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Børneoptog i Norge 17. maj 

Tema:  Nordisk kultur 
Fag:  Dansk, nabosproget norsk  
Målgruppe:  2.kl - 4.kl 

 

Alle billeder er fra tv-udsendelserne  

NRK1 2013: 

Filmavisen – 17.mai spesial: TV0000025024 - 6 min. Filmavis fra 1958. 

Gratulerer med dagen: TV0000025045 - 90 min 

NRK1 2014: 

Gratulerer med dagen:  

TV0000029573 120 min 

TV0000029577 120 min 

Vejledningen tager udgangspunkt i udsendelser fra fejringen af 17. maj i Norge, især med henblik på 
oplevelsen af de traditionelle børneoptog. 
 

Faglig relevans / kompetenceområder 
 
Dansk, nabosproget norsk: 
• Eleven kan forstå enkle norske og svenske film, hjemmesider og andre tekster. 
• Eleven har viden om norsk og svensk sprog og kultur. 

Faglige kategorier 
Sprog, stavning, grammatik 
 

Underkategori  

Nabosprog 
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Ideer til undervisningen 
 
De udvalgte udsendelser giver et indblik i 17.maj fejringen med særlig vægt på børneoptogene. Norges 
nationaldag den 17. maj fejres hvert år med optog af børn i nationaldragter med faner, flag og musikkorps. 
Det er den store forårsfest i Norge, med børneoptog over hele landet. I Oslo hilser kongefamilien på de 
jublende børn fra slotsbalkonen. Det er Norges første Grundlov fra 1814, der fejres og dermed 
uafhængigheden efter flere hundrede års dansk styre. Filmavisen viser, hvordan norske børn fejrede 17. 
maj for over 50 år siden. 
17. maj fejres lokalt, men fejringen er en vigtig markering af det nationale, af 'norskheden'. Mens 
folkedragterne stort set er forsvundet i de andre nordiske lande, er udbredelsen voksende i Norge. Det 
fremgår tydeligt af udsendelserne, både etnisk norske og folk med anden etnisk oprindelse går i 
folkedragter den 17. maj. 
Nedenstående tællertal kan anvendes til at udvælge dele af udsendelserne, så man får et indblik i hvad 17. 
maj står for i Norge og hvordan nordmændene fejrer dagen. Et forhold, som især kan fremhæves og 
diskuteres i klassen, er de mange skoleklasser, som denne dag går i optog overalt i Norge. 
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Tællertal: 
 
Gratulerer med dagen fra 2013: 
 
00.00.00 – 00.01.20: Indledning med præsentation af børneoptoget 
 
01.22.40 – 01.29.48: Slutningen af børneoptoget og afsyngning af kongesang og "Der går et festtog 
gjennom landet" som er tekstet på skærmen på norsk. 
 
Gratulerer med dagen 2014 del 1: 
 
00.04.35 – 00.07.20: København fejrer 17.maj 
 
00.29.00 – 00.38.00: Kongeslottet i Oslo: "Ja vi elsker dette Landet" og skolernes børneoptog. 
 
Udsendelsen viser fejringen af 17. maj fra mange forskellige steder i Norge. 
 
Gratulerer med dagen 2014 del 2: 
 
00.00.00 – 00.04.50: Børneoptoget foran kongeslottet 
 
00.15.20 – 00. 17.40: Fra fejringen i København 
 
01.15.00 – 01.17.20: Sidste del af børneoptoget i Oslo 
 
 

Supplerende materialer 

 

"Norge".  De små fagbøger 

"Jeg læser om Norge" 


