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Bakgrunn

“Bruke IKT for å øke motivasjonen, 
gjennom å prøve ut en virtuell skole i 
faget matematikk”

“Bedre muligheten til å ta fag på 
videregående nivå ved å prøve ut en 
virtuell skole i faget matematikk”



DVM-familien

DVM-U
• Ungdomsskoleelever som sliter med 

motivasjon og mestringsfølelse i 
matematikkfaget.

DVM-1T
• Ungdomsskoleelever som trenger mer 

utfordring i matematikkfaget.
DVM-Pluss

• Ungdomsskoleelever som trenger mer 
utfordring, men ikke ønsker forsering.

DVM-U og DVM-Pluss er et supplement til 
den ordinære undervisningen, og skal 
styrke elevenes forståelse og motivasjon i 
matematikk.

PÅMELDINGSFRIST: 20. Juni. 
Se dvm.iktsenteret.no



Samtale med DVM-Pluss elever 



Faglig innhold i DVM-Pluss

• Matematisk kompetanse
• Utgangspunkt i det vi vet om god 
læring og undervisning i 
matematikk (Nosrati & Wæge, 
2015).
• Fremtidens skole
• Fokus på kommunikasjon og 
samhandling



Algebraisk tenking

 En måte å utvikle elvenes 
matematiske kompetanse, og en prosess 
knyttet til generalisering, resonnering om 
“det generelle”, struktur, mønster, 
sammenhenger, og formalisering av 
disse.
 Algebraisk tenkning går på tvers av de 
matematiske temaene i læreplan for 
matematikk.
 Algebraisk tenkning og dybdelæring er 
en viktig del av realfagsstrategien “tett 
på realfag”



DEMO fra portalen



Erfaringer med å være nettlærer i DVM-pluss

 Interessant og spennende målgruppe 
av elever
 Inspirerende elevbesvarelser
 Være svært godt forberedt til øktene
 Krever 100% tilstedeværelse, intenst 

og uforutsigbart
 Dybdelæring
 Bevisst kommunikasjon i forhold til 

målsetting
 Utfordrer og utvikler vår egen matematiske 

kompetanse



Tilbakemeldinger fra elever

"At det er fleire måtar å løyse 
oppgåver på, og at det er lurt å sjå 
etter forskjellige samanhengar"

"Jeg tror jeg har blitt flinkere til å se 
sammenhenger i tallrekker, og jeg 
hadde for eksempel ikke 
hørt om Pascals talltrekant før"

"Jeg har blitt flinkere til å forstå 
matematikk og ikke bare gjøre 
matematikk"

"Jeg har lært at det er mulig å bruke 
et system for å finne tallrekker. Helt 
i begynnelsen forsto jeg ikke 
særlig mye, men etter 
plenumsdiskusjonen er dette mye 
lettere"

"Jeg synes det går for lenge på hver 
oppgave, særlig når jeg raskt fant 
svaret. Likevel finner vi flere svar på 
hver oppgåve, og det er jeg ikke 
vant til. Noen tenker komplisert"



Læringspunkter

 Elevene klarer å samarbeide via nett selv 
om de ikke kjenner hverandre, men det 
passer ikke for alle.
 Elevene må være forberedte
 Elevene må være genuint interessert i 
matematikk
 Utfordring å få en god relasjon til elevene
 For ensformige oppgaver og venting (Tiltak:  
venteoppgaver).  
 Lokal logistikk er en utfordring.
 Tidspunkt for sanntidsøkter, kollisjon med andre 

fag, klasseturer, sykdom, mm
 Teknologi
 LYD: USB-Headset
 Flere elever på samme rom
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