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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.   

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. 
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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 2019-2020
Elever 
Antal och könsfördelning 

Fördelning av elevantal mellan skolenheterna läsåret 2019/2020 

Fördelning av elevantal mellan skolenheterna läsåret 2018/2019 

Elevstatistik har mättillfälle under oktober månad under innevarande läsår. 

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

18/19 Åk 1 Åk 2 Åk 3 Total

Gbg 87 81 83 251

Hst 112 83 85 280

Kna 75 56 60 191

Total 274 220 228 722
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Elevantal. Det totala elevantalet på Aspero ökade i år med ytterligare 41 st elever till 763 st elever. Göteborg 
minskar marginellt medan Halmstad och Karlskrona ökar påtagligt. Fortsatt är Halmstad vår största skola 
med 309 st elever. 

Skolan i Göteborg har nio klasser - tre klasser i varje årskurs. I årets antagning fylldes återigen alla platser 
med reserver. Antalet elever minskar marginellt med 5 st. 

I Halmstad utökades organisationen från tio till elva klasser - två årskurser med fyra klasser och en årskurs 
med tre klasser. En ökning från föregående läsår med 29 elever har skett. Samtliga elevplatser i Halmstad är 
fyllda.  

Skolan i Karlskrona har åtta klasser. Två årskurser med tre klasser och en årskurs med två klasser. Samtliga 
elevplatser är fyllda. Skolans totala antal elever har ökat med 17 elever sedan föregående läsår. 
Förändringar i nettoantalet har inga organisatoriska orsaker. 

Könsfördelning mellan skolenheterna samt på huvudmannanivå läsåret 2019/2020 

Könsfördelning mellan skolenheterna samt på huvudmannanivå läsåret 2018/2019 

Fördelning mellan könen under läsåret 2019/2020 är 60 % (mot 58 % föregående läsår) pojkar och 40 % 
(mot 42 % föregående läsår) flickor, vilket innebär en ökning av andelen pojkar med två procentenheter. 
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. 

De senaste årens trend, en ökning av andelen flickor, stagnerar 2019/2020. En förklaring till den tidigare 
utjämningstrenden mellan könen på skolorna har sannolikt varit den ökade rekryteringen till våra profiler 
gym/fitness samt PT-profil.  

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

18-19 Pojkar Flickor Totalt

Göteborg 172 69 % 79 31 % 251

Halmstad 150 54 % 130 46 % 280

Karlskrona 94 49 % 97 51 % 191

Total 416 58 % 306 42 % 722
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Elever antagningspoäng 2019 

Elever antagningspoäng 2018 

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 ökar på samtliga tre skolor jämfört med föregående år. 
Genomsnittet för de tre skolorna ökar från 265 till 278.  

Medelantagningspoängen för samhällsprogrammet minskar i GBG och HST medan den är jämförbar i KNA. 
Genomsnittet för de tre skolorna minskar från 257 till 247. 

Noterbart är den signifikanta ökningen av medelpoängen till ekonomiprogrammet i GBG som ökar med 20 
poäng. Föregående år ökade samma antagningspoäng med 28 poäng. 

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 2019/2020 

2019-2020 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

2018-2019 EK Medel EK Lägsta EK Högsta SA Medel SA Lägsta SA Högsta

Göteborg 250 195 337 245 185 320
Halmstad 282 237 325 271 222 325
Karlskrona 263 217 335 254 227 310

Genomsnitt 265 257

2019-2020 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 %
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Idrotter läsåret 2018/2019 

Elevernas val av profilidrott är likvärdig med föregående år. Gym/Fitness fortsätter att öka på samtliga skolor 
och uppnår samma procentandel inom företaget som fotboll, 39%. Fotboll minskar marginellt från 42% till 
39%. Totalt utgör Gym/fitness och fotboll 78 % av våra profiler. Bordtenns är under avveckling och minskar 
naturligt (1%).  

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 2019/2020 

Antal NIU-elever uppdelat per skolenhet och idrott läsåret 2018/2019 

NIU-eleverna utgör likt föregående år 22 % av det totala elevantalet på skolenheterna. 

