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Bakgrund och organisation

Aspero Idrottsgymnasium i Göteborg
Aspero Idrottsgymnasium i Göteborg startade höstterminen 2003. Sedan införandet av GY2011 
har Aspero två nationella program, Aspero Ekonomi och Aspero Samhälle. 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 två privatpersoner med 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

Verksamhetsidé

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.
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 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 process kring 
kunskapsutvecklingen. 
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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 emellan 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.

Metoder och rutiner för kvalitetsarbetet
Under åren har olika metoder för kvalitetsarbetet prövats. Vi har arbetat med gemensamma 
enkäter för alla elever, summativa utvärderingar undervisningsgruppvis vid kursslut och formativa 
utvärderingar av respektive lärare under kurstid samt analys och jämförelse av betygsstatistik över 
tid. 

Vi arbetar vidare med att utveckla rutiner för kvalitetsarbetet, som syftar till en högre 
samstämmighet med Skolverkets mål och riktlinjer för Kvalitetsredovisning.

Arbetet syftar till att ta fram nyckeltal inom ett antal värden som skall studeras över tid, och 
tydligare påverka verksamhetsupplägg och budgetarbete. Vi skall också nå en jämförelse mellan 
de olika skolorterna inom Aspero. En gemensam enkät genomförs årligen på de olika orterna.

Organisation 

Elever
Under läsåret fanns det 247 elever på skolan, en minskning med fyra elever från 2018/19. 
Eleverna, varav 175 pojkar och 72 flickor, var fördelade på nio klasser och på tre idrotter. 

Könsfördelning elever läsåret 2019/2020

Könsfördelning elever läsåret 2018/2019

19/20 Pojkar Flickor Totalt

Göteborg 175 71 % 72 29 % 247

18/19 Pojkar Flickor Totalt

Göteborg 172 69 % 79 31 % 251
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Antagningspoäng läsåret 2019/2020

Antagningspoäng läsåret 2018/2019

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 i två 
klasser samt 30 elever i en tredje. Årskurs två bestod av tre klasser 27, 25 resp. 28 elever. Årskurs 
tre bestod också av tre klasser med 24, 27, resp. 31 elever. Medeltalet för antalet elever per 
undervisningsgrupp var 27,8 elever.

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
Läsåret 2019/2020:

Antal elever per lärare under läsåret 2019/2020 var 17,2 elever.

Antagning 2019 Medelvärde Lägsta värde Högsta värde

Aspero Ekonomi 270 245 315

Aspero Samhälle 220 180 300

Antagning 2018 Medelvärde Lägsta värde Högsta värde

Aspero Ekonomi 250 195 337

Aspero Samhälle 245 185 320

Personal 2019/2020 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 2018/2019 var 17,0 elever.

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.

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 2019/2020

Personal 2018/2019 Tjänstestorlek

Skolledning 1,0

Pedagogisk personal lärare 13,0

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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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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Alla betyg
På grund av Covid19 beslutade huvudman och rektor att förlänga kurstiden för Matematik 1b, 
Idrott och hälsa 1 samt Företagsekonomi 1. Nämnda kurser är därför inte inkluderade i aktuell 
betygsstatistik och betygsanalys. 

I jämförelse med 2019 har den totala betygssättningen 2020 en generell förskjutning mot de högre 
betygen. 

Andelen A betyg ökar från 6,1% till 9,6% och är den högsta totala procentandel A i Aspero GBG:s 
historia. Andelen A-betyg har en signifikant ökning sedan 2014: 

2020 9,6%   
2019 6,1%  
2018 6,1%  
2017 4,5%  
2016 4,0%  
2015 3,8%  
2014 2,6%  

Även andelen B-betyg ökar från 10,8% till 13,2% i jämförelse med 2019, vilket också är den högsta 
noteringen av betyget B.  

Betygen C, D och E är lika eller minskar i andel med föregående år. 

Betyget F ökar från 12,4% till 13,2%. Detta resultat ska jämföras med andelen F för 2018 (18,9%), 
2017 (18,7%), 2016 (22%) samt 2015 (26%).  

Åk 1 har det lägsta andelen satta F-betyg av årskurserna, 10%. 

