
 
 
 
 
 
 
 
I samarbejde med Goethe Instituttet glæder Herning Gymnasium sig over at kunne tilbyde sine 
elever muligheden for at aflægge prøver i Goethe-sprogcertifikaterne som et af få gymnasier i 
landet. Elevernes mulighed for at aflægge prøven lokalt på Herning Gymnasium er altså ganske 
unik og betyder, at eleverne ikke skal begive sig på den lange rejse til Goethe Instituttet i 
København. 
 
Goethe-sprogcertifikaterne er internationalt anerkendte certifikater der tjener som et bevis på 
opnåelsen af et bestemt niveau af det tyske sprog. Fælles for alle de Goethe-certifikater, som 
Herning Gymnasium vil tilbyde sine elever, er, at de i forskelligt omfang giver adgang til de 
tysktalende landes videreuddannelsesområde, herunder diverse universiteter og arbejdsmarkedet 
generelt. Et Goethe-certifikat kan desuden tjene som bevis på en høj tysk sprogfærdighed over for 
en dansk arbejdsgiver, der ønsker medarbejdere som kan bedrive handel med de tysktalende lande. 
 
Niveaubetegnelserne på Goethe-sprogcertifikaterne er dækkende med EU’s Fælles Europæiske 
Referenceramme for Sprog. Fra skoleåret 2017/2018 vil vi derfor kunne forberede eleverne på og 
tilbyde prøver i følgende Goethe-certifikater: B1, B2 og C1. 
 
Helt konkret er et Goethe-sprogcertifikatet B1 følgende: 

- Et internationalt anerkendt sprogcertifikat som bevidner at du har et niveau som svarer til 
niveau B1 inden for EU’s Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog, som svarer til 
elevernes sædvanlige niveau ved udgangen af 1g 

- Et bevis på at du er blevet prøvet i din tyskfærdighed og har opnået en høj kompetence med 
henblik på at kunne kommunikere på et enkelt og hverdagspræget tysk sprog – dette kan du 
bruge som bevis over for en dansk arbejdsgiver 

 
Et Goethe-sprogcertifikat B2 er helt konkret følgende: 

- Et internationalt anerkendt sprogcertifikat som bevidner at du har et niveau som svarer til 
niveau B2 inden for EU’s Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog, som svarer til 
elevernes sædvanlige niveau ved udgangen af 2g 

- Et sprogcertifikat hvormed du har direkte adgang til at studere på visse universiteter i de 
tysktalende lande, herunder Universität der Künste in Berlin, Flensburg Europa-Universität, 
Universität Wien og Universität Basel 

- Et bevis på at du er blevet prøvet i din tyskfærdighed og har opnået en høj kompetence med 
henblik på at kunne kommunikere på et mere komplekst og fremskredent tysk sprog – dette 
kan du bruge som bevis over for en dansk arbejdsgiver 

 
Goethe-sprogcertifikatet C1 er konkret følgende: 



- Et internationalt anerkendt sprogcertifikat som bevidner at du har et niveau som svarer til 
niveau C1 inden for EU’s Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog, som svarer til 
elevernes sædvanlige niveau ved udgangen af 3g 

- Et sprogcertifikat hvormed du har direkte adgang til at studere på mange universiteter i de 
tysktalende lande, herunder Universität Hamburg, Universität Leipzig, Universität Salzburg, 
Universität Zürich 

- Et bevis på at du er blevet prøvet i din tyskfærdighed og har opnået en høj kompetence med 
henblik på at kunne kommunikere på et avanceret og nuanceret tysk sprog – dette kan du 
bruge som bevis over for en dansk arbejdsgiver 

- Et bevis der giver adgang til det tyske arbejdsmarked over for en tysk arbejdsgiver 
 

B1-, B2- og C1-Goethe-sprogcertifikaterne vil koste mellem 900 og 1300 kroner (grupperabatter 
kan muligvis opnås). Herning Gymnasium vil tilbyde gratis ekstraundervisning som optakt til 
aflæggelsen af prøverne og undervisningen vil være skræddersyet til prøverne. 
 
Vil glæder os til at ruste så mange af jer som muligt til et videre uddannelses- og arbejdsliv med og 
om Tyskland! 
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