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IB:s logga 

IB-Head har ordet 

IB-programmet öppnar många dörrar 

anser många alumni elever. IB är ett eget 

skolsystem där undervisningen sker helt 

på engelska. Om du väljer IB eller 

International Baccalaureate så ger vi dig 

en möjlighet att skaffa dig en gedigen 

utbildning, som förbereder dig för vidare 

studier, både här i Sverige men också 

utomlands. När du väljer oss och IB så 

får du tre år fullt med kreativitet och 

utmaningar. Som vår Learner Profile 

visar, får du lära dig att bli bland annat 

omhändertagande, en person som vågar ta 

risker men också att reflektera och vara 

öppensinnad. 

  Varmt välkommen till oss!   
 

 
Marcus Boljang, IB -Head på 

Rudbecksgymnasiet i Örebro.  

IB-Head är programmets rektor. 

  
Rudbecksgymnasiet ligger i centrala Örebro. Rudbecksgymnasiet är en anrik skola med en spännande 

historia. Rudbeck är nu en Amnestyskola som har en av de mest engagerade elevgrupperna gällande 

mänskliga rättigheter. Humanity är numera ett av skolans ledord i deras logga.  

RUDBECKSGYMNASIET OCH IB 

Det ursprungliga namnet på skolan är Örebro 

Tekniska Elementarskola. Efter beslut i 

Riksdagen påbörjade skolan sin verksamhet 

den 5 oktober 1857, som den tredje tekniska 

elementarskolan i Sverige. Skolans första lokal 

var belägen i hörnhuset Nygatan 19 och 

Köpmangatan 19, först 1901 stod Borgen klar 

på nuvarande plats. År 1920 blev skolan ett 

tekniskt gymnasium med utbildningslinjerna 

Elektro, Kemi, Maskin och Merkantil. Nu har 

vi ekonomiprogrammet, handels- och 

administrationsprogrammet, vård- och 

omsorgsprogrammet, samhällsprogrammet, 

naturvetenskapsprogrammet med 

spetsutbildningen Life Science och sedan 2009 

har IB eller International Baccalaureate funnits 

på skolan.     

 

International Baccalaureate (IB) Diploma 

Programme (DP) är en tvåårig 

gymnasieutbildning med internationell 

standard och ger tillgång till universitet över 

hela världen.                                                                                             

All undervisning sker på engelska och elever 

som studerar på engelska men inte har 

engelska som modersmål får ett så kallat 

Bilingual Diploma (tvåspråkig examen) som 

ger behörighet i engelska som modersmål i 

Storbritannien när man söker till universitet. I 

svenska gymnasieskolor som erbjuder 

International Baccalaureate Diploma 

Programme måste eleverna först gå ett 

förberedande år (PreDP), dels för att förbereda 

eleverna på språket och undervisningen och 

dels för att gymnasieutbildningen enligt svensk 

skollagstiftning måste uppgå till minst tre år.  

Programmet är uppbyggt av sex ämnen som 

eleverna väljer efter vissa regler. Vidare finns 

de flesta ämnen på två olika nivåer, Standard 

level eller Higher level. Minst tre ämnen måste 

väljas på Higher level. Därutöver läser alla de 

tre delarna i IB:s kärna: Theory of Knowledge 

(ToK), Creativity, Activity, Service (CAS) 

samt Extended Essay, programmets 

motsvarighet till de svenska 

gymnasieprogrammens gymnasiearbete.  

Bra att veta! 

PROGRAMMET 

ÖPPNAR DÖRRAR 

IB GER SVENSK 

BEHÖRIGHET 

SÖK DIREKT IN 

TILL IB 
  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_riksdag
https://sv.wikipedia.org/wiki/5_oktober
https://sv.wikipedia.org/wiki/1857
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tekniskt_gymnasium
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholm
https://sv.wikipedia.org/wiki/Universitet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Engelska
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gymnasieskola
https://sv.wikipedia.org/wiki/Skollag
https://sv.wikipedia.org/wiki/Theory_of_knowledge
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Creativity_Activity_Service&action=edit&redlink=1
https://sv.wikipedia.org/wiki/Extended_essay
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SKRÄDDARSY DIN UTBILDNING 

This is IB 
Two years of approaches to teaching and learning 

KÄRNAN I IB 

TOK och CAS 
MARIE LEWICKI OCH MALENA 

CARLSVÄRD, LÄRARE I TOK OCH CAS 

 

IBs holistiska syn på utbildning återfinns i de båda 

ämnena CAS och TOK. CAS står för Creativity, 

Activity, Service och är något av en motvikt till 

studierna på IB. CAS ger eleverna möjlighet att 

växa som individer och medmänniskor genom att 

utveckla förmågor, attityder och vanor. I CAS 

väljer, planerar, genomför och reflekterar eleverna 

själva över sina projekt inom  

Creativity – konstnärligt skapande eller andra 

aktiviteter som omfattar ett kreativt 

förhållningssätt. 

