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Bakgrund och organisation 
Aspero Idrottsgymnasium i Halmstad 
Aspero Idrottsgymnasium i Halmstad öppnades höstterminen 2002.  
Sedan införande av GY2011 har vi de nationella programmen: Aspero Ekonomi och Aspero Samhälle. 
Ansvarig skolledare är rektor Magnus Isaksson, som genomgått den statliga rektorsutbildningen. 

Aspero Friskolor AB 
Aspero Friskolor  AB driver fristående gymnasieskolor i Göteborg, Halmstad och Karlskrona, med högskole-
förberedande nationella utbildningar inom Ekonomiprogrammet, inriktning ekonomi och Samhällsvetenskap-
ligt 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 (sammanfattning) 

Unikt koncept - idrott och studier 
Aspero Idrottsgymnasium är ett unikt koncept: en renodlad skola med idrottsinriktning. 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 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 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.  

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 genom 
datoranvändandet, både mellan elever, mellan elev och personal samt emellan personalen.  
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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 systematiskt kvalitetsarbete. 

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 309 elever, en ökning med totalt 29 st från 2018. Eleverna, varav 182 pojkar och 127 
flickor, var fördelade på 6 olika idrotter och indelade i 11 klasser.  

Könsfördelningen är 59% resp. 41%, en liten tillbakagång i fördelningen jämfört med år 2018 då resultatet 
var 54% resp. 46%. 

Antagningsstatistik 2019 

Antagningsstatistik 2018 

Läsårets lägsta antagningspoäng ökar på båda programmen, Ekonomiprogrammet ökar från 237 poäng till 
260 poäng och Samhällsprogrammet ökar från 222 poäng till 225 poäng. 

Medelantagningspoäng till ekonomiprogrammet har ökat med 4 poäng och samhällsprogrammet minskar 
med 6 poäng.  

Marginella avvikelser har skett inom högsta värdet på de båda programmen, jämfört med föregående läsår. 

Klass och gruppstorlekar bibehåller sin relativt normala gruppstorlek. Årskurs ett hade fyra klasser med 28 st 
elever i varje klass. Årskurs två hade fyra klasser med antingen 28 eller 29st i varje klass. Årskurs tre hade 
tre klasser med 26, 28 samt 30st elever. Medeltalet för antalet elever per undervisningsgrupp var 28 elever 
vilket är likt föregående läsår. 

Medelvärde Lägsta värde Högsta värde

Aspero Ekonomi 286 260 320

Aspero Samhälle 265 225 330

Antagning 2018 Medelvärde Lägsta värde Högsta värde

Aspero Ekonomi 282 237 325

Aspero Samhälle 271 222 325
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Elevrörlighet 
Av de elever som gick på skolan vid läsårets slut kom 90 av 307 elever från en annan kommun än Halmstad. 
Det motsvarar 29,3% av eleverna och en majoritet av dessa pendlade från närkommunerna. De elever som 
kom från kommuner som inte är närliggande valde att bosätta sig i kommunen. 

Till läsåret 19/20 hade vi fler sökanden än antalet platser till våra program och alla sökande kunde därav inte 
tilldelas en plats på Aspero idrottsgymnasium i Halmstad. 

Trenden från tidigare år med låg elevrörlighet fortsatte och under läsåret var det endast två elever som valde 
att lämna skolan och båda valde en annan utbildningsanordnare. Då det var sena avhopp samt en rådande 
pandemi har platserna inte fyllts upp med några nya elever.  

Personal 
För läsåret 2019/2020 gällde följande: 

Personal 2019/2020

Antal elever per lärare under läsåret 2019/2020 var 15,6 elever.

Personal 2018/2019

Tjänstestorlek

Skolledning 1,0

Pedagogisk personal lärare 15,1

Pedagogisk personal tränare 4,6

Speciallärare 1,0

Administrativ personal 0,9

Skolmåltid/vaktmästeri 2,0

Studie- och yrkesvägledning 0,1

Elevhälsa skolsköterska 0,6

Elevhälsa skolläkare 0,1

Elevhälsa kurator 0,2

Tjänstestorlek

Skolledning 1,0

Pedagogisk personal lärare 13,6

Pedagogisk personal tränare 4,5

Speciallärare 1,0

Administrativ personal 0,9

Skolmåltid/vaktmästeri 2,0

Studie- och yrkesvägledning 0,1

Elevhälsa skolsköterska 0,6

Elevhälsa skolläkare 0,1
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Antal elever per lärare under läsåret 2018/2019 var 15,5 elever. 

Vår pedagogiska personal består av såväl legitimerade lärare och tränare. Instruktörerna utbildas 
kontinuerligt av oss i bedömning och betygssättning. 

