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Lärarhandledning

”Hör hemliga 
meddelanden”
Matematiska färdigheter som eleverna får träna på
I denna övning får eleverna lära sig att muntligt överföra information till varandra 
med hjälp av morsealfabetet. Eleverna får träna på problemlösning, kombinatorik och 
kodning. Kodning handlar om att överföra information från en form till en annan och, till 
skilnad från i kryptering, är informationen inte nödvändigtvis hemlig eftersom vem som 
helst kan lära sig det språk som koden är skriven på. Denna övning skiljer sig därför från 
övningen ”Skriv hemliga meddelanden” där eleverna fick lära sig att förmedla hemlig 
information på ett säkert, oläsbart sätt med hjälp av krypering.

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.

Övningen går även att koppla till kursplanen i matematik för årskurs 1-3 i motsvarande 
punkter under Problemlösning men rekommenderas främst till de högre årskurserna.

Material
Till denna övning behövs penna, papper och ett utskrivet morsealfabet som du finner 
längst bak i denna pdf. Det finns även olika typer av gratis morsekodsgeneratorer som 
kan vara användabara i samband med denna övning. Leta gärna runt på internet eller i 
appar på era surfplattor eller mobiler.

#BEPPEMATIK

http://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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Instruktioner

Börja med att visa dina elever morsealfabetet och berätta lite av dess bakgrundshistoria. 
Morsealfabetet uppfanns av en person vid namn Samuel Morse som ett sätt att enkelt 
kunna överföra information med hjälp av telegrafi. Han omvandlade alfabetets bokstäver 
till olika kombinationer av symboler som i sin tur representerar olika ljud. De symboler 
som han valde var prickar och streck, där prickarna motsvarar korta ljud och strecken 
långa. Morsealfabetet är ett exempel på kodning; vi översätter vårt vardagliga språk 
till ett nytt språk som sedan kan avkodas av mottagaren. På samma sätt jobbar vi med 
datorer; vi översätter vårt vardagliga språk till ett programmeringspråk som sedan 
avkodas av datorn så att datorn förstår vad vi menar.

Morsealfabetet är alltså uppbyggt på så sätt att alla våra bokstäver, siffror och andra 
nödvändiga symboler motsvaras av en specifik kombination av prickar och streck. Testa 
att lyssna på olika bokstäver i morsealfabetet med hjälp av en morseapp eller genom att 
själva göra ljudet. Ett klassisk morseljud är SOS-signalen som består av tre korta ljud, 
tre långa ljud och sedan tre korta ljud igen. Hur ser detta ut nerskrivet med hjälp av 
morsealfabetet och hur låter det?

Fortsätt att bekanta er med morsealfabetet; hur det låter de olika bokstäverna och hur 
ser de ut i skrift? När ni börjar känna er bekväma med det nya alfabetet kan ni testa att 
skicka korta ord till varandra genom att använda uppspelningsfunktionen i en morseapp, 
säga ljuden själva eller knacka långa och korta ljud i bordet. Var det någon som förstod 
vilket ord det var genom att bara höra ljuden? Ett tips är att använda papper och 
pennan för att skriva ner ljuden som hörs för att göra avkodningen lite lättare. 

Ju mer bekväma eleverna blir med morsealfabetet desto svårare uppgifter kan de 
få. Vilken hemlig mening vill de skicka till sina kompisar? Be dem först att koda 
meningen med hjälp av morsealfabetet och sedan själva göra ljuden eller använda sig 
av uppspelningen i en morseapp. Var det någon som förstod vad som sades? Ju längre 
meningar desto svårare blir det!

Nu har eleverna lärt sig ett språk som de flesta personer har hört talas om men som 
få har en aning om hur det används. Tänk vad häftigt att kunna skicka hemliga 
meddelanden utan att ens föräldrarna förstår. 

Förslag på utveckling av övningen

Att kunna prata ett hemligt språk är riktigt kul och spännande! Utöver morsealfabetet 
finns det flera andra hemliga språk såsom rövarspråket som man kan lära sig prata med 
varandra om man vill. Rövarspråket är enklare än morsealfabetet eftersom det endast 
bygger på att man dubblar alla konsonanter i ett ord och lägga in bokstaven o mellan 
de dubblerade konsonanterna. Matte blir till exempel momatottote på rövarspråket. Kul, 
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va? Man kan även ”prata baklänges” så att matte blir ettam och kanske kan eleverna 
själva ännu flera hemliga språk som de vill dela med sig av? Endast fantasin sätter 
gränser. Lycka till!

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/hor-hemliga-meddelanden 
eller hashtagga med #Beppematik i sociala medier.

Lycka till!

MATTECENTRUM.SE
MATTEBOKEN.SE

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