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Det er vigtigt at kunne løse problemer, men svært at undervise i problemløsning. Denne bog er en hjælp til
den matematiklærer, som gerne vil arbejde med matematiske strategier til problemløsning, og en godbid til

den interesserede opgaveløser.  

Bogen angriber problemløsning ved at gennemgå 25 klassiske matematiske grublere - opgaver man ikke
umiddelbart kan løse, men skal gruble over. I bogen præsenteres en generel metode til problemløsning, tre
værdifulde vaner, som er nyttige i alt arbejde med matematik, og ni sikre strategier, som kan afprøves i

problemløsningen. For hver grubler gennemgås flere løsninger, så mange forskellige problemløsnings- og
læringsstile tilgodeses. Der præsenteres også flere variationer af grublerne, så der er udfordringer til alle

elever, uanset fagligt niveau. 

Bogens grublere er - uden forklaringer og pædagogiske overvejelser - udgivet i hæftet Gode grublere.
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