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Kapitel 1 och 2 

1. När utspelas berättelsen? 

2. Var utspelas den? 

3. Vad i texten får dig att tro det? Leta efter tidsmarkörer och platsmarkörer.  

(Om boken läses högt för klassen kan eleverna räcka upp handen när de hittar en tids- 

eller platsmarkör.) 

4. Varför är källan så viktig för folket i dalbyn och bergsbyn? 

  

Kapitel 3 

Både Signe och Karl vill bli hövding i dalbyn. De har olika planer för hur man ska lösa 

problemet med källan som håller på att sina.  

1. Vad tycker Signe att man ska göra?  

2. Vad tycker Karl att man ska göra?  

3. Varför väljer folket Karl till hövding, tror du?  

4. Vem av dem hade du röstat på? Varför? 

  

Kapitel 5 

1. Varför börjar barnen bråka på stora vedsamlardagen?  

2. Vad tror du kommer att hända med folken i dalbyn och i bergsbyn?  

3. Hur vill Anjos pappa Ulf lösa konflikten med bergsbyn? 

 

  

Kapitel 6 

1. Alla i byn håller inte med Karl. Varför protesterar de inte mot hans krigsplaner? 



2. Vid vapenträningen på ängen försöker Ulf få Karl att låsa in vapnen. Under ett kort 

ögonblick står alla männen stilla och väntar på vad som ska ske. Varför är det ingen av 

dem som ställer sig på Ulfs sida?  

3. Även barnen måste hjälpa till att försvara byn. Vad är det som gör att pojken Roland 

kan förvandlas från en som ”brukar gråta hysteriskt när han slår sig och får syn på 

några droppar blod på knät” till en som inte tvekar att sticka en kniv i en get? 

  

Kapitel 9 

1. Hur påverkas vänskapen mellan Anjo och Marja av stridigheterna? Ge exempel! 

  

Kapitel 11 

På sidan 68 kan man läsa hur det går när dalbyns krigare försöker ta sig uppför berget. 

”När skogen börjar brinna springer männen från dalen i vild oordning. Ännu skulle de kunna 

vända om. Välja vägen tillbaka ner mot dalen. Men de följer Karl – uppåt. Ingen kan tänka nu. 

Bara följa sin ledare. Han som lovat dem seger.”  

1. Varför vänder männen inte om? 

  

Kapitel 12 

1. Ola är Karls son. I början följer han sin far och gör som han men under striden mot 

bergsbyn ändrar han sig. Vad är det som får honom att vända sig mot sin far? 

2. En avgörande händelse som påverkar stridens utgång äger rum vid källan. Barnen och 

kvinnorna får stopp på striderna. Hur gör de det?  

3. Vad är det som gör att de lyckas stoppa de krigande männen? 

  

Kapitel 13 

Plocka ut en enda mening i kapitel 13 som är avgörande för handlingen. Vilken mening väljer 

du? Varför? 

  

Kapitel 14 och 16 

1. I boken talas det om ”teknikåldern”. Vilken tid är det som menas med det?  

2. Vad hände med teknikåldern och de människor som levde då? Varför det, tror du?  

3. Vilken nytta har människorna i dalbyn och bergsbyn av sina förfäders uppfinningar? 


