
Min bok om17.mai-feiring
Dette vet jeg om

Skriv ned alt du har lært om feiring av grunnlovsdagen. Bruk ordbanken.

Eidsvoll iskrem barnetog flagg

festdrakt 1814 grunnlov sang
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Helt siden 1906 har kongefamilien hilst på 
barnetoget i Oslo fra Slottsbalkongen. Dette har 
blitt en over hundre år lang tradisjon. Det finnes 
noen få unntak: da Dronning Mauds far døde i 

1910 og i årene under 2.verdenskrig.

17. mai i Norge
Fakta om

feirer 17.mai
Fortell om hvordan din skole 

Hvordan jobber klassen med å forberede seg til 17.mai?

Hvordan er 17.mai-arrangementet der du bor?

Hvis du skulle holdt 17.mai-talen i år, hva hadde du snakket om?

Det kongelige slottet i Oslo.
17.mai feires 

over hele landet, 
fra Lindesnes i 

sør og til 
Nordkapp i 

nord.

Hvor feirer du 17.mai? 
Kryss av på Norgeskartet.

Hvor er Norges 
hovedstad? Hva heter 
den? Finn på kartet.

Det er vanlig å pynte ved å sette 
bjørkegreiner med løv i vase eller 

potter både ute og inne.

Mange pynter på 
bordet med hvitveis 

eller blåveis.
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Side 9

Hipp hipp hurra! Vi heter Ingeborg og 
Karsten! Hvert år går vi i tog på 17.mai 
for å feire nasjonaldagen til Norge. Vi 

synger og vifter med flagg. Bli med og 
lær mer om 17.mai!

Side 2

17.mai-feiring
Dette har jeg lært om

17.mai-toget
Hilsen fra

Skriv om hvert bilde.

Side 2
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17.mai?Hvordan feires Norge?Hvorfor feires 17.mai i

Før llll var Norge forent med Danmark og ble 
styrt av danskene. Danmark var på tapersiden av 
en stor krig i Europa og måtte gi Norge vekk til 
Sverige. Mange nordmenn ville at Norge skulle 

bestemme over seg selv, så de møttes på 
Eidsvoll for å lage sin egen grunnlov. Den nye 

loven ble skrevet under 17.mai 1814. Den danske 
kronprinsen Christian Fredrik var veldig 

populær i Norge, og mennene på Eidsvoll valgte 
han som konge. Det ble krig mellom Norge og 
Sverige, men den varte bare i to uker. Det ble 

fred og Sverige godkjente grunnloven fra Eidsvoll. 
Norge bestemte nå over seg selv. Vi feirer 17.mai til 

minne om da grunnloven ble til på Eidsvoll.

Eidsvoll Europa Danmark krig

bestemme 1814 kronprinsen mennene

konge Sverige grunnlov fred

Fyll inn ordene som mangler fra ordbanken nederst på siden.Alle som har flaggstang heiser det norske flagget til 
topps på 17.mai. Det er vanlig å pynte seg på 17.mai. Noen 
bruker pent tøy som kjoler og skjorter, andre bruker 
bunader, kofter og andre festdrakter. Tidlig på dagen 
arrangeres det barnetog, der skoleelever går i tog, vifter 
med flagg og synger sanger. Mange tog har et 
musikkorps som går fremst og spiller musikk. Etter toget 
samles mange på skolen. Der spiser de pølse, is og kaker, 
og leker mange forskjellige leker. Noen byer har større 
tog på ettermiddagen der ulike korps, idrettslag, 
foreninger og klubber går og viser seg frem.

På disse arrangementene har man ofte 17.mai-taler. I 
talene snakkes det mye om hva som er bra med Norge, 
hvorfor det er trygt og godt å bo her og om det å være 
norsk. Mange setter fokus på ting de er opptatt av og 
som de vil skal bli bedre i landet og samfunnet vårt. Siden 
vi feirer at Norge er et fritt og selvstendig land vil 
mange minne om at det ikke er slik i alle land.

På ettermiddagen spiser mange god middag som 
koldtbord eller rømmegrøt og avslutter med is eller kake.
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med god mat
17.mai-feiring

Pølser i brød er veldig populært på
17.mai. Vi spiser grillpølse, wienerpølse, 
kyllingpølse og andre typer. Visste du 

at det spises mer enn 16 milloner
pølser i Norge på 17.mai?

De siste årene har det blitt
mer og mer vanlig med en
spesiell dessert som heter

Pavlova. Den har en sprø bunn
av marengs og vaniljekrem
med bær på toppen. For å 

pynte med det norske flagget
bruker man bringebær, 

jordbær, krem og blåbær. 
Dette er

flagget vårt. 
Det er rødt, 

hvitt og blått.

Krumkaker med krem og
multer er noe mange bruker å 
spise i julen, men noen koser

seg også med disse sprø
kjeksene på 17.mai.

17.mai er den dagen
det spises og selges
mest is i hele Norge. 

Det gjelder både
saftis, fløteis og
soft-isen som er
veldig populær.

17.mai
Les om hvordan man feirer

Hva er vanlig å ha på seg på 17.mai?

Hva slags arrangement er vanlig på 17.mai?

Hva pleier talene å handle om på dette arrangementet?

Hva slags mat er vanlig å spise på 17.mai?
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Norges nasjonaldag?
Hvorfor er 17.mai

Norges nasjonaldag
Les om hvorfor 17.mai er

Før 1814 var Norge forent med Danmark og ble styrt av 
danskene. På denne tiden var det krig i Europa. General 
Napoleon ledet Frankrike på den ene siden mot Storbritannia, de 
tyske statene og Russland på den andre siden. Danmark var på 
lag med Napoleon, og de tapte. Sverige var på lag med 
Storbritannia, og Danmark måtte gi vekk Norge til Sverige.

Mange norske embetsmenn ville at Norge skulle bestemme over 
seg selv. 112 representanter fra mange ulike steder i Norge ble 
samlet på Eidsvoll for å lage en grunnlov. Den nye loven ble 
skrevet under 17.mai 1814. Den danske kronprinsen Christian 
Fredrik var veldig populær i Norge, og mennene på Eidsvoll valgte 
han som konge. 

Det brøt ut krig mellom Norge og Sverige, men den varte bare i 
to uker. Svenskene krevde at Christian Fredrik måtte gå av som 
konge. Før han gikk av fikk kongen med seg de andre 
stormaktene og de presset Sverige til å godkjenne grunnloven 
fra Eidsvoll. Dermed fikk Stortinget i Norge makten til å styre. 

Selv om Norge var i union med Sverige frem til 1905 feirer vi til 
minne om 17.mai 1814, da Norge fikk sin grunnlov og ble selvstyrt. 

Hvem var Norge forent med, og hva skjedde?

Hva skjedde på Eidsvoll?

Hvem var Christian Fredrik og hva hjalp han Norge med?

Hva feirer vi 17.mai til minne om?
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