
“IB passar studenter som vill
utmana sig själva”

Jack forsyth

“IB-utbildningen har hjälpt mig på många olika sätt att bli den 
jag är idag. Inte minst märkte jag att jag, i förhållande till många av mina 
jämnåriga kamrater, var bättre förberedd på det höga studietempo som det 
är på universitetet. ToK-kursen handlade mycket om källkritik och om att 
ifrågasätta. Det har jag haft stor nytta av under åren.  
 
CAS har bidragit till min sociala utveckling och är ett ovärderligt sätt för 
en ung student att komma i kontakt med den omvärld som man sedan 
ska arbeta i. Det ska även tilläggas att det för mig är självklart att rekom-

mendera IB till studenter som vill utmana sig själva. Utbildningen passar 
alla som vill ha ett stort inflytande över sina egna studier och komma väl 
förberedda till fortsatta studier.  
 
Som IB-elev kan du välja att läsa just de ämnen som du är mest intresserad 
av och kan även se fram emot en utbildning som i större utsträckning än 
andra gymnasieutbildningar förbereder för det liv som följer efter studi-
erna.

Efter IB hade jag från början tänkt studera utomlands. Jag antogs vid uni-
versiteten i Edinburgh och York, men jag ändrade mig sedermera, då jag 
ännu inte bestämt mig för vad jag ville läsa. Istället flyttade jag till Lund för 
att inleda studier vid Juristprogrammet.  
 
Parallellt med juridiken inledde jag även studier vid kandidatprogrammet 
i japanska. I skrivande stund (hösten 2010) är jag bosatt i Malmö och har 
fullföljt min filosofie kandidatexamen i japanska, samt läser den sjätte av 
nio terminer av Juristprogrammet.”

Gör idag: Har nyligen avklarat en fil. kand i japanska och läser för 
tillfället Juristprogrammet vid Lunds Universitet. 
Det bästa med IB: Att man får möjligheten att läsa det man är mest 
intresserad av. 
Så har jag haft nytta av IB: Som elev på IB blir du väl förberedd på 
det höga studietempo som råder på universitetsnivå. 
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