
 

Tæl med Romer-tal 

Relateret blueprint 
 

Spinnemaskine med romertal 

Beskrivelse 
 

Eleverne vil lære romertal, deres 

betydning og bruge dem i dagens 

sammenhæng ved at lave en 

spinner med romertal. 

Læringsmål 
 

Øge forståelsen af tallets 

betydning. 

Forstå, hvordan tal fungerer. 

genkende forskellige talsystemer 

og deres anvendelse 

At lære romertal, deres betydning 

og hvordan man regner med dem. 

Øge de tekniske og kreative 

færdigheder ved at skabe en 

spinner. 

Relateret(e) fag i læreplanen 
Historie, matematik 

Forudsætninger/forbered-

ende foranstaltninger for 

lærere  

Forberedelse af materialerne til 

konstruktion af spinneren og spil 

af spillet.   

 

Udarbejdelse af materiale til den 

supplerende aktivitet for at 



 
præsentere betydningen af at 

tælle. Hver elev (eller et par) får 5 

sten, 1-5 flaskekapsler (læreren 

vælger antallet tilfældigt) og 20 

ispinde (eller andre lignende 

genstande). 

 

Forbered pointer til diskussion om 

romertal og forskellige 

talsystemer. Oplysninger, der 

udledes til eleverne, bør tilpasses 

deres alder og forståelse af emnet. 

Forudsætninger/forbered-
ende foranstaltninger for 
studerende 

Ingen 

Elevernes alder 
10-12 år 

Varighed 
2 timer 

Sværhedsgrad 
Medium 

 

Trin for trin beskrivelse af opgaven 

1. Introduktion: Det romerske talsystem blev udviklet omkring 500 f.Kr. 

i det gamle Rom. Deres talsystem spredte sig til hele Europa, 

efterhånden som romerne erobrede en stor del af den verden, de 

kendte til. De romerske tal forblev den primære måde at repræsentere 

tal på i århundreder. 



 
 
Romerske tal bruges ikke så ofte i dag, selv om eleverne stadig vil se 
dem i mange sammenhænge i det virkelige liv, da de er en rig del af 
vores kulturarv. Har eleverne allerede set de romerske tal? Kan de 
angive, hvor de anvendes? 
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Kender du nogle andre talsystemer? Arabiske tal - der bruges 
regelmæssigt, egyptiske tal, kinesiske tal... 
 

 

Source: Stock Images 
 
 

2. Hvorfor er man begyndt at tælle i fortiden? Hvordan har de talt? 

Tallene udviklede sig ud fra et behov for en fælles tællemetode, som var 

afgørende for kommunikation og handel. At tælle på fingrene blev så at 

sige uoverskueligt, når man nåede op på 10. Man fandt på et 

tællesystem, der var baseret på en persons hånd. De romerske tal 

anvendte kombinationer af bogstaver fra det latinske alfabet (I, V, X, L, 

C, D og M). 



 
Med historien og den praktiske aktivitet lærer eleverne betydningen af 

tælling og tal at kende. 

2.1. Læreren leder diskussionen om at tælle: 

 Før der fandtes skrevne tal, talte man med ting. Hvis en landmand f.eks. 

sendte 30 får ud på græs, havde han en sten for hvert får. Han 

kendteikke tallet 30, men han vidste, at han skulle lægge en sten til side 

for hvert får. Når de kom tilbage, flyttede han disse sten en efter en, 

efterhånden som fårene kom ind. Hvis der var sten tilbage, vidste han 

ikke noget tal, han vidste bare, at uanset hvor mange sten han havde 

tilbage, var der lige så mange får, der ikke kom hjem. 

 2.2. Udforskning af optælling i Romertiden med en praktisk 

aktivitet.  

Hvert elevpar skal have et sæt materialer. Et af parrene laver "hegnet" af 

popsicle sticks. Lad eleverne bruge deres fantasi til at skabe det. 

Flaskehætten repræsenterer fåret. Når et af "fårene" går gennem 

hegnet (en af eleverne sætter flaskehætten i hegnet), tager den anden 

elev en sten og lægger den på det valgte sted. Gentag dette, indtil alle 

fårene er flyttet gennem hegnet. Hvis eleverne nu tæller stenene på det 

valgte sted, skal antallet af får i hegnet være det samme. 

