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Hvem er jeg – og hva er Forfatterskolen? 
  

➢ Kristine Storli Henningsen – forfatter og rektor på Forfatterskolen. 

➢ Skrevet 30 bøker i ulike sjangre (roman, krim, dokumentar, selvhjelp, serieroman) som er utgitt på ulike forlag (Gyldendal, 
Cappelen Damm, Juritzen, Vigmostad & Bjørke).  

➢ Startet skrivekurs i 2013 for å hjelpe andre med å realisere forfatterdrømmen.  

➢ I dag tilbyr Forfatterskolen digitale kurs i de fleste sjangre. Vi hyrer inn noen av landets beste skrivelærere til å holde kurs, 
og har et knippe av erfarne redaktører til å veilede og gi tilbakemelding på tekst. Hver elev får et livslangt medlemskap i 
skriveforumet (flere oppgir forumet som en direkte årsak til at de klarte å realisere forfatterdrømmen). 

➢ Mange av Forfatterskolens elever har gitt ut på de store forlagene, og flere er på vei: https://www.forfatterskolen.no/
publishing 

https://www.forfatterskolen.no/publishing
https://www.forfatterskolen.no/publishing




Litt praktisk info … 
  

➢ Vi tar spørsmål til slutt (skriv dem ned 
underveis, eller still dem i «Q & A»). 

➢ Ikke notér som en gal! Alle som vil får PP-
presentasjonen. 

➢ Jeg sier litt om vårens skrivekurs (som 
akkurat nå er med gunstig rabatt!) 

➢ Prat gjerne med hverandre i «chatten». 

➢ Nå kjører vi … 



      
      

Hva er en sidevender? 

• En sidevender kommer fra ordet «pageturner» og er en bok leseren ikke klarer å legge fra seg 
(må vende side etter side). Bare én side til …  

• Viktigere enn noen gang! Leserne er utålmodige, alt går raskere, du konkurrerer ikke bare 
med andre bøker, men også med sosiale medier, strømmetjenester etc. 

• Bruk hvert triks i boken, bokstavelig talt, bare pass på at … 

• Alt er troverdig! 

• Husk! Det krever kunnskap og øvelse å skrive en sidevender.  

• Håndverk + mengdetrening = Suksess. 



      

Hva kjennetegner en god bok – i leserens øyne? 

➢ Jeg leste nylig en spørreundersøkelse: Hva kjennetegner en god bok? 

➢ «En bok jeg ikke klarer å legge fra meg». 

➢ «En historie som får meg til å gråte, kanskje le, helst begge deler (= engasjerer følelsesmessig). 

➢ «En bok jeg vil lese flere ganger»» 

➢ Følelsesmessig engasjement: Levende karakterer, gjenkjennelse. 

➢ Nysgjerrig engasjement: Et godt plott, motor. 



      
      

Berøre, berøre, berøre! 

• Hva er det viktigste når du skal skrive en fortelling? 

• Å berøre! 

• Det kan være så teknisk bra som helst, men det hjelper ikke hvis ikke teksten har nerve og 
energi. 

• Leseren må følelsesmessig engasjere seg i karakterene for å gidde å lese videre.  

• Hvis du i tillegg har et godt plott er du langt på vei mot en sidevender. 

• Plottet er motoren i historien. 



      

Motor 1: Konflikt 

➢ Konflikt, konflikt, konflikt! 

➢ Kommer av det greske ordet drama. 

➢ Konflikt kan være mellom personer, i karakteren selv, en drøm som kommer i konflikt med 
frykt osv.  

➢ Konflikt er alt som kan skape gnisninger, hindringer etc. 

➢ Tenk nøye gjennom hva konflikten(e) dine skal være. Hva er mulig, hva er troverdig, hva er 
det verste som kan skje? 

➢ Dramatisér, dramatisér, dramatisér! 



      

Motor 2: Hemmelighet 

➢ Noe du holder skjult for leseren – eller for karakteren. 

➢ Hvis leseren vet det – spenningen ligger i når karakteren finner det ut og hva slags 
konsekvenser dette kan få. 

➢ Ibsen – en hemmelighet- og utdryppingsekspert!  

➢ Eksempler: Vildanden, Little Fires Everywhere, True Detectives, Middagen.  

➢ Gåte: Selvmord eller ikke? («Den som elsker deg høyt»).  

