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Om denne folder

Denne folder er henvendt til dig, der skal tilrettelægge og redigere en antologi til ud-
givelse hos Samfundslitteratur. Den skal ses som supplement til folderen “Forfatter 
hos Samfundslitteratur”, som beskriver den generelle udgivelsesproces, formalia, 
markedsføring, royalty m.m.

Folderen består af to dele:
• En række gode råd om synopsis, som er antologiredaktørens centrale redskab for 

tilrettelæggelsen af indholdet.
• En beskrivelse af processens vigtigste elementer – dvs. afviklingen af alt det 

praktiske, tidsplan, ansvarsfordeling osv.
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1. Om synopsis

En god synopsis er med til at sikre, at antologien bliver indholdsmæssigt 
sam menhængende samt konsekvent og gennemtænkt i sin frem stilling. 
I det følgende er beskrevet en række pejlemærker, som vi mener, den 
gode synopsis bør styre efter.

Koncept – bogens bærende ide
Skriv en eller to sider om bogens ide og kontekst, gerne i en form, som “sælger 
bogen”. Du kan fx indlede synopsen med bogens fremtidige bagsidetekst, sådan 
som du forestiller dig, den kunne se ud. Skriv også gerne en efterfølgende tekst, der 
uddyber og giver de kommende skribenter et billede af bogens ide. Du kan eventuelt 
tage udgangspunkt i et eller flere af følgende spørgsmål:
• Hvad er bogens overordnede påstand eller argument? (Gerne så kort og præcist 

som muligt – dette udgør bogens “kant”).
• Hvad skal målgruppen bruge bogen til? Hvilken læringskontekst skal den indgå i? 

Hvilke læringsmål?
• Hvad danner sammenhæng i bogen? Hvad er den røde tråd?
• Hvordan positionerer bogen sig i forhold til andre udgivelser?
• Hvilken faglig/teoretisk kontekst skriver bogen sig ind i?

Målgruppe og anvendelse
Konsensus blandt forfatterne om målgruppen er afgørende for et godt slutresultat. 
Det er vigtigt, at målgruppen ikke beskrives for bredt. Det er ofte ikke nok at af-
grænse målgruppen til fx “lærerstuderende på 1. år”. Beskriv helst også, hvad dette 
betyder for læserens forudsætninger/læseevne, hvad angår:
• Baggrundsviden
• Overblik
• Erfaring med akademisk tænkning, akademiske begreber osv.

Det er desuden vigtigt at få beskrevet, hvad læseren skal bruge bogen til – og hvor-
dan fremstillingen bedst imødekommer dette. Anvendelsen angår både brugssitua-
tionen og det indholdsmæssige udbytte:
• Skal bogen bruges i undervisningen? Som supplerende pensum? Til selvdefineret 

opgaveskrivning? Til “interesselæsning”? Eller til …?
• Hvad er det ønskede læringsudbytte for bogen og for de enkelte kapitler? Fx: 

“kendskab til centrale forskelle imellem kvalitativ og kvantitativ metode”; “viden 
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om de vigtigste punkter i forbindelse med tilrettelæggelsen af en videnskabelig 
undersøgelse”.

Kapitelopbygning, omfang, pædagogiske virkemidler m.m.
For at sikre sammenhæng og et ensartet læseflow igennem bogen er det vigtigt, at 
du sætter nogle rammer. Det drejer sig fx om:
• Kapitlernes omfang (maks. antal anslag inkl. mellemrum, minus figurer).
• Overskriftsniveauer (er der et eller to niveauer under titelniveauet?).
• Anslag (hvordan indledes kapitlerne? Med en kort case, en kort præsentation af 

kapitlets tema og struktur eller noget helt tredje?).
• Manchet (dvs. en kort intro til kapitlets indhold).
• Opsummeringer (undervejs og/eller afslutningsvis?).
• Definitioner/begrebsafklaringer (skal der være en ordliste bagest i bogen med alle 

begreber, eller forklares de undervejs?).
• Fremhævelser (retningslinjer for brug af kursiv; henvis til forlagets formalia i fol-

deren “Forfatter hos Samfundslitteratur, som også er tilgængelig på vores hjem-
meside under fanen “Forfatter”).

• Brug af figurer/tabeller.
• Brug af bokse (overblik, fokus, huskepunkter, opsummering, ekskurser, cases?).
• Arbejdsopgaver, forståelsesspørgsmål o.l.?
• Litteraturliste, referencer m.m. (henvis til forlagets formalia i folderen “Forfatter 

hos Samfundslitteratur”).
• Brug af fodnoter (er de nødvendige og til hvad?).
• Hvordan anvendes og hvem markerer indeksord? (Se også folderen “Forfatter hos 

Samfundslitteratur”).

