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Förväntade studieresultat
Efter avslutad kurs skall de studerande kunna:
l
l
l
l

redogöra för biografins historia
problematisera förhållandet mellan fiktion och fakta
problematisera förhållandet mellan fiktion och historia
diskutera kritiken mot och möjligheterna i biografin som historisk källa.

Ett kompletterande mål för all utbildning inom det humanistiska området är förmågan att
korrekt använda svenska språket i tal och skrift.

Innehåll
Man kan beskriva människan på många olika sätt. Inom litteraturvetenskapen har man
traditionellt tänkt människoskildringen som ett problem: det är väl omöjligt att beskriva en
människas inre komplexa rikedom i språk? Men ändå finns det ju biografier och
självbiografier i världslitteraturen från äldsta tider och till nu.
Biografin som historiskt fenomen har två aspekter. Dels gäller det hur
historievetenskapen i modern tid har förhållit sig till biografin som genre, och vilka
möjligheter som finns att göra en biografi till en god vetenskaplig produkt. Dels gäller det
hur man kan använda äldre biografier och framför allt självbiografier som historisk källa.
Detta kräver en källkritisk diskussion om genrer, förutsättningar och syften med att
skriva om sig själv.
I denna kurs ska dessa två perspektiv kombineras och studenterna kommer därför att få
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Undervisningsformer
Undervisning ges i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. För vissa av
läraren angivna moment gäller att närvaro är obligatorisk.
När kursen ges som distanskurs används särskilda för distributionsformen lämpliga
undervisningsformer.

Examinationsformer
Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.
För Godkänt betyg ska de förväntade studieresultaten vara uppfyllda.
Examinationen sker genom inlämningsuppgifter och aktivt seminariedeltagande.
För studerande som ej godkänts vid ordinarie tentamenstillfälle ges möjlighet till endast
fyra ytterligare tillfällen.
Studenter vid Linnéuniversitetet har rätt att få sitt betyg för kurs översatt till den
sjugradiga ECTSskalan. För att få sitt betyg översatt ska studenten lämna en begäran
om detta till läraren vid kursstart.

Kursvärdering
Efter avslutad kurs genomförs en kursutvärdering som sammanställs och återkopplas till
studenterna samt arkiveras enligt institutionens bestämmelser.

Övrigt
Kursen samläses med ämnet historia.
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