➢ Tenk hvordan du skal holde tilbake og «dryppe» hemmeligheten utover. 

➢ Et teppe du legger over et ferdig bilde, og så trekker du det av, bit for bit. 



  
   En vindtunnel av scener 

➢ Tenk at hvert kapittel skal drive historien fremover – det er som en vindtunnel, der det kommer et ekstra kast mot 
slutten av hver skjøte (har vindtunneler skjøter? Pytt sann, researchen tar du til slutt) 

➢ Ha en liten cliffhanger mot slutten av hvert kapittel, eller et frempek, noe som heller bensin på 
nysgjerrighetsbålet (men ikke overdriv det, og følg alltid opp + hold det du lover). 

➢ Innenfor hvert kapittel er det flere scener. Scenene kan gjerne bygge seg opp gjennom kapittelet, så det kommer 
en spenningstopp mot slutten.  

➢ Eller: Spenningen utløses mot slutten av kapittelet, og så starter en ny tråd (eller et hint om noe som kommer). 

➢ Trenger ikke være action i hver scene. Spenning = suspense.  

➢ Det underliggende er vel så spennende som det åpenbare. 



      

     Tenk film! 

➢ En hver scene må være der av en grunn, ellers bør de vekk. 

➢ Hva skjer i denne scenen som er viktig for fortellingen? 

➢ Skjer det noe som driver fortellingen fremover, er det en hemmelighet som forsterkes eller røpes, 
etableres et sideplott, løses et sideplott, øker det motivasjonen til karakteren? 

➢  Skriv gjerne årsaken ned, så du selv vet (god øvelse før du blir bedre trent). For eksempel: I denne 
scenen får Hans vite at Lene lyver. 

➢ «Filmrull er dyrt!» 

➢ Vanskelig med å komme i gang? Lag mange scener (mange!), så du har materiale å klippe i eller klippe 
vekk (tenk film). 

➢ Se en film du liker og skriv ned scenene + dramaturgien. Lærerikt og inspirerende! 



      
      

  

Viktig!  

Gjennom hele historien bør du ha en eller flere løse tråder som ikke er 
avsluttet.  

Lesernes hjerne vil alltid søke å lukke det som er åpent. 



      

Sett en tidsfrist 

➢ Effektivt grep: Lag en tidsfrist. 

➢ Race against the clock! 

➢ Vil karakteren klare å overvinne hindrene innen dette tidspunktet? 

➢ Gjerne konkret dato og klokkeslett. 

➢ Lag mange hindringer – ha en brainstormingsprosess for deg selv (eller med andre) 

➢ Stalltips! Prøv å få leseren til å forutse noe karakteren ikke vet. Å nei, hun kommer til å bryte seg 

inn på kontoret samtidig med at han skal hente nøklene. 

➢ Da aktiverer du leseren på en intelligent måte, og leseren føler seg smart (vinn-vinn). 



      

 Eksempler fra Innlandshete 



      
    

Starten: Sett en krok i leseren  

➢ Viktig! Du trenger ikke begynne med begynnelsen. Du kan skrive deg inn i historien, også for å 
komme i gang, og stryke eller flytte dette stoffet etterpå. 

➢ Jeg liker imidlertid å starte med begynnelsen. Jeg liker også å finne tittelen (men jeg får det 
ikke alltid til).  

➢ Tittelen kan endre seg etter hvert. Denne fant jeg med en gang: Innlandshete. 

➢ Jeg starter som regel rett på, in media res, og forsøker å sette en krok i leseren. 

➢ Dette er starten på Innlandshete. 



      

Rett inn i panikken! 

➢ Historien begynner rett på 

➢ Julie er innestengt i bilen. Panikk. Klaustrofobi (også symbolsk/frempek for det 

som skal komme) 

➢ Basert på en sann historie (bruk det du har) 

➢ Hva Stephen King sier … 

➢ Kommer inn i Julies hode. Starter en konflikt med Petter. Setter handlingen i gang 

øyeblikkelig – kroken i leseren. 

➢ Førsteperson + presens – hvorfor?



      
      

 Eksempel fra egen bok 



      

 Den initierende hendelsen 

➢ Noe settes i spill (i gang). 