Afgrænsning af de enkelte kapitlers indhold
• Opstil nogle rammer for, hvad de enkelte forfattere forventes at bidrage med, og 

hvordan det enkelte kapitel relaterer sig til helheden. Der skal naturligvis være 
plads til, at forfatterne kan gøre stoffet til deres eget.

• Lav en foreløbig disposition med stikord og/eller en kort beskrivelse af de enkel-
te kapitler. Denne disposition danner afsættet for den egentlige kapitelsynopsis, 
som de enkelte forfattere efterfølgende skal sende til dig.

• Få bidragsyderne til at skrive en synopsis (½-1 side) over deres kapitel, så du kan 
se deres skrivestil, og om der er en rød tråd, vinkling og relevans for målgruppen. 
Passer kapitlet ind i den sammenhæng, bogen er tænkt i? Og kan man ud fra 
synopsen regne med, at kapitlet får den ønskede kvalitet/har de elementer, der 
skal med? En synopsis kan på et tidligt tidspunkt give en fornemmelse af det 
kommende bidrags kvalitet, og dermed om der evt. kan opstå problemer med det, 
eller om det helt skal udelades.
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• Når du kommenterer bidragsydernes synopser, skal du fx være opmærksom på 
følgende: Ligger forfatterens kapitel inden for antologiens overordnede tema og 
ide? Rammer forfatteren målgruppen, hvad angår form og indholdsmæssig re-
levans? Er der uhensigtsmæssige overlap imellem enkelte kapitler? Er der en 
passende balance mellem teori og cases/praksis/empiri?

• Når alle synopser er færdige, dvs. kommenterede og redigerede, sendes de sam-
let til forlaget og alle bidragsydere, så alle har et indtryk af den samlede bog. Det 
er desuden en god ide at sende en foreløbig indledning ud til alle bidragsydere, da 
den vil tydeliggøre bogens samlende ide og grundlag.

Antologiredaktør hos Samfundslitteratur INDHOLD SEP 15.indd   4 09/12/2015   11.40



5

2. Om processen

Som antologiredaktør er du ansvarlig for at aflevere et samlet 
manuskript til forlaget i den rette kvalitet og til rette tid. Dette 
afsnit beskriver en række ting, som det er vigtigt, at du forholder 
dig til under processen.

Forventningsafstemning: Angiv tydelige retningslinjer fra starten
• Lav et “konceptpapir” til bidragsyderne, hvor du tydeligt beskriver rammerne for 

bogens indhold (se også afsnit 1, “Om synopsis”) og processen omkring bogen: 
Hvem gør hvad og hvornår? Hvilke deadlines skal overholdes? Hvilke forventnin-
ger er der til fx fagfællebedømmelse? osv. – se de følgende anbefalinger.

• Lav evt. et opstartsseminar, hvor du sammen med bidragsyderne drøfter grund-
laget for bogudgivelsen, og hvordan de enkelte kapitler bidrager til helheden. Et 
fælles seminar kan også ligge senere i processen, fx når der foreligger udkast fra 
forfatterne.

• Afklar royaltyfordeling mellem redaktører og bidragsydere.
• Gør det klart, hvad der sker, hvis der ikke afleveres til tiden.
• Gør det klart, at bidrag kan afvises, hvis du, forlaget eller evt. en fagfællebedøm-

mer vurderer, at kvaliteten er utilstrækkelig.
• Vær opmærksom på, om bidragsyderne er erfarne lærebogsskribenter, eller om 

der snarere er tale om en læringsproces, hvor du kommer til at fungere som 
mentor for nogle af bidragsyderne.

Tidsstyring og motivation
• Lav en realistisk tidsplanlægning, og meld klare deadlines ud.
• Tal med forlagsredaktøren om tidsplanen: Tænk i faser: koncept og synopsis  

intern skriveproces og redaktion   bearbejdning af forlagets redaktionelle kom-
mentarer og evt. fagfællebedømmelse   færdiggørelse af manus   gennemsyn 
af bogstav- og satskorrektur.

• Overvej tidligt, hvad der sker, hvis en bidragsyder ikke overholder afleveringsfri-
ster. Det er ikke motiverende for de øvrige bidragsydere, at projektet trækker i 
langdrag, fordi enkelte bidragsydere ikke leverer til tiden.

• Fasthold bidragsydernes fornemmelse af at være del af et vigtigt projekt. Det 
kan bl.a. gøres ved: at overholde deadlines; bruge konceptpapiret aktivt ved at 
lave opfølgning/opdatering i løbet af projektet; finde et eller flere tidspunkter i 
løbet af skriveprocessen, hvor du venligt minder forfatterne om, at du glæder dig 
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til at modtage deres bidrag; afholde seminarer med forventningsafstemning og 
gensidig feedback.

