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Granskning av pandemins påverkan inom grund- och 
gymnasieskolan, med fokus på avgångsklasser 

   

Granskningens inriktning 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i 
Västerås stad granskat grundskolenämnden och 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens styrning och 
interna kontroll rörande hanteringen av covid-19 och dess 
påverkan på undervisningens omfattning och kvalitet.  

Iakttagelser och slutsatser  
Vår sammanfattande bedömning är att 
grundskolenämnden och utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden i allt väsentligt säkerställt en 
tillräcklig styrning och intern kontroll rörande hanteringen 
av pandemin och dess påverkan på undervisningens 
omfattning och kvalitet under 2022.  

Bedömningen baserar på att ingen ”undervisningsskuld” 
noterats vid granskningstillfället. Vidtagna åtgärder har 
syftat till att minska trängsel och smittspridning och 
samtidigt bedriva undervisning. Åtgärderna har bland annat 
bestått av schemaförändringar, ändring av 
undervisningslokaler, förlängda kurser, fjärr- och 
distansundervisning och prioritering av 
undervisningsmoment under perioder av 
distansundervisning. Elever med särskilt behov av 
närundervisning har undantagits distansundervisningen 
likväl som grund- och gymnasiesärskolan. Vi ser positivt på 
att eleverna enbart haft korta perioder av fjärr- och 
distansundervisning och att skolorna löpande arbetat med 
att kompensera eleverna för moment som uteblivit vid 
distansundervisningen. Vi bedömer att vidtagna åtgärder 
har varit adekvata. 

Under pandemin har åtgärder förekommits av 
riskbedömningar både avseende smittspridning och 
undervisningens kvalité. Vi noterar att risker kring 
utbildningens kvalité främst berörts muntligt då 
kontinuerliga samtal innehållandes riskbedömningar har 
skett inom och i anslutning till barn- och 
utbildningsförvaltningens krisledningsgrupp.  

Nämndernas uppföljningsfokus har varit utbildning och de 
uppföljningsmoment som normalt prioriteras snarare än 
pandemin, även om pandemin beaktas i analyser av 
resultaten. Vi bedömer att nämndernas avvägning är rimlig. 
Nationella undersökningar har inte heller kunnat identifierat 
vilken påverkan pandemin haft på skolresultaten. Insatser 
har kontinuerligt följts upp muntligt genom diskussioner 
mellan lärare, rektorer och verksamhetschefer. Lärarna har 
likt normalt följt elevernas kunskaper samt behov av 
särskilt stöd. Vid behov har åtgärder vidtagits. Vi ser 
positivt på den uppföljning som skett. 

 

 

 

Vi bedömer att nämnderna säkerställt en tillräcklig 
beredskap att hantera vidare påverkan utifrån pandemin 
eller liknande förhållanden. Bedömningen baseras på 
utvärderingar som genomförts samt det arbete som pågår 
med att ta vara på lärdomar från pandemin. Vi ser positivt 
på att övningar ska genomföras framgent. Det är centralt 
för att bevara kompetensen inom verksamheterna. 

Rekommendationer 
Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi 

grundskolenämnden och utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden att: 

 Säkerställa att samtliga delar i riskanalyser 

dokumenteras.  

 Säkerställa att resultatet och kunskapsläget för 
elever vars skolgång påverkats av pandemin följs 
upp framgent. Vi rekommenderar att detta görs på 
flera nivåer, per skola, i staden samt att följa 
nationella utvärderingar 

 

Revisionen har överlämnat revisionsrapporten till 
kommunfullmäktige. Rapporten är publicerad på stadens 
hemsida www.vasteras.se  
För ytterligare information, kontakta revisionens ordförande 
Asta Matikainen Lecklin tfn: 076-896 43 86 eller 

revisionssamordnare Christel Modin tfn: 076-569 13 99. 
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