
ASPERO
IDROTTSGYMNASIUM

Kvalitetsredovisning 
Läsåret 2019-2020 

  

Aspero Idrottsgymnasium Karlskrona  
 

Sid   av 1 17



ASPERO
IDROTTSGYMNASIUM

Innehållsförteckning 
Bakgrund och organisation 3
Aspero Idrottsgymnasium i Karlskrona 3 
Aspero Friskolor AB 3 

Företagsvision och verksamhetsidé 3
Vision 3 
Värdegrund 3 
Verksamhetsidé (sammanfattning) 3 

Metoder och rutiner för kvalitetsarbetet 4

Organisation 4
Elever 4 
Personal 5 

Kunskaper och betyg 6
Material och metod 6 
Resultatbeskrivning alla betyg 6 
Betyg – Analys 8 
Examensbevis – Studiebevis – resultat 9 

Jämförelsetal inklusive meritpoäng 9
Analys 10 
Åtgärder Kunskaper och Betyg 10 

Utvärdering av skolplanens mål 10
Material och metod 10 
Elevenkät 11 
Analys av Asperoenkäten lå 19/20 12 
Åtgärder Elevenkät 13 
Skolinspektionens enkät vt 2020 elever åk 2 13 
Skolinspektionens enkät VT 2020 personal 14 
Kursutvärderingar 15 

Uppföljning av föregående års kvalitetsredovisning 15

Rektors sammanfattning, verksamhetsutveckling 16
Utvecklingsområden läsåret 2020/2021 17

Sid   av 2 17



ASPERO
IDROTTSGYMNASIUM

Bakgrund och organisation                                                
Aspero Idrottsgymnasium i Karlskrona  
Aspero Idrottsgymnasium i Karlskrona öppnades höstterminen 2008. Sedan införande av GY2011 har 
vi de nationella programmen: Aspero Ekonomi och Aspero Samhälle. 

Ansvarig för verksamhet en är Anders Torstensson, som 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 intres-
se 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 skolan och i idrotten 
• 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 hen utvecklas inom alla aspekter. Skolans engagerade personal och storlek skapar förut-
sättningar 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 själv-
ständighet och ansvar för sin egen inlärning samt till att själva analysera och värdera sin studiefram-
gång. Tydlighet i kunskapskrav samt stöd och handledning är vägar till uppnående av elevens person-
liga 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 under-
visningen 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 arbets-
sätt och vardagsliv. Undersökningar fastslår att kvaliteten i kunskapsarbetet ökar och att samarbetet 
ökar genom datoranvändning, både mellan elever, mellan elev och personal samt emellan persona-
len.  
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Idrotten 
Idrottsligt har vi fokus på individuell teknikträning och fysisk utveckling, men också teoretiskt kunnan-
de, t.ex. kost, ergonomi, träningskunskap och idrottspsykologi.  

Aspero har meriterade och grenspecifikt högt kvalificerade tränare både i idrottsprofilen och i NIU-id-
rotterna. Asperos idrottsutbildning ska hålla kvalitet motsvarande kraven för NIU, nationellt godkänt 
idrottsgymnasium, både inom NIU och idrottsprofilen. Rektor tillsammans med VD beslutar om ansö-
kan om NIU. 

Metoder och rutiner för kvalitetsarbetet  
Med utgångspunkt i värdegrundsarbetet som varit en röd tråd genom många utbildningsmoment, har 
Aspero Idrottsgymnasium i Karlskrona i ett gemensamt arbete mellan personal och elever skrivit en 
lokal arbetsplan, där Asperos gemensamma skolplan och målen i den och läroplanen brutits ner till 
lokala konkretiseringar och målformuleringar.  

Vi har även arbetat med en Asperogemensam kvalitetssäkring genom den årliga elevenkäten. Arbetet 
syftar till att ta fram nyckeltal inom ett antal värden som skall studeras över tid, och tydligare påverka 
verksamhetsupplägg och budgetarbetet. Vi skall också nå en jämförelse mellan de olika skolorterna 
inom Aspero. Utöver ovanstående har även kursutvärdering genomförts i samtliga kurser samt Skol-
inspektionens enkät genomförts för åk 2 med tillhörande inspektion (via telefon pga Covid-19) 

Prioriterade områden för läsåret 2019-2020 hr varit:  
Att lyfta undervisningens och skolarbetets värde. 
Att utveckla och använda digitala pedagogiska verktyg (It’s Learning). 
Att formativt följa processer som en del av ett holistiskt perspektiv. 

Organisation 
Elever  
Under läsåret 2019/2020 fanns det 209 elever på skolan, en ökning med 18 elever jämfört med före-
gående år: 78 elever i årskurs 1, 75 elever i årskurs 2 och 56 i år 3, varav 99 pojkar och 110 flickor 
fördelade på 8 olika idrotter i 8 klasser.  

Trenden från föregående år fortsätter med ett ökat antal flickor. För andra året i rad är antalet flickor 
fler än pojkarna. Könsfördelningen är i år 47% pojkar och 53% flickor. 

