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Tanarog, Yxkämpen.
Text Niklas Krog
Bild Nils-Petter Ekwall

Tanarog är en dvärg som lever med sitt folk i djupa grottor. De blir alltmer
inträngda av den hotande Besten. Tanarog har blivit varnad av de vuxna för att
gå upp i dagsljuset. Men han trotsar farorna och det visar sig vara räddningen för
dvärgfolket. En lättläst fantasybok i Tolkiens anda.

Den här lärarhandledningen är gjord under våren 2017 av Åsa Axelsson, 1-7
lärare på Skönadalsskolan tillsammans med Ninni Malmstedt och Christina
Strömwall, som båda arbetar som skolbibliotekarier i Kävlinge kommun.
Vår tanke är att du använder de delar som passar dig och din klass bäst.
Trevlig läsning!
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Innan läsningen
Lyssna till presentationen av boken innan ni börjar läsa
https://www.youtube.com/watch?v=Rjz41_u--6I
Titta på kartorna på insidan av boken. I drakarna finns det bokstäver, runor. Vet
du vilka som skrev med runor? Texten runtomkring är lite svår att läsa, det kallas
Kalligrafi och skrevs med gåspenna. Vad tror du en gåspenna är?
En ensam vaktpost
Var är vi när berättelsen börjar?
Hur beskriver författaren att dvärgar blir mycket gamla?
Hur gammal brukar en människa bli ungefär?
Vi vet att Besten är stor, har många armar och röda ögon. Hur tror du den mer
ser ut? Försök beskriva den för din kompis sa att hen ser den framför sig.
På vad sätt är dvärgarna modiga tycker du?
Bards son fick namnet Tanarog som betyder Kampfödd. Vet du vad ditt namn
betyder? (Det finns böcker om vad namn betyder på biblioteket.)
Om Tanarog hade varit en flicka, vad hade hon fått för namn tror du?
En grön värld utanför
Hur lång tid har gått mellan första och andra kapitlet?
Vad gör Tanarog ovanlig bland de andra dvärgbarnen?
Längtar du till någon annan plats?
Skägget och yxan är viktiga för en manlig dvärg. Om ni fick bestämma vilka tre
saker är viktigast för en människa? Diskutera med din kompis!
Bergäldsten berättar för Tanarog att drakarna var de första varelserna som kom
till Unadan. Varifrån tror du att dvärgarna kom? Varför flyttade de därifrån?

Tidens sal
En bildhuggare berättar dvärgarnas historia genom att knacka in deras
berättelse i bergväggen. Känner du till något liknande bland människorna?
Ett av dvärgbarnen kallas Lortis. Kan du gissa varför?

Besten vid bergets rötter
Dvärgarna hade grävt och grävt och fått mycket vackra grottrum, berättade
Bergäldsten för Tanarog. Rita ett av de fina grottrummen.
Vad betyder smäcker?
Hur tror du det känns att bo med en farlig best som granne?
Vad är du rädd för?
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Vad tror du att Tanarog har bestämt sig för att göra, om han kan och vågar?

Utkiksplatsen
Hur känns det när solen träffar ditt ansikte? Beskriv med så många ord som ni
kan.
Varför vill Tanarog både skratta och gråta när han känner solen mot sitt ansikte?
Vem tror du det är som har den mullrande dova rösten?

Is
Titta på bilden på sidan 42-43. Vilka ord passar till Tanarog just nu? Till Draken?

Prassel i löven
Vilka tror du det är som pratar så prassligt?

