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Viden i Randers 
Amtsavis hver fredag 
er skrevet af et panel af 
kommunikationsansvarlige 
på ungdoms- og 
videregående uddannelser 
med mere i Randers.

Panelet består af:

 {Annemarie Stoltenborg, 
Paderup Gymnasium

 {Linda Handrup, Randers 
HF & VUC

 {Christina Oehlenschläger, 
Lise Bitsch Holm og Casper 
Bangsgaard Rask, Randers 
Statsskole

 {Lone Vestergaard 
Andersen og Hanne Duus, 
Via University College

 {Flemming Jeberg, 
Tradium

 {Anne-Mette Gyldenløv, 
Erhvervsakademi Dania

 {Kirsten Vestergaard, 
Regionshospitalet Randers

 {Ole Eeg, Ungdommens 
Uddannelsesvejledning 
Randers

 {Trine Puggaard, Randers 
Social- og Sundhedsskole
.

 ≤FAKTA

VIDEN I  
RANDERS AMTSAVIS

VIDEN
Af Annemarie Stoltenborg
Paderup Gymnasium

Myte 1: Der er for mange, som 
går på stx.

Fakta ifølge rektor Allan 
Friis Clausen:

»Det er den påstand, man 
oftest hører i uddannelsesde-
batten. Men hvad mener man 
egentlig med ’for mange’? Her 
er det vigtigt at kende de fak-
tiske tal.

Til årsskiftet kunne man 
eksempelvis læse i Amtsavi-
sen, at formanden for Dansk 
Byggeri Østjylland Michael 
Ancher mente, at over 70 pro-
cent af en ungdomsårgang 
vælger det almene gymna-
sium (stx). Det er simpelthen 
ikke rigtigt. Tallet er derimod 
et udtryk for de unge, der sø-
ger om at komme ind på en af 
de fem gymnasiale uddannel-
ser, vi har i Danmark. Altså ik-
ke stx alene. 

Der er også kun tale om 
ansøgertal. Ser man i stedet 
på hvor mange 20-årige, der i 
2014 faktisk var i gang med el-
ler havde afsluttet en stx, var 
det kun 36 procent af en ung-
domsårgang.

Der er også et andet tal, som 
jeg synes fortjener opmærk-
somhed. I 2014 var hele 21 pro-
cent af en ungdomsårgang ik-
ke i gang med eller havde gen-
nemført nogen ungdomsud-
dannelse efter grundskolen. 
Så længe dette tal er så højt, 
kan jeg ikke forstå, man kan 
tale om, at der går for mange 
unge på bestemte ungdoms-
uddannelser. Det handler da 
om at få flere i gang med ud-
dannelse - og at få dem til at 
fuldføre det, de er startet på.«

Myte 2: For mange unge bru-
ger ikke deres studentereksa-
men til noget.

Fakta ifølge rektor Allan 
Friis Clausen:

»Det er også en tilbageven-
dende påstand, som har my-

tisk karakter. Tværtimod for-
holder det sig sådan, at flere 
og flere stx-studenter læser 
videre. Faktisk bliver hele 94 
procent af studenterne fra det 
almene gymnasium i dag fær-
dige med en erhvervskompe-
tencegivende uddannelse, og 
langt de fleste af dem ender 
med en lang eller en mellem-
lang videregående uddannel-
se.« 

Myte 3: Med en studenterek-
samen kommer jeg ikke i job, 
men bliver bare ’arbejdsløs 
med studenterhue’.

Fakta ifølge rektor Allan 
Friis Clausen:

»Det er lodret forkert. Der-
imod hører studenterne til 
dem, som klarer sig bedst. I 
2013 viste tal fra Danmarks 
Statistik, at kun cirka en pro-
cent af dem, der fem år forin-
den havde taget en stx, var ar-
bejdsløse. Det store flertal var 
under uddannelse eller i be-
skæftigelse.

Men selv hvis det skulle 

ske, at man ikke kommer vi-
dere end studentereksamen, 
er man tilsyneladende ikke 
så dårligt hjulpet af en stx. 
Det viser tal fra De Økonomi-
ske Råds vismandsrapport fra 
2014. Efter nogle år på arbejds-
markedet klarer disse perso-
ner sig rigtig godt, sammen-
lignet med tilsvarende perso-
ner med en erhvervsfaglig ud-
dannelse. 

