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Introduktion
SYFTE OCH MÅL
Materialet handlar om entreprenörskap med exempel av Alfred Nobel och
Nobelpristagare. Syftet är att eleverna arbetar med förståelsen för hur
individer förverkligar sina idéer. Genom att studera entreprenörer och
samtidigt träna sina analys-och kommunikationsförmågor kan elevernas
entreprenöriella förhållningssätt främjas. I det här materialet definierar vi
entreprenörer som individer som upptäcker behov, finner lösningar på problem och
arbetar hårt för att förverkliga sina idéer.

Materialet innehåller även ett helhetsperspektiv för hur entreprenöriella
individer i historien genom sina handlingar och idéer har skapat
förändringar både för samtida och framtida generationer och samhällen.
Syftet med materialet är att lyfta fram entreprenören och
entreprenörskapets roll i samhället. Målet är att främja ungas tro på sig
själva, öka viljan och förståelsen för att förverkliga sina idéer. Genom att
studera hur Alfred Nobel och entreprenörer som har tilldelats Nobelpriset,
har använt sig utav resurser som finns i vår omgivning för att skapa
någonting som vi alla kan ha nytta av, kan elever få upp ögonen för att hitta
morgondagens framgångsfaktorer och förverkliga sina idéer. Ett syfte är även
att belysa företagandets roll i denna utveckling. Hur företagande och
entreprenörskap hänger ihop, förutsätter varandra och skapar samhällsnytta.
Materialet är framtaget i ett samarbete mellan Nobelmuseet och Ung
Företagsamhet.

MATE R IALET B ESTÅR AV …
• ett elevhäfte där eleverna får stifta bekantskap med de framgångsfaktorer
som möjliggjorde Alfred Nobels uppfinningar. Genom arbetet kan
eleverna utveckla kunskap om Alfred Nobels uppfinningar och deras nytta
för både individen och samhället.
• en lärarhandledning med kopieringsunderlag för att tydliggöra
kopplingen till Lgr 11 och det centrala innehållet samt förmågorna.
I lärarhandledningen finns även matriser med tydliggörande av fram
gångsfaktorerna.
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• berättande faktatexter om Nobelpristagare. Pristagarna kommer från
samtliga Nobelpriskategorier och täcker tillsammans in delar av det
centrala innehållet för kemi, samhällskunskap, svenska och teknik.

Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Geim och Novoselovs har lagt grunden
till fortsatt forskning och framtida tillämpningar på grafen.
Grafen har teoretiskt varit känt sedan länge, och det upptäcktes redan på 1940
talet med elektronmikroskop. Man började experimentera med metoder för
framställning av grafen ungefär 1990, men innan Geim och Novoselovs arbete
misslyckades detta. Deras tejpmetod har dock visat sig svår att använda för att få
fram större sammanhängande lager av grafen. Det finns flera metoder som
utvecklats sedan dess. Till exempel kan man låta grafen »växa« fram genom en
ordnad avlagring på en yta av något annat ämne. Än så länge är det trots det svårt
att framställa grafen i stor skala och det kan endast framställas i laboratorier. Det
är också mycket dyrt.
Egenskaperna hos materialet grafen är alldeles unika. Till exempel leder det
elektricitet och skulle därför kunna användas i dagens elektronikkomponenter
som till exempel transistorn. Transistorn är en elektrisk komponent som kan
förstärka en svag ström (eller spänning) så att den blir många gånger större.
Transistorn finns i alla elektriska apparater, till exempel mobiltelefoner, datorer
och bilar. Så om dagens transistorer skulle kunna ersättas med grafentransistorer
skulle datorn kunna bli ännu snabbare och mindre.
Grafen släpper också igenom synligt ljus. Ljuspaneler och solceller är därför
troliga tillämpningar. Strukturen hos grafen, hönsnätmönstret, gör det också
möjligt att bygga extremt känsliga detektorer, till exempel för farliga gaser. Minsta
molekyl som fäster på den perfekta ytan kan upptäckas. En annan teknisk
användning av det täta mönstret är att man skulle kunna utveckla olika typer av
filter, till exempel vattenfilter som kan filtrera bort salt, vilket skulle kunna göra
att vi kan använda havsvatten som dricksvatten lättare än idag. Materialets styrka
är också en viktig egenskap och genom att förstärka olika plastmaterial med grafen
kan man få fram superstarka kompositmaterial, vilka man kan göra tennisrack av.
Dessa material skulle även kunna ersätta olika metaller i till exempel flygplan.
Andre Geim föddes 1958 i Sochi i dåvarande Sovjetunionen. Han blev antagen
till Moskvas Institut för fysik och teknologi efter sina grundstudier, och han
doktorerade 1987. Genom sina goda språkkunskaper i engelska fick han från 1990
möjlighet att jobba på olika universitet i Europa. Det första europeiska universitet
han var på, i England, gav honom helt nya möjligheter att fokusera på vetenskaplig
forskning, jämfört med att sitta fast i det tungrodda systemet på universitetet i
Moskva. Geim byggde snabbt upp ett rykte om sig att vara en nyskapande och
kreativ experimentalist i forskarvärlden. Så småningom hamnade Geim i Neder
länderna där han träffade Novoselov, som blev hans forskningskompanjon. Geim
fick också ett nederländskt medborgarskap under sin tid där, men trots detta
tackade han nej till flera erbjudanden om att bli professor i Nederländerna, då han
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Användning av materialet
Rekommendationen är att först arbeta med elevhäftet om Alfred Nobel.
Eleverna introduceras till uppgifterna och begreppen utifrån entreprenören
Alfred Nobel. Sedan kan du använda de kompletterande faktatexterna om
olika Nobelprisbelönade entreprenörer från samtliga kategorier och som
relaterar till kursplanen i olika ämnen. Samtligt material finns att tillgå på
nobelmuseum.se och ungforetagsamhet.se. Stödmaterial i form av
kopieringsunderlag kan med fördel användas i arbetet med såväl elevhäftet
med Alfred Nobel som de kompletterande faktatexterna om olika Nobel
pristagare.

Kopplingar till Lgr 11
Materialet i elevhäftet Entreprenörer till mänsklighetens största nytta ligger i linje
med Lgr 11. Oavsett om materialet används i undervisningen med fokus på
specifika ämnen eller inom tematiska samarbeten, så utgör läroplanens första
och andra kapitel grund för arbetet. Möjliga kopplingar till kursplanerna i
kapitel 3 redovisas utifrån de olika ämnenas syfte, centrala innehåll och
kunskapskrav i ämnena, kemi, svenska, samhällskunskap och teknik. Det
finns fler kopplingar än de som anges i detta material.
Kapitel 1: Skolans värdegrund och uppdrag

Nedan redovisas vilka delar i kapitel ett som materialets samtliga uppgifter
relaterar till.
»En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska
stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till
att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta
initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt
som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna
utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.«(Lgr 11)
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När får man idéer?
Har du märkt att det ibland är
svårt att gå fort, att man gärna
saktar ner, om man tänker riktigt
mycket? Finns det olika tider på
dygnet som det är vanligare att
man får idéer? Eller är det
situationen som spelar roll för
hur lätt man kommer på idéer?

