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Abstract 
 

Lewis Carrolls Alice i Underlandet (1865) är en berättelse från en tid då könsnormer såg 

mycket annorlunda ut. Trots sin ålder är boken fortfarande mycket omtyckt. Studien avser att 

ta reda på vilka dessa könsnormer är och hur de speglas genom bokens protagonist. Studien 

utgår från en narrativ funktionsanalys som den kopplar till ett genusperspektiv. Analysen visar 

att Alice till ytan framstår som normbrytande men de underliggande strukturerna visar att 

Alice egentligen har en mer traditionell könsroll.  

 

Nyckelord: Genus, Barnlitteratur, Narrativ Analys, Barn och unga 
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Introduktion 
 

I Lgr 11 i avsnittet centralt innehåll, står det att undervisningen i årskurs 4 – 6 ska innefatta 

berättande texter för barn och unga från olika tider, från Sverige och övriga världen.  Det kan 

vara skönlitterära texter som framhäver människors olika identitets- och livsfrågor. Elever ska 

även lära sig tolka och förstå berättande texters budskap, språkliga drag och typiska 

uppbyggnad.  

Britta Stensson, lärare för årskurserna 1 - 5, skriver i Mellan Raderna – Strategier för en 

tolkande läsundervisning att sedan gud skapade människan har vi använt berättelser för att 

svara på frågor om oss själva, om livet och världen. Med berättelsen bygger vi upp vår 

identitet. Att reflektera över berättelser är en grundläggande del i skapandet av ens identitet. I 

alla kulturer används berättelser för att tilldela oss modeller för just identitetsskapande och 

handlingsmönster. Vår förmåga att tolka och förstå berättelser är en förutsättning för att skapa 

en djupare förståelse av våra liv och vår plats i världen. Vidare förklarar hon att om barn läser 

mycket berättelser så utvecklar de sin förmåga att ta andras perspektiv och förstå deras 

avsikter. Därför är det också viktigt att skolan använder berättande texter i sin verksamhet 

(2006, ss. 101–102). 

Litteraturvetaren och före detta professorn i svenska, Lena Kåreland, hävdar att vi idag 

tilldelar människor olika roller beroende på vilket kön de har. Barn i förskolan har redan 

utvecklat en medvetenhet om könsroller. Både flickor och pojkar i den åldern anser att det är 

finare och roligare att vara pojke. Könstillhörigheten är en mycket viktig del av 

identitetsskapandet för barnet. Attribut som styrka, rationalitet och aggressivitet är förknippat 

med mansrollen medan mjukhet, svaghet och känslosamhet förknippas med kvinnorollen. Så 

sent som 1960-talet fanns det en brist på rollförebilder för flickor i barnböcker. Såväl då som 

nu har det funnits maktstrukturer på samhällsnivå och individnivå. Med tiden har delade 

uppfattningar växt fram om vad som kan anses som manligt och kvinnligt (2015, ss. 177-179).  

Redan i förskolan finns mönster att uppmärksamma för hur flickor och pojkar ska vara menar 

Kåreland. Pojkarna tar oftast mest plats, bråkar och dominerar medan flickorna förväntas vara 

mer hjälpsamma och fogliga. Men det är inte bara i skolan som könsrollerna påverkar oss. 

Vilka yrkesval vi gör senare i livet påverkas också starkt av könsrollen som tilldelats oss 

(2015, s. 179). Sedan 1960-talet har barnböcker fått kritik för hur de tilldelar tjejer och pojkar 

traditionella könsroller. Till följd av detta kan man idag se fler kvinnliga karaktärer som 
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bryter mot de traditionella könsnormerna. Det kan ofta handla om starka och kaxiga flickor. 

Hur de olika könen uppträder, relaterar till andra och beskrivs av sin omgivning förmedlar 

sociala och kulturella föreställningar om flickors och pojkars roller i samhället. Barns 

förståelse för vad som är manligt och kvinnligt kan då påverkas. Därför är det viktigt att 

barnen också i litteraturen får lära sig att det finns många olika sätt att vara flicka och pojke 

på (2015, ss. 179– 80).   

I Lgr 11 i avsnittet om skolans värdegrund och uppdrag står det att skolan ska gestalta och 

förmedla jämställdhet mellan kvinnor och män. Ingen i skolan ska heller utsättas för 

diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller sexuell läggning (2011, s. 

7).  

Som Stensson förklarar så är berättelser en viktig del i skapandet av vår identitet.  Att lära sig 

tolka och förstå berättande texter är också nyttigt för elevens förståelse för sitt eget liv, andras 

liv och världen den lever i. (2006, ss. 101-102). Kåreland poängterar även hur en karaktär i en 

berättelse uppträder, pratar, tänker och hur den beskrivs av sin omgivning också målar upp en 

bild av vad det innebär att tillhöra ett visst kön (2015, s. 1). Jag har därför tänkt undersöka en 

mycket känd och omtyckt berättelse av Lewis Carroll, nämligen Alice i Underlandet. Jag vill, 

genom att synliggöra mönster för uppbyggnad av en litterär berättelse, undersöka hur 

protagonisten i den här boken skildras ur ett genusperspektiv.  

Syfte 
 

Alice i Underlandet är både en mycket populär och omtyckt berättelse. Alice i Underlandet 

gavs ut 1865. Det innebär att det är en berättelse från en tid då man såg annorlunda på 

könsroller i samhället. Som påtalats kan synen på kön som böcker förmedlar påverka barnen 

som läser böckerna, det jag vill undersöka är då vilken syn på könsroller som författaren 

medvetet eller omedvetet förmedlar i boken med följande frågeställningar: 

 

• Vilka könsnormer tilldelar författaren protagonisten i boken? 

• Hur är texten uppbyggd och vad betyder denna uppbyggnad för skapandet av 

könsidentiteten? 
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Disposition 
 

Studien kommer först att behandla vilken analysmetod som används och varför denna metod 

är lämplig, följt av en metodkritik där nackdelar med valet av metod tas upp. Sedan förklaras 

varför Alice i Underlandet är berättelsen som valts att utgå ifrån. Detta följs av ett 

litteraturavsnitt där tidigare forskning tas upp. Efter det finns en resumé av Alice i 

Underlandet. Sedan kommer studiens analysdel som behandlar studiens frågeställningar. 

Analysen kopplas sedan till en diskussion om frågeställningarna och resultaten från analysen.  

