
VERKSAMHETSSRAPPORT 
2020/2021 
ASPERO FRISKOLOR AB 
  HUVUDMAN 



ASPERO 
IDROTTSGYMNASIUM

Verksamhetsrapport 
2020-2021 
INNEHÅLL 

Systematiskt kvalitetsarbete 3..............................................................................................................................
Företagsvision och verksamhetsidé 3..................................................................................................................

Vision 3...............................................................................................................................................................
Värdegrund 3.....................................................................................................................................................
Verksamhetsidé 3...............................................................................................................................................

Vi ser hela människan 3
Modern utbildning 4
1-till-1 4
Idrotten 4

Aspero Friskolor AB 4...........................................................................................................................................
Organisation 2020-2021 4....................................................................................................................................

Elever 4..............................................................................................................................................................
Antal och könsfördelning 4
Idrotter 6
NIU 2019-2020 7

Pedagogisk personal 2020/2021 8.....................................................................................................................
Anmärkning 8.....................................................................................................................................................

Nationell jämförelse personal 2020/2021 8
Könsfördelning 9
Elever per lärare 9

Ekonomiska förutsättningar 10.............................................................................................................................
Riksprislistan 10.................................................................................................................................................
Elevbidrag per kommun och program 10...........................................................................................................
Skillnaderna mot Riksprislistan 2020 12............................................................................................................

Kvalitetsuppföljning 12..........................................................................................................................................
Kunskaper och betyg 12....................................................................................................................................

Andel per betygssteg i procent av satta betyg 2021 12
Andel per betygssteg i procent av satta betyg 2020 12
Avgångsklasser examensbevis/studiebevis läsåret 2020/2021 13
Avgångsklasser examensbevis/studiebevis läsåret 2019/2020 13
Avgångsklasser: jämförelsetal examensbevis inklusive meritpoäng 2020/21 13
Avgångsklasser: jämförelsetal examensbevis inklusive meritpoäng 2019/20 14

Elevenkäter 20/21 14............................................................................................................................................
Medarbetarenkät 20/21 18....................................................................................................................................
Enheternas handlingsplaner 20/21 19..................................................................................................................

 av 2 19



ASPERO 
IDROTTSGYMNASIUM

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? 

Verksamhetsrapporten är en del av vårt systematiska kvalitetsarbete och de kvantitativa och kvalitativa 
datainsamlingar sker under olika tidpunkter i enlighet med årshjulet. Verksamhetsrapporten 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. 

Företagsvision och verksamhetsidé 
Vision 
”Aspero skapar vinnare” 

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

Verksamhetsidé 
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 skola och idrott. Alla 
som går på skolan är aktiva idrottare. Vi har förståelse för och insyn i elevernas idrottssatsning och strävar 
efter att underlätta och balansera denna. Eleverna får en kvalificerad utbildning inom samhällsvetenskap 
eller ekonomi samt en gedigen och spetsad idrottsutbildning inom sin valda idrott.  

Vi ser hela människan 
Idrotten är en stor del av våra ungdomars fritid. Genom kontakt med och förståelse för ungdomarnas 
idrottsintresse, skapar vi en tydlig helhetsbild kring eleverna. 

Vårt arbetssätt tränar olika gruppsammansättningar omväxlande med individuellt arbete. Vi undervisar också 
om gruppdynamik och ledarskap. Samarbete varvat med individuellt arbete gynnar elevernas utveckling till 
delaktiga och samspelande individer i samhälls- och arbetsliv. 

Vårt kunskapsfokus är framtiden. Eleven får kunskaper och färdigheter som är användbara i framtiden. 
Utbildningen stimulerar livslångt lärande och utgör en god grund för fortsatta studier. Vi bidrar också till att 
eleven utvecklar sin förmåga att reflektera, integrera ny kunskap med tidigare och på ett kritiskt sätt använda 
sina kunskaper.   
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Modern utbildning 
Studiemässigt arbetar vi med modern pedagogik och teknik. Vi tränar medvetet våra elever till självständig-
het 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 dator. Utrustad med programvaror som bidrar till att 
skapa ett kraftfullt arbetsverktyg. 