2.3. Desuden udviklede denne optællingsmetode sig til markeringer, 

hvor den mest almindelige markering er en skråstreg.  



 
Aktiviteten i 2.2 kan genskabes, og i stedet for at bruge sten til at tælle 

får kan eleverne bruge popsicle sticks. 

3. Romertal 

Romerne var meget aktive handlende og havde mange får. Det ville 

have været for svært for dem at holde styr på tingene ved kun at bruge 

skråstreger, så de fandt på et system, som formodes at være baseret på 

tælling på fingrene. 

3.1 With fingers 

Romers unikke talsystem er baseret på enkle tegn. Bemærk, at "I" i 

romerske tal er "1" og kan symboliseres med en finger. 

"V" i romerske tal repræsenterer "5" og siges at være et symbol på en 

udstrakt hånd.  

"X" i romertal betyder "10" og siges at være 

afledt af begge hænder, der krydser hinanden. 

Lærere og elever kan prøve at gøre dette med 

deres fingre.  

 

3.2 Med ispinde 



 
Forklar eleverne, hvordan man skriver og læser tal med romertal - først 

med tallene 1-10 og derefter med de højere tal.  

Brug ispinde til at lave forskellige romertal. Giv dem til eleverne. 

Lærerne skal skrive romertal på tavlen, og eleverne skal skrive dem med 

ispinde. Derefter kan læreren skrive et arabisk tal, og eleverne skriver et 

tilsvarende romertal. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

I=1 

V=5 

X=10 

L=50 

C=100 

D=500 

M=1000 

 

 

3.3 Yderligere spørgsmål til eleverne. Læreren kan selv bestemme, 

hvilke der skal bruges i klassen. 

Læreren venter på, at eleverne svarer. Vejled dem til at finde det rigtige 

svar. 

 



 
The teacher waits for the students to respond. Guide them to find 

the right answer  

Der anvendes et system med subtraktion: Når et mindre tal står foran et 

større tal, skal det trækkes fra, så IV er 4 (5 - 1) og IX er 9 (10 - 1). 

Det arabiske talsystem er derimod baseret på ti (oprindeligt ni) glyffer 

og er et positionelt decimaltalsystem.  

 

Hvorfor er der ikke noget 0 i romertal?  

De romerske tal begyndte at tælle fra et og havde intet symbol til at 

repræsentere "0". Dette sker, fordi romerne ikke havde brug for at have 

et nul i deres additive system. 

 

Hvad er fordelene eller ulemperne i forhold til arabiske tal? 

Hvorfor bruger vi dem ikke så meget længere? 

Det romerske talsystem har ikke nul, og det er desuden kompliceret at 

skrive højere tal med dem. Med udviklingen inden for matematik, 

økonomi, handel, pengeværdier og andre virkelige problemer havde 

mennesket behov for et mere praktisk talsystem - arabiske tal, som er et 

positionsbestemt decimalsystem baseret på 10 tal. signs. 

 

4. Implementing af blueprint et: aktivitet. Individuelle elever eller 

parvis af elever kan lave en spinner. Derefter deles de op i grupper for 

at spille et spil. Dette giver eleverne mulighed for at have det sjovt, 

mens de leger og lærer romertal på samme tid. 

 



 

Vurderingsaktiviteter 

1. Hvilket talsystem bruger vi regelmæssigt? Kender du nogle 

andre? 

2. Hvorfor har folk brug for at tælle? 

3. Hvorfor er der ikke noget nul i romerske tal? 

4. Omregn følgende romertal til standardtal. (Svarene står i 

parentes)XX (20) 

IX (9) 

VII (7) 

LV (55) 

CXXIII (123) 

5. Konverter standardtal til en liste over romertal. (Svarene står i 

parentes) 

52 (LII) 

290 (CCXC) 

4 (IV) 

25 (XXV) 

510 (DX) 

6. Disse tal skal rettes. (Svarene står i parentes) 

IM (DCDXCIX) 

VCI (XCVI) 

VVVV (XX) 

DD (M) 

IIII (IV) 



 
 