Bildtext som förklarar den stora
bilden. Lunteni que net volupti
atistiume res audis voluptame
pa velendame experciae velloris
aciunt. Xim reptur? Cab iduciet
que modit haris nos vent et
latibus, corum sero imus in cum
dendis natest
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»I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande
perspektiv. Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en
förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin
förmåga till dynamiskt tänkande.« (Lgr 11)
Kapitel 2: Övergripande mål och riktlinjer

Nedan redovisas vilka delar i kapitel två som materialets samtliga uppgifter
relaterar till.
Mål
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
• kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhälls
vetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare
studier, i samhällsliv och vardagsliv.
Riktlinjer
Läraren ska… organisera och genomföra arbetet så att eleven…
• får möjligheter till… överblick och sammanhang…
• får möjlighet att arbeta ämnesövergripande. (Lgr 11)
Kapitel 3: Ämnenas kursplaner

Materialets tre uppgifter har olika direkta kopplingar till läroplanens
kunskapskrav i respektive ämne. Dessa kommenteras nedan i matriserna för
respektive ämne.
Ämne

Syfte

Centralt innehåll

Kunskapskrav årskurs 9

KE M I

Undervisningen ska skapa
förutsättningar för
eleverna att kunna skilja
mellan naturvetenskapliga
och andra sätt att skildra
omvärlden. Genom
undervisningen ska
eleverna även ges möjlig
het att utveckla perspektiv
på utvecklingen av natur
vetenskapens världsbild
och ges inblick i hur
naturvetenskapen och
kulturen ömsesidigt har
påverkat varandra.

Kemin och världsbilden

Eleven kan ge exempel på
och beskriva några
centrala naturveten
skapliga upptäckter och
deras betydelse för
människors levnads
villkor. (e nivå)

Historiska och nutida
upptäckter inom kemi
området och deras
betydelse för världsbild,
teknik, miljö, samhälle
och människors levnads
villkor.

Uppgift 1,2 och 3 har direkta kopplingar till läroplanens värdegrund och uppdrag (Kapitel 1),
övergripande mål och riktlinjer (Kapitel 2) och uppgift 3 till ovanstående kunskapskrav i kemi
(Kapitel 3).
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Ämne

SYFTE

CE NTRALT I N N E HÅLL

KU N S KAPS KRAV

SVE N S KA

Undervisningen i ämnet
svenska ska syfta till att
eleverna utvecklar
kunskaper i och om
svenska språket. Genom
undervisningen ska
eleverna ges förutsätt
ningar att utveckla sitt
tal- och skriftspråk så att
de får tilltro till sin språk
förmåga och kan uttrycka
sig i olika sammanhang
och för skilda syften.

Berättande texter
och sakprosatexter

Eleven kan läsa skön
litteratur och sakprosa
texter med flyt genom att,
på ett i huvudsak
fungerande sätt, välja och
använda lässtrategier
utifrån olika texters
särdrag. Genom att göra
enkla sammanfattningar
av olika texters innehåll
med viss koppling till
tidsaspekter, orsakssam
band och andra texter
visar eleven grund
läggande läsförståelse.
(e-nivå)

ÅRS KU RS 9

Beskrivande, förklarande,
utredande, instruerande
och argumenterande
texter, till exempel
tidningsartiklar, veten
skapliga texter, arbets
beskrivningar och blogg
inlägg. Texternas syften,
innehåll, uppbyggnad och
språkliga drag.

Uppgift 1,2 och 3 har direkta kopplingar till läroplanens värdegrund och uppdrag (Kapitel 1)
och övergripande mål och riktlinjer (Kapitel 2) och till ovanstående kunskapskrav i svenska
(Kapitel 3).

Ämne

SYFTE

CE NTRALT I N N E HÅLL

KU N S KAPS KRAV
ÅRS KU RS 9

TE KN I K

Undervisningen ska bidra
till att eleverna utvecklar
kunskaper om hur man
kan lösa olika problem
och uppfylla behov med
hjälp av teknik…

Teknik, människa, samhälle
och miljö
Samband mellan teknisk
utveckling och veten
skapliga framsteg. Hur
tekniken har möjliggjort
vetenskapliga upptäckter
och hur vetenskapen har
möjliggjort tekniska
innovationer.

Eleven kan föra enkla och
till viss del underbyggda
resonemang kring hur
några föremål och
tekniska system i sam
hället förändras över tid
och visar då på drivkrafter
för teknikutvecklingen.
Dessutom kan eleven föra
enkla och till viss del
underbyggda resonemang
om hur olika val av
tekniska lösningar kan få
olika konsekvenser för
individ, samhälle och
miljö.

Uppgift 1,2 och 3 har direkta kopplingar till läroplanens värdegrund och uppdrag (Kapitel 1) och
övergripande mål och riktlinjer (Kapitel 2) och till ovanstående kunskapskrav i teknik (Kapitel 3).
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Ämne

SYFTE

CE NTRALT I N N E HÅLL

KU N S KAPS KRAV

SAM HÄLLS

Undervisningen i ämnet
samhällskunskap ska syfta
till att eleverna utvecklar
kunskaper om hur
individen och samhället
påverkar varandra.
Genom undervisningen
ska eleverna ges möjlighet
att utveckla en helhetssyn
på samhällsfrågor och
samhällsstrukturer. I en
sådan helhetssyn är
sociala, ekonomiska,
miljömässiga, rättsliga,
mediala och politiska
aspekter centrala.

Beslutsfattande och
politiska idéer

Eleven har grundläggande
kunskaper om olika sam
hällsstrukturer. Eleven
visar det genom att
undersöka hur sociala,
mediala, rättsliga, eko
nomiska och politiska
strukturer i samhället är
uppbyggda och fungerar
och beskriver då enkla
samband inom och
mellan olika samhälls
strukturer. I beskriv
ningarna kan eleven
använda begrepp och
modeller på ett i huvud
sak fungerande sätt.
Eleven kan föra enkla
resonemang om hur
individer och samhällen
påverkas av och påverkar
varandra och beskriver då
enkla samband mellan
olika faktorer som har
betydelse för individers
möjligheter att påverka
sin egen och andras livs
situation.

ÅRS KU RS 9
KUNS KAP

Aktuella samhällsfrågor,
hotbilder och konflikter i
Sverige och världen.
Individers och gruppers
möjligheter att påverka
beslut och samhälls
utveckling…

Uppgift 1,2 och 3 har direkta kopplingar till läroplanens värdegrund och uppdrag (Kapitel 1),
övergripande mål och riktlinjer (Kapitel 2) och uppgift 2 till ovanstående kunskapskrav i
samhällskunskap (Kapitel 3).
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Entreprenörer till
mänsklighetens största nytta
Introduktionens innehåll
I inledningstexten ges eleverna en introduktion till uppgiften och kring
begreppen entreprenör och entreprenörskap. Olika entreprenöriella
förmågor och uppgiftens upplägg introduceras även till eleven.
Eleverna blir medvetna om:
• vad som menas med att vara entreprenör
• uppgiftens innehåll och upplägg
Eleverna får träning i sin…
• begreppsförståelse kring entreprenörskap och entreprenörer
• förmåga att förstå instruktioner

