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Svensk författningssamling 

Lag 
om ändring i skollagen (2010:800) 

Utfärdad den 3 mars 2022 

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800) 

dels att 15 kap. 22, 24 och 25 a §§, 16 kap. 21, 23, 24, 27 och 28 §§, 

17 a kap. 11, 12 och 14 §§, 18 kap. 22 och 23 §§, 19 kap. 4, 16, 22, 24 och 

25 §§, 20 kap. 1, 5, 6, 9, 19 e, 35, 37, 37 a, 39, 40 och 44 §§, 21 kap. 6 § och 

rubrikerna närmast före 16 kap. 21 §, 17 a kap. 11 §, 19 kap. 22 § och 

20 kap. 5 § ska ha följande lydelse, 

dels att det ska införas åtta nya paragrafer, 15 kap. 22 a §, 18 kap. 22 a § 

och 20 kap. 5 a, 35 a, 35 b, 40 a, 40 b och 41 a §§, av följande lydelse. 

15 kap. 

22 §2    Betyg ska sättas i ämnen. Betyg ska sättas när ett ämne är avslutat. 

Om ett ämne består av flera nivåer ska betyg sättas efter varje avslutad nivå 

i ämnet. 

När ett godkänt betyg sätts på en högre nivå i ett ämne med flera nivåer 

ska betyget anses omfatta lägre nivåer i ämnet och ersätta betyg som har 

satts på sådana nivåer. 

Betyg ska också sättas 

1. efter genomfört gymnasiearbete och examensarbete, och

2. i grundskolans ämnen i de fall undervisning i dessa får förekomma i

gymnasieskolan. 

22 a §    Regeringen får meddela föreskrifter om hur betygssättningen ska 

gå till. Föreskrifterna får innebära undantag från bestämmelsen i 3 kap. 16 § 

om vem som beslutar om betyg. 

24 §3    Som betyg för godkända resultat i ett ämne ska någon av beteck-

ningarna A, B, C, D eller E användas. Högsta betyg betecknas med A och 

lägsta betyg med E. Betyg för icke godkänt resultat betecknas med F. 

Vid betygssättningen ska läraren göra en sammantagen bedömning av ele-

vens kunskaper på den aktuella nivån i ämnet i förhållande till de betygs-

kriterier som gäller för ämnet som helhet och sätta det betyg som bäst 

motsvarar elevens kunskaper. Samtliga kriterier för betyget E ska dock vara 

uppfyllda för att eleven ska kunna få ett godkänt betyg. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd 

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om betygskriterier. 

1 Prop. 2021/22:36, bet. 2021/22:UbU7, rskr. 2021/22:156. 
2 Senaste lydelse 2014:530. 
3 Senaste lydelse 2022:146. 
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25 a §4    Vid betygssättning i ett ämne på en nivå som det ges ett nationellt 

prov i ska elevens resultat på det provet särskilt beaktas. Provresultatet eller 

resultat på delprov ska dock inte särskilt beaktas om det finns särskilda skäl. 

 

16 kap. 
 

Ämnen, nivåer i ämnen och gymnasiearbete 
 

21 §    För varje ämne ska det finnas en ämnesplan. Om det finns särskilda 

skäl får flera ämnen ha en gemensam ämnesplan. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd 

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om ämnesplaner. 

 

23 §    Ett ämne består av en eller flera nivåer. 

För varje nivå ska det anges hur många gymnasiepoäng som nivån om-

fattar. 

 

24 §    Har en elev efter en avslutad nivå i ett ämne eller ett genomfört gym-

nasiearbete fått lägst betyget E, är huvudmannen inte skyldig att erbjuda 

ytterligare utbildning av samma slag, om inte annat följer av föreskrifter som 

har meddelats med stöd av andra stycket. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 

föreskrifter om vad som krävs för att en elev ska få 

1. börja läsa ett ämne eller en viss nivå i ett ämne, och 

2. läsa ett ämne eller en viss nivå i ett ämne på nytt. 