Metod 

Analysmetod 
 

Att undersöka en texts uppbyggnad eller form och struktur är typiskt för narratologin 

framhåller Kåreland. Det är en metod som kan användas för att studera berättandets natur, 

mönster och principer. Hon menar att man genom att studera dessa aspekter av berättande 

texters struktur kan synliggöra texternas bakomliggande regelsystem. Om man ska göra en 

narrativ analys med en inriktning på karaktärerna i en berättelse anser Kåreland att en narrativ 

funktionsanalys lämpar sig bra för detta ändamål (2015, s. 132).  

Den här metoden kan användas för att ta fram generella mönster för berättandet, berättelsers 

uppbyggnad eller tematik. Det som är intressant att leta efter är vilka roller eller funktioner 

karaktärerna i berättelsen har i handlingens intriger. Analysen kan också användas för att leta 

efter motsatspar i berättelsen som skapar spänningar mellan karaktärer. Dessa spänningar kan 

synliggöras genom att titta närmare på karaktärernas motiv för sina handlingar, protagonistens 

ansträngningar att nå sina mål och vilka hjälpare respektive motståndare som är inblandade i 

protagonistens strävan att nå sitt mål. Hjälpare och motståndare måste inte vara personer i 

berättelsen utan kan också vara exempelvis rådande värderingar. Att ställa upp karaktärerna i 

en berättelse i motsatspar är användbart då det kan bli tydligt vilka dolda motsättningar som 

finns i texten. Bakom den yttre konflikt eller strävan berättelsen gestaltar kan man då finna ett 

tema, textens centrala budskap, som ligger till grund för berättelsen (2015, ss. 168–169).   

Att anlägga ett genusperspektiv kan innebära flera olika saker beroende på vad man väljer att 

fokusera på. Enligt Kåreland kan det bland annat handla om att lyfta fram bortglömda 

kvinnliga författare eller så kan en politiskt inriktad studie göras med syftet att skapa 
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förändringar i samhället. Genusperspektivet är också relevant att använda för dem som vill 

undersöka hur barn- och ungdomsförfattare påverkats av de rådande könsrollsnormerna för 

den period när deras böcker skrevs. Både på samhälls- och individnivå handlar 

genusforskning ofta om att uppmärksamma maktstrukturer som markerar hur mycket värd du 

är som pojke och flicka och vilken status det manliga och kvinnliga könet har. Mer konkret 

kan det handla om kvinnors och mäns roller i olika sammanhang, vilka förväntningar som 

ställs på dem eller vad man förknippar de olika könen med för egenskaper eller beteenden. 

(2015, ss. 176-179). 

Studien kommer därför att genomföras med en narrativ funktionsanalys där fokus ligger på 

berättelsens protagonist. Det som undersöks är vilken funktion eller roll protagonisten har i 

handlingens intriger, vilket mål protagonisten har, hur protagonisten motiverar sina val och 

vilka protagonistens hjälpare samt motståndare är.  

Denna narrativa funktionsanalys kommer sedan kopplas till ett genusperspektiv där jag tittar 

på vilka könsnormer för protagonisten som träder fram i det mönster för berättandet som 

framhävs genom den narrativa analysen.  

Metodkritik 
 

Att analysera något innebär alltid att man väljer något man vill fokusera på, men att man 

förbiser annat som inte ligger i fokus. Det skriver Cato R. P. Bjørndal i Det värderande ögat – 

Observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning. Bjørndal menar att 

det är omöjligt att analysera allt i materialet. Istället skapar vi förenklade bilder av materialet 

genom att medvetet välja ut saker i innehållet vi finner relevanta. Oavsett vilken typ av analys 

man genomför så kommer det alltid vara så att vissa perspektiv eller information faller bort 

(2005, ss. 118–119).  

Kåreland menar att det finns en problematik inom genusforskningen när det kommer till att 

göra gränsdragningar för det biologiska och sociala könet. Begreppet ”Genus” representerar 

det socialt konstruerade könet medan man med begreppet ”Kön” syftar till det biologiska 

könet. Det blir problematiskt att bestämma var gränserna ska dras då Kåreland menar att 

könet konstrueras genom handlingar. Det är inte något på förhand bestämt utan är i ständig 

förändring. Vår identitet och genus skapas och upprätthålls genom de val vi gör och 

handlingar vi upprepar i olika sammanhang (2015, s. 178). Eftersom normerna för hur vi ska 

handla och välja förändras med tiden så förändras också ramarna för vad som anses som 
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kvinnligt och manligt. Eftersom analysen är tolkande så kommer resultatet troligtvis också att 

se annorlunda ut än om någon som växt upp med andra förutsättningar, sociala förhållanden, 

kultur osv. genomfört den här analysen.  

Val av berättelse 
 

Boel Westin, forskare inom barnlitteratur, förklarar i Barnlitteraturanalyser att Alice i 

Underlandet är en berättelse som utspelar sig i en drömvärld och i verkligheten. Det är en 

berättelse som skiftar mellan två dimensioner. Den här typiska formen för berättande där man 

beger sig in i det okända har funnits sen urminnes tider. Det är en berättandeform som kommit 

att prägla barn- och ungdomslitteratur. Det är på grund av att det ligger i berättandeformens 

natur. Resan en ung protagonist gör för att utforska sig själv och orientera sig i världen är ett 

berättelsemönster som inte kan slitas ut. Äventyret har blivit viktigt för barn- och 

ungdomslitteraturen och har funnits med sedan flera hundra år tillbaka. 

Dessa böcker är alltså influerade av ett klassiskt mönster för berättande som är mycket vanligt 

för barn- och ungdomsböcker. Mönstret är vanligt förekommande för att det är ett mönster 

som kan återanvändas och förbli relevant och intressant för läsaren.  Böckerna behandlar en 

protagonist som beger sig ut på ett äventyr i ett drömland där hon i sitt utforskande av sig 

själv och av världen runt om henne ställs inför olika identitets- och livsfrågor (2008, ss. 71-

81).  

Betydelsefulla skönlitterära verk är något som eleverna ska få ta del av i svenska ämnet enligt 

avsnittet centralt innehåll i Lgr 11. Därför blir den här boken också relevant för mig eftersom 

jag är blivande lärare för åk 4 - 6 i svenska.  

Litteratur 

Barnboken då och nu 
 

Långt tillbaka i tiden mellan åren 1400 – 1750 så bestod barnlitteratur till stor del av en 

uppsättning regler för hur man ska uppföra sig förklarar Kåreland. Dessa regler hade också en 

tydlig koppling till klass och kön. Dessa regler kunde variera i hög grad beroende på vilket 

klass stånd du tillhörde och om du var en pojke eller flicka. Det utkom också böcker som gav 

vägledning och råd om hur du skulle uppfostra dina barn. Att föregå med gott exempel var 
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något man ansåg vara en viktig faktor i barns fostran. Därför skildrades ofta barnen i 

litteraturen som lydiga och skötsamma i hopp om att det skulle smitta av sig på läsaren.  