Genomförande
1. Introducera genom att resonera tillsammans med eleverna

Det finns många definitioner och perspektiv på begreppen entreprenörskap
och vem som är en entreprenör. För att inleda med att ge utrymme åt
elevernas förkunskaper i ämnet kan du introducera begreppet
entreprenörskap (eller repetera det) genom att skriv upp frågan:
– Vad är entreprenörskap?
Samtala kring elevernas uppfattning om begreppet. Sedan kan du säga
någonting i stil med att:
• begrepp som entreprenörskap kan innehålla många saker (och för andra
kanske begreppet ännu är okänt). Ett sätt att sammanfatta vad
entreprenörskap är…
”Entreprenörskap ses som förmågan att ta en idé till konkret handling,
själv eller tillsammans med andra.”
Kort sagt: Entreprenörskap handlar om att förverkliga idéer. Den
förverkligade idén kan vara en upptäckt, en produkt eller en tjänst. Det vi ska
studera är hur Alfred Nobel och olika Nobelpristagare har förverkligat sina
idéer.
2. Läs och fundera

Läs sedan igenom texten Entreprenörer till mänsklighetens nytta. Stanna upp
och diskutera ämnet och ord som eleverna undrar över eller inte förstår.
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Vilken idé förverkligade
entreprenören Alfred Nobel?
Sammanfattning av uppgiften och innehåll
Den första delen av materialet handlar om att entreprenören Alfred Nobel
uppfann dynamiten och tändhatten.
Eleverna blir medvetna om:
• exempel på vad en förverkligad idé innebär
Eleverna får träning i
• läsförståelse
• förmågan att beskriva och sammanfatta texter

Genomförande
Arbetet med Vilken idé förverkligade entreprenören? kan delas in i tre delar,
vilka du kan utgå ifrån i lektionsplaneringen.
1. Introducera genom att resonera tillsammans med eleverna

Resonera med eleverna kring: Vad är en uppfinning?
Ge gärna egna exempel och samla elevernas exempel på uppfinningar.
»En uppfinning är en helt ny teknisk konstruktion eller en viktig förbättring
av en gammal konstruktion.« »…anordning eller metod för att lösa ett
tekniskt problem som fungerar på ett nytt och effektivare sätt än tidigare
anordningar eller metoder.« »innovation är någonting nytt, till exempel en
ny vara eller tjänst, en ny idé eller teknisk nyhet som har betydelse för
utvecklingen inom ett visst område.«
(ur Nationalencyklopedien 2014-06-23)
2. Läs och fundera

Läs igenom texterna under Vilken idé förverkligade entreprenören?
Stanna upp och diskutera ämnet och ord som eleverna funderar kring.
3. Elevernas arbete och uppsamlingen kring uppgiften

Uppgift1: Vilken idé förverkligade entreprenören? Beskriv Alfred Nobels
mest kända uppfinning. Vilken idé förverkligade han? Vad uppfann han?
Låt gärna eleverna dela med sig av sina slutsatser, resonemang och frågor
tillsammans i grupper, helklass och/eller tvärgrupper.
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Hur förverkligade entreprenören
Alfred Nobel sin idé?
Sammanfattning av uppgiften och innehåll
Den andra delen av materialet handlar om att introducera begrepp i fråga
om resurser som blir framgångsfaktorer när de används. Eleven får i uppgift
att utifrån en berättande text om entreprenören Alfred Nobel samla fakta till
de olika begreppen.
Eleverna blir medvetna om:
• hur det kan gå till när entreprenörer förverkligade sina idéer
• begreppens innehåll och betydelse (i fråga om resurser)
• hur resurser kan bli framgångsfaktorer om de används på effektiva sätt
Eleverna får träning i…
• förmågan att förstå och använda begrepp

Genomförande
Arbetet med Hur förverkligade Alfred Nobel sin idé kan delas in i tre delar, vilka
du kan utgå ifrån i din lektionsplanering.
1. Introducera genom att resonera tillsammans med eleverna

Skriv ut matrisen Framgångsfaktorer till eleverna (se Kopieringsunderlag,
sid. 16). Matrisen är en utgångpunkt för att på ett överskådligt sätt se vilken
information eleverna hittar om de olika begreppen.
Inventera gärna elevernas förkunskaper kring begreppen som du finner på
sida 8 i elevhäftet. Vilka begrepp har eleverna arbetat med tidigare i de naturoch samhällsorienterande ämnena och i svenska? Vad kommer de ihåg?
Förbered eleverna på en utmaning. De ska nu få lära sig eller repetera
begrepp som är viktiga och har olika betydelser i olika sammanhang. Ta till
exempel begreppet kommunikation. Det finns hyllmeter skrivna i ämnet och
det har många betydelser. Från och med grundskola till universitetet och i
samhället kommer de stöta på begreppet och ha användning för det.
Uppgiften de arbetar med, handlar om att lära känna begreppen i ett
sammanhang där entreprenörers framgångsfaktorer studeras. Elever får testa
hur begreppen kan hjälpa dem att förstå en stor fråga: Hur det kan gå till att
förverkliga en idé.
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Framgångsfaktorer för entreprenörer
KOPI E R I NG S-

Marknaden

2. Läs och fundera

U N DE R LAG

Läs igenom den första delen av texten Hur förverkligade entreprenören sin idé

Ekonomiska förutsättningar

till och med Framgångsfaktorer för entreprenörer. Stanna upp och diskutera

Infrastruktur

ämnet och ord som eleverna undrar kring. Läs sedan igenom texten Alfred

Teknologi

Arbetskraft

Nobels framgångsfaktorer.

Kontakter

Lagstiftning som patent

3. Elevernas arbete och uppsamlingen kring uppgiften

Utbildning och erfarenhet

Uppgift 2: Hur förverkligade entreprenören sin idé? Hur förverkligade

Andra framgångsfaktorer

Saknar du någon resurs eller orsak till entreprenörens framgång? Utveckla din tanke.

Alfred Nobel sina idéer? Vilka framgångsfaktorer använde han?
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Låt eleverna arbeta med matrisen Framgångsfaktorer som stöd. Låt gärna
eleverna dela med sig av sina slutsatser, resonemang och frågor tillsammans
i grupper, helklass och/eller tvärgrupper.

E KONOM I S KA FÖR UTSÄTTN I NGAR
KONTAKTE R

TE KNOLOG I N

UTB I LDN I NG

MAR KNADE N
AR B ETS KRAFT
KONTAKTE R

I N FRASTR U KTU R

MAR KNADE N

LAG STI FTN I NG SOM PATE NT

KONTAKTE R

I N FRASTR U KTU R

UTB I LDN I NG

MAR KNADE N
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KONTAKTE R

UTB I LDN I NG

E KONOM I S KA FÖR UTSÄTTN I NGAR

KONTAKTE R
TE KNOLOG I N

UTB I LDN I NG
I N FRASTR U KTU R E N

MAR KNADE N

MAR KNADE N
AR B ETS KRAFT
LAG STI FTN I NG SOM PATE NT
AR B ETS KRAFT

MAR KNADE N

I N FRASTR U KTU R E N
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Vilken nytta har entreprenören
Alfred Nobels idé haft?
Sammanfattning av uppgiften och innehåll
Den tredje delen av materialet handlar om hur entreprenören Alfred Nobels
upptäckt har lett till samhällsnytta för individer och samhällen på kort- och
långsikt. Eleven får i uppgift att resonera kring upptäcktens nytta.
Eleverna blir medvetna om:
• vad samhällsnytta är, samt hur dess effekter kan verka på olika nivåer
(individ och samhälle), samt i tid (kortsiktiga och långsiktiga perspektiv)
Eleverna får träning i
• förmågan att sammanfatta och resonera kring konsekvenser

