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Svensk författningssamling 

Lag 
om ändring i lagen (2022:147) om ändring i skollagen 
(2010:800) 

Utfärdad den 30 juni 2022 

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att punkt 3–5, 7 och 8 i ikraftträdande- 

och övergångsbestämmelserna till lagen (2022:147) om ändring i skollagen 

(2010:800) ska ha följande lydelse. 

3. För utbildning i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan ska

äldre bestämmelser 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, anpassade gymnasieskolan, kom-

munal vuxenutbildning på gymnasial nivå och kommunal vuxenutbildning 

som anpassad 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, anpassade

gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå eller 

kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning på gymnasial nivå före 

den 1 juli 2025 får senast den 30 juni 2030 genomgå prövning inom kom-

munal vuxenutbildning enligt bestämmelserna i 20 kap. 40 § i den äldre 

lydelsen. Prövning 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. 

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

gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning på 

gymnasial nivå eller kommunal vuxenutbildning som anpassad 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,

anpassade gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå 

eller kommunal vuxenutbildning som anpassad 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. 

Denna lag träder i kraft den 2 juli 2023. 

1 Prop. 2021/22:162, bet. 2021/22:UbU27, rskr. 2021/22:429. 
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SFS 2022:1317 På regeringens vägnar 

LINA AXELSSON KIHLBLOM 

Torbjörn Malm 

(Utbildningsdepartementet) 
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