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Praktik på ekonomiprogrammet 
Syfte 
 

• Eleverna som går i årskurs 2 på ekonomiprogrammet ska genom sin 
praktikperiod få en kortare inblick i hur ett företag fungerar och ser ut i 
verkligheten.  

• Syftet är också att eleven ska kunna applicera inhämtade kunskaper ifrån sina 
gymnasiekurser och se hur dessa kunskaper kan komma till användning i ett 
företags olika avdelningar/funktioner. 

• Genom att besvara frågeställningar som eleven får ifrån skolan och som är 
kopplade till kursplanerna kommer praktiken att ge motsvarande kunskap 
som lektioner/klassrumsundervisning normalt ger.  

• Syfte är också att få en ökad samverkan mellan gymnasiet och de lokala 
företagen i Vallentuna. 

När 
• Vårterminen i årskurs 2, vecka 7. 
• Praktiktider cirka kl. 09.00-15.00 måndag-fredag. 
• Motsvarar 25 lektionstimmar uppdelat på följande: 

- Företagsekonomi 15 timmar 
- Privatjuridik 10 timmar 

Eleven ska under sin praktikperiod redogöra för följande frågor som är kopplade till 
kurserna Företagsekonomi 1, (FÖRFÖR01) och Privatjuridik (PRIVJUR01). 
 

• Beskriv företagets affärsidé? 
• Beskriv på vilket sätt företaget/praktikplatsen marknadsför sig för? 
• Hur fungerar budget- och ekonomiarbetet i företaget och vem/vilka arbetar i 

ekonomifunktionen? 
• Hur går det till när företaget träffar avtal med kunder, leverantörer och andra 

avtal som sluts? 
• Arbetsrätt, vilka rättigheter och skyldigheter har arbetstagare och 

arbetsgivare? 

Kortfattat förslag på hur detta ska gå till 
För att kunna besvara de olika frågeställningarna (se ovan) ska eleven göra egen 
inläsning av kurslitteratur i de olika kurserna innan eller under praktikperioden. Även 
en kortare intervju som eleven genomför med en medarbetare, förslagsvis 
kontaktpersonen på företaget, är önskvärt. I övrigt gäller att eleven tar egna initiativ 
för att inhämta kunskap och information om företaget för att klara de olika 
kursmomenten som finns beskrivna i detta dokument. 
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Förslag på hur ordna praktikplats och lämplig praktikplats 
 

• Lämpliga praktikplatser är företag inom bank, försäkring, redovisning, 
säljföretag etc. Även andra branscher går bra, men ett minimum är att 
företaget har två anställda. 

• Att föredra är företag inom näringslivet, men även kommuner och landsting 
kan gå bra. 

• Eleven ordnar själv sin praktikplats i första hand. Vid stora svårigheter kan 
skolan vara behjälplig att förmedla en företagskontakt till eleven.  

• För mer information eller för att anmäla sitt intresse att ta emot en 
ekonomielev, kontakta Elin Weimer Ringh, ekonomilärare på gymnasiet via 
mejl eller telefon: elin.weimerringh@vallentuna.se på telefon 
08-587 855 33. 

Förslag på vad praktikplatsen/företaget bör erbjuda 
 

• Det är bra om eleven får möjlighet att se hur företagets/praktikplatsens 
ekonomifunktion fungerar samt gärna andra ekonomiadministrativa 
uppgifter som hanteras av företaget. 

• Önskvärt är också att eleven får möjlighet att till exempel få följa och se hur 
olika arbetsuppgifter inom inköp, försäljning, logistik, ekonomi och personal 
kan se ut. 

• Eleven kan om det finns behov – vara behjälplig med viss administration. 
Dock ska eleven, till skillnad från exempelvis APL, arbetsplatslärande, som 
andra gymnasieprogram tillhandahåller, inte ”arbeta”. 

• Ge eleven möjlighet att ha ett eller flera kortare samtal med en anställd för att 
på så sätt ges möjlighet att besvara de olika skoluppgifter som är kopplade till 
kursplanerna. 

• Ge gärna eleven möjlighet att vara med på möten och andra aktiviteter som 
sker dagtid på företaget. 

• Tanken är inte att någon person på företaget ska behöva sitta och ”lära ut” 
saker till eleven hela dagarna, utan eleven ska i möjligaste mån självständigt 
ta initiativ till sitt eget lärande. 

Mer information 
 
Kontakta 
Elin.Weimerringh@vallentuna.se     (ekonomilärare) 08-587 855 33 eller 
Helena.henrikson@vallentun.se       (ansvarig ekonomiprogrammet) 08-587 852 10  
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