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Fagplan 
for 

Hirelsa

HiRelSa er et sammensat ord af fagnavnene Historie, Religion og Samfundsfag.
Faget Hirelsa tænkes at dække alle tre fag. Der er mellem de tre fag mange sammenhæn-
ge både indholdsmæssigt, på metodeplan og ved andre relationer. Derfor rummer det at 
slå fagene sammen, en række positive muligheder for glidende overgange, genveje og 
perspektiveringer - en komplettering.

De centrale kundskabs- og færdighedsområder

Menneske og stat
Menneske og samfund
Menneske og kultur
Menneske og natur
Menneske og tro
Menneske og historie
Menneske i tid og rum
Menneske i fortid, nutid og fremtid
Analyse, tolkning, perspektivering og formidling.

Formål

Formålet for faget Hirelsa er, at eleverne udvikler lyst og evne til at forstå hverdagslivet i et 
samfundsmæssigt og historisk perspektiv, og  til aktiv deltagelse i et demokratisk  samfund 
med udviklingsrelationer til den øvrige verden.
Kristendommen er en rodfæstet del af den danske kulturarv og som sådan et afsæt for 
livstolkning og etik, ligesom andre religioner tilsvarer samme i andre dele af verden. Derfor 
er kristendom og andre religioner væsentlige perspektiveringsparametre til deltagelse i og 
forståelse af vores eget demokratiske samfund og relationer til den øvrige verden.

Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler historie- samfunds- og religionsbe-
vidsthed, kritisk sans og færdigheder i at iagttage, analysere og vurdere nationale og inter-
nationale samfundsforhold, konflikter og etiske sammenhænge i fortid og nutid.
Herigennem skal eleverne få indsigt i og redskaber til at udvikle egen kultur i samspil med 
andre kulturer og udvikle deres personlig værdigrundlag med henblik på at tage stilling og 
få lyst til deltagelse, udvikling og formidling.
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Slutmål for faget historie efter 9. klassetrin

Udviklings- og sammenhængsforståelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdighe-
der, der sætter dem i stand til at:
- gøre rede for begivenheder og argumentere for sammenhænge fra dansk historie og 
sætte disse i relation til omverdenens historie
- forklare forskellige måder at organisere et samfund på og underbygge dette med lokale, 
nationale, nordiske og globale eksempler
- gøre rede for og drøfte sammenhænge mellem produktion, forbrug og ressourcer i for-
skellige historiske perioder
- forholde sig til eksempler på kulturmøder og kultursammenstød i dansk, europæisk og 
global sammenhæng.

Kronologisk overblik

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdighe-
der, der sætter dem i stand til at:
-gøre rede for almindelige betegnelser for tidsepoker og placere dem kronologisk 
-karakterisere sammenhænge mellem historiske begivenheder og den tid, som de foregår 
i
-indgå i diskussion om forandringer i forskellige perioders opfattelser af magt og ret, her-
under regulering af forholdet mellem den enkelte og fællesskabet.

Fortolkning og formidling

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdighe-
der, der sætter dem i stand til at:
- analysere eksempler på brug af historie fra alle perioder 
- definere almindeligt brugte historiske begreber og anvende kildekritik
- indkredse historiske emner og temaer og indgå i dialog herom
- formulere relevante spørgsmål til emner og temaer og begrunde mulige løsningsforslag
- søge oplysninger i forskellige fremstillinger og ved hjælp af historiske begreber og meto-
der, og at bearbejde disse oplysninger
- vurdere troværdighed af forskellige fremstillinger, som gives af fortiden
- udforme historiske fortællinger, der tolker dele af historiens udviklingsforløb.
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Slutmål for faget kristendoms- kundskab efter 9. klassetrin

Livsfilosofi og etik

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdighe-
der, der sætter dem i stand til at: 
- reflektere over grundlæggende tilværelsesspørgsmål, og diskutere den religiøse dimen-
sion og dens betydning for menneskers livsforståelse på baggrund af bibelske fortællinger, 
kristendommen før og nu samt ikke-kristne religioner og livsopfattelser
- vurdere etiske principper og moralsk praksis i kristendommen samt i ikke-kristne reli-
gioner og livsopfattelser herunder menneskets forhold til naturen
- udtrykke sammenhænge mellem forskellige værdigrundlag og tilhørende tydning af til-
værelsen i kristendommen, samt i ikke-kristne religioner og livsopfattelser.