Genomförande
Arbetet med Vilken nytta har entreprenörens idé haft? kan delas in i tre delar,
vilka du kan utgå ifrån i lektionsplaneringen.
1. Introducera genom att resonera tillsammans med eleverna

Du kan resonera med eleverna om hur olika uppfinningar fått konsekvenser
för människor och samhälle. Ta till exempel Thomas Edisons uppfinningar
av glödlampan. Vilken nytta har den haft för individer och samhälle? Hur
har hans uppfinningar lett till ökat företagande? Be eleverna ge exempel på
hur livet skulle vara utan glödlampan.
2. Läs och fundera

Läs igenom texten Vilken nytta har entreprenörens idé haft? Stanna upp och
diskutera ämnet och ord som eleverna funderar kring.
3. Elevernas arbete och uppsamlingen kring uppgiften

Uppgift 3: Vilken nytta har entreprenörens idé haft? Vilken nytta har Alfred
Nobels uppfinningar haft? Vilken är den största nyttan för enskilda
individer? Motivera ditt svar. Vilken är den största nyttan för samhället?
Motivera ditt svar.
Svaren eleverna kommit fram till i uppgiften ligger till grund för en eventuell
redovisning av arbetet i sin helhet.
Låt gärna eleverna dela med sig av sina slutsatser, resonemang och frågor
tillsammans i grupper, helklass och/eller tvärgrupper.
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Stödmaterial till redovisning
KOPI E R I NG SU N DE R LAG

För att befästa kunskaper och skapa en helhetsförståelse kring
entreprenörens förverkligande av en idé, kan eleverna ges i uppgift att göra
en sammanställning och en presentation av vad de kommit fram till i de tre
uppgifterna. Vilken idé förverkligade entreprenören? Hur förverkligade
entreprenören sin idé? Vilken nytta har entreprenörens idé haft?
Du kan även med fördel utveckla uppgiften vidare genom att låta eleverna
studera ämnet vidare genom att hämta information från fler källor. Nedan
finner du stöd till elevernas arbete med redovisning.

Mall för redovisning
Mallen ger en helhetsbild av uppgiften. Den syftar även till att uppmuntra
eleven att utgå från stödord om de redovisar muntligt eller lyssnar till andra
elevers redovisningar.

Bedömning av entreprenöriella förmågor
Mallen är till som stöd för formativ bedömning av förmågor som inte

KOPI E R I NG S

MALL FÖR R E DOVISN I NG

U N DE R LAG

Utgå från mallen när du redovisar eller lyssnar på redovisning om
entreprenören och den förverkligade idén.

betygsätts men är viktiga att lyfta fram i elevens kunskapsutveckling.

1. Vilken idé förverkligade entreprenören?

Mallen kan användas som själv- och/eller kamratbedömning eller vara en del

2. Hur förverkligade entreprenören sin idé?
Marknaden

av en formativa bedömning. Den formativa bedömningen av elevens

Ekonomiska förutsättningar
Infrastruktur

entreprenöriella förmågor kan även användas i andra sammanhang än i

Teknologi
Arbetskraft
Kontakter

redovisningen. Matrisen kan även fungera som en utgångspunkt under hela

Lagstiftning
Utbildning och erfarenheter

arbetsprocessen. Hur gör eleven när problem uppstår i arbetet? På vilka sätt

Andra framgångsfaktorer?

3. Vilken nytta har den förverkligade idén
för människor och samhälle?
(Individ-samhälle, kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser.)

kan eleven utveckla sin förmåga att självständigt eller tillsammans med
andra lösa problem som uppstår i inlärningssituationen?
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Tips du kan ge eleverna:
Tänk på att…
• om du använt fler källor än de angivna är det viktigt att du redovisar dina
källor. Var noga med vad som är dina egna slutsatser och var du har

E NTR E PR E NÖR I E LLA FÖR MÅG OR
KOPI E R I NG S
KR EATIVITET

Förmågor i nyfikenhet och tänkande som
leder till förverkligande av något nytt
och/eller värdefullt.

PROB LE M LÖS N I NG S
FÖR MÅGA

Förmågor att
identifiera möjligheter och omvandla
idéer till handling.

hämtat från olika källor. Sök i flera olika källor och var källkritisk.
Vem vill säga vad till dig och varför? Är källan användbar?
Om inte – sök vidare! I ämnena biologi, fysik, kemi, samhällskunskap,

SAMAR B ETS
FÖR MÅGA

Förmågor i till
exempel
informationshantering och
kommunikation för
att tillsammans med
andra nå fram till
goda resultat.
KOM M U N I KATION

Förmågor i konsten
att presentera till
exempel sina
kunskaper.

svenska och teknik kan du utgå från kunskapskrav i undervisningen och
bedömningen kring informationshantering.
• beskriva hur olika framgångsfaktorer hänger ihop
• beskriva olika perspektiv – att vända och vrida på förklaringarna
• du kan hämta idéer från matrisen över entreprenöriella förmågor för att
utveckla ditt arbete
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N IVÅ 1

N IVÅ 2

N IVÅ 3

Du kan utifrån
uppgift komma på
konstruktiva idéer.
Du prövar idéer och
kan formulera en
tydlig (bärande) idé
som går att arbeta
vidare med.

Du har flera
konstruktiva idéer.
Efter att ha
resonerat kring föroch nackdelar med
de olika idéerna
arbetar du vidare
med den idé du
tycker verkar mest
fördelaktig.

Du kan utifrån fakta
resonera kring hur
din idé skulle
fungera/se ut/verka
i praktiken.
Din idé tillför i
praktiken något
nytt/oväntat som få
förväntat eller
föreställt sig.

Du löser problem som Du har medvetet
använt resurser*
dyker upp under
effektivt.
arbetets gång.
Du använder tiden väl Då frågor, problem
eller möjligheter
– håller tider,
visar sig, hanterar
fokuserar på ämnet
du dem till exempel
och lösningar.
genom att ta
kontakt med någon
som kan hjälpa dig
vidare och/eller sökt
lösningar i litteratur, datasökning.

Du hittar framgångsrika lösningar
och har tankar kring
hur du kan lösa
liknande problem i
kommande projekt.

Du samarbetar kring
arbetsuppgifter med
klasskamrater och
lärare. Du följer
instruktioner och
deltar i arbetet.

Du tar ofta initiativ i
samarbeten. Du
kommer till
exempel med
förslag, bekräftar
andras idéer eller
ställer frågor som
leder arbetet vidare.

Ibland leder du
arbete, ibland följer
du med i arbetet. Du
är aktiv i alla delar
av samarbetet –
framför allt då
arbetet visar sig
innehålla problem
eller utmaningar.

Du presenterar
relevant information på ett tydligt
sätt. Lyssnarna har
lätt att förstå det du
berättar.

Genom din
Du kommunicerar
presentation gör du
med målgruppen.
intryck på målDet betyder att du
gruppen. De
anpassar informakommer ihåg din
tion och uttrycksredovisning/
medel till målprodukt – gärna en
gruppen. Du
lång tid efter presenanvänder till
tationen utförts.
exempel olika media,
uppmuntrar och
söker besvara
undringar.