Antagningsstatistik 2019 

Antagningsstatistik 2018 

Samtliga värden inom de båda programmens antagningspoäng har ökat, förutom lägstavärdet på 
samhällsprogrammet. 

Ekonomiprogrammet ökar mest med ett medelvärde på 277p och lägsta poäng på 243p, att jämföra 
med föregående läsårs 263p resp. 217p. 

Medelvärde Lägsta värde Högsta värde

Aspero Ekonomi 277 243 338

Aspero Samhälle 255 215 325

Antagning 2018 Medelvärde Lägsta värde Högsta värde

Aspero Ekonomi 263 217 335

Aspero Samhälle 254 227 310
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Samhällsprogrammet får liknande antagningspoäng som föregående år men med en minskning av 
lägsta värde från 227p till 215p. 

Klass- och gruppstorlekarna under läsåret 2019/2020 har varit: Årskurs 1: tre klasser med 26 elever i 
varje. Årskurs 2: tre klasser med 24-25 elever i varje och årskurs 3: två klasser med 28 elever i varje 
klass. Medeltalet för antalet elever per undervisningsgrupp var 21,6 elever (en minskning med knappt 
2st elever per grupp). 

Elevrörlighet 
En elev i åk 2 bytte skola i samband med uppstarten av läsåret. Ytterligare en elev i åk 2 bytte skola 
efter läsårsslut pga av flytt (klubbyte idrott). Två elever i åk 1 bytte skola efter skolstart. Eleverna i 
årskurs 1 ersattes omedelbart medan elever i årskurs två kommer att vara ersatta vid uppstart av 
kommande läsår. 

Personal  
Personal läsåret 2019/2020 

Antal elever per lärare under läsåret 2019/2020 var 18,4 elever per heltidsanställd lärare. Vår peda-
gogiska personal består av såväl legitimerade lärare och tränare. Instruktörerna utbildas kontinuerligt 
av oss i bedömning och betygssättning. 

Personal läsåret 2018/2019 

Antal elever per lärare under läsåret 2018/2019 var 18,1 elever per heltidsanställd lärare. 

Tjänstestorlek

Skolledning 1,0

Pedagogisk personal lärare 11,1

Pedagogisk personal tränare 0,2

Administrativ personal 1,0

Lokalvård 0,8

Studie- och yrkesvägledning 0,1

Elevhälsa skolsköterska 0,4

Elevhälsa skolläkare 0,1

Elevhälsa kurator 0,1
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Skolledning 1,0

Pedagogisk personal lärare 10,5

Pedagogisk personal tränare 0,1

Administrativ personal 1,0

Lokalvård 0,8

Studie- och yrkesvägledning 0,1

Elevhälsa skolsköterska 0,4
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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.  

Resultatbeskrivning alla betyg 
Betygen är i stort sett i paritet med föregående års betyg. I jämförelse med 2019 har betygssättningen 
2020 en viss förskjutning mot betygssystemets mitt. 

Noterbara skillnader finner vi främst i betygen C, årets vanligaste betyg, som ökar från 22,1% till 
24,9% samt betyget E som minskar från 18,6% till 16,5%. 

Föregående läsårs vanligaste betyg A, minskar marginellt från 24,2% till 23,8%. Även betyget B mins-
kar något i jämförelse med föregående år från 18,9% till 18,4%. Åk 2 minskar sina A betyg med efter-
tryck, från 43% till 25% samtidigt som åk 3 ökar sina A betyg från 20% till hela 34%. 

Betyget F minskar från 3,6% till 3,3%. 
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Karlskrona 2019 alla betyg

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

A 70 13 % 227 43 % 99 20 % 12 10 % 408 24,2 %

B 100 19 % 109 20 % 102 20 % 8 7 % 319 18,9 %

C 154 29 % 85 16 % 106 21 % 27 23 % 372 22,1 %

D 105 20 % 42 8 % 49 10 % 17 15 % 213 12,6 %

E 93 18 % 59 11 % 115 23 % 47 40 % 314 18,6 %

F 7 1 % 12 2 % 36 7 % 6 5 % 61 3,6 %

529 100 % 534 100 % 507 100 % 117 100 % 1687 100,0 %

Karlskrona 2020 alla betyg

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

A 74 14 % 188 25 % 165 34 % 7 5 % 434 23,8 %

B 121 22 % 131 19 % 74 19 % 10 8 % 336 18,4 %

C 163 30 % 188 27 % 66 18 % 37 26 % 454 24,9 %

D 114 21 % 72 10 % 27 7 % 25 18 % 238 13,1 %

E 67 12 % 89 13 % 89 20 % 55 40 % 300 16,5 %

F 9 2 % 38 6 % 11 2 % 2 1 % 60 3,3 %

548 100 % 706 100 % 432 100 % 136 100 % 1822 100,0 %
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Årskursvisa reflektioner 
Åk 1: 
Samtliga betyg i åk 1 är likvärdiga med föregående år förutom betyget E som minskar från 18% till 
12%. Samtliga övriga betyg har en marginell ökning. 

Det vanligaste betyget i årskurs 1 är C med 30% att jämföra med föregående års 29%. 

