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Systematiskt kvalitetsarbete
Aspero arbetar systematiskt med skol- och undervisningsutveckling och strävar efter att varje elev ska 
få en likvärdig utbildning av högsta kvalitet. 

Vi har en hög vilja att kontinuerligt mäta av nuläge mot ställda krav och skapa tydliga handlingsplaner 
och efterföljande analyser. För oss är det viktigt att resultat inte enbart ses som en produkt utan ligger 
till grund för utvecklingsprocesser, vad vi gör med resultaten. 

I vårt uppdrag ingår det förutom att planera och genomföra utbildningen även att styra, leda, 
dokumentera, följa upp, analysera/bedöma utvecklingsbehov och skapa rutiner för kvalitetsarbetet. 
Kvalitetsuppföljningen sker kontinuerligt under läsåret enligt en cyklisk process där både 
ledningsgrupp, personal och elever är delaktiga. Centrala frågor i vårt förbättringsarbete är: Var är vi? 
Vart ska vi? Hur gör vi? Hur blev det? 

Kvalitetsrapporterna är en del av vårt systematiska kvalitetsarbete och de kvantitativa och kvalitativa 
datainsamlingar sker under olika tidpunkter i enlighet med årshjulet. Kvalitetsrapporten utgår bl.a. från 
områden såsom elevantal, elevrörlighet, elever per lärare, antagningspoäng, betygsstatistik per kurs 
och årskurs, examensbevis/studiebevis, Nationella prov, jämförelsetal inklusive meritpoäng, elevenkät, 
personalenkät, utvärdering av ev. skolplansmål, kursutvärderingar, pedagogisk personal (nationell 
jämförelse från SIRIS), lärare med pedagogisk högskoleexamen, lärarlegitimation, ekonomiska 
jämförelser samt uppföljning av föregående års kvalitetsrapporter. 

Bakgrund och organisation

Aspero Idrottsgymnasium i Göteborg
Aspero Idrottsgymnasium i Göteborg startade höstterminen 2003. Sedan införandet av GY2011 har 
Aspero tre nationella program, Aspero Ekonomi, Aspero Handel samt Aspero Samhälle, varav Handel 
tills vidare inte är aktivt. Ansvarig för verksamheten är rektor Jens Naezer, som har genomgått den 
statliga rektorsutbildningen. 

Aspero Friskolor AB 
Aspero Friskolor  AB driver fristående gymnasieskolor i Göteborg, Halmstad och Karlskrona, med 
högskoleförberedande nationella utbildningar inom Ekonomiprogrammet, inriktning ekonomi och 
Samhällsvetenskapligt program, inriktning samhällsvetenskap och beteendevetenskap. VD för Aspero 
Friskolor AB är Malin Nermark. 

Aspero Friskolor AB (organisationsnummer 556636-3973) ägs av Lill-Marie Drotz som sedan start har 
och har haft ett stort intresse för att utveckla konceptet skola och idrott i kombination.  

Företagsvision och verksamhetsidé

Vision
Aspero skapar vinnare 

Värdegrund
• Vårt mål är alla elever skall växa och utvecklas optimalt, både i idrotten och i skolan
• Vår skola präglas av glädje och gemenskap, trygghet, hänsyn och respekt samt eget ansvar
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Verksamhetsidé (sammanfattning) 

Unikt koncept - idrott och studier 
Aspero Idrottsgymnasium är ett unikt koncept: en skola med idrottsinriktning för alla elever. Asperos 
syfte är att ge elever möjlighet till en seriös och balanserad satsning på både idrott och skola.   

Vi ser hela människan 
Aspero har en holistisk syn på eleven och utbildningen. Vi strävar efter att eleven ska få verka i en miljö 
där hon utvecklas inom alla aspekter. Skolans engagerade personal och storlek skapar förutsättningar 
för att eleven ska få ihop helheten. Vi stöttar eleverna i att finna en balans i sin vardag, inte bara 
logistiskt, studiemässigt, idrottsligt utan framförallt mentalt. 

Socialt och personligt jobbar vi med trygghet och gemenskap som ledord. Vårt kunskapsfokus 
är Framtiden: Eleven ska få kunskaper och färdigheter som är användbara i framtiden. Utbildningen 
skall stimulera livslångt lärande och utgöra en god grund för fortsatta studier eller yrkesverksamhet.  