Vårt utbildningsmaterial finns också samlat på vår lärplattform, Its Learning. Här har eleverna ständigt 
tillgång till kursmaterial såsom uppgifter, länkar, instruktioner och kommentarer. Via Its Learning sker all vår 
skriftliga kommunikation och dokumentation. 

1-till-1 
1-till-1-modellen innebär inte bara personliga datorer utan är också ett pedagogiskt förhållningssätt för ökat 
individuellt fokus och måluppfyllelse. Genom en nära dialog både i undervisningen och på Its Learning har 
lärare och elev en fortlöpande dialog kring kunskapsutvecklingen. 

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. Källkritisk värdering av information är ett 
viktigt inslag för att genomskåda propaganda och vinklad information i vår nätbaserade informationsvärld. 

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

Aspero har kvalificerade tränare inom både idrottsprofiler och i NIU-idrotterna. 

Aspero Friskolor AB 
Aspero Friskolor startade verksamheten höstterminen 2002 i Halmstad och Borås. Året efter tillkom skolan i 
Göteborg och 2008 Karlskrona. Skolornas namn är Aspero Idrottsgymnasium. 

Aspero Friskolor AB driver fristående gymnasieskolor i Göteborg, Halmstad och Karlskrona, med huvud-
inriktning på samhälle, ekonomi och idrott. Sedan införandet av GY2011 bedriver vi nationella program, 
Aspero Ekonomi och Aspero Samhälle. 

VD för Aspero Friskolor AB är Malin Nermark. 

Organisation 2020-2021 
Elever 
Antal och könsfördelning 

Fördelning av elevantal mellan skolenheterna läsåret 2020/2021 
20/21 Åk 1 Åk 2 Åk 3 Total

Gbg 87 78 81 246
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Fördelning av elevantal mellan skolenheterna läsåret 2019/2020 

Elevstatistik har mättillfälle under oktober månad under innevarande läsår. 

Elevantal. Det totala elevantalet på Aspero ökade i år med ytterligare 29 st elever till 792 st. Göteborg och 
Halmstad har samma antal elever som föregående läsår medan Karlskrona ökar påtagligt, från 208 st elever 
till 237 st. Fortsatt är Halmstad vår största skola med 309 st elever. 

Könsfördelning mellan skolenheterna samt på huvudmannanivå läsåret 2020/2021 

Könsfördelning mellan skolenheterna samt på huvudmannanivå läsåret 2019/2020 

Fördelning mellan könen under läsåret 2020/2021 är 59 % (mot 60 % föregående läsår) pojkar och 41 % 
(mot 40 % föregående läsår) flickor, vilket innebär en minskning av andelen pojkar med en procentenhet. 
Både Halmstad och Karlskrona har i stort en jämn fördelning mellan könen medan Göteborg har en 
underrepresentation av flickor. 

En förklaring till överrepresentationen av antalet pojkar i Göteborg kan sannolikt härröra till erbjudna 
idrottsval på skolan samt en attraktiv fotbollsinriktning. 

Hst 86 110 113 309

Kna 83 79 75 237

Total 256 267 269 792

19/20 Åk 1 Åk 2 Åk 3 Total

Gbg 85 83 78 246

Hst 112 113 84 309

Kna 78 74 56 208

Total 275 270 218 763

20/21 Pojkar Flickor Totalt

Göteborg 176 71 % 70 29 % 246

Halmstad 179 59 % 130 41 % 309

Karlskrona 115 47 % 122 53 % 237

Total 470 59 % 322 41 % 792

19/20 Pojkar Flickor Totalt

Göteborg 175 71 % 71 29 % 246

Halmstad 182 59 % 127 41 % 309

Karlskrona 98 47 % 110 53 % 208

Total 455 60 % 308 40 % 763
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Elever antagningspoäng 2020 

Elever antagningspoäng 2019 

Antagningspoängen är beräknade på 17 skolämnen från grundskolan, där betyget E är att jämföra med 170 poäng, ett D är att jämföra 
med 212,5 poäng, C motsvarar 255 poäng, B motsvarar 297,5 poäng och slutligen A motsvarar 340 poäng. 
Medelantagningspoängen för ekonomiprogrammet inom Aspero Friskolor AB är totalt identisk med 
föregående läsår. Halmstad och Karlskrona minskar något medan Göteborg ökar. 

