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HUR MAN ANVÄNDER ETT KODHJUL 

 
I boken Kod:Orestes av Maria Engstrand hittar Malin och Orestes ett 
brev från 1800-talet, med ett hemligt kodat meddelande.  
Att koda kan vara bra till allt möjligt. Kanske för att skicka hemliga 
meddelanden till kompisarna?  
 
Gör ett kodhjul 
Vill du skriva ut ett kodhjul så finns det på http://barnensbibliotek.se/hemlig 
Klipp ut de två hjulen och fäst ihop med en påsnit av metall, en liten skruv eller 
en sån där snodd som ofta finns runt sladdar. 

   
 
Så här använder du kodhjulet 
När man ska använda ett kodhjul, måste man först bestämma en Nyckel. Nyckeln är som ett lösenord 
till koden. Du och dina vänner bestämmer den tillsammans – och sen måste ni hålla den hemlig för 
alla andra förstås! 
 
Det enkla sättet 
Det enklaste sättet att skriva hemliga meddelanden med ett kodhjul är att använda en BOKSTAV som 
Nyckel.  
 
Om man väljer Nyckeln som bokstaven ”O” – så vrider man det lilla hjulet på kodsnurran, så att O 

står mitt emot på det stora hjulet.  
 

NYCKEL: O 
 

 
 

Sen, när man kodar, byter man bokstäverna på det stora hjulet mot dem som står mittemot, fast på 
det lilla hjulet.  
 
Så om du vill berätta för dina vänner att ni ska ses i en hemlig koja, kan du koda det så här:  
 

 

O O O O 

Meddelande k o j a 
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KOD Y Ö X O 
 
Står det YÖXO på lappen du skickar till kompisarna, kan ingen gissa att det i själva verket betyder 
koja…  
 
Sådan här kod, eller chiffer, har man känt till i säkert 1000 år och det kallas ibland CEASAR-CHIFFER. 
Men det finns ett problem – det är inte så svårt att knäcka ett Ceasar-chiffer om man har ett kodhjul 
och är riktigt envis. Det är bara att testa en bokstav i taget.  
 
Det svåra sättet 
Man kan göra det svårare! I stället för att nyckeln är en BOKSTAV, kan vi välja att nyckeln är ett ORD! 
 
Om vi väljer att nyckeln är ordet BOK. 
 

NYCKEL: BOK 
 

     
  B    O    K 
 
Då vrider man på det lilla hjulet varje gång man ska koda en ny bokstav! 
 

Första bokstaven kodas när  står på B (första bokstaven i BOK) 

Andra bokstaven kodas när  står på O (andra bokstaven i BOK) 

Tredje bokstaven kodas när  står på K (tredje bokstaven i BOK) 
 
Fjärde bokstaven… ja hur gör man om meddelandet som ska kodas är längre än nyckelordet? Då 
börjar man bara om med första bokstaven i nyckelordet igen! 
 
Vi provar med att koda meddelandet ”koja” som förut: 
 

 

B O K B 

Meddelande k o j a 
KOD L Ö T B 

 
Nu blev ”koja” till LÖTB.  
 
Och den här koden är riktigt svår att knäcka! Den uppfanns på 1600-talet och det tog nästan 
trehundra år innan någon lyckades lösa den. Den här koden kallas ”VIGINERE-CHIFFER” 
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Maria Engstrand skrev instruktionen för barnensbibliotek.se 20190311. Kodhjulet har Opal förlag 
tagit fram. 