➢ Hovedkonflikten = historiens motor 

➢ Bør etableres tidlig i historien 

➢ Innlandshete - Øyeblikkelig (konflikt leder til konflikt 
leder til konflikt – snøball) 



      

   God dialog 

➢ Driver historien fremover. 

➢ Øker tempoet. 

➢ Varierer mellom direkte og indirekte (indirekte = løgn?). 

➢ Naturlig, men samtidig ikke slik vi snakker (vi snakker ofte bare for å være i kontakt). 

➢ Hva snakker personene egentlig om? Suspense, årvåkenhet, motor! 

➢ Trenger ikke si alt («mellom linjene»).  

➢ Leseren tolker og fyller i selv. 



Konfliktene fortsetter (dialog – noe ulmer under) 



      
      

 Gangen videre 

➢ Forventninger blir brutt. Feriestedet er ikke som Julie trodde (billigere). 
➢ Ny bensin på ulmende samlivskonflikter, vi aner en hemmelighet. 
➢ En faktor til: Julie vil ha et barn til, mens Petter holder tilbake (viktig for 

Julie). 
➢ Stedet ripper også opp i traumer fra Julies barndom (alt forsterkes). 
➢ Hva er Petters hemmelighet? Hinter hele veien. Leserne vet ikke, Julie vet 

ikke, bare Petter vet. 
➢ Ny faktor: Skumle naboer x 2  
➢ Lite klimaks og stort klimaks: Mina forsvinner - først plantering og så 

«the real deal» (det verste som kan skje).



Raske vekslinger 

➢ Veksling mellom action og hvileskjær.  

➢ Vi må rekke å trekke pusten for å få opp pulsen igjen (men ikke for lenge) 

➢ Variasjon! Sted, karakterer, dialog/action etc. 

➢ Den store bølgen, og de små krusningene/bølgene (det overordnede og det detaljerte). 

➢ Spørsmål du kan stille deg først, og dryppvis gjennom skriveprosessen:  

➢ Hva er det verste som kan skje? 



      
      

Julies barndom og en konkret episode – veves sammen





      
      

 «Spooky» naboer 

➢Naboene oppfører seg merkelig, kan ikke sette fingeren på 
hva det er, uhyggelig følelse. 

➢ Julies paranoia (forsterket av barndomsminner) eller 
skjellig grunn til mistanke? 

➢Motor: Det underliggende, uhyggelige. 
➢Begge naboer har et motiv for å ta Mina (barndomstraumer/

psykisk syndom + kan ikke få barn). 



Nabo 1 (antagonist) 



      

Naboen igjen (antagonist) 



      

… 



     
Plantering («liten» forsvinning fra fornøyelsespark) 



Antagonist 2: Paret kommer 



      

Antagonist 2: Paret kommer 



      

Hvileskjær (bygg opp spenningen igjen, men ikke tvær det ut) 



      

Hold på uhyggen/karakterene 



Hemmeligheten blir røpet (200 sider) 



Naboene 



      

Drypp av uhygge (men ikke for mye av det) 



      

Ekte forsvinning 



      

Hold tempoet oppe 



Kontrollspørsmål: Blir du forført av egen tekst? 

• Du må selv synes det er spennende når du skriver førsteutkastet. 

• Prøv å skrive alt i ett jafs! Rable ned historien i grove trekk. Da er 

sjansen tørre for at du holder tempoet og energien oppe. 

• Ikke begynne å redigere deg selv og flikke på teksten underveis! Da 

risikerer du å bremse farten og bli for kritisk.  

• Du stopper ikke for å lakke sykkelen midt i en nedoverbakke, vel? 

• Gå med farten! 



Straks: 2 minutter om Forfatterskolens vårtilbud 



 Men først: Kan man lære å skrive en 
roman? 

Ja, du kan blant annet lære å: 

• strukturere historien din slik at den blir fengende fra start til slutt 

• utvikle din egen stemme og stil 

• bruke litterære virkemidler på en effektiv måte 

• redigere deg selv – noe av det viktigste en forfatter gjør 

• Se hvordan en annens tekst kan bli enda bedre (og dermed din egen) 



Årskurset 2023 

Årskurset er vårt mest omfattende kurs. Dette er for deg som vil realisere forfatterdrømmen i 2023, og ønsker 
å gjøre dette sammen med oss. Du får tett oppfølging hele veien fra start til mål, med egen redaktør, 
"personlig skrivetrener" og et kreativt og stimulerende miljø.   