Betyget E är i samtliga tre årskurser det vanligaste betyget, vilket det också varit sedan 2017. 
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Göteborg 2019 Alla betyg

åk 1 åk 2 åk 3 mod 
spr totalt Andel 

(%)

A 37 6 % 52 7 % 35 5 % 14 9 % 138 6,1 %

B 70 11 % 99 13 % 56 8 % 19 12 % 244 10,8 %

C 175 27 % 179 24 % 85 12 % 41 25 % 480 21,2 %

D 144 22 % 112 15 % 123 18 % 23 14 % 402 17,8 %

E 194 30 % 221 29 % 253 36 % 48 30 % 716 31,7 %

F 24 4 % 95 13 % 144 21 % 16 10 % 279 12,4 %

0 644 100 % 758 100 % 696 100 % 161 100 % 2259 100,0 %
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Per årskurs

Åk 1: 
I jämförelse med 2019 visar åk 1 en viss förskjutning mot de högre betygen. Betygen C, D och E 
minskar medan övriga betyg ökar. 

Betyget F är undantaget trenden som ökar från 4% till 10%. 

Betyget A ökar från 6% till 8% av antalet satta betyg totalt i årskursen. 
Betyget B ökar från 11% till 12% 
Betyget C minskar från 27% till 25%. 
Betyget D minskar från 22% till 18%. 

Betygen i åk 1 har fortsatt tyngdpunkten på C och E likt föregående år. 

Åk 2: 
För åk 2 ökar andelen A och B jämfört med 2019. Övriga betyg är lika alternativt minskar. 

Betyget A ökar från 7% till 11% och betyget B ökar från 13% till 16%. 

Största minskningen för åk 2 i jämförelse med föregående år har betyget E som minskar från 29% 
till 25%. E är fortsatt det vanligaste betyget i åk 2. 

Betyget F minskar marginellt från 13% till 12%. 

Åk 3: 
För åk 3 ökar andelen A, B och C medan betygen D, E och F minskar i jämförelse med 2019. 

Betyget A ökar från 5% till 8% och betyget B ökar från 8% till 10%. 

Även betyget C ökar i jämförelse med föregående år, från 12% till 17% av alla satta betyg i 
årskursen. 

Betyget E är fortsatt det vanligaste betyget i åk 3 men minskar i år från 36% till 32%. 

Betyget D minskar från 18% till 13%. 
Betyget F minskar från 21% till 19%. 

Moderna språk 
För Moderna språk sker en markant förflyttning mot de högre betygen. 
Betyget A ökar från 9% till 15% och betyget B ökar från 12% till 18%. Övriga betyg är lika eller 
minskar i jämförelse med 2019. 

Betyget F har en signifikant minskande trend inom ämnet Moderna språk på Aspero GBG över 
åren: 

2020   5% 
2019 10%  
2018 18%  
2017 19%  
2016 29%  
2015 30%  
2014 34%  
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Noterbara avvikelser kursvis jämfört med 2019

Åk 1
Minskning
• I kursen Svenska 1 minskar andelen A från 7% till 2%. 

Ökning
• Psykologi 1 ökar andelen F från 0% till 9%. 
• Samhällskunskap 1 ökar andelen A från 2% till 13% samt andelen B från 3% till 13%. 
• Engelska 5 ökar andelen A från 3% till 9% 
• Naturkunskap 1 ökar andelen A från 5% till 11%. 

Åk 2 
Minskning 
• I Historia 2a minskar andelen F från 38% till 21%. 
• I Religion 1 minskar andelen E från 51% till 35% samt minskar andelen F från 12% till 9%. 
• I kursen Tränings- och tävlingslära 1 minskar andelen F från 13% till 0% samt minskar andelen E 

från 8% till 0%. 

Ökning 
• Idrott och hälsa Specialisering 1 ökar andelen A från 15% till 29%. 
• Entreprenörskap ökar andelen F från 0% till 18% samt ökar andelen E från 16% till 46%. 
• Engelska 6 ökar andelen A från 4% till 10% samt andelen B från 7% till 16%. 
• Psykologi 2a ökar andelen A från 7% till 21%. 
• Naturkunskap 2 ökar andelen A från 3% till 15% samt andelen B från 11% till 18%. 

