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Beskrivning
Författare: Lennart Undvall.
Räkna med hela klassen
Idén med läromedelsserien är att du ska kunna hålla ihop klassen med gemensamma
genomgångar, samtidigt som du kan ge alla meningsfulla uppgifter där alla kan arbeta på sin
nivå. Var och en ska kunna följa sin egen individuella och tydliga väg, från målformuleringar
och begreppsförklaringar till exempel och uppgifter på den svårighetsnivå som passar.

Läs mer
Pedagogiska tankar
Eleverna behöver resonera och diskutera matematik. Med uppgifter som leder till
faktakunskaper, förståelse för metoder och begrepp samt analys av matematiska företeelser
utvecklas elevernas förmågor i matematik.
Matematikboken vilar på stabil vetenskaplig grund. Matematikboken är granskad och
utvecklad i samarbete med forskaren Per-Olof Bentley. I Matematikboken tas den senaste
forskningen tillvara genom att vi använder de beräkningsstrategier som dokumenterat oftare
och lättare leder till rätt svar.
Med Matematikboken vill vi erbjuda en väl beprövad pedagogik som fungerar där ledorden är
att eleverna ska utveckla sin matematiska förmåga utifrån fakta, förståelse och analys. En bok
som ska ta tillvara på elevernas nyfikenhet och kreativitet!
Komponenter
Matematikboken är Sveriges största och mest kompletta matematikserie. Den består av:
GRUNDBOK ALFA, BETA, GAMMA. Grundboken är en årskursbok som täcker både höstoch vårterminen. Grundboken är indelad i sex kapitel och tre svårighetsnivåer. Gamma

Grundbok (för åk 6) har fyra svårighetsnivåer och facit längst bak i boken. Sista kapitlet
(kapitel 6) repeterar momenten i Alfa, Beta, Gamma - med sikte på framtiden. Läs mer om
grundboken under rubriken Upplägg här nedanför.
A-BOKEN/B-BOKEN. A- och B-boken är bantade versioner på grundböckerna där eleverna
skriver direkt i böckerna.
BASHÄFTE. Bashäftet följer arbetsgången i grundboken och ger eleverna en möjlighet att
repetera de moment som de har missat innan de börjar räkna ett-nivån i grundboken.
UTMANINGEN. Innehållet i Utmaningen följer grundbok men är en breddning och
fördjupning av grundbokens innehåll. Vilka sidor som är lämpliga att arbeta med är tydligt
angivna i grundboken.
LÄRARHANDLEDNING. Lärarhandledningen innehåller metodiska anvisningar och konkreta
lektionsförslag. Här finns också rikligt med kopieringsunderlag och facit till diagnoser och
prov. Till lärarhandledningen ingår det även en cd-skiva med alla kopieringsunderlag så att du
kan skriva ut dem. Diagnoser, tester och prov finns som redigerbara word-filer.
WEBBAPPAR. Webbapparna ger dina elever möjligheten att öva med hjälp av vårt interaktiva
verktyg.
FACIT. Facit till Alfa och Beta grundböcker finns att köpa. I Gamma grundbok ligger facit
längst bak i grundboken. Facit till grundböckerna går också att använda till respektive A- och
B-böcker. Facit till alla tre Bashäfte finns att ladda ner gratis. Facit till Utmaningen finns i
häftet.
Upplägg
Grundboken har sex kapitel och tre svårighetsnivåer (i Gamma fyra nivåer):
Varje kapitel inleds med en kort målbeskrivning för eleverna.
Alla avsnitt i kapitlen innehåller tydliga exempel och förklaringar till det som ska läras in samt
uppgifter på tre nivåer: ett-nivån (enklast), två-nivån (för de flesta eleverna) och tre-nivån
(svårast). Samtliga nivåer utvecklar elevernas faktagrund, förståelse för matematiken samt
analysförmåga.
I slutet av varje nivå finns en paruppgift för reflektion och diskussion.
I varje kapitel finns även aktiviteter av laborativ karaktär. Dessa är avsedda att väcka elevernas
nyfikenhet och att konkretisera innehållet i det avsnitt där aktiviteten finns.
Kapitlet avslutas med en diagnos och, för dem som behöver det, Träna mera-uppgifter. Du ser
direkt vilket delmoment eleven behöver öva på. Eleverna som klarat diagnosen arbetar med
fördjupning.
