
 

Möllevången som 

fältobservation och tema 
Ni ska under april göra en sociologisk studie kring stads-
delen Möllevången i Malmö. Ni arbeta i grupper på 3 – 4 
deltagare.  Ni ska fördjupa er i olika dimensioner av livet 
i stadsdelen och hur den upplevs av de som bor där. 
Det ni ska göra: 

Fältobservation på Möllevången: Observera, fota 
och intervjua på Möllevången under en ge-
mensam exkursion. (se vidare matris och 
instruktioner) 

 
Reportage som bloggposter: Publicera era bilder, 

intervjuer och observationer som kortare 
texter. Ni kan välja om ni vill göra flera korta 
bloggposter eller en längre sammanhängande 
artikel. Praktiskt: Publicera bilder och bifoga 
texter i vår FB-grupp. Sen tagga och publicera 
er lärare den på bloggen. När: Publicera efter 
hand, men deadline v18. 

 
 
Redovisning/analys: Gör en sociologisk analys på 

ett tema som har med sociologi och Mölle-
vången och göra. Här kan ni använda begrepp 
och teorier som ni lärt er under kursen för att 
fördjupa er förståelse. Stirra er inte blint på 
endast era fältobservationer utan använd allt 
material, statistik, artiklar och annat material. 
(se i matrisen och förslag på teman). När? 
V19—20 redovisar ni. 

 
Individuell redovisning på kommunikationskur-

sen: Ni gör alltså sociologiuppgiften först för 
att sen koncentrera  er på kommunikations-
uppgiften. Introduktion av uppgiften vecka 
18Vecka 20: seminarier/förpresentation/
feedback. Presentationer sker under V21 – 
v22. 

 
 
 

Uppgifter 

 

Katedralskolan i Lund 

Kursen sociologi S2a, S2b, S2c 

http://kattepamollan.wordpress.com/  

 

 

Kolla mer på bloggen  

kattepamollan.wordpress.com 

 

Teman att arbeta med: Historia, industrialisering, urbanisering och arbetarrörelsen 

Sociala klyftor 

Barn på möllan                                     Skolor 
Trygghet och otrygghet 

 
Segregation & Integration 

Finns det hipsters? 
 
Brottslighet   Gentrifiering 

Identitet och subkulturer 
 

Klass                            Barnfattigdom 
 

Etnicitet och mångkultur 

Alternativkultur  

Politisk aktivism 

Svart arbetskraft          MEDIABILDEN 

Partymöllan 

Emigration och migration 
Feminism 

HBTQ-aktivism 
 Småföretagande på möllan 
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FÄLTARBETE 
Elisabeth Högland nämnde olika teman för obser-
vationer på kring Möllevången? Jag försökte ut-
veckla dessa som förslag på olika uppgifter ni skulle 
kunna göra för att kartlägga och förstå platsen. An-
vänd gärna mobilkamera, men med ett visst hän-
synstagande 

Hur var det förr?  Hur är det nu? Läs in er i bak-
grunden, fråga äldre människor på möllan 
om deras minnen och upplevelser. Hitta 
lokaler som varit industrier? vad finns där 
idag? Iaktta platserna, folket som är där, 
torghandeln, vilka affärer, restauranger 
och caféer finns där. 

Arkitektur, byggnader, platser, hur de används 
staden, lukter och aktiviteter. Detaljstu-
dera, kolla in fasader, klotter, skräp, män-
niskor och allt. Leta efter spår i staden som 
exempelvis ”tuggummit i asfalten” som 
nämndes på föreläsningen. 

Hur används Möllan? Vilka är där? Vad gör 
de? Observera torghandel, cafélivet under 
de timmar ni är där. Prata med folk 

Hur pratas det om Möllevången? Kolla tidning-
ar och bloggar hur stadsdelen skildras och 
beskrivs. Kontrastera den ljusa bilden – det 
mångkulturella och bohemiska gemytet 
mot den mer mörka bilden med kriminali-
tet, missbruk, svart arbetskraft, klyftor, 
barnfattigdom och osäkerhet. När ni obser-
vera och intervjua försök hitta exempel på 
dessa motstridiga bilder 

Hur upplevs de som bor på Möllevången sin 
stadsdel:  

Elisabeth Högland beskrev mannen som såg 
Bergsgatan som ”sitt Grekland”. Vad finns 
det för andra upplevelser av Möllevången? 

Projekt Möllevången på beteendeinriktningen 

 

 

BESKRIVER 

 Fältstudie: Reportagen som ni publicera på bloggen 

 Redovisning: Att utifrån ett tema presentera en frågeställning/

problemformulering 

Redogörelser 

Fältstudie: Reportagen som ni publicera på bloggen 

 Redovisning: Att utifrån ett tema koppla frågeställning/problemformulering 

med en empiri, visa konkreta exempel… 

  

ANALYS: 

Begrepp, teori, modeller 

REDOVISNING 

Att utifrån ert tema och material använda relevanta sociologiska teorier, be-

grepp och modeller samt dra relevanta slutsatser ur litteratur, artiklar och 

statistik 

A 

Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika samhällsförhållan-

den, sociala strukturer och normer samt kategoriseringar av män-

niskor. 

 

Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur dessa 

påverkar människors villkor och hur människor påverkar sam-

hället. 

 

I beskrivningar och redogörelser använder eleven med säker-

het centrala begrepp, teorier och modeller samt förkla-

rar komplexa samband och drar välgrundade slutsat-

ser. Dessutom värderar eleven teorierna med nyanserade om-

dömen och argumenterar för deras styrkor och svagheter. 

  

Metod: 

Ni använder, bearbetar och hantera flera sociologiska metoder: 

Observation, fotodokumentation, textstudier 

,intervjuer, statistik 

 

Argumentation och diskussion: 

Du argumentera för dina slutsatser under redovisningen, du diskutera och 

ställer frågor under redovisningar, lektioner och handledning. Kommentera och 

diskutera i facebookgruppen och bloggen. 

 

 

Kulturmöten och sociala processer 

Fältstudie: Reportagen som ni publicera på bloggen 

  

Redovisning: Att reflektera kring sociala processer och kulturmöten 

  

Eleven söker och bearbetar med säkerhet information 

från olika källor samt värderar den 

med nyanserade omdömen. 

 

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och 

andras attityder, värderingar och handlingar. I diskuss-

ioner framför eleven välgrundade och nyanse-

rade argument för sina åsikter samt visar respekt för 

andras åsikter. 
  

Dessutom gör eleven välgrundade och nyanse-

rade reflektioner över kulturmöten och sociala processer. 
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