 

27 §    Yrkesexamen ska utfärdas om en elev som avses i 26 § har godkända 

betyg på en utbildning som omfattar minst 2 250 gymnasiepoäng och som 

innefattar minst 100 gymnasiepoäng i vart och ett av ämnena 

1. svenska eller svenska som andraspråk, 

2. engelska, och 

3. matematik. 

Även gymnasiearbetet ska ingå i de godkända betygen. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd 

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om 

1. vilka nivåer i de ämnen som anges i första stycket som ska ingå i de 

godkända betygen för respektive yrkesprogram, och 

2. vilka andra ämnen och vilka nivåer i dessa som ska ingå i de godkända 

betygen för respektive yrkesprogram. 

 

28 §    Högskoleförberedande examen ska utfärdas om en elev som avses i 

26 § har godkända betyg på utbildning som omfattar minst 2 250 gymnasie-

poäng och som innefattar minst 

1. 300 gymnasiepoäng i ämnena svenska eller svenska som andraspråk, 

2. 200 gymnasiepoäng i ämnet engelska, och 

3. 100 gymnasiepoäng i ämnet matematik. 

Även gymnasiearbetet ska ingå i de godkända betygen. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd 

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om vilka nivåer i de äm-

nen som anges i första stycket som ska ingå i de godkända betygen. 

  

 
4 Senaste lydelse 2017:1104. 

2022:147
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17 a kap. 
 

Ämnen och nivåer i ämnen5 
 

11 §6    För varje ämne ska det finnas en ämnesplan. Om det finns särskilda 

skäl får flera ämnen ha en gemensam ämnesplan. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd 

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om ämnesplaner. 

 

12 §7    Ett ämne består av en eller flera nivåer. 

För varje nivå ska det anges hur många gymnasiepoäng som nivån om-

fattar. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 

föreskrifter om vad som krävs för att en elev ska få börja läsa ett ämne eller 

en viss nivå i ett ämne. 

 

14 §8    Har en elev efter en avslutad nivå i ett ämne eller ett genomfört exa-

mensarbete fått lägst betyget E, är huvudmannen inte skyldig att erbjuda 

ytterligare utbildning av samma slag, om inte annat följer av föreskrifter som 

har meddelats med stöd av andra stycket. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 

föreskrifter om vad som krävs för att en elev ska få läsa ett ämne eller en 

viss nivå i ett ämne på nytt. 

 

18 kap. 
 

22 §9    På de nationella programmen ska betyg sättas i ämnen och efter ge-

nomfört gymnasiesärskolearbete. Betyg ska sättas när ett ämne är avslutat. 

Om ett ämne består av flera nivåer ska betyg sättas efter varje avslutad nivå 

i ämnet. 

Om en elev på ett individuellt program har läst ett ämne enligt 19 kap. 

15 §, ska betyg sättas när ämnet är avslutat. Om ämnet består av flera nivåer 

ska betyg sättas efter varje avslutad nivå i ämnet. 

När ett betyg sätts på en högre nivå i ett ämne med flera nivåer ska betyget 

anses omfatta lägre nivåer i ämnet och ersätta betyg som har satts på sådana 

nivåer. 

Om en elev har läst ett ämne enligt gymnasieskolans ämnesplan ska, i 

stället för vad som föreskrivs i 23–26 §§, betyg sättas enligt bestämmelserna 

i 15 kap. 22–27 §§ om betygssättning i gymnasieskolan. 

 

22 a §    Regeringen får meddela föreskrifter om hur betygssättningen ska 

gå till. Föreskrifterna får innebära undantag från bestämmelsen i 3 kap. 16 § 

om vem som beslutar om betyg. 

 

23 §10    Som betyg för godkända resultat i ett ämne ska någon av beteck-

ningarna A, B, C, D eller E användas. Högsta betyg betecknas med A och 

lägsta betyg med E. 