2018-2019 Göteborg Halmstad Karlskrona Summa
Bordtennis 11 11 2 %

Gym/Fitness 61 115 78 254 35 %

Fotboll 182 78 46 306 42 %

Futsal 0 0 %

Golf 32 7 39 5 %

Handboll 23 33 56 8 %

Innebandy 8 18 26 4 %

Ishockey 21 6 27 4 %

Ridning 1 1 0 %

Squash 1 1 0 %

Tennis 1 1 0 %

251 280 191 722 100 %

19/20 Idrott Antal elever
Göteborg Fotboll 81

Halmstad Bordtennis 6

Golf 23

Handboll 26

Karlskrona Handboll 25

Totalt 161

18/19 Idrott Antal elever
Göteborg Fotboll 76

Halmstad Bordtennis 10

Golf 20

Handboll 22

Karlskrona Handboll 30

Totalt 158
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Pedagogisk personal 2019-2020 

Lärartäthet på Aspero uppdelat per skolenhet läsåret 2019/2020 

Lärartäthet på Aspero uppdelat per skolenhet läsåret 2018/2019 

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 SCB 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 16,5, vilket innebär liten minskning mot 
förra årets 16,8. 

Nationell jämförelse personal 2019/2020 

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

2019-2020 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

2018-2019 Lärare Tränare Ped tjänst Antal elever Elever per lärare

Göteborg 12,87 1,75 14,62 251 17,2

Halmstad 14,23 3,5 17,73 280 15,8

Karlskrona 10,68 0 10,68 191 17,9

Total/
genomsnitt 43,0 722 16,8

Personal SIRIS* SIRIS SIRIS
2019-2020 Andel kvinnor av 

skolans lärare
Andel lärare m 
ped. högskole-

examen

Antal elever per lärare

Riket 51,8 79,5 12,1

Göteborg 53,2 84,6 14,6
Aspero Göteborg 43,4 70,6 18,1

Halmstad 53,6 87,7 11,2
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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 2018/2019 

Könsfördelning 
Karlskrona är vår enda skolenhet som har högre andel kvinnor än riksgenomsnittet. Snedfördelningen i 
Göteborg och Halmstad beror på tränarna, som i många fall är män och som inte är legitimerade lärare. 

Anmärkning: eftersom analys görs utifrån SIRIS nationella statistik räknas enbart de med pedagogisk examen med. Detta innebär att 
framförallt tränare inte finns medräknade i statistiken över könsfördelningen. 

Lärare med pedagogisk högskoleexamen/legitimation 

Andelen med pedagogisk examen sett över riket ligger kvar på samma nivåer som föregående år, d.v.s drygt 
79 %. Göteborg och Halmstad har i år lägre andel än riket och ligger under kommunen som helhet. I 
Karlskrona är andelen högre jämfört med riket men lägre jämfört med kommunen. 

Elever per lärare 
Statistiken för Asperos tre skolor omfattar två högskoleförberedande program, medan statistiken 
från Siris 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. 

Aspero Halmstad 47,7 67,3 16,8

Karlskrona 58,2 80,5 12,2
Aspero Karlskrona 55,1 88,2 18,2

Personal SIRIS* SIRIS SIRIS
2018-2019 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 - 2019 

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

Under budgetåret 2019 skedde en höjning av riksprislistan för både samhällsprogrammet och 
Ekonomiprogrammet med 2,5 %, vilket innebar 2 100kr per elev. 

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

Elevbidrag per kommun och program över tid 2013-2019 

Riksprislist
an

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

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

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

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

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

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 2018 och 2019 
Mönstret med ett förhållandevis rörligt elevbidrag skapar fortsatt skillnader mellan de olika kommunernas 
elevpeng. 

