
 

 

 

FRA IDÉ TIL BOK 

  

Forfatterbesøk med Steffen Sørum 

 

Hvordan ble akkurat den boka akkurat slik? Visste du at forfatteren 

sannsynligvis har skrevet om hver eneste setning så mange som fire ganger? 

Og at forfatteren som regel må kutte nesten like mye som han har skrevet?  

I denne dobbelttimen får elevene møte Steffen Sørum, som både er forfatter 

selv og i full jobb som forlagsredaktør. Steffen har vært med på å utvikle 

bokserier, vunnet priser og sett internasjonale suksesser bli til.  

 

OPPLEGG 

Steffen Sørum vil fortelle om prosessen fra forfatteren får en idé til boka blir utgitt. 

Elevene får innblikk i forfatterens arbeidsprosess, men også hvordan redaktørene og 

forlagene tenker når de velger ut det manuset av flere hundre innsendte som skal bli 

høstens storsatsing eller hvordan forfattere bygges opp. 

Steffen viser til unike eksempler fra sin hverdag både som forfatter og forlagsredaktør. 

Han forteller energisk om egne erfaringer og visualiserer arbeidet og prosessene med 

morsomme eksempler.  

Den ene dobbelttimen jobber elevene med konkrete skriveoppgaver. Steffen legger vekt 

på å få elevene til ikke bare å skrive bedre, men også lese bedre. Derfor blir det aktiv 

gjennomgang av alle tekstene i plenum. Gjennom konkrete eksempler fra eget og andres 

forfatterskap, viser han hvordan tekster med enkle grep kan bli mer virkningsfulle og 

bedre. Mange av tipsene kan godt benyttes til andre fag enn kreativ skriving. Målet er å 

øke språkbevisstheten og gi elevene mer lyst til å jobbe med egne tekster både på 

skolen, blogging og i sosiale medier.  

 

OM FORFATTEREN 

Steffen René Marandon Sørum (f. 1976) er forlagsredaktør og forfatter. Han skriver for 

både for barn, ungdom og voksne. Som redaktør har han hjulpet hundrevis av forfattere 

med deres manus. Forfattere som har vunnet priser, vært bestselgere og blitt oversatt til 

en rekke språk. Steffen ble nominert til årets redaktør 2015 og har vært inne på 

bestselgerlisten.  

 

 

UTGIVELSER 

 



Dødsengler 2 (Ungdomsbok, Aschehoug, 2013) 

Dødsengler 1 (Ungdomsbok, Aschehoug, 2011) 

En faktahest om korsfarerne (Fagbok for barn og ungdom, Aschehoug, 2010) 

Korsfarerne 4. Saladins felle. (Barnebok, Aschehoug, 2009) 

Korsfarerne 5. Beleiret (Barnebok, Aschehoug, 2009) 

Korsfarerne 2. (Barnebok, Aschehoug, 2008) 

Korsfarerne 3. Tempelherrenes hemmelighet (Barnebok, Aschehoug, 2008) 

Korsfarerne 1 (Barnebok, Aschehoug, 2007) 

Legg cricket på is (Roman, Oktober, 2007) 

Fundamentalt nå (Roman, Oktober, 2002) 

Du elsker meg (Roman, Tiden, 2000) 

 

 

FORBEREDELSER 

Elevene bør ha lest tekstutdraget fra Dødsengler før forfatterbesøket. Det skal alltid være 

en lærer til stede under gjennomføring, aller helst norsklærer.  

 

 

KONTAKTINFO  

Hanne Bru Gabrielsen / Norsk Forfattersentrum 

hanne@forfattersentrum.no, Tlf: 930 09 790  

mailto:hanne@forfattersentrum.no