Under 1800-talet såg man annorlunda på barn och barnuppfostran än man gör idag. Under den 

perioden så genomsyrades många texter av att vara av didaktiska eller uppfostrande natur. 

Dessa texter skulle ofta förmedla kunskap, ge moraliska insikter och berätta om levnadsregler. 

Det var också vanligt att texterna var religiöst präglade, med Gud som det överordnade till allt 

annat. Barnböcker var dock något mer sällsynt att alla barn hade tillgång till. Barnboken var 

förr en dyrare lyxvara som endast familjer som hade det bättre ställt kunde införskaffa. Istället 

för barnboken var det vanligt att man istället berättade historier för barn muntligt. Under tidigt 

1900-tal kunde fler barn få tillgång till barnlitteratur då man började upprätta barnbibliotek. 

Dock var det fortfarande många barn som inte fick chansen att spendera mycket tid med 

böcker. Under 1800- och en bit in på 1900-talet så såg man på barn som en nödvändig 

arbetskraft. De kunde få arbete i fabriker, inom jordbruket eller fungera som hjälpreda i 

hemmet. Att sitta och drömma sig bort i en bok var ett slöseri med tid då man ansåg det vara 

nyttigare för barnet att vara ute istället. Läskunnigheten bland unga ökade under mitten på 

1800-talet i och med införandet av allmän folkskola. Det ledde i sin tur till att produktionen av 

barnböcker ökade markant. (2015, ss. 15-21) 

Den underhållande och roliga aspekten av barnböcker hade problem att få ett ordentligt fäste i 

samhället under 1800-talet menar Kåreland. Det var moral och gott uppförande som 

genomsyrade bland annat svensk barnlitteratur. Några få undantag fanns emellertid, som 

klassikern Alice i Underlandet, skriven av Lewis Carroll. Boken som gavs ut 1865 gjorde 

genast succé och trycktes upp i många exemplar. Alice i Underlandet är värd att nämna ur ett 

historiskt perspektiv för att den öppnade dörrarna för något nytt inom barnlitteraturen och 

därför blev en viktig milstolpe. Anledningen till detta var att Carrolls skildringar inom 

nonsens-genren verkligen tog en unik position. Berättelsen har en speciell atmosfär som är 

både drömsk och surrealistisk. Men också mardrömslik ibland. Detta har inspirerat 

fantasyförfattare i senare tid. Carroll illustrerar hur verklighet och fantasi kan förhålla sig till 

varandra. I berättelsen finner man också flertalet lustiga ordlekar och parodier på engelsk 

barnpoesi och ramsor. Samtidigt kontrasterades detta mot karaktären Alice som är 

väluppfostrad och förnuftig.  
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Forskning om Alice i Underlandet 
 

Mycket forskning har bedrivits runt Lewis Carrolls bok Alice i Underlandet. Forskningen 

har bedrivits inom ämnen som naturvetenskap, psykologi, barn och familj, utbildning och 

genus. Däremot är det betydligt mindre forskning som genomförts med inslag av både 

barn och genus, utbildning och genus eller barn och utbildning. Jag hittade inte någon 

forskning som har gjorts med inslag av både utbildning och genusforskning med 

inriktning på barn i grundskolans lägre åldrar, vilket är inriktningen för denna studie. 

 

Carina Garland, doktorand i genus och kulturstudier, har gjort en analys av Alice i 

Underlandet utifrån ett genusperspektiv. Garland hävdar att Alice i Underlandet är en 

berättelse om illvilja. Genom Alice handlande i berättelsen speglar författaren sina behov 

av att förtrycka och kontrollera det motsatta könet. Garland använder maten och drycken 

som Alice hamnar i kontakt med som exempel på hur det manliga förtrycket och 

kontrollerandet av det kvinnliga könet manifesterar sig. Tittar man på det kvinnliga könets 

relation till mat i boken utifrån ett behovs- och sexualitetsperspektiv så visar författaren en 

rädsla för en aggressiv kvinnlig sexualitet. Med det menar Garland att författaren vill 

förtrycka det kvinnliga könet med rädsla för att det ska besegra det manliga. I Underlandet 

finns det ingen hunger och på så sätt nekas Alice upprepade gånger att tillfredsställa sin 

hunger när hon kommer i kontakt med mat. Maten representerar behov att tillfredsställa 

och författaren visar på ett kontrollerande beteende genom att neka Alice detta. Garland 

menar att Alice som protagonist inte har en aktiv roll utan en passiv roll, kontrollerad av 

författaren (2008).  

 

Natalie Ziarnik, Chef för barnavdelningen på Ela Area Public Library i Illinois, har inom 

utbildningsämnet undersökt den fiktiva litteraturens relevans för vetenskapen. Enligt Ziarnik 

är gränserna mellan science-fiction, fantasy och vetenskapen inte alltid så tydliga. Hennes 

studie blev inspirerad av en litterär genre som kombinerar både fiktion och vetenskap. I 

studien nämner hon Alice i Underlandet som föregångaren till genren och den bok som la 

grunden för att denna genre skulle kunna växa fram.  Ziarnik menar att fantasin är viktig för 

att vi ska inspireras till att göra vetenskapliga framsteg. Alice i Underlandets magiska inslag 

som att en dryck kan få en person att växa sig jättelik eller krympa sig pytteliten är idag bara 

fantasi. Men under tiden Alice i Underlandet skrevs gjordes flera filosofiska idéer eller teorier 

till verklighet genom vetenskapen. Ziarnik poängterar med detta det nära samspelet mellan 
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vår förmåga att fantisera eller filosofera kring något för att sedan göra det till verklighet 

(2015). Den här undersökningen har mindre relevans för studien och kommer därför inte 

diskuteras i någon större utsträckning i senare avsnitt. 

Genus och barnlitteratur 
 

Lena Kåreland förklarar i sin bok Modig och stark – eller ligga lågt: Skönlitteratur och genus 

i skola och förskola att samhället på senare tid kommit till insikt om hur viktigt det är att 

belysa genusrelaterade frågor. Både i läroplaner och styrdokument står det klart och tydligt att 

skolan har skyldighet att arbeta för jämställdhet mellan könen. Dock är skolan lika lite 

könsneutral som samhället i stort. Genus och våra genusrelationer skapar vi inte bara hemma 

på vår fritid. De skapas och upprätthålls också i skolan. Redan i förskolan är könet något som 

styr den sociala ordningen bland flickor och pojkar. Både hemmet och skolan kan räknas som 

sociala institutioner för flickor och pojkar att inta olika könsroller. I dessa institutioner deltar 

barnen i sociala spel om vad det betyder att vara pojke eller flicka och hur man ska vara eller 

bete sig i så fall (2015, s. 9).  