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

Betyg – Resultat

Elevhälsa kurator 0,2

Tjänstestorlek
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Halmstad 2020 alla betyg

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

A 54 7 % 161 13 % 112 16 % 9 4 % 336 11,6 %

B 130 17 % 311 26 % 149 21 % 22 11 % 612 21,2 %

C 256 33 % 331 28 % 165 24 % 52 25 % 804 27,8 %

D 199 25 % 220 18 % 93 13 % 61 30 % 573 19,8 %

E 135 17 % 167 14 % 175 25 % 60 29 % 537 18,6 %

F 9 1 % 9 1 % 6 1 % 2 1 % 26 0,9 %

783 100 % 1199 100 % 700 100 % 206 100 % 2888 100,0 %

0 783 100 % 1199 100 % 700 100 % 206 100 % 2888

Halmstad 2019 alla betyg

åk 1 åk 2 åk 3 mod spr totalt %-andel

A 44 5 % 97 12 % 96 14 % 7 4 % 244 9,7 %

B 140 17 % 210 26 % 185 26 % 15 8 % 550 21,8 %

C 230 28 % 203 25 % 174 25 % 52 27 % 659 26,2 %

D 221 27 % 148 18 % 89 13 % 58 28 % 516 20,5 %

E 168 21 % 132 16 % 150 21 % 59 32 % 509 20,2 %

F 8 1 % 25 3 % 6 1 % 1 0 % 40 1,6 %

811 100 % 815 100 % 700 100 % 192 100 % 2518 100,0 %

0 811 99 % 815 100 % 701 99 % 192 100 % 2519
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Alla betyg 
Betygen 2020 ligger i stort sett i paritet med föregående år med endast marginella förändringar. 
I jämförelse med 2019 har den totala betygssättningen 2020 en marginell förskjutning mot de högre betygen. 

Betygen D, E och F minskar marginellt. 

Betyget A ökar från 9,7% till 11,6% och betyget C ökar från 26,2% till 27,8%. 

Betyget B ligger i paritet med föregående år men minskar något från 21,8% till 21,2%. 

Noterbart är att andelen F minskar för andra året i rad (2,6% - 1,6% - 1%). I kursbetyg innebär detta totalt 
60 F-betyg 2018, 40 F-betyg 2019 och 26 st F-betyg 2020. 

De senaste årens trend är att få skiftningar sker i betygssättningen och kan betraktas som relativt stabil. 

Årskursvisa reflektioner 

Åk 1: 
Samtliga betyg i åk 1 är likvärdiga med föregående år med en viss förskjutning mot de högre betygen. 
Betyget A ökar från 5% till 7% och betyget C ökar från 28% till 33%. Betyget B ligger kvar likt 2019 på 17%. 

Betygen D och E minskar något där D går från 27% till 25% och E minskar från 21% till 17%.  

Betyget F erhålls av 1% (9 kursbetyg), vilket är samma procentsats som föregående år. 

Det vanligaste betyget i årskurs 1 är fortsatt betyget C som de senaste sex åren ligger på cirka 30%. 

Åk 2: 
Även för åk 2 sker en marginell förskjutning mot de högre betygen jämfört med föregående år.  
Framförallt är det betygen E och F som minskar medan A och C ökar. 

F minskar från 3% (25 kursbetyg) 2019 till 1% (9 kursbetyg) 2020. E minskar från 16% till 14%. 

Betyget C ökar från 25% till 28%, vilket motsvarar 203 kursbetyg respektive 331 kursbetyg. 

Betyget A ökar från 12% till 13%, vilket motsvarar 97 kursbetyg respektive 161 kursbetyg. 

Åk 3: 
Betygen för åk 3 är relativt lika med föregående år. De noterbara skillnaderna är att betyget B som 
föregående år var det vanligaste, minskar från 26% till 21%. Detta samtidigt som betyget E ökar från 21% till 
25% och därmed blir det vanligaste betyget 2020. 

A betyget ökar från 14% (2019) till 16% (2020). 2018 var andelen A 17%. 

Betygen C minskar med 1 procent från 25% till 24%. 

Betygen D (13%) och F (1%) får samma procent som föregående år. 

Moderna språk 
Betygen inom Moderna språk är likvärdiga med föregående år. 
Största avvikelserna: 
• Betyget B ökar med 3 procentenheter, 11% 2020 jämfört med 8% 2019. 
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• Betyget E minskar med 3 procentenheter, 29% 2020 jämfört med 32% 2019. 

Noterbara avvikelser kursvis jämfört med 2019 

Åk 1 
Ökning 
• Psykologi 1 ökar andelen A från 9% (10 kursbetyg) till 19% (22 kursbetyg). 
• Historia 1b ökar andelen A från 2% till 5% samt betyget B från 5% till 10%.  

