övertygad om att IB var ett bra val på väg mot universitetet. Utbildningen
kräver en god studiedisciplin som är ovärderlig på universitetet då man
själv får ansvara för sina studier.
För nu, två år senare, är jag tillbaka i skolbänken på allvar. Till hösten 2010
påbörjade jag psykologprogrammet vid Uppsala universitet. Två månader
in i studierna kändes det mycket bra. Intensiva men intressant studier
blandat med ett rikt studentliv är roligt.
IB lärde mig också att både form och innehåll är av stor vikt i ett arbete.
Med denna utgångspunkt (som inte är självklar för alla) kommer man
faktiskt långt.

Claire Almer

“IB lä rd e mi g at t bå de
fo rm oc h inn eh ål l
är av st or vik t i et t ar
be te “

“Det har nu gått två år sedan jag slutade IB. Under den tiden har
jag passat på att göra lite annat än att intensivplugga vilket krävdes av IB.
Först jobbade jag en tid i Norge för att sedan tillbringa ett år i Paris där jag
läste konsthistoria på ett franskt universitet. Detta mer kreativa inslag var
något jag länge hade letat efter. Det var också ett bra komplement till den
gedigna gymnasieutbildning jag skaffat mig.
Jag invigdes till en ny värld som innehåller en rikedom av talang och en
samtida samhällsporträttering. Det var ett mycket intressant år. Jag är

ToK-undervisningen var ovärderlig. Omedvetet drar jag mycket stor
nytta av denna kunskap som har utvecklat mitt kritiska tänkande. Även
till vardags är kritiskt tänkande oerhört viktigt genom att jag lärt mig att
ifrågasätta sådant som inte verkar stämma. Jag tror även att ToK leder till
en allmän reflektion över livet och samhället. Även en bra utförd CAS ger
denna reflektion. Det som gör IB till en bra utbildning är att man får kunskap samtidigt som man lär sig ifrågasätta den.”

CLAIRE ALMER, GRADUATE of 2008
Gör idag: Läser Psykologprogrammet vid Uppsala Universitet.
Det bästa med IB: Man får den studiedisciplin som sedan är nödvändig att ha när man studerar på universitetsnivå.
Så har jag haft nytta av IB: Att tänka kritiskt och ifrågasätta saker
som ToK-kursen lärde mig har gett mig kunskaper som jag dagligen
har nytta av.

