
 
 
 
 
 
 
 
Hvad er Goethe-sprogcertifikatet? 
I samarbejde med Goethe-Instituttet tilbyder Herning Gymnasium vores elever at tage et Goethe-
sprogcertifikat, som er et certifikat i praktisk brug af det tyske sprog. Certifikatet består af fire 
praktiske dimensioner: at tale, at lytte, at skrive og at læse. 
 
Vi tilbyder følgende niveauer: B1, B2 og C1. Niveaubetegnelserne svarer til EU’s Fælles 
Europæiske Referenceramme for Sprog. De fleste af vores elever tager B1, men vi har erfaring med 
også at føre elever til succes med niveauet B2. 
 
Undervisningen tilbydes gratis af Herning Gymnasium og er en del af skolens tilbud om selvvalgte 
elevaktiviteter. Undervisningen afholdes typisk fra november til maj. Prøven koster 1.100,- kroner 
for niveauet B1 og 1.300,- kroner for niveauet B2 og afholdes typisk i midten eller slutningen af 
maj måned. 
 
Goethe-sprogcertifikatet som en del af den moderne-sproglige studieretning 
Hvis man vælger den moderne-sproglige studieretning med Engelsk A, Tysk A og Samfundsfag B 
som studieretningsfag, vil man som en del af tyskundervisningen blive gjort klar til at tage et 
Goethe-sprogcertifikat. Typisk forberedes man til Goethe-sprogcertifikatet i 2.g og 3.g og tager så 
sit Goethe-sprogcertifikat i slutningen af 3.g. 
 
Hvad kan man bruge det til? 
Da Goethe-sprogcertifikatet er udstedt af det internationalt anerkendte Goethe-Institut Dänemark, 
kan vores elever med et sådant certifikat i hånden opnå nemmere adgang til videregående 
uddannelse i Tyskland og det tyske arbejdsmarked. Ligeledes kan vores elever over for en dansk 
arbejdsgiver bevise, at de er ekstraordinært dygtige til tysk. 
 
Hvordan bliver man klar til det? 
Forløbet for at tage et Goethe-sprogcertifikat består af 12 undervisningsgange samt en skoledag, der 
går med selve prøven. Undervisningsgangene tilbydes af tysklærere Romana Stoubæk og Rolf 
Wiecker, mens prøven afholdes af Goethe-Institut, typisk på et gymnasium i Aarhus.  
 
Hvordan tilmelder man sig? 
Efter efterårsferien i oktober vil du høre en introduktion af Goethe-sprogcertifikatet ved en 
morgensamling for hele skolen, ligesom du vil modtage information om Goethe-sprogcertifikatet på 
mail. Din tysklærer vil også fortælle noget om Goethe-sprogcertifikatet i en tysktime engang i 
oktober eller november. Her vil du så høre, at du tilmelder dig Goethe-sprogcertifikatet ved at 
skrive en mail til enten Romana Stoubæk eller Rolf Wiecker. 
 
 
 
 