Modern utbildning 
Studiemässigt arbetar vi med modern pedagogik och teknik. Vi tränar medvetet våra elever till 
självständighet och ansvar för sin egen inlärning samt till att själva analysera och värdera sin 
studieframgång. Tydlighet i kunskapskrav samt stöd och handledning är vägar till uppnående av elevens 
personliga mål.

Till sin hjälp i skolarbetet disponerar varje elev en modern bärbar Mac-dator. Vårt utbildningsmaterial finns 
också i stor utsträckning samlat på vår lärplattform, Its Learning. Genom en nära dialog både i 
undervisningen och på Its Learning har lärare och elev en fortlöpande dialog kring kunskapsutvecklingen. 

1-till-1 
1-till-1-modellen innebär inte bara personliga datorer utan är också ett pedagogiskt förhållningssätt för ökat 
individuellt fokus. Elevens individuella utveckling står i fokus. Vi ägnar tid åt reflektion kring lärandet. Att själv 
värdera sina kunskaper och framsteg är en annan faktor i detta, liksom att göra kamratvärderingar av någon 
annans arbete. 

Genom personliga datorer vinner vi snabbhet i informationssökning och bearbetning av uppgifter. Det ger 
också likvärdiga förutsättningar i skolarbetet. Dessutom är det en del av elevens framtida arbetssätt och 
vardagsliv. Undersökningar fastslår att kvaliteten i kunskapsarbetet ökar och att samarbetet ökar, både 
mellan elever, mellan elev och personal samt mellan personalen. 

Idrotten 
Idrottsligt har vi fokus på individuell teknikträning och fysisk utveckling, men också teoretiskt kunnande, t.ex. 
kost, ergonomi, träningskunskap och idrottspsykologi. 

Aspero har meriterade och grenspecifikt högt kvalificerade tränare både i idrottsprofilen och i NIU-idrotterna. 
Asperos idrottsutbildning ska hålla kvalitet att motsvara kraven för NIU, nationellt godkänt idrottsgymnasium, 
både inom NIU och idrottsprofilen. Rektor tillsammans med VD beslutar om att ansöka om NIU.
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Organisation 

Elever 
Under läsåret fanns det 246 elever på skolan, en minskning med en elev från 2019/20. Eleverna, varav 
176 pojkar och 70 flickor, var fördelade på nio klasser och på tre idrotter. Klasserna och gruppernas 
storlek är något mindre i jämförelse med övriga skolor med motsvarande program i lägeskommunen. 
Årskurs 1 bestod av tre klasser med 29 elever per klass. Årskurs två bestod av tre klasser 26, 24 resp. 28 
elever. Årskurs tre bestod också av tre klasser med 24, 27, resp. 30 elever. Medeltalet för antalet elever 
per undervisningsgrupp var 27,3 elever. 

Elevental 2020/2021

Elevantal 2019/2020

Könsfördelning elever läsåret 2020/2021

Könsfördelning elever läsåret 2019/2020

Antagningspoäng 
Läsårets antagningspoäng följer skolans senaste årens trend och fortsätter att öka signifikant på båda 
programmen. Ekonomiprogrammets medelvärde ökar från 270 poäng till 283 poäng medan 
Samhällsprogrammets medelvärde ökar från 220 poäng till 241 poäng. 

Antagningspoäng läsåret 2020/2021

Antagningspoäng läsåret 2019/2020

20/21 Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt

Göteborg 87 78 81 246

19/20 Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt

Göteborg 84 84 79 247

20/21 Pojkar Flickor Totalt

Göteborg 176 72 % 70 28 % 246

19/20 Pojkar Flickor Totalt

Göteborg 175 71 % 72 29 % 247

Antagning 2020 Medelvärde Lägsta värde Högsta värde

Aspero Ekonomi 283 247 340

Aspero Samhälle 241 205 315

Antagning 2019 Medelvärde Lägsta värde Högsta värde

Aspero Ekonomi 270 245 315

Aspero Samhälle 220 180 300
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Elevrörlighet
Totalt har 5 elever slutat i åk 1, 12 st i åk 2 samt 2 st i åk 3, vilket innebär sammanlagt 19 elever. Under 
perioden har 16 nya elever tillkommit, fördelat på 10 st i åk 1, 6 st i åk 2 och 1 elev i åk 3. 