Föregående års resultat och kraftiga minskning av betygen A och B bibehålls och befinner sig på 
samma nivåer 14% respektive 22%. 

Betyget F med 2% (9 kursbetyg) ligger kvar i paritet med föregående års 1% (7 kursbetyg). 

Åk 2: 
Åk 2 är den årskurs som avviker mest från föregående års resultat.  

Framförallt är det betyget A som skiljer sig med en minskning från 43% till 25%. 

Betyget F ökar från 2% (12 kursbetyg) till 6% (38 kursbetyg). 

Betyget C ökar från 16% till 27%. 

B, D och E ligger i paritet med föregående år. 

Åk 3: 
Resultatet 34% A är en stor ökning jämfört med avgångsklasserna 2019 (20%). Det är den högsta 
andelen A i Aspero Karlskronas historia för en studentårskurs. Den högst noterade andelen A för en 
avgångsårskurs var tidigare 29% (2017). Årskursen KNA17 hade i åk 2 43%. 

Samtliga övriga betyg; B, C, D, E, F minskar i jämförelse med föregående år. 

Störst minskning har betyget F som minskar från 7% (36 kursbetyg) till 2% (11 kursbetyg). 

Moderna språk 
Likt Aspero Karlskronas totala betygssättning i år sker en viss förflyttning av moderna språkens resul-
tat mot betygssystemets mitt.  

Betyget C ökar från föregående års 23% till 26%. Betyget A minskar från 10% till 5% samtidigt som F 
minskar från 5% till 1%. 

Noterbara avvikelser 
Åk 1 
Minskning 
• Psykologi 1 minskar andelen A från 36% till 18%. 
• Naturkunskap 1 minskar andelen A från 14% till 9%. 

Ökning 
• Svenska 1 har ökat andelen A från 3% till 8% 
• Matematik 1b har ökat andelen A från 0% till 6% (ökat andelen F från 5% till 9%). 
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Åk 2 
Minskning 
• Privatjuridik har minskat andelen A från 86% till 17%. 
• Historia 2a har minskat andelen A från 36% till 0%. 
• Företagsekonomi 1 har minskat andelen A från 56% till 21% (minskat andelen F från 4% till 0%). 
• Religion 1 har minskat andelen A från 54% till 18%. 
• Svenska 2 har minskat andelen A från 20% till 5% (ökat andelen F från 2% till 15%). 
• Idrott och Hälsa 1 har minskat andelen A från 82% till 71%. 
• Tränings och tävlingslära har minskat andelen A från 57% till 44%. 
• Idrottsspecialisering 1 har minskat andelen A från 71% till 61%. 
• Naturkunskap 2 har minskat andelen A från 35% till 15%. 
• Entreprenörskap har minskat andelen A från 80% till 36% (minskat andelen F från 10% till 0%) 

Ökning 
• Matematik 2 har ökat andelen F från 9% till 23%.  
• Samhällskunskap 2 har ökat andelen F från 2% till 8% och andelen E från 4% till 9%. 

Åk 3 
Minskning 
• Engelska 7 har minskat andelen F från 16% till 0%. 
• Filosofi 1 har minskat antalet F från 7% till 0 % 

Ökning 
• Geografi har ökat andelen A  från 24% till 64% 
• Ledarskap och organisation har ökat andelen A från 32% till 58%. 
• Matematik 3b har ökat andelen A från 0% till 13%. 
• Sociologi har ökat andelen A från 29% till 44% (minskat andelen F från 10% till 0%) 
• Svenska 3 har ökat andelen A från 7% till 14%. 
• Spec Idr spec 2 har ökat andelen A från 50% till 86%. 

Årskullarnas förändring  
Nedan presenteras en bild över den enskilda årskursen betygsutveckling under åren på Aspero. 

KNA17 
* A betyget fluktuerar (32% - 43% - 34%) 
* C-betyget har en ökande trend (4% - 16% - 18%) 
* E och D betygen har ökat marginellt. 
* F-betygen har ökat marginellt ( 0% - 2% - 2%) 

KNA18 (årets åk 2,  åk 1 2019) 
• A betyget ökar från 14% till 25%. 
• C betyget minskar från 29% till 27%. 
• D betyget minskar från 19% till 10%. 
• E betyget minskar från 16% till 13%. 
• F-betyget ökar från till 2% till 6%. 

KNA19 - Ingen jämförelsedata över tid. 

Betyg – Analys  
Skolans personal har tillsammans med rektor analyserat resultatet med följande anteckningar. 
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Vår bäst presterande årskurs hittills på Aspero är innevarande åk 3 (KNA17). Detta både gällande 
betyg från åk 9 och betyg på Aspero. Därför är det ganska naturligt att: 

- Årskurs 1 (KNA18) har sämre betygsstatistik eftersom de jämförs med KNA17 (se ovan) 
- Årskurs 3 (KNA17) har bättre betyg än förra årets åk 3 (KNA16) 

Analyserar man årets åk 3 (KNA17) så hade de som årskurs generellt hög ambition och studiedisci-
plin. De hade även uthållighet att fullfölja sista läsåret. Deras goda betygsresultat får anses väl spegla 
verkligheten. 

