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Hvordan kommer Rita Felski til at berige dansk 
forskning?
Anne-Marie Mai: Professor Felski’s arbejde 
 bringer nye metoder til litterære studier og 
 tilskynder innovative former for tværfagligt 
 samarbejde, der giver mulighed for en stærkere 
forståelse af forholdet mellem litteratur og den 
sociale verden. Ved at sætte spørgsmålstegn 
ved ”mistankens hermeneutik” som videnskabs-
teoretisk retning, altså antagelsen om, at litte-
rære tekster skjuler ideologiske betydninger 
bag besnærende overflader, giver hendes 

 forskning mulighed for en mangesidet tilgang  
til brugen af litteratur, herunder fortællinger om 
sygdom og social udstødelse. Danske forskere 
har opbygget en organisatorisk ramme, der vil 
integrere Felski’s program i SDU’s langsigtede 
strategi for forskning inden for humaniora.

Hvad gør Institut for Kulturvidenskaber ved 
 Syddansk Universitet attraktivt for dig?
Rita Felski: SDU er førende indenfor tværfagligt 
samarbejde. Desuden består forskningsgruppen 
"Uses of literature — litteraturens sociale 
 dimension" under Institut for Kulturvidenskaber 
af dygtige og energiske forskere, der er ivrige 
efter at udforske nye tilgange til studier af 
 litteratur. Gruppen har udviklet en række 
 konkrete projekter som er relevante for mit  
eget arbejde.

Hvordan vil du øge internationaliseringen af 
 Institut for Kulturvidenskaber i den fem-årige 
 bevillingsperiode? 
Rita Felski: Internationalisering skal ske på to 
fronter. Først og fremmest ved at bringe flere 
oversøiske forskere til Danmark; fremragende 
kandidater er allerede identificeret til vores  
nye stillinger. Konferencer vil ligeledes bringe 
 internationalt anerkendte forskere til SDU.  
For det andet, ved at promovere de danske 
 forskeres arbejde oversøisk; workshops om 
strategier for at udgive i engelsksprogede 
 tidsskrifter og forlag samt styrkelse af 
 internationale netværk er planlagt.

Hvad vil de langsigtede virkninger være på dansk 
forskning med denne bevilling?
Rita Felski: Det langsigtede formål med denne 
bevilling er at øge den akademiske ekspertise  
i litterære og kulturelle studier på SDU, og sam-
tidigt gøre denne forskning mere synlig for det 
 internationale publikum. Vi planlægger også at 
etablere forskningsnetværk, der vil give mulighed 
for fortsat samarbejde efter bevillingsperioden.
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