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I 1849 underskrev kong Frederik den 7. Grundloven. Siden dengang har Grundloven været rygraden i det
danske demokrati.

Vi har demokrati i Danmark, men sådan har det ikke altid været. Indtil 1849 bestemte kongen alt. Men i 1849
fik Danmark sin første Grundlov. Forud var gået en kamp for demokrati. En kamp der fort-satte efter

Grundloven, da bl.a. kvinder ikke kunne stemme.

I Tjek på Historien kan du læse om vigtige personer og begivenheder i både Danmark og andre lande.

Du kan læse om, hvordan de var med til at forandre Danmark og Verden. I denne bog kan du læse om
Grundloven og dens betydning for det danske demokrati.

Bøgerne i Tjek på Historien kan bruges til historie- undervisningen i de yngste klasser, men de er også
oplagte at bruge til emnearbejder, faglig læsning eller gode læseoplevelser. 
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