Personal 
Den pedagogiska personalen består av såväl legitimerade lärare och tränare samt ett antal instruktörer 
med elittränarutbildning. Instruktörerna utbildas kontinuerligt av oss i bedömning och betygssättning. 

För läsåret 2020/2021 gällde följande: 

Personal 2020/2021

Antal elever per lärare under läsåret 2020/2021 var 16,8 elever. 

Personal läsåret 2019/2020

Tjänstestorlek

Skolledning 1,4

Pedagogisk personal lärare 12,3

Pedagogisk personal tränare 2,3

Speciallärare 0,6

Administrativ personal 1,0

Skolmåltid 1,0

Studie- och yrkesvägledning 0,1

Elevhälsa skolsköterska 0,2

Elevhälsa skolläkare 0,1

Elevhälsa kurator 0,2

Tjänstestorlek

Skolledning 1,0

Pedagogisk personal lärare 12,6

Pedagogisk personal tränare 1,8

Speciallärare 0,6

Administrativ personal 1,0

Skolmåltid 1,0

Studie- och yrkesvägledning 0,1

Elevhälsa skolsköterska 0,3

Elevhälsa skolläkare 0,1

Elevhälsa kurator 0,1
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Antal elever per lärare under läsåret 2019/2020 var 17,2 elever. 

Kunskaper och betyg 
Material och metod 
För att bedöma hur vi nått målen har vi analyserat betygsstatistik för kurser och nationella prov. Vi har 
tittat på tendenser och resultat inom årskullens kurser och även jämförelser med tidigare årskullar. 

Betygsstatistik läsåret 2020/21

Betygsstatistik läsåret 2019/2020 

Betyg – Resultat 
Resultatbeskrivning alla betyg 

Göteborg 2021

åk 1 åk 2 åk 3 mod spr totalt %-
andel

A 44 7 % 101 13 % 71 10 % 20 13 % 236 10,7 %

B 99 16 % 117 16 % 108 16 % 34 22 % 358 16,3 %

C 170 28 % 140 19 % 113 16 % 28 18 % 451 20,5 %

D 115 19 % 102 14 % 88 13 % 27 17 % 332 15,1 %

E 131 22 % 153 20 % 218 32 % 35 23 % 537 24,4 %

F 45 7 % 136 18 % 94 14 % 11 7 % 286 13,0 %

0 604 100 % 749 100 % 692 100 % 155 100 % 2200 100,0 %

Göteborg 2020 Alla betyg

åk 1 åk 2 åk 3 mod 
spr totalt Andel 

(%)

A 42 8 % 75 11 % 52 8 % 25 15 % 194 9,6 %

B 65 12 % 105 16 % 67 10 % 29 18 % 266 13,2 %

C 132 25 % 141 21 % 113 17 % 40 24 % 426 21,2 %

D 96 18 % 104 15 % 83 13 % 23 14 % 306 15,2 %

E 135 26 % 167 25 % 212 33 % 39 24 % 553 27,5 %

F 51 10 % 84 12 % 123 19 % 8 5 % 266 13,2 %

0 521 100 % 676 100 % 650 100 % 164 100 % 2011 100,0 %
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I jämförelse med 2020 har den totala betygssättningen 2021 en generell förskjutning mot de högre 

betygen. 

Andelen A betyg ökar från 9,6% till 10,7% och är den högsta totala procentandel A i Aspero GBG:s 
historia. Andelen A betyg har en signifikant ökning sedan 2014: 
2021 10,7% A 
2020 9,6% A 
2019 6,1% A 
2018 6,1% A 
2017 4,5% A 
2016 4,0% A 
2015 3,8% A 
2014 2,6% A 

Även andelen B betyg ökar från 13,2% till 16,3% i jämförelse med 2020, vilket också är den högsta 
noteringen av betyget B.  

Betygen C och D  är likvärdiga i jämförelse med föregående år. 

Betyget E minskar från 27,3% till 24,4% och F betyget minskar från 13,4% till 13,0%. 

