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Fyra Södertörn-forskare skriver
populärvetenskapliga böcker i samarbete
med Norstedts
I våras annonserade Södertörns högskola och Norstedts ett samarbete mellan
högskolan och förlaget där ett antal forskare skulle väljas ut för att skriva
populärvetenskapliga böcker baserade på deras forskning. Det står nu klart
vilka fyra författare som valts ut att delta.
Samarbetet mellan Södertörns högskola och Norstedts förlag går ut på att
anordna en författarskola för akademiker som ska leda till att flera böcker

baserade på forskarnas projekt ska ges ut på förlaget. Under våren fick
högskolans forskare skicka in sina bokförslag till förlaget som nu har valt ut
fyra stycken bland ett 30-tal sökande.
– De här forskarna har en ambition att göra något annat är att bara redovisa
sin forskning. Att man vill sätta den i en kontext, i samtiden eller i historien,
säger Lars Molin som är redaktör på Norstedts förlag och en av projektets
initiativtagare.
Något som är gemensamt för alla forskarna som valts ut är deras uttryckliga
vilja att nå utanför den akademiska kretsen och skriva för en bredare
allmänhet.
– Jag tycker det är ett fantastiskt initiativ, och jag stödjer den typen av
verksamhet helt och hållet. Jag tycker inte att akademiker ska ägna sig åt att
skriva åt en liten klick andra akademiker, det är bättre att försöka vända sig
utåt. Det är ju dessutom skattebetalarna som står för min forskning, så det
handlar om att ge något tillbaka, säger Anders Burman.
De utvalda forskarna kommer att arbeta i författarskolan under ett års tid.
Kursen ska ledas av författaren och historikerna Henrik Berggren och kommer
att innehålla både öppna föreläsningar av verksamma, framstående
sakprosaförfattare och workshops.

Här är forskarna som valts ut:
Maria Josephson, Fil dr i idéhistoria
Maria Josephson ska skriva en bok om den småländska veterinären Elis
Sandberg som på 1950-talet tog fram extraktet THX gjort på kalvbräss som
han påstod kunde bota cancer.
Anders Burman, professor i idéhistoria
Anders Burman ska skriva en biografi om den svenska författaren Viktor
Rydberg.
Ann-Cathrine Jungar, docent och lektor i statsvetenskap

Ann-Cathrine Jungar ska skriva en bok om unga nationalister i Europa och
vilka drivkrafter som gör att de engagerat sig i nationalistiska partier.
Lena Roos, professor i religionsvetenskap
Lena Roos ska skriva en bok om trädgård och odling i religionernas värld.
Mer om forskarna och deras bokidéer finns att läsa i nyhet på Södertörns
högskolas hemsida.

_____________________________________________________
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och
samverkar för en hållbar samhällsutveckling.
På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser.
Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik
och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och
lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om
frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.
På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och
erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker
oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas
verklighet och vetenskap.
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