Medelantagningspoängen för samhällsprogrammet inom Aspero Friskolor AB ökar totalt från 247 poäng till 
261 poäng. Skolan i Karlskrona minskar marginellt medan Göteborg och Halmstad ökar flagrant. 

Noterbart är de senaste årens signifikanta ökning av båda programmens medelantagningspoäng i GBG. 
Ekonomiprogrammets medelpoäng ökar över tid: 250p 18/19, 270p 19/20, 283p 20/21. 
Medelantagningspoängen för samhällsprogrammet i GBG ökar från 217 poäng läsåret 17/18 till 241 poäng 
20/21. 

Idrotter 
Idrotten är Asperos identitet och kärna. Genom åren har vi arbetat med både bredd och spets i form av 
certifieringar i olika idrotter. Vi jobbar med olika profilidrotter på respektive skola beroende på regionens 
idrottsstruktur. 

Idrotter läsåret 2020/2021 

20/21 EK Medel EK Lägsta EK Högsta SA Medel SA Lägsta SA Högsta

Göteborg 283 247 340 241 205 315
Halmstad 282 240 330 290 258 340
Karlskrona 269 225 333 251 175 335

Genomsnitt 278 261

19/20 EK Medel EK Lägsta EK Högsta SA Medel SA Lägsta SA Högsta

Göteborg 270 245 315 220 180 300
Halmstad 286 262 320 265 225 330
Karlskrona 277 243 338 255 215 325

Genomsnitt 278 247

20/21 Göteborg Halmstad Karlskrona Summa
Bordtennis 1 0 0,1 %

Gym/Fitness 70 130 120 320 40,4 %

Fotboll 166 87 50 303 38 %

Golf 33 1 34 4 %

Handboll 32 33 65 8 %

Innebandy 10 27 37 5 %

Ishockey 26 2 28 4 %

Kajak 2 2 0,3 %

Simning 1 1 0,1 %

Friidrott 1 1 0,1 %

246 309 237 792 100 %
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Idrotter läsåret 2019/2020 

Elevernas val av profilidrott är likvärdig med föregående år. Gym/Fitness (40,4%) fortsätter att öka och är för 
första läsåret den största idrotten inom företaget. Fotboll minskar marginellt från 39% till 38%. Totalt utgör 
Gym/fitness och fotboll 78,4 % av våra profiler. Idrotter med enstaka elever fortsätter att växla med sin 
existens.  

NIU 2019-2020 
Från och med 2011 infördes NIU, nationellt godkänd idrottsutbildning, som kräver tillstyrkan av special-
idrottsförbund och en rad förutsättningar, bland annat krav på faciliteter, tränare och träningstider. 

Antal NIU-elever uppdelat per skolenhet och idrott läsåret 2020/2021 

Antal NIU-elever uppdelat per skolenhet och idrott läsåret 2019/2020 

19/20 Göteborg Halmstad Karlskrona Summa
Bordtennis 0 6 0 6 1 %

Gym/Fitness 70 129 95 294 39 %

Fotboll 167 81 48 296 39 %

Golf 36 4 40 5 %

Handboll 30 27 57 8 %

Innebandy 10 0 25 35 5 %

Ishockey 27 3 30 4 %

Ridning 0 0 0 0 0 %

Squash 0 0 1 1 0 %

Tennis 0 0 1 1 0 %

247 309 204 760 100 %

20/21 Idrott Antal elever
Göteborg Fotboll 83

Halmstad Bordtennis 1

Golf 24

Handboll 26

Karlskrona Handboll 31

Totalt 165

19/20 Idrott Antal elever
Göteborg Fotboll 81

Halmstad Bordtennis 6

Golf 23

Handboll 26

Karlskrona Handboll 25

Totalt 161
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Pedagogisk personal 2020/2021 

Lärartäthet på Aspero uppdelat per skolenhet läsåret 2020/2021 

Lärartäthet på Aspero uppdelat per skolenhet läsåret 2019/2020 

Anmärkning 
Lärartätheten mäts per oktober varje år och omfattar då anställd undervisningspersonal med legitimation. I Asperos fall är flertalet 
tränare även lärarutbildade och redovisas under kolumnen lärare. 

