Lärarhandledning

Flykt från 3000 meters höjd
Tom Sullivan

Ämne:

Om handledningarna:

Svenska och svenska som
andraspråk

Till boken Flykt från 3000 meters höjd
finns förutom denna lärarhandledning en
elevhandledning. Elevhandledningen kan eleverna
arbeta med på egen hand eller tillsammans med
andra. Vill man kan också elevhandledningen vara
grund för ett gemensamt klassarbete med boken.

Årskurs:
4-6

Antal lektioner:
2-8

I denna lärarhandledning presenteras boken.
Därefter ges förslag på hur Flykt från 3000 meters
höjd kan introduceras, en plan för gemensam
läsning och en avslutande diskussionsuppgift.

Handledningarna är gjorda av Jenny Edvardsson,
www.jennyedvardsson.se.
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Centralt innehåll
Svenska 4–6
▶ Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters
budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
▶ Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
▶ Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska
uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar,
såväl med som utan digitala verktyg.

Svenska som andraspråk 4–6
▶ Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters
budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
▶ Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
▶ Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska
uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar,
såväl med som utan digitala verktyg.

Boken
Olösta FBI-fall är en true crime-serie om otroliga brott som hänt i verkligheten. I boken
Flykt från 3000 meters höjd får man följa med in i ett känt fall som kallas NORJAK. Den 24
november 1971 går en man ombord på ett flygplan i Portland. Han är klädd i kostym och
har en portfölj med sig. När planet lyfter hotar mannen att detonera bomben han har i sin
väska, om han inte får 200 000 dollar i kontanter och två fallskärmar. Mannen får det han
ber om - och hoppar ut ur flygplanet på 3 000 meters höjd! Han försvinner utan ett spår.
Först 9 år senare gör man en märklig upptäckt. Vad är det man hittar?

Inför läsningen
Börja med att ta reda på elevernas bakgrundskunskaper. Gör det genom att ställa frågor
som:
▶ Vad är FBI?
▶ Var ligger Portland och Seattle? Visa gärna på en karta.
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▶ Vad är Boeing för något? Visa gärna en bild.
▶ Vad innebär det att ”kapa ett flyg”?
Introducera sedan boken. Läs upp titel och visa omslag. Beskriv att detta är en bok i en
serie. I serien får läsaren följa med in i en rad olika olösta fall eller brott. Just denna bok
handlar om en kapning.

Under läsningen
Gemensam läsning
Boken innehåller både text och bild. Låt eleverna läsa texten och undersöka bilderna.
Sina reflektioner kan de skriva ner i en läslogg. En enkel läslogg att utgå ifrån är den som
bygger på Aidan Chambers frågor till boksamtal. Loggen kan exempelvis se ut så här:

Gillar

Ogillar

Frågetecken

Mönster

Kopplingar
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Efter läsningen
Det här hände Cooper…
FBI tror att Cooper landade i sjön Merwin när Ariel. Visa bilder från detta område. Ta
exempelvis hjälp av Google Maps. Låt eleverna i grupper få fundera över Cooper och hans
kapning. Om han nu lyckades landa med pengarna, var är han i så fall? Vilka teorier har
eleverna? Låt dem diskutera och sedan presentera sina förslag för varandra.

Bokförlaget Hedvig ger ut lättlästa böcker för barn och vuxna.
Hos oss ska du som förmedlare eller läsare snabbt och enkelt få hjälp
med urval, tips och handledningar.
Våra böcker och handledningar hittar du på www.bokforlagethedvig.se
För mer inspiration, gå med i vår lättlästgrupp på Facebook, Lättlästpanelen!4

Elevhandledning

Flykt från 3000 meters höjd
Tom Sullivan

Boken
Olösta FBI-fall är en true crime-serie om otroliga brott som hänt i verkligheten. I boken
Flykt från 3000 meters höjd får du följa med in i det kända fallet NORJAK. Den 24
november 1971 går en man ombord på ett flygplan i Portland. Han är klädd i kostym och
har en portfölj med sig. När planet lyfter hotar mannen att detonera bomben han har i
sin väska, om han inte får 200 000 dollar i kontanter och två fallskärmar. Mannen får det
han ber om - och hoppar ut ur flygplanet på 3 000 meters höjd! Han försvinner utan ett
spår. Först 9 år senare gör man en märklig upptäckt. Vad är det man hittar?

