Eksempel på elevernes interviewspørgsmål til
Nicole Boyle Rødtnes – Ilttyv
Strandskolen: rød - Århus Friskole: blå - Skjoldhøjskolen: grøn

BOGENS TILBLIVELSE:
• Hvordan kom du på handlingen?
• Hvordan fandt du på dine personer?
• Ville du gerne lave bogen til en film?
• Hvor lang tid tog det dig at skrive bogen?
• Hvordan fandt du på titlen ”ilttyv?
• Mangler der ikke lidt glæde i bogen?
BOGENS VERDEN:
• Hvordan blev verdenen forurenet?
• Hvor mange mennesker er der i verden
over sløret?
• Hvordan ser de andre byer ud?
• Hvem byggede sløret?
• Man kan gå på sløret, men man kan
også falde igennem det. Hvor meget
vægt skal man bruge for at falde gennem sløret?
• Hvor får de vand fra? – i bogen virker
vandmangel ikke som noget de går op i
men er det ikke også forurenet?
VORES VERDEN:
• Tror du at vores verden kunne blive som
i bogen, hvis vi ikke passer på klimaet
og på den måde får verden til at gå
under?
• Er du bange for det vi gør ved miljøet, og er det derfor at du har skrevet
bogen?
• Tror du at verden i virkeligheden kunne
løbe tør for ilt?

VORES VERDEN <> BOGENS VERDEN:
• Hvordan kan man bygge så stort et
slør? Er det overhovedet muligt?
• Hvor meget ilt har et menneske brug for
i døgnet? Og hvor meget fylder det, hvis
man skal have det på flaske?
• Hvilken type stråling ville give de skader,
som karaktererne i Ilttyv har?
SHAY:
• Kan Shay lide sin mor?
• Hvorfor opsøger Shay ikke sin mor?
MARTON:
• Hvordan fik du idéen til Marton?
• Er Marton god eller ond?
ETISKE SPØRGSMÅL:
• Da Shay giver sin halskæde væk for ilt,
træffer hun en meget svær beslutning.
Hvor meget ville du give væk for at
leve?
• Er det okay at forlade sine børn og
familie for at tjene penge?
• Vil du ofre dit liv for andres liv?
• Er det ok, at de rige fylder deres huse op
med ilt, når der er folk, der dør, fordi de
mangler ilt?
• Skal man altid være loyal mod sin
familie, uanset konsekvenserne for en
selv?