För de tränare som inte ingår i den kategorin, har en omräkning gjorts av antalet utlagda grupper och timmar för eleverna. Detta antal 
har sedan omvandlats till motsvarande heltidstjänster för lärare genom att dela antalet timmar med heltidsmåttet. 

Den genom Skolverket redovisade siffran innehåller inte tränarnas utbildningsnivåer och påverkar därigenom skolans värden för 
lärartäthet. Därför redovisar vi i vår kvalitetsrapport ett värde med tränarna inkluderade. 

Antalet elever per heltidstjänst för läsåret på Aspero är som helhet 17,6, vilket innebär en ökning mot förra 
årets 16,5. 

Nationell jämförelse personal 2020/2021 

Lärartäthet/könsfördelning/legitimation i riket, på lägesorten samt på Aspero uppdelat per skolenhet 
läsåret 2020/2021 

20/21 Lärare Tränare Ped tjänst Antal elever Elever per lärare

Göteborg 12,3 2,3 14,6 246 16,8

Halmstad 14,0 3,5 17,5 309 17,7

Karlskrona 10,5 2,3 12,8 237 18,5

Total/
genomsnitt 44,9 792 17,6

19/20 Lärare Tränare Ped tjänst Antal elever Elever per lärare

Göteborg 12,6 2,8 15,3 247 16,1

Halmstad 14,8 4,5 19,3 305 15,8

Karlskrona 11,4 0,4 11,8 209 17,7

Total/
genomsnitt 46,0 761 16,5

Personal SIRIS* SIRIS SIRIS
20/21 Andel kvinnor av 

skolans lärare
Andel lärare m 
ped. högskole-

examen

Antal elever per lärare

Riket 51,8 80,1 12,2

Göteborg 53,0 86,0 14,9
Aspero Göteborg 48,3 77,7 17,5

Halmstad 55,5 87,4 11,8
Aspero Halmstad 49,9 71,8 16,6
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* Skolverkets internetbaserade resultat- och kvalitetsinformationssystem. Värdena är baserade på heltidstjänster. 

Lärartäthet/könsfördelning/legitimation i riket, på lägesorten samt på Aspero uppdelat per skolenhet 
läsåret 2019/2020 

Könsfördelning 
Samtliga Asperoenheter har läsåret 20/21 en relativt jämn könsfördelning bland lärarna. GBG och HST har 
ökat andelen kvinnor från föregående år, GBG från 36,2 till 48,3 och HST från 44,2 till 49,9. 
  
Anmärkning: eftersom analys görs utifrån Skolverkets nationella statistik räknas enbart de med pedagogisk examen in. Detta innebär 
att framförallt tränare inte finns medräknade i statistiken över könsfördelningen. 

Lärare med pedagogisk högskoleexamen/legitimation 

Aspero Göteborg och Aspero Halmstad har i år högre andel lärare med examen än föregående år där 
ökningen är 6,5 procentenheter respektive 3,5 procentenheter. Aspero Karlskrona minskar andelen lärare 
med examen från 79,4% till 72,7% jämfört med föregående år. Andelen med pedagogisk examen sett över 
riket ökar från 78,8% till 80,1%. 

Elever per lärare 
Statistiken för Asperos tre skolor omfattar två högskoleförberedande program, medan statistiken från 
Skolverket innefattar samtliga gymnasieprogram - såväl yrkes- som högskoleförberedande. Generellt sett är 
lärartätheten högre på yrkesförberedande utbildningar än högskoleförberedande program, vilket förklarar en 
del av avvikelserna mot jämförelsestatistiken. 

All personal, direkt kopplad till undervisning, är inkluderad i Asperos egen statistik, även ej legitimerade 
tränare, vilket förklarar diskrepansen i redovisningen. 