Vid betygssättningen ska läraren göra en sammantagen bedömning av 

elevens kunskaper på den aktuella nivån i ämnet i förhållande till de betygs-

kriterier som gäller för ämnet som helhet och sätta det betyg som bäst mot-

 
5 Senaste lydelse 2014:530. 
6 Senaste lydelse 2014:530. 
7 Senaste lydelse 2014:530. 
8 Senaste lydelse 2014:530. 
9 Senaste lydelse 2018:749. 
10 Senaste lydelse 2022:146. 

2022:147
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svarar elevens kunskaper. Samtliga kriterier för betyget E ska dock vara upp-

fyllda för att eleven ska kunna få ett godkänt betyg. 

För den elev som inte har uppfyllt betygskriterierna för betyget E, ska 

betyg inte sättas. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd 

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om betygskriterier. 

 

19 kap.  
 

4 §11    För de elever på nationella program som ska erbjudas modersmåls-

undervisning ska varje språk som ska erbjudas som modersmål vara ett eget 

ämne. 

 

16 §12    För de elever på individuella program som ska erbjudas moders-

målsundervisning ska varje språk som ska erbjudas som modersmål vara ett 

eget ämne. 

 

Ämnen, nivåer i ämnen, ämnesområden och gymnasiesärskolearbete 
 

22 §13    För varje ämne ska det finnas en ämnesplan. Om det finns särskilda 

skäl får flera ämnen ha en gemensam ämnesplan. För varje ämnesområde 

ska det finnas en ämnesområdesplan. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd 

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om ämnesplaner och 

ämnesområdesplaner. 

 

24 §14    Ett ämne består av en eller flera nivåer. 

För varje nivå ska det anges hur många gymnasiesärskolepoäng som 

nivån omfattar. 

 

25 §15    Har en elev efter en avslutad nivå i ett ämne eller ett genomfört 

gymnasiesärskolearbete fått lägst betyget E, är huvudmannen inte skyldig 

att erbjuda ytterligare utbildning av samma slag, om inte annat följer av före-

skrifter som har meddelats med stöd av andra stycket. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 

föreskrifter om vad som krävs för att en elev ska få 

1. börja läsa ett ämne eller en viss nivå i ett ämne, och 

2. läsa ett ämne eller en viss nivå i ett ämne på nytt. 

 

20 kap. 
 

1 §16    I detta kapitel finns  

– allmänna bestämmelser (2–9 §§),  

– bestämmelser om kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå 

och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på grundläggande 

nivå (10–15 §§), 

– bestämmelser om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och 

kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå  

(16–23 §§),  

 
11 Senaste lydelse 2012:109. 
12 Senaste lydelse 2012:109. 
13 Senaste lydelse 2012:109. 
14 Senaste lydelse 2012:109. 
15 Senaste lydelse 2012:109. 
16 Senaste lydelse 2020:446. 

2022:147
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– bestämmelser om kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare 

(24–33 §§), 

– bestämmelser om betyg (34–41 a §§), 

– bestämmelser om validering (42 och 43 §§), och 

– bestämmelser om intyg (44 och 45 §§). 

 

Kurser, ämnen och gymnasiepoäng 
 

5 §17     Utbildning på grundläggande nivå, särskild utbildning på grund-

läggande nivå och utbildning i svenska för invandrare bedrivs i form av 

kurser. Utbildning på gymnasial nivå och särskild utbildning på gymnasial 

nivå bedrivs i form av   

1. ämnen, och  

2. ett komvuxarbete. 

Ett ämne består av en eller flera nivåer. 

På gymnasial nivå anges omfattningen av nivåerna i ämnen och komvux-

arbetet med gymnasiepoäng. 

Inom särskild utbildning på gymnasial nivå anges omfattningen av ni-

våerna i ämnen och komvuxarbetet med gymnasiesärskolepoäng. 