De økonomiske vismænds 
forklaring går på, at gymna-
siale uddannelser giver gene-
relle kompetencer, der kan 
omsættes til jobspecifikke 
kompetencer. Desuden får 
man med disse kompetencer 
i bagagen lettere ved at om-
stille sig på et foranderligt ar-
bejdsmarked.«

Myte 4: Studenter fra det al-
mene gymnasium ender med 
at arbejde i den offentlige sek-
tor.

Fakta ifølge rektor Allan 
Friis Clausen:

»Ja, det hører man tit. Men 

det er også forkert. Jeg vil tro, 
at denne forestilling dukker 
op, fordi en almen studen-
tereksamen også rummer en 
række humanistiske fag som 
for eksempel oldtidskund-
skab og religion. Ikke desto 
mindre er der tale om en mis-
visende fordom uden grund i 
fakta. 

Tal fra 2013, som er trukket 
fra Danmarks Statistik, viser 
nemlig, at knap 50 procent af 
de almene studenter ender 
med at arbejde i den private 
sektor. 

Det undrer nu ikke mig. På 
stx dannes og trænes den en-
kelte unge på en robust og al-
men måde. Gennem forskel-
lige fag inden for natur, sam-
fund, sprog og kunst kommer 
stx-eleven så at sige hele ve-
jen rundt om den menneske-
lige tilværelse. Og den faglige 
spændvidde og almene ind-
sigt, som eleven derved op-
når, kan i høj grad bruges se-
nere hen i såvel den private 
som den offentlige sektor.«

Fire myter om stx

Rektor Allan Friis Clausen: »Med en studentereksamen bliver man ikke bare ’arbejdsløs med stu-
denterhue’. Derimod hører studenterne til dem, der klarer sig bedst.« Foto: Annelene Petersen
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RANDERS: Som studievejle-
der på Paderup Gymnasium 
får Birgit Andersen for tiden 
mange spørgsmål fra unge i 
grundskolens ældste klasser 
om gymnasiets fag. 

»Mange vil gerne sætte sig 
grundigt ind i, hvilke studie-
retninger de kan vælge, hvilke 
valgfag de kan få og så videre. 
Så jeg synes bestemt, de gør en 
stor indsats for at finde ud af, 
hvad der er det rette valg for 
dem,« siger Birgit Andersen. 

»Stx er en bred uddannelse, 
som giver mange muligheder 
bagefter. Derfor er stx det na-
turlige valg for mange - også 

hvis de endnu ikke har beslut-
tet sig for, hvilken uddannelse 
de ønsker at tage bagefter,« for-
klarer hun. 

Stx kan ifølge studievejlede-

ren være et godt valg, hvis man 
endnu ikke ved, hvilken vej 
man skal gå efter gymnasiet. 

»I løbet af de tre år sker der 
jo rigtig meget både fagligt og 

personligt. Fagene i gymnasi-
et bidrager ofte til, at man får 
øjnene op for, hvad man er god 
til, og hvad man interesserer 
sig for - og så får man også vej-
ledning om videregående ud-
dannelse undervejs. De elever, 
som allerede er meget målret-
tede mod en bestemt videre-
gående uddannelse, hjælper 
vi med at vælge studieretning 
og valgfag, så det passer til den 
pågældende uddannelses ad-
gangskrav,« siger Birgit An-
dersen. 

Stx både til de målrettede og tvivlerne
De unge gør en stor 
indsats for at finde ud af, 
hvad der er det rette valg 
for dem, mener studie-
vejleder Birgit Andersen.Cecilie Bak Christian-

sen (i lys trøje) og Ida 
Nørgaard Bendtsen 

har valgt studieretning 
blandt andet ud fra 

deres interesser. Og så 
håber de, at de får en 

uddannelse, som giver 
dem mange muligheder 

efter gymnasiet. Foto: 
Annelene Petersen 

 {94 procent med en 
almen studentereksamen 
får derefter en 
erhvervskompetence-
givende uddannelse.

 {Cirka 1 procent er 
arbejdsløse fem år efter, at 
de har afsluttet stx.

 {Cirka 50 procent med en 
stx ender med et job i den 
private sektor. 

 {21 procent af en 
ungdomsårgang 
kommer ikke i gang med 
en uddannelse efter 
folkeskolen. 

Kilder: Danske Gymnasier: 
’Fak ta og my ter om det 
almene gymnasium 2015’, 
D a n s k e G y m n a s i e r :  ’ D e t 
almene g y mnasium i t al 
2015’. Det Økonomiske Råd: 
’Dansk økonomi, forår 2014. 
Re k t o r f o r e n i ng e n : ’ Fa k t a 
og myter om det almene 

gymnasium 2013’. 
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