Åk 2 
Minskning 
• Privatjuridik minskar andelen A från 41% till 11%. 
• Företagsekonomi 1 minskar andelen A från 39% till 16% samt minskar andelen B från 43% till 22%. 
• Religion 1 minskar andelen A från 18% till 7% och minskar andelen B från 20% till 11%. 
• Matematik 2b minskar andelen F från 9% till 3%. 

Ökning 
• Samhällskunskap 2 ökar andelen A från 2% till 8% 
• Idrott och hälsa 1 ökar andelen A från 2% till 17% samt minskar andelen F från 6% till 0%. 
• Idrott och hälsa 1 specialisering ökar andelen A från 8% till 24% samt minskar andelen F från 6% till 0%. 
• Idrottsspecialisering 2 ökar andelen A från 25% till 39%. 

Åk 3 
Minskning 
• Företagsekonomi 2 minskar andelen A från 38% till 21% samt minskar andelen B från 35% till 25%. 
• Ledarskap och organisation minskar andelen A från 22% till 11% samt minskar andelen B från 43% till 

13%. 

Ökning 
• Idrott och hälsa 2 specialisering ökar andelen A från 19% till 29%. 
• Sociologi ökar andelen A från 9% till 16%. 

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

HST17 
A betyget har en ökande trend (7% - 12% - 16%) 
B betyget fluktuerar (16% - 26% - 21%) 
C betyget har en marginell minskande trend (30% - 25% - 24%) 
D betyget har en minskande trend (26% - 18% - 13%) 
E betyget fluktuerar (18% - 16% - 25%) 
F betyget fluktuerar (2% - 3% - 1%). 

HST 18 
A betyget ökar från 5% till 13%. 
B betyget ökar från 17% till 26%. 
C betyget minskar från 28% till 28%. 
D betyget minskar från 27% till 18%. 
E betyget minskar  från 21% till 14%. 
F betyget är identiskt över tid (1%). 

HST19 
Ingen jämförelsedata över tid. 
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Examensbevis – Studiebevis– resultat  
Skolan har två studieförberedande program i form av ekonomiprogrammet och samhällsprogrammet.  

Resultat Examensbevis/Studiebevis uppdelat per program läsåret 2019/2020 

Resultat Examensbevis/Studiebevis uppdelat per program läsåret 2018/2019 

I avgångsklasserna erhåller samtliga 84 elever examensbevis. 

Jämförelsetal inklusive meritpoäng –  resultat läsåret 2019/2020 

Antagningspoäng 2017 för Ekonomiprogrammet: var 296 poäng, 338 min 263. För Samhällsprogrammet, 
254 respektive 325 och 193 poäng.  

Jämförelsetal inklusive meritpoäng –  resultat läsåret 2018/2019 

Antagningspoäng 2016 för Ekonomiprogrammet: var 282 poäng, max 305 min 260. För 
Samhällsprogrammet, 258 respektive 315 och 218 poäng.  

Läsår Program Antal elever Examens-
bevis

Andel Studie-
bevis

Andel

2018-2019 Ekonomi 29 29 100,0 % 0 0,0 %

Samhälle 55 55 100,0 % 0 0,0 %

Helheten 84 84 100,0 % 0 0,0 %

Läsår Program Antal elever Examens-
bevis

Andel Studie-
bevis

Andel

2018-2019 Ekonomi 29 29 100,0 % 0 0,0 %

Samhälle 54 54 100,0 % 0 0,0 %

Helheten 83 83 100,0 % 0 0,0 %

Läsår Program Min Max Medelvärde

Ekonomi 14,5 21,9 18,29

Samhälle 13,54 20,89 16,34

Helheten 17,01

Läsår Program Min Max Medelvärde

Ekonomi 12,89 20,4 17,26

Samhälle 12,2 21,46 16,53

Helheten 16,78
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Analys  
Medelpoängen av jämförelsetal+meritpoäng ökar jämfört med föregående år, från 16,78p till 17,01p. Eleven 
med lägsta poäng 2020,13,54p är att jämföra med 2019 då lägsta poäng var 12,20p. Även elev med högsta 
sammanlagda poäng ökar från 21,46 till 21,9p. 

Jämför man antagningspoängen mellan avgångsår 2020 och 2019, ser man att ekonomiprogrammet har 
högre antagningspoäng (296p) 2020 jämfört med föregående år (282p). Skillnaderna 
jämförelsetal+meritpoäng 18,29p 2020 resp. 17,26p 2019, kan därför till del härledas till elevernas 
antagningspoäng. 

