• Den högsta punkten är Mount Kosciuszko (2228 meter över
havet) i bergskedjan Snowy Mountains.

• Den längsta floden är Murray-Darling som är 4685 km lång
och rinner ut i Indiska oceanen.

• Uluru (Ayers Rock) är världens största klippa.
Den är 348 meter hög, 2,5 km lång och 1,6 km bred.

• Fraser Island är 120 km lång, och är världens största sandö.

• Australien ligger på södra halvklotet och därför är det vinter där
när det är sommar på norra halvklotet.

• Natthimlen är otroligt vacker med Vintergatan som ligger mitt
över södra halvklotet. Starkt lysande stjärnbilder är bl.a. Södra
korset (Crux), Svärdfisken (Dorado), Tukanen (Tucana) och
Kentauren (Centaurus).
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L Ä R A R H A N D L E D N I N G

Australien är ett land med unika växter och djur, ett dramatiskt landskap med en lång kustlinje och vidsträckta ökenområden.

Kängurur hoppar fram över slätterna, lustiga moloker kilar omkring i spinifex-gräset och koalafamiljer sover siesta högst upp i euka-

lyptusträden.

Filmen ”Australien” undersöker Australiens mångfald av unika livsformer – livsformer som har utvecklats under kontinentens långa 

isolering från alla andra större landmassor. Filmen utforskar några av de märkligaste och mest fascinerande landskapen på jorden, från

uråldriga eroderade havsbottnar och vibrerande röda sanddyner till det vidsträckta och färggranna korallrevet. Den handlar om livets

sinnrikhet för att anpassa sig till en ofruktbar miljö och de strategier som många arter har utvecklat för att överleva i ett av jordens

mest extrema områden. Den här filmen i världens största filmformat visar djur som hoppar istället för att gå, pälsdjur som lägger ägg

och ”björnar” som inte alls är några björnar.
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AUSTRALIENSLANG
Aussie – australiensare Fair dinkum – sant, riktigt
Barbie – barbecue, grillning G’Day – hej, god dag
Biscuits – kakor Grog – alkohol
Bloke – man Half Your Luck – grattis
Blue – gräl Lift – hiss
Bonza – bra, fint Nipper – litet barn
Bozo – idiot Oz – smeknamn på Australien
Bush – utanför staden Roo – känguru
Cackleberries – ägg Sheila – flicka, ung kvinna
Cheerio – hejdå Ta – tack
Cobber – kompis Tucker – mat

BUMERANGEN
Bumerangen är en traditionell inhemsk kastpinne gjord av trä.
En del användes som vapen, andra kastades för nöjes skull eller 
som sport.
Du kan tillverka en sorts bumerang av en matbricka av skumplast.
(1) Skär ut två remsor på längden av brickan. Varje remsa ska

vara ca 4 cm bred.
(2) Bygg ett kors av remsorna (de böjda ändarna på den ena 

remsan ska peka uppåt och på den andra remsan ska de peka
nedåt). Häfta ihop korset i mitten.

(3) Ta bumerangen utomhus och öva tills du får den att flyga 
och komma tillbaka.

SPECIELLA HÖGTIDER
Australia Day, 26 januari – På Australia Day firar man minnet av
kapten Arthur Phillip och den första flottans ankomst till Sydney
Cove den 26 januari 1788. Vid landstigningen grundades den första
permanenta europeiska kolonin på ökontinenten.

Påsk – I Australien finns det en påskbilby (en bilby är en kanin-
punggrävling) som ungefär motsvarar den amerikanska påskharen.

ANZAC Day, 25 april – ANZAC står för Australia/New Zealand
Army Corps. ANZAC Day firas i Australien och Nya Zeeland.
Från början hedrade man dem som kämpade vid Gallipoli under
första världskriget. Nu för tiden hedras alla soldater som dött i strid
(www.web-holidays.com/ANZAC).

Drottningens födelsedag, 12 juni – Australien har varit en brittisk
koloni, och därför firar man den engelska drottningens födelsedag.

Arbor Day, 20 juni – En dag då man planterar träd på vintern.
Tänk på att vintern börjar i juni i Australien.

Boxing Day, 26 december – För länge sedan i England var tjänste-
folk tvungna att arbeta över julen. De fick ta ledigt den 26 december
för att hälsa på familjen. Arbetsgivaren gav tjänarna varsin kartong
med presenter. Boxing Day är ett minne av den traditionen.