*Tid, pengar, utrymme och kunskap.

Endast självbedömning
SJÄLVFÖRTROE N DE

Känsla i samarbete
och presentation av
produkt.

Jag känner mig nöjd
Jag känner mig stärkt
med mitt arbete och
av arbetet och redokänner att jag uppnått visningen. Jag har lärt
de resultat jag ville
mig viktiga saker om
uppnå.
mig själv och ämnet
jag studerat.
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Jag känner att jag har
utvecklat mig i
arbetet – jag vågar
och kan mer än jag
kunde innan uppgiften genomförde.

U N DE R LAG

något viktigt: ville hon verkligen bli författare räckte det inte med att drömma
om det. Hon måste jobba hårt också.
Det var under åren i Stockholm som hon äntligen fick idén till sin första bok.
Hon hade varit på en lektion i litteraturhistoria och gick och tänkte på alla de
fantastiska berättelser som andra författare hade skrivit. Vad hade egentligen hon
att komma med? Så kom hon på det! Hon hade ju massor av spännande historier
inom sig. Alla de berättelser hon hört under sin barndom, alla de vackra platser i
Värmland där hon vuxit upp, alla de personer hon träffat under sin uppväxt – det
var det hon skulle skriva om!
Men att få tid att skriva boken var inte så lätt. Hon måste först gå klart
utbildningen och få ett jobb så att hon kunde försörja sig. Efter examen fick hon en
tjänst vid Elementarskolan för flickor i Landskrona. Där skulle hon jobba i tio år.

Berättande faktatexter
om Nobelpristagare

När får man idéer?
Har du märkt att det ibland är
svårt att gå fort, att man gärna
saktar ner, om man tänker riktigt
mycket? Finns det olika tider på
dygnet som det är vanligare att
man får idéer? Eller är det
situationen som spelar roll för
hur lätt man kommer på idéer?

Det var svårt att hitta tid för skrivandet, och Selma började känna sig frustrerad.
Men så en dag fick hon ett brev från en kvinna i Stockholm. Kvinnan hette Sophie
Adlersparre. Hon var redaktör för en tidskrift och hade fått läsa några av Selmas
dikter som hon hade fått genom en annan kvinna som Selma lärt känna under
studietiden i Stockholm. Dikterna skulle nu publiceras i tidskriften och Selma var
överlycklig.
Selma blev god vän med Sophie. Sophie uppmuntrade henne att skriva noveller
och romaner. Det var i den vevan som Mårbacka såldes, och Selma blev än mer
beslutsam om att skriva en bok om äventyr och livsöden i Värmland. Genom att
skriva en sådan bok kändes det nästan som om hon räddade kvar en del av
Mårbacka. Hon försökte att skriva boken som en diktberättelse, sedan som en
teaterpjäs. Efter att ha provat sig fram bestämde hon sig till slut för att det skulle
bli en roman.
Hon hade skrivit de första kapitlen i boken när hon fick veta att en tidskrift
utlyst en litteraturtävling. Selma skickade in sina kapitel – och vann tävlingen.
Det var en stor framgång. Tidskriftens redaktör ville dessutom ge ut hela romanen
när den blev klar. Men hur skulle Selma få tid att skriva? Vännen, Sophie
Adlersparre, lovade att skaffa fram pengar så att Selma kunde ta tjänstledigt från
sitt lärarjobb i ett år och skriva klart romanen. Så blev det, och 1891 gavs hennes
första bok ut: Gösta Berlings saga.
Selma hade även blivit vän med en kvinna i Danmark. Den nya vännen ville
genast översätta Gösta Berlings saga till danska. Bara ett år efter att boken hade
getts ut i Sverige kom den danska översättning. Även andra länder hörde av sig
och snart fanns boken på flera andra språk.
Selma fortsatte att skriva nya berättelser och efter ett par år kunde hon säga
upp sig från sitt arbete. Nu kunde hon leva på sitt författarskap. Hennes böcker
sålde bättre och bättre, både i Sverige och utomlands, och med tiden blev hon en
av sin tids mest kända svenska författare.

Bildtext som förklarar den stora
bilden. Lunteni que net volupti
atistiume res audis voluptame
pa velendame experciae velloris
aciunt. Xim reptur? Cab iduciet
que modit haris nos vent et
latibus, corum sero imus in cum
dendis natest
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Sammanfattning
Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Geim och Novoselovs har lagt grunden
till fortsatt forskning och framtida tillämpningar på grafen.
Grafen har teoretiskt varit känt sedan länge, och det upptäcktes redan på 1940
talet med elektronmikroskop. Man började experimentera med metoder för
framställning av grafen ungefär 1990, men innan Geim och Novoselovs arbete
misslyckades detta. Deras tejpmetod har dock visat sig svår att använda för att få
fram större sammanhängande lager av grafen. Det finns flera metoder som
utvecklats sedan dess. Till exempel kan man låta grafen »växa« fram genom en
ordnad avlagring på en yta av något annat ämne. Än så länge är det trots det svårt
att framställa grafen i stor skala och det kan endast framställas i laboratorier. Det
är också mycket dyrt.

När får man idéer?
Har du märkt att det ibland är
svårt att gå fort, att man gärna
saktar ner, om man tänker riktigt
mycket? Finns det olika tider på
dygnet som det är vanligare att
man får idéer? Eller är det
situationen som spelar roll för
hur lätt man kommer på idéer?

De berättande faktatexterna om olika Nobelpristagare innehåller samma

Egenskaperna hos materialet grafen är alldeles unika. Till exempel leder det
elektricitet och skulle därför kunna användas i dagens elektronikkomponenter
som till exempel transistorn. Transistorn är en elektrisk komponent som kan
förstärka en svag ström (eller spänning) så att den blir många gånger större.
Transistorn finns i alla elektriska apparater, till exempel mobiltelefoner, datorer
och bilar. Så om dagens transistorer skulle kunna ersättas med grafentransistorer
skulle datorn kunna bli ännu snabbare och mindre.

struktur och uppgifter som elevhäftet med Alfred Nobel. Faktatexterna ger

Grafen släpper också igenom synligt ljus. Ljuspaneler och solceller är därför
troliga tillämpningar. Strukturen hos grafen, hönsnätmönstret, gör det också
möjligt att bygga extremt känsliga detektorer, till exempel för farliga gaser. Minsta
molekyl som fäster på den perfekta ytan kan upptäckas. En annan teknisk
användning av det täta mönstret är att man skulle kunna utveckla olika typer av
filter, till exempel vattenfilter som kan filtrera bort salt, vilket skulle kunna göra
att vi kan använda havsvatten som dricksvatten lättare än idag. Materialets styrka
är också en viktig egenskap och genom att förstärka olika plastmaterial med grafen
kan man få fram superstarka kompositmaterial, vilka man kan göra tennisrack av.
Dessa material skulle även kunna ersätta olika metaller i till exempel flygplan.
Andre Geim föddes 1958 i Sochi i dåvarande Sovjetunionen. Han blev antagen
till Moskvas Institut för fysik och teknologi efter sina grundstudier, och han
doktorerade 1987. Genom sina goda språkkunskaper i engelska fick han från 1990
möjlighet att jobba på olika universitet i Europa. Det första europeiska universitet
han var på, i England, gav honom helt nya möjligheter att fokusera på vetenskaplig
forskning, jämfört med att sitta fast i det tungrodda systemet på universitetet i
Moskva. Geim byggde snabbt upp ett rykte om sig att vara en nyskapande och
kreativ experimentalist i forskarvärlden. Så småningom hamnade Geim i Neder
länderna där han träffade Novoselov, som blev hans forskningskompanjon. Geim
fick också ett nederländskt medborgarskap under sin tid där, men trots detta
tackade han nej till flera erbjudanden om att bli professor i Nederländerna, då han

eleverna möjlighet att studera de idéer entreprenörerna har förverkligat, hur
det var möjligt och vilken nytta idén har haft för människor och samhälle.

