
Får jag be om största möjliga tyyystnad!

Ett digitalt escape room för åk 1-3 som 
bygger på Martin Widmarks bok 
Cirkusmysteriet.
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I detta Escape room finns 6 uppdrag som man 
måste lösa för att hitta delar till den kod man 
behöver för att lösa uppdraget. 

Genom introduktionsberättelsen har ni fått veta 
att Cirkusdirektören är inlåst i en cirkusvagn. 

För att cirkusföreställningen ska kunna börja 
måste ni lösa uppdragen och skaffa er den 
åttasiffriga kod som går till kodlåset på 
Cirkusvagnen.

Här hittar ni spelet:

https://forms.gle/KKhn6qmeB1ATuUH5A

https://forms.gle/KKhn6qmeB1ATuUH5A


Förberedelser

• Du behöver skriva ut och kopiera upp ett kodformulär till 
varje par/ grupp som ska göra uppdragen. (Sist i denna PDF) 
De kan även behöva kladdpapper att göra beräkningar på.

• Skriv ut ledtrådskorten och dela ut ett till varje par/grupp som
de kan välja att använda närsomhelst under “spelet”

• Du behöver också ge dem denna länk för att starta.

https://forms.gle/KKhn6qmeB1ATuUH5A

• Om du som lärare vill ha koll på uppdragen så
rekommenderar jag att du skriver ut denna presentation.

https://forms.gle/KKhn6qmeB1ATuUH5A


Instruktioner

• Läs uppdragsbrevet för eleverna.

• Förklara för eleverna att de ska lösa olika uppdrag digitalt på
en gemensam dator/cromebook och när de löst ett uppdrag
ska de skriva i svaret på uppgiften.

• Om de svarar rätt kommer de vidare, svarar de fel får de 
försöka igen.

• Vartefter de löser uppdragen och får siffror till sin kod ska de 
skriva in dessa i kodformuläret. De behöver ha den åttaiffriga
koden för att låsa upp dörren.

• Dela in eleverna i par/grupper, dela ut ledtrådskort och sätt
igång!



Får jag be om största möjliga TYYYSTNAD…

• Du ska gå på cirkusföreställning hos Cirkus Splendido
med dina kompisar men när du väl kommer dit får du 
höra att Ali Pascha – världens starkaste man under 
eftermiddagen blivit sur på Cirkusdirektören och jagat
in honom i en cirkusvagn. Dörren har sedan gått i
baklås och måste låsas upp med en hemlig kod. 

• Tillsammans med dina kompisar måste du rädda
kvällens föreställning genom att klara flera olika
uppdrag och lista ut den åttasiffriga koden som behövs
för att öppna dörren till cirkusvagnen där
Cirkusdirektören är inlåst.

Lycka till!



Uppdrag 1

Eleverna ska räkna ut hur mycket ballongflickan ska ta betalt och
svara med enbart siffror.

Ballongflickan säljer popcorn i cirkuskiosken. Hon säljer 5 st
popcornsstrutar som kostar 10 kr styck. Hur mycket ska hon ta 
betalt i kronor?

Till Kodformuläret: 

Hur många röda ballonger finns på bilden?



Uppdrag 2

I detta uppdrag ska eleverna svara på fyra olika frågor som handlar om händelser
och karaktärer i Martin Widmarks bok Cirkusmysteriet. För att komma vidare
till nästa fråga måste eleverna svara rätt på frågan. 

För att komma vidare till nästa uppdrag ska eleverna addera summan av de tal
som de fått utifrån sina rätta svar.  3+4+2+4=13

Till kodformuläret : 

Eleverna ska skriva summan av de tal som de fått genom att svara rätt på de olika
frågorna. 3+4 +2+4 = 13  (De fyller alltså i två rutor i kodformuläret)   



Uppdrag 3
Här ska eleverna räkna ut hur många ben cirkusens 6 hästar har 

tillsammans. Svarar eleverna rätt kommer de till ett pussel som man når 

genom att klicka på en länk. Eleverna skall tillsammans lägga pusslet och 

sedan räkna antalet pusselbitar.

Till kodformuläret:

Eleverna ska räkna antalet pusselbitar och skriva talet i formuläret. 

(Även här fylls två rutor i formuläret)



Uppdrag 4
Här ska eleverna svara på ännu en fråga utifrån textinnehållet  i 

Cirkusmysteriet. De ska kryssa för rätt namn för Ballongflickans apa. 

Skulle inte eleverna komma ihåg kan det vara bra att ha boken tillgänglig i 

klassrummet.

Till kodformuläret:

Här ska eleverna först fundera ut vad Bobo är för en figur (clown) och 

sedan räkna antalet bokstäver i ordet. Siffran skrivs sedan in i 

kodformuläret.



Uppdrag 5
I det här uppdraget har trollkarlen Trocadero trollat runt bokstäver så de 

har hamnat huller om buller. Elevernas uppgiften är att tillsammans 

försöka lista ut vad bokstäverna bildar för ord och skriva ordet för att 

komma vidare i spelet. Ordet ska skrivas med versaler och det blir ett par 

bokstäver över när eleverna bildat ordet CIRKUSDIREKTÖR

Till kodformuläret:

För att få sin siffra till kodformuläret ska eleverna titta på bilden och 

räkna antalet fönster och dörrar på cirkusvagnarna.



Uppdrag 6
I den här uppgiften ska eleverna räkna ut hur mycket pengar biljettflickan

får in under kvällens föreställning. Biljetterna kostar 70 kr st och det är 

100 personer som beställt biljetter. Eleverna ska kryssa för rätt svar för att 

komma vidare.

Till kodformuläret:

För att få sin siffra till kodformuläret ska eleverna titta på en liten 

filmsnutt där en jonglör jonglerar med några olika saker. Eleverna måste 

vara uppmärksamma och räkna antalet saker. Några saker som han 

jonglerar med är samma och de ska då inte räknas mer än en gång. I 

kodformuläret ska eleverna skriva antalet saker som jonglören jonglerade 

med. 



Lås upp dörren!

• Här ska eleverna skriva den 
kod av siffror som de samlat i sitt

kodformulär.

• Belöningen är att titta på en
liten cirkusföreställning samt få

en hälsning från
Cirkusdirektören.

51315575



Uppdrag 1: Svar: 50 Siffra till kodlåset: 5

Uppdrag 2: Svar:  3, 4, 2, 4 Siffror till kodlåset: 13

Uppdrag 3: Svar: 24 Siffror till kodlåset: 15

Uppdrag 4: Svar: Sylvester Siffra till kodlåset: 5

Uppdrag 5: Svar: CIRKUSDIREKTÖR   Siffra till kodlåset: 7

Uppdrag 6: Svar: 7000 kr Siffra till kodlåset: 5

Koden för att låsa upp dörren: 51315575

FACIT



Ledtrådskort



Kodformulär
Koden som låser upp dörren till Cirkusvagnen


