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One Book, One Chalmers (OBOC) är en bokklubb där hela Chalmers – studenter såväl 
som anställda – får möjlighet att läsa en och samma bok för att lyfta viktiga frågor. 
Tillsammans med Chalmers Students for Sustainability har vi i år valt Maja Lundes bok 
Blå (The End of the Ocean). Använd gärna denna guide i din läsning eller för att 
starta en egen bokcirkel.



bokcirkelregler

R = respect / respekt
Respektera varandras åsikter även, och speciellt, 
ifall vi inte är överens. Inga nedsättande 
kommentarer är tillåtna. 

O = openness / öppenhet
Var ärlig – mer respekt kan man inte visa. Var 
öppen med vad du verkligen tycker i frågan som 
diskuteras. Detta underlättar om vi ska kunna lära 
oss av varandra. Det betyder också att om något 
sägs som du tycker är stötande är det ditt uppdrag 
att säga till. Låt talaren avsluta och tala sedan om 
på vilket sätt du inte håller med.

P = participation / deltagande
Se till att alla får en chans att delta i samtalet. Tala 
kortfattat och håll dig till ämnet. Om du redan 
pratat en del, lämna över ordet till någon som inte 
pratat så mycket. Om du inte sagt så mycket, dela 
gärna med dig av dina tankar så att gruppen kan 
komma vidare i samtalet. 

E = education / lyssna 
Alla är med för att lära, växa och dela, så lyssna 
på varandra och försök förstå. Samtalsledarna är 
inte experter utan är bara med för att leda 
samtalet vidare.

S = sensitivity / ödmjukhet
Använd “jag” när du talar. Dvs du tala bara för dig 
själv och representerar inte någon grupp som du 
tillhör och kom ihåg att andra också bara talar i 
egen sak.  

För att alla i bokcirkeln ska 
känna sig välkomna 

uppmanar vi er alla “to learn 
the ROPES” - dvs följ 

reglerna härintill. Vi har 
anpassat reglerna som vi 

hämtat från Goodreads för 
MIT Reads!, som är en 
liknande  bokklubb på 

Massachusetts Institute of 
Technology.
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OBOC-gruppen anordnar flera tillfällen att diskutera boken och alla på Chalmers 
är välkomna att delta. För tider, se www.lib.chalmers.se/oboc. Vill du hellre, eller 
också, bjuda in till en egen bokcirkel följer här några punkter att fundera över. 

starta din egen bokcirkel

1. 5-7 personer är lagom. Fler personer går bra men då är det svårt för alla att 
komma till tals i samma diskussion. Om man är fler kan man ju dela 
upp sig i mindre samtalsgrupper.

2. Använd Facebook och Twitter för att hitta deltagare eller fråga helt enkelt 
någon kursare! Eller fundera på om du redan ingår i en grupp där en 
bokcirkel skulle vara välkommen.

3. Att träffas IRL är roligt, men för att öka säkerhet överväg ett möte online via 
Zoom, Skype, Slack, eller vilken plattform du nu föredrar.

4. First rule of book club? Du bestämmer - MEN!

• Var överens om att det är OK att inte vara överens. Det blir ingen 
diskussion om alla är överens om allt, men en bokklubb är inte Fightclub.

• Ska man ha läst ut boken? Inte nödvändigt, men prata om vilka 
förväntningar ni har.

• Sätt ihop en regel om att tex inte använda spoilers, stäm av hur långt i 
boken alla har hunnit innan ni börjar diskutera och håll er sen till det innehåll 
som alla har hunnit att läsa..

5. För att få igång samtalet använd gärna frågorna på nästa sida. 
Förhoppningsvis har du även egna frågor som du vill veta vad andra i 
gruppen tänker kring. Det finns också många mer generella frågor online 
för bokcirklar.

6. Öva på att säga "Någon annan som har något att säga?" framför spegeln, 
vare sig det är du som vanligtvis håller låda eller är den som mest 
lyssnar. Om det är du som bjudit in de andra kanske du kan försöka 
leda samtalet så alla får en chans att göra sig hörda.



1. I början av boken säger Signe att ungdomar inte ser henne därför att
“ingen ser gamla tanter”. I samma stycke säger hon också “ingen nämner
isen, inte ett ord om isen”. Varför, tror du, kopplar Lunde ihop Signe och
isen på detta sätt?

