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SYNOPSIS (fagbog)
(besvar så mange af spørgsmålene som muligt)

Bogens titel (eller arbejdstitel):
Eventuel undertitel:
Forfatter:
Emne:
KONCEPT
•
•
•

Hvad er formålet med bogen?
Hvad er bogens hovedfokus/vinkel?
Er der eventuelt andre væsentlige vinkler i bogen?

SPROG OG STRUKTUR
•
•
•
•

Hvordan er bogen overordnet set bygget op?
Hvad er fortællestilen (er det en jeg-afsender, brug af humor, hvorvidt læseren tiltales direkte med
”du” etc.)?
Hvad indeholder bogens dele? Er der lavet en kapitelinddeling?
Skal der være cases/casepersoner i bogen? Hvor mange i givet fald? Hvad skal cases/casepersoner
belyse?

FORMAT
• Hvilket format forestiller du dig, bogen skal have?
• Hvad er det anslåede antal anslag/hvor meget fylder manuskriptet i dit tekstbehandlingsprogram?
• Skal bogen illustreres, og hvis ja, hvordan (fotos, illustrationer)?
MÅLGRUPPE
•
•
•
•

Hvem er bogens primære målgruppe?
Har bogen en sekundær målgruppe, og i givet fald hvem?
Hvad i bogen vil læserne kunne genkende fra eller bruge i sit eget liv?
Hvad motiverer potentielle købere til at vælge netop denne bog?
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PR
•
•
•
•
•
•

Hvad gør, at pressen vil synes, bogen er værd at skrive om (nyhedsværdi)?
Er der specialmedier og fagblade, der dækker det emne, bogen handler om?
Er der mulighed for, at en offentligt kendt person kan bidrage med forord eller lignende?
Hvordan kan du selv bidrage til, at bogen når ud til målgruppen?
Skal bogen have en hjemmeside og/eller en facebookside?
Skal der tilknyttes en blog til bogen?

BAGSIDE
•

Har du skrevet et udkast til bagsidetekst, som kan være en rettesnor i skriveprocessen? Send den
gerne med, og har du ikke skrevet et udkast, så gør det gerne.

DIN PROFIL
•
•
•
•

Hvem er du sådan i store træk?
Hvad er din faglige/erfaringsmæssige baggrund for at skrive bogen?
Hvor gammel er du?
Har du arbejdet med dit emne i andre sammenhænge, fx holdt foredrag eller lignende?

