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Denna avhandling baserar sig på en fältstudie i två klasser på gym-
nasieskolans Byggprogram. Ungdomarna i dessa klasser har det ge-
mensamma i att de är unga män som valt programmet utifrån dels 
ett intresse för det yrke utbildningen förbereder för, dels ett ointresse 
för vad de uppfattar som plugg eller teoretiska studier. Studien hand-
lar om ungdomarnas liv och identitetsskapande i relation till kärn-
ämnena, vilka utgör ämnen som de endast undantagsvis ser någon 
större poäng med att läsa. Därigenom belyser studien frågor om 
motstånd och anpassning till dessa ämnen. En viktig utgångspunkt 
i dessa avseenden är att skolan är en social arena där mycket annat 
än undervisning i formell mening pågår och är av betydelse för ung-
domarna. 

Ronny Högberg är fil. mag. i Pedagogik och fil. kand. i Sociologi och 
är verksam som forskare vid Forskarskolan Pedagogiskt arbete, insti-
tutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet. 
Detta är hans doktorsavhandling.

ISSN 1654-2029
ISSN 1653-0101

ISBN 978-91-7393-543-2

R
onny H

ögberg 
 

 
M

otstånd och konform
itet    

Linköpings universitet

Linköping Studies in Pedagogic Practices. No 11
Department of Behavioural Sciences and Learning

Linköping 2009



Motstånd och konformitet    

Om manliga yrkeselevers liv och
identitetsskapande i

relation till kärnämnena

Ronny Högberg

Denna avhandling baserar sig på en fältstudie i två klasser på gym-
nasieskolans Byggprogram. Ungdomarna i dessa klasser har det ge-
mensamma i att de är unga män som valt programmet utifrån dels 
ett intresse för det yrke utbildningen förbereder för, dels ett ointresse 
för vad de uppfattar som plugg eller teoretiska studier. Studien hand-
lar om ungdomarnas liv och identitetsskapande i relation till kärn-
ämnena, vilka utgör ämnen som de endast undantagsvis ser någon 
större poäng med att läsa. Därigenom belyser studien frågor om 
motstånd och anpassning till dessa ämnen. En viktig utgångspunkt 
i dessa avseenden är att skolan är en social arena där mycket annat 
än undervisning i formell mening pågår och är av betydelse för ung-
domarna. 

Ronny Högberg är fil. mag. i Pedagogik och fil. kand. i Sociologi och 
är verksam som forskare vid Forskarskolan Pedagogiskt arbete, insti-
tutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet. 
Detta är hans doktorsavhandling.

ISSN 1654-2029
ISSN 1653-0101

ISBN 978-91-7393-543-2

R
onny H

ögberg 
 

 
M

otstånd och konform
itet    

Linköpings universitet

Linköping Studies in Pedagogic Practices. No 11
Department of Behavioural Sciences and Learning

Linköping 2009