Årskursvisa betygsreflektioner 

Åk 1: 
I jämförelse med 2020 visar åk 1 en viss förskjutning mot de högre betygen. 

Betyget F minskar från 10% till 7% och betyget E minskar från 26% till 22%. 

Betyget B ökar från 12% till 16% och betyget C ökar från 25% till 28% 

Betygen A och E är likvärdiga i förhållande till föregående år. 

Det vanligaste betyget i åk 1 har sedan 2014 varje år varit E men 2021 sker ett trendbrott och det 
vanligaste betyget i år är C.  

Åk 2: 
För åk 2 ökar andelen A och F i jämförelse med 2020. A ökar från 11% till 13% och erhåller den högsta 
andelen sedan enhetens start. Betyget F ökar från 12% till 18%. 

Betygen C, D och E minskar. E står för den största minskningen från 25% till 20% men är fortsatt det 
vanligaste betyget i åk 2. 

Betyget B (16%) är lika med 2020.  

Åk 3: 
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För åk 3 ökar andelen A och B medan betygen C och F minskar, vilket innebär de högsta betygen för en 
avgångsklass i enhetens historia. 

A ökar från 8% till 10% medan B ökar från 10% till 16%. 

Betyget C minskar från 17% till 16% och F minskar från 19% till 14%. 

Betygen D (13%) och E (32%) är likvärdiga med föregående år. 

Betyget E är fortsatt det vanligaste betyget för åk 3. 

Examensbevis – Studiebevis– resultat  
Skolan har två studieförberedande program i form av ekonomiprogrammet och samhällsprogrammet.,  

Examensbevis/studiebevis uppdelat per program GBG18

Examensbevis, studiebevis uppdelat per program GBG17 

Examensbevis och meritvärden  
Av årets åk 3 når 61 av 79 elever (77,2%) examensbevis, att jämföra med 2020, 71,8%. 

Medelpoängen av jämförelsetal+meritpoäng ökar markant jämfört med föregående år, från 13,36p till 

14,82%.  

Eleven med lägsta poäng 2021, 4,69p är att jämföra med 2020 då lägsta poäng var 2,28p. Även elev 

med högsta sammanlagda poäng ökar från 22,30 p till 22,40p. 

Program Antal elever Examens-
bevis

%-sats 
examen

Jämförelsetal + meritpoäng

Min Medel Max

EK 24 20 83,3 % 4,69 15,12 21,83

SA 55 41 74,5 % 6,51 14,69 22,40

Totalt 79 61 77,2 % 14,82

Program Antal elever Examens-
bevis

Andel 
examen i 
procent

Jämförelsetal + meritpoäng

Min Medel Max

EK 27 25 92,6 % 8,23 15,98 22,3

SA 51 31 60,8 % 2,28 11,97 21,15

Totalt 78 56 71,8 % 13,36
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Årlig elevenkät
Enkäten startar med helhetsomdöme för de tre målområdena: Omsorg om individen, Kvalificerad 
utbildning och Professionell träning. Därefter följer ett antal mätområden som behandlar Arbetsmiljö, 
sammanhållning, trygghet och trivsel, likabehandling, lokaler och studiemiljö, undervisnings- respektive 
träningskvalitet och genomförande. 

Enkätens svarsalternativ är Stämmer mycket bra, Stämmer ganska bra, Stämmer ganska dåligt samt 
Stämmer inte alls. Ett alternativ benämnt Ingen Uppfattning finns också. För måluppfyllnad läggs de två 
positiva svaren samman. Målpunkt i år var 80 % nöjda/mycket nöjda. 

Elevenkät 2020/2021
Läsåret 20/21 var p.g.a. pandemin Covid-19 extraordinärt med både undervisning i skolans lokaler, 

distansundervisning och kombinerad distans- och viss närundervisning. 

Aspero Idrottsgymnasium kompletterade årets elevenkät med ett antal frågor om elevernas upplevelse 
av distansundervisningen. 

Enkäten genomfördes under perioden 8-18 mars och svarsfrekvensen i årets enkät var 92% för åk 1 

och 86% för åk 3, vilket är ekvivalent med föregående år. 