För samhällsprogrammet hade eleverna relativt lika antagningspoäng 2020 som 2019, 254p resp. 258p. 
Utgår man ifrån korrelationen antagningspoäng/jämförelsetal+meritpoäng ser vi att den i hög grad stämmer 
även på samhällsprogrammet med 16,34p 2020 resp.16,53p 2019. 

Åtgärder Kunskaper och betyg 
Lärarna har under läsåret utvecklat dokumentationen i vår lärplattform Its learning. Där kan elev och 
vårdnadshavare ta del av den formativa bedömningen. För att eleven inte enbart ska fokusera på 
bokstavsbetyget utan på hur eleven kan nå högre i betygsstegen undvek vi under läsåret att skriva ut 
betyget. Istället tryckte vi på att eleven skulle läsa och reflektera kring den formativa bedömning som gavs 
såväl skriftligt i dokumentation samt muntligt under och utanför lektionstid. En grundlig genomgång av 
elevdokumentationen gjorde eleverna också inför utvecklingssamtalet som genomfördes en gång per termin. 

Under utvecklingssamtalsdagarna fick de elever som inte låg i fas med inlämningar och prov obligatorisk tid 
till att bearbeta uppgifter. Tiden utnyttjades på ett bra sätt och bidrog starkt till att majoriteten av eleverna 
kom i fas. De elever som låg i fas fick möjligheten att arbeta med att utveckla sina kunskaper och få 
feedback för att nå ännu högre.  

Under framtidsdagen deltog representanter från olika yrken samt från det högre utbildningsväsendet. Syftet  
var att ge eleverna en bild av, samt låta dem fundera kring målbilder för framtiden. Rektor och SYV 
medvetandegjorde eleverna kring betygsvärde och meritvärde för att öka förståelsen kring dess inverkan och 
betydelse. 

Konceptet med studiehandledning, resurs utanför lektionstid, har fortgått och tillsammans med 
dokumentation och utvärdering av de anpassningar som gjorts varit en viktig del i ökad måluppfyllnad.  
I klassrummet och på mentorstiden har pedagogerna lagt tid på skolans värdegrundsarbete och fört samtal 
kring hur individen kan växa och utvecklas genom god planering och ansvarstagande.  

Prioriterade områden för läsåret 19/20 
Att lyfta den formativa feedbacken och undvika bokstavsbetyg vid bedömning.  
Att utveckla och förbättra den fysiska miljön på skolan.  
Att fortsätta arbeta med att stärka och stötta eleverna i inflytandet i undervisningen. 

Utvärdering av skolplanens mål 
En gemensam enkät för Asperos gymnasieskolor har genomförts 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. 

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. 
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Elevenkät 19/20 

Övergripande 
Svarsfrekvensen i årets enkät, 88% åk 1 och 77% åk 3, är betydligt lägre än de två senaste årens frekvens 
där utfallet varit över 90% i båda årskurserna. 

Generellt sett är årets elever mer nöjda än föregående år där det sammanlagda resultatet åk 1 och åk 3 
visar på totalt 18 av 27 områden med högre värden än föregående år, varav 9 lägre. 

I det sammanlagda resultatet åk 1 och åk 3 är det endast ett område som ligger under Asperos målvärde. 
Det är området Inflytande som i år gav resultatet 63,8%, att jämföra med föregående års 72,4%. Föregående 
år låg områdena Bra miljö, Studiero utanför lektionstid samt Egen studieinsats under målvärdet men ökar i år 
över 80%. 

I år är det ett område Lärarnas kunskaper som uppnår totalt 100% i det sammanlagda resultatet åk 1 och åk 
3, vilket det inte fanns något område i föregående års enkät som nådde. 

Skillnaderna mellan årskurserna är i förhållande till föregående års enkät stor. Det totala ökade värdet i årets 
enkät beror på nöjdheten bland våra åk 3 elever som höjer det sammanlagda resultatet. Åk 1 har sämre 
resultat än föregående år med totalt 16 av 27 områden med lägre värden än föregående år. 

Åk 3 har totalt 28 av 33 områden med högre värden, varav endast 5 sämre. 

I årets enkät är det sju områden där årskurserna skiljer sig avsevärt och noterbart är att samtliga är lägre för 
åk 1.  

De områden med störst avvikelse är Egen studieinsats där åk 1 når 76,5% medan åk 3 har resultatet 95,4%. 
Inflytande åk 1 når resultatet 51% medan åk 3 har resultatet 83,1% samt Själv mobbad åk 1 med resultatet 
4,1% medan åk 3 har 0%.  

Övriga områden med stora avvikelser mellan årskurserna är Sammanhållning elever åk 1 85,8% jämfört med 
åk 3 97%, Likvärdig bedömning åk 1 84,7% jämfört med åk 3 97% samt Schemaläggning åk 1 87,8% jämfört 
med åk 3 97%. 

