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Massmediernas historiska framväxt och  

utveckling 7,5 högskolepoäng 
Media History, 7.5 credit points/ECTS 

 
Grundnivå  

 

Allmänt 
Kursen avser att ge en orientering och kunskap om pressens och etermediernas historiska 
framväxt och utveckling i det svenska samhället, om deras sociala, ekonomiska och tek-
niska villkor under olika epoker fram till slutet av 1900-talet. Vidare ges en orientering 
om mediernas framväxt i övriga Europa och USA. Kursen syftar till att ge grundläggande 
kunskaper i hanteringen av kommunikation och information i organisationer såsom före-
tag, myndigheter och intresseorganisationer. 

 

Lärandemål 
Efter avslutad kurs förväntas de studerande kunna 

- uppvisa grundläggande kunskap om mediernas framväxt och utveckling 
- tillgodogöra sig det väsentliga ur en informationsmassa och självständigt reflekte-

ra över innehållet 
- anlägga ett komparativt perspektiv på utvecklingen inom olika medier och mel-

lan olika tidsepoker 

  

Innehåll 
- Den svenska pressens tidiga historia  
- Dagspressens och journalistikens utveckling under 1900-talet 
- De svenska etermediernas historia   
- Samhällsjournalistiken i etermedierna 
- Kvällspressens framväxt  
- Tidskrifternas utveckling 
- De stora mediekoncernernas framväxt 
- Mediernas framväxt i övriga Europa och USA 

 

Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet för högskolestudier.  
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Kursuppläggning/lärandets former  
Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Undervisning-
en kräver aktiv närvaro och engagemang. 

  

Examination och betyg 
Kursen examineras genom enskild tentamen på sal samt inlämningsuppgift. Som betyg 
används något av uttrycken Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. 

 

Kursvärdering 
Kursvärdering sker kontinuerligt och vid kursslut. 

 

Kurslitteratur 
Kurslitteratur förtecknas i särskild bilaga.  
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