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Botswana Argentina



Jeg skal sammenligne 3 
land. Det er Australia, 
Argentina og Botswana.

Innbyggertall: 
Australia: 25 millioner 
Argentina: 44 millioner 
Botswana: 2 millioner

Australia

Botswana Argentina

BNP= Varer og tjenester som blir produsert i løpet av et år

BNP: 
Australia: 1,323 billioner 
Australia tjener penger på industri og fabrikker. Det er veldig få fattige og arbeidsløse.  
Argentina: 637,6 milliarder  
Argentina tjener penger på fabrikker og landbruk. Hver fjerde innbygger er fattig.  
Botswana: 17,41 milliarder 
Botswana er et mellominntektsland, men halvparten i landet er veldig fattig. De tjener 90% på diamanter.



Geografi: 
 
Australia:Australia ligger i Oseania. Ørken og Savanne er de mest vanligste naturtypene i Australia. Hovedstaden er Canberra. 
Australia ligger på 5. plass som største land i areal.  
Argentina: Argentina er et rikt sletteland. Argentina ligger i Sør-Amerika. Hovedstaden er Buenos Aires. Argentina ligger mellom 
Andesfjellene i vest, og Atlanterhavet.  
Botswana: Hovedstaden i Botswana er Gaborone. 70% av naturtypen i Botswana er ørken. Resten av naturtypen er høysletteland. 
Botswana er ca. dobbelt så stort som Norge. 

Botswana Australia Argentina

Klimaet er forskjellig i disse tre landene. Ovenfor kan du se blant annet temperaturene i landene. 



Historie: 
 
Australia: Landet er 200 år gammelt, men det har bodd folk der i over 40,000 år. Det var 
engelskmennene som kom for 200 år siden. Urbefolkningen ble behandlet dårlig. Ungene til 
urbefolkningen ble plassert på barnehjem eller i fosterhjem frem til 1970. De ble ikke sett som 
innbyggere i Australia og fikk ikke stemme før 1967. I 2008 fikk de en unnskyldning for å ha blitt 
behandlet dårlig. 
 
Argentina: De første sporene etter mennesker i Argentina er 11,000 år gamle. Det bodde indianere i 
nord og jegere og samlere i sør. De spanske kom til Argentina i 1516. Sykdommer og tvangsarbeid 
gjorde at mange av dem døde. Argentina ble et eget land i 1816. Mellom 1880 og 1910 ble jordbruket 
utviklet. Kjøtt og korn ble viktige varer. De trengte flere arbeidsmennesker og åpnet opp til 
innvandring fra Europa.  
 
Botswana: Det har bodd folk i Botswana i flere titusener av år. San-folket er en av verdens eldste 
folkeslag og er fra Botswana. På 1800-tallet var det mange kriger mellom ulike folkegrupper. Høy 
innvandring og kolonimakter gjorde at det ble mye krangel. Derfor spurte kongen i Botswana om 
britisk beskyttelse hvis det ble krig med folkegruppen Boere. Engelskmennene ville ikke hjelpe, men de 
beskyttet sine egne ting. Engelskmennene tok over landet i 1876 og de dro igjen i 1966. 



Barnedødelighet: 
 
Australia: 2 spedbarn dør per 1000 fødte. 
Argentina: 6 spedbarn dør per 1000 fødte.  
Botswana: 25 spedbarn dør per 1000 fødte. 

Leseferdighet: 
 
Australia: Praktisk talt starter alle barn på skole.  
Argentina: 99,1% som er over 15 år kan lese.  
Botswana: 87,7% som er over 15 år kan lese. 

Takk for meg