Karlskrona 57,4 79,3 11,9
Aspero Karlskrona 52,9 72,7 19,0

Personal SIRIS* SIRIS SIRIS
19/20 Andel kvinnor av 

skolans lärare
Andel lärare m 
ped. högskole-

examen

Antal elever per lärare

Riket 51,9 78,8 11,9

Göteborg 52,9 83,4 14,7
Aspero Göteborg 36,2 71,2 19,4

Halmstad 55,8 83,6 10,9
Aspero Halmstad 44,2 68,3 16,2

Karlskrona 59,3 81,2 12,5
Aspero Karlskrona 56,1 79,4 18,3
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Ekonomiska förutsättningar  
Grunden för elevbidraget, som varje elevs hemkommun lämnar, är den budgeterade kostnaden för 
motsvarande utbildning i hemkommunen. Lika-villkor-principen ska gälla: eleven har rätt till samma 
ekonomiska förutsättningar i kommunal som i fristående utbildning. Budgeten läggs för kalenderåret, medan 
verksamheten löper över brutet år. 

Riksprislistan 
För att få ett nationellt jämförelsetal som tjänar som grund för ersättning i det fall hemkommunen inte 
anordnar ett särskilt program, ska samtliga kommuner rapportera in sina kostnader till Skolverket som väger 
samman och fastställer en så kallad riksprislista. 

Riksprislistans förändring över tid 2011 - 2020 

Kursiverade rader redovisar skillnaden mot föregående års bidragsbelopp, dels i kronor, dels i procent 

Under budgetåret 2020 skedde den minsta höjningen sedan 2011. Samhällsprogrammet ökade med 300kr 
per elev (0,35%) och Ekonomiprogrammet ökade med 200kr per elev (0,23%). 

Elevbidrag per kommun och program 
Lägeskommunernas redovisade budgetkostnader gäller för kalenderår. Beloppen är de som kommunerna 
rapporterat till Skolverket. 

Elevbidrag per kommun och program över tid 2013-2020 

Riksprislis
tan

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Riksprislistan 
SA 72 100 73 200 75 400 77 200 79 500 80 700 82 400 84 800 86 900 87 200

1 100 1,53 % 2 200 3,01 % 1 800 2,39 % 2 300 2,98 % 1 200 1,51 % 1 700 2,11 % 2 400 2,48 % 2 100 0,35 % 300

Riksprislistan 
EK 72 200 73 600 74 500 76 500 78 800 79 500 81 400 83 200 85 300 85 800

1 400 1,94 % 900 1,22 % 2 000 2,68 % 2 300 3,01 % 700 0,89 % 1 900 2,39 % 1 800 2,52 % 2 100 0,23 % 200

2013 skillnad 2014 skillnad 2015 skillnad 2016

Göteborg Samhäll 65 045

GY SA 64 405 2 863 67 268 2 150 69 418 881 70 299

GY EK 63 136 −1 580 61 556 2 435 63 991 1 418 65 409

Halmstad Samhäll 63 824

GY SA 65 459 6 568 72 027 4 669 76 696 −271 76 425

GY EK 64 821 4 925 69 746 4 694 74 440 −85 74 355

Karlskrona Samhäll 70 900

GY SA 71 000 5 200 76 200 −200 76 000 2 500 78 500

GY EK 71 401 4 399 75 800 700 76 500 1 801 78 301
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Skillnader mellan kalenderåret 2019 och 2020 
Mönstret med ett förhållandevis rörligt elevbidrag skapar fortsatt skillnader mellan de olika kommunernas 
elevpeng.  

Det finns en skillnad i eleversättning mellan Halmstad och Göteborg med 15 204 kr på samhällsprogrammet 
samt 17 562 kr på ekonomiprogrammet. 

Karlskrona kommun har störst ökning av elevbidraget i jämförelse med föregående år med en höjning med 
8,4% (samhällsprogrammet) respektive 6,8% (ekonomiprogrammet). 

Göteborgs stad har lägst elevbidrag av lägeskommunerna, att notera är årets sänkning med -0,2% på SA 
och den minimala ökningen på EK med 1,8%. 

Halmstad kommun ökar 0,6% på SA och 6,7% på EK i jämförelse med föregående år. 