Bladhus
Gå till biblioteket och leta upp en bok där du kan se hur en ek ser ut. Läs också
på www.ne,se . Står det samma?
Titta på bilden på sidan 52-53. Gå sen ut och spana efter träd där du ser ett
ansikte eller en näsa eller en hand eller... Fotografera och döp din bild till något
fint. Skriv med snirkliga bokstäver som i bokens rubriker, fast på ditt eget sätt.
Bladhus har i 500 år trott att han heter Bladlus. Vad är en bladlus?
En dvärgyxa
Dvärgen som varit ute för länge sedan och satte yxan i Bladhus kom hem till
grottan och berättade om eldsprutande drakar, när det egentligen var en arg ek.
Det här blev ett rykte som alla dvärgar sedan dess trodde på. Har du varit med
om att rykten har spridits felaktigt?
Många djur kan bo i ett träd, fåglar, insekter och ekorrar och.... Bestäm dig för ett
djur som bor i Bladhus och gör en kort berättelse om det djuret (var i trädet bor
djuret, vad ser den, hur får den mat...)
En stor dag
Ta reda på hur en smed arbetar. Finns det smeder idag? Har du något hemma
som en smed tillverkat?
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Tanarog har drömmar om vad han vill göra, att vara i solen, fortsätta tala med
Bladhus.
Vad har du för drömmar?
Hur tror du Tanarog känner sig när han ljuger för sina föräldrar och när han inte
vill stå vakt med din far? Har du känt något liknande?
Vaktpost
Titta på bilden av Tanarogs frukost. Ser den ut som den du brukar äta? Gör en
bild av din frukost!
Tanarog svarar sin pappa att han gärna vill lära sig använda yxa fast han nog
egentligen inte vill det. Varför tror du han säger att han vill?

Tunga steg
Vad tror du menas med att “Tanarog tyckte om att lära känna den vackra yxan.”?
Vad tror du Tanarog bestämde sig för?
En draktjänst
Varför tror du att Is vill att Tanarog ska vara rädd för honom?
Har du hört träden prata. Vi har många ord som beskriver hur träd låter. Susa,
knaka, prassla... Kommer du på fler?
De andra träden har rotat sig och det gör Bladhus orolig. Diskutera om alla alltid
måste göra lika.

Besten
Hur tror du att det känns att vänta på en fara?
Jämför med getton under andra världskriget, De instängda människorna i Syrien,
en människa som är mycket sjuk…
Tanarog ljuger för Bergäldsten. Har du ljugit någon gång? Finns det tillfällen när
det är okej att ljuga?
Tanarog går ut igen fast han vet att han inte bör göra det. Vad tror du att han ska
göra?
En skogsvandring
Vad tror du Bladhus berättade om för Tanarog?
Tänk om du kunde bo uppe i ett träd. Hur hade du ordnat det för dig?
Om du inte hade varit människa, vad hade du velat vara då?
Bladhus berättar berättelser för Tanarog. Vem berättar för dig?
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En sista vandring
Rita en bild av Nidaros.
Bladhus tror att de andra träden ångrar sig, för att de stått still hela hösten,
medan han och Tanarog vandrat runt. Vad tror du, och varför?
Besten kommer!
Varför hjälper inte Tanarog de andra dvärgarna, utan ger sig ut istället?
Tanarog hamnade i en svart drakes gap. Vad kommer nu att hända?
Drakspråk
Nu är det nog dags att beskriva Tanarog. Tanarog är... Vilka ord passar in tycker
du?
Tanarog har fina vänner i Isdraken och Bladhus. Hur tycker du att en vän ska
vara?
Tanarog har lärt sig att drakar äter dvärgar, men Is äter inte upp Tanarog. Hur
kan det komma sig?
Kamp
Rita en serie över kampen mellan Besten, Bladhus och Tanarog. Gör serien 4
rutor lång (vik ett A4 papper så att du får 4 rutor). Bestäm vad du ska rita i alla
rutorna innan du börjar.
Ut i världen
Vad kommer att hända med Besten nu, tror du?
Äntligen får Tanarog berätta sanningen och slippa ljuga mer. Hur känner han sig
nu tror du?
En bra plats
Nu längtar säkert Tanarog och Bladhus till våren då de kan börja tala med
varandra igen. Vad längtar du efter?
Vinter
Var det ett bra slut? Vad kommer att hända till våren?
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Efter läsningen
Det finns många fler böcker om dvärgen Tanarog även om han i fortsättningarna
kallas för Tann.
Skogsflickan, Bestens håla, Drakmötet, Nidaros vrede, Dräparen, Havet,
Ömannen, Faram den store, Dvärgarna och Trollkrig.
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