Halmstad är den av våra tre lägeskommuner som gör den största ökningen av elevbidraget mellan 2018 och 
2019. Den ökade ersättningen är 4 130 kr för ekonomiprogrammet respektive 4 191 kr för 
samhällsprogrammet. Göteborgs kommun ökar också elevbidraget. Ökningen är 3 200 kr för 
samhällsprogrammet och 2 852 kr för ekonomiprogrammet. Skillnaden mellan ersättningen för elever från 
Göteborgs kommun jämfört med elever från Halmstad kommun är dock stor med 14 489 kr per elev på 
samhällsprogrammet och 12 959 kr på ekonomiprogrammet. 

Karlskrona kommun minskade dock elevbidraget mellan 2018 och 2019 med 1 200 kr för 
samhällsprogrammet och 2 500 kr för ekonomiprogrammet. Det finns även en skillnad i eleversättning 
mellan Halmstad och Karlskrona med 15 717 kr på samhällsprogrammet samt 13 579 kr på 
ekonomiprogrammet. 

Skillnaderna mot Riksprislistan 2019 

2016 skillnad 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
Göteborg Samhäll

GY SA 75 528 3 200 4 % 78 728
GY EK 74 468 2 852 4 % 77 320

Halmstad Samhäll
GY SA 89 087 4 130 5 % 93 217
GY EK 86 088 4 191 5 % 90 279

Karlskrona Samhäll
GY SA 78 700 −1 200 −2 % 77 500
GY EK 79 200 −2 500 −3 % 76 700

2019 Riksprislistan Göteborg Halmstad Karlskrona

SA 86 900 78 728 93 217 77 500

EK 85 300 77 320 90 279 76 700
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Även för kalenderåret 2019 kunde en 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. 

Kvalitetsuppföljning
Kunskaper och betyg  

Andel per betygssteg i procent av satta betyg 2020 

Andel per betygssteg i procent av satta betyg 2019 

I Göteborg har andelen A och B ökat med 3,5 respektive 2,4 procentenheter, samtidigt som betyget D och E 
minskar med 2,6 respektive 4,4 procentenheter. F-betygen har ökat med 1 procentenhet. 

I Halmstad ökar andelen A och C med 1,9 respektive 1,6 procentenheter, samtidigt som övriga betyg 
minskar. F-betygen har minskat med 0,9 procentenheter. 

I Karlskrona minskar betyget A och B med 0,4 respektive 0,5 procentenheter. Betyget C och D ökar med 2,8 
respektive 0,5 procentenheter. Betyget F minskar med 0,3 procentenheter. 

Avgångsklasser examensbevis/studiebevis läsåret 2019/2020 

Avgångsklasser examensbevis/studiebevis läsåret 2018/2019 

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

Alla betyg F E D C B A

Göteborg 12,4 31,7 17,8 21,2 10,8 6,1

Halmstad 1,6 20,2 20,5 26,2 21,8 9,7

Karlskrona 3,6 18,6 12,6 22,1 18,9 24,2

2019-2020 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 %

2018-2019 Antal elever Examensbevis Andel Studiebevis Andel

Göteborg 82 63 76,8 % 19 23,2 %
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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 minskning av examensbevisen från 77% till 72%. 

Eleverna på skolan i Halmstad har alla, likt 2018/19, uppnått gymnasieexamen. 

För Karlskronas del ser vi en ökning av examensbevisen från 93% till 98%. 

Avgångsklasser: jämförelsetal examensbevis inklusive meritpoäng 2019/2020 

Avgångsklasser: jämförelsetal examensbevis inklusive meritpoäng 2018/2019 

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

Medelvärdet av jämförelsetalen på samhällsprogrammet i Halmstad har minskat sedan föregående år, övriga 
har ökat. Störst ökning har skett på ekonomiprogrammet i Göteborg där medelvärdet av jämförelsetalet ökat 
från 13,6 poäng till 16,0 poäng. Spridningsmåttet (skillnad mellan min- och maxvärde) är höga på båda 
programmen i Göteborg vilket tyder på en stor heterogenitet i elevgruppen. Den minsta spridningen hittar vi 
på Halmstads båda program. 