2016 skillnad SEK 2017 skillnad SEK skillnad % 2018

Göteborg Samhäll
GY SA 70 299 2 763 73 062 2 466 3 % 75 528

GY EK 65 409 4 999 70 408 4 060 6 % 74 468

Halmstad Samhäll
GY SA 76 425 6 610 83 035 6 052 7 % 89 087

GY EK 74 355 5 711 80 066 6 022 8 % 86 088

Karlskrona Samhäll
GY SA 78 500 −2 000 76 500 2 200 3 % 78 700

GY EK 78 301 −1 101 77 200 2 000 3 % 79 200

2018 skillnad SEK skillnad % 2019 skillnad SEK skillnad % 2020

Göteborg Samhäll
GY SA 75 528 3 200 4 % 78 728 −149 −0,19 % 78 579
GY EK 74 468 2 852 4 % 77 320 1 425 1,84 % 78 745

Halmstad Samhäll
GY SA 89 087 4 130 5 % 93 217 566 0,61 % 93 783
GY EK 86 088 4 191 5 % 90 279 6 028 6,68 % 96 307

Karlskrona Samhäll
GY SA 78 700 −1 200 −2 % 77 500 6 500 8,39 % 84 000
GY EK 79 200 −2 500 −3 % 76 700 5 200 6,78 % 81 900
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Skillnaderna mot Riksprislistan 2020 

Även för kalenderåret 2020 kunde en betydande skillnad mellan kommunernas elevbidrag och riksprislistans 
ersättning noteras. 

Halmstad kommuns ersättning är högre än riksprislistan för både samhällsprogrammet och 
ekonomiprogrammet medan både Göteborgs och Karlskrona kommuns ersättning är lägre än riksprislistan. 

Kostnader för bl.a. undervisningslokaler, personal och skolmat är i princip desamma mellan orterna medan 
ersättningen skiljer sig markant såväl mellan lägeskommunerna som mot riksprislistan. Göteborg är den av 
våra tre lägeskommuner som har det lägsta elevbidraget per kommun och program med en avvikelse mot 
riksprislistan med -8 621kr på Samhällsprogrammet och -7 055kr på Ekonomiprogrammet. 

Kvalitetsuppföljning 
Kunskaper och betyg  

Andel per betygssteg i procent av satta betyg 2021 

Andel per betygssteg i procent av satta betyg 2020 

Göteborg 
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 

2020 Riksprislistan Göteborg Halmstad Karlskrona

SA 87 200 78 579 93 783 84 000

EK 85 800 78 745 96 307 81 900

Alla betyg F E D C B A

Göteborg 13,0 24,4 15,1 20,5 16,3 10,7

Halmstad 1,7 16,2 14,5 30,0 22,3 15,4

Karlskrona 3,4 18,4 14,9 23,7 17,4 22,3

Alla betyg F E D C B A

Göteborg 13,4 27,3 15,2 21,2 13,2 9,6

Halmstad 0,9 18,6 19,8 27,8 21,2 11,6

Karlskrona 3,3 16,5 13,1 24,9 18,4 23,8
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Halmstad 
Betygen 2021 ökar i hög grad jämfört med föregående år och enheten uppnår historiskt sett de högsta 
resultaten någonsin. Betyget A ökar från 11,6% till 15,4%. 

Karlskrona 
Den totala betygssättningen är i stort sett i paritet med föregående år. I jämförelse med 2020 har 
betygssättningen 2021 dock en viss förskjutning mot betygssystemets mitt. Samma trend såg vi i 
jämförelsen mellan 2019 till 2020. 

Avgångsklasser examensbevis/studiebevis läsåret 2020/2021 

Avgångsklasser examensbevis/studiebevis läsåret 2019/2020 

För examensbevis krävs att eleven har läst 2 500 poäng varav 2 250 poäng godkända kurser och behörighetskurser måste ingå. 

För Göteborgs del ser vi en ökning av examensbevisen från 71,8% till 77,2%. 

Eleverna i Halmstad har i år en elev med studiebevis, att jämföra med föregående läsår då samtliga nådde 
examensbevis. 

För Karlskronas del ser vi en minskning av examensbevisen från 98,2% till 91,9%. 

