kuterar möjliga förbättringar, som exempelvis vad som fungerar och vad
som inte fungerar.
IB lärde mig mina styrkor och svagheter och det har jag haft stor nytta av
här. Det sparar mycket tid att ha klurat ut det innan universitetet och IBupplägget liknar universitetsstudier mer än det svenska systemet. TOK har
definitivt bidragit till ett sätt att tänka som underlättar en hel del, speciellt
när vi läser filosofiska texter. Dessutom lär TOK ut hur vissa ämnen kan
kopplas ihop och länkar samman områden på ett sätt som man kanske inte
skulle ha tänkt på annars.

Johanna Svensson
“C AS sit te r kvar i rygg
ra de n
fr ån Ib-tid en “

“Jag studerar nu mitt andra år i English Literature and Creative
Writing BA vid University of London. Jag spelar för universitetets basketlag samt är sportredaktör för The Founder, skolans självständiga tidning. Dessutom har jag blivit tilldelad STARS - Student’s Talented Athlete
Recognition Scheme - för basket. Det är ett stipendium som innebär fri
tillgång till skolans gym, sporthall, fri behandling i form av sportmassage,
sjukgymnastik, personlig fystränare. Inom den kreativa delen läser jag i år
Fiction och Playwriting. Kurserna är baserade på olika workshops. Inom
Fiction läser vi noveller varje vecka som elever i gruppen skrivit och dis-

Från CAS är jag van vid liknande åtaganden som vi har här och vet hur
viktigt det är att bidra till samhället så mycket man kan. Vi hjälpte till
exempel till att omvandla en gammal byggnad till en fritidsgård förra året
och de värden som presenteras av CAS sitter kvar i ryggraden från IBtiden.
I mina nuvarande studier har jag stor nytta av framförallt Swedish A1 och
English A2 där close readings av kortare texter och analyser av noveller är
något vi ägnar oss mycket åt. Written Tasks från English A2 påminner om
den kreativa delen så även därifrån kan jag hämta erfarenhet som jag har
nytta av nu.”
JOHANNA SVENSSON, GRADUATE of 2008
Gör idag: Läser English Literature and Creative Writing vid University of London.
Det bästa med IB: ToK och CAS ger väldigt värdefulla erfarenheter.
Så har jag haft nytta av IB: Tack vare IB har jag lärt mig studiedisciplin, uppsatsskrivning och god studieteknik, vilket är viktigt att
ha när man sedan ska läsa vidare på universitet.