Medelpoäng vid antagning 2017 för avgångsklasserna 

Halmstad 83 83 100,0 % 0 0,0 %

Karlskrona 60 56 93,3 % 4 6,7 %

2019-2020 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

2018-2019 Program Medelvärde Min Max

Göteborg Ekonomi 13,6 7,8 19,5

Samhälle 10,7 1,0 20,4

Halmstad Ekonomi 16,6 12,9 20,4

Samhälle 16,8 12,2 21,5

Karlskrona Ekonomi 17,5 13,3 21,7

Samhälle 17,4 13,6 21,2

2017 EK Medel EK Lägsta EK Högsta SA Medel SA Lägsta SA Högsta

Göteborg 262 198 305 217 133 325
Halmstad 296 263 338 254 193 325
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Medelpoäng vid antagning 2016 för avgångsklasserna 

Korrelationen mellan årskullens antagningspoäng och jämförelsetalet i slutet av utbildningen är god mellan 
skolornas samhällsprogram. Eleverna i KNA hade högst medelantagningspoäng (271p) och erhåller högst 
jämförelsetal (18,4), eleverna i HST hade medelantagningspoäng (254p) och erhåller (16,3) i jämförelsetal 
medan GBG hade lägst antagningspoäng (217p) och erhåller lägst jämförelsetal (12,0). 

Korrelationen mellan årskullens antagningspoäng och jämförelsetalet i slutet av utbildningen är mindre god 
mellan skolornas ekonomiprogram. Eleverna i HST hade med god marginal högst medelantagningspoäng 
(296p) men erhåller inte högst jämförelsetal (18,3) inom företaget. GBG och KNA hade likvärdiga 
medelantagningspoäng (262p) respektive (265p) men erhåller inte likvärdiga jämförelsetal (16,0) respektive 
(18,8). 

Eleverna i Halmstad har därmed högre medelantagningspoäng på ekonomiprogrammet vid utbildningens 
start än eleverna i Karlskrona. Vid jämförelse av medeljämförelsetal har eleverna på skolan i Karlskrona 
högre betyg i genomsnitt än eleverna i Halmstad. 

Nationell jämförelse betygsresultat - elever med avgångsbetyg 
Parametrarna som Skolverket använder i sin statistik är: andel examensbevis, studiebevis, grundläggande 
behörighet och utökat program, samt genomsnittlig betygspoäng redovisat både för hela elevgruppen och för 
dem med examensbevis. Nedan redovisas gruppen med examensbevis. 

Karlskrona 265 233 318 271 240 298
Genomsnitt 274 247

2017 EK Medel EK Lägsta EK Högsta SA Medel SA Lägsta SA Högsta

2016 EK Medel EK Lägsta EK Högsta SA Medel SA Lägsta SA Högsta

Göteborg 246 205 305 226 170 323
Halmstad 282 260 305 258 218 315
Karlskrona 264 223 328 236 183 318

Genomsnitt 264 240

Elever med avgångsbetyg 2019* Antal med andel med: Examensbevis
examensbevis studiebevis examensbevis

/
grundläggand
e behörighet

utökat 
program

Genomsnittlig 
betygspoäng**

Ekonomi Riket 95,1 % 14,6
Göteborg 90,3 % 13,2
Halmstad 100,0 % 15,6

Karlskrona 95,5 % 15,9
Samhälle Riket 88,5 % 14,4

Göteborg 68,6 % 11
Halmstad 100 % 14,0

Karlskrona 92,1 % 14,7
Totalt alla 
program

ASPERO 202 23 89,7 % 21,5 % 13,9

Skolvis alla 
program

Göteborg 63 19 76,8 % 25 % 11,9

Halmstad 83 0 100,0 % 23,8 % 14,5

Elever med avgångsbetyg 2019*
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*SIRIS redovisar resultat från föregående läsår. 