Resultat ordinarie elevenkät
Vid ett normalt läsår kan resultaten från elevenkäten härledas till begränsade faktorer såsom ordinarie 

verksamhet, organisatoriska förändringar, kortsiktiga och långsiktiga processer samt elevernas 

konstellation. 

Årets elevenkät i GBG visar trots utmaningar med pandemin på avsevärt högre resultat jämfört med 
2019. 

Eleverna i Åk 1 visar på en extremt stor nöjdhet med resultat inom de allra flesta områden över 90%. Åk 
1 får 2021 två områden under målvärdet medan det 2019 var fem områden. Totalt har åk 1 ökat 
resultaten inom 22 av 27 frågeställningar. De frågeställningar som ökar mest för åk 1 i förhållande till 
enkäten 2019 är Bra miljö 77,5% (50,7% 2019) samt Studiero på lektioner 92,5% (69,5% 2019). 

Åk 3 eleverna 2021 har lägre resultat än åk 1 med bl.a. åtta frågeställningar under målvärdet. 
Resultaten för åk 3 har trots detta ökat markant då antalet områden under målvärdet 2019 var 16 
stycken. Totalt har åk 3 ökat resultaten inom 29 av 33 frågeställningar. De frågeställningar som ökar 
mest för åk 3 i förhållande till enkäten 2019 är Studiero utanför lektionstid 75% (40,3% 2019), Inflytande 
55,9% (31,6% 2019), Hänsyn och respekt 85,3% (61,4%) samt Glädje 79,4% (61,4% 2019). 

I det sammanlagda resultatet åk 1 och 3 visar årets resultat på 4 områden under Asperos målvärde 
jämfört med 9 målvärden 2019. 

Noterbart är för åk 3, att samtidigt som kärnvärdet professionell träning ökar så minskar samtidigt tre 
frågeställningars resultat inom området Träning. Detta är det ända område för åk 3 som minskar 
jämfört med 2019. 
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Årskurs 1
Alla våra kärnvärden har ökat i värde och får mycket höga resultat: omsorg om individen 98,8% (88,4% 

2019), kvalificerad utbildning 96,3% (94,2% 2019) och professionell träning 96,3% (86,9% 2019). 

Även samtliga frågeställningar kring Arbetsmiljöfaktorerna har ökat i värde jämfört med 2019. Högst 

resultat får Stämning personal/elev 100% (86,9% 2019), Trivs på skolan 98,8% (89,8% 2019), Trivs med 

studieval 98,8% (91,3%) samt Trygghet 97,5% (95,7% 2019). Dessvärre har även antal elever som 

upplever mobbing ökat 5,0% (1,4% 2019). 

Inom Lokaler finner vi ett av åk 1 elevernas två områden som inte når Asperos målvärde. Detta är Bra 

miljö 77,5% men som trots detta ökar markant jämfört med 2019 (50,7%). Även övriga tre 

frågeställningar om lokalerna ökar kraftigt, Studiero på lektioner 92,5% (69,5% 2019), Studiero utanför 

lektionstid 87,5% (68,1% 2019) samt Bra utrustning 95,0% (92,7% 2019). 

I enkätens resultat om Undervisningen finner vi åk 1 elevernas andra område som hamnar under 

Asperos målvärde, Inflytande som minskar från 47,5% (2019) till 45% (2021). Egen studieinsats minskar 

från 88,4% 2019 till 80,0% 2021. I övrigt är det höga resultat och stora ökningar jämfört med tidigare år. 

Mest ökar Lärarnas pedagogiska förmåga 95% (84% 2019) samt Anpassning till min nivå 92,5% (82,6% 

2019).  

Åk 1 eleverna är fortsatt mycket nöjda med Träningen där lägsta resultat inom området är Tränarens 

pedagogiska förmåga, Schemaläggning och Anpassning till min nivå, som samtliga erhåller 96,3%. 

Årskurs 3
Samtliga resultat kring de tre frågeställningar om Asperos Kärnvärden ökar och är i årets elevenkät 

över Asperos målvärde. Omsorg om individen 86,8% (80,7% 2019), Kvalificerad utbildning 83,8% (82,5% 

2019) samt Professionell träning 80,9% (70,2% 2019). 