Åk 3 
Minskning 
• Engelska 7 minskar andelen F från 34% till 25%. 
• Filosofi 1 minskar andelen F från 33% till 12%. 
• Idrott och hälsa 2 spec minskar andelen F från 14% till 4% samt minskar andelen E från 16% till 

5%. 
• Ledarskap och organisation minskar andelen F från 20% till 4%. 
• Ma 3b minskar andelen F från 70% till 51%. 

Ökning 
• Gymnasiearbete ökar andelen F från 17% till 22%. 
• Idrottsspecialisering 2 ökar andelen A från 26% till 46%. 

Årskullarnas förändring 
Nedan presenteras en bild över den enskilda årskullarnas betygsutveckling under åren på Aspero.
(2018 - 2019 - 2020)

GBG 17
A betyget har en ökande trend (4% - 7% - 8%)
B betyget fluktuerar (8% - 13% - 10%)
C betyget fluktuerar (18% - 24% - 17%)
D betyget har en minskande trend (23% - 15% - 13%)
E betyget fluktuerar (34% - 29% - 32%)
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F betyget fluktuerar (14% - 13% - 19%)

GBG 18
A betyget ökar från 6% till 11%.
B betyget ökar från 11% till 16%.
C betyget minskar från 27% till 21%.
D betyget minskar från 22% till 15%.
E betyget minskar från 30% till 25%.
F betyget ökar från 4% till 12%.

GBG 19
Ingen jämförelsedata över tid. 

Examensbevis, studiebevis uppdelat per program GBG17 

Examensbevis, studiebevis uppdelat per program GBG16

Examensbevis och meritvärden
Avgångseleverna 2020 når 71,8% examensbevis, att jämföra med 2019, 76,8%. Det är framförallt 
inom det samhällsvetenskapliga programmet som minskningen av såväl antal som andel 
examensbevis sker med fyra stycken elever eller med 7,8 procentenheter. 

Medelvärdet av elevernas meritvärden (jämförelsetal+ev meritpoäng) ökar jämfört med föregående 
år, från 12,83p till 13,36p. Spridningsmåttet, differensen mellan högsta och lägsta meritvärde är 
drygt 20 poäng, jämfört med året innan då det låg på ca 18,5 poäng. Spridningen är signifikant 
högre inom samhällsprogrammet jämfört med ekonomiprogrammet. 
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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

Program Antal elever Examens-
bevis

Andel  
examen i 
procent

Jämförelsetal + meritpoäng

Min Medel Max

EK 31 28 90,3 % 7,76 14,29 19,5

SA 51 35 68,6 % 1,04 11,94 20,4

Totalt 82 63 76,8 % 12,83
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Sammanfattning och analys av resultat 
Betraktar man utbildningen ur två perspektiv; dels hur antagningsbilden av elever ser ut samt hur 
resultatbilden ser ut, framträder trenden att skolan under de senaste fem åren dels haft högre 
genomsnittligt meritvärde vid antagning och dels - i ungefär samma takt - sett en generell höjning 
av betygsresultaten. Det är förmodligen inte ogrundat att anta att resultaten påverkas av elevernas 
kunskapsmässiga utgångspunkt när de startar sin gymnasieutbildning. Samtidigt ser vi att denna 
parameter ensamt inte verkar vara helt tillräcklig. Vi har fortfarande en andel elever som inte når 
godkända betyg eller gymnasieexamen och redan i årskurs ett kan man se en tendens till 
vattendelning. De elever som inte når godkänt i flera kurser har stora svårigheter att återhämta sig 
innan årskurs tre är slut, trots insatser och stöd. 

Specifikt för läsåret - som ju i slutet präglades starkt av Covid-19 och distansundervisning - kan 
man se att ett viktigt fundament och incitament för vår verksamhet, nämligen det relationella 
perspektivet till stora delar försvann och att detta påverkade i synnerhet de lite mer lågpresterande 
elevernas resultat. De kompensatoriska insatser som vi genomförde verkade inte vara tillräckliga. 
Därför kan man skönja en utplaning av de annars - sedan några år tillbaka - uppåtgående 
resultatkurvorna. 