Avgångsklasser: jämförelsetal examensbevis inklusive meritpoäng 2020/21 

20/21 Antal elever Examensbevis Andel Studiebevis Andel

Göteborg 79 61 77,2 % 18 22,8 %

Halmstad 113 112 99,1 % 1 0,9 %

Karlskrona 74 68 91,9 % 6 8,1 %

19/20 Antal elever Examensbevis Andel Studiebevis Andel

Göteborg 78 56 71,8 % 22 28,2 %

Halmstad 84 84 100,0 % 0 0,0 %

Karlskrona 56 55 98,2 % 1 1,8 %

20/21 Program Medelvärde Min Max

Göteborg Ekonomi 15,1 4,7 21,8

Samhälle 14,7 6,5 22,4

Halmstad Ekonomi 17,2 12,6 21,5

Samhälle 16,6 12,6 21,8

Karlskrona Ekonomi 17,5 9,5 20,7

Samhälle 16,3 8,7 21,4
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Avgångsklasser: jämförelsetal examensbevis inklusive meritpoäng 2019/20 

Vi redovisar jämförelsetalet inklusive meritpoäng, dvs det värde som används för ansökan till högskola/universitet. 

Medelvärdet av jämförelsetalen på ekonomiprogrammet har minskat på samtliga tre enheter. Störst 
minskning har skolan i Karlskrona som minskar 1,3p. 

Medelvärdet av jämförelsetalen på samhällsprogrammet har ökat på skolorna i Göteborg (+2,7p) och 
Halmstad (+0.3p) medan det minskat i Karlskrona med 2,1p. 

Elevenkäter 20/21 
Asperoenkäten 
I årskurs 1 och 3 besvarar våra elever en enkät som baseras på påståenden om vår verksamhet. Elevernas 
skattningar baseras på en femgradig skala där nivå fyra och fem innebär att man håller med om 
påståendena, som alltså är positivt formulerade. 

Då Asperoenkäten föregående läsår endast genomfördes på två av våra tre skolor, orsak kopplat till 
distansundervisningen, jämförs årets resultat med resultatet från 18/19. 

Samtliga områden djupanalyserades med eleverna och förbättringar genomfördes i undervisningen. 

Resultatsammanfattning - Asperoenkäten 
Årets Asperoenkät visar på höga värden med ett ökat helhetsresultat både för åk 1 och åk 3. Åk 1 ökar inom 
20 områden och minskar inom 7 områden. Åk 3 ökar inom 24 områden och minskar inom 8 områden samt 
har ett område som är lika med föregående år. För åk 1 är det endast ett område, Inflytande, som ligger 
under Asperos målvärde 80%, att jämföra med tre områden 18/19. Störst ökning för åk 1 erhåller Bra miljö 
som ökar från 67% till 84%. 

För åk 3 är det tre områden som ligger under Asperos målvärde 80%, att jämföra med sex områden 18/19. 
Dessa tre områden är Bra miljö, Inflytande och Egen studieinsats som samtliga ökar jämfört med 18/19. 

Störst ökning får åk 3 erhåller Studiero utanför lektionstid som ökar från 62% till 81%.  

19/20 Program Medelvärde Min Max

Göteborg Ekonomi 16,0 8,2 22,3

Samhälle 12,0 2,3 21,2

Halmstad Ekonomi 18,3 14,5 21,9

Samhälle 16,3 13,5 20,9

Karlskrona Ekonomi 18,8 8,2 22,2

Samhälle 18,4 14,0 21,9
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Styrkor i våra verksamheter - Asperoenkäten   

Förbättringsområden i våra verksamheter - Asperoenkäten 

Årskurs 3 samlad bedömning mot vår värdegrund - Asperoenkäten 
I detta avsnitt tar eleverna ställning till vår värdegrund och grundsyn: 
• 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 

Område

Andel av elever i årskurs 1 vars 
skattningar är positiva inom 
aktuellt område

Andel av elever i årskurs 3 vars 
skattningar är positiva inom 
aktuellt område

Trivs på skolan 99 95

Stämning personal/elev 99 98

Trygghet 98 98

Tränarens kunskaper 97 94

Lärarnas kunskaper 97 95

Kvalificerad utbildning 97 98

Område

Andel av elever i årskurs 1 vars 
skattningar är positiva inom 
aktuellt område

Andel av elever i årskurs 3 vars 
skattningar är positiva inom 
aktuellt område

Fysisk miljö i skolan: luft, ljus, ljud 87 81

Sammanhållning elever 88 92

Studiero utanför lektionerna 86 86

Inflytande i undervisningen 62 86

Egen studieinsats 83 93

Värdegrundsområde 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Växa och utvecklas 73 80 85 85 82 87 97 91

