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Fakta om Norge 

Navnet Norge betyr veien mot nord. Landet har en stor kystlinje og er 
omgitt av hav. Det er et langstrakt land, men ikke spesielt bredt.  
Naturen er variert med dype daler og høye fjell. Det høyeste fjellet er 
Galdhøpiggen, 2469 meter over havet. Øyene Svalbard og Jan Mayen er 
en del av Norge. Norge grenser til Finland, Sverige og Russland. Pr. januar 
2022 hadde landet 5,4 millioner innbyggere. Over en million bor i- og rundt 
landets hovedstad, Oslo.   
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Økonomi    
Den største inntektskilden er utvinning og eksport av olje og naturgass fra 
havbunnen. Men også fiskeri, metallindustri, skipsfart og turisme er viktig 
for landets økonomi.  

I Norge har vi likestilte skriftspråk     
Nynorsk og bokmål.  

Klima og årstider  
Norge ligger langt mot nord, og har en lang kystlinje fra nord til sør i landet. 
Det er store forskjeller på vær og klima i de ulike delene av landet. I nord er 
det midnattssol og lyse netter om sommeren, men om vinteren er det lange 
mørke dager og ofte mye snø og kaldt. Klimaet er mildere langs kysten, 
men langs kysten i vest og nord er det ofte mye regn og sterk vind om 
høsten.  Her kan det også komme regn når det snør lenger inne i landet. 
Året er delt inn i fire årstider. Det er vår, sommer, høst og vinter. 

Vintermånedene er desember, januar og februar. Vinteren er den kaldeste 
og mørkeste årstiden, og det kommer snø i store deler av landet. Norske 
hus er vanligvis godt isolert, og blir varmet opp med strøm, noen har ovner 
og kan varme opp boligen med ved. Med økte strømpriser har mange 
husholdninger fått problemer med å betale høye strømregninger for 
oppvarming. 

Det blir tidlig mørkt og det er viktig å bruke refleks når vi er ute, slik at biler 
og andre vi møter kan se oss.  

Veiene blir glatte når de er dekket med is og snø, og det er viktig å både 
gå og kjøre forsiktig slik at ikke ulykker skjer. Biler må ha vinterdekk eller 
piggdekk 



5

Mange synes det er vanskelig med den lange perioden med mørke. 
Noen steder i landet er solen borte i flere måneder, og det er lite lys om 
dagen. Det er likevel viktig å komme seg ut på dagtid, for å få frisk luft og 
bevegelse og å benytte de lyse dagene som finnes der du bor. 

Vårmånedene er mars, april og mai. Våren er ikke lik i hele landet, den 
kommer tidligere i sør enn i nord. I nord kan snøen bli liggende til langt  
uti mai. 

Sommermånedene er juni, juli og august. Sommeren er den varmeste og 
lyseste årstiden. Lengst i nord er det også midnattssol og lyst hele døgnet. 
Dette er uvant for mange, og det kan være vanskelig å sove i de lyse 
sommernettene.  

Skolen har sommerferie i perioden rundt 20. juni – 20. august, og de fleste 
som jobber har sin årlige ferie i denne perioden.  

Høstmånedene er september, oktober og november. Det begynner å bli 
mørkere og kaldere, og det regner og blåser mer i deler av landet, spesielt 
langs kysten.  Norge har sommertid og vintertid. I slutten av oktober flytter 
vi klokka en time tilbake til vintertid. Vintertid varer til slutten av mars da 
klokka flyttes en time frem til sommertid. 



6

Hellig- og høytidsdager  

Helligdager  
Søndager 
1. nyttårsdag (1. januar) 
I forbindelse med påsken: Skjærtorsdag, Langfredag, 1. og 2. påskedag
Kristi himmelfartsdag (39 dager etter 1. påskedag)
1. og 2. pinsedag 
1. og 2. juledag

Helligdager i Norge er knyttet til en kristen hendelse. 

Julen 
Når kristne feirer jul i slutten av desember måned skyldes det ifølge 
tradisjonen at Jesus ble født natten mellom 24., og 25. desember.  
Her i Norge har vi som tradisjon å starte feiringen den 24., julaften.  
Det er vanlig å ta et juletre inn i stua og pynte det. I familier med  
små barn er det vanlig at julenissen kommer på besøk julaften og  
har med pakker til barna. Julaften er arbeidsdag, men med færre 
arbeidstimer enn på vanlige dager. 1. og 2. juledag er helligdager.   

Andre høytidsdager  
1. mai  
Første dagen i mai er Arbeidernes internasjonale kampdag.  
I Norge er 1. mai en offentlig høytidsdag og offisiell flaggdag.   

17. mai  
Dette er Norges nasjonaldag. På denne dagen i 1814 fikk Norge en egen 
grunnlov. Denne dagen feires med barnetog og er først og fremst regnet 
som barnas dag. På slottet i Oslo står kongefamilien og vinker til barnetoget 
som går forbi. 
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  Postboks 8844, Youngstorget 0028 OSLO
  22 03 77 00

norsk.folkehjelp@npaid.org
www.folkehjelp.no