Årskurs 1 
Alla våra kärnvärden får mycket höga värden: omsorg om individen 97,9%, kvalificerad utbildning 99% och 
professionell träning 92,8%, i paritet med föregående års resultat. 

Arbetsmiljöfaktorerna har generellt minskat i värde. Framförallt är det Sammanhållning elever och 
Likvärdig bedömning som går från 98,1% till 85,8% respektive 95,2% till 84,7%. Själv mobbad går från 2 
elever till 4 elever. Övriga områden inom arbetsmiljön ligger på samma höga nivåer som föregående år. 
Positivt är att Trygghet erhåller 100%, i jämförelse med föregående års enkät 96%. 

Lokalerna är det enda sammantagna område som ökar för åk 1 jämfört med föregående år. Både Bra miljö 

84,7% och Studiero utanför lektionstid 83,7% tar sig i år över Asperos målvärde. Studiero på lektioner ökar 
från 90,4% till 96% medan Utrustning ligger kvar på 91%. 
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Inom Undervisning hamnar Egen studieinsats 76,5% och Inflytande 51%, båda med minskning jämfört med 
föregående år, under Asperos målvärde. Anpassning till min nivå minskar från 86,5% till 81,6% och Hjälp och 
stöd minskar från 96,1% till 92,8%. Övriga områden inom Undervisning ökar där Lärarnas kunskaper uppnår 
100%, Pedagogisk förmåga 92,9% och Gruppstorlek 98%. 

Eleverna är fortsatt mycket nöjda med Träningen där Schemaläggning ökar från 82,7% till 87,8% och 
Tränarens kunskaper når maximala 100%. Övriga områden inom Träningen når alla över 92%. 

Årskurs 3 
Åk 3 når generellt mycket höga resultat med samtliga områden över Asperos målvärde.  

Våra kärnvärden ligger alla över 94%. Omsorg om individen når 95,3%, Kvalificerad utbildning får 98,4% 
och Professionell träning ökar kraftigt från föregående års 84,6% till 94%. 

Arbetsmiljöfrågorna är det område som får högst resultat av samtliga. Här finner vi Stämning personal 
elev, Trygghet och Trivs på skolan, alla med maximala 100%. Minst värde får Trivs med studieval 93,8%, 
vilket får anses högt och som samtidigt ökar från 89,7%. Störst ökning har Likvärdig bedömning som ökar 
från 87,1% till 97%. 

Omdömena om Lokalerna ökar på samtliga områden. Föregående år låg två resultat under Asperos 
målvärde, Bra miljö och Studiero utanför lektionstid, som i år ökar till 89,3% respektive 80%. Studiero på 
lektioner och Bra utrustning ökar till 98,5% respektive 93,8%. 

Inom undervisning ligger samtliga områden över 90% förutom Inflytande som ligger kvar på förra årets 
resultat 83%. Detta får ses som positivt då föregående år hade en ökning från 56% inom samma område. 
Störst ökning och värt att notera är Egen studieinsats som går från 79,5% till hela 95,4% och lärarnas 
pedagogiska förmåga som ökar från 89,7% till 97%. Lärarnas kunskaper uppnår maxresultatet 100%. 

Omdömena om Träningen ligger alla mycket högt, samtliga över 97% vilket är en ökning inom samtliga 
områden. Anpassning till min nivå ökar mest, från 91% till 97%. 

I föregående års enkät ökade området Värdegrund (utvecklas optimalt, glädje, gemenskap, trygghet, 
hänsyn och respekt samt eget ansvar) inom samtliga värdegrundsord, alla var över 92%. Spektakulärt är att 
samtliga ökade ytterligare i årets enkät och når lägst resultat 97%! 

Jämförelse HST17 i årskurs 1 respektive årskurs 3 
HST17 har ökat noterbara 21 av 27 värden jämfört med när de gick åk 1. Flera av områdena som i åk 1 låg 
under eller i paritet med Asperos målvärde är nu alla i åk 3 högt över. De få områden som minskar har 
endast marginella reduceringar. De största ökningarna för HST17 från åk 1 till åk 3 är Sammanhållning 
elever från 80,7% till 97%, Likvärdig bedömning från 86,4% till 97%, Bra miljö från 77,3% till 89,3%, Studiero 
utanför lektionstid från 73,8% till 80%, Inflytande från 61,4% till 83,1%, Lärarnas anpassning till min nivå från 
82,9% till 97% och Egen studieinsats från 75% till 95,4%,  

Rekommendationer för fortsatt analys 
- Svarsfrekvens åk 1 och åk 3 (kraftig minskning) 
- Sammanhållning elever åk 1 (kraftig minskning) 
- Likvärdig bedömning åk 1 (kraftig minskning) 
- Själv mobbad åk 1 (4 st) 
- Egen studieinsats åk 1 (under Asperos målvärde) 
- Inflytande åk 1 (under Asperos målvärde) 
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- Anpassning till min nivå åk 1 (marginellt över Asperos målvärde) 

Den intressanta avvikelsen som uppstod i årets enkät med ökad nöjdhet i åk 3 än i åk 1 analyseras på 
enheten. 

