Nämnarens kryptoskola

5. Rövarspråket – lärarsida

D

et är lätt att tala rövarspråket. Man bara dubbelskriver varje konsonant
och sätter bokstaven O emellan. De första exemplen går man lämpligen igenom med klassen/gruppen på tavlan. Då syns principen tydligt.
Allt eftersom eleverna blir säkrare går man över till att prata rövarspråket.
Många elever blir så entusiastiska att de övar på egen hand mellan lektionerna
och snabbt blir mycket duktiga. Man kan öva rövarspråket några minuter varje
kryptolektion.

Kommentarer, ledtrådar och facit
Övning 5A: Svar: KOKOMOM INONTOTE HOHITOT
Övning 5B: Det underlätta tolkningen om man gör ett lodrätt streck mellan de
bokstavsgrupper som skall bli en klartextbokstav: HOH|A|NON HOH|A|ROR
E|NON HOH|U|NON|DOD !
Svar: Han har en hund!
Övning 5C: Svar: Jag heter Magnus. Vad heter du? / Jag heter........
Övning 5E: Samma som rövarspråket men med bokstaven E i stället för O
mellan de dubbelskrivna konsonanterna. Svar: Jag tycker om honung.
Övning 5F: Man kan leta efter bokstäver och bokstavsgrupper som förekommer ofta. Är de kanske onödiga? Den som ”krypterat” har lagt till OD efter
varje konsonant. Stryk dem. Det som är kvar blir klartexten. Svar: Min bästa
vän heter Nasse.
Övning 5G: Leta också här efter bokstäver som förekommer ofta. Det står BO
före varje konsonant. Stryk dem. Svar: Christoffer Robin.
Övning 5H: Samma som rövarspråket men varje ord är skrivet baklänges. Om
man först tar bort alla dubbelskrivna bokstäver med deras O emellan blir det:
REGIT RATTUKS DITLLA.
Man ser nog snart att det sista ordet är bakvänt. Om man då prövar att vända
alla orden får man svaret.
Svar: Tiger skuttar alltid. (”Alltid skuttar Tiger” kan också godkännas.)
Övning 5I: Här ser man att det finns för många T för att vara vanlig klartext.
Man ser också att de förekommer parvis. Stryk alla T. Då ser man svaret. Den
som ”krypterat” har satt ett T före och ett T efter varje vokal.
Svar: Uggla är vis och kan skriva.
Övning 5J: Svar: Nalle Puh
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Rövarspråket
Om du vill prata med en kompis och inte vill att någon annan skall förstå
vad du säger, kan ni använda rövarspråket.
Gör så här: Dubblera alla konsonanter och sätt ett O emellan.
Låt vokalerna vara som de är.
Här är ett exempel.

Klart språk: Akta dig!

A är en vokal så den låter vi vara: A
K är en konsonant så den blir KOK
T är också en konsonant så den blir TOT
A låter vi också vara. A
Det första ordet Akta blir alltså 		

A KOK TOT A.

Det andra ordet dig blir på samma sätt
Akta dig! blir alltså på rövarspråket

DOD I GOG.

AKOKTOTA DODIGOG !

Övning 5A

Klart språk: Kom inte hit!
På rövarspråket:

								

Kolla resultatet med en kompis.
Övning 5B

Vad står det här? HOHANON HOHAROR ENON HOHUNONDOD .
Klart språk: 									
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Övning 5C

På rövarspråket: JOJAGOG HOHETOTEROR MOMAGOGNONUSOS.
VOVADOD HOHETOTEROR DODU ?
Klart språk: 										
												
Svara på rövarspråket:
JOJAGOG HOHETOTEROR 							
Övning 5D

Arbeta två och två. Prata rövarspråk med varandra. Till en början kan det
vara bra att skriva ner meningen på rövarspråk på ett papper och lämna
det till kompisen.

Utmaningar
Övning 5E

Den här kryptotexten påminner om rövarspråket. Vad står det?
Krypto: JEJAGEG TETYCECKEKERER OMEM HEHONENUNENGEG
Klartext: 											
												
På nästa sida kommer fler texter som liknar rövarspråket. Försök att forcera dem. Forcera betyder att översätta till klartext utan att veta hur kryptören har gjort. Kryptören är den som har krypterat.
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Övning 5F

Krypto: MODINOD
NODASODSODE

BODÄSODTODA VODÄNOD HODETODEROD

Klartext: 											
												
Övning 5G

Krypto: BOCBOHBORIBOSBOTOBOFBOFEBOR BOROBOBIBON
Klartext: 											
												

Övning 5H

Krypto: ROREGOGITOT RORATOTTOTUKOKSOS DODITOTLOLLOLA
Klartext: 											
												
Övning 5I

Krypto: TUTGGLTAT TÄTR VTITS TOTCH KTATN SKRTITVTAT
Klartext: 											
												
Övning 5J

Klartexterna på denna sida kommer från en bok som handlar om en liten
björn.
Vad heter björnen? 									
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