När det gäller åk 2 (KNA18) är det generellt en svagare årskurs som under året haft problem i speci-
ellt matematik 2b där 17 elever inte nådde godkänt betyg i kursen. Även här får betygsstatistiken an-
ses spegla elevernas upplevda ambition och prestation väl. 

Årskurs 1 (KNA19) får anses presterat som förväntat och i paritet med deras betyg från grundskolan. 

Examensbevis – Studiebevis – resultat  

Antagningspoängen 2017 blev för EK lägsta poäng 233, medel 265, högsta 318 samt för SA 240 respektive 271 och 298. 

Antagningspoängen 2016 blev för EK lägsta poäng 223, medel 264, högsta 328 samt för SA 183 respektive 236 och 318.  

Resultat Examensbevis 
Andelen examensbevis ökar på både ekonomi- resp. samhällsprogrammet med totalt 4,9 
procentenheter. Endast en elev får studiebevis. Eleven med lägsta poäng 2020.  

Jämförelsetal inklusive meritpoäng

KNA17 Åk3 fördelning 

Antagningspoängen 2017 blev för EK lägsta poäng 233, medel 265, högsta 318 samt för SA 240 respektive 271 och 298. 

Läsår Program Antal elever Examens-
bevis

Andel Studie-
bevis

Andel

2019-2020 Ekonomi 27 26 96,3 % 1 3,7 %

Samhälle 29 29 100,0 % 0 0,0 %

Totalt 56 55 98,2 % 1 1,8 %

Läsår Program Antal elever Examens-
bevis

Andel Studie-
bevis

Andel

2018-2019 Ekonomi 22 21 95,5 % 1 4,5 %

Samhälle 38 35 92,1 % 3 7,9 %

Totalt 60 56 93,3 % 4 6,7 %

Läsår Program Medelvärde Min Max

2019-2020 Ekonomi 18,8 8,18 22,19

Samhälle 18,37 14,01 21,90

Totalt 18,58 8,18 22,19
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KNA16 Åk3 fördelning 

Antagningspoängen 2016 blev för EK lägsta poäng 223, medel 264, högsta 328 samt för SA 183 respektive 236 och 318.  

Analys 
Medelvärdet på ekonomiprogrammet ökar med 1,3 p, vilket är en ökning och själva värdet skall anses 
som mycket högt resultat. Medelvärdet på samhällsprogrammet ökar med 4,83p, vilket är en markant 
ökning. 

Eleven med totalt lägsta poäng 2020, 8,18p är att jämföra med 2019 då lägsta poäng var 6,35p. Även 
elev med högsta sammanlagda poäng ökar från 21,72 till 22,19p. 

Jämför man antagningspoängen mellan avgångsår 2020 och 2019, ser man att samhällsprogrammet 
har högre antagningspoäng (271p) 2020 jämfört med föregående år (236p). Skillnaderna i jämförelse-
tal+meritpoäng 271p 2020 och 13,75p 2019, kan därför till del härledas till elevernas antagningspo-
äng. 

För ekonomiprogrammet hade eleverna relativt lika antagningspoäng 2020 som 2019, 265p resp. 
264p. Utgår man ifrån korrelationen antagningspoäng och jämförelsetal+meritpoäng ser vi att den 
stämmer även på samhällsprogrammet som ger marginella skillnader i medelvärde 18,8p 2020 
resp.17,5p 2019. 

Sammantaget är det goda resultat som analyseras nedan.  

Åtgärder Kunskaper och Betyg 
Uppföljning sker fortlöpande av betygsstatistik för hela elevgruppen. Jämförelser sker inom skolan, 
mellan kurser och över tid inom kurser. Centralt för Aspero görs en betygsjämförelse mellan de olika 
skolorterna, och resultatet förs vidare till personalgrupperna via rektorerna. 

Det här redovisade resultatet för avgångsklasserna får anses som klart godtagbart även om en (1) 
elev inte nådde examensbevis. 

Vi kan konstatera att tidigt insatta åtgärder för elever som riskerat att inte nå gymnasieexamen har fått 
avsedd effekt. Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen inom Gymnasiearbetet har även det fått av-
sedd effekt där samtliga elever utom en nådde godkänt betyg. 

Vad gäller underkända betyg i åk 1-2 kan konstateras att åk 1 lyckats bra och antalet ”F” är försum-
bart (9 st totalt). I åk 2 (KNA18) återfinns 38 st ”F” vilket är en stor ökning jämfört med KNA17 från 
föregående år. 

För att ytterligare minska antalet ”F” kommer vi att fortsätta vårt arbete med resurstid för behövande 
elever, kompletteringar samt lektionsfria veckor. Vi kommer även att fortsätta med vårt arbete att tidigt 
fånga upp de elever i åk 3 som inte har en prognos mot att klara examensbevis. 