Activity – fysisk aktivitet som bidrar till en 

hälsosam livsstil. 

Service – engagemang i att hjälpa andra genom att 

identifiera ett reellt behov som eleven kan hjälpa 

till att möta. En bra CAS-uppgift ska vara en 

meningsfull, rolig och utvecklande utmaning för 

eleven.  

 

I TOK, Theory of Knowledge får eleverna vrida 

och vända på sin egen ryggsäck med erfarenheter i 

dialog med andra elever. Vi lägger stor vikt vid 

reflektion kring vad kunskap och sanning är, hur 

vi tillägnar oss kunskap genom språk, sinnen, 

logik, känslor, minnen, fantasi och hur vi kan 

undvika att det blir fel.  

Därefter undersöker vi hur kunskap tillägnas inom 

ämnesområden som naturvetenskap, 

samhällsvetenskap, matematik, konst, religion och 

historia.  

 

Kursen genomsyras av en levande dialog om olika 

perspektiv, sanning och visdom. Tillsammans är 

TOK och CAS en del av den unika kärnan i IB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNE-SOPHIE SKALIN                           

IB-COORDINATOR 

IB-programmet är en tvåårig utbildning som tar 

sin början i årskurs 2 på gymnasiet, men redan i 

årskurs 1 börjar vi förbereda eleverna för the 

Diploma Programme. Därför kallar vi det första 

året PreDP. Vår förhoppning är att du i slutet av 

PreDP skall känna dig trygg med vad IB-

programmet innebär och vilka sex ämnen du skall 

välja inför de kommande två åren. Det är här som 

jag som IB Diploma Programme Coordinator 

kommer in i bilden.  

 

Min roll är dels att tillsammans med Studie- och 

yrkesvägledaren (SYV) guida dig genom 

utbildningen och se till att du hamnar rätt, dels att 

skapa de bästa förutsättningarna för att du skall 

känna dig redo när det blir det dags för slutexamen 

i slutet av år 3. En avgörande skillnad jämfört med 

det svenska gymnasiesystemet är nämligen att vi 

på IB har ämnesbetyg istället för kursbetyg, vilket 

gör att du i lugn och ro tillåts växa in i ämnet och 

samtidigt utvecklas som person. Våra elever får 

alltså inte bara en utbildning som gör dem väl 

rustade för fortsatta universitetsstudier, i Sverige 

och utomlands, utan de får även möjlighet att 

utvecklas som individer genom det som kallas 

”core studies”, vilka betonar den helhetssyn på 

elevernas lärande som är unikt för programmet. 

Core studies består av tre delar: CAS (Creativity, 

Activity, and Service), TOK (Theory of 

Knowledge) samt en akademisk uppsats på 4000 

ord, the Extended Essay (EE).  

 

 
”Det jag uppskattar mest med IB är att jag får 

skräddarsy min utbildning utifrån de ämnen jag 

vill studera och den nivån jag vill studera dem 

på”. /Narin IB18 
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GRUNDEN TILL 

UTBILDNINGEN 

IB Learner Profile 

SÅ ANVÄNDS LEARNER PROFILE I 

UNDERVISNINGEN 

Något annat som gör IB-programmet unikt, utöver 

”core studies”, är the IB Learner Profile. The IB 

Learner Profile omfattar sammanlagt tio 

färdigheter som eleverna ges en möjlighet att 

utveckla i och genom sitt lärande, med början 

redan i PreDP. Man skulle kunna säga att det 

handlar om att tillägna sig redskap för att kunna 

hantera sin studiesituation på ett sätt som samtidigt 

lämnar utrymme för personlig utveckling och 

aktiviteter vid sidan om skolarbetet. Men the IB 

Learner Profile skall också genomsyra 

undervisningen i alla ämnen. ”Caring” är till 

exempel centralt när vi talar om hållbarhet, medan 

vi är ”communicators” när vi jobbar tillsammans i 

grupp. Oftast griper de olika färdigheterna in i 

varandra och aktiveras samtidigt i arbetet med en 

och samma uppgift. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

The Learner Profile: Tio färdigheter som 

alla elever på IB får träna på under sina två 

år på IB. 
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VAL AV ÄMNEN, MERTIPOÄNG OCH DIREKTINTAG 