Vidare förklarar Kåreland att barn mycket tidigt blir medvetna om skillnader mellan kvinnor 

och män. Det är troligtvis så för att könsroller är strukturer som är svåra att förändra. En flicka 

inte äldre än 5 år gammal besitter redan en förståelse för att hon själv har en lägre rang än 

pojkar vad gäller könstillhörighet. Barn har i ung ålder funnit sig i att det manliga könet är 

överordnat det kvinnliga. Könsnormer som barn lär sig tidigt har inflytande på flera områden 

av deras liv, bland annat vilket yrke man bör syssla med om man är man eller kvinna. Det 

finns en föreställning både hos pojkar och flickor att pojkar presterar bättre än flickor i 

exempelvis idrott. Men normen att pojkar presterar bättre än flickor är ett fenomen som dyker 

upp i flera olika sammanhang. Det är vanligt hos både pojkar och flickor att nedvärdera de 

egenskaper eller sysslor som anses kvinnliga. Det är ett resultat av samhällets genusordning 

där sysslor och beteenden kopplas till det kvinnliga och manliga könet (2015, s. 10).  

Som Kåreland förklarar vad gäller yrkesinriktningar så är det vanligt för flickor att söka sig 

till yrken som har med undervisning, vård eller omsorg att göra. Till skillnad från flickor så 

vänder sig pojkar oftast till teknikinriktade yrken. Det är också vanligt att yrken som är 

dominerade av män också ger bättre betalt. Utseendet är en annan aspekt av 

genusproblematiken där flickor och pojkar ofta beter sig annorlunda. Flickor brukar vara 

utseendefixerade vid en tidig ålder. Både deras kropp och deras kläder har en symbolisk 

innebörd och är tydligt könskodade. Men också pojkar påverkas av kroppsfixeringen i dagens 
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samhälle och många pojkar intresserar sig idag för mode och styling. Samhällets 

genusordning formar vårat psyke. Det influerar våra mål, drömmar och begär. Hur vi 

betraktar det kvinnliga och det manliga har i grunden kopplingar till vår kultur och historia. 

Eftersom att genus formas i samspelet mellan individ och omvärld så är formandet av genus 

också beroende av vilket kulturellt och historiskt sammanhang detta sker i. Med tiden så 

förändras vår syn på vad vi tycker är acceptabelt beteende för de olika könen. Men huruvida 

barnen får möjlighet att ta olika positioner inom den genusordning som råder i samhället beror 

på vilka positioner som omvärlden erbjuder dem. Att ta ett genusperspektiv kan innebära att 

man då försöker se hur uppfattningar om det manliga och kvinnliga begränsar eller skapar 

möjligheter för flickor och pojkar att utvecklas. En påverkande faktor är hur vi bemöter och 

behandlar folk i vår omgivning (2005, ss. 11-12). 

Hur mycket barn och ungdomar läser skönlitteratur skiljer sig mellan flickor och pojkar. 

Enligt Kåreland så läser flickor mer än pojkar i alla åldrar. Pojkar och flickor har också skilda 

preferenser vad gäller genre. Flickor tenderar att läsa mest fiktionslitteratur medan pojkar i 

högre grad läser facklitteratur. En vana att läsa mycket litteratur leder till att läsaren utvecklar 

en medvetenhet om texters uppbyggnad, form och berättarteknik. Skolan har därför ett stort 

ansvar att förse barn och unga med litteratur för att öka deras läsintresse. Vilka böcker som 

erbjuds spelar också en viktig roll för hur eleverna kan utveckla sitt läsintresse och genustänk. 

Det är vanligt att unga läsare gärna läser böcker där huvudpersonen är av samma kön som 

läsaren själv. Detta har blivit ett problem speciellt för flickor då kvinnliga huvudkaraktärer 

har varit underrepresenterade inom barn- och ungdomslitteraturen som tas upp i klassrummen. 

Ett annat problem är könsrollernas inverkan på läsvanor för pojkar. Pojkar undviker att läsa 

böcker för att markera sin könsidentitet, en identitet som präglas av manliga och kvinnliga 

stereotypa föreställningar (2005, ss. 15-8).  

Under 1960-talet så kritiserades barnböcker som var tydligt könsuppdelade. Det fanns böcker 

som styrde pojkar och flickor mot olika intressen. Böckerna skilde sig i färgval, blått för 

pojkar och rosa för flickor. De skilde sig också innehållsligt där boken för pojkar visade bilder 

på exempelvis båtar, flygplan och bilar. Boken för flickor visade istället bilder på 

köksredskap, kläder och frukt (2005, s. 114). I förskolan idag menar Kåreland att barn har en 

god tillgång till böcker. De böcker som barnen läser är dock nästan uteslutande dominerat av 

svenska författare, med undantaget Walt Disney. De svenska författarna är alla väl etablerade 

inom branschen. De är alla författare som under en längre period präglat den svenska 

barnlitteraturen. Det handlar alltså om både barnboksklassiker från författare som Elsa 
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Beskow och mer nyutkomna böcker som är skrivna av kända författare som Gunilla 

Bergström (2005, ss. 118-119).  

Hur författare väljer att skildra män och kvinnor eller flickor och pojkar i sina barnböcker har 

stor påverkan på barns uppfattning om det manliga och kvinnliga. Den litteratur barn har 

tillgång till i förskolan är också en del av de erfarenheter som utgör och skapar deras 

könsidentitet. Böckerna i sig presenterar sociala mönster och kulturella värderingar som 

tillsammans speglar samhällets syn på vad som kan anses feminint samt maskulint. Ser man 

på det tvärtom så kan böcker med könsöverskridande roller eventuellt förvirra barnet. 

Kåreland menar att risken finns att författaren gör en skildring som inte är tillräckligt 

verklighetsnära för barnet. När man kritiskt granskar barnböcker med ett genusperspektiv är 

det viktigt att tänka på att det inte bara handlar om hur författaren har skildrat den verkliga 

världen. Det är också en fråga om i vilken utsträckning författaren skapar möjligheter för 

läsaren att upptäcka vilka sociala positioner som är möjliga att inta. Det är inte bara böckernas 

innehåll som är av intresse i en sådan undersökning. I texten finns också metaforer, relationer 

och mönster för exempelvis makt och längtan som är viktiga att uppmärksamma. Även om 

risken att förvirra barnet existerar så betyder det inte att barnböcker inte ska använda sig av 

könsöverskridande roller. Det positiva med att använda sig av karaktärer som bryter 

könsnormerna är att barnen kan se att det finns alternativ till sådant som de lärt sig ta för givet 

(2005, ss. 126-127).  

