Uddannelsen er indplaceret på niveau 4 i den danske nationale kvalifikationsramme, jf. Uddannelsesministeriets ”Kvalifikationsrammen for Livslang Læring”

Betingelserne for at bestå en samlet højere forberedelseseksamen er fastsat i 

• Bekendtgørelse nr. 343 af 08/04/2016 , ” Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser” (eksamensbekendtgørelsen) 
• Bekendtgørelse nr. 262 af 20/03/2007, ”Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse” (karakterskala-bekendtgørelsen)
• Bekendtgørelse nr. 780 af 26/06/2013, ” Bekendtgørelse om hf-uddannelsen tilrettelagt som 
enkeltfagsundervisning for voksne” (hf-enkeltfagsbekendtgørelsen) 

I det foreløbige eksamensresultat indgår karaktererne i de enkelte fag med de vægte, som hører til de enkelte niveauer, mens der i eksamensresultatet tillige er indregnet eventuel bonus, jf. eksamensbekendtgørelsen.


Faggruppernes fagindhold

• kultur- og samfundsfaggruppen består af fagene historie B, religion C og samfundsfag C
• naturvidenskabelig faggruppe består af fagene biologi C, geografi C og kemi C

 
Beskrivelse af de enkelte karakterer, jf. karakterskalabekendtgørelsen

Beskrivelse af de enkelte karakterer

• 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler
• 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler
• 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler
• 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler
• 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål 
• 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål
• -3 gives for den helt uacceptable præstation

The grades are described as follows

• 12 For an excellent performance displaying a high level of command of all aspects of the relevant material, with no or only a few minor weaknesses 
• 10 For a very good performance displaying a high level of command of most aspects of the relevant material, with only minor weaknesses
• 7 For a good performance displaying good command of the relevant material but also some weaknesses 
• 4 For a fair performance displaying some command of the relevant material but also some major weaknesses
• 02 For a performance meeting only the minimum requirements for acceptance 
• 00 For a performance which does not meet the minimum requirements for acceptance
• -3 For a performance which is unacceptable in all respects



