
 

 

 

 

 

 
 



 

Hva er 17.mai? 

Norge har nasjonaldag på datoen 17.mai. 

 

Nasjonaldag betyr at man feirer landet man 

bor i. Vi kan si at det er bursdagen til landet! 

Derfor er det vanlig å si «Gratulerer med 

dagen» på 17.mai. 

 

Vi begynte å feire nasjonaldagen etter 1814. 

Da ble Norge et fritt land og kunne bestemme selv. 

Det er viktig å feire! 

 

 



 

17.mai tradisjoner 

 

Flagg 

Man kan se flagg overalt på 17.mai. Mange henger opp flagg utenfor 

husene sine, og mange har med seg flagg ut i gatene. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Barnetog 

Det er vanlig at barneskolene går i tog på 17.mai. 

Da går mange mennesker sammen, synger sanger 

og roper «Hurra!» Først i toget pleier det å gå et 

korps. De spiller musikk. 

 

 

 

Bilde: Torstein Frogner fra freeimages.com 



 

Nasjonaldrakter 

Det er vanlig å pynte seg på 17.mai. Man kan ha på 

seg det man vil, og det man selv synes er fint.  

Mange bruker nasjonaldrakten til Norge på 17.mai. 

Den heter Bunad. Det finnes mange forskjellige 

bunader, og de kan vise hvor i 

Norge man kommer fra. 

                            

Bunaden har vært brukt i Norge i veldig mange år, 

og mange er stolte av å ha en bunad. 

 

På bildet ser dere en herrebunad fra Vest-

Telemark og en damebunad fra Nordmøre.   



 

Mat og drikke 

Det er vanlig å samles for å spise og drikke på 

nasjonaldagen. Mange samler både venner og 

familie for å feire dagen sammen.  

 

Det er vanlig å bake kaker, og ofte 

bruker man fargene fra det norske 

flagget når man pynter.  

 

Barna pleier å spise pølser og is på 

17.mai, og noen har konkurranse om 

hvor mange de klarer å spise! 

 

 



 

Andre aktiviteter 

Mange barneskoler har samlinger på 17.mai. Der kan man kjøpe kaker, 

pølser og is, høre på musikk og sang og være med på forskjellige leker.  

Det er viktig å huske at man kan gjøre hva man vil på 17.mai. Man kan 

feire akkurat slik man liker det best selv! Noen reiser for eksempel på 

hytta på 17.mai og noen feirer ikke noe mer enn å henge opp et flagg.  

 

17.mai er en dag for å vise at vi er 

glade i landet vi bor i, men det er 

også en dag for å være sammen 

med de menneskene man er glad i.  

 

 



 

Nasjonalsangen 

Det er vanlig å synge eller høre på nasjonalsangen på 17.mai. Alle land 

har sin egen nasjonalsang. Her er det første verset i den norske 

nasjonalsangen: 

 

Ja, vi elsker dette landet 
Som det stiger frem. 

Furet, værbitt over vannet  
Med de tusen hjem. 

Elsker, elsker det og tenker 
På vår far og mor 

Og den saganatt som senker 
Drømmer på vår jord 

Og den saganatt som senker 
Senker drømmer på vår jord. 



 

Ordliste:  

Nasjonaldag – Bursdagen til et land. En dag for å feire landet man bor 

i. Norges nasjonaldag er 17.mai. 

 

Barnetog – Mange barn (og voksne) som går etter hverandre i et langt 

tog i gatene. Vi kaller det for tog fordi man går på lang rekke etter 

hverandre. 

 

Korps – Mange mennesker som spiller musikk sammen samtidig som 

de går bortover gata. Korpset spiller musikk for alle i 17.mai toget.  

 

Nasjonaldrakt – Klær som er spesielle for landet man bor i. I Norge er 

det Bunaden som er nasjonaldrakten.  

 



 

Pynte – Gjøre noe ekstra fint. For eksempel sette frem flagg, 

blomster eller lys. 

 

Nasjonalsang – En sang som hører til et land. Synges ofte på 

nasjonaldager eller før fotballkamper.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder: Britt Rødal Vikhagen – Språknøkler.no 