Superbonus! Du er garantert en utgivelse i løpet av kursåret!  

Forfatterskolen kommer til å lage en antologi med et utvalg av elevenes beste tekster i løpet av kursåret. Vi vil 
lage en utgivelse som oser kvalitet, med tanke på både cover, tekst og markedsføring. 

Dette gir deg et springbrett rett inn i bransjen! 



Alt du får på årskurset 

• Flere tilbakemeldinger fra erfaren redaktør (70 000 ord, fordelt på 6 innleveringer). Den samme 
redaktøren følger deg gjennom hele kurset. 

• Live coaching med din personlige redaktør (30 min samtale), i starten og slutten av året.  
• Grundig innføring i skrivehåndverket:: 

◦ En stor database med faglig innhold, som du har tilgang til hele året. 
◦ Tilgang til våre live skrivekurs – blant annet romankurset og barnebokkurset. 
◦ Faste, ukentlige treff på skjermen med personlig skrivetrener (samskrivingswebinarer) og 

Forfatterskolens redaktører (faglige webinarer). 
• Inspirerende skrivefellesskap i eget Facebook-forum. 
• To  treff, for deg som vil, der vi møtes live og fysisk og har en fagdag sammen. 
• Etter endt årskurs kan du kjøpe tilgang til webinarene og alt det faglige innholdet et helt år til, for kun 

kroner 1490,. Du får også mulighet til å ta et påbyggingsår, dersom du ønsker det, 
• Opptak av alt som blir gjort, hele året, så du ikke går glipp av noe. 
• Ferske nett-treff med kjente forfattere hver mandag ("Mentormøter") + tilgang til arkivet med hundrevis 

av forfattertreff.  
• Bonus: 4 timers skrivekurs med Tom Egeland! 
• Du blir utgitt i en antologi sammen med dine medelever – et springbrett rett inn i bransjen! 



Oppstart og pris 

• Årskurset starter 13. februar 2023, og har en totalpris på kroner 39 000,-  

• Early Bird—bonusen er på kroner 4000,- (gjelder frem til 31. januar) 

• Pris akkurat nå: 35 000,- 

• Summen kan deles opp over 2 år (24 måneder/avdrag), hvis du ønsker det. 

• To ukers angrefrist fra første kursdag (13. februar). Prøv kurset og se om det er noe for deg! 

• Kontakt oss hvis du vil være med, dette må gjøres manuelt. NB! Begrenset antall elever! 

• Er du vår neste utgitte forfatter? 



Romankurset 

Romankurset er vårt mest populære sjangerkurs. Selv om romanen er i fokus, kan dette sees på som et 
grunnkurs innenfor kreativ skriving. Her lærer du alt om å bygge opp en historie, skape levende karakterer, 
praktisere litterære virkemidler, redigere deg selv – og mye, mye mer.  

Du får også tilbakemelding på tekst fra profesjonell redaktør, blir en del av et kreativt og inspirerende miljø, 
og får lærerike treff med kjente forfattere. 



Alt du får på romankurset 

• 10 kursmoduler med skriftlig materiale og tilhørende videoer – som lærer deg det grunnleggende om å skrive 
 kreativt. Du får kunnskapen og innsikten du trenger, pluss gode verktøy og tips! 

• Skriveøvelser og oppgaver som driver deg fremover i riktig retning – med tilbakemelding fra profesjonell redaktør. 
• 10 kurswebinarer med noen av landets beste skrivelærere – blant annet Gro Dahle og Bjarte Breiteig. 
• Ved bestilling av større kurspakker, standard eller pro, får du tilbakemelding på et lengre manus (opptil 200 sider). 

Tilbakemeldingen gis av en erfaren redaktør, og kan benyttes når som helst i løpet av kursåret. Du får detaljerte 
kommentarer på hva du kan utvikle videre, og en tilbakemelding på hva som allerede fungerer. 

