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Intermediala studier
LUNDS UNIVERSITET | KOMPETENSPROFIL

Examen
En filosofie kandidatexamen består av universitetsstudier i 
tre år på grundnivå, varav tre terminer (1,5 år) i ett huvud-
ämne (huvudområde). Beroende av vad man kombinerar 
sitt huvudämne med skaffar man sig kompetenser för olika 
yrken/yrkesområden.

En filosofie masterexamen består av två års studier på av-
ancerad nivå.

Läs mer om vägar till examen på webben:
www.kultur.lu.se/examen

Intermedialister finns i 
arbetslivet som...
• lärare
• skribenter
• redaktörer
• kulturjournalister
• kommunikatörer
• forskare

...och inom
• reklambranschen
• museibranschen
• kulturbranschen
• reklamanalys

Behöver du hjälp med…
• utredningar inom kultursektorn
• design och layout
• reklam
• kultur- och textanalys
• produktion av multimediala texter
• omvärldsanalys av medielandskap
• analys av nya perspektiv och samband mellan ord, bild, 

musik/ljud

...DÅ SKA DU ANSTÄLLA EN INTERMEDIALIST!

Institutionen för kulturvetenskaper
www.kultur.lu.se

046-222 31 40
kultur@kultur.lu.se

För den senaste versionen av foldern, se webben.



Intermedialister är tränade i...
INTERMEDIALA SYNSÄTT
• att förstå och bedöma konstarter, kommunikation och kultur 

utifrån hur medier och konstnärliga uttryck samspelar och 
förhåller sig tillvarandra

• ett tvärvetenskapligt tänkande där intermedial kultur och 
kommunikation sätts i relation till samhälleliga och kultu-
rella företeelser

• att kunna skilja mellan tekniska medier och konstarter 
som medium med syfte att förstå hur vi brukar, tolkar och 
värderar dem

• att självständigt sammanfoga flervetenskapliga teorier och 
modeller för att analysera mediernas samspel i ett histo-
riskt sammanhang

• att förstå och tolka mediernas lik- och olikheter, deras 
samspel och transformationer

• att kunna förstå, beskriva och kritiskt analysera medier och 
produkter av dagens medielandskap samt hur medierna 
påverkar oss och vår omvärld

• att tillämpa helhetsperspektiv på medier och kultur
• att förstå, beskriva och tolka interaktionen mellan ord, bild 

och musik/ljud 

ATT OMSÄTTA INTERMEDIALA KUNSKAPER I 
PRAKTIKEN
• att kommunicera budskap och välja medium för detta 

utifrån kunskap om mediernas samspel och olika förut-
sättningar

• att utifrån ett omvärldsanalytiskt perspektiv identifiera, 
analysera och påverka medielandskapet

Utbildning i intermediala 
studier vid Lunds universitet

Studenterna lär sig om...
• digital kultur 
• estetik
• kulturhistoria
• kulturteori
• populärkultur
• medieteori
• mediehistoria
• medier och kommunikation
• semiotik, hermeneutik, retorik och narratologi
• samspel och samverkan mellan olika medier och konstar-

ter såsom ord, bild och musik/ljud
• reklam och reklamanalys
• produktion och konsumtion av konst och moderna 

medier
• moderna tekniska medier (Internet, Facebook, datorspel) 

i förhållande till de mer traditionella medierna (litteratur, 
musik, målningar)

• genusperspektivet i medierna och konstarterna

Generella kompetenser
Humanister skaffar sig generella kompetenser i sin ut-
bildning utöver de ämnesspecifika. Humanister...

• har stor frihet när det gäller att sätta samman en person-
lig utbildningsprofil. Huvudämnet kan kombineras fritt 
med ett eller flera andra ämnen, och utbildningen kan 
vara antingen tvärvetenskaplig eller specialistinriktad

• kan jobba självständigt och disciplinerat och utvecklar 
en vana att jobba mot en deadline

• kan påbörja, driva och avsluta arbeten och projekt och 
är vana vid självständigt problemlösande

• kan förklara komplicerade akademiska texter och forsk-
ning på ett lättförståeligt vis

• har ett utvecklat kritiskt tänkande och behärskar diskus-
sion, argumentation, reflektion och analys

• kan handskas med stora mängder data, bedöma risker 
och dra slutsatser

• har förmåga att snabbt inhämta information och effektivt 
granska den samt är vana vid källvärdering och källkritik

• kan skriva rapporter, såväl vetenskapliga som populär-
vetenskapliga

Intermediala studier vänder sig till dig som är intresserad i hur 
konstarter och medier samverkar. På grundkursen får du en historisk 
överblick av konstarternas och medieformernas samspel från 
Antiken till våra dagar. Du lär dig grunderna i bl.a. semiotik, her-
meneutik, narratologi och retorik som sedan praktiskt tillämpas på 
utvalda intermediala fenomen (reklam, film, musikvideo, datorspel, 
museum).

På fortsättnings- och kandidatkurserna fördjupas och breddas 
de teoretiska grunderna dels genom ett antal temakurser, och dels 
genom ett individuellt författat examensarbete.

Intermediala studier ger dessutom ett antal fristående kurser 
som är öppna för dem som vill bredda sitt intresse för humanistiska 
studier. Intermediala studier kan vidare med fördel kombineras 
med konsthistoria och visuella studier, musik- och litteraturveten-
skap, samt idé- och lärdomshistoria och bokhistoria.