Glädje 75 73 86 80 80 84 97 91

Gemenskap 79 73 86 82 77 89 96 89

Trygghet 84 87 93 91 88 90 97 95

Hänsyn och respekt 72 73 86 82 78 84 96 89

Ansvar 84 84 91 89 89 92 98 93

Värdegrundsområde
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 2020 endast resultat från HST och KNA 

Elevenkät - Asperoelevernas upplevelse av distansundervisning VT 21 
Läsåret 20/21 har varit extraordinärt med både undervisning i skolans lokaler, distansundervisning och 
kombinerad distans- och närundervisning. Årets elevenkät kompletterades på grund av detta 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. Svarsfrekvensen på dessa var 7543 respektive 7937 svarande. 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. 

Samtliga områden djupanalyserades med eleverna och förbättringar genomfördes under 
distansundervisningen. 

Resultatsammanfattning - Asperoelevernas upplevelse av distansundervisning VT 21 
• 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%. 

• 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. 

Summering 
medelvärde

78 78 88 85 82 88 97 91

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021Värdegrundsområde
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Medarbetarenkät 20/21 
Läsåret 20/21 implementerades en ny medarbetarenkät inom företaget som är planerad att genomföras 
vartannat år. Enkäten omfattar frågor om det systematiska kvalitetsarbetet och det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 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 Idrottsgymnasiums tre enheter erhöll totalt medelvärdet 8,65 poäng 20/21. 

Aspero medarbetarenkät 2020

Område (kvantitativa frågor) Aspero Friskolor AB

Samarbete 

Samarbetet kollegor emellan fungerar bra 8,69

Samarbetet mellan chef och personal fungerar bra 8,73

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

Kunskaper och utveckling

Jag upplever att jag har tillräcklig kompetens för att utföra mina uppgifter 9,07

Jag upplever att jag har tillräckligt stöd/handledning i att arbete 8,52

Mina kunskaper tas tillvara i verksamheten 8,76

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

Trygghet

Jag känner mig trygg på min arbetsplats 9,67

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

9,35

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

9,30

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

9,62

Tjänstens innehåll och belastning

Jag får det tekniska stöd jag behöver 8,57

Område (kvantitativa frågor)
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Aspero Friskolor AB tog inför läsåret 21/22 fram en kompetensutvecklingspolicy för att främja och tydliggöra 
kompetensutvecklingsinsatser för vår personal. 

Enheternas handlingsplaner 20/21 
Enhetens handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete utgår från kartlagt nuläge, våra styrdokument och 
analysarbetet. Kvalitetsmålen anpassas efter verksamheternas förutsättningar och behov samt ligger som 
grund för våra utvecklingsprocesser. Vi strävar efter att handlingsplanernas mål och planerade processer 
ska vara realistiska, mätbara och ha hög verkningsgrad i verksamheterna. Eventuella behov, medel och 
övergripande åtgärder tillsätts av Asperos huvudman tillsammans med skoledare. Nedan enheternas 
övergripande mål och fokusområden 20/21. 

Göteborg 
Kompetensutveckling, digitalisering personal, arbetsmiljö samt grundläggande färdigheter inom 
examensmålen. 

Halmstad 
Inflytande, egen studieinsats, måluppfyllelse, samverkan, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt 
visionsarbete. 

Karlskrona 
Pedagogisk utveckling, kollegialitet, arbetsmiljö, samordning/sambedömning samt undervisningens värde.

Jag får det administrativa stöd jag behöver 8,78

Jag upplever att vi har tillräcklig framförhållning och struktur på arbetsplatsen 8,15

Arbetsplatsen har en bra strategi för att täcka upp för frånvarande personal 8,18

Aspero som arbetsgivare

Jag har förtroende för Asperos huvudman och OH 9,19

Jag skulle rekommendera Aspero som arbetsgivare till en vän eller bekant 9,58

Aspero Friskolor ABOmråde (kvantitativa frågor)
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