
      

 

 

 

START 

Fortæl med egne ord, 

hvad ordet betyder:  
 

konto- 

bevægelser 

Hvis du har et 

job, tjekker du så 

at din lønseddel 

er korrekt?  

Hvorfor / hvorfor ikke? 

 

Fortæl med egne ord, 

hvad ordet betyder:  
 

opsparings-

konto 

Hvad betyder dette?:  

Pas på små udgifter; 

en lille utæthed kan få 

selv et stort skib til at 

synke.   
Benjamin Franklin, amerikansk diplomat, 

videnskabsmand og opfinder 

 

Fortæl med egne ord, 

hvad ordet betyder:  
 

budget-

konto 

Budgetposter  

lejebolig: hvilke 

udgifter, tror du, 

der er på et år? 

Fortæl med egne ord, 

hvad ordet betyder:  
 

lønkonto 

Hvad bruges 

AM-bidrag til? 

 

Kan du lave et regn-

skab over dine egne 

penge den sidste 

måned? 
 

Hvorfor/hvorfor ikke? 

Fortæl med egne ord, 

hvad ordet betyder:  
 

løbetid 

Fortæl med egne ord, 

hvad ordet betyder:  
 

konkurs 

Fortæl med egne ord, 

hvad ordet betyder:  
(og måske et eksempel) 

uforudsete 

udgifter 

Fortæl med egne ord, 

hvad ordet betyder:  
 

AM-bidrag 

Fortæl med egne ord, 

hvad ordet betyder:  
 

løn 

Handler du  

online? 
 

Hvorfor og hvad? eller 

hvorfor ikke? 

Fortæl med egne ord, 

hvad ordet betyder:  
 

anciennitet 

Hvis du køber og drik-

ker ½ l energidrik hver 

dag? Hvad er din 

”energi-drik-udgift” så 

på en måned? 

MÅL 

Hvordan sammenlig-

ner du prisen på  

feta i blok med  

salat-tern i lage? 

”oekonomi03.pdf” 

”Flutter kick” 

Tommel under bagdelen.  

20 sekunder 

  ”Squats” 

15 stk. 

Økonomi, spil 03 
2-3 spillere. Slå med en terning om, 

hvem der løser næste felt. Alle felter 

løses netop en gang. 
 

Betydning af ord kan til nøds forklares 

med eksempler. En del ord har flere 

betydninger: betydningen her har 

med emnet at gøre. 
 

Overvej om man evt. må slå ord op og 

måske lave et pointsystem. 
 

Alle spillere laver bevægelserne. 
 

God fornøjelse  

Trine E. 

Denne serie omhandler:  
 

”økonomi”  

”samfundsøkonomi” 

”privatøkonomi” 
 

Økonomi:  

Overordnet er økonomi betegnelsen for 

styring af materielle værdier, hvilket  

typisk vil være penge. Inden for  

erhvervsøkonomien beskæftiger man sig 

eksempelvis med områder som afsæt-

ning, regnskab og finansiering.  

Ordet økonomi er græsk og betyder  

husholdningens lov.   

 

Kilde: e-conomic.dk/ordbog/oekonomi 
 