Utvärdering av skolplanens mål

Material och metod
En gemensam enkät för Asperos gymnasieskolor genomförs årligen för att mäta måluppfyllnad i 
vår skolplan. 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.

Elevenkät 2019/2020
Under perioden som den årliga elevenkäten var planerad att genomföras inträffade pandemin 
covid-19. Av detta skäl ersattes den ordinarie elevenkäten av en för situationen anpassad 
distansundervisningsenkät. Enkäten bestod av 19 frågor och hade som syfte att kartlägga 
studieteknik, undervisningen och eventuella behov av stödinsatser under distansundervisningen. I 
resultatsammanställningen nedan redovisas ett urval av frågorna.

Hur tycker du att din studiesituation fungerat sedan beslutet om distansundervisning togs? 
fungerar bra/ok 84,4% 
fungerar knappt/inte alls 15,6%

Har du några tekniska problem, som gör att du inte kan följa undervisningen (datorn)?
fungerar jättebra/oftast 92,8%
fungerar oftast inte/inte alls 7,1%

Har du några tekniska problem, som gör att du inte kan följa undervisningen (Zoom)?
fungerar jättebra/oftast 68,7%
fungerar oftast inte/inte alls 31,2%%

Har du några tekniska problem, som gör att du inte kan följa undervisningen (Its Learning)?
fungerar jättebra/oftast 89,3%
fungerar oftast inte/inte alls 10,7%

Aspero Friskolor AB
Pilefeltsgatan 53

302 50  HALMSTAD



ASPERO
IDROTTSGYMNASIUM
Har du några tekniska problem, som gör att du inte kan följa undervisningen (wifi)?
fungerar jättebra/oftast 92,9%
fungerar oftast inte/inte alls 7,2%

Hur fungerar det med rutiner, som tex raster, mat och vila osv?
fungerar bra/okej 75,4%
fungerar inte alls/knappt 32,2%

Har du en struktur för dina studier och arbetar efter en plan?
fungerar bra struktur/funkar 67,9%
fungerar rörigt och stressigt/kaos 32,2%

Är det något eller några av nedanstående alternativ som inte fungerar för dig under lektionerna - 
Genomgångar?
fungerar bra/oftast 82,6%
fungerar inte alls/oftast inte 17,4%

Är det något eller några av nedanstående alternativ som inte fungerar för dig under lektionerna - 
Instruktioner?
fungerar bra/oftast 80,8%
fungerar inte alls/oftast inte 19,2%

Är det något eller några av nedanstående alternativ som inte fungerar för dig under lektionerna - 
Uppgifter?
fungerar bra/oftast 84,8%
fungerar inte alls/oftast inte 15,2%

Är det något eller några av nedanstående alternativ som inte fungerar för dig under lektionerna - 
Inlämningar?
fungerar bra/oftast 83%
fungerar inte alls/oftast inte 17%

Vet du vart och till vem du ska vända dig om du får problem med något?
Ja 87,5%
Nej 12,5%

Hur upplever du arbetsbördan och belastningen under lektionstid?
hinner ingenting/inte allt jag ska 42%
lagom 37,5%
gott och väl 9,4%
ej svar 11,2%

Hur upplever du arbetsbördan och belastningen utanför lektionstid, tex läxor, inlämningar?
Lagom 46,9%
Stressigt 53,1%

Enkäten var inte anonym vilket innebar möjligheter att kartlägga vilka elever som hade behov av 
stöd i distansundervisningen. Ungefär 10% av eleverna signalerade att de var i behov av ett utökat 
stöd i skolan och erbjöds detta i varierande omfattning under vårterminen.
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Skolinspektionens enkät VT 2020 elever åk 2

Svarsfrekvensen för Aspero Göteborg elever åk 2 i årets SI enkät var 92%. 
Det sammanlagda medelvärdet 6,0 är lägre än riket och lägre än Aspero totalt. 

Av de 14 områdena ligger 12 strax under nivån för riket medan två områden ligger över rikets 
resultat.

Den största positiva avvikelserna jämfört med riket finns inom området ’Förhindra kränkningar’ 
som ligger 1,1 över riket. Den största negativa avvikelsen jämfört med riket är ’Trygghet’ som ligger 
3,1 under riket.  