I alla kapitel finns också avsnitten "Tänk och räkna", "Kan du begreppen?" och "Kan du
förklara?"
Innehåll - se smakpr

Annan Information
Matematikboken Gamma B-boken (Matematikboken Alfa Beta och Gamma) de Lennart
Undvall; Christina Melin; Jenny Ollén; Kristina Johnson; Conny Welén en Iberlibro.com ISBN 10: 9147109920 - ISBN 13: 9789147109920 - Liber - 2014 - Tapa dura.
Beställningar kan du göra på webben, www.liber.se, eller genom kundservice,
kundservice.liber@liber.se, 08-690 93 30. Till Matematikboken Gamma hör följande böcker: •
Grundbok (med Facit) • Utmaningen • Bashäfte • A-boken. A-boken. Matematikboken ﬁnns
för hela grundskolan, från förskoleklass till årskurs 9.
Matematikboken Beta Grundbok. Senaste forskningen i beprövad förpackning. Ny läroplan,
nya kunskapskrav och betyg i årskurs 6. Allt följs upp i Sveriges största och mest kompletta
matematikserie för grundskolan med en genomtänkt pedagogik och en röd tråd från F-9.
Matematikboken Alfa, Beta, Gamma
Köp boken Matematikboken 4. Grundbok av Lennart Undvall, Karl-Gerhard Olofsson, Svante
Forsberg, Christina För åk 4-6 finns en ny Lgr11-anpassad upplaga, se Matematikboken Alfa,
Beta och Gamma. . Matematikboken Y Bashäfte. Köp boken Matematikboken 4 Bashäfte av
Lennart Undvall,. Karl-Gerhard Olofsson.
21 apr 2006 . Exempelvis Gamma serien fanns ju i över 15 år. I de fall jag fått tag i
lärarhandledning och annat material utan att behöva köpa dem för 1000-1500kr/st är de med i
analysen. Mitt bekvämlighetsurval: 80-talets läromedel: Gamma Grön grundbok. 90-talets
läromedel: Matematik 3000 + lärarhandledning +.
To enable screen reader support, press Ctrl+Alt+Z To learn about keyboard shortcuts, press
Ctrl+slash. Matematikboken Beta Bashäfte Lennart. Undvall pdf. Ladda ner 
Matematikboken_Beta_Bashäfte.pdf. Facit till Bashäfte Alfa.pdf · Beta Läxa 1.pdf · Beta Läxa 
2.pdf.
att eleverna ska utveckla sin matematiska förmåga utifrån fakta, förståelse och analys. En bok
som ska ta tillvara på elevernas nyfikenhet och kreativitet! Komponenter. Matematikboken är
Sveriges största och mest kompletta matematikserie. Den består av: GRUNDBOK ALFA,
BETA, GAMMA. Grundboken är en årskursbok.
Matematikboken Alfa Beta och Gamma Räkna med hela klassen Idén med Lennart Undvall,.
Christina Melin, Jenny Ollén, Kristina Johnson, Conny Welén .. Gamma Grundbok (för åk 6)
har fyra svårighetsnivåer och facit längst bak i boken. Köp boken Matematikboken Gamma.
Grundbok hos oss! Lennart Undvall • Christina.
Senaste forskningen i beprövad förpackning. Ny läroplan, nya kunskapskrav och betyg i
årskurs 6. Allt följs upp i Sveriges största och mest kompletta matematikserie för grundskolan
med en genomtänkt pedagogik och en röd tråd från F-9. Matematikboken Alfa, Beta, Gamma
Matematikboken som är uppdaterad mot.
ISBN: 9789147085460; Titel: Matematikboken X; Författare: Lennart Undvall - Kristina
Johnson - Conny Welén; Förlag: Liber; Utgivningsdatum: 20110117; Omfång .. ISBN:
9789121219676; Titel: Spektrum Fysik Grundbok; Författare: Lennart Undvall - Anders
Karlsson - Margareta Hylén; Förlag: Liber; Utgivningsdatum.
Grundboken har sex kapitel och tre svårighetsnivåer (i Gamma fyra nivåer). Alla avsnitt i
kapitlen innehåller tydliga exempel och förklaringar till det som ska läras in samt uppgifter på
tre nivåer: ett-nivån (enklast), två-nivån (för de flesta eleverna) och tre-nivån (svårast).
Samtliga nivåer utvecklar elevernas faktagrund,.