”TUCKER” (mat)

VEGEMITE: nationalrätten!
Svenska barn växer upp med Kalles kaviar på smörgåsen.
Australiensiska barn äter Vegemite-smörgåsar istället. Man kan
köpa Vegemite i vissa specialaffärer. Gör en Vegemite-macka
genom att bre ett tunt lager Vegemite på en skiva bröd och smaka.
På webbsidan www.vegemite.com.au finns fler recept, sånger och
annat som handlar om Vegemite. Sidan är på engelska.

GRILLAT KÖTT
Ett av de populäraste sätten att tillreda kött är att grilla det. Vissa
barer och motell har grillgropar och säljer köttbitar som kunderna
kan grilla själva.

BUSHMAT
Quandong är inhemska frukter som liknar persikan, men som inte
är särskilt söt (som rabarber ungefär). Om man delar den i halvor
ser de ut som mörkröda aprikoser. De smakar bäst om de får sjuda 
i socker, vatten, och apelsinjuice och serveras med glass, eller i puré-
form i andra efterrätter som pajer och tårtor.
Akacia-frön. Det finns mellan 850 och 1000 arter akacia i
Australien. Fröna från dessa buskar och småträd kan rostas, ång-
kokas eller mosas. De har samma konsistens som vallmofrön och 
är knapriga och goda.
Witchetty grubs är goda larver (främst träfjärilar) som man finner
i stammen eller roten på vissa akacia-arter. De innehåller mycket
kalcium och järn. Larverna har olika smak beroende på akacia-art.
De serveras grillade med satay-kryddning.
Goannan är en inhemsk varan som nu är utrotningshotad. De är
proteinrika och varierar i storlek.
Kakadu-frukten är en rund plommonfärgad frukt. Den kan 
användas på samma sätt som quandong-frukten.

MACADAMIANÖTKAKOR
Macadamianötter är också australiensisk bushmat.

• 250 gram smör • 1 tesked vaniljsocker
• 1 dl socker • kokosnötflingor att strö över
• 3,5 dl vetemjöl • 65 gram malda macadamianötter

Vispa smör och socker tills smeten är lätt och fluffig. Häll i nötter
och mjöl och blanda ordentligt. Häll i vaniljsockret. Skeda upp
rågade matskedar av smeten på en smord plåt, platta ut med en
gaffel och strö över kokosnötflingorna. Baka i ugnen i 180° C i 
15 minuter eller tills kakorna får en gyllenbrun yta. Ta ut plåten
ur ugnen och låt svalna. Receptet ger 20-24 kakor.

FILMER  
(om/av australiensare)
Crocodile Dundee, 1985
Strictly Ballroom – 
De förbjudna dansstegen, 1993
Muriels bröllop, 1994
Shine, 1996

KÄNDA 
AUSTRALIENSARE
Russell Crowe
Portia De Rossi
Cathy Freeman
Nicole Kidman
Heath Ledger
Ian Thorpe

ROLIGA FAKTA
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VAR BOR DE?
AUSTRALIENSISKA

EKOSYSTEM/LIVSMILJÖTYPER

Australien är ett levande museum med sällsynta och ovanliga arter.
Många av dessa arter utvecklades som ett resultat av kontinentens
isolering från andra landmassor. Australiens djur har under årens
lopp anpassat sig till sin miljö på ovanliga sätt.

Mål
• Identifiera och färglägg tre ekosystem, eller livsmiljötyper, i

Australien.
• Passa ihop djuren med rätt ekosystem – öken, grässlätt eller 

tropiskt.
Tidsåtgång: 45 minuter

Material
• Kopia av aktivitetsbladen (kartor och djur) för eleverna
• Färgkritor till kartorna

Tillvägagångssätt
1. Studera kartan med ekosystem (öken, grässlätt och tropiskt).
2. Färglägg ekosystemen som symbolerna på kartan visar.

Öken: orange; Grässlätt: gul; Tropiskt: grönt.
3. Studera listan över vilka djur som hör till vilket ekosystem.
4. På nästa aktivitetsblad anger du i vilket ekosystem (tropiskt,

grässlätt eller öken) varje djur bor genom att skriva ekosystemets
namn bredvid djurets namn.

Nyckel (för elever)
Öken – dingo, punggrävling, molok (ödla)
Grässlätt – känguru, emu, vombat, koala, myrpiggsvin,
kookaburra (skrattfågel)
Tropiskt – näbbdjur, snabelpungdjur, kasuar, pelikan

Bedömning
1. Fråga eleverna om namnen på djuren i de olika ekosystemen.
2. Kontrollera vilka ekosystem eleverna har angett på aktivitets-

bladet.

