Studiefiche
Vanaf academiejaar 2020-2021

Zweedse taalverwerving (A000159)
Wegens Covid19 kan mogelijk afgeweken worden van de onderwijs- en evaluatievormen. Dergelijke afwijkingen zullen via Ufora worden
gecommuniceerd.

Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 5.0
Studietijd 150 u
Contacturen
45.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2020-2021
A (semester 1)

Nederlands, Zweeds Gent

Lesgevers in academiejaar 2020-2021
Ingridsdotter, Kicki
Adriaens, Freek

practicum
LW06
LW06

30.0 u

Verantwoordelijk lesgever
Medewerker

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2020-2021
stptn
Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde (afstudeerrichting Duits 5
Zweeds)
Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde (afstudeerrichting Engels - 5
Zweeds)
Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde (afstudeerrichting Frans 5
Zweeds)
Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde (afstudeerrichting Latijn 5
Zweeds)
Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde (afstudeerrichting
5
Nederlands - Zweeds)
Bachelor of Science in de toegepaste economische wetenschappen
5
Voorbereidingsprogramma tot Master of Arts in de taal- en
5
letterkunde (afstudeerrichting Scandinavistiek)

aanbodsessie
A
A
A
A
A
A
A

Onderwijstalen
Nederlands, Zweeds
Trefwoorden
Zweeds, taalverwerving

Situering
Dit opleidingsonderdeel biedt studenten basiskennis van het Zweeds (uitspraak,
woordenschat, grammatica) aan.
Uitwisselingstudenten mogen dit opleidingsonderdeel opnemen. Voor dit
opleidingsonderdeel is geen kennis van het Nederlands vereist.

Inhoud
Dit opleidingsonderdeel bestaat in een cursus intensieve taalverwerving, waarbij de
studenten zowel de uitspraak, de basiswoordenschat en fraseologie als de
basisgrammatica van het Zweeds verwerven.

Begincompetenties
Geen voorkennis van het Zweeds vereist

Eindcompetenties
1
1
1
1
1
1
1
2
1

Zich mondeling kunnen uitdrukken in het Zweeds op A1-niveau zoals vastgelegd in
het Gemeenschappelijke Europese Referentiekader voor talen:
Spreekvaardigheid (interactie): Kunnen deelnemen aan een eenvoudig gesprek,
wanneer de gesprekspartner bereid is om zaken in een langzamer spreektempo te
herhalen of opnieuw te formuleren en helpt bij het formuleren van wat de leerder
probeert te zeggen. Eenvoudige vragen kunnen stellen en beantwoorden die een
directe behoefte of zeer vertrouwde onderwerpen betreffen.
Zich mondeling kunnen uitdrukken in het Zweeds op A1-niveau zoals vastgelegd in
het Gemeenschappelijke Europese Referentiekader voor talen:
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Spreekvaardigheid (productie):
Eenvoudige uitdrukkingen en zinnen kunnen gebruiken om de woonomgeving en
bekende mensen te beschrijven.
Gesproken uitdrukkingen in het Zweeds op A1-niveau kunnen begrijpen, zoals
vastgelegd in het Gemeenschappelijke Europese Referentiekader voor talen:
Luisteren: vertrouwde woorden en basiszinnen kunnen begrijpen die de spreker,
zijn/haar familie en directe concrete omgeving betreffen, wanneer de mensen
langzaam en duidelijk spreken.
Geschreven Zweeds op A1-niveau kunnen begrijpen, zoals vastgelegd in het
Gemeenschappelijke Europese Referentiekader voor talen:
Lezen: Vertrouwde namen, woorden en zinnen kunnen begrijpen
Zweeds kunnen schrijven op A1-niveau, zoals vastgelegd in het
Gemeenschappelijke Europese Referentiekader voor talen:
Schrijven: eenvoudige teksten kunnen schrijven, zoals b.v. een eenvoudige mail of
een tekst met personalia.

Creditcontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is open: de student houdt zelf
rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Practicum
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
De lessen bestaan uit leesoefeningen, luisteroefeningen, spreekoefeningen en
grammatica-oefeningen. Schrijfoefeningen worden opgegeven als huiswerk.

Leermateriaal
Hellström, Gunnar: Första övningsboken i svensk grammatik, 1993 ISBN
9789162206475
Levy-Scherrer, Paula; Lindemalm Karl: Rivstart A1+A2, Textbok, 2014,
ISBN9789127434202
Geraamde kost: 60 EUR

Referenties
Van Dale woordenboeken: Zweeds-Nederlands en Nederlands-Zweeds (raadpleegbaar
online via vandale.ugent.be)

Vakinhoudelijke studiebegeleiding
De studenten krijgen gerichte feedback op de oefeningen die ze in groep of individueel
maken.
Zowel in aansluiting op de les, per mail of na afspraak kunnen studenten met vragen
terecht bij de betrokken docent

Evaluatiemomenten
niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Mondeling examen, vaardigheidstest
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is enkel mogelijk in gewijzigde vorm
Toelichtingen bij de evaluatievormen
De evaluatie gebeurt permanent. In week 4 van het semester krijgen de studenten een
eerste mondelinge test, in week 5 een schriftelijke test, die grammatica-en
woordenschatvragen, een schrijfopdracht, een luisteropdracht en een leestest bevat,
en in week 6 een tweede mondelinge test. Daarnaast wordt van de studenten verwacht
dat zij een aantal schrijftaken indienen op de site www.schrijven.ugent.be/opdrachten.
Die taken zijn geen deel zijn van de permanente evaluatie, maar de studenten er wel
op voorbereiden.
Studenten die niet aanwezig kunnen zijn op een van de evaluatiemomenten kunnen
testen inhalen indien zij a) de docent de dag zelf (voor 17u) verwittigen dat ze de test
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niet zullen kunnen afleggen en b) binnen de 48 uur na de gemiste test een ziekte-attest
voorleggen aan de docent. Attesten voor eventuele gemiste testen op vrijdag worden
ten laatste de dinsdag (voor 17u) erna voorgelegd.

Eindscoreberekening
Luistertest : 10 % van het eindtotaal.
Leestest: 10% van het eindtotaal.
Schriftelijke grammatica- en woordenschattest: 25% van het eindtotaal.
Schrijfopdracht: 15%.
Mondelinge testen: 40% van het eindtotaal (2 keer 20%)

Faciliteiten voor werkstudenten
De evaluatie gebeurt permanent dus deze cursus staat niet open voor werkstudenten.
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