Studiefiche
Vanaf academiejaar 2020-2021

Zweedse taalvaardigheid I (A001948)
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
werkcollege: geleide
oefeningen
zelfstandig werk
LW06
LW06

5.0 u
25.0 u
5.0 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)
Voorbereidingsprogramma tot Master of Arts in de taal- en
5
letterkunde (afstudeerrichting Scandinavistiek)

aanbodsessie
A
A
A
A
A
A

Onderwijstalen
Nederlands, Zweeds
Trefwoorden
Zweeds, taalvaardigheid

Situering
Dit basisvak bouwt verder op de cursus Zweedse taalverwerving.
Uitwisselingstudenten mogen dit opleidingsonderdeel opnemen. Voor dit
opleidingsonderdeel is geen kennis van het Nederlands vereist.

Inhoud
Tijdens dit opleidingsonderdeel worden zowel de receptieve (luisteren, lezen) en
productieve (schrijven, spreken) vaardigheden van de studenten getraind.

Begincompetenties
Het opleidingsonderdeel Zweedse taalverwerving gevolgd hebben of de erin beoogde
competenties op een andere wijze verworven hebben.

Eindcompetenties
1
1
1
1
1
1
2
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Gesproken uitdrukkingen in het Zweeds kunnen begrijpen op A2-niveau zoals
vastgelegd in het Gemeenschappelijke Europese Referentiekader voor talen:
Zinnen en de meest frequente woorden begrijpen die betrekking hebben op
gebieden die van direct persoonlijk belang zijn (bijvoorbeeld basisinformatie over
zichzelf en familie, winkelen, plaatselijke omgeving, werk). De belangrijkste punten in
korte, duidelijke eenvoudige boodschappen en aankondigingen kunnen volgen.
Gesproken uitdrukkingen in het Zweeds kunnen produceren op A2-niveau zoals
vastgelegd in het Gemeenschappelijke Europese Referentiekader voor talen
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(Spreken - productie):
Een reeks uitdrukkingen en zinnen kunnen gebruiken om in eenvoudige
bewoordingen de eigen familie en andere mensen, leefomstandigheden, zijn/haar
opleiding en zijn/haar huidige of meest recente baan te beschrijven.
Gesproken uitdrukkingen in het Zweeds kunnen begrijpen op A2-niveau zoals
vastgelegd in het Gemeenschappelijke Europese Referentiekader voor talen
(Spreken - interactie):
Kunnen communiceren over eenvoudige en alledaagse taken die een eenvoudige en
directe uitwisseling van informatie over vertrouwde onderwerpen en activiteiten
betreffen. Zeer korte sociale gesprekken kunnen voeren, alhoewel de spreker
gewoonlijk niet voldoende begrijpt om het gesprek zelfstandig gaande te houden.
Zich schriftelijk kunnen uitdrukken in het Zweeds op B1-niveau zoals vastgelegd in
het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor talen:
Een eenvoudige samenhangende tekst schrijven over onderwerpen die vertrouwd of
van persoonlijk belang zijn. Persoonlijke brieven kunnen schrijven om ervaringen en
indrukken te beschrijven
Geschreven Zweeds kunnen begrijpen op B1-niveau zoals vastgelegd in het
Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor talen:
Teksten kunnen begrijpen die hoofdzakelijk bestaan uit hoogfrequente, alledaagse of
aan mijn werk gerelateerde taal. De beschrijving van gebeurtenissen, gevoelens en
wensen in persoonlijke brieven kunnen begrijpen.

Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Practicum, zelfstandig werk, werkcollege: geleide oefeningen
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
De lessen bestaan uit leesoefeningen, luisteroefeningen en spreekoefeningen.
Schrijfoefeningen worden opgegeven als huiswerk.

Leermateriaal
Levy-Scherrer, Paula; Lindemalm, Karl: Rivstart A1 + A2, Textbok, ISBN
9789127434202
Hellström, Gunnar: Första övningsboken i svensk grammatik, 1993
ISBN9789162206475
totaalprijs: 60 EUR

Referenties
Van Dale vertaalwoordenboeken Zweeds-Nederlands, Nederlands-Zweeds, ook
raadpleegbaar 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 als na afspraak kunnen studenten met vragen
terecht bij de betrokken docent

Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen, mondeling examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen, mondeling examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Periodegebonden: schriftelijk examen (50%) en mondeling examen (50 %)

Eindscoreberekening
De student kan maximum een 9/20 behalen indien voor één beide examens (schriftelijk
/ mondeling) niet geslaagd, ook als de twee scores mathematisch gezien een hoger
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totaal vormen.

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