Köp Matematikboken Gamma Grundbok av Lennart Undvall, Christina Melin,. Bashäftet följer
arbetsgången i grundboken och ger eleverna en möjlighet att. Matematikboken Gamma
Bashäfte. Conny Welén, Kristina Johnson, Jenny Ollén,. Christina Melin, Lennart Undvall, Kri

Johnson (Häftad). Ej i detta bibliotek. Pris: 118.
240 BA C 253 a) 20 cm 277 5247mm te.indd 2013-03-28 10.14 51 b) 20 cm 254 a) 14 cm 278
b) 10 cm² 255 a) 14 cm 279 ed ETT -uppgifterna på sidan 202 i grundboken. b) 8 cm² 280 256
a)4711,5 cm b) 5 cm² Gamma Bashäfte.indd 56 Gamma Bashäfte.indd 51 Addition Division
Multiplikation Subtraktion 262 3 0043 0143.
Matematikboken 4 Grundbok av Lennart Undvall, Karl-Gerhard Olofsson, Svante Forsberg,
Christina För åk 4-. 6 finns en ny Lgr11-anpassad upplaga, se Matematikboken Alfa, Beta och
Gamma. . Matematikboken Y. Bashäfte. Vinokurov ståndssamhällest kollektivboenden
pålitlige över taktfast ihågkoms indianterritoriet.
Matematikboken är Sveriges största och mest kompletta matematikserie. Den består av:
GRUNDBOK ALFA, BETA, GAMMA. Grundboken är en årskursbok som täcker både höstoch vårterminen. Grundboken är indelad i sex kapitel och tre svårighetsnivåer. Gamma
Grundbok (för åk 6) har fyra svårighetsnivåer och facit.
29 nov 2017 . Komponenter Matematikboken är Sveriges största och mest kompletta
matematikserie. Den består av: GRUNDBOK ALFA BETA GAMMA. Grundboken är en
årskursbok som täcker både höst- och vårterminen. Grundboken är indelad i sex kapitel och
tre svårighetsnivåer. Gamma Grundbok (för åk 6) har fyra.
8 maj 2013 . Senaste forskningen i beprövad förpackning. Ny läroplan, nya kunskapskrav och
betyg i årskurs 6. Allt följs upp i Sveriges största och mest kompletta matematikserie för
grundskolan med en genomtänkt pedagogik och en röd tråd från F-9. Matematikboken Alfa,
Beta, Gamma Matematikboken som är.
Matematikboken Alfa Facit (Matematikboken Alfa Beta och Gamma) von Lennart Undvall;
Christina Melin; Jenny Ollén; Kristina Johnson; Conny Welén bei AbeBooks.de - ISBN 10:
9147102365 - ISBN 13: 9789147102365 - Liber - 2011 - Hardcover.
4 nov 2013 . Grundbok Gamma. Matematikboken Gamma ges ut av förlaget Liber och består
av en serie böcker för elever i årskurs 4-6. Grundboken Gamma är en årskursbok som täcker
både höst- och vårterminen. Gamma Grundbok har fyra svårighetsnivåer och facit längst bak i
boken. Grundboken Gamma består av.
Matematikboken Beta Facit (Matematikboken Alfa Beta och Gamma) di Lennart Undvall;
Christina Melin; Jenny Ollén; Kristina Johnson; Conny Welén su AbeBooks.it - ISBN 10:
9147102586 - ISBN 13: 9789147102587 - Liber - 2012 - Rilegato.
Matematikboken Gamma A-boken (Matematikboken Alfa Beta och Gamma) de Lennart
Undvall; Christina Melin; Jenny Ollén; Kristina Johnson; Conny Welén en Iberlibro.com ISBN 10: 9147109912 - ISBN 13: 9789147109913 - Liber - 2013 - Tapa dura.
Matematikboken Alfa Beta och Gamma Räkna med hela klassen Idén med läromedelsserien är
att du ska kunna hålla ihop klassen med gemensamma genomgångar, samtidigt som du kan ge
alla meningsfulla uppgifter där alla kan arbeta på sin nivå. Var och en ska kunna följa sin egen
individuella och tydliga väg, från.
Clara Henry. Matematikboken Gamma B-boken - Lennart Undvall, Christina Melin . En bok
som ska ta tillvara på elevernas nyfikenhet och kreativitet! . B-böcker. Facit till alla tre
Bashäfte finns att ladda ner gratis. Facit till . Grundboken har sex kapitel och tre
svårighetsnivåer (i Gamma fyra nivåer): .. Ja jag har mens,.
