Under hösten 2019 och våren 2020 kommer ett urval forskare från Södertörns högskola tillsammans med förläggare och
redaktörer från Norstedts få utveckla sina texter.
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Södertörns högskola inleder samarbete
med Norstedts förlag
Norstedts Förlag och Södertörns högskola startar en kurs i
sakprosaförfattande. Med start hösten 2019 kommer några forskare från
Södertörns högskola tillsammans med förläggare och redaktörer från
Norstedts få utveckla sina texter med syfte att göra dem mer läsvänliga för
en bredare allmänhet.
– Förutsättningarna för vad och hur förlagen ger ut sakprosa idag har
förändrats. Hur många bästsäljande forskare finner vi på den svenska
bokmarknaden? Parallellt med en framväxande diskussion om källkritik,
faktaresistens och falska nyheter, har en generation forskare gått förlorad för
en bredare läsekrets, säger Lars Molin, redaktör, Norstedts förlag.
Kursen leds av författaren och historikern Henrik Berggren och kommer att
innehålla såväl föreläsningar av verksamma, framstående sakprosaförfattare
som textseminarium.
– Det rådande akademiska meriteringssystemen belönar inte att forskare
ägnar tid åt att skriva för en bredare allmänhet. Detta missgynnar både
förlagen och de forskare som vill nå ut med sin forskning - och inte minst den
läsande allmänheten, säger Simon Sorgenfrei, docent i religionsvetenskap,
Södertörns högskola.
Antagning kommer att ske under våren 2019 där forskare från Södertörns
högskola får skicka in projektidé, synopsis, samt provkapitel som läses och
värderas av Norstedts. Mellan fyra och sex forskare väljs ut för att bli del av
projektet. Efter avslutad kurs har Norstedts förlag option på de böcker som

blir resultat av projektet.

_____________________________________________________
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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