Inom Arbetsmiljöfrågorna är det i år ett område som hamnar under målvärdet, Likvärdig bedömning 

som ökar från 63,1% (2019) till 67,6% (2021). Övriga frågeställningar ökar där Trivs med studieval samt 

Trivs på skolan ökar mest med 8,1 respektive 7,0 procentenheter. 

I området Lokalerna är det tre av fyra områden som inte når målvärdet trots stora ökningar Bra miljö 

51,5%, Studiero på lektioner 69,1% samt Studiero utanför lektionstid 75%. Bra utrustning ökar från 

85,9% (2019) till 91,2% (2021). 

Trots pandemin ökar Undervisningens resultat inom samtliga sju frågeställningar. Vi finner två resultat 

under målvärdet som samtidigt har stora ökningar, Inflytande 55,9% (31,6% 2019) samt Egen 

studieinsats 76,5% (65,0% 2019). 

Området Träning är det enda område där vi finner negativa resultat för åk 3. Störst minskning har 

Anpassning till min nivå som går från 86% (2019) till 69,1% (2021) och därmed hamnar under 
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målvärdet. Övriga områden som minskar är Tränarens pedagogiska förmåga som erhåller 83,8% samt 

Bra lokaler 97,1%. 

Störst ökning har Schemaläggning som går från 63,1% (2019) till 86,8% (2021). Högst resultat för 

området Träning får Bra lokaler 97,1% (98,3% 2019). 

De senaste årens trend med ökade resultat inom området Värdegrund (utvecklas optimalt, glädje, 

gemenskap, trygghet, hänsyn och respekt samt eget ansvar) fortsätter även i årets enkät. Här ser vi 

stora ökningar med Hänsyn och respekt 85,3% (61,4% 2019) och Glädje 79,4% (61,4% 2019) med den 

största utvecklingen. Värdegrundsordet Glädje är trots ökningen under Asperos målvärde. 

Jämförelse GBG18 i årskurs 1 respektive årskurs 3
GBG18 har minskat inom 16 områden och ökat inom 11 områden sedan de gick i åk 1.  

Denna jämförelse är komplex då årskursens förutsättningar har förändrats i.o.m. pandemin. Största 

minskningarna har Egen studieinsats, Tränarens pedagogiska förmåga samt Träningens anpassning till 

min nivå som samtliga minskar ca 12 procentenheter. Noterbart är att även elevernas upplevelse av 

kvalificerad utbildning minskar 10,2 procentenheter. 

Störst ökning för GBG18 har Gruppstorlek samt undervisningens Anpassning till min nivå som ökar 

10,2 respektive 8,8 procentenheter. 

Resultat elevenkät, område Asperoelevernas upplevelse av distansundervisning VT 21
Årets elevenkät kompletterades på grund av pandemin med 11 frågor om distansundervisningen. 
Syftet med frågorna var att undersöka elevernas upplevelse av förutsättningar samt uppfattning om sin 
egen, pedagogernas och skolans insatser under distansundervisningen. 

I riket finns idag inte någon större samlad undersökning om elevers upplevelse av distansundervisning. 
De största undersökningarna på gymnasienivå är Sveriges Elevkårers två enkäter som genomfördes VT 
20 och HT 20 i samverkan med Skolverket. Aspero Idrottsgymnasiums resultat jämförs nedan med ett 
antal av Sveriges Elevkårers resultat. Tidpunkten för genomförande skiljer sig åt mellan Asperos 
elevenkät och Sveriges Elevkårers enkäter. Det innebär att eleverna på Aspero hade genomfört 
distansundervisningen under en längre period vid genomförandet vilket kan påverka Asperoelevernas 
resultatet negativt. Sammanfattningen nedan presenteras utifrån ett sammanlagt resultat av företagets 
tre skolor.  

• 77% av eleverna anser att Aspero genomför distansstudierna ”jättebra” eller ”bra”. 
   medan 1% anser att Aspero genomför distansstudierna ”inte alls bra”. 

• 20% anser att de själva genomför studierna ”inte alls bra” eller ”mindre bra” 

• 91% anser att Asperos information om hur distansundervisningen ska fungera har varit ”helt 
okej”,”bra” eller ”jättebra”, att jämföra med Sveriges Elevkårers resultat 78%. 
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• 11% av eleverna vet inte till vem på Aspero de ska vända sig till om de får problem med något under 
distansundervisningen. 