Bildtext som förklarar den stora
bilden. Lunteni que net volupti
atistiume res audis voluptame
pa velendame experciae velloris
aciunt. Xim reptur? Cab iduciet
que modit haris nos vent et
latibus, corum sero imus in cum
dendis natest
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Texterna finns på nobelmuseum.se och ungforetagsamhet.se.
Det var synd att denna metod inte fanns då Roth själv gick i gymnasiet under
1960talet. Han bodde då i New York och hoppade av gymnasiet trots att båda
hans föräldrar arbetade som gymnasielärare. Anledningen till att Roth hoppade
av gymnasiet och inte fick någon gymnasieexamen, säger han själv, berodde på att
han var understimulerad i skolan. Utan examen var det näst intill omöjligt att
komma in på universitetet. En professor tyckte ändå att Roth skulle ansöka. Han
hade tidigare tagit helgkurser i teknik på universitetet och räddningen blev de
rekommendationsbrev som hans lärare skrev. Genom dessa fick han en plats på
universitetet.
Efter sin examen i New York flyttade han tvärs över landet till Kalifornien.
Där började han att doktorera i hur man med matematikens hjälp kan förstå vilka
konsekvenser olika valmöjligheter för med sig för de inblandade.
Så småningom fick Roth en tjänst som professor vid Harvard Buisness School
i Boston. Som professor har Roth lön från universitetet och pengar från staten för
kostnader i samband med sin forskning. Han har även tillgång till egna studenter,
doktorander, forskningsassistenter och andra kontakter. Den forskning som Roth
bedriver, att tillämpa matematiska metoder på verkliga problem, kräver ingen dyr
laborationsutrustning, utan istället kraftfulla datorer och nära samarbete med
människor med rätt kompetens.

När får man idéer?
Har du märkt att det ibland är
svårt att gå fort, att man gärna
saktar ner, om man tänker riktigt
mycket? Finns det olika tider på
dygnet som det är vanligare att
man får idéer? Eller är det
situationen som spelar roll för
hur lätt man kommer på idéer?

Nedan följer en sammanfattning i fråga om vad eleverna tränar på och blir
medvetna om.

Ett annat problem som hans team löste med hjälp av matematiska metoder var
hur matchningen mellan nyexaminerade läkare och sjukhus kunde förbättras. I
USA hanteras matchningen av lediga tjänster och ansökande läkare i ett centralt
system. Målet är att fördelningen ska bli så stabil som möjligt, så att inte läkarna
eller sjukhusen efter en kort tid vill ändra sina val. Men när det började bli fler och
fler kvinnliga läkare uppstod det problem. Antalet läkarpar som ville ha tjänst på
samma ort ökade. Att även läkarna hade önskemål, och inte bara sjukhusen,
klarade inte systemet av. Roth och hans kollega Elliott Peranson ombads titta över
systemet och förbättra det för att det skulle bli mer stabilt. Hur kunde man få
både läkarna och sjukhusen att känna sig nöjda?
Tillsammans gjorde Roth och Peranson om matchningssystemet. Det nya
systemet tog hänsyn till både läkarparens och sjukhusens önskemål vid
placeringen. Därmed fick sjukhusen anställda med rätt kompetens, samtidigt som
läkarna fick arbetsplatser som uppfyllde deras önskemål. Nu blev det en stabil
fördelning, de flesta var nöjda och ville inte längre byta. De unga läkarna slapp
välja mellan familj och karriär.
Roths metoder har även använts vid organdonation. Många människor vill
donera en njure till släktingar som är i behov av njurtransplantation. Ibland går
det inte eftersom de har olika immunsystem. Med Roths metod kan man matcha
villiga donatorers njurar med personer som behöver en ny njure utan att de är
släkt med varandra men med så matchande immunsystem som möjligt.

Bildtext som förklarar den stora
bilden. Lunteni que net volupti
atistiume res audis voluptame
pa velendame experciae velloris
aciunt. Xim reptur? Cab iduciet
que modit haris nos vent et
latibus, corum sero imus in cum
dendis natest
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U PPG I FT 1

Vilken idé förverkligade
entreprenören
att lära sig mer. När hon till slut lyckades spara ihop tillräckligt med pengar, läste
hon kemikurser på universitetet samtidigt som hon arbetade som läkarsekreterare
och kemilärare på högstadiet. Hon var den enda kvinnan i sin kemiklass.
Under andra världskriget var många av männen ute i krig och det blev lättare för
kvinnor att ta sig in på arbetsmarknaden. 1944 fick Elion, tack vare ett tips från
sin pappa, anställning på ett läkemedelsföretag. Just det här företaget åter
investerade hela vinsten i forskarnas laboratorium och i biblioteket. Det var också
ett av de första läkemedelsföretagen som anställde forskare. Forskarnas uppdrag
var att hitta nya mediciner som kunde bota allvarliga sjukdomar. De blev lovade
att de skulle få möjligheter att utveckla sina egna idéer. Äntligen hade Elion
lyckats ta sig in på rätt ställe. Här skulle hon få tillgång till olika kemikalier och
modern laboratorieutrustning (pipetter, mikroskop och olika nyuppfunna
apparater för att till exempel analysera kemikalier). Hon skulle därmed få
möjlighet att utveckla nya mediciner – och kanske skulle hon lyckas förverkliga
sin dröm om ett botemedel mot cancer.
Forskningsledaren som Elion arbetade för hette George Hitchings. Han gillade
inte den traditionella metoden som användes för att hitta nya mediciner. Den gick
ut på att rena fram naturliga ämnen och sedan helt enkelt testa om de fungerade
eller inte. Hitchings ville att man istället skulle satsa på att ta reda på hur
processer i cellen fungerade och att man med hjälp av den kunskapen sedan skulle
utveckla nya mediciner. Detta sätt att arbeta passade Elion. Hon ville ha svar på
frågorna hur och varför. När företaget väl hade tagit patent på hennes upptäckter,
fick Elion både skriva om sina resultat och sprida dem till andra forskare på olika
konferenser. Hon byggde upp ett stort nätverk av forskarkollegor från andra
forskningsinstitut som diskuterade och utbytte idéer och resultat.
Elion började med att undersöka vad som påverkar cellers förmåga att föröka
sig (delas). Cancerceller är farliga eftersom de förökar sig extremt snabbt och
okontrollerat. När en cell ska dela sig och bli till två celler måste DNA kopieras på
rätt sätt, annars dör cellen. Elion och Hitchings hypotes var att de snabbt
förökande cancercellerna borde vara mycket känsligare för störningar i
kopieringsprocessen än normala celler. Elions första uppgift var att ta reda på
viktiga steg i kopieringsprocessen och sedan hitta ett sätt att störa den. Om deras
hypotes var rätt skulle de snabbväxande cellerna dö och de normala överleva.
Det blev många sena kvällar och ofta helgarbete. Elion gifte förlovade sig tidigt
men hennes fästman dog strax efteråt av en. Ytterligare en gång hade hon fått
uppleva hur betydelsefull en upptäckt är för skillnaden mellan liv eller död. Hon
gifte aldrig om sig och fick ingen familj, utan arbetar istället ännu mera.
Det visade sig att Elion och Hitchings var inne på rätt spår. Elion kom under sin
tid på företaget att ta fram flera nya betydelsefulla mediciner som alla byggde på
kunskapen om hur celler förökar sig. En av de första medicinerna som hon

När får man idéer?
Har du märkt att det ibland är
svårt att gå fort, att man gärna
saktar ner, om man tänker riktigt
mycket? Finns det olika tider på
dygnet som det är vanligare att
man får idéer? Eller är det
situationen som spelar roll för
hur lätt man kommer på idéer?