Utvärdering av skolplanens mål   
Material och metod  
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, Kvalifi-
cerad utbildning och Professionell träning. Därefter följer ett antal mätområden som behandlar Ar-

Läsår Program Medelvärde Min Max

2018-2019 Ekonomi 17,5 13,33 21,72

Samhälle 13,75 6,35 21,15

Totalt 15,65 6,35 21,72
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betsmiljö, sammanhållning, trygghet och trivsel, likabehandling, lokaler och studiemiljö, undervis-
nings- 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 eller mycket nöjda.  

Elevenkät 

Övergripande 
Årets elevenkät visar på höga värden med ett ökat helhetsresultat jämfört med föregående års enkät. 
Åk 1 och 3 har tillsammans 33 ökade värden, 23 minskade och 4 oförändrade. Åk 1 har totalt 17 av 
27 områden med högre värden än föregående år, varav 4 har samma värden. Åk 3 har totalt 16 av 33 
områden med högre värden än föregående års åk 3. Ökningarna respektive minskningarna är gene-
rellt små. Nedan presenteras de områden med signifikanta skillnader. 

I det sammanlagda resultatet åk 1 och åk 3 hamnar samtliga områden över Asperos målvärde 80%. 
Jämfört med föregående år då det sammanlagda resultatet inom Bra miljö samt Inflytande båda ham-
nade under målvärdet.  

Inom tre områden Kvalificerad utbildning, Tränarens kunskaper samt Tränarens pedagogiska förmåga 
har åk 1 och 3 tillsammans 0% på svarsalternativen stämmer dåligt/stämmer inte alls. Det är en för-
bättring jämfört med föregående år då det endast var inom ett område. 

Endast totalt två områden hamnar under Asperos målvärde om 80%. Dessa är åk 1 Inflytande 75,9% 
(2019 72%) samt åk 3 Bra miljö 72,7% (2019 åk 3 85%). Övriga områden, åk 1 26 st och åk 3 32 st, 
hamnar över Asperos målvärde.  

Noterbart är att föregående års enkät visade att den största diskrepansen mellan årskurserna var Bra 
miljö. Området är även i år en fråga som särskiljer sig mycket mellan årskurserna men med skillnaden 
att det är ombytta resultat. 2019 låg värdet för åk 1 Bra miljö på 74,6% jämfört med årets resultat 
88,6%. 2019 låg värdet för åk 3 Bra miljö på 85% jämfört med årets resultat 72,7%.     

Likt tidigare års enkäter identifieras en betydande skillnad mellan årskurserna i frågan om Inflytande, 
där återigen åk 3 är mer positiva 89,1% (ökning från föregående års 82%) medan åk 1 endast anger 
75,9% (ökning från föregående års 72%). 

Den största sammanlagda minskningen åk 1 och åk 3 från föregående års enkät är Sammanhållning 
elever som minskar från 95% till 88,8%. 

Den största sammanlagda ökningen åk 1 och åk 3 från föregående års enkät är Studiero utanför lek-
tionstid som ökar från 83,2% till 91,8%. 

Elever i åk 1 och åk 3 som uppger att de är mobbade minskar från 3,4% 2019 till 1,5% 2020. 

Årskurs 1 
Våra kärnvärden ligger fortsatt högt med en viss ökning jämfört med föregående år. Värdet för Kvali-
ficerad utbildning 100%, Omsorg om individen 98,7% och Professionell träning 98,7%. 

När det gäller arbetsmiljön i årskurs 1 finner vi enbart värden över 90 %. Trygghet ligger kvar på 
100%. Trivselns samtliga områden ökar där Trivs med studieval har störst ökning och går från 90,6 till 
94,9. Lägst resultat inom arbetsmiljön har frågan om Sammanhållning bland elever som minskar nå-
got från 93,3% till 91,1%. 
Lokalerna är det område som får generellt lägst resultat men som trots detta ökar på tre av fyra frå-
geställningar. Störst ökning har Bra miljö som ökar från 74,6% till 88,6%. Bra utrustning minskar något 
från 97,3% till 94,9%. 

Undervisningen får höga resultat förutom fortsatt på ett område, Inflytande. Inflytande ligger under 
Asperos målvärde men med en viss ökning i årets enkät från 72% till 75,9%. 
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Hjälp och stöd är det område inom undervisningen med högst värde 98,7% och som även ökar mest 
inom undervisningen från tidigare 92%. 

Lärarnas kunskaper bedöms till 97,5% och Lärarnas pedagogiska förmåga 96,2% och ligger i paritet 
med föregående års siffror. Bedömningen av egen studieinsats ligger kvar på samma nivåer, d.v.s. 
runt 93%. Noterbart är att Anpassning till min nivå har minskat från 98,3 % till 92%.  

Eleverna är fortsatt nöjda med Gruppstorleken som minskar något från 98,7% till 96,2%. 

På området Träning ligger samtliga resultat på eller över 97,5%. Både Tränarens kunskaper och Trä-
narens Pedagogiska förmåga hamnar båda på det maximal värdet om 100%. Bra lokaler ökar från 
90,7% till hela 97,5%. 

