
 
UF-Uppgift Matvägen till stjärnorna med Marcus Samuelsson 

 
 

Gå in på Youtube. Se filmen "Matvägen till stjärnorna" med Marcus Samuelsson och David 
Lagercrantz. Här är länken: https://youtu.be/paLks9Du3m4 

Marcus Samuelsson har gjort en fantastisk resa från en "vanlig kille" till att bli en mycket 
skicklig kock och företagsledare av internationella mått. Diskutera följande påståenden och 
frågor gällande filmen: 

1. Marcus berättar att det är viktigt att han har fönster öppna mot Afrika, Sverige och New 
York. Vad menar han med det? 

2. Enligt intervjuaren David Lagercrantz skapar utanförskapet ett driv. Utveckla detta. 

3. Marcus gör stor succé på restaurang Akvavit i NY och blir bästa Chef (Köksmästare) i 
USA. Men när han ska sluta upptäcker han att han inte äger sitt namn och varumärke. Hur 
är det möjligt? 

4. Marcus öppnar en restaurang som går i konkurs, vilket gör att han förlorar alla sina 
sparade pengar. Men det får honom inte att ge upp. Han säger "jag har aldrig tvekat över 
min egen talang" och "trygghet kan inte mätas i pengar". Vad menar Marcus med dessa två 
påståenden? 

5. I hans råd till ungdomar säger han "älska det du gör" och "håll nära kontakt med familjen". 
Vad menar han med det? 

Tips: Läs bedömningskriterierna nedan och kolla så att du har fått med kursens centrala 
innehåll, såsom nätverk och vad man ska tänka på när man startar företag. 

Bedömning 

Centralt innehåll: Företagsekonomiska begrepp och metoder. Kunskapskrav: Eleven 
använder med viss säkerhet relevanta företagsekonomiska begrepp och metoder för 
företagets arbetsområde (E). Eleven använder med viss säkerhet relevanta 
företagsekonomiska begrepp och metoder för företagets arbetsområde (C). Eleven 
använder med säkerhet relevanta företagsekonomiska begrepp och metoder för företagets 
arbetsområde (A). Eleven når ej kunskapskapskraven (F) 

Centralt innehåll: Betydelse av nätverk för företag. Kunskapskrav: Vidare redogör eleven 
översiktligt för vilken betydelse nätverk har inom olika företag (E). Vidare identifierar eleven 
nätverk för företaget samt redogör utförligt för vilken betydelse nätverk har inom olika företag 
(C). Vidare identifierar eleven nätverk för företaget, skapar och samverkar i dessa samt 
redogör utförligt för vilken betydelse nätverk har inom olika företag (A). Eleven når ej 
kunskapskapskraven (F) 

Centralt innehåll: Att starta företag. Kunskapskrav: Eleven redogör översiktligt för vad man 
bör tänka på när man startar ett företag (E). Eleven redogör utförligt för vad man bör tänka 
på när man startar ett företag (C). Eleven redogör utförligt och nyanserat för vad man bör 
tänka på när man startar ett företag (A). Eleven når ej kunskapskapskraven (F) 

https://youtu.be/paLks9Du3m4

