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“När jag gick ut IB kände jag att jag ville ha lite tid att fundera över 
vad jag ville bli i framtiden. Jag arbetade och reste därför i ett år samtidigt 
som jag letade utbildningar. Jag hade nästan bestämt mig för att bli arkitekt 
när mamma av en slump hittade en artikel i en tidning om en designut-
bildning i Lund. Då jag alltid har velat arbeta med form och bild beslutade 
mig för att söka även den utbildningen. 

Jag inser nu att IB var helt rätt val för mig. Genom IB (framförallt TOK, 
Historia HL och Svenska HL) utvecklade jag min förmåga att analysera 

och se saker ur olika vinklar. I min utbildning på Industridesign är en av 
de viktigaste delarna att kunna analysera situationer och problem och på 
så sätt komma på kreativa lösningar. Det jag lärde mig på IB får jag här an-
vända i praktiska situationer. Det är fantastiskt roligt och jag får kombinera 
min kärlek till det teoretiska och analytiska med min kärlek till konst och 
form. IB lärde mig att se helheten och att våga ifrågasätta konventioner, 
vilket är något jag också har stor nytta av.  Självklart är även engelskan en 
fördel då undervisningen och presentationerna är på engelska.  
 
När det gäller CAS vet jag inte om det gav mig så mycket under IB, men 
sättet att tänka på en människa som helhet - där det finns något mer än 
bara hjärnan - är något som påverkat mig.
 
IB är en utmaning. Jag tror att man utvecklas som människa genom att 
utmana sig själv även om man i stunden kanske inte vet på vilket sätt. Jag 
tror att alla som läser IB kommer ha stor användning av det, oavsett var 
de hamnar senare i livet och oavsett om de får användning av sina betyg. 
För mig var IB något som lärde mig att tänka och arbeta på ett nytt sätt. Jag 
säger inte att betygen är oviktiga, men jag vet att just när man går IB bety-
der de där siffrorna som utgör slutbetyget “allt”. Efteråt är det skönt att man 
fick en massa andra värden med sig i form av erfarenheter och kunskaper 
som är större än betygen.”

Gör idag: Pluggar Industridesign vid Lunds Tekniska Högskola. 
Det bästa med IB: Relationen till lärarna på IB var väldigt bra vilket 
jag tror bidrar till att man som elev kan prestera bättre. 
Så har jag haft nytta av IB: IB formade mig mer än vad jag tror att 
en “vanlig“ utbildning skulle ha gjort. Mycket tack vare det höga 
studietempot och de ambitiösa lärarna.
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