
 

Valg	af	studieretning	på	STX			
Videregående uddannelser har normalt et krav om, at ansøgeren skal have bestået en gymnasial 
eksamen. Det kaldes et generelt adgangskrav. 
 
En del videregående uddannelser har også specifikke adgangskrav, der er krav om, at ansøgeren 
skal have bestået bestemte fag på bestemte niveauer for at være søgeberettiget til uddannelsen. En 
ansøger kan have et fantastisk gennemsnit, men hvis ikke vedkommende opfylder de specifikke 
adgangskrav, vil ansøgningen blive afvist. 
 
Når du skal vælge studieretning/fag, afhænger dine valg naturligvis af, hvor langt du er kommet i 
dine overvejelser om videregående uddannelse: 

1. Hvis du ved, hvilken videregående uddannelse du vil søge ind på, kan finde de  specifikke 
adgangskrav på www.ug.dk 

2. Hvis ikke har besluttet dig for en uddannelse, kan du kigge på Adgangskortet 
(https://ug.dk/vaerktoej/adgangskortet) og evt. vælge fag ud fra, hvad der er mest realistisk, 
at du får brug for 

3. Hvis du oplever, at det er umuligt at beslutte dig for, hvad der er mest realistisk, er det nok 
en god ide at tale med en vejleder. 

  
Det er en lille gruppe fag, der optræder som specifikke adgangskrav til videregående uddannelser i 
Danmark. Adgangskravene er altså ikke spredt på alle mulige fag og niveauer.  
 
Fagene/niveauerne (ud over de obligatoriske fag) er typisk:  
 
Matematik B/A 

Engelsk A  

Fysik B/A  

Kemi C/B/A  

Biologi C/B  

Husk  
Der er ingen, der forventer, at du på nuværende tidspunkt ved, hvilke fag du kommer til at skulle 
bruge i fremtiden. Du kan tage et velkvalificeret valg nu, men der er mulighed for at læse 
fag/niveauer op senere, hvis du får brug for det. 
 
Derfor er to ting, du bør tænke på, når du skal foretage dette valg: 

1. Lad være med vælge fag, du har meget svært ved, hvis du ikke er sikker på, at du skal bruge 
det 

2. Lad være med at være for ambitiøs med, hvad du kan overkomme, alene for at  opfylde 
specifikke adgangskrav. Det kan påvirke dit gennemsnit.    

 
God fornøjelse J   