Den konventionella bilden av det manliga och kvinnliga beskriver män som starka och aktiva 

medan kvinnor beskrivs som flexibla och passiva. Det är den bilden som de flesta barnböcker 

förmedlar i förskolan menar Kåreland, men det finns såklart undantag. Det finns många 

aspekter av livet som skiljer flickor och pojkar åt i barnböcker. Pojkar och flickor leker 

annorlunda. Flickor är ofta mer estetiskt inriktade i sina lekar. Pojkar beskrivs oftare som 

nyfikna upptäckare medan flickor gärna håller sig hemma. Pojkar skildras ofta som det könet 

som trivs i en miljö fylld av konflikter, slagsmål och utmaningar. Pojkar är beskrivs också 

vara de som ges en större frihet än flickor. Det brukar därför också ha ett större 

handlingsutrymme. Mer primitiva beteenden som att revirmarkera hör också till det manliga. 

Det handlar ofta om att visa att man är störst och starkast och att inte låta sig besegras. Nära 

besläktat med revirmarkering är också vilka uttryck konflikter tar sig. Pojkar löser ofta 

konflikter med fysiskt våld i kontrast till flickor som oftare agerar diplomat. Kåreland hävdar 

att det är vanligare för flickor än för pojkar att bryta mot de traditionella könsrollerna. Ett 
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exempel Kåreland ger är att etiketten flickpojke inte existerar medan pojkflicka är en 

beskrivning som är positivt laddad (2005, ss. 130-133).  

Stensson poängterar även att barn kan ta till sig, tolka och förstå texters uppbyggnad och 

budskap olika bra beroende på hur långt i läsutvecklingen de har kommit. De barn som är 

duktiga läsare kan använda sina förkunskaper och tidigare erfarenheter för att koppla texten 

till andra texter eller till det verkliga livet. De kan ställa frågor när de läser texten, ifrågasätta 

och fundera på varför saker är på ett visst sätt för att bilda en djupare förståelse om 

bakomliggande budskap eller sådant som står mellan raderna. De har förmågan att med 

textens hjälp visualisera vad de läser genom att använda inre bilder. Duktiga läsare kan också 

tolka, förutsäga vad som ska hända och dra slutsatser om texten för att nysta upp textens 

underliggande teman. De lär sig sammanfatta de viktigaste tankarna om texter och kan hitta 

nya vägar att ta sig fram i texten om de inte förstår.  (2006, s. 29) 

Forskning om genus och barnlitteratur 
 

Katarina Barajas Eriksson, Professor på Linköpings universitet, har gjort en undersökning om 

hur man utifrån diskussioner om böcker elever läst pratar om genus i klassrummet. Ericsson 

utgick från ett diskursivt perspektiv i sin undersökning. Resultaten visade att både elever och 

lärare konstruerade genus i samspel med texterna men också i konversation om texterna. Det 

förekom att läraren medvetet eller omedvetet försökte styra in barnen i ett visst genustänk när 

de skulle läsa sina böcker. Detta kunde ske genom att läraren bland annat talade om för 

eleverna vilka karaktärer de borde försöka identifiera sig med. Några elever lyssnade på 

läraren medan andra valde att identifiera sig med andra karaktärer. Även om texterna i sig var 

relativt könsneutrala så var diskussionerna från lärarens sida ibland influerade av ett 

könsstereotypiskt tänk. Eriksson hävdar att det inte räcker med att texterna är inte är 

könsstereotypa för att personerna som läser texterna ska tänka på ett icke-könsstereotypiskt 

sätt kring dem. (2008, s. 14). 

Danielle Clode, doktor och interdisciplinär forskare, och Shari Argent, kandidat i kreativt 

skrivande, undersökte hur barn konstruerar kön i samspel med texter genom kreativt 

skrivande. Genom denna metod får barnen själva utforska konstruerandet av kön och sina 

karaktärer (2016, s. 36). Av undersökningen framkom det att barn i sitt kreativa skrivande 

gärna bestämde hur karaktärerna skulle vara och på vilket sätt de skulle handla innan de 

bestämde karaktärernas kön. Däremot verkade det finnas könsstereotypa kopplingar mellan 

karaktärerna beteenden och deras kön. Vissa av barnen tyckte att protagonistens kön bättre 
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kunde bestämmas utifrån berättelsens handling, fast de själva bestämde vilka sorts händelser 

som på ett bra sätt kunde bestämma könet på protagonisten. De hävdar att barn i litterära 

aktiviteter, vilket innefattar både läsande och skrivande, utforskar och konstruerar sin egen 

könsidentitet (2016, s. 41). 

Christian Eidevald har i sin undersökning om hur barn bemöts av personalen i förskolan 

uppmärksammat hur personalens könsstereotypiska föreställningar förstärker vissa beteenden 

hos barn. Studien är genomförd med en diskursanalys av gruppsamtal i förskolan och en 

feministisk poststrukturalistisk utgångspunkt (2009, s. 2). Resultaten från studien visade att 

det finns djupt rotade diskurser i förskolan om hur pojkar och flickor ska vara och inte vara 

och hur de blir bemötta. Dessa diskurser upprätthålls av både barnen, föräldrarna och 

personalen i verksamheten.  Exempelvis får pojkar oftare sin vilja igenom eftersom de anses 

tillhöra det könet som ofta tar en aktiv position. Eidevald menar att det egentligen inte finns 

några större skillnader mellan könen men att undantag när flickor och pojkar faktiskt beter sig 

liknande förklaras bort som att barnet är en avvikare. Om diskurser som förstärker bilden av 

pojkar och flickor som olika bibehålls så finns risken att de inblandade tar diskursen för sant 

och slutar reflektera över konsekvenserna av en sådan diskurs. Skolan är enligt Eidevald inte 

könsneutral. Verksamheten konstruerar ständigt en icke jämlik bild av könen vilket strider 

mot skolans egna styrdokument. (2009, ss. 165-167). 

