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IB på Katedral
Inför ett gymnasieval snurrar tankarna. Vad vill jag och vart ser jag mig själv 
efter gymnasietiden. Det är inte nödvändigt att veta det redan nu. Men 
om du vill ha alla möjligheter för att lyckas och gillar språk – då är IB något 
för dig. IB, eller International Baccalaureate som det heter, är en högklassig 
utbildning där undervisningen sker på engelska. Perfekt för dig som vill 
utmana dig själv, men framförallt för dig som vill ha en språngbräda ut i 
världen. 

– Visst är det en utbildning som kräver en hel del studier och fokus, från 
start till mål. Men vi har otroligt engagerade och hjälpsamma lärare, vilket 
gör att man får alla förutsättningar för att lyckas, säger Ida Nordström, elev 
på IB. 

Att denna möjlighet finns på Katedralskolan beskriver Filip Nilsson, också 
en av eleverna på IB, som en lyx. Det är inte alla gymnasieskolor som 
erbjuder denna utbildning men den ger verkligen rätt verktyg och förut-
sättningar för att lyckas i framtiden. 

- Jag valde IB på Katedralskolan då jag hade hört mycket bra om program-
met från elever som gått här.  Lagom stor skola med fantastiska lärare och 
härliga kompisar.  Sedan är det absolut en utmaning men då det, som för 
mig, är en förberedelse inför universitetet är det bara positivt, säger Emma 
Byrne elev på IB.

- Första året på IB läser eleverna svenska gymnasiekurser men på engel-
ska för att sedan till år 2 och 3 välja 6 olika ämnen från olika ämnesgrup-
per, Modersmål, Språk, Samhällsvetenskapliga ämnen, Naturvetenskapliga 
ämnen, Matematik samt ytterligare ett ämne från någon av grupperna 
förklarar Tom Woodgate, en av lärarna på IB.

– Här på IB får man verkligen bredden, oavsett vad man vill läsa efter 
gymnasiet så har man med sig kunskaper och erfarenheter för att kunna 
välja i princip vilken väg man vill efter gymnasiet, inflikar Filip.

-Det är inte bara ämneskunskaper eleverna får med sig. säger Tom och 
fortsätter
- De läser också en kurs som heter Theory of Knowledge (TOK), som ut-
vecklar deras kritiska tänkande. Sitt sociala engagemang, sin kreativitet och 
fysiska aktivitet tränar de i kursen Creativity, Activity, Service (CAS). De 
skriver också en längre uppsats, Extended Essay (EE).  Allt avslutas med 
exams som genomförs samtidigt för samtliga IB-skolor runt om i världen. 
Och det är några stycken, närmare 3500 skolor i ca 160 länder erbjuder 
the IB Diploma programme som finns på Katedralskolan

Mitt mål är att ta en phd (filosofie doktorsexamen) i matte, kanske forska 
en del och undervisa. Katedrals IB ger en superbra grund att stå på, avslu-
tar Emma.

Läs mer om den internationella utbildningen här.

EN SPRÅNGBRÄDA UT I VÄRLDEN 

“The aim of the IB 
programme is to de-
velop international-
ly minded people 
who, recognizing 
their common 
humanity and 
shared guardi-
anship of the 
planet, help 
to create 
a better 

and more 
peaceful 
world.”