Årskurs 3 
De senaste årens ökning på området kärnvärden stannar av och minskar generellt för åk 3. Omsorg 
om individen minskar från 96,6% till 92,7%, Professionell träning minskar från 95% till 90,9% medan 
Kvalificerad utbildning ökar från 96,7% till 98,2%.  

Arbetsmiljöfaktorerna minskar generellt sina resultat men är fortsatt höga. Vi ser en minskning jäm-
fört med föregående år på Stämning personal/elev 96,4%, Trygghet 96,4%, Trivs med studieval 
94,5% samt Trivs på skolan 94,5%. Noterbart är att Sammanhållning bland eleverna minskar från 
96,7% till 85,5%. Trivsel utanför skolan ökar från 91,7% till 96,4% och Likvärdig bedömning ökar med 
eftertryck från 83,3% till 94,4%. 

Frågan om mobbning har minskat från två elever till en elev. 

Lokalernas utrustning har en minskning från 96,7% till 92,7%. Den största minskningen finner vi i Bra 
miljö, ljus och luft som går från 85% till 72,7%, d.v.s. under Asperos målvärde.  

Studiero på lektionerna ökar från 83,3% till 92,7%. Studiero utanför lektionstid som de senaste två 
åren haft resultat under Asperos målvärde ökar till 94,5%. 

De senaste årens ökning av Inflytande på Undervisningen fortsätter att öka och går från 81,7% till 
89,1%. 
Även egen studieinsats ökar med eftertryck från 81,7% till 90,9%. Övriga områden inom Undervisning 
ligger högt över Asperos målvärde och är i paritet med föregående års enkät. 

Förra årets ökning av resultaten inom Träning fortsätter att förbättras där samtliga områden ökar. 
Lägst omdöme får Anpassning till min nivå 92,7% som har en marginell ökning. Tränarens kunskaper, 
Pedagogisk förmåga och Bra lokaler får alla värdet 98,2%. Noterbart är att Bra lokaler ökar från tidi-
gare 90% till årets 98,2% och Schemaläggning ökar från 86,7% till 96,4%. 

Asperos värdegrund utvecklas optimalt, glädje, gemenskap, trygghet, hänsyn och respekt samt eget 
ansvar får något lägre resultat än föregående års enkät men ligger fortsatt högt 92,7% (Hänsyn och 
respekt) -98,2% (Eget ansvar).  

Jämförelse KNA17 i årskurs 1 respektive årskurs 3 
KNA17 har 13 minskade värden och 14 ökade värden jämfört med när de gick i åk 1. 

De områden som minskar mest är Sammanhållning bland elever som försämras från 92,7% till 85,5% 
samt Bra miljö, ljus och luft som minskar från 91,2% till 72,7%. 
Största ökningar har KNA17 inom områdena Lärarnas pedagogiska förmåga som ökar från 72% till 
92,7%, Studiero på lektionerna ökar från 73,6% till 92,7% samt Professionell träning ökar från 83,8% 
till 90,9%.  

Analys av Asperoenkäten lå 19/20 
Analys har tidigare år gjort tillsammans med elevrådet som därefter genomfört djupintervjuer inom 
valda områden med berörda klasser. Detta år har dock Covid-19 förhindrat detta förfarande så analy-
sen är gjord med personal samt via digitala möten med elevråd. 
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Ingen av dessa grupper har ytterligare punkter/områden att tillägga utöver vad som beskrivs ovan. 

Åtgärder Elevenkät 
Följande åtgärder planeras att genomföras under läsåret 20/21: 

- Bra miljö: ljus, ljud och luft (Klassvisa djupintervjuer via elevråd) 
- Vilka faktiska insatser har varit framgångsrika för det ökade resultatet i årets enkät? (Diskussion 

personalgrupp samt elevråd) 
- Hur bibehålla de positiva trender som årets enkät visar? (Diskussion personalgrupp samt elevråd) 

Vad gäller punkterna ”Inflytande åk 1” samt  ”Sammanhållning elever åk 3” lämnas dessa utan vidare 
analys eftersom Skolinspelktionens enkät visar på resultat att inflytandet på skolan, relativt andra sko-
lor i Sverige - får gott resultat samt att åk 3 ej längre finns kvar på skolan lå 20/21.  

Skolinspektionens enkät vt 2020 elever åk 2  

Svarsfrekvensen för Aspero Karlskrona elever åk 2 i årets SI enkät var 99%. 

Det sammanlagda medelvärdet 7,4 är högre än riket och högre än Aspero totalt. 