Resumé 

 

Alice i Underlandet 
 

Den här berättelsen handlar om Alice som en vanlig dag på stranden upptäcker en vit kanin 

med väst och fickur som verkar ha väldigt bråttom. Hon skyndar nyfiket efter den ovanliga 

kaninen ner i ett kaninhål och faller av misstag ner i vad som visar sig vara en nästan ändlös 

tunnel ner till underlandet. I underlandet är ingenting sig likt. Alice växer sig jättelik och 

krymper sig liten efter att ha druckit och ätit av en underlig vätska och kaka. I sin förvirring 

gråter hon en sjö av tårar som hon efter att ha krympt sig själv får simma igenom för att ta sig 

vidare. Hon träffar ett sällskap djur som hon kapplöper med för att bli torr igen. Hon stöter på 

kaninen igen som av misstag leder Alice hem till sig där hon hittar en till mystisk flaska som 

hon dricker ur. Hon växer sig stor som ett hus men med kaninens hjälp lyckas hon krympa sig 

liten igen.  
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I sin krympta form beger hon sig vidare ut i skogen där hon träffar på en blå kålmask som 

röker pipa och prövar en magisk svamp som får henne att både växa och krympa. Senare 

möter hon en hertiginna med sin bebis och en solkatt. Solkatten leder henne vidare till 

marsharens hus där marsharen, sovmusen och hattmakaren har ett ständigt pågående tekalas. 

Efter att ha tröttnat på tekalaset tar hon sig vidare till drottningens trädgård. Hon får delta i 

krocketspel utan riktiga regler med den lättretade drottningen. Drottningen introducerar Alice 

för den falska sköldpaddan och gripen som berättar historier, sjunger visor och dansar med 

Alice. Plötsligt dras Alice in i en rättegång om vem som stulit drottningens bakverk. På grund 

av kungen och drottningens orättvisa beteende hamnar Alice i gräl med dem vilket leder till 

att hon döms till döden. Kortsoldaterna kastar sig över henne då hon plötsligt vaknar upp på 

stranden där hon först såg den vita kaninen springa förbi i all hast. 

Narrativ Funktionsanalys av Alice i Underlandet 
 

Alice inledande mål och motiv 
 

Alice som är bokens protagonist sätter hela berättelsen i rullning och det börjar med att Alice 

sitter på stranden en helt vanlig sommardag. Hon känner sig dock uttråkad för hon har 

ingenting att göra. Boken hennes syster tagit med sig var inte heller underhållande för den 

saknade bilder och prat. Inte förrän Alice börjar känna sig lite yr och trött dyker den vita 

kaninen lägligt upp. Eftersom Alice äventyr utspelar sig i hennes dröm kan den vita kaninen i 

väst ses som en signal på att Alice har somnat och äventyret är igång. Med andra ord sätter 

Alice bollen i rullning genom att först somna för att sedan sätta av efter den vita kaninen som 

skuttat upp till henne alldeles innan hon slumrat till.  

Inledningsvis verkar Alice inte ha något tydligt mål att övervinna eller besegra i som i de 

klassiska sagorna där prinsen ska rädda prinsessan eller dräpa draken som vaktar en skatt. Det 

läsaren vet är att Alice är uttråkad och trött. Hon vill sysselsätta sig själv, vilket kunde 

möjliggöras tack vare hennes livliga fantasi. I drömlandet tar äventyret sin början som Alice 

så gärna vill iväg på. När Alice faller genom kaninhålet så spekulerar hon kring nya 

spännande platser hon kan landa i. Hon säger exempelvis ”Jag undrar om jag faller rakt 

igenom jorden! Det ska bli kul att komma ut bland folk som går med huvet neråt!” (s. 15). Det 

kan tolkas som att Alice mål är att komma ifrån vardagens tristess eller det normala och 

utforska nya platser hon inte sett förut.  
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I berättelsens inledning dyker också protagonistens första hjälpare upp, den vita kaninen. 

Även om kaninen gör det omedvetet så hjälper han protagonisten att hitta till underlandet. 

Eftersom kaninen både klär sig och talar som en person så väckte det Alice intresse att följa 

efter den ner i kaninhålet. Man kan säga att den vita kaninen har en dubbel roll och även 

agerar motståndare eftersom Alice i sin jakt på kaninen leds in i problem eller hinder. 

Den nyanserade Alice 
 

Väl framme i underlandet möts Alice av sina första motståndare. I det här fallet fastnar Alice i 

ett rum med låsta dörrar som kaninen omedvetet lett Alice till. Den andra motståndaren som 

också kan ses som en hjälpare är omgivningen, eller en högre makt. Till en början verkar det 

hopplöst, dörren in till den vackra rosenträdgården är för liten för Alice att passera igenom. 

Men plötsligt har underlandet erbjudit Alice en lösning i form av en dryck som kan krympa 

henne i rätt storlek, ”…den här gången stod det en liten flaska på bordet, och den stod 

verkligen inte här förut” (s. 18). Den högre makten ger till och med instruktioner till Alice så 

hon lättare kan ta sig över de hinder som hon möts av. ”Runt flaskans hals satt en etikett med 

orden DRICK MIG, vackert textade med stora bokstäver” (s. 18). Trots att Alice befinner sig 

helt ensam i en främmande värld, som dessutom är mycket bisarr och för visso också 

skrämmande, så framstår hon som en modig, nyfiken och självsäker flicka. Hon förlitar sig 

starkt på sin logik, förkunskap och förmåga att resonera för att ta sig fram i underlandet. 

Exempelvis står det ”Drick mig” på flaskan, men Alice väntar med att dricka innehållet tills 

hon först försäkrat sig om att den inte är märkt med symbolen för gift. Efter det är känner hon 

sig självsäker och dricker ur flaskan (s. 18).  

Protagonisten är en nyanserad karaktär som visar att hon har flera olika sidor redan tidigt i 

berättelsen. Efter att ha krympt sig själv och upptäckt att hon glömt guldnyckeln på glasbordet 

så faller hon i gråt efter att ha gjort ett tappert försök att klättra upp för bordsbenet. Det tar 

inte lång tid innan hon får kontroll över situationen igen. Alice tar på sig rollen som ledare 

eller den person som ska fixa problemen som hon stöter på, samtidigt som hon tar på sig 

rollen som den svaga eller hjälplösa personen. I samtal med sig själv säger hon ”Hördudu, det 

är ingen idé att tjuta så där!” (s. 20). Sedan förklarar hon att hon ofta slår sig själv när hon inte 

skött sig ordentligt. Ibland går det så långt att hon själv börjar gråta, vilket verkar vara ett 

tecken på svaghet i den här berättelsen (s. 20). Denna personlighetsklyvning framträder även 

senare när Alice växt sig alldeles för stor för att kunna ta sig in till rosenträdgården. Hon 

brister ut i gråt och hamnar i en diskussion med sig själv igen. ”’Du borde skämmas’, sa 
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Alice, ’stora flickan ska väl inte lipa så här. Sluta genast med det där, hör du det!’. Men hon 

fortsatte ändå och fällde litervis med tårar…” (s. 25). Alice ger ytterligare exempel på att hon 

finner gråtande som ett tecken på svaghet när hon simmar i sjön av tårar. Hon tänker ”Om jag 

bara inte gråtit så mycket!” (s. 28), ”Nu får jag väl mitt straff och drunknar i mina egna tårar!” 