2. Historien skiftar mellan Signes berättelse i nutid och Davids år 2041.
Varför, tror du, har författaren valt två skilda tidsperioder? Hur anknyter
deras historier och liv till varandra och vad tror du författaren försöker säga
om en möjlig framtid?

3. Diskutera de olika karaktärernas förhållande till vatten. Hur skiljer sig
Signes syn  från Magnus? Hur påverkar det deras förhållande?Jämför med
hur David och Lou ser på vatten som något dyrbart och livsviktigt

4. David är en ung pappa med lite erfarenhet. Hur utvecklas hans
förhållande till Lou och hans roll som pappa och hur mycket av det beror
på den pågående miljökatastrofen? På vilket sätt skiljer sig Lous liv från
hur Signe minns sin barndom?

5. Signe minns hur Magnus “pratade om hur annorlunda allt skulle bli, utan
att mena det” och sen fortsätter hon med att fundera över hur nästa
generation inte heller bryr sig om viktiga saker. Hur rättvist tycker du det
är, speciellt med tanke på David och Lou, som är en generation som
följer på Signes? Till vilken grad, tycker du att det här med att säga saker
utan att mena dem också beskriver hur vår samhälle fungerar idag?

7. Varför, tror du, har författaren valt att skriva en skönlitterär bok om
klimatförändring istället för en faktabok? Hur påverkar karaktärer och
händelseförlopp i berättelsen vår förmåga att relatera till verkliga problem
med torka och okontrollerbara bränder?

8. Jämför hur Signe och David använder båten Blå. På vilket sätt är
användandet praktiskt/opraktiskt, hoppfullt/cyniskt?

9. Vad tror du händer med Signe och Magnus efter historiens slut? Kommer
deras förhållande att utvecklas och hur? Varför tror du det?

10. Vad tror du händer med  David, Lou och Marguerite efter historiens slut?
Kommer det börja regna? Varför tror du det?

diskussionsfrågor till Blå
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boktips

▲Binas historia, av Maja Lunde
Tre berättelser ur olika tidsåldrar vävs ihop kring bin. Följ
forskaren William som 1852 försöker bygga den perfekta
bikupan, biodlaren George som 2007 chockas av bidöden
och Tao som 2098 lever i en värld där bina helt dött ut.

▲Slutet, av Mats Strandberg
Det är sommar och världen ser ut precis som vanligt. Men
du vet vad som är på väg. Om en månad är vi alla borta.
Vad vill du göra den sista tiden? Vem vill du vara med när
allt tar slut? Och vad spelar ett liv mer eller mindre för roll?

◎Cloud Atlas, by David Mitchell
Like Blå, this novel follows different characters along multiple
timelines, ultimately showing that humanity is profoundly
connected.

◎The Water Knife, by Paolo Bacigalupi
In the near future, this novel depicts water as scarce. Will
only the rich have sufficient water, or will a new water source
bring hope to the needy? Assassins, refugees, and
journalists try to survive — and further their own agendas.

▲When the Rivers Run Dry, by Fred Pearce
This non-fiction book chronicles a journalist’s travels through
30 countries examining water resources. In doing so, he tells
a story of the world water crisis.

◎▲The Sixth Extinction, by Elizabeth Kolbert
This non-fiction book, which won a Pulitzer Prize, explores
the disappearances of natural elements all around us.

▲Den obeboeliga planeten, av David Wallace-Wells
”Jag lovar er, det är mycket värre än ni tror”. I boken försöker
han ge en sannare bild av klimatförändringarnas förödande
konsekvenser, i polemik mot det önsketänkande som velat
tona ner efterverkningarna.

▲Gör skillnad!, av Emma Sundh, Maria Soxbo och
Johanna Nilsson

Omvandla klimatångesten till engagemang med hjälp av 
experter, hårda siffror och inspiration som visar hur man steg 
för steg kan leva ett mer hållbart liv.

Om du gillade Blå, följer 
här några förslag på 

vidare läsning. Listan 
innehåller både skön- och 

facklitteratur så välj vad 
som passar dig och 

fortsätt diskutera frågor 
som lyftes under 

läsningen av Blå.

Titlar markerade med ▲ 
finns att lånas via 

Chalmers biblitoek

Titlar markerade med ◎ 
finns att lånas via
Stadsbiblioteket.
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