 

5 a §    Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med 

stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om att utbildning 

på gymnasial nivå och särskild utbildning på gymnasial nivå där betyg inte 

sätts får bedrivas i form av kurser. 

 

6 §18    För varje kurs i utbildning på grundläggande nivå och i särskild ut-

bildning på grundläggande nivå ska det finnas en kursplan. För varje ämne 

i utbildning på gymnasial nivå och i särskild utbildning på gymnasial nivå 

ska det finnas en ämnesplan. Om det finns särskilda skäl får flera ämnen ha 

en gemensam ämnesplan. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 

föreskrifter om kursplaner, ämnesplaner, gymnasiepoäng och gymnasiesär-

skolepoäng. Sådana föreskrifter får innebära att kursplaner eller ämnespla-

ner inte ska finnas eller att gymnasiepoäng eller gymnasiesärskolepoäng inte 

ska beräknas för vissa kurser. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får också 

meddela föreskrifter om mål för komvuxarbetet. 

 

9 §19    Den som har antagits till en kurs har rätt att fullfölja utbildningen på 

kursen. Den som har antagits till en viss nivå i ett ämne har rätt att fullfölja 

utbildningen på den aktuella nivån. 

Huvudmannen får dock besluta att utbildningen på kursen eller den aktu-

ella nivån i ämnet ska upphöra för en elev, om eleven saknar förutsättningar 

att tillgodogöra sig utbildningen eller av annan anledning inte gör tillfreds-

ställande framsteg. 

Den vars utbildning på grundläggande nivå eller särskilda utbildning på 

grundläggande nivå har upphört enligt andra stycket ska på nytt beredas 

sådan utbildning, om det finns särskilda skäl för det. Den vars utbildning på 

gymnasial nivå eller särskilda utbildning på gymnasial nivå har upphört 

enligt andra stycket får på nytt beredas sådan utbildning, om det finns sär-

skilda skäl för det.  

 
17 Senaste lydelse 2020:447. 
18 Senaste lydelse 2020:447. 
19 Senaste lydelse 2020:446. 

2022:147
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Den vars utbildning i svenska för invandrare har upphört enligt andra 

stycket eller som frivilligt avbrutit sådan utbildning ska på nytt beredas 

sådan utbildning, om det finns särskilda skäl för det.  

Utbildningen får avbrytas även enligt bestämmelserna i 5 kap. 17–20 §§. 

 

19 e §20    Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 

meddela föreskrifter om vilka ämnen och vilka nivåer i dessa ämnen som 

omfattas av rätten att delta i utbildning enligt 19 a och 19 b §§. 

 

35 §21    I utbildning på grundläggande nivå, särskild utbildning på grund-

läggande nivå och utbildning i svenska för invandrare ska betyg sättas på 

varje avslutad kurs. 

Inom den del av den särskilda utbildningen på grundläggande nivå som 

motsvarar träningsskolan inom grundsärskolan ska betyg inte sättas. Efter 

en avslutad kurs ska i stället ett intyg utfärdas om att eleven har deltagit i 

kursen. 

 

35 a §    I utbildning på gymnasial nivå och särskild utbildning på gymnasial 

nivå ska betyg sättas i ämnen. Betyg ska sättas när ett ämne är avslutat. Om 

ett ämne består av flera nivåer ska betyg sättas efter varje avslutad nivå i 

ämnet.  

När ett godkänt betyg sätts på en högre nivå i ett ämne med flera nivåer 

ska betyget anses omfatta lägre nivåer i ämnet och ersätta betyg som har 

satts på sådana nivåer. Detta gäller även om betygen på de lägre nivåerna 

har satts inom gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan.  

Betyg ska också sättas efter genomfört komvuxarbete. 

 

35 b §    Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 

meddela ytterligare föreskrifter om betygssättning och om komvuxarbetet i 

övrigt. Sådana föreskrifter får innebära att betyg inte ska sättas på vissa 

kurser. 

