
Antall spillere pr. brett i klassen

Om du skal bruke Economio i en klassesituasjon så an-
befaler vi at du har nok spill til å kjøre 3 lag (6 personer) 
på hvert brett. Ved en normal klassestørrelse så vil du 
trenge 5 spill.

Man beregner maksimum 0,5 time pr. spiller/lag, og 
med tre lag vil det bli 1,5 time slik at det kan passe  
inn i en dobbelttime.

Lære spillereglene i en klassesituasjon

Vi understreker at det er svært viktig at du som veileder 
kan spillereglene og helst har spilt spillet flere ganger 
selv før du tar det i bruk i klassen. På den måten vil det 
være mye enklere å kjapt kunne svare på spørsmål fra 
de fem gruppene.

Vi fikk også tips fra en lærer som hadde spilt spillet 
med fem elever først og plasserte disse i hver sin gruppe 
etterpå. Det er ikke sikkert akkurat det er mulig å få til, 
men som nevnt det er viktig at i alle fall du kan reglene. 
Når du setter i gang klassen for første gang så kan du 
alternativt sette i gang en gruppe først i eksempelvis 
5-10 minutter mens de andre ser på.

Alternativt kan det å lese bruksanvisningen brukes som 
en del av treningen. La de begynne med det mens 
du går rundt og hjelper. Husk at Economio kan dere 
spille flere ganger, og det blir kjekkere og kjekkere 
etter hvert som man lærer seg nye strategier. Det skal 
mange spill til før man kommer igjennom alle kunnskaps-
spørsmålene. Det vil også gå raskere etter hvert. Med 
spillere som er kjent med spillet kan man regne at det 
tar ca. 20 min pr. spiller/lag.

Ikke glem å stokke alle bunkene med kort svært godt 
før dere setter i gang!

En forenklet måte å spille Economio

Først må vi si at selv om spillet kan virke litt overveldende, 
så ikke undervurder ungdommene. De som er vant med 
å spille brettspill eller dataspill, spiller mye mer kompli-
serte spill enn dette.

Men det kan være grupper eller situasjoner som tilsier 
at man ønsker å bruke spillet på en enklere måte. 

Her kommer en alternativ måte å spille på:

SPILL MED TERNING

• Suppler med to terninger. Legg bort budsjettbrett 
og inntekt/utgiftskortene. 

• Del inn i lag (vi har også prøvd ut denne varianten 
med ganske store grupper, opptil 6 på hvert lag).

• Hvert lag velger en som skal være talsmann (altså 
som skal avgi svaret de er blitt enige om etter at de 
har diskutert), og en som skal være bank som til en 
hver tid ha kontroll på hvor mange penger laget har.  

• Legg spillebrettet på bordet i mellom dem og sett i 
gang spillet slik: 

• Første lag får 200 i ukelønn

• De triller så terning og svarer på det feltet de 
lander på. Feltene og kortene blir som beskrevet 
i de ordinære reglene (kunnskap/dilemma og 
hendelse). Du som veileder kan lese spørsmålet, 
alternativt kan man la det andre laget lese.

• Deretter er det neste lag sin tur. 

Husk at de alltid skal ha 200 i ukelønn før de triller, og 
at de må ha summen som står ved portene (likt som 
i de ordinære reglene) for å gå gjennom. Ønsker man 
å begrense tiden så kan man også bli enige om å kun 
spille frem til første eller andre porten.

TIPS!

Ønsker dere å se reglene på film:

https://www.economio.no/video

Fremdeles i tvil om reglene?

Be om å få bli medlem i Facebook Gruppa:  
«Vi som spiller Economio», der tar vi imot spørsmål 

og kommentarer. Eller send en e-post til:  
kontakt@economio.no

Busjettbrett: Pass på at budsjettbrettene er  
rene når du pakker spillet bort. Bruk evt en fuktig  

(ikke våt) klut med såpe.

TIPS TIL VEILEDERE OG LÆRERE

Tips til deg som skal veilede eller lede flere ungdommer 
i Economio spillet, samt en alternativ måte å spille på.


