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VARFÖR FIRAR VI NATIONALDAGEN? 
EDU991148 

 

VAD BETYDER ORDEN? 

  
• Att vaja 

• Helgdag 

• Nationaldag 

• En ätt 

• Grundlag 

• Demokrati 

• Ceremoni 

• Union 

• Sillsallad 

• Dannebrogen 

 

 

VAD HAR DU LÄRT DIG? 
Ge exempel på något som du lärt dig genom att titta på utbildningsklippet. 
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QUIZ 
 

a) Hur många anledningar finns det att vi firar nationaldag? 

o 10 

o 2 

o 1  

o 9  

 

b) Vad hände år 1523? 

o Vi fick demokrati i Sverige 

o Kvinnorna fick rösträtt 

o Gustav Vasa blev kung  

o Svenska flaggan började användas i hela norden  

 

c) När fick svenska flaggan sin nuvarande form? 

o 1906, efter att Sverige och Norge gått skilda vägar 

o 1806, då vi fick en fransk kung 

o 2006, då vi började fira nationaldagen  

o 1506, då Erik XIV bestämde att den skulle se ut så!  
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FRÅGA 
Den 6 juni 1809 fick Sverige en ny grundlag (kallad 1809 års regeringsform). En av 

anledningarna till att vi firar nationaldagen beror alltså på något som hände för över 200 år 

sedan. Googla på "1809 års regeringsform" och diskutera tillsammans i klassen vad den nya 

grundlagen innebar. Varför tror ni att den var så viktig att vi idag firar nationaldagen för att 

uppmärksamma den? 

 

 

 

UNDERSÖK 
1. Sverige och Norge har en lång gemensam historia. Ta reda på lite mer genom att svara 

(övergripande) på de här tre frågorna.  

a) Varför bildades unionen? 

b) Vilka år var Sverige och Norge en union? 

c) Varför upplöstes den? 

 

2. I Norge firas nationaldagen den 17 maj. Det är en stor händelse som engagerar miljoner 

norrmän. Ta reda på mer om hur den firas och jämför deras traditioner med hur vi firar i Sverige. 

Diskutera likheter och skillnader i klassen, och vad ni tror de beror på.  
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QUIZ - FACIT 

a) Rätt svar på fråga a:

o 2

b) Rätt svar på fråga b:

o Gustav Vasa blev kung

c) Rätt svar på fråga c:

o 1906, efter att Sverige och Norge gått skilda vägar

LÄRARTIPS!  
Vi har 20200601 skapat en delad Kahoot! som du gärna får använda så länge länken 

fungerar: 

Https://create.kahoot.it/share/quiz-fran-eduklips-varfor-firar-vi-

nationaldagen/08ba2a9e-1331-4356-a41f-4fdd41fc459d   

http://www.eduklips.se/
Https://create.kahoot.it/share/quiz-fran-eduklips-varfor-firar-vi-nationaldagen/08ba2a9e-1331-4356-a41f-4fdd41fc459d