• Kurserna matematik, idrott och hälsa och min idrott inom profil/NIU anses ha fungerat sämst under 
distansundervisningen, att jämföra med Sveriges elevkårers resultat där ämnen som matematik, 
idrott och hälsa, estetiska och praktiska ämnen anses ha fungerat sämst. 

• 79% upplever att de får ”tillräckliga” eller ”delvis tillräckliga” chanser att pröva sina kunskaper under 
distansundervisningen, att jämföra med Sveriges elevkårers enkät 59%. 

• 61% av eleverna med särskilt stöd/extra anpassningar anser att stödet under distansundervisningen 
”fungerar som tidigare” eller ”fungerar bättre”, att jämföra med Sveriges elevkårers enkät 62%. 

• 96% anser att datorn under distansundervisningen fungerar ”Jättebra”, ”Bra” eller ”Helt okej”. 

• 95% anser att Zoom fungerar ”Jättebra”, ”Bra” eller ”Helt okej”. 

• 93% anser att Its Learning fungerar ”Jättebra”, ”Bra” eller ”Helt okej”. 

• 26% uppger att deras psykosociala arbetsmiljö under distansstudierna är ”mindre bra” eller ”inte alls 
bra”, att jämföra med Sveriges elevkårers enkät 33%. 

• 28% av eleverna som har en uppfattning om elevhälsan upplever att den fungerar ”mindre bra” eller 
”inte alls bra” medan 72% anser att den fungerar ”helt okej”, ”bra” eller ”jättebra”. 

• 87% upplever att Asperos ledning och personal har ”gjort vad de har kunnat” eller ”delvis” för att göra 
skolan så smittsäker som möjligt vid undervisning i skolans lokaler. 

Medarbetarenkät 
Asperos medarbetarenkät omfattar frågor om det systematiska kvalitetsarbetet och det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Nedan presenteras områden som innefattas av det systematiska kvalitetsarbetet. 
Resultaten redovisas utifrån Skolinspektionens beräkningsmodell för skolenkäten. 
• Stämmer helt och hållet, 10,0 poäng 
• Stämmer ganska bra, 6,67 poäng 
• Stämmer ganska dåligt 3,33 poäng 
• Stämmer inte alls, 0 poäng 
• Vet ej, räknas inte med i resultatet. 

Aspero Idrottsgymnasium Göteborg erhöll medelvärdet 8,91 poäng i årets medarbetarenkät. 

Aspero medarbetarenkät 2020

Område Aspero 
Göteborg

Aspero 
Friskolor AB

Samarbete 

Samarbetet kollegor emellan fungerar bra 9,33 8,69

Samarbetet mellan chef och personal fungerar bra 9,83 8,73

Klimatet i kollegiet är sådant att jag vågar säga vad jag tycker 9,00 8,52

Område
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Lokal arbetsplan 2020/2021
För läsåret har vi haft tre övergripande mål- och fokusområden: 
Arbetsmiljö, kompetensutveckling digitalisering personal samt grundläggande färdigheter inom 
examensmålen. 

Kunskaper och utveckling

Jag upplever att jag har tillräcklig kompetens för att utföra 
mina uppgifter

9,33 9,07

Jag upplever att jag har tillräckligt stöd/handledning i mitt 
arbete

8,83 8,52

Mina kunskaper tas tillvara i verksamheten 9,00 8,76

Jag är nöjd med den kompetensutveckling jag får av Aspero 7,33 6,83

Trygghet

Jag känner mig trygg på min arbetsplats 9,50 9,67

Min arbetsplats är fri från trakasserier, sexuella trakasserier, 
kränkande särbehandling och diskriminering från elever till 
mig som anställd

9,00 9,35

Min arbetsplats är fri från trakasserier, sexuella trakasserier, 
kränkande särbehandling och diskriminering mellan de 
anställda

9,67 9,30

Min arbetsplats är fri från trakasserier, sexuella trakasserier, 
kränkande särbehandling och diskriminering från chef till 
anställda