Tack vare PCRmetoden kunde man nu börja undersöka hemligheterna i
arvsmassan på ett snabbare sätt. Det var banbrytande för det nya forsknings
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När får man idéer?
Har du märkt att det ibland är
svårt att gå fort, att man gärna
saktar ner, om man tänker riktigt
mycket? Finns det olika tider på
dygnet som det är vanligare att
man får idéer? Eller är det
situationen som spelar roll för
hur lätt man kommer på idéer?

Vilken nytta har
entreprenörens idé haft?
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…läsförståelse.

Hur det gick till när entreprenören
förverkligade sin idé.
Begreppens innehåll och betydelse (i
fråga om resurser).
Hur resurser kan bli
framgångsfaktorer om de används
på effektiva sätt.

… förmågan att förstå och
använda begrepp.

… förmågan att
sammanfatta och resonera
kring konsekvenser.

Vad samhällsnytta är, samt hur dess
effekter kan verka på olika nivåer
(individ och samhälle), samt i tid
(kortsiktiga, och långsiktiga
perspektiv)för människa, samhälle
och natur.
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När får man idéer?
Har du märkt att det ibland är
svårt att gå fort, att man gärna
saktar ner, om man tänker riktigt
mycket? Finns det olika tider på
dygnet som det är vanligare att
man får idéer? Eller är det
situationen som spelar roll för
hur lätt man kommer på idéer?

Kopplingar till Lgr 11

Yunus började låna ut små summor pengar till fattiga. Inledningsvis var det
många kritiker som tyckte att Yunus var dumdristig. Argumenten mot att låna ut
pengar till fattiga var många. Exempelvis hävdades att fattiga inte skulle betala
tillbaka sina lån eller att de inte var tillräckligt utbildade för att använda pengarna
till saker som skulle hjälpa dem att ta sig ur fattigdomen. Yunus själv var över
tygad om att även fattiga, om de bara fick möjligheten, skulle använda sina pengar
på ett klokt och ansvarsfullt sätt.
Låneverksamheten växte och fick fler och fler kunder. Några år senare, i början
av 1980talet, tillät den bangladeshiska regeringen Yunus att bilda en egen bank
verksamhet. Den riktade sig till de de absolut fattigaste. Yunus kallade verk
samheten för Grameen Bank. Det betyder på svenska ungefär »banken från byn«
eller »byabanken«. Namnet valde han eftersom banken riktade sig framförallt till
människor i mindre byar på landsbygden.
Det första lånet som Yunus använde för att hjälpa fattiga beviljades av Janata
Bank, en statlig bangladeshisk bank. Vid ett senare tillfälle kom Yunus i kontakt
med vd:n för en annan bank, Bangladesh Krishi Bank (BKB), som hjälpte Yunus
att etablera en experimentell filial (ett avdelningskontor) till BKB. Till slut
utvecklades denna experimentella filial till att bli ett självständigt bankinstitut.
Detta skedde med stöd från den bangladeshiska regeringen år 1983. För att
finansiera bankverksamheten förlitade sig Grameen Bank till en början på bidrag
från välgörenhetsorganisationer, bland annat den amerikanska stiftelsen Ford
Foundation.
Grameen Bank gjorde det på flera sätt lättare för fattiga att ta och betala

Vad som menas med att vara
entreprenör.
Uppgiftens innehåll och upplägg.

Bildtext som förklarar den stora
bilden. Lunteni que net volupti
atistiume res audis voluptame
pa velendame experciae velloris
aciunt. Xim reptur? Cab iduciet
que modit haris nos vent et
latibus, corum sero imus in cum
dendis natest
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så småningom fram till en ny typ av bankverksamhet, som tillät även mycket
fattiga människor att låna pengar.
Enligt Yunus gjorde många traditionella banker det svårt eller omöjligt för
fattiga att låna pengar. För att ta ett lån krävs för det mesta att låntagaren fyller i
olika blanketter. Yunus hävdade att de människor han ville hjälpa oftast var
analfabeter (personer som inte kan läsa eller skriva) och därför inte kunde fylla
i bankernas blanketter.
Dessutom kräver traditionella banker oftast en så kallad »säkerhet«. Det
betyder att den som lånar pengar måste ha exempelvis ett hus eller en bil, som är
värd ungefär lika mycket som den summa pengar personen vill låna. Om den som
lånar pengar sedan inte betalar tillbaka sitt lån i tid kan banken ta huset eller bilen
istället. På så sätt får banken tillbaka något som är värt lika mycket som de lånade
pengarna, även om den som lånar inte kan eller vill betala tillbaka. Yunus
påpekade att de absolut fattigaste inte hade någon säkerhet, eftersom de inte ägde
någonting som var värt så mycket pengar.
Yunus tyckte att det här var ett problem. Yunus menade att bankernas system
var utformade så att endast redan rika människor kunde ta lån. Varför fanns det
ingen bank som hjälpte de absolut fattigaste?

… förmågan att beskriva
och sammanfatta.
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Mot slutet av sommaren hade Mullis bestämt sig för att testa sin idé. En vän, den
enda som trodde på idén, föreslog att Mullis skulle säga upp sig, vänta ett tag,
sedan få allt och fungera, fixa patent och bli rik. Företaget han arbetade på trodde
ju ändå inte på idén. Men Mullis nappade inte. Han hade redan beskrivit idén för
många på företaget, och han var rädd för att om han lyckades – om det blev en
kommersiell framgång – så skulle företagets jurister jaga honom för evigt eller tills
han förlorade.
I september gjorde han sitt första försök. Tack vare att han arbetade på
företagets laboratorium hade han tillgång till allt han behövde. Han tog ett
provrör, tillsatte det DNA som han ville kopiera och sådana korta sekvener av
DNA:et som hans företag tillverkade. Han kokade tuben, lät den svalna, tillsatte
enzym, skruvade åter korken på provröret och ställde den i en inkubator som höll
37°C. Han hoppades att DNA:et nu skulle stå och kopiera sig själv under natten
eftersom han inte ville skruva av korken för att tillsätta det värmekänsliga
enzymet gång på gång. Nästa dag gick han tillbaka till labbet för att se om han
kunde se bevis på att hans DNAsekvens hade kopierat sig själv. Det syntes
ingenting. Motvilligt insåg han att han skulle behöva göra proceduren gång på
gång, hela 3o gånger.
Han fortsatte att experimentera lite till och från under tre månader utan att
lyckas. Till slut förstod han att det måste vara något fel på DNA:et som han
försökte kopiera. Han bestämde sig för att använda ett annat DNA. Den 16
december samma år, 1983, lyckades han för första gången att kopiera DNA med
hjälp av sin PCRmetod.
Mullis skrev då patentet för PCRmetoden: metoden som gör att man snabbt
kan kopiera den bit DNA som man vill undersöka. Han skrev att rättigheterna
skulle gå till företaget han arbetade på snarare än till honom själv. Företaget hade
all teknisk utrustning, all personal och all litteratur som han behövde för att
förverkliga sin idé.

