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A i alla ämnen : den ultimata guiden till högsta betyg Raman Mehrzad boken PDF Vill du gå ut högstadiet
och gymnasiet med toppbetyg? Du kanske tror att det är omöjligt, att du inte är intelligent nog eller att du
aldrig skulle orka kämpa så hårt? För en gångs skull kan du glädja dig över att ha fel! Alla kan nämligen få
högsta betyg – i alla ämnen! Och om du lär in studieteknikerna och mentaliteten i den här boken kan du bli
en av dessa. Sedan hösten 2011 har vi ett nytt betygssystem som ställer ännu högre krav på dig som elev,

både i högstadiet och på gymnasiet. Raman Mehrzad förklarar i sin bok A i alla ämnen hur det nya
betygssystemet A–F fungerar. Han visar dig också hur du hittar motivationen att lyckas i skolan och hur du

sätter upp mål och delmål. Dessutom får du lära dig planering och prioritering, att bemöta lärare och
kamrater, att plugga inför ett prov och utvärdera resultaten och att hantera krissituationer. Och inte minst får
du veta hur du förbättrar inlärningsförmågan genom sådant som idrott, kost och effektiva minnestekniker.
Raman Mehrzads livshistoria är i sig ett strålande exempel på hur någon kan ta sig upp från i stort sett

ingenting och skaffa sig en fantastisk yrkeskarriär. Han föddes i Iran och kom 3 år gammal till Sverige och
bosatte sig i Göteborg. Som student var han fast besluten att i framtiden ha full frihet att välja yrkesbana och
han gick ut gymnasiet med MVG i alla ämnen. Idag är han läkare, författare, egenföretagare och populär

föreläsare som brinner för att hjälpa elever att förbättra sina resultat, oavsett bakgrund och förutsättningar.A i
alla ämnen! är en omarbetad utgåva av den tidigare MVG i allt! Boken vänder sig till högstadie- och

gymnasiseelever och till alla andra som vill få bättre studieresultat.

 

Vill du gå ut högstadiet och gymnasiet med toppbetyg? Du kanske
tror att det är omöjligt, att du inte är intelligent nog eller att du aldrig
skulle orka kämpa så hårt? För en gångs skull kan du glädja dig över
att ha fel! Alla kan nämligen få högsta betyg – i alla ämnen! Och om
du lär in studieteknikerna och mentaliteten i den här boken kan du bli
en av dessa. Sedan hösten 2011 har vi ett nytt betygssystem som
ställer ännu högre krav på dig som elev, både i högstadiet och på
gymnasiet. Raman Mehrzad förklarar i sin bok A i alla ämnen hur



det nya betygssystemet A–F fungerar. Han visar dig också hur du
hittar motivationen att lyckas i skolan och hur du sätter upp mål och
delmål. Dessutom får du lära dig planering och prioritering, att

bemöta lärare och kamrater, att plugga inför ett prov och utvärdera
resultaten och att hantera krissituationer. Och inte minst får du veta
hur du förbättrar inlärningsförmågan genom sådant som idrott, kost
och effektiva minnestekniker. Raman Mehrzads livshistoria är i sig
ett strålande exempel på hur någon kan ta sig upp från i stort sett

ingenting och skaffa sig en fantastisk yrkeskarriär. Han föddes i Iran
och kom 3 år gammal till Sverige och bosatte sig i Göteborg. Som
student var han fast besluten att i framtiden ha full frihet att välja

yrkesbana och han gick ut gymnasiet med MVG i alla ämnen. Idag är
han läkare, författare, egenföretagare och populär föreläsare som
brinner för att hjälpa elever att förbättra sina resultat, oavsett

bakgrund och förutsättningar.A i alla ämnen! är en omarbetad utgåva
av den tidigare MVG i allt! Boken vänder sig till högstadie- och
gymnasiseelever och till alla andra som vill få bättre studieresultat.
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