
Kriget om källan (Cannie Möller) 

Några frågor att fundera över efter kapitel 1 och 2 

 

1. Finns det likheter och/eller skillnader mellan 

miljön/omständigheterna/människorna i Kriget om källan och 

ditt eget framtidsscenario du gjorde förra veckan? 

 

 

 

 

 

2. Kommentera brobygget som symbol. Vad tycker du den står  

för? 

 

 

3. Vilken kandidat – Signe eller Karl – hade du lagt din röst på? 

Motivera. 

 

 

 

4. Beskriv Anjos karaktär lite mer ingående. Vad får du för bild av 

henne? 

 

 

5. Vad har egentligen hänt med människorna, jorden och klimatet? 

 

 

 

 

6. Vad tror du om fortsättningen? 

  



Kriget om källan (Cannie Möller) 

Kapitel 3-6 

 

1. Anjo har berättat att källan börjat sina och stämningen i 

Dalbyn är upprörd. Signe, den förre hövdingens fru, tar till 

orda. Vad är hennes förslag? 

 

2. ”Då hörs plötsligt Karls röst i mörkret.” (s.19). Han tror inte 

bara att den torra sommaren är orsak till den låga vattennivån. 

Vad har han för tänkbar förklaring och vad vill han göra? 

 

3. Varför tror du Karl får så många människor att lyssna på 

honom? 

 

4. Vad gör sedan Dalbyborna med källan? 

 

5. Kommentera barnens roll i byarna. Hur lever de? Vad bidrar de 

med? Hur påverkas de av det som nu händer? Vad vet de om 

tidigare generationers människor, samhällen och livsvillkor? 

 

6. Anjo är nära vän med Marja från Bergsbyn. Kommer deras 

vänskap att påverkas tror du? 

 

7. Ulf blir den som försöker gå emot Karls beslut. Vad gör han och 

varför stöttas han inte av någon? 

 

8. Förklara Karls känslor kring hövdingarollen. 

 

9. Fröken i skolan engageras i kampen. Vad gör hon? 

 

    10. Jämför handlingen i boken med vår egen värld. Kommentera. 



Kriget om källan (Cannie Möller) 

Del 3 och 4 – slutdiskussion 

 

1. Beskriv livet i de två byarna innan konflikten kring källan bröt 

ut. Hur levde man? Vad levde man av? Barnens roll? Miljön? 

Annat? 

2. Vad är den egentliga orsaken att kriget bryter ut, tycker du? 

3. Varför är det så många som fortsätter att följa Karl? 

4. Välj ut tre viktiga scener i boken där man skulle önska att någon 

eller några skulle ha handlat annorlunda för att undvika den 

fortsatta utvecklingen. Beskriv också den vändning du skulle 

vilja att scenen fick. 

5. Nämn tre personer i berättelsen du tycker gör något klokt, 

modigt eller på något sätt är ett föredöme. Motivera ditt val. 

6. Ge exempel på människor eller grupper av människor idag som 

visat på föredömligt agerande. 

7. Vad var det egentligen som hände under teknikåldern (giftet, 

Signes fötter, alla böcker m.m.)? 

8. Egna kommentarer: 

 

 

 
 