E LEVE R NA B LI R M E DVETNA OM:

Bildtext som förklarar den stora
bilden. Lunteni que net volupti
atistiume res audis voluptame
pa velendame experciae velloris
aciunt. Xim reptur? Cab iduciet
que modit haris nos vent et
latibus, corum sero imus in cum
dendis natest
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biblioteket för att se om någon annan hade beskrivit en liknande process, men
han hittade inte något. Han frågade kollegorna. De hade inte heller hört om något
liknande. Han kände sig allt mer entusiastisk, till skillnad från kollegorna som
trodde att det bara var ytterligare en av hans galna idéer som vid närmare
eftertanke inte skulle kunna realiseras. Men den här idén var annorlunda. Varje
steg hade, var för sig, redan visat sig fungera. Det visste Mullis, som kommit i
kontakt med de olika stegen antingen genom sin utbildning, arbetet i företagets
laboratorium, artiklar i vetenskapliga tidskrifter eller i diskussioner med andra.
Det var bara det att ingen tidigare hade kommit på att man skulle kunna sätta
samman de olika stegen på det här sättet.

U PPG I FT 2

Hur förverkligade
entreprenören sin idé?

E LEVE R NA FÅR TRÄN I NG I…

Då du arbetar med de breättande faktatexterna om Nobelpristagarna , så
arbetar du med de delar i värdegrunden, uppdrag, övergripande mål och

Bus dollabore, autendaepra
velestiur, consers pissimu
sdantur?
Harum aut apidus iunt as
andit, sinus mostemost vollaut
moluptis abor a voluptat ipitiusci
dollesequae core, odis dit et
dolupti doleste officiunt, aut
odignis exere volor mintin nos
sandem imin est quia imet litias
vollictur sit quiduscid exera
ipisqua spiene nonse verfero
quo consecus dolupta tiust, se
es rectibusa que sam
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riktlinjer som redovisas på sidorna 4–5.
Gällande kursplanerna med ämnens syfte, centrala innehåll och kunskaps
krav kan du göra ytterligare kopplingar till läroplanen beroende på ämne
och vilken entreprenör undervisningen handlar om.
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Framgångsfaktorer för entreprenörer
Marknaden

Ekonomiska förutsättningar

Infrastruktur

Teknologi

Arbetskraft

Kontakter

Lagstiftning som patent

Utbildning och erfarenhet

Andra framgångsfaktorer

Saknar du någon resurs eller orsak till entreprenörens framgång? Utveckla din tanke.
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KOPI E R I NG SU N DE R LAG

KOPI E R I NG S-

MALL FÖR R E DOVISN I NG

U N DE R LAG

Utgå från mallen när du redovisar eller lyssnar på redovisning om
entreprenören och den förverkligade idén.

1. Vilken idé förverkligade entreprenören?

2. Hur förverkligade entreprenören sin idé?
Marknaden
Ekonomiska förutsättningar
Infrastruktur
Teknologi
Arbetskraft
Kontakter
Lagstiftning
Utbildning och erfarenheter
Andra framgångsfaktorer?

3. Vilken nytta har den förverkligade idén
för människor och samhälle?
(Individ-samhälle, kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser.)
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E NTR E PR E NÖR I E LLA FÖR MÅG OR
KOPI E R I NG SKR EATIVITET

Förmågor i nyfiken
het och tänkande som
leder till förverk
ligande av något nytt
och/eller värdefullt.

PROB LE MLÖS N I NG S
FÖR MÅGA

Förmågor att
identifiera möjlig
heter och omvandla
idéer till handling.

SAMAR B ETS
FÖR MÅGA

Förmågor i till
exempel
informations
hantering och
kommunikation för
att tillsammans med
andra nå fram till
goda resultat.
KOM M U N I KAT ION

Förmågor i konsten
att presentera till
exempel sina
kunskaper.

N IVÅ 1

N IVÅ 2

N IVÅ 3

Du kan utifrån
uppgift komma på
konstruktiva idéer.
Du prövar idéer och
kan formulera en
tydlig (bärande) idé
som går att arbeta
vidare med.

Du har flera
konstruktiva idéer.
Efter att ha
resonerat kring föroch nackdelar med
de olika idéerna
arbetar du vidare
med den idé du
tycker verkar mest
fördelaktig.

Du kan utifrån fakta
resonera kring hur
din idé skulle
fungera/se ut/verka
i praktiken.
Din idé tillför i
praktiken något
nytt/oväntat som få
förväntat eller
föreställt sig.

Du löser problem som Du har medvetet
dyker upp under
använt resurser*
arbetets gång.
effektivt.
Du använder tiden väl Då frågor, problem
– håller tider,
eller möjligheter
fokuserar på ämnet
visar sig, hanterar
och lösningar.
du dem till exempel
genom att ta
kontakt med någon
som kan hjälpa dig
vidare och/eller sökt
lösningar i littera
tur, datasökning.

Du hittar fram
gångsrika lösningar
och har tankar kring
hur du kan lösa
liknande problem i
kommande projekt.

Du samarbetar kring
arbetsuppgifter med
klasskamrater och
lärare. Du följer
instruktioner och
deltar i arbetet.

Du tar ofta initiativ i
samarbeten. Du
kommer till
exempel med
förslag, bekräftar
andras idéer eller
ställer frågor som
leder arbetet vidare.

Ibland leder du
arbete, ibland följer
du med i arbetet. Du
är aktiv i alla delar
av samarbetet –
framför allt då
arbetet visar sig
innehålla problem
eller utmaningar.

Du presenterar
relevant informa
tion på ett tydligt
sätt. Lyssnarna har
lätt att förstå det du
berättar.

Du kommunicerar
Genom din
med målgruppen.
presentation gör du
Det betyder att du
intryck på mål
anpassar informa
gruppen. De
tion och uttrycks
kommer ihåg din
medel till mål
redovisning/
gruppen. Du
produkt – gärna en
använder till
lång tid efter presen
exempel olika media,
tationen utförts.
uppmuntrar och
söker besvara
undringar.

*Tid, pengar, utrymme och kunskap.

Endast självbedömning
SJÄLVFÖRTROE N DE

Känsla i samarbete
och presentation av
produkt.

Jag känner mig nöjd
med mitt arbete och
känner att jag uppnått
de resultat jag ville
uppnå.

Jag känner mig stärkt
av arbetet och redo
visningen. Jag har lärt
mig viktiga saker om
mig själv och ämnet
jag studerat.

Jag känner att jag har
utvecklat mig i
arbetet – jag vågar
och kan mer än jag
kunde innan upp
giften genomförde.
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