Samtliga 14 områden ligger över rikets resultat. 
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Område Aspero 
KNA

Aspero 
TOT

Af Ch Ehr SVE 
TOT

Föränd-
ring KNA 
sedan 
2018

1. Veta vad som krävs 7,4 6,6 6,7 6,8 6,5 0

2. Stimulans 5,9 5,4 5,5 6,2 5,7 0,5

3. Tillit till elevens förmåga 8,2 7,7 7,9 7,8 7,6 −0,1

4. Anpassning efter elevens behov 7,4 7,2 7,1 7,2 6,9 −0,5

5. Utmaningar 7,3 7,1 6,7 7,1 7,0 0,3

6. Argumentation och kritiskt tänkan-
de

7,2 6,7 6,8 7,0 6,6 0

7. Grundläggande värden i undervis-
ningen/lärandet

6,6 6,1 6,6 6,6 6,2 −0,3

8. Grundläggande värden på skolan 8,0 7,5 7,6 8,0 7,3 −0,1

9. Delaktighet och inflytande 6,6 5,8 5,9 5,7 5,7 0,2

10. Ordningsregler 7,1 6,0 5,8 6,3 5,9 −0,2

11. Studiero 6,3 5,9 6,0 6,8 6,0 0,1

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

13. Förhindra kränkningar 8,5 8,1 7,5 8,2 7,3 0

14. Elevhälsa 8,1 7,7 7,3 7,7 7,2 0,8

MEDEL 7,4 6,9 6,9 7,1 6,7

Mer än eller lika med riket
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De största positiva avvikelserna jämfört med riket är områdena: Förhindra kränkningar och Ordnings-
regler båda med 1,2 avvikelse, Elevhälsa och Veta vad som krävs båda med 0,9 avvikelse. 

I jämförelse med genomförd enkät 2018 är 6 områden förbättrade, 5 försämrade och 3 lika. Största 
minskningen jämfört med 2018 är området Anpassning efter elevens behov som minskat från 7,9 till 
7,4. Största ökningen jämfört med 2018 är Elevhälsa som ökat från 7,3 till 8,1. 

Skolinspektionens enkät VT 2020 personal 

Svarsfrekvensen för Aspero Karlskrona personal i årets SI enkät var 100%. 
Det sammanlagda medelvärdet 8,7 är högre än riket och högre än Aspero totalt. 
Samtliga 19 områden ligger över rikets resultat. 
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Skolinspektionens enkät 2020 Personal 
Område

Aspero 
KNA

Aspero 
TOT

SVE TOT Förändring 
KNA sedan 
2018

1. Information om utbildningens mål 8,4 7,7 7,4 −0,1

2. Samverkan av undervisning 6,7 7,4 6,4 −1

3. Stimulans och utmaningar 7,8 7,6 7,1 0,4

4. Tillit till elevens förmåga 9,4 8,8 8,0 0,6

5. Anpassning efter elevens behov 9,4 8,5 7,9 0,1

6. Argumentation och kritiskt tänkande 8,7 8,3 7,7 0,2

7. Grundläggande värden i undervisning-
en

8,4 8,4 7,9 −0,2

8. Grundläggande värden på skolan 9,4 9 8,0 −0,1

9. Elevinflytande 7,3 7,1 6,8 −0,6

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

11. Studiero 8,6 8 7,2 −0,2

12. Trygghet 10 9,7 8,3 0

13. Förhindra kränkningar 9,5 9,4 8,4 −0,1

14. Särskilt stöd 9,2 9,3 8 0

15. Bedömning och betygsättning 9 8,5 7,3 0,6

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

17. Utveckling av utbildningen 8,6 8,7 6,7 −0,3

18. Rutiner 7,4 7,4 6,8 −0,8

19. Elevhälsa 8,9 9,4 8,2 0

MEDEL 8,7 8,5 7,5

Mer än eller lika med riket
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De största positiva avvikelserna jämfört med riket är områdena: Utveckling av utbildningen 1,9 avvi-
kelse, Trygghet 1,7 avvikelse, Bedömning och betygssättning 1,7 avvikelse och Pedagogiskt ledar-
skap 1,7 avvikelse. 

I jämförelse med genomförd enkät 2018 är 6 områden förbättrade, 10 försämrade och 3 lika. Största 
minskningarna jämfört med 2018 är områdena Samverkan av undervisningen som minskat från 7,7 till 
6,7, Pedagogiskt ledarskap från 10,0 till 9,2 samt Rutiner från 8,2 till 7,4. 

Största ökningen jämfört med 2018 är Tillit till elevens förmåga och Bedömning och betygssättning 
som båda ökat med 0,6.  

Rekommendation för fortsatt analys SI enkät VT 2020 
Utöver analys av enkätens respektive områden bör enheten ställa sig frågan: 
Vilka insatser krävs för att bibehålla årets starka resultat? 

Kursutvärderingar 
Som ett led i Asperos kvalitetsarbete genomför vi systematiskt kursutvärderingar för att följa upp ele-
vernas omdöme om undervisningens genomförande. Under vårterminen har läraren ägt resultatet 
som en formativ feedback och enkäten på hösten/vintern har varit en del av rektors underlag i medar-
betarsamtal. 

Resultaten bearbetades med både 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 påver-
kan samt Bedömning och kunskapskrav (transparens i krav och bedömningsgrunder för att öka ele-
vens insikt och måluppfyllnad). 