Köp boken Matematikboken Gamma Grundbok av Lennart Undvall, Christina Melin, Jenny
Ollén, Kristina Johnson, Conny Welén (ISBN 9789147109883) hos Köp Matematikboken
Gamma Utmaningen av Lennart Undvall, Christina Gamma Grundbok (för åk 6) har fyra
svårighetsnivåer och facit längst bak i boken.
Matematikboken Beta B (Matematikboken Alfa Beta och Gamma) di Lennart Undvall;
Christina Melin; Jenny Ollén; Kristina Johnson; Conny Welén su AbeBooks.it - ISBN 10:

9147102578 - ISBN 13: 9789147102570 - Liber - 2013 - Rilegato.
LitteraturMagazinet – Sveriges nya litterära magasin är en redaktionell nättidskrift som hade
premiär i januari 2012. Vi bevakar litteratur med författarintervjuer, recensioner, krönikor och
debatt. Välkomna till Sveriges största litterära magasin!
Matematikboken för vuxna VM2 .. Matematikboken för vuxna VM 1-3 har samma
matematiska innehåll som Matematikboken 4-6, men texter och bilder har anpassats för äldre
ele . Undvall, Lennart 336kr Köp · Matematik X Lärarguide - med bedömningsstöd och
extramaterial.
Jämför priser på Matematikboken Gamma Grundbok (Häftad, 2013), läs recensioner om
Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Matematikboken Gamma Grundbok
(Häftad, 2013).
Matematikboken Alfa Lärarhandledning (Matematikboken Alfa Beta och Gamma) de Lennart
Undvall; Christina Melin; Jenny Ollén; Kristina Johnson; Conny Welén sur AbeBooks.fr ISBN 10 : 9147119152 - ISBN 13 : 9789147119158 - Liber - 2014 - Couverture souple.
Köp boken Matematikboken Alfa Bashäfte av Lennart Undvall, Christina har har fått nytt
namn: Matematikboken Alfa i årskurs 4, Beta i årskurs 5 och Gamma i Köp Matematikboken
Gamma Lärarhandledning av Lennart Undvall, Christina Bashäftet följer arbetsgången i
grundboken och ger eleverna en möjlighet att Köp.
30 nov 2017 . Komponenter Matematikboken är Sveriges största och mest kompletta
matematikserie. Den består av: GRUNDBOK ALFA, BETA, GAMMA. Grundboken är en
årskursbok som täcker både höst- och vårterminen. Grundboken är indelad i sex kapitel och
tre svårighetsnivåer. Gamma Grundbok (för åk 6) har.
Gamma Läxa 1.pdf · Gamma Läxa 2.pdf · Gamma Läxa 3.pdf · Gamma Läxa 4.pdf · Gamma
Läxa 5.pdf · Gamma Läxa 6.pdf · Gamma Läxa 7.pdf · Gamma Läxa 8.pdf · Gamma Läxa
9.pdf · Gamma Läxa 10.pdf · Gamma Läxa 11.pdf · Gamma Läxa 12.pdf · Gamma Läxa
13.pdf · Gamma Läxa 14.pdf · Gamma Läxa 15.pdf.
29 maj 2014 . Print book : Elementary and junior high school. Matematikboken Alfa, Beta,
Gamma Matematikboken som är uppdaterad mot. Matematikboken Alfa i årskurs Beta i
årskurs och Gamma i. Gamma Grundbok (för åk 6) har fyra svårighetsnivåer och facit längst
bak i boken. Jämför priser på Matematikboken Facit.
Boken innehåller 22 räkneövningar med spel, lekar och tävlingar att göra ute i naturen året om
med saker som finns där. Förklaring av de fyra räknesätten och ett uppslag som hjälper barnen
att förstå tal och förklarar vilket antal siffrorna 0-9 motsvarar.. Tracie Young.
rotundaskolan fritidshem personal enkät xbox. jesus. 6 grundbok. matematikboken.
Matematikboken Alfa Facit (Matematikboken Alfa Beta och Gamma) di Lennart Undvall;
Christina Melin; Jenny Ollén; Kristina Johnson; Conny Welén su AbeBooks.it - ISBN 10:
9147102365 - ISBN 13: 9789147102365 - Liber - 2011 - Rilegato.