Fler idéer
1. Låt eleverna studera varsitt djur och berätta om det för

klassen. Fokusera på hur djuren har anpassat sig till miljön.
2 Gör en stor karta med djur på och sätt upp den i klass–

rummet.
3. Folk berättar historier för att förklara olika djurs känne-

tecken och beteenden. Låt eleverna hitta på egna historier 
som förklarar följande fenomen: hur kängurun lärde sig hoppa,
hur koalan lärde sig klättra, varför kookaburran skrattar osv.

ROLIGA FAKTA

KÄNGURUN
Första gången de upptäcktsresande såg det hoppande djuret frågade
de infödingarna vad det var för ett djur. Aboriginerna svarade
”kangaroo”, vilket betyder ”jag förstår inte”. Kängurur är pungdjur,
och honorna bär sina ungar i en pung på magen i fem månader.
Kängurur slickar sig på underarmarna så att överflödig kropps-
värme kan avdunsta. I det fria lever kängurur i ungefär sex år.

KOALAN
Koalor är pungdjur, och honorna bär sina ungar i en pung när de är
små. En nyfödd koala väger bara 0,6 gram och är stor som en jord-
nöt. På 24 timmar tillbringar en koala 14,5 timmar med att sova,
5 med att vila och 4,5 med att leta mat. De är nattdjur, och sent på
kvällen går de från träd till träd för att hitta föda. Eftersom koalor
mest äter blad, skott, stjälkar och bark från vissa eukalyptusträd som
är näringsfattiga har de inte mycket energi. De dricker inget vatten,
utan får all nödvändig vätska från bladen.

NÄBBDJURET
Näbbdjuret är ett däggdjur med simfötter som tillhör ordningen
kloakdjur. Kloakdjur lägger ägg som kläcks (som reptiler), och
sedan diar ungarna (som däggdjur). Näbbdjuret simmar med fram-
fötterna och använder den platta svansen till att stiga och sjunka 
i vattnet. Nosen ser ut som en anknäbb, men den är mjukare och
innehåller ett speciellt organ som känner av nästan omärkliga elek-
tromagnetiska fält hos bytesdjur. Modern ruvar på äggen i tio dagar,
och sedan matas ungen i boet i tre månaders tid.

AUSTRALIENS EKOSYSTEM

Öken

Grässlätt

Tropiskt

Annat
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Anteckna i vilket ekosystem (tropiskt, grässlätt eller öken) som varje djur bor på raden bredvid djuret.

Snabelpungdjur

Myrpiggsvin

Molok (ödla)

Näbbdjur

Pelikan

Känguru

VAR BOR DJUREN?
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MUSEER I AUSTRALIEN
Australian Museum (Sydney) www.austmus.gov.au
6 College Street, Sydney NSW 2010 Australien

Tel. 0061 2 9320 6000

Sök och upptäck, biologisk mångfald, inhemsk befolkning och historier om
drömtiden.

Museum Victoria (Melbourne) www.museum.vic.gov.au
GPO Box 666E, Melbourne Vic. 3001 Australien

Tel. 0061 3 8341 7777

Visar kultur, natur och vetenskap i ett museikomplex med gemensam 
administration.

National Museum of Australia (Canberra) www.nma.gov.au
GPO Box 1901, Canberra ACT 2601 Australien

Lärorika spel och information, bl.a. ”Coasting on the Web” och ”Kids,
Cows n’ Copters”.
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WEBBPLATSER
Allmänt
www.hmns.org – Officiell webbplats för Houston Museum of Natural
Science, distributör av filmen ”Australien: Landet bortom tiden”. Klicka på
”film distribution” för mer information om filmen.

www.auslig.gov.au – Titta på landskap, bilder och kartor över Australien.

www.australiangeographic.com – Internet-versionen av en australiensisk
tidning om vetenskap och natur.

www.biodiversity.environment.gov.au – Om växter och djur, bevarande 
och skydd.

www.classroom.com – (AustraliaQuest) Öppen för medlemmar, men även
möjlig att besöka tillfälligt. På webbplatsen finns AustraliaQuest som star-
tades i oktober 2000 och innehåller många olika aktiviteter för interaktivt
lärande.

www.enchantedlearning.com/school/Australia – Online-information,
lektioner och aktiviteter.

www.globalgourmet.com/destinations/australia – Recept och information
om australiensisk mat (”tucker”).

www.ozramp.net.au/~senani/animaust.htm – Visar kontinentaldriften med
hjälp av animerad grafik.

Djur
www.musc.edu/cando/ausdwnun/ausecoa1.html – Lektioner om djur.
Bra data med möjlighet till undersökningar.

Tack till
Svensk faktagranskning: Lars-Åke Janzon, Naturhistoriska riksmuseet 

Författarna: Patricia (Pam) Wheat, Director of Education på Houston
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Houston Museum of Natural Science.
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