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samspecial (SPV)
Specialpedagogisk verksamhet 
på samhällsvetenskapsprogrammet 
med inriktning beteendevetenskap

Anpassad 
studiemiljö
med egen 
entré



På Arlandagymnasiet kan du studera i specialpedagogisk 
verksamhet (SPV) på samhällsvetenskapsprogrammet med 
inriktning beteendevetenskap. Det är en utbildning för dig 
som har dokumenterat specialpedagogiskt stödbehov och 
behöver en anpassad studiemiljö.

Ta dig  
dit du vill
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Små grupper 
i lugn och 
trygg miljö

När du studerar på 
samhällsvetenskaps- 

programmet med inriktning 
beteendevetenskap studerar du 
bland annat kommunikation, 
sociologi och psykologi där 
du får lära dig mer om hur 
människor fungerar i olika 

sammanhang. Programmet ger 
dig en bra grund för fortsatta 
studier efter gymnasiet.  

Att studera i SPV på 
Arlandagymnasiet innebär 
att du läser ett antal av de 
gymnasiegemensamma kurserna 

i en mindre grupp och att du 
läser de andra kurserna inom 
programmet integrerat i stor 
klass. Studiemiljön är anpassad 
för att skapa en lugn och trygg 
miljö. 

SPV har en egen entré och egna 
utrymmen i Arlandagymnasiets 
lokaler. Du har en egen 
arbetsplats och det finns ett 
gemensamt uppehållsutrymme 
där du kan vara då det är rast 
eller under lunchen. Skoldagarna 
är sammanhängande och de 
organiseras så att det ska bli så 
tydligt och förutsägbart som 
möjligt för dig.  

Undervisningen anpassas efter 
dina behov av stöd och utöver 
dina lärare finns det på SPV 
specialpedagogisk personal, 
mentor, och elevhälsa som 
stödjer dig i din utveckling mot 
utbildningens mål.   



Samhällsvetenskaps- 
programmet med inriktning 
beteendevetenskap  
programplan
Gymnasiegemensamma 1150
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b 100
Religonskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska / Svenska som andraspråk 1 100
Svenska / Svenska som andraspråk 2 100
Svenska / Svenska som andraspråk 3 100

Programgemensamma 300
Filosofi 1 50
Moderna språk 200
Psykologi 1 50

Inriktningsgemensamma ämnen 450
Ledarskap och organisation 100
Kommunikation 100
Psykologi 2a 50
Samhällskunskap 2 100
Sociologi 100

Programfördjupning, skolans val 300
Etnicitet och kulturmöten 100
Retorik 100
Humanistisk och samhällsvetenskaplig
specialisering/kriminologi 100

Individuellt val 200

Gymnasiearbete 100

Ansökningskod: SABETSPV-ARN

Så här söker du till SPV på 
Arlandagymnasiet  

För att kunna ansöka till SPV på 
Arlandagymnasiet behöver du ha 
dokumenterat specialpedagogiskt 
stödbehov.   

Skicka in ansökningsblankett, 
grundskolebetyg och eventuella 
gymnasiebetyg, eventuella intyg samt en 
beskrivning av elevens studiehistorik från 
tidigare skola till:  

Arlandagymnasiet  
Att: Skolsköterska 
SPV Samhällsvetenskapsprogrammet 
inriktning beteendevetenskap 
Vikingavägen 2  
195 51 Märsta 

Om du söker till årskurs 1 och vill 
börja på höstterminen så måste du 
även ansöka genom att:  

1. Gå till www.www.gyantagningen.se 

2. Logga in med ditt personnummer och 
det lösenord som du fått hemskickat 
(om du behöver hjälp med att skaffa 
lösenord så kontaktar du din SYV eller 
Gymnasieantagningen)  

3. Välj Arlandagymnasiet och 
Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning 
beteendevetenskap Specialpedagogisk 
verksamhet (SABETSPV-ARN) 

Under gymnasieantagningen kommer din 
skola även behöva komplettera ansökan 
med en blankett som heter ”Särskilt 
behovsunderlag”. Blanketten finns 
tillgänglig i antagningssystemet för skolor 
inom Storsthlm. Ansvarig på skolan laddar 
upp blanketten i antagningssystemet. Skolor 
utanför Storsthlm skickar den direkt till 
gymnasieantagningen Storsthlm.



Så här söker du
Kontrollera att du lämnat in alla nödvändiga blanketter och intyg kring ditt  
specialpedagogiska stödbehov (läs mer i denna folder) 
 
Gå in på www.gyantagningen.se

Logga in med ditt personnummer och det lösenord som du har fått hemskickat 
(om du behöver hjälp med att skaffa ett lösenord så kontaktar du din SYV eller 
Gymnasieantagningen)

Välj Arlandagymnasiet och Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning  
beteendevetenskap Specialpedagogisk verksamhet (SABETSPV-ARN)

Ansök på:
www.gyantagningen.se 

Sökväg SABETSPV-ARN
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