Skolinspektionens enkät VT 2020 elever åk 2 
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Område Aspero HST Aspero TOT SVE TOT Förändring 
HST sedan 
2018

1. Information om utbildningens 
mål

7,6 7,7 7,4 −0,8

2. Samverkan av undervisning 6,7 7,4 6,4 −0,9

3. Stimulans och utmaningar 7,2 7,6 7,1 −0,1

4. Tillit till elevens förmåga 8,8 8,8 8,0 −0,3

5. Anpassning efter elevens behov 7,7 8,5 7,9 −0,3

6. Argumentation och kritiskt 
tänkande

8,4 8,3 7,7 −0,2

7. Grundläggande värden i 
undervisningen

8,2 8,4 7,9 −0,6

8. Grundläggande värden på 
skolan

9,2 9 8,0 −0,4

9. Elevinflytande 7,2 7,1 6,8 0,3

10. Ordningsregler 9 8,8 7,6 0,3

11. Studiero 8,9 8 7,2 −0,1

12. Trygghet 9,7 9,7 8,3 −0,3

13. Förhindra kränkningar 9,4 9,4 8,4 −0,2

14. Särskilt stöd 9,3 9,3 8 0,3

15. Bedömning och betygsättning 7,6 8,5 7,3 −0,7

16. Pedagogiskt ledarskap 8,4 9,2 7,5 −0,1

17. Utveckling av utbildningen 7,9 8,7 6,7 0,1

18. Rutiner 7,1 7,4 6,8 −0,9

19. Elevhälsa 9,6 9,4 8,2 −0,1

MEDEL 8,3 8,5 7,5

Mer än eller lika med riket
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Svarsfrekvensen för Aspero Halmstad elever åk 2 i årets SI enkät var 89%. 

Det sammanlagda medelvärdet 7,1 är såväl högre än riket som Aspero totalt. 

Av de 14 områdena är det endast ett område som Aspero Halmstads resultat ligger under riket. Området är 
Stimulans och ligger 0,1 under riket men har sedan 2018 ökat med 0,4.  
De största positiva avvikelserna jämfört med riket är områdena: Förhindra kränkningar 1,1 avvikelse, 
Elevhälsa 1,0 avvikelse,Trygghet 0,9 avvikelse, Anpassning efter elevens behov 0,7 avvikelse samt 
Grundläggande värden på skolan 0,6 avvikelse. 

I jämförelse med genomförd enkät 2018 är 7 områden förbättrade, 4 försämrade och 3 lika. Största 
minskningen jämfört med 2018 är området Grundläggande värden i undervisningen/lärandet som minskat 
från 7,0 till 6,4. Största ökningen jämfört med 2018 är Elevhälsa som ökat från 7,7 till 8,2. 

Skolinspektionens enkät VT 2020 personal 

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

Det sammanlagda medelvärdet 8,3 är högre än riket men något lägre än Aspero totalt. 
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Område Aspero HST 
2020

Aspero TOT 
2020

SVE TOT 
2020

Förändring 
HST sedan 
2018

1. Veta vad som krävs 6,5 6,6 6,5 0

2. Stimulans 5,6 5,4 5,7 0,4

3. Tillit till elevens förmåga 7,8 7,7 7,6 0,3

4. Anpassning efter elevens behov 7,6 7,2 6,9 0,1

5. Utmaningar 7,3 7,1 7,0 0,2

6. Argumentation och kritiskt tänkande 6,8 6,7 6,6 0

7. Grundläggande värden i 
undervisningen/lärandet

6,4 6,1 6,2 −0,6

8. Grundläggande värden på skolan 7,9 7,5 7,3 0

9. Delaktighet och inflytande 6,1 5,8 5,7 −0,3

10. Ordningsregler 5,9 6,0 5,9 −0,5

11. Studiero 6,2 5,9 6,0 −0,4

12. Trygghet 9,3 8,9 8,2 0,4

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

14. Elevhälsa 8,2 7,7 7,2 0,5

MEDEL 7,1 6,9 6,7

Mer än eller lika med riket
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Av de 19 områdena är det endast ett område som Aspero Halmstads resultat ligger under riket. Området är 
Anpassning efter elevens behov och ligger 0,2 under riket. Området har sedan 2018 minskat med 0,3.  