(s. 31). 

När Alice samlat sig själv igen dyker den högre makten lägligt upp och förser protagonisten 

med nästa redskap för att ta sig vidare i berättelsen. Än så länge framstår Alice som ganska 

hjälplös i sin omgivning. Som person är hon ändå modig och stark som vågar fortsätta 

utforska och upptäcka. Exempelvis tänker hon för sig själv ”Och det är ju för all del som det 

brukar vara när man äter kaka, men Alice hade precis upplevt så många märkliga saker att det 

verkade trist och tråkigt om livet skulle fortsätta som vanligt.”. Sett ur ett annat perspektiv så 

framstår hon snarare som en råtta i en labyrint där författaren förser sin protagonist med olika 

redskap för testa hur hon kan använda dem för att ta sig vidare (s. 20).  

Berättelsens huvudsakliga innehåll följer Alice och hennes resa genom underlandet. På sin 

resa möter hon karaktärer som ofta utmanar hennes uppfattning om hennes egen identitet, 

kulturella och sociala normer, rätt och fel och vad som är verkligt eller inte. Detta 

huvudsakliga innehåll handlar mycket om protagonistens utforskande av sig själv, av andra 

och av världen över lag. I den här delen av berättelsen får protagonisten möjligheten att 

utvecklas och växa i möte med underlandets olika invånare. 

Trots att berättelsen inte kommit speciellt långt så har Alice redan hunnit vara med om flera 

underliga och skrämmande upplevelser. Ingenting är ju som det brukar vara och i samband 

med detta börjar Alice ifrågasätta om hon verkligen är sig själv längre. Hon tänker för sig 

själv ”Jag undrar om jag blev bortbytt i natt? Jag får tänka efter: var jag verkligen densamma 

när jag klev upp i morse? Jag tror nästan att jag kände mej lite annorlunda. Men om jag inte är 

densamma så är nästa fråga: vem i hela världen är jag då?” (s. 25). Alice försöker testa sin 

teori genom att jämföra sig med sina kamrater från skolan. Utseendemässigt liknade hon 

ingen annan än sig själv tyckte hon. Sen testade hon hur mycket kunskap hon hade genom att 

räkna, nämna städer och sjunga visor. Alice mindes inte riktigt allt som hon trodde hon skulle 

minnas och antog därför att hon var bortbytt mot en av sina kamrater Molly, som inte kan lika 

mycket som henne. För Alice verkar utseende och kunskap vara två saker som för henne är 

väldigt viktiga i identitetsskapandet. Hon separerar sig själv från Molly utifrån mängden 

kunskap de båda besitter. Alice förknippar även vissa socio-ekonomiska förhållanden med 

identitet. Hon säger ”Jag måste vara Molly i alla fall, och då får jag bo i det där läskiga lilla 
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huset och nästan inte ha några leksaker alls att leka med, och fy, så mycket jag måste lära 

mej” (s. 26). Hur stort man bor, hur hemtrevligt ett hus är eller inte är, och hur många 

leksaker en person har, är ett sätt för Alice att skapa sin egen och Mollys identitet.  

Vuxna Alice tar nya perspektiv 
 

Efter att ha simmat runt i sina egna tårar ett bra tag börjar Alice bli trött. Hon ser en råtta som 

hon tänker att hon kan fråga om hjälp för att hitta land igen. I mötet med råttan får Alice inta 

rollen som det hjälplösa barnet igen. Alice är i underläge för hon vet inte hur hon hittar till 

land och hon har inte fysiken för att simma runt och leta speciellt länge heller. I samtalet får 

hon lära sig om ödmjukhet och att sätta sig in i andras perspektiv. För att kunna få råttans 

hjälp behöver hon bemöta råttan på ett respektfullt sätt så att hon kan få den hjälp hon behöver 

för att ta sig vidare. Till en början gör hon råttan mycket upprörd då hon inledningsvis frågar 

råttan ”Var är min katta?” (s. 32). Råttan blir vettskrämd bara ordet katt nämns, vilket Alice 

uppmärksammar och ber om ursäkt för. Råttan frågar Alice om hon själv skulle tycka om 

katter om hon var en råtta, på det svarar Alice ”Nej, kanske inte” (s. 32). Alice försöker sedan 

byta samtalsämne och beskriver kort sin grannes hund som är duktig på att ta död på råttor. 

Alice inser snabbt sitt misstag och ber vänligt råttan som nu simmat iväg att komma tillbaka, 

och att de inte ska prata mer om hundar och katter. Råttan vänder tillbaka och visar Alice 

vägen till land på villkoret att hon lyssnar på hans historia om varför råttan ogillar katter och 

hundar (s. 33). I mötet med råttan blir Alice sin egen motståndare då hennes okunskaper blir 

ett hinder för henne. Hon måste själv utveckla sin förmåga att ta andras perspektiv för att ta 

sig vidare. 

Efter att ha växt sig jättelik och gråtit en sjö av tårar så har Alice och ett sällskap mycket blöta 

djur samlats på en närliggande strand. Här uppvisar Alice ett mycket vuxnare beteende än 

tidigare. Hon befinner sig återigen i en svår situation men den här gången är hon lugn och 

sansad. Hon för en längre konversation med en papegoja i sällskapet som påstår sig vara äldre 

än Alice men vägrar tala om sin ålder. Istället för att bli upprörd eller irriterad så inser Alice 

att deras samtal inte kommer leda någonstans och lämnar honom ifred. Hon ifrågasätter inte 

heller råttans regler för kapplöpningen eller prisutdelningen med respekt för de andra 

deltagarna. ”Alice tyckte alltsammans var rätt löjligt, men alla såg så allvarliga ut att hon inte 

vågade skratta, och eftersom hon inte kom på något att säga bugade hon och tog emot 

fingerborgen med så allvarsam min hon kunde” (ss. 36-37).  
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Alice i en passiv roll 
 

