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Lärarhandledning
”Skriv hemliga meddelanden”
Matematiska färdigheter som eleverna får träna på
Kryptering handlar om att överföra information på ett säkert sätt så att ingen obehörig 
ska kunna läsa den. Det enda sättet att komma åt informationen igen är genom att 
dekryptera den. I den här övningen ska eleverna skicka hemliga meddelanden till 
varandra och på så sätt lära sig att både kryptera och dekryptera information. De får 
bland annat öva på problemlösning och kombinatorik. 

Koppling till kursplaner i matematik
Övningen är kopplad till kursplanen i matematik för årskurs 4-6 i följande punkter som 
ligger under Sannolikhet och statistik och Problemlösning::

• Enkel kombinatorik i konkreta situationer

• Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer 

• Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer

Material
Till denna övning behöver ni färgpennor, papper och en bokstavsnurra som ni pysslar 
ihop med hjälp av sista sidan i denna PDF.

Instruktioner
Kryptering och kodning, som eleverna kanske oftare har hört talas om, bygger 
egentligen på samma princip, alltså att information överförs från ett ställe till ett annat. 
Det vanligaste exemplet på kodning är kanske då vi människor överför information till 
datorn och får information tillbaka. Vi tar vårt vardagliga språk och omvandlar det till 
ett språk som datorn kan tolka så att datorn förstår vad vi vill att den ska göra. Alla som 
vill kan lära sig språket som behövs för att kommunicera med datorn och den kodade 
informationen är därför inte hemlig. 

#BEPPEMATIK

www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Enkel_kombinatorik_i_konkreta_situationer
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Strategier_f%C3%B6r_matematisk_probleml%C3%B6sning_i_vardagliga_situationer
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Matematisk_formulering_av_fr%C3%A5gest%C3%A4llningar_utifr%C3%A5n_vardagliga_situationer
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Den stora skillnaden mellan kodning och kryptering är att vid kryptering är 
informationen som skickas dold. Den krypterade informationen går inte att läsa förrän 
den är dekrypterad och dekrypteringen kan inte genomföras utan en så kallad nyckel. 
Nyckeln berättar för dig precis hur du ska gå tillväga för att kunna läsa den krypterade 
informationen.

I denna övning ska eleverna lära sig en krypteringsmetod som kallas för Caesarchiffer. 
Caesarchiffer är faktiskt en av de första krypteringsmetoderna som vi känner till och 
metoden är uppkallad efter Julius Caesar som använde den flitigt på sin tid för att skriva 
hemliga meddelanden om krigföring. Idag är dock metoden inte ett tillräckligt kraftfullt 
verktyg för att kryptera information om krigsföring. Faktum är att kryptering idag är ett 
ämne inom algebran och lärs ut som avancerad matematik på universitetsnivå. Googla 
gärna på Caesarchiffer innan lektionen för att få veta mer och börja lektionen med att 
berätta historien om kryptering och Caesarchiffer för dina elever. Använder eleverna 
själva något smart sätt för att berätta hemlisar för varandra?

Caesarchiffermetoden går ut på att förskjuta alfabetet ett visst antal steg så att varje 
bokstav ersätts av en ny bokstav i alfabetet. Säg att vi vill skriva ”hemligt meddelande” 
så att ingen ska kunna läsa det. Det första vi måste göra då är att välja en nyckel. 
Nyckeln är vad som avgör hur meddelandet ska hemlighetsgöras och avläsas (krypteras 
och dekrypteras). Vi kan till exempel välja nyckeln 1 vilket innebär att alfabetet förskjuts 
ett steg:

A I QE M U ZC K SG O X ÄB J RF N V ÅD L TH P Y Ö
B J RF N V ÅD L TH P Y ÖC K SG O X ÄE M UI Q Z A

Meningen ”hemligt meddelande” blir då ”ifnmjhu nfeefmboef”. Svårare att läsa, eller 
hur?

För att någon annan ska kunna förstå vad ”ifnmjhu nfeefmboef” egentligen betyder 
behöver personen veta nyckeln, i detta fall 1, och sedan gå baklänges för att avkoda 
meddelandet.

Caesarchiffer kan totalt ha 28 olika nycklar beroende på hur långt alfabetet förskjuts. Ju 
större siffra som används som nyckel, desto svårare blir det för någon utomstående som 
inte har tillgång till nyckeln att knäcka krypteringen.

Som hjälp när ni ska skriva hemliga meddelanden har vi förberett så att ni kan pyssla 
ihop en smart bokstavsnurra. Skriv ut sista sidan i den här PDF:en och klipp ut de två 
runda bokstavhjulen. Sätt ihop dem med hjälp av exempelvis en metallklammer (påsnit). 
Pyssla med eleverna och sätt sedan igång med hemlighetsmakerierna!
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Förslag på utveckling av övningen

Att skriva hemliga meddelanden är någonting som vi människor har pysslat med väldigt 
länge. Det finns massor av sätt att göra det på och i övningen gav vi ett exempel. Varför 
inte försöka hitta på egna metoder tillsammans med eleverna? Det kanske redan finns 
någon som vet ett bra sätt? Ett idé kan vara att varje bokstav får en egen symbol: 
a-> hjärta, b-> stjärna, c-> fyrkant osv. Det är nästan som att hitta på ett nytt alfabet! 
Fantasin är det enda som sätter gränser.

Ni kan även öka svårighetsgraden rejält på övningen med Caesarchiffret genom att ge 
eleverna krypterade meddelanden utan nyckel och låta dem försöka lista ut vad nyckeln 
är själva. Ett tips till eleverna kan då vara att utgå från korta ord i meddelandet (till 
exempel skulle ett ord med två bokstäver kunna vara ”är” eller kanske ”in” eller ”av”) 
och försöka knäcka koden på det sättet.

Dela med er!

Hur ser det ut när ni gör övningen på fritids, i klassrummet eller hemma? Fota och filma 
gärna! Kommentera på www.matteboken.se/beppematik/skriv-hemliga-meddelanden 
eller hashtagga med #Beppematik i sociala medier.

Lycka till!

MATTECENTRUM.SE
MATTEBOKEN.SE

http://www.matteboken.se/beppematik/skriv-hemliga-meddelanden
http://http://mattecentrum.se
http://matteboken.se
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