De största positiva avvikelserna jämfört med riket är områdena: Studiero 1,7 avvikelse, Ordningsregler 1,4 
avvikelse, Trygghet 1,4 avvikelse, Elevhälsa 1,4 avvikelse. 

I jämförelse med genomförd enkät 2018 är 4 områden förbättrade och 15 försämrade. Största minskningarna 
jämfört med 2018 är områdena Rutiner som minskat från 8,0 till 7,1, Samverkan av undervisning från 7,6 till 
6,7, Information om utbildningens mål från 8,4 till 7,6 samt Bedömning och betygssättning från 8,3 till 7,6. 
Inget område har i jämförelse med 2018 ökat med mer än 0,3. 

Rekommendation för fortsatt analys SI enkät VT 2020 

Utöver analys av enkätens respektive områden bör enheten ställa sig frågorna:  

• Vilka insatser krävs för att bibehålla de starka resultaten från årets enkät? 

• Vilka är de största orsakerna till 15 försämrade resultat inom personalens 19 områden? 

Åtgärder Skolplanens mål 
Utifrån resultatet i elevenkäten visar det att eleverna har uppskattat de förbättringar vi gjort i skolmiljön. Det 
arbetet kommer vi fortsätta med i den utsträckning det är möjligt på skolan. När det gäller inflytande som för 
första gången nådde målgränsen i årskurs 3 men inte i årskurs 1 kommer vi fortsätta det aktiva arbetet. En 
åtgärd blir att personal delar med sig av goda exempel på när och hur elevinflytande fungerar väl i 
undervisningen. Vi kommer även fortsätta med att medvetandegöra och stimulera eleverna till delaktighet 
och inflytande.  

Åtgärder för att öka elevernas egen arbetsinsats som inte når upp till vårt målvärde kommer att sättas in. I 
uppstarten av läsåret startar vi en process med tydlig struktur för att stärka elevernas ansvarstagande över 
sina studier. Därefter följs ansvarstagandet kring elevens egna studieinsats upp kontinuerligt på 
mentorstiden. Goda exempel och lärdomar från tiden med COVID19 kommer att anammas.  
  
Kursutvärderingar 
Som ett led i Asperos kvalitetsarbete genomför vi systematiskt kursutvärderingar för att följa upp elevernas 
omdöme om undervisningens genomförande. Under vårterminen har läraren ägt formen för sin 
kursutvärdering medan utvärderingen vid jul har styrts av rektor. Resultatet från höstens kursutvärdering har 
varit en del av rektors underlag i medarbetarsamtalet som förts under våren.  

Resultaten bearbetades både med elevgrupperna och i samtal mellan personal och rektor samt 
sammanställdes på övergripande och på skolnivå. 

Utvalet av frågor i enkäten ansluter sig till Skolinspektionens lektionsobservationsschema, forskning om 
framgångsrika skolor och olika mätningar av effekter i undervisningen.  

Fyra olika huvudområden behandlar Lektionernas genomförande (struktur, planering, stöd och hjälp och 
variation i arbetssätt), Lärarens förmåga (kunskaper och pedagogisk förmåga, utmaningar och förväntningar, 
relationer och klimat samt användning av och kunskap om IKT), Delaktighet och påverkan samt Bedömning 
och kunskapskrav (transparens i krav och bedömningsgrunder för att öka elevens insikt och måluppfyllnad). 

Resultatet visar att eleverna har mycket stor tilltro till lärarnas och tränarnas kunskaper. Även deras 
pedagogiska färdigheter lyfts fram och får mycket högt resultat. När det gäller inflytande i undervisningen 
och genomgång av mål-och kriterier skiljer det sig en del från lärare till lärare. Generellt får en lärare 
liknande resultat oavsett kurs hen undervisar i. Flera lärare har ökat andelen elevinflytande i undervisning 
utifrån det resultat utvärderingarna visar.  

Uppföljning av föregående års kvalitetsredovisning 
Arbetet med att aktivt förbättra den fysiska miljön i skolan blev lyckat. Två salar fick nya stolar och bänkar 
samt att vi målade om i ett par klassrum. Utöver förbättringar i vissa salar genomfördes mindre förändringar i 
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elevutrymmena på skolan. Arbete med att öka elevernas delaktighet och inflytande i undervisningen föll väl 
ut i årskurs tre men fick inte det genomslag i årskurs 1 som vi önskat.   

Inför utvecklingssamtalen fick eleverna extra tid att granska dokumentationen som de sedan presenterade 
för mentor och förälder under utvecklingssamtalet. Det konceptet tillsammans med fortsatt arbetstid under 
utvecklingssamtalsdagarna för de som låg efter samt de som ville höja sig föll väl ut även det här läsåret. 

