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Matte + allt = sant Sabine Louvet boken PDF "Matematik är det bästa jag vet! Det är det roligaste, häftigaste
och coolaste som finns. Jag älskar matte så mycket att jag har tatuerat in en miniräknare på min ena arm. Jag
kan inte leva utan matte. Men som tur är behöver jag inte det. För matten finns överallt. Och vi använder

matte hela tiden. För att fundera ut när man måste gå för att hinna till bussen, kolla hur mycket batteri vi har
kvar på mobilen eller se att man är tillräckligt lång för att åka berg- och dalbana. Den här boken handlar om
matte, men inte om siffror på ett papper. Den handlar om allt som är matematik, men som du inte visste var

det. Det som gör att matte är det bästa jag vet." /Sabine Louvet

 

"Matematik är det bästa jag vet! Det är det roligaste, häftigaste och
coolaste som finns. Jag älskar matte så mycket att jag har tatuerat in
en miniräknare på min ena arm. Jag kan inte leva utan matte. Men
som tur är behöver jag inte det. För matten finns överallt. Och vi

använder matte hela tiden. För att fundera ut när man måste gå för att
hinna till bussen, kolla hur mycket batteri vi har kvar på mobilen

eller se att man är tillräckligt lång för att åka berg- och dalbana. Den
här boken handlar om matte, men inte om siffror på ett papper. Den
handlar om allt som är matematik, men som du inte visste var det.

Det som gör att matte är det bästa jag vet." /Sabine Louvet
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