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International Baccalauerate  

IB är världens utbildning! Elever på mer än 3 

000 skolor i 139 olika länder läser 

International Baccalaureate Diploma 

Programme. All undervisning på programmet 

sker på engelska och öppnar därmed vägen 

för studier, inte bara i Sverige, utan i hela 

världen. Om du vill ha valfrihet i dina studier, 

vill ha undervisning i små grupper, tror att 

framtiden kräver internationella perspektiv 

och vill ha ett gymnasiediplom som är 

gångbart i hela världen är IB-programmet rätt 

val för dig.  

På IB väljer du själv vilka ämnen du vill läsa 

och sätter på så sätt ihop ditt eget program. 

Du läser färre ämnen men med mer fokus och 

ämnesdjup. Dessutom sätter inte dina lärare 

ditt betyg, utan fungerar med som 

ämnescoacher. Ditt IB diplom bygger 

huvudsakligen på externt rättade prov, vilket 

ger en likvärdighet och gör att universitet 

världen över är väl medvetna om att ett betyg 

från en IB utbildning verkligen innebär riktiga 

kunskaper.  

Utbildningsplan 

På IB följer du en personlig studieplan med sex 

ämnen. Vilka sex ämnen du läser avgör du 

som elev utifrån intresse och framtidsplaner. 

Valen görs enligt en modell där du väljer två 

språk, ett samhällsvetenskapligt ämne, ett 

naturvetenskapligt ämne, en matematikkurs 

och ytterligare ett samhällsvetenskapligt eller 

naturvetenskapligt ämne. 

Årskurs 1 är ett förberedande år du läser flera 

ämnen som även läses på nationella 

högskoleförberedande program.  innan man 

börjar läsa sina examensämnen. Efter det 

följer diplomprogrammet som är två år. 

På Täljegymnasiet erbjuder vi följande ämnen: 

Group 1, first language: Swedish, English, Self 

taught language 

Group 2, second language: English, Swedish 

Group 3, individuals and societies: History, 

Economics, Psychology 

Group 4, experimental sciences: Biology, 

Chemistry, Physics 

Group 5, mathematics: Mathematical Studies, 

Mathematics 

Group 6, electives: Another subject from 

group 3 or 4 

 

International Baccalauerate 

IB students start with a preparatory year at 

Täljegymnasiet and later study six subjects 

(three at standard level and three at higher 

level) over two years and complete three 

additional requirements: the theory of 

knowledge (TOK), the extended essay and at 

least 150 hours of CAS—creativity, activity and 

service tasks outside of the classroom. 

IB students graduating with the IB diploma are 

able to study at universities all around the 

world, often with advanced credit. Students 

report that their involvement with the IB has 

given them the tools needed to succeed at 

college. In particular, students comment on 

their sense of preparedness, self-confidence, 

research skills and their ability to manage 

their time.  
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The DP is internationally recognized as 

representing one of the highest standards in 

university preparatory education. 

At Täljegymnasiet we offer you the following 

subjects: 

Group 1, first language: Swedish, English, Self 

taught language 

Group 2, second language: English, Swedish 

Group 3, individuals and societies: History, 

Economics, Psychology 

Group 4, experimental sciences: Biology, 

Chemistry, Physics 

Group 5, mathematics: Mathematical Studies, 

Mathematics 

Group 6, electives: Another subject from 

group 3 or 4 

 

Täljegymnasiet är gymnasiet för dig som vill studera vidare på universitet och högskola. Alla elever 
har en egen dator som används både i det fysiska och digitala klassrummet. Vi erbjuder en stor 
variation av arbetsformer som till exempel projekt, ämnesintegrering, UF-företag och 
problemlösning.  
Hos oss kan du studera flera språk, arabiska, tyska, franska och spanska samt avancerade kurser i 
engelska. Samtliga program erbjuder stor variation och breddför framtida studier.  
Du kan studera på Täljegymnasiet och samtidigt träna och tävla på elitnivå, vi erbjuder lokal och 
nationell idrottsutbildning. Skolan är centralt belägen i ett vackert läroverk från 1910-talet. Här finns 
ett rikt och rymligt bibliotek och moderna lektionssalar. 