**Genomsnittlig betygspoäng (GBP) beräknas genom att poäng tilldelas för vart och ett av en elevs kursbetyg. Betyget A i en kurs ges 
värdet 20 poäng, betyget B 17,5 poäng, betyget C 15 poäng, betyget D 12,5 poäng, betyget E 10poäng och betyget F 0 poäng. 
Poängen per kurs multipliceras sedan med kursens omfattning i kurspoäng. Summan av de viktade kurspoängen divideras sedan med 
2400, vilket är den totala mängden gymnasiepoäng där eleven betygssätts med betygen F till A. Gymnasiearbetet och kurser lästa inom 
utökat program exkluderas från beräkningen. Observera att genomsnittlig betygspoäng inte är samma mått som meritvärdet som 
används vid antagning till universitet och högskolor. I beräkningen av GBP ingår inte utökade kurser eller kurser som ger extra 
meritpoäng (exempelvis vissa kurser i moderna språk) till skillnad från meritpoängen vid antagning till universitet och högskolor. 

På nationell nivå ökar andelen examensbevis även i år på ekonomiprogrammet, från 91,4 % 2018 till 95,1% 
2019. För samhällsprogrammet inom riket minskar andelen examensbevis från 90,2% till 88,5%.  

Eleverna i GBG erhåller i jämförelse med riket påtagligt lägre andel examensbevis (ekonomiprogrammet 
90,3% och samhällsprogrammet 68,6%). Eleverna i HST erhåller 100% andelar examensbevis på både 
ekonomiprogrammet och samhällsprogrammet. KNA är den skola inom företaget som mest ligger i paritet 
med rikets andelar examensbevis (ekonomiprogrammet 95,5% samt 92,1%). 

Den genomsnittliga betygspoängen (GBP) för företagets samtliga elever och program ligger i paritet med 
föregående år, 13,9p 2019 att jämföra med 13,8p 2018. GBG ligger under rikets GBP inom båda 
programmen. HST har ett högre GBP än riket för ekonomiprogrammet men lägre GBP gällande 
samhällsprogrammet. KNA har ett högre GBP än riket inom båda programmet. 

Karlskrona 56 4 93,3 % 14,7 % 15,2

Antal med andel med: Examensbevis
examensbevis studiebevis examensbevis

/
grundläggand
e behörighet

utökat 
program

Genomsnittlig 
betygspoäng**

Elever med avgångsbetyg 2019*

Elever med avgångsbetyg 2018* Antal med andel med: Examensbevis
examensbevis studiebevis examensbevis utökat 

program
Genomsnittlig 
betygspoäng**

Ekonomi Riket 91,4 % 26,1 % 15,0
Göteborg 84,6 % 29,6 % 12,8
Halmstad 100 % 32,1 % 15,4

Karlskrona 96,3 % 25,9 % 15,9
Samhälle Riket 90,2 % 18,4 % 14,4

Göteborg 63 % 23,9 % 10,5
Halmstad 95,8 % 20,3 % 14,0

Karlskrona 100 % 7,3 % 14,7
Totalt alla 
program

ASPERO 215 25 89,6 % 23,2 % 13,8

Skolvis alla 
program

Göteborg 51 21 70,8 % 11,7

Halmstad 97 3 97 % 14,7
Karlskrona 67 1 98,5 % 15,3
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Nationella prov 
Prov som genomfördes ht 2019
Göteborg Svenska 3
Halmstad Svenska 3
Karlskrona Svenska 1 och 3, Engelska 5 och 6, Matematik 3b

Prov som genomfördes vt 2020
Göteborg -
Halmstad -
Karlskrona Matematik 1b, 2b och 3b

Uppföljning av skolplanens fokusområden

Skolplanens syfte 

Asperos skolplan uttrycker verksamhetsmålen för samtliga skolenheter. Genom skolplanen förtydligas vårt 
fokus för perioden utifrån de övergripande skolförfattningarna t.ex. skollag och läroplan för gymnasieskolan. 
Skolplanen skall konkretiseras genom en lokalt utarbetad handlingsplan för varje skolenhet. 

Skolplanen har en giltighetsperiod om 3 år (2017-2020), och den lokala arbetsplanen för respektive skola 
bearbetas varje år. Arbetet involverar personal av alla kategorier och (representanter för) elever. 