9,83 9,62

Tjänstens innehåll och belastning

Jag får det tekniska stöd jag behöver 9,33 8,57

Jag får det administrativa stöd jag behöver 9,33 8,78

Jag upplever att vi har tillräcklig framförhållning och struktur 
på arbetsplatsen

8,33 8,15

Arbetsplatsen har en bra strategi för att täcka upp för 
frånvarande personal

9,47 8,18

Aspero som arbetsgivare

Jag har förtroende för Asperos huvudman och OH 9,33 9,19

Jag skulle rekommendera Aspero som arbetsgivare till en vän 
eller bekant

9,67 9,58

Aspero 
Göteborg

Aspero 
Friskolor AB

Område
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Utdrag ur lokala arbetsplanen: 
Grundläggande färdigheter inom examensmålen 
• Diagnostisering och differentiering  

• Konsekvens och struktur 

• Strategiskt utformade och designade lektioner och uppgifterInga inlämningar som görs utanför 

lektionstid 

• Smarta examinationer med tydlig återkoppling (t ex sk påståendeprov/poängprov) 

• Provperioder - inga omprovAckumulerade kurser - slutprov 

Rektorns sammanfattning och analys av läsåret
Under läsåret 20/21 har resultaten i verksamheten förbättrats inom i stort sett alla mätområden. Vi ser 
en tydlig trend mot att vår verksamhet i större grad präglas av studiero samt ökat fokus på skolarbetet, 
helt i enlighet med vår övergripande plan. Året har självklart präglats mycket av att vi tvingades skifta 
från när- till distansundervisning. Ett skifte som - tack vare utvecklingsorienterade och kreativa 
pedagoger - skedde så smärtfritt det går. Vi har strävat efter att hela tiden ligga så nära den högsta 
grad av närundervisning, som aktuella restriktioner tillåtit, för att på så sätt säkerställa elevernas rätt till 
undervisning. Jag är övertygad om att detta bidragit till minskade skadeverkningar till följd av 
distansbaserad verksamhet. 

Uppföljningen av läsårets uppsatta mål- och fokusområden fick av naturliga skäl läggas på is, till förmån 
för utveckling av metoder som lämpar sig för digital undervisning på distans. Dock kunde vi se att 
områden som  konsekvens, struktur, god lektionsdesign samt smarta examinationer i allra högsta grad 
aktualiserades även i denna undervisningsform. En hel del av lärdomarna från vår fjärrundervisning tar 
vi med in i den ordinarie verksamheten.  

Rektorns förslag på utvecklingsområden 2021/2022
I årets utvärdering har ett forskningsbaserat (Håkansson & Sundberg) ramverk använts, och 
undervisningen har analyserats utifrån fyra huvudområden: måldimension, kognitiva och sociala 
dimensioner samt undervisningens närmiljö. Huvudsakligen har närundervisning legat till grund för 
våra utvärdering. 

Utvärderingen ger vid handen att vi inom områdena ett och fyra, dvs undervisningens måldimension 
och närmiljön, där har arbetat målinriktat under flera år, nu kan se tydliga resultat avseende 
grundläggande strukturer för att erbjuda en välorganiserad närmiljö där det finns tydliga kopplingar 
mellan målen för verksamheten och aktiviteter. Vi ser att eleverna upplever att det finns en tydlig 
struktur för organisation och normer samt att bedömning stödjer  (djup-)lärandet.  

Därför finns det nu anledningar att fokusera lite närmare på undervisningens kognitiva och sociala 
dimensioner: 

• Lärandets innehåll 

• Stödjande, inkluderande kommunikation 

• Öppen, kulturell lyhördhet för olikheter samt olika förkunskaper 

• Respektfull, tillitsfulla relationer, våga utforska och ha fel 

• Dialogisk - perspektivtagande och resonerande 
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• Utmanar och aktiverar; uppgifter är kognitivt utmanande och engagerande 

• Interagerar; olika undervisningsformer och sätt att representera innehållet 

• Leder mot progression, från enkelt till komplext 

• Stimulerar meta-reflektioner 

För att dessa utvecklingsområden ska kunna utvärderas behöver ramverket konkretiseras och 
formuleras om till mätbara indikatorer, vilket sker i enhetens lokala arbetsplan.
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