• Inspirerende mentormøter med kjente forfattere, hver mandag gjennom hele kursåret. 
• Tilgang på et rikt webinar-arkiv der det ligger hundrevis av opptak med forfattere som Ingvar Ambjørnsen, 

Herbjørg Wassmo, Simon Stranger og Maja Lunde.  
• Bonus! Et 4 timers skrivekurs med Tom Egeland! 
• Et kreativt og yrende miljø – som gir deg selvtillit til å skrive den beste fortellingen du kan klare! 
• Premiumtilgang til Pilotleser/Easywrite, et program som er spesialutviklet for å skrive bokmanus + gir deg mulighet 

til å finne egnede pilotlesere. 
• Tilgang til alt kursmaterialet i ett år, med opptak av alle webinarer + mulighet for ytterlige forlengelse. 
• Personlig kursbevis etter endt kurs. 



Oppstart og pris 

• Romankurset starter 13. februar 2023, og har en totalpris på kroner 10 900,- (basic-pakke) 

• Early Bird-bonusen er på kroner 4500,- (gjelder frem til 31. januar) 

• Pris akkurat nå er: 6400,- 

• Summen kan deles opp over 2 år (24 måneder/rater), hvis du ønsker det. 

• To ukers angrefrist fra første kursdag (13. februar). Prøv kurset og se om det er noe for deg. 

• Du kan sikre deg en plass i dag – til en svært gunstig pris (som ikke kommer tilbake). 



Ingen risiko ved å melde seg på i kveld  … 

➢ 14 dagers angrerett (eget skjema), med alle pengene tilbake-garanti. Så sikre er vi på at du blir 
fornøyd!

➢ Mulighet for delbetaling i opptil 24 måneder.

➢ Vi ønsker oss de mest dedikerte elevene, de som virkelig vil. Det viktigste er å bestemme seg – 
resten kan vi hjelpe deg med. 

➢ Mitt beste råd til deg akkurat nå er: Hopp på et kurs i kveld! Det vil garantert sette gnister på 
skrivemotoren, og bringe deg et sjumilssteg nærmere drømmen om å bli forfatter (dessuten er 
du snillere mot lommeboken, hvis du melder deg på nå).

➢ Ingen risiko – se på dette som verdens største smaksprøve.

➢ Og mange, mange som har klart det før deg: https://www.forfatterskolen.no/publishing

https://www.forfatterskolen.no/publishing


Hva sier elevene våre? 
Dette kurset er over all forventning. Så 
glad for å ha meldt meg på. 

Tusen takk for et fantastisk kurs. Du er en 
fantastisk inspirerende pådriver!

Jeg har lært mye mer enn jeg på 
forhånd hadde trodd var mulig.

Dette er virkelig et utrolig godt kurs! Oversiktlig, forståelig og godt 
strukturert. 

Dette er de best anvendte pengene jeg 
noen gang har brukt, vanvittig bra!

Etter dette kurset har jeg rett og slett blitt lykkeligere. 

Føler jeg har åpnet en ny dør til resten 
av mitt liv. Takk til Forfatterskolen!

Tror vi alle har vokst og utviklet oss når dette kurset er 
over. 



                                               Husk! 

• Skriving er teamwork.
• Ingen har laget en god bok helt alene. 
• Husk at ferdige bøker er et resultat av lagarbeid, med mange proffe på laget 

(redaktør, språkvask, testlesere, korrektur etc). 
• Boken din er ikke ferdig, det er en skisse som skal bli til noe!

Vil du realisere forfatterdrømmen med oss i 2023? 
Det er plass til deg i skrivebåten! 



      
  Til slutt:10 sidevender-tips 

1. Korte setninger og kapitler (får opp tempoet). 
2. Ikke for lange beskrivelser (bremser farten), men fokus på viktige detaljer. 
3. Tid? Noe står på spill og må løses raskt («Jason Bourne»). 
4. «Twists & turns» («Flink pike») – stadige overraskelser, leseren aner ikke hva som vil 

komme (husk troverdigheten). 
5. Cliffhangere ved slutten av kapitler (av og til scener). Tenk serie.  
6. Ikke overforbruk cliffhangere, og følg alltid opp. 
7. Bruk, og øv deg på, god dialog! 
8. La leseren forutse noe som karakteren ikke ser eller vet («å nei, nå kommer hun til å …» 
9. Ikke skuff leserne (Deus ex machina - God out of the machine). Det hele var en drøm, brått 

ble det storm etc. Løs det så troverdig og motivert du kan. 
10. Gå med farten! Skriv førsteutkastet så raskt og sammenhengende du klarer, så får du mer 

flyt og energi i manuset. 



Spørsmål? 