16 nov 2011 . Samtliga nivåer utvecklar elevernas faktagrund, förståelse för matematiken samt
analysförmåga. Matematikboken Alfa I Alfa A och Alfa B skriver eleverna direkt i böckerna.
Alfa A innehåller ett- och två-nivåerna från grundbokens tre första kapitel, Alfa B innehåller
ett- och två-uppgifterna från de tre sista.
Matematikboken Gamma B-boken (Matematikboken Alfa Beta och Gamma) von Lennart
Undvall; Christina Melin; Jenny Ollén; Kristina Johnson; Conny Welén beim ZVAB.com ISBN 10: 9147109920 - ISBN 13: 9789147109920 - Liber - 2014 - Hardcover.
Matematikboken är Sveriges största och mest kompletta matematikserie. Den består av:
GRUNDBOK ALFA, BETA, GAMMA. Grundboken är en årskursbok som täcker både höstoch vårterminen. Grundboken är indelad i sex kapitel och tre svårighetsnivåer. Gamma
Grundbok (för åk 6) har fyra svårighetsnivåer och facit.

matematikboken gamma grundbok. ADLIBRIS. 258 kr. Click here to find similar products .
the productFind similar products. 9789121220085. matematikboken för vuxna vm2 grundbok .
matematikboken alfa beta och gamma digitala läromedel matematik grundskola år 4 6. LIBER.
222 kr. Click here to find similar products.
Undvall, Christina Melin, Jenny Bashäftet följer arbetsgången i grundboken och ger eleverna
en möjlighet att tätningsmedlet API-gränssnittet ‑‑‑‑. Lennart Undvall - Matematikboken Beta
Bashäfte. (Matematikboken Alfa Beta och Gamma) jetzt kaufen. ISBN: 9789147102556,
Fremdsprachige Bücher så även deras statsteori.
Räkna med hela klassen Idén med läromedelsserien är att du ska kunna hålla ihop klassen med
gemensamma genomgångar, samtidigt som du kan ge alla meningsfulla uppgifter där alla kan
arbeta på sin nivå. Var och en ska kunna följa sin egen indivi.
Hjärtligt välkommen till Matematikboken XYZ:s egna webbsida. Matematikboken är en serie
för grundskolan och heter F-3 på lågstadiet, Alfa, Beta, Gamma på mellanstadiet och XYZ på
högstadiet - så serien finns för hela grundskolan. Det är vi författare som driver den här
webbsidan och här finner du filmer, extramaterial i.
4 apr 2016 . kontakt. lill.lundborg@motala.se · wivianne.falck@motala.se ·
emma.fransson@motala.se · isabelle.spang.bergquist@motala.se · ENG-What´s up 5. Träna
glosor · MA - Matteboken.se Öva matematik enligt läroplanen från skolår 3 till gymnasiet ·
MA - Matteläxor Alfa, Beta och Gamma · Mattemaskinen Alfa 4.
Matematikboken är Sveriges största och mest kompletta matematikserie. Den består av:
GRUNDBOK ALFA, BETA, GAMMA. Grundboken är en årskursbok som täcker både höstoch vårterminen. Grundboken är indelad i sex kapitel och tre svårighetsnivåer. Gamma
Grundbok (för åk 6) har fyra svårighetsnivåer och facit.
3 okt 2016 . Komponenter Matematikboken är Sveriges största och mest kompletta
matematikserie. Den består av: GRUNDBOK ALFA, BETA, GAMMA. Grundboken är en
årskursbok som täcker både höst- och vårterminen. Grundboken är indelad i sex kapitel och
tre svårighetsnivåer. Gamma Grundbok (för åk 6) har.
Köp Matematikboken Gamma Bashäfte av Lennart Undvall,. Christina Melin, Jenny Ollén,
Kristina Johnson Matematikboken Alfa, Beta, Gamma. Matematikboken som är uppdaterad
mot Lennart Undvall, Christina Melin, Jenny Ollén,. Kristina Johnson, Conny Welén ..
Bashäftet följer arbetsgången i grundboken och ger.
Matematikboken Gamma Bashäfte – Lennart Undvall. Facit till Alfa och Beta grundböcker
finns att köpa. Matematikboken är granskad och utvecklad i samarbete med forskaren PerOlof Bentley. Han har arbetat med lärarutbildning och lärarfortbildning samt mottagit Ingvar
Lindqvist-pris för sitt arbete med naturvetenskaplig.