Faglig og indholdsmæssig redigering
• Du har ansvaret for den faglige respons til bidragsyderne.
• Hvis bogen skal fagfællebedømmes, skal dette aftales tidligt med forlaget, og der 

skal afsættes tid til det også.
• Overvej, om bidragsyderne skal læse hinandens kapitler igennem på et tidligt 

tidspunkt og give feedback til hinanden for at højne fagligheden, styrke formidlin-
gen og bidrage til sammenhæng på tværs af bogen.

• Du har ansvaret for, at bidragsyderne afleverer til dig, så du, når du har gen-
nemlæst og redigeret manuskriptet, kan sende et samlet, sammenhængende og 
gennemarbejdet manuskript til forlaget.

• Hvis I er flere redaktører, så gennemtænk ansvars- og opgavefordelingen – 
mindst en af jer bør læse hele manuskriptet i sammenhæng. Aftal fx, hvem der 
sørger for ensartethed på tværs af bidragene, hvem der læser i første og følgende 
runder, og hvem der er kontaktperson til forlag.

Formalia
• Du har ansvaret for, at bogen ved aflevering følger forlagets formalia og de prin-

cipper, som du/I selv har beskrevet i synopsen (se afsnit 1). Jo bedre, de enkelte 
bidragsydere lever op til dette, desto mindre arbejde er der for dig, hvad angår at 
sikre ensartetheden.

• Vores formalia finder du i folderen “Forfatter hos Samfundslitteratur”.

Indeks
• Afklar med forlaget, om antologien skal have et indeks.
• Afklar, hvem der markerer, retter og godkender indeksord (stikord) – dig eller 

bidragsydere?
• I afsnittet “Indeks (stikordsregister)” i folderen “Forfatter hos Samfundslitteratur” 

er der en vejledning til, hvordan du/I markerer indeks i Word.

Korrektur
• Som antologiredaktør er du ansvarlig for at fordele korrekturen til bidragsyderne 

og at koordinere afleveringen af rettelser til forlaget. Du bør gå den samlede bog 
igennem i korrekturgangene for at sikre sammenhængen på tværs.

• Afklar med bidragsyderne, om de både skal godkende sproglig korrektur af deres 
kapitel (Word-fil) og satskorrektur af det layoutede kapitel (pdf-fil). Hvis de ikke 
behøver at se en satskorrektur af kapitlet, kan processen gå hurtigere, men det 
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kan være nødvendigt, hvis de fx skal godkende opsætning af rentegnede figurer.
• Gør det klart over for bidragsyderne, at tekstrettelser i forbindelse med korrektur-

gangene skal foretages i den sproglige Word-korrektur, da rettelser i det layoute-
de manuskript forsinker processen.

• Bed desuden bidragsyderne respektere korrekturrettelser, der angår ensretning 
af formalia.

Afklaring af rettigheder
• Hvis bogen indeholder figurer, billeder eller andet, som er rettighedsbehæftet, 

skal det besluttes, hvem der har ansvaret for at afklare rettighederne.
• Du eller bidragsyderne skal sørge for at indhente rettighederne inden aflevering 

af det endelige manus. Hvis forlaget skal ind over dette, skal det være afklaret, 
inden kontrakten er underskrevet.

Supplerende materiale
• Hvis der skal laves supplerende materiale til bogen (fx tekstspørgsmål eller øvel-

ser på hjemmesiden), bør du afklare ansvaret for dette så tidligt som muligt.
• Husk, at supplerende materiale også skal igennem en redaktionel proces ligesom 

selve bogen.
• Supplerende materiale kan i mange tilfælde afleveres senere end manuskriptet; 

aftal dette med din redaktør på forlaget.

Forfatterbeskrivelser
• Få forfatterbeskrivelser fra samtlige bidragsydere. Vælg en fast skabelon (din for-

lagsredaktør kan evt. foreslå en sådan).

Markedsføring
• Inden bogen udkommer, bliver du kontaktet af forlagets markedsføringsafdeling. 

Vi forhører os om dine kontakter på uddannelsesinstitutioner, til relevante medi-
er og andet, der kan være nyttig viden for os, når vi skal markedsføre jeres bog.

• Ved markedsføringen af antologier gælder det også om at få udbredt bogen via 
bidragsydernes netværk. Vi laver derfor en digital læseprøve, et link til bogens 
hjemmeside samt en digital udgave af bogens forside, som vi sender til dig. Dette 
materiale er vigtigt at få udbredt til bogens bidragsydere og gerne med forslag 
til, hvordan materialet kan anvendes fx i mailsignaturer, på sociale medier og af 
bidragsydernes egne kommunikationsafdelinger.

• Vi vil også meget gerne modtage input fra bidragsyderne om pensumsættere 
og andre nøglepersoner, som kan være med til at udbrede kendskabet til bogen.
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• Både som redaktør og bidragsyder får du adgang til din egen forfatterprofil på vo-
res hjemmeside. Her kan du følge bogens salg samt lægge billede og information 
op om dig selv.
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