Fokusområde: En levande värdegrund 

Under 2017 tillsatte skolstyrelsen en arbetsgrupp för att se över vår värdegrund. Arbetsgruppen som bestod 
av förstelärare arbetade med uppdraget att kartlägga och se över värdegrunden och visionen på Aspero. 
Syfte var att göra värdegrund och vision till något ständigt närvarande, levande instrument i vardagen på 
skolan. 

Under de inledande två åren av skolplanen fokuserades värdegrundsinsatserna till att skapa en samsyn 
inom företaget. Stort fokus låg på kollegial överspridning mellan de olika skolorna samt kartläggning av 
värdegrundsarbetet på enheterna.  

Under läsåret 2019/2020 har varje enhet fokuserat på sin process och utvecklat värdegrunden från sitt 
perspektiv. Målsättningen har varit att genomföra praktiska värdegrundsmoment och synliggöra Asperos 
värdegrund för såväl elever som personal. Flera av skolorna har även under läsåret haft fokus på kollegial 
samverkan och lojalitet mot tagna beslut för att öka värdegrunden. Under VT 2020, i samband med 
pandemin Covid19, övergick stora delar av värdegrundsarbetet till att även omfatta digitala processer. 
Ledning, personal och elever har anpassat Asperos värdegrundsord, glädje och gemenskap, trygghet, 
hänsyn och respekt samt eget ansvar till att även efterlevas under den digitala undervisningen. 

Fokusområde: Pedagogisk och digital utveckling 

Formativt arbetssätt 

Arbetet med att vidareutveckla pedagogernas formativa arbetssätt och formativa bedömning har under 
2019/2020 delegerats till rektorerna. Enheterna har befunnit sig olika långt i processen och har anpassat 
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insatserna efter behoven. I samband med pandemin och efterföljande distansundervisning har den 
pågående processen avstannat något men försökts anpassas till den digitala undervisningen. 

Lärplattform 

Under läsåret 2019/2020 har det digitala utvecklingsarbetet med Its Learning fortskridit. Genom samverkan 
mellan ledningsgruppen, rektorer, personal och leverantören har ett utvecklingsarbete skett för att 
vidareutveckla och anpassa lärplattformen till Asperos pedagogiska behov. Personalen har under läsåret fått 
fortlöpande kompetensutveckling kring plattformens digitala möjligheter. 

Digital undervisning 

Pandemin tvingade oss att tänka nytt och har bidragit till en digital kunskapsutveckling som vi kan ha nytta 
av även i framtiden. Utifrån förutsättningarna där vi inte haft elever på plats är läsårets måluppfyllnad mycket 
glädjande. 

Utvärdering av skolplanens mål - Asperoenkäten
Den årliga Asperoenkäten genomfördes läsåret 19/20 på två (HST och KNA) av våra tre skolor. GBG 
genomförde en anpassad elevenkät. 

Distansundervisningsenkät GBG 
Under perioden som den årliga elevenkäten var planerad att genomföras inträffade pandemin covid-19. Av 
detta skäl ersattes den ordinarie elevenkäten av en för situationen anpassad distansundervisningsenkät på 
skolan i Göteborg. Detta med bakgrund av att skolan upplevdes ha flera elever med behov av stöd under 
gällande omständigheter. 

Enkäten bestod av 19 frågor och hade som syfte att kartlägga studieteknik, undervisningen och eventuella 
behov av stödinsatser under distansundervisningen. Enkäten var inte anonym vilket innebar möjligheter att 
kartlägga vilka elever som hade behov av stöd i distansundervisningen. Ungefär 10% av eleverna 
signalerade att de var i behov av ett utökat stöd på plats i skolan och erbjöds detta i varierande omfattning 
under vårterminen.

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. 

Årets resultat Aspero - sammanfattning 

Årets elevenkäter visar på höga värden med ett ökat helhetsresultat både för HST och KNA jämfört med 
föregående års enkät. I det sammanlagda resultatet åk 1 och åk 3 är det endast ett område som ligger under 
Asperos målvärde, 80%. Det är området Inflytande som i år gav resultatet 63,8% på skolan i HST, att 
jämföra med föregående års 72,4%. 