Du kan nå full meritpoäng på IB 

ANNIKA ARNESSON-GYLD, SYV 

IB är en tvåårig utbildning   
IB är en tvåårig utbildning som är erkänd över hela 

världen av både universitet och arbetsgivare. All 

undervisning på IB sker på engelska och 

utbildningens innehåll följer IB:s internationella 

läroplan. IB har en sjugradig betygsskala; en elev kan 

maximalt få 45 poäng i sin examen.  

 

Meritpoäng för moderna språk – max 1,5 

poäng  
B-språk, HL/ SL (inte svenska och engelska) ger en 

och en halv (1,5) meritpoäng.  

 

 

Language ab initio eller ett modernt språk under det 

förberedande året (PDP) språk 3, ger en halv (0,5) 

meritpoäng om språk 3 inte krävs för särskild 

behörighet och om eleven inte kan få meritpoäng 

enligt ovan.   

 

Meritpoäng för Engelska-  max 1,0  

Engelska  A, HL/SL eller engelska B HL/SL, då 

engelska är undervisningsspråk ger en (1,0) 

meritpoäng.   

  

 

 

Meritpoäng för matematik – max 1,5   

En elev som har ett godkänt betyg i matematik SL/HL 

och som söker en utbildning med särskilt 

behörighetskrav matematik 4 får 1,0 meritpoäng för 

matematik.  
 

Länk till att räkna ut meritvärde från IB.  
https://antagning.se/sv/Det-har-galler-for-dig-som-

gatt/International-Baccalaureate/For-dig-som-ska-ta-en-IB-

examen-2014-eller-senare/Rakna-ut-ditt-meritvarde/  

 
När du läser IB i Sverige så kan du 

bli behörig till svenska universitet. 

BEHÖRIGHET 

Du blir behörig till svenska 

universitet 
 

ANNIKA ARNESSON-GYLD, SYV 

Grundläggande behörighet = det du måste ha  

En elev som har diplom från IB-programmet har grundläggande 

behörighet till högskoleutbildning i Sverige om eleven har läst A-språk 

(grupp ett) svenska HL/SL. För elev som inte har läst svenska (grupp 

ett) på programmet finns möjligheter att uppnå grundläggande 

behörighet genom att studera svenska 3 eller svenska som andra språk 

3 alternativt att göra test i svenska för universitetsstudier (Tisus-test).    

 

DIREKTINTAG TILL IB 

Admissions – direktintag till DP 1 
DANIEL BROADLEY, LÄRARE PÅ IB 

OCH ADMISSIONSAMORDNARE 

Det finns två ansökningsgrupper som får möjlighet 

att söka till IB-programmet på Rudbecksgymnasiet. 

De två grupperna att söka till IB. 

 

GRUPP 1 - Sökande med 9 års obligatorisk 

utbildning i Sverige.  

För att ansöka till IB måste du ha avslutat nio års 

obligatorisk skolgång med svenska betyg från 

grundskolan. I ’Grupp 1’ finns det samma 

antagningsvillkor som för natur- och 

samhällsvetenskapliga program, precis som för alla 

andra program i Örebro. Vänligen kontakta SYV på 

din skola och sök till oss genom 

gymnasieintagningen för att vara med på den här 

processen till PreDP. Här blir det en treårig 

gymnasieutbildning.   

 

 

 

 

GRUPP 2 - Sökande med utländsk utbildning/ 

meriter. 

Grupp 2 ger möjligheten för elever att söka direkt 

till IB år 1 och 2 (åk2 & åk3). Här finns det inga 

krav på färdigheter i det svenska språket men 

självklart erbjuds det som ett ämne för vidare 

eftergymnasiala studier. Denna antagningsprocess 

sköter vi här på skolan och innebär ett samarbete 

med vår intagningsgrupp här på skolan (se vår 

hemsida för mer information). Exempelvis ska 

inlämning av akademiska dokument, och 

kontaktuppgifter med tidigare lärare/skola ske 

samt att intagningsprov skrivs tillsammans med en 

avslutande intervju med elev och vårdnadshavare 

(om eleven är under 18 år).  