 

37 §22    Vid betygssättning på en kurs ska läraren göra en bedömning av 

elevens kunskaper i förhållande till de betygskriterier som gäller för kursen. 

För att eleven ska få betyget Godkänt ska samtliga kriterier för detta betyg 

vara uppfyllda.  

Vid betygssättning i ett ämne ska läraren göra en sammantagen bedöm-

ning av elevens kunskaper på den aktuella nivån i ämnet i förhållande till de 

betygskriterier som gäller för ämnet som helhet och sätta det betyg som bäst 

motsvarar elevens kunskaper. Samtliga kriterier för betyget E ska dock vara 

uppfyllda för att eleven ska kunna få ett godkänt betyg. 

Betygskriterier ska finnas för varje kurs och ämne där betyg ska sättas. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd 

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om betygskriterier. 

 

37 a §23    Vid betygssättning i en kurs som det ges ett nationellt prov i ska 

elevens resultat på det provet särskilt beaktas. Detsamma gäller vid betygs-

sättning i ett ämne på en nivå som det ges ett nationellt prov i. Provresultatet 

eller resultat på delprov ska dock inte särskilt beaktas om det finns särskilda 

skäl. 

 
20 Senaste lydelse 2016:1184. 
21 Senaste lydelse 2020:447. 
22 Senaste lydelse 2022:146. 
23 Senaste lydelse 2017:1104. 

2022:147
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39 §24    Om det saknas underlag för bedömning av en elevs kunskaper i en 

kurs eller på en viss nivå i ett ämne på grund av elevens bristande deltagande, 

ska betyg inte sättas på kursen eller nivån. 

 

40 §25    Den som är bosatt i landet och vill ha betyg från utbildning på 

grundläggande nivå, särskild utbildning på grundläggande nivå eller utbild-

ning i svenska för invandrare ska ha möjlighet att genomgå prövning i alla 

kurser som det sätts betyg på. Detta gäller även den som tidigare har fått 

betyg på kursen. 

Prövning i en kurs får göras bara hos en huvudman som anordnar den 

aktuella kursen. 

Med prövning i en kurs avses en bedömning av kunskaper som resulterar 

i ett betyg som sätts i enlighet med bestämmelserna om betyg och betygs-

sättning i 35–37 och 38 §§. 

 

40 a §    Den som är bosatt i landet och vill ha betyg från utbildning på gym-

nasial nivå eller särskild utbildning på gymnasial nivå ska ha möjlighet att 

genomgå prövning i alla ämnen som det sätts betyg i och på samtliga nivåer 

i dessa ämnen. Detta gäller även den som tidigare har fått betyg i ämnet och 

även om betyget omfattar den nivå i ämnet som prövningen gäller. Den som 

fortfarande är elev i gymnasieskolan eller i gymnasiesärskolan får dock inte 

genomgå prövning på en viss nivå i ett ämne om eleven tidigare har fått 

minst betyget E på den nivån. 

Prövning i ett ämne får göras bara hos en huvudman som anordnar utbild-

ning i ämnet på den nivå som prövningen gäller. 

Med prövning i ett ämne avses en bedömning av kunskaper på den nivå i 

ämnet som prövningen gäller som resulterar i ett betyg som sätts i enlighet 

med bestämmelserna om betyg och betygssättning i 35–37 och 38 §§. 

 

40 b §    Den som är bosatt i landet och vill ha betyg från utbildning på 

gymnasial nivå eller särskild utbildning på gymnasial nivå ska ha möjlighet 

att genomgå prövning i komvuxarbete. Detta gäller även den som tidigare 

har fått betyg på komvuxarbetet, ett gymnasiearbete eller ett gymnasiesär-

skolearbete. Den som fortfarande är elev i gymnasieskolan eller i gymnasie-

särskolan får dock inte genomgå prövning i ett komvuxarbete om eleven 

tidigare har fått betyget E på ett gymnasiearbete eller ett gymnasiesärskole-

arbete. 