I jämförelse med genomförd enkät 2018 är 11 områden förbättrade och 3 försämrade. Största 
minskningarna jämfört med 2018 är områdena ’Anpassning efter elevens behov’ som minskat från 
6,7 till 6,4 samt ’Veta vad som krävs’ som minskat från 6,1 till 5,8. Största ökningarna jämfört med 
2018 är ’Studiero’ som ökat från 3,8 till 5,1 samt ’Ordningsregler' som ökat från 4,6 till 5,2.
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Område Aspero Gbg Aspero TOT SVE TOT Förändring 
GBG sedan 
2018

1. Veta vad som krävs 5,8 6,6 6,5 −0,3

2. Stimulans 4,7 5,4 5,7 0,1

3. Tillit till elevens förmåga 7,2 7,7 7,6 0,2

4. Anpassning efter elevens behov 6,4 7,2 6,9 −0,3

5. Utmaningar 6,5 7,1 7,0 0,1

6. Argumentation och kritiskt 
tänkande

6,2 6,7 6,6 0,5

7. Grundläggande värden i 
undervisningen/lärandet

5,1 6,1 6,2 −0,2

8. Grundläggande värden på 
skolan

6,6 7,5 7,3 1

9. Delaktighet och inflytande 4,8 5,8 5,7 0,5

10. Ordningsregler 5,2 6,0 5,9 0,6

11. Studiero 5,1 5,9 6,0 1,3

12. Trygghet 5,1 8,9 8,2 0,1

13. Förhindra kränkningar 8,2 8,1 7,3 0,4

14. Elevhälsa 7,4 7,7 7,2 0,4

MEDEL 6,0 6,9 6,7

Mer än eller lika med riket
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Skolinspektionens enkät VT 2020 personal

Svarsfrekvensen för Aspero Göteborg personal i årets SI enkät var 100%. 

Det sammanlagda medelvärdet 8,5 är högre än riket och lika med Aspero totalt. 
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Område Aspero Gbg Aspero TOT SVE TOT Förändring 
GBG sedan 
2018

1. Information om utbildningens 
mål

7,3 7,7 7,4 0,0

2. Samverkan av undervisning 8,9 7,4 6,4 0,5

3. Stimulans och utmaningar 7,7 7,6 7,1 0,5

4. Tillit till elevens förmåga 8,2 8,8 8,0 0,4

5. Anpassning efter elevens 
behov

8,6 8,5 7,9 0,5

6. Argumentation och kritiskt 
tänkande

8,0 8,3 7,7 0,4

7. Grundläggande värden i 
undervisningen

8,4 8,4 7,9 0,4

8. Grundläggande värden på 
skolan

8,4 9,0 8,0 0,2

9. Elevinflytande 6,8 7,1 6,8 0,1

10. Ordningsregler 8,5 8,8 7,6 0,1

11. Studiero 6,7 8,0 7,2 0,2

12. Trygghet 9,4 9,7 8,3 0

13. Förhindra kränkningar 9,3 9,4 8,4 0,4

14. Särskilt stöd 9,3 9,3 8,0 0,6

15. Bedömning och 
betygsättning

9,0 8,5 7,3 0,6

16. Pedagogiskt ledarskap 9,9 9,2 7,5 0,3

17. Utveckling av utbildningen 9,4 8,7 6,7 0,4

18. Rutiner 7,9 7,4 6,8 0,2

19. Elevhälsa 9,6 9,4 8,2 0,7

MEDEL 8,5 8,5 7,5

Mer än eller lika med riket



ASPERO
IDROTTSGYMNASIUM
Av de 19 områdena är det endast två områden som Aspero Göteborgs resultat ligger under riket. 
Områdena är ’Studiero’ som ligger 0,5 under riket samt ’Information om utbildningens mål’ som 
ligger 0,1 under riket.

De största positiva avvikelserna jämfört med riket är områdena: ’Utveckling av utbildningen’ med 
+2,7, ’Samverkan av undervisningen’ +2,5,  ’Pedagogiskt ledarskap’ +2,4 samt ’Bedömning och 
betygssättning’ +1,7. 