Årets resultat Aspero Halmstad - sammanfattning 
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. 
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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%. 

Årets resultat Aspero Karlskrona - sammanfattning 
KNA ökar sina 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 generellt 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 hamnade 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 förbättring jämfört 
med föregående år då det endast var inom ett område.
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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 lektionstid 
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.

Styrkor i våra verksamheter (HST och KNA) 
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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
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Förbättringsområden i våra verksamheter (HST och KNA) 

Uppföljning av föregående års enkäts förbättringsområden (HST och KNA) 

Att notera: Resultaten är inte helt ekvivalenta då mätningen 2020 endast avser två av tre skolor. 

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
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Område

Andel av elever i 
årskurs 1 vars 
skattningar är 
positiva inom 
aktuellt område. 
2019

Andel av elever i 
årskurs 1 vars 
skattningar är 
positiva inom 
aktuellt område. 
2020

Andel av elever i 
årskurs 3 vars 
skattningar är 
positiva inom 
aktuellt område 
2019

Andel av elever i 
årskurs 3 vars 
skattningar är 
positiva inom 
aktuellt område 
2020

Sammanhållning 
bland elever

91 88 93 92

Fysisk miljö i 
skolan: luft, ljus, 
ljud

69 87 68 81

Studiero på 
lektionerna

77 94 81 95

Studiero utanför 
lektionerna

62 86 70 86

Inflytande 66 62 63 86

Egen studieinsats 75 83 81 93
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Årskurs tre - samlad bedömning mot vår värdegrund (2020 endast resultat från HST och KNA) 
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 

Alla de bedömda värdegrundsområdena har ett avsevärt högre målvärde än något tidigare utvärderat år. 
Området ansvar skattas högst med 98 %. Störst ökning hittar vi inom värdeordet glädje som ökar med 13 
procentenheter. Att notera: Resultaten är inte helt ekvivalenta då mätningen 2020 endast avser två av tre 
skolor. 

Värdegrundsområde 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Växa och utvecklas 73 80 85 85 82 87 97

Glädje 75 73 86 80 80 84 97

Gemenskap 79 73 86 82 77 89 96

Trygghet 84 87 93 91 88 90 97

Hänsyn och respekt 72 73 86 82 78 84 96

Ansvar 84 84 91 89 89 92 98

Summering 
medelvärde

78 78 88 85 82 88 97

 av 21 21


	Företagsvision och verksamhetsidé
	Vision
	Värdegrund
	Verksamhetsidé
	Vi ser hela människan
	Modern utbildning
	1-till-1
	Idrotten


	Aspero Friskolor AB
	Organisation 2019-2020
	Elever
	Antal och könsfördelning
	Idrotter
	NIU 2019-2020

	Pedagogisk personal 2019-2020
	Anmärkning
	Nationell jämförelse personal 2019/2020
	Könsfördelning
	Elever per lärare


	Ekonomiska förutsättningar
	Riksprislistan
	Elevbidrag per kommun och program
	Skillnaderna mot Riksprislistan 2019

	Kvalitetsuppföljning
	Kunskaper och betyg
	Andel per betygssteg i procent av satta betyg 2020
	Andel per betygssteg i procent av satta betyg 2019
	Avgångsklasser examensbevis/studiebevis läsåret 2019/2020
	Avgångsklasser examensbevis/studiebevis läsåret 2018/2019
	Avgångsklasser: jämförelsetal examensbevis inklusive meritpoäng 2019/2020
	Avgångsklasser: jämförelsetal examensbevis inklusive meritpoäng 2018/2019
	Medelpoäng vid antagning 2017 för avgångsklasserna
	Medelpoäng vid antagning 2016 för avgångsklasserna

	Nationell jämförelse betygsresultat - elever med avgångsbetyg
	Nationella prov

	Uppföljning av skolplanens fokusområden
	Utvärdering av skolplanens mål - Asperoenkäten
	Årets resultat Aspero - sammanfattning
	Årets resultat Aspero Halmstad - sammanfattning
	Årets resultat Aspero Karlskrona - sammanfattning