Bibelske fortællinger

Undervisningen  skal  lede  frem  mod,  at  eleverne  har  tilegnet  sig  kundskaber  og 
færdigheder, der sætter dem i stand til at:
- udtrykke viden om centrale fortællinger fra Det Gamle og Nye Testamente og kunne tolke 
dem i et nutidigt og historisk perspektiv
- forholde sig til de bibelske fortællingers tydning af grundlæggende tilværelsesspørgsmål
- give eksempler på de bibelske fortællingers betydning i sprog, kunst og samfund
- Kristendommen og dens forskellige udtryk i historisk og nutidig sammenhæng

Undervisningen  skal  lede  frem  mod,  at  eleverne  har  tilegnet  sig  kundskaber  og 
færdigheder, der sætter dem i stand til at:
-  forholde  sig  til,  hvad  kristendom  er  og  gengive  hovedtrækkene  i  kristendommens 
historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark
- forholde sig til kristne grundbegreber som grundlag for vurdering af værdier og tolkning 
af tilværelsen
- formulere sig om brug og betydning af kristne symboler og ritualer samt synge og tolke 
salmer og sange.

Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdighe-
der, der sætter dem i stand til at:
- gengive udvalgte træk ved nogle af de store verdensreligioner og livsopfattelser, herun-
der deres oprindelse, historie og nutidige fremtrædelsesformer samt reflektere over rela-
tionen mellem religion og samfund
- forholde sig til udvalgte grundbegreber inden for forskellige religioner og livsopfattelser 
som grundlag for vurdering af værdier og tolkning af tilværelsen
- forholde sig til udvalgte symbolers og ritualers betydning for menneskers liv.
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Slutmål for faget samfundsfag efter 9. klassetrin

Politik, magt, beslutningsprocesser og demokrati

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdighe-
der, der sætter dem i stand til at:
- redegøre for forskellige opfattelser af demokratiet som politisk idé og styreform
- redegøre for hovedtræk i det danske politiske system og dets historie, for parlamentaris-
me og for samspillet mellem de politiske beslutningsprocesser i EU og Danmark
- give eksempler på, hvordan forskellige former for magt og ressourcer har indflydelse på 
politisk deltagelse og politiske beslutningsprocesser lokalt, nationalt og globalt
- anvende viden om forskellige politiske aktørers syns- punkter og interesser til at forstå 
og forklare politiske udsagn i den offentlige debat
- se sammenhænge mellem politiske synspunkter og økonomiske, sociale og kulturelle 
placeringer og interesser
- reflektere over Danmarks deltagelse i det europæiske samarbejde i EU i et demokratisk 
perspektiv
- reflektere over mediernes rolle som selvstændige udtryk i den politiske proces
- reflektere over retsstatens betydning for demokratiet
- reflektere over betydningen af egne og andres rettigheder og pligter i et demokratisk 
samfund.

Økonomi, produktion, arbejde og forbrug

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdighe-
der, der sætter dem i stand til at:
- redegøre for hovedtræk i udviklingen i dansk erhvervs- og produktionsstruktur, herunder 
centrale aktører på arbejdsmarkedet og deres interesser
- redegøre for det økonomiske kredsløb og markedsmekanismen
- redegøre for dansk blandingsøkonomi i en økonomisk globalisering
- redegøre for centrale velfærdsprincipper og typer af velfærdsstater
- redegøre for bæredygtig udvikling set i lyset af økonomisk vækst og miljø
- forstå og forklare udsagn om økonomi set i forhold til forskellige aktørers interesser og 
ideologier
- reflektere over økonomiens betydning for det danske velfærdssamfund
- reflektere over den økonomiske udviklings betydning for naturgrundlaget
- diskutere mulige handlinger i relation til virkninger af økonomiens globalisering.

Sociale og kulturelle forhold: socialisering, kultur og identitet

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdighe-
der, der sætter dem i stand til at:
- gøre rede for væsentlige sociale institutioner, grupper og fællesskaber i det moderne 
samfund
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-  give eksempler på, hvordan sociale normer, holdninger og adfærdsformer karakteriserer 
forskellige sociale grupper og giver anledning til konflikter imellem dem
-  forklare,  hvordan  institutioner  for  uddannelse  og  kultur  bidrager  til  socialisering  og 
medborgerskab
-  give  samfundsmæssige  forklaringer  på  udviklingen  af  sociale  grupper  og  gruppe-
identiteter
-  reflektere  over  betydningen  af  egne  og  andres  stereotype  opfattelser  af  forskellige 
grupper 
- vurdere sociale og kulturelle forskelles betydning for den globale sameksistens.

Færdigheder på tværs af de tre områder

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdighe-
der, der sætter dem i stand til at:
-  fremskaffe og anvende statistik og anden empiri i behandlingen af samfundsmæssige 
problemstillinger, blandt andet gennem egne observationer og spørgemetoder
-  indgå  sagligt  i  en  demokratisk  debat  om  samfundsmæssige  problemstillinger  og 
løsningsmuligheder.
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