I jämförelse med genomförd enkät 2018 är 17 områden förbättrade och 2 lika. Största ökningarna 
jämfört med 2018 är områdena ’Elevhälsa’ som ökat från 8,9 till 9,6, ’Bedömning och 
betygssättning’ som ökat från 8,4 till 9,0 samt ’Särskilt stöd’ som ökat från 8,7 till 9,3.

Sammanfattning och analys av verksamhetens måluppfyllelse
Även inom dessa områden - liksom på resultatsidan - kan man notera en långsam men 
kontinuerlig höjning av skattningstalen - avseende de mål som är kopplade till verksamheten, både 
i elevernas och personalens enkäter. Personalens skattningar ligger märkbart högre än elevernas, 
vilket förhoppningsvis kan ses som en prognos för framtiden, då en hel del verkar vara initierat och 
implementerat hos personalen, men ännu inte i elevgruppen i samma paritet. 

Vi har våra utmaningar - även sedan tidigare - inom områdena som rör inflytande och delaktighet, 
stimulans samt trygghet och studiero. Glädjande är att se att vårt systematiska arbete att motverka 
och hantera uppkomna kränkningar samt att utveckla stöd och elevhälsa kan ses i skattningarna. 

Även inom området ’Bedömning och betygssättning’  -  som av personalen skattas till 9 - kan man 
tolka in att det målmedvetna arbete som vi genomfört under året verkar ha burit frukt, och att 
lärarna känner sig trygga med sin kompetens inom detta område, vilket är en indikation på att vi 
har uppnått en grundläggande likvärdighet på området.

Vart var vi och vart ska vi?
För ett år sedan var vi inställda på att fortsätta att arbeta med att förena de tre föregående 
läsårens fokusområden: relation, ambition och lektion, och nu alla på en gång. Siktet var inställt på 
att med utgångspunkt i från vårt målinriktade arbete för ordning och studiero, via trygghet och 
relation pröva vingarna och vidareutveckla metoderna för undervisning och metodik. Under 
höstterminen prövades variationsteoretiska modeller samt elevaktiva arbetssätt (sk. Learning 
Study-metodik). När pandemin slog till styrdes alla resurser om till distans- och fjärrbaserade 
undervisningsmodeller, samt utvecklandet av dessa. Därav finns ingen reliabel grund för 
utvärdering av läsårets mål eller fokusområden.

Inför kommande verksamhetsår fortsätter vi därför igen på redan inslagen väg, men med tillägg av 
nya fokusområden som tillkommit i samband med utvärdering och uppföljning från juni 2020:

• Utvärderingar har visat att eleverna allt större utsträckning ”ytarbetar” med många skoluppgifter, 
vilket utgör hinder för kunskapsutveckling och djupare förståelse av ämnesinnehållet i kurserna. 

• Utvärderingar från distansundervisning visar också att vi måste minimera arbetssätt och 
examinationer som innebär att vi inte har full uppsikt över situationerna, i realtid. Om eleverna 
ges möjligheter att ta genvägar i lärandet, ser vi att de ofta väljer det alternativet.

• Utvärderingar i allmänhet - och i synnerhet av elevernas gymnasiearbeten - visar att eleverna 
inte (på gruppnivå) uppnår tillräckligt goda eller grundläggande färdigheter eller den nödvändiga 
självständighet som examensmålen innebär. Att planera, genomföra och utvärdera ett större 
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arbete på egen hand - med handledares hjälp - och i detta läsa, skriva, sovra och strukturera 
material och process är något som enbart ett fåtal klarar, utan extra stöd och anpassningar.

• Alla kurser och mål siktar i förlängningen på att eleverna ska nå målen för utbildningen, de sk 
examensmålen och de tillhörande grundläggande kunskaper och förmågorna behöver därför 
förtydligas och internaliseras i alla kurser redan i starten av utbildningen. 

• Utvärderingar visar vidare att både elever och lärare behöver utveckla sina kunskaper att 
använda våra befintliga digitala verktyg på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Våra utvecklingsområden och mer konkreta mål återfinns i vår lokala handlingsplan för läsåret.
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