sitetsnivå. Det ger ett försprång som i flera fall gör det lättare att få bra
betyg och vara framgångsrik akademiskt. ToK spelar självklart en roll i
detta eftersom det ger en möjlighet att utveckla sitt sätt att tänka och dra
slutsatser, att inte se något som svart och vitt utan att se samband mellan
de olika ämnen eller teman som man studerar.
Det jag har haft mest nytta av från IB har dock varit hur man presenterar
fakta. När man tar studenten från IB har man näst intill blivit en expert
på hur man skriver rapporter och uppsatser. Alla förberedelser inför mina
IB History Exams har lärt mig hur man skriver en förstklassig argumenterande och saklig uppsats. Min Historical Investigation och Extended
Essay har lärt mig hur man använder, analyserar och presenterar de källor
man har använt. IB har helt enkelt varit väldigt gynnsamt för mina universitetsstudier.

Jennie Berneke

“IB är en br a gr un d fö r
de n so m vil l
ut fo rs ka mö jli gh et er na
i de n vä rl d vi le ve r i“

“Jag måste erkänna att jag har haft väldigt stor nytta av min IButbildning i mina universitetsstudier. Framförallt när det gäller studiemetoder och uppsatsskrivning. I jämförelse med flera av mina klasskamrater
har jag haft ett försprång när det gäller att ta egna anteckningar under
föreläsningar, läsa på till seminarier och diskutera och analysera fakta från
olika källor.
Alla diskussioner, analyser och skrivövningar som man gör under IB
förbereder en för det arbete som man senare behöver göra på univer-

IB har öppnat flera dörrar för mig; till utlandet men även till akademisk
framgång. Tack vare IB:s grundtanke med en utbildning inom ett specifikt
område med en mer fördjupad kunskap, sammankopplat med ToK och
CAS, har jag nått dessa framgångar. Vi lever i en globaliserad och sammankopplad värld och IB är en bra grund för den som vill utforska möjligheterna i den värld vi lever i.”
JENNIE BERNEKE, GRADUATE of 2008
Gör idag: Läser International Relations vid Queen Mary University i
London.
Det bästa med IB: Man lär sig redan på gymnasienivå hur man
skriver en förstaklassig universitetsuppsats.
Så har jag haft nytta av IB: Min IB-examen har gett mig akademisk
framgång och jag har tack vare den fått chansen att studera utomlands.