 
Francesca kom in genom Admissions 2019.  
The International Baccalaureate program is becoming 

more and more resonant among students, thanks to the 

educational concept underlying it. The diploma obtained 

after it is internationally recognized and facilitates the 

admission to the most prestigious universities worldwide. 

IB addresses, in particular, students with a high 

academic level and with an open and critical mind. 

This program is not purely academic, but it is noticeable 

by the special attention given to all sides of a child, 

helping them develop both personally, by helping to 

discover a fun side to studying, and academically, 

preparing them for the exams which will decide their 

grades for admission to college. /Francesca 

 

https://antagning.se/sv/Det-har-galler-for-dig-som-gatt/International-Baccalaureate/For-dig-som-ska-ta-en-IB-examen-2014-eller-senare/Rakna-ut-ditt-meritvarde/
https://antagning.se/sv/Det-har-galler-for-dig-som-gatt/International-Baccalaureate/For-dig-som-ska-ta-en-IB-examen-2014-eller-senare/Rakna-ut-ditt-meritvarde/
https://antagning.se/sv/Det-har-galler-for-dig-som-gatt/International-Baccalaureate/For-dig-som-ska-ta-en-IB-examen-2014-eller-senare/Rakna-ut-ditt-meritvarde/
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PROGRAMMET ÖPPNAR MÅNGA DÖRRAR 

Så tycker elever om IB 

LÄNK TILL FILM: HTTPS://YOUTU.BE/E9FEN7HWBTI 

”Att jag valde IB på Rudbecksgymnasiet är något jag verkligen inte 

ångrar. Jag kanske inte vet vad jag vill göra efter studenten, men jag är 

inte orolig. Tack vare IB har jag många valmöjligheter – IB diplomet 

gör det möjligt för mig att studera både utomlands och i Sverige. Men 

det jag uppskattar mest med IB är att jag får skräddarsy min utbildning 

utifrån de ämnen jag vill studera och den nivån jag vill studera dem på. 

Samt att skolan har fantastiska lärare och mentorer som är en 

hjälpande hand man kan förlita sig på.” /Narin 

”Möjligheten att få gå IB i Örebro är jag väldigt tacksam och förvånad över, 

eftersom det inte riktigt är ett program som man förväntar sig att finna enkelt 

och hanterbart. Jag anser att IB har underlättat chansen för mig att studera 

utomlands, vilket är det som jag önskar mest av allt. Dessutom har man 

möjligheten att välja svenska som ger dig behörighet i Sverige. IB-lärarna här 

är väldigt duktiga och engagerar sig stort i vårt lärande.” /Anders 

 

”Att välja IB för mig var ganska självklart. Jag ville ha så breda 

valmöjligheter som jag bara kunde efter gymnasiet och jag kan redan idag se 

hur världen öppnas upp framför mig i form utav undervisning och kulturella 

utbyten med vänner i klassen. Undervisningen på IB är utmanande men 

framför allt rolig och utvecklande, och tack vare ämnen som ” Theory of 

Knowledge” utmanas man ständigt i sitt sätt att tänka och reflektera.” /Gustav 

 

RUDBECKSGYMNASIETS HEMSIDA (IB) 

https://www.orebro.se/rudbecksgymnasiet/studerahososs/inter

nationalbaccalaureate.4.639484fa14f307c14aebb33.html 

Kontaktuppgifter                                                                                            

IB-Coordinator: anne-sophie.skalin@orebro.se                                        
Studie-och yrkesvägledare:  annika.arnesson.gyld@orebro.se  

Admissions Coordinator: daniel.broadley@orebro.se     

IB-Head: marcus.boljang@orebro.se 

 

PROGRAMMET SOM ÖPPNAR 

MÅNGA DÖRRAR 

https://youtu.be/e9fEn7hWbTI
https://www.orebro.se/rudbecksgymnasiet/studerahososs/internationalbaccalaureate.4.639484fa14f307c14aebb33.html
https://www.orebro.se/rudbecksgymnasiet/studerahososs/internationalbaccalaureate.4.639484fa14f307c14aebb33.html
mailto:anne-sophie.skalin@orebro.se
mailto:annika.arnesson.gyld@orebro.se
mailto:daniel.broadley@orebro.se
mailto:marcus.boljang@orebro.se
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* Denna folder är producerad av Rudbecksgymansiet. Alla foton är 

tagna av skolan och eleverna har gett sin godkännande för publicering. 

Andra bilder är tagna från IB:s hemsida. 
 