Aspero Karlskrona har regelmässigt haft relativ höga (positiva) värden i dessa utvärderingar och ökar 
för femte året i rad det sammanlagda värdet. Detta år med 0,4 på en 40-gradig skala. Årets totala re-
sultat var 14,7 och medianvärdet 16,1 (max är 20,0 och min -20,0) 

Bryter man ner enkätsvaren i medelvärde på enskilda frågor är det glädjande fråga 2.1 ”Lärarens 
kunskaper” som får högst medelvärde (17,15). Lägst medelvärde får fråga 3.2 ”Påverka innehåll och 
planering” Områdena som berör betyg och bedömning är de som ökar mest från föregående år till-
sammans med lärarens kunskaper. Glädjande med tanke på den medvetna fokuseringen på formativt 
arbetssätt lå 19/20. 

Värt att notera är dock att skolans verksamhet överlag får väldigt goda resultat i genomförda utvärde-
ringar av läsåret 19/20. 

Uppföljning av föregående års kvalitetsredovisning
Prioriterade områden inför läsåret 2019-2020 var: 

- Sammanhållning mellan eleverna i en specifik klass 
Ansvariga: Mentorer, rektor 

Resultat: Mentorsbyte samt teambuildande verksamhet har gjort att sammanhållningen i klassen har 
ökat markant och att elever vid samtal vittnar om detta, samt resultatet från elevenkäten. 

- Elevernas måluppfyllelse 
Vi hade i och för sig endast en elev som inte klarade sin examen men målet måste vara att alla ska 
klara den. 
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Ansvariga: All personal 

Resultat: Målet inför varje läsår måste vara att samtliga elever ska klara sin gymnasieexamen. Trots 
omfattande åtgärder var det fyra elever som tyvärr inte nådde kraven för gymnasieexamen. 

- Studiero utanför lektionstid 
Gäller framförallt i Nybygget. 
Ansvariga: Lärare som har undervisning eller rum i Nybygget noterar och åtgärdar bristande studiero 
även vid raster. Eleverna görs även medvetna om deras eget ansvar för studieron (mentor) 

Resultat: Arbetet med studiero är en viktig del av verksamheten. Under läsåret visar enkätresultaten 
att studieron varken har ökat eller minskat. Dock så har eleverna ej framfört synpunkter på bristande 
studiero i utvecklingssamtal etc under innevarande läsår. 

- Professionell träning 
Informera berörda tränare om elevernas kritik så att de kan åtgärda detta i undervisningen  
Ansvariga: Rektor, idrottskoordinator och tränare 

Resultat: 100% av elever i åk 1 samt 95% av eleverna i åk3 tycker att de underläsåret fått en profes-
sionell träning. 

Övriga fokusområden läsåret 2019/2020 
Undervisningens värde var ett fokusområden läsåret 2019/20. Under denna rubrik döljer sig frågor 
som hur vi använder medarbetarnas kompetens bäst, vilka undervisningsmetoder vi använder och 
vad vi använder undervisningstiden. 
Ansvariga är rektor och förstelärare 

Formativ bedömning är ett annat fokusområden. Målet är att vi under läsåret ska ge eleverna ännu 
mer formativ bedömning och lämna det summativa tankesättet bakom oss. 
Ansvariga är rektor och förstelärare 

Kollegialitet och respekt mot fattade beslut är något som upplevs fungera men ett antal medarbetare 
lyfter i samtal upp denna som en viktig punkt att förbättra ytterligare under året genom att adressera 
detta på personalmötet och sätta fokus på det under läsårets gång. Ansvarig är rektor. 

Resultat: Arbetet med ovanstående punkter är påbörjat men ej avslutat. Områdena ovan får anses 
vara fortsatta fokusområden under läsåret 20/21. 

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

Åter får verksamhetsåret för Aspero Karlskrona betecknas som ett gott år. 

Vi har fortsatt kompetensutveckla personalen inom formativa arbetssätt genom utvecklingsledares, 
rektors och förstelärares försorg. 

Vi har vidare hittat bra rutiner för att genomföra vår verksamhet och det är viktigt att fortsätta att ut-
värdera och förfina dessa. Vi har fortsatt satsat på diverse teambuildande åtgärder i form av heldagar 
för elever med diverse olika aktiviteter. Skolan har även genomfört teambuilding med åk 1, inklusive 
övernattning med väldigt gott resultat. Tyvärr har kulturen i form av teaterföreställningar etc fått stryka 
på foten detta läsår pga Covid-19 

Studiekoordinatorsrollen reviderades och har fungerat bra under lå 19/20 men resursverksamheten 
kan förfinas ytterligare. 

Aspero Karlskrona har 78 förstahandssökande till 84 platser inför läsåret 20-21 vilket får betecknas 
som ett positivt resultat av skolans kvalitet och marknadsföring trots en marginell minskning.  

Utmaningen inför nästa läsår är att inte slå sig till ro utan enträget fortsätta att förbättra kvaliteten på 
vår verksamhet. 
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Utvecklingsområden läsåret 2020/2021 
Fortsätta att utveckla: 

- Undervisningens värde 

- Formativt arbetssätt 

- Kollegialitet 

Personalens analys av utvärderingarna som gjorts under läsåret föreslår även förbättring av följande 
områden: 

- Mentorstid (frekvens och innehåll) 

- Förfina rutiner kring lektionsfri vecka samt kompletteringssdagar ytterligare.
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