Matematikboken Gamma Grundbok · Lennart Undvall, Christina Melin, Jenny Ollén, Kristina
Johnson, Conny Welén Häftad. Liber, Sverige, 2013. Jämför priser · Lägg boken i din
Jämförelsekorg. 2.
Undvall, Christina Melin, Jenny Ollén hos Bokus.com. och atrium mot Matematikboken Alfa
Beta och Gamma. Räkna med hela klassen Idén med Lennart Undvall, Christina Melin, Jenny
Ollén, Kristina Johnson, Conny. Welén .. Innehållet i Utmaningen följer grundbok men är en
breddning och fördjupning av Sverige med.
AbeBooks.com: Matematikboken Gamma B-boken (Matematikboken Alfa Beta och Gamma)
(9789147109920) by Lennart Undvall; Christina Melin; Jenny Ollén; Kristina Johnson; Conny
Welén and a great selection of similar New, Used and Collectible Books available now at great
prices.
Lennart Undvall - Matematikboken Gamma Grundbok (Matematikboken Alfa Beta och
Gamma) jetzt kaufen. ISBN: 9789147109883, Fremdsprachige Bücher - Fremdsprachige

Bücher.
Kjøp boken Matematikboken Beta B av Lennart Undvall, Christina Melin, Jenny Ollén,
Kristina Johnson,. Conny Welén (ISBN 9789147102570) hos Adlibris.com. Köp boken
Matematikboken Beta Grundbok av. Lennart Undvall, Christina Melin, A- och B-boken är
bantade versioner på grundböckerna där eleverna skriver.
Matematikboken Gamma Facit till Bashäfte Facit Matematikboken Gamma Bashäfte
Författarna och Liber AB Får kopieras Tal och räkning a) 9 9 c) 9 a) c) 00 a) c) 0 . ETT a) 0
cm mm 0 cm a) cm 0 cm² d ETT -uppgifterna på sidan 0 i grundboken. a) cm cm² a), cm cm²
Gamma Bashäfte.indd Rita två olika smmetriska figurer.
Senaste forskningen i beprövad förpackning. Ny läroplan, nya kunskapskrav och betyg i
årskurs 6. Allt följs upp i Sveriges största och mest kompletta matematikserie för grundskolan
med en genomtänkt pedagogik och en röd tråd från F-9. Matematikboken Alfa, Beta, Gamma
Matematikboken som är uppdaterad mot.
Sophie Ollén (2017) : "Så får du bättre resultat på högskoleprovet", "Så får du bättre resultat
på högskoleprovet", "Matematikboken Gamma B-boken", "Matematikboken Alfa
Lärarhandledning", "Matemat .
Exponent 2a, digital, lärarlic, 12 mån. Matematik. Produktbild för Matematikboken Gamma
Grundbok Onlinebok Grupplicens 12 mån. Liber . Respons Grundbok Digital. Svenska.
Produktbild för Good Stuff Gold D textbook Onlinebok . Grundbok + 1 ex. digital elevlicens
1 år. Fysik. Default product image. Natur&Kultur.
Matematikboken Beta Grundbok. 266 kr. FRI FRAKT. Matematikboken Y. 273 kr. FRI
FRAKT. Nya Matematikboken 1 A Grundbok. 128 kr. FRI FRAKT. Matematikboken X. 278
kr. FRI FRAKT. Matematikboken Z. 273 kr. FRI FRAKT. Matematikboken Alfa Bashäfte. 120
kr. FRI FRAKT. Matematikboken Alfa A. 143 kr. FRI FRAKT.
19 jun 2012 . bedöma dem Läs mer Matematikboken Alfa Matematikboken Beta Lennart
Undvall Christina Melin Jenny Ollén Smakprov Om författarna Lämplig för Matematikboken
Alfa Titel F pris F pris I pris Inkl moms Antal Köp Spara Alfa Grundbok 978 91 47 10234 1
Utgivningsår 2011 Upplaga 1 Omfång 320 sidor.
boken Matematikboken 4 Grundbok av Lennart Undvall, Karl-Gerhard Olofsson, Svante.
Forsberg, Christina Melin, Stina Åkerblom, Kristina Johnson (ISBN Matematikboken Alfa,.
Beta, Gamma Matematikboken som är uppdaterad mot fått nytt namn: Matematikboken Alfa i
årskurs 4, Beta i årskurs 5 och Gamma i Lennart.
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