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Derfor er stx det rigtige valg
Der findes ingen formel for, hvilken ungdomsuddannelse  
der passer til hvem. Men her er nogle rigtig gode bud på,  
hvorfor stx kan være noget for dig 

•  Faglighed og fordybelse

  På stx opbygger du et solidt fagligt funda-
ment af samfundsvidenskab, matematik, 
naturvidenskab, sprog og kunstneriske fag. 
Med din studieretning og dine valgfag væl-
ger du selv, hvad du vil gå i dybden med.

•  Et fremtidssikret fundament

  På stx kan du vælge fagsammensætninger, 
der åbner døre til alle videregående uddan-
nelser og job. Halvdelen af stx-studenterne 
vælger efterfølgende at læse på universi-
tetet, mens omkring en fjerdedel tager en 
professionsbacheloruddannelse.

•  Flest får huen på

  Langt de fleste, som starter på stx, får 
studenterhuen på. Faktisk er stx den 
ungdomsuddannelse, der har den højeste 
gennemførselsprocent.

• Det gode ungdomsmiljø

  På stx prioriteres den sociale trivsel højt, og 
med gode introprogrammer bliver du med 
det samme en del af fællesskabet. Som 
stx-elev bliver du inddraget og har høj grad 
af indflydelse på undervisningen og skolens 
hverdag. Du kan deltage i elevorganisatio-
ner, skolefester og de mange andre sociale 
arrangementer.

På stx får jeg den 
studieretning og de fag, 
jeg helst vil have. Og der 
er et godt socialt miljø.

Oliver

Oliver, 18 år 
3.y Sct. Knuds Gymnasium

Vil du vide mere om 
hverdagen på stx eller hf 
i Odense, så følg Odense 
Studentereksamen på… 

odensestudentereksamen.dk

facebook.com/ 
odensestudentereksamen

Instagram.com/ 
odensestudentereksamen

stx
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Stx – mest af det,  
du bedst kan lide 
Stx er en treårig gymnasial uddannelse. 
I grundforløbet, som varer til begyndelsen af 
november, præsenteres du for de forskellige 
faglige retninger, din uddannelse kan drejes i. 
Herefter følger du undervisningen på det stu-
dieretningsforløb, du vælger. Alle har en kerne 
af fag som dansk, historie, religion, fremmed-
sprog og idræt.  
 
Stx- studieretninger 
Overordnet er der fire forskellige typer studie-
retninger: Samfundsvidenskabelige, naturvi-
denskabelige, sproglige og kunstneriske. Med 
valget af studieretning får du allermest af de 
fag, som du bedst kan lide. 

Hverdagen på stx 
Din undervisning er tilrettelagt som en spæn-
dende vekslen mellem klasse- og gruppeun-
dervisning kombineret med f.eks. tværfaglige 
projektarbejder, innovationsforløb, studierejser 
og fællestimer med oplæg udefra.
 
Optagelse på stx 
Du kan læse mere om optagelse på stx her: 
www.odensestudentereksamen.dk/stx 

Selv om der er mange nye 
mennesker, man skal lære 
at kende, så bliver man 
husket og set alligevel.

Sissel

Sissel, 18 år 
2.d Tornbjerg Gymnasium

stx

Grundforløb
3 måneder

Studieretningsforløb
2 ¾ år

#odensestudentereksamen
#endelafOS



6 7

Sissel: Jeg har selv et arbejde og dyrker 
fitness – det går fint.

Hvordan er det sociale? 

Oliver: Det er godt, og man har en klasse, 
som man kender det fra folkeskolen. På 
tværs af klasser er der mange projekter at 
engagere sig i som f.eks. skolemusical.  

Sissel: Det kan være en omvæltning at star-
te på gymnasiet, når man som jeg kommer 
fra en efterskole med tætte forhold. Men der 
er rigtig mange tilbud og aktiviteter, der gør, 
at man hurtigt lærer andre at kende. Der er 
stor opmærksomhed på alles trivsel.

Hvad er det bedste ved stx? 

Oliver: I starten var det forandringen med 
ny skole og nye fag. Nu er det, at jeg kan 
specialisere mig mest i de fag, jeg bedst kan 
lide. 

Sissel: Fællesskabet – alle er engagerede i 
skolen, og man er ikke alene om tingene.

Hvorfor har du valgt stx?

Oliver: Jeg kunne få de naturvidenskabelige 
fag, jeg ville have – i et godt socialt miljø. 

Sissel: Uddannelsen passer rigtig godt til 
mig, fordi jeg får mange gode muligheder for 
at følge mine interesser. Det er også et fælles-
skab, der inviterer mig indenfor.

Hvor mange lektier har man for? 

Oliver: Man skal lave en- to timers lektier om 
dagen og afleveringer oveni.  

Sissel: Det er et stort skridt i forhold til folke-
skolen, men kan man prioritere, kan det fint 
klares. Har man mange fritidsinteresser, stiller 
det klart større krav til planlægningen.

Kan man stadig dyrke sport og/eller 
arbejde i fritiden? 

Oliver: Jeg træner et håndboldhold og arbej-
der. Hvis man prioriterer rigtigt, kan man godt 
en af delene eller begge. 

Få svar på lidt af hvert om stx 
Oliver og Sissel går på stx. Her svarer de på nogle 
af de spørgsmål, der kan opstå, når man overvejer, 
om stx er noget for én. Har du andre spørgsmål om 
stx, så kan du skrive til Odense Studentereksamen 
på facebook. 

stx
Oliver Sissel

Vil du vide mere om livet som  
stx-  eller hf- elev, så følg  
Odense Studentereksamen på 

odensestudentereksamen.dk

facebook.com/ 
odensestudentereksamen

Instagram.com/ 
odensestudentereksamen

#odensestudentereksamen
#endelafOS