Våra rutiner kring studiehandledning omarbetades något under läsåret och fungerade stundtals väl men blev 
till slut för omständigt och kommer att förändras framöver. Som tidigare år upplever vi att 
studiehandledningen bidrog till ökad måluppfyllelse och har för avsikt att fortsätta samma koncept nästa 
läsår. 

Vår framtidsdag bidrog till en ökad insikt kring vilka möjligheter som finns efter gymnasietiden och vad som 
är viktigt att tänka på inför de val som kommer. Att ge möjlighet till att hitta ett mål med studierna efter 
gymnasiet ökar motivationen hos eleverna och årets framtidsdag innehöll inslag från både vidare studier och 
olika yrkesprofessioner. Denna schemabrytande dag är uppskattad av eleverna och kommer planeras in 
även nästa läsår. 

Rektors sammanfattning, verksamhetsutveckling 
Värt att notera från läsåret som gått samt områden att utveckla. Sammanfattande analys av SKA-resultaten 
samt rektorns analys av läsåret som gått samt förslag på prioriterade utvecklingsområden. 

Material och metod 
Lokal arbetsplan har bearbetats i personalgruppen med syfte att förtydliga det pedagogiska 
utvecklingsarbetet.  

Resultat och analys 
Det blev ett annorlunda läsår då COVID19 påverkade halva vårterminen. Pandemin tvingade oss att tänka 
nytt och har bidragit till en digital kunskapsutveckling som vi kan ha nytta utav även i framtiden. Utifrån 
förutsättningarna där vi inte haft elever på plats är läsårets måluppfyllnad mycket glädjande. Vi har lyckats 
öka elevernas delaktighet och inflytande i årskurs 3 men inte i den utsträckning vi önskat i årskurs 1. Det 
arbetet kommer fortskrida. En åtgärd blir att titta på frågan och formulera om den så den blir mer begriplig för 
eleverna när de genomför enkäten 2021.   

Årets elevenkät visar att det finns en del att arbeta med när det gäller elevernas egna studieinsats. För att 
stärka och stötta eleverna i ansvarstagande kring sin egen studieinsats, kommer vi i uppstarten av läsåret 
starta en process med tydlig struktur för att stärka elevernas ansvarstagande över sina studier. Därefter följs 
ansvarstagandet kring elevens egna studieinsats upp kontinuerligt på mentorstiden. Goda exempel och 
lärdomar från tiden med COVID19 kommer att anammas. 

Måluppfyllelsen blev god och för andra året i rad gick samtliga 84 elever ut med examensbevis. Bidragande 
orsak till den goda måluppfyllelsen är satsningen på tidiga F-flaggningar och insatser i form av anpassningar 
eller studiehandledning när en elev bedöms få svårt att klara en kurs. Vår gemensamma konferens på 
tisdagar där samtlig personal deltar är ett viktigt forum för att fånga upp elever som inte är i fas eller befinner 
sig i en svacka. Samtidigt arbetar pedagogerna aktivt med motiverande samtal med fokus på egen 
studieinsats för att medvetandegöra eleverna. Ytterligare utveckling av elevdokumentationen på Its learning 
där elever och vårdnadshavare kan ta del av bedömning och formativ feedback är bidragande inslag till god 
måluppfyllelse.  

Det blev sex dagar med utvecklingssamtal, där elever som riskerade F hade obligatorisk närvaro för att 
arbeta med uppgifter som hamnat på efterkälken. Dessa dagar bidrog positivt till elevernas måluppfyllelse.  

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 
Under våra konferenser och studiedagar har personalen under läsåret utbytt erfarenheter och kunskaper 
som stärkt och verkat för att undervisningen skall vila på vetenskaplig grund eller beprövad erfarenhet. 
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Visionsarbetet 
Arbetet med att medvetandegöra eleverna kring vår vision har slagit rot och visionen kändes närvarande 
under läsåret. Visionen tydliggjordes av rektor vid skolstart, av mentorer under mentorsmöten och 
kontinuerligt i våra inlägg på sociala medier. 

Utvecklingsområden läsåret 2020/2021 
Vi ska under kommande läsår dra nytta utav de lärdomar vi har från den fjärrundervisning som bedrevs 
under andra halvan av vårterminen 2020. Att fortsätta det kontinuerliga arbeta med att förbättra den fysiska 
miljön på skolan kommer fortsatt att vara prioriterat. Ett tydligare fokus på kollegial utveckling ska påbörjas 
under kommande läsår. Med den gedigna erfarenhet och kunskap som finns bland kollegorna bör vi få in fler 
möten där vi lär av varandra och utvecklas tillsammans. Tid för ämnesträffar och besök hos varandra i 
klassrummet är konkreta utvecklingsområden 2020/2021. 
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