
“IB gav mig självförtroendet attta mig an juridiken i England“

Jacob Träff

“Den största nyttan med IB för mig har varit att det var så lätt att gå 
vidare till att läsa på universitet i England. En bakgrund på IB ger inte bara 
de nödvändiga språkfärdigheterna utan även en bra grund för att läsa i 
anglosaxiska länder. De tentor jag skrev i Durham var väldigt lika mina IB 
Exams, men omfattade givetvis mer information. IB gav mig självfortroen-
det att ta mig an juridiken i England.  
 
Det är intressant att IB i Sverige beskrivs som en smal, specialinriktad 
utbildning - med bara sex huvudämnen. I England däremot, anses IB vara 

en bred och allmänbildande utbildning eftersom de engelska A Levels bara 
består av tre ämnen och saknar krav på naturvetenskapliga eller matema-
tiska ämnen.  

CAS var en ny och lärorik bekantskap. . För att få ihop alla timmar var 
man tvungen att bredda sina intressen och prova nytt. När jag sedan 
började på universitetet var det naturligt att gå med i olika föreningar och 
sportklubbar for att träffa nya människor och prova nya saker. IB har även 
bidragit starkt till att forma min internationella inställning. Utan IB hade 
jag nog inte studerat och arbetat i England eller vågat åka till Frankfurt för 
att arbeta på mitt tredje språk.

En stor fördel med IB är den totala friheten från betygsinflation som råder 
i dag när fler och fler konkurrerar om högskoleplatserna. 35 poäng 2010 
är lika mycket värt som det var 2000. Jag tror att betygssystemet gör att IB 
kommer att bli ett starkare och starkare alternativ, både för eleverna och 
som lösning för att komma till rätta med inflationsproblemet.”

Gör idag: Advokatutbildad vid Durham University och arbetar nu på 
en advokatbyrå i London. 
Det bästa med IB: CAS-kursen som ger dig möjlighet att prova på 
nya saker som du kanske inte annars hade gjort. 
Så har jag haft nytta av IB: Med hjälp av utbildningen har jag fått 
både kunskaper och självförtroende som gjort mig förberedd på att 
studera och arbeta utomlands.
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