Textfrågor
Till de olika kapitlen finns det frågor som du ska besvara. Innan du börjar läsa ett kapitel
är det bra om du har läst igenom frågorna så att du vet vad de handlar om. Som du
kommer att märka är en del frågor sådana där du hittar svaren direkt i texten. I andra
frågor behöver du själv dra slutsatser och läsa mellan raderna. Det finns också frågor
där du får komma med dina egna tankar och åsikter.

Del 1: Mannen med resväskan
1. Vem är mannen med resväskan?
2. Hur ser han ut?
3. Vad står det på lappen som mannen ger till flygvärdinnan?
4. Vilka är skillnaderna mellan att flyga då jämfört med att flyga nu?
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Del 2: Kravlistan
1. Vilka krav är det Cooper ställer?
2. Varför tror du att han vill ha så många fallskärmar?
3. Varför drar Cooper för alla fönster när planet har landat?
4. Förr var det vanligt med flygkapningar i USA. Vad berodde det på?

Del 3: Flykten
1. När planet landat i Seattle ställde Cooper nya krav. Vilka var hans nya krav?
2. Det finns de som menar att Cooper inte visste så mycket om fallskärmar. Varför
säger de så?
3. Flygkaptenen hör en duns. Vad är det som låter, tror du?

Del 4: Efterspelet
1. Var landade flygplanet?
2. Vad hade Cooper glömt på planet?
3. FBI lyckades säkra DNA från Cooper. Varifrån fick de DNA?
4. FBI och myndigheterna började söka efter Cooper men hittade honom inte.
Varför gjorde de inte det, tror du?

Del 5: Upptäckten
1. Den åttaåriga pojken Brian gjorde ett fynd när han var ute och vandrade med
sin familj. Vad hittade han för något?
2. Hur tror man att de 5 800 dollarna hamnade på en ödslig flodstrand?
3. Vart kan Cooper ha tagit vägen?

Del 6: Vem var D. B. Cooper?
1. FBI menar att Richard Floyd McCoy Jr skulle kunna vara Cooper. Vad är det som
gör att FBI har denna åsikt?
2. Pengarna som Cooper kom över vid kapningen har aldrig använts. Vad skulle det
kunna tyda på?
3. 1972 fattade det amerikanska luftfartsverket ett beslut. Vilket var det?
4. Vad är en Cooper-spak för något?
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Skriv en fortsättning
Vad hände egentligen med Cooper efter att han hoppat ut från flygplanet?
I denna uppgift får du möjlighet att skriva en rafflande fortsättning. Endast
din fantasi sätter gränser. Du kan skriva om Coopers fallskärmshopp, om hans
landning eller om vad som hände när han väl landat på marken. Kanske hade
han hjälp. Kanske fanns någon på plats vid sjön, någon som hämtade upp honom.
Kanske valde han att bosätta sig i vildmarken långt ifrån andra människor. Det
bestämmer du.
Din text ska skrivas som en berättelse. Den ska ha:
▶ En inledning
▶ Ett problem
▶ En lösning
▶ En avslutning
Glöm inte att beskriva Cooper och glöm inte att beskriva miljön. Just person- och
miljöbeskrivningar är ju något som ofta finns i berättande texter.
Din text kan vara 1-2 sidor lång.

Bokförlaget Hedvig ger ut lättlästa böcker för barn och vuxna.
Hos oss ska du som förmedlare eller läsare snabbt och enkelt få hjälp
med urval, tips och handledningar.
Våra böcker och handledningar hittar du på www.bokforlagethedvig.se