Prövning i komvuxarbete får göras bara hos en huvudman som anordnar 

utbildning inom det kunskapsområde som komvuxarbetet avser. 

 

41 a §    Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan 

med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om 

prövning. 

 

44 §26    Den som genomgått en kurs i kommunal vuxenutbildning och vill 

få sina kunskaper dokumenterade på annat sätt än genom betyg ska få ett 

intyg. Detsamma gäller den som har genomgått utbildning på en eller flera 

nivåer i ett ämne. 

Huvudmannen ansvarar för att eleverna informeras om möjligheten att få 

ett intyg. 

 
24 Senaste lydelse 2015:482. 
25 Senaste lydelse 2022:146. 
26 Senaste lydelse 2015:482. 

2022:147
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Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 

föreskrifter om att intyg alltid ska utfärdas efter vissa kurser, vissa ämnen 

eller viss utbildning. 

 

21 kap.  
 

6 §27    Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i 

fråga om gymnasieskolan och gymnasiesärskolan meddela föreskrifter om 

1. i vilka ämnen och nivåer i dessa ämnen som fjärrundervisning får 

användas, 

2. elevgruppernas storlek när fjärrundervisning används, och  

3. i vilken omfattning fjärrundervisning får användas. 
                       

1. Denna lag träder i kraft den 15 juli 2022. 

2. Lagen tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas efter 

den 30 juni 2025. 

3. För utbildning i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska äldre be-

stämmelser fortfarande gälla i fråga om utbildning som har påbörjats före 

den 1 juli 2025. För kommunal vuxenutbildning ska äldre bestämmelser 

fortfarande gälla i fråga om kurser som har påbörjats före den 1 juli 2025. 

4. Utbildning inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal 

vuxenutbildning på gymnasial nivå och kommunal vuxenutbildning som 

särskild utbildning på gymnasial nivå som har påbörjats före den 1 juli 2025 

ska dock efter den 30 juni 2030 fullföljas enligt de bestämmelser som gäller 

för utbildning som har påbörjats efter den 30 juni 2025. 

5. Den som har påbörjat utbildning inom gymnasieskolan, gymnasie-

särskolan, kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå eller kommunal 

vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå före den 1 juli 

2025 får senast den 30 juni 2030 genomgå prövning inom kommunal vuxen-

utbildning enligt bestämmelserna i 20 kap. 40 § i den äldre lydelsen. Pröv-

ning i en kurs får då göras bara hos en huvudman som erbjuder utbildning i 

ett ämne på en nivå som motsvarar den kurs som prövningen gäller.  

6. En gymnasieexamen enligt 16 kap. 26–28 §§ och en gymnasieingen-

jörsexamen enligt 17 a kap. 15 § som utfärdas efter den 30 juni 2025 får, 

utöver betyg i ämnen, innehålla betyg som satts på kurser enligt de äldre 

bestämmelserna.  

7. Om en elev har fått ett godkänt betyg på en kurs i ett ämne inom gym-

nasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning på gymnasial 

nivå eller kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial 

nivå enligt de äldre bestämmelserna, ska ett godkänt betyg som eleven får 

på en nivå i samma ämne före den 1 juli 2030 omfatta bara lägre nivåer i 

ämnet som inte motsvaras av den kurs som eleven har fått godkänt betyg på. 

8. Om en elev har fått betyg på en kurs i ett ämne inom gymnasieskolan, 

gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå eller 

kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå 

enligt de äldre bestämmelserna, ska ett godkänt betyg som eleven får på en 

nivå i samma ämne efter den 30 juni 2030 ersätta betyget på kursen. Detta 

gäller dock endast om den aktuella kursen motsvarar någon eller några av 

de nivåer som omfattas av betyget i ämnet. 

 
27 Senaste lydelse 2020:605. 
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På regeringens vägnar 

 

LINA AXELSSON KIHLBLOM 

 Eva Lenberg 

 (Utbildningsdepartementet) 
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