Efter att ha skrämt iväg de andra djuren på stranden med prat om sin älskade katt så stöter hon 

på kaninen igen. Kaninen har som vanligt bråttom iväg men har tappat bort sina handskar och 

sin solfjäder. Alice märker att kaninen letar efter något och bestämmer sig för att hjälpa till att 

leta, eftersom hon är en hjälpsam person. När kaninen får syn på Alice så antar han att hon är 

hans piga. Kaninen skriker argt åt Alice att hämta hans handskar och solfjäder. Alice blir rädd 

för kaninen och sticker snabbt iväg åt det håll kaninen pekar (s. 48). Kaninen framstår här 

som en person med fördomar gentemot det kvinnliga och vad det innebär. Kaninen ser en 

flicka utföra en syssla som kan förknippas arbetet pigor gör och drar slutsatsen att Alice är en 

piga. Alice framställs det här sammanhanget som underkuvad av de fördomar kaninen 

projicerar på Alice. Kaninen talar om för Alice vad hon ska göra och hon följer kaninens 

order utan att tillrättavisa honom eller påpeka att han tagit fel person, vilket är ett passivt 

beteende. Alice själv säger ”Vilken överraskning när han begriper vem jag är! Men det är bäst 

att jag hämtar solfjädern och handskarna åt honom…” (s. 48). Alice roll blir att lyda och 

anpassa sig efter kaninen.  

Alice själv tänker annorlunda kring situationen. För henne är det inget konstigt att vara den 

hjälpsamma personen som springer ärenden åt andra. Det Alice hakar upp sig på är att det är 

just djur som bestämmer över henne, och inte människor. Medan hon springer ärendet åt 

kaninen tänker hon ”Så konstigt det känns att springa ärenden åt kaniner. Nästa gång blir det 

väl Lisa som skickar bud med mej.” (s. 49). Däremot uppmärksammar Alice i sina 

reflektioner att kaninens beteende inte är ett bra beteende. ””Men”, tänkte hon. ”jag tror inte 

att Lisa skulle få vara inomhus om hon körde med folk på det där sättet!”” (s. 49). Dock är 

hennes slutsats att den här typen av beteende inte skulle vara passande för ett djur. Med andra 

ord verkar Alice inte tycka att det är djuren som ska styra och ställa över människan. Hon gör 

inte kopplingen till att liknande beteenden förekommer mellan människor också. Hon 

reflekterar inte heller över om detta beteende är acceptabelt om det utövas mot henne av en 

annan person.  

Nyfikna Alice sätter nya mål 
 

Senare när Alice befinner sig i kaninens hem, tar barnet i Alice över igen. Från att ha haft 

rollen som den vuxna och mogna personen så går hon tillbaka till att vara det nyfikna barnet 
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som bara vill pröva och se vad som händer. Nyfikenheten blir för stark när hon ser den 

omärkta flaskan på bordet. Men efter att hon växt sig stor som ett hus ångrar hon kvickt sitt 

beslut. ”…som det nu är kan jag ju inte ens komma ut genom dörren… oj, vad jag önskar att 

jag inte hade druckit fullt så mycket!” (ss. 49-51). Alice egna nyfikenhet kan ses som både en 

hjälpare då den driver henne till att inte ge upp och fortsätta utforska underlandet, och den kan 

ses som en motståndare då nyfikenheten försätter henne i problematiska situationer som 

hindrar henne från att fortsätta sin resa. Även här kliver en högre makt in som hjälpare när 

Alice och de andra karaktärerna inte kan lösa problemet. Genom att förvandla småsten till 

magiska kakor kan Alice krympa igen och fortsätta sin resa (s. 57). Efter att ha klarat sig ut ur 

Kaninens hem helskinnad så söker hon skydd i en närliggande skog. Här stannar Alice upp för 

att tänka ut en plan och sätta nya mål åt sig själv. ”För det första, måste jag se till att bli min 

vanliga storlek igen, och för det andra vill jag hitta fram till den där ljuvliga trädgården. Den 

planen blir nog den allra bästa.” (s. 60). Tristessen verkar inte längre vara ett problem för 

Alice. Det hon längtar efter nu är att återgå till sin normala storlek och en lugn, vacker miljö 

som en trädgård.  

Utseende, beteende och identitet 
 

När Alice senare möter den blå Kålmasken så blir det tydligare att Alice har inre konflikter 

som hon ännu inte löst. Hon är fortfarande en ung person som håller på att utvecklas och hon 

har ännu inte riktigt lyckats greppa vem hon egentligen är. I samtal med Kålmasken så säger 

hon ”…jag vet det knappt själv, inte just nu… i morse när jag steg upp visste jag i varje fall 

vem jag var, men jag tror att jag måste ha förvandlats flera gånger sen dess.” (s. 64). För Alice 

verkar hennes storlek spela en viktig roll för hennes identitetsskapande. Det blir dock 

problematiskt för Alice att övertyga Kålmasken om detta då han är både ignorant och ohövlig. 

Hon säger ”Jag kan tyvärr inte förklara mej, för jag är inte mej själv, förstår du.” ””Nej, jag 

förstår inte”, sa Kålmasken” (s. 64). Alice försöker igen och säger ”Det är lite förvirrande att 

vara så många olika storlekar på samma dag.” (s. 64) Varpå Kålmasken svarar ”Det är det 

visst inte” (s.64).  

Det märks att Alice känner att det här är ett viktigt ämne då hon blir upprörd över att 

Kålmasken inte verkar sympatisera med henne. Trots att Alice tidigare sagt till sig själv ”För 

det första måste jag se till att bli min vanliga storlek igen…” (s. 60) så verkar hon nu inte alls 

like bestämd att nå sitt mål. När Kålmasken frågar Alice hur stor hon vill bli så svarar hon 

”Det är inte så kinkigt, med det är inte roligt att jämt ändra storlek…” (s. 68). När Alice 
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tidigare bestämt sig för att nå sin vanliga storlek så framgick det också att hon inte hade någon 

aning om hur hon skulle genomföra detta (s. 60). Alice har ingen plan för hur hon ska nå sitt 

mål och verkar därför inte se sig själv i en position att vara petig. Det framgår senare i 

samtalet att en anledning till varför Alice inte känner sig bekväm med sin nuvarande storlek är 

på grund av hur hon blir bemött av andra karaktärer hon träffat under tiden hon varit liten. De 

andra karaktärerna är enligt henne alldeles för lättretade (s. 69). Kålmasken i sin envishet och 

med sin snäsiga ton framstår först som en motståndare till Alice. Det kan tolkas som att 

kålmasken har en dubbelroll eftersom han också avslöjar svampens magiska egenskaper för 

Alice vilket gör det möjligt för henne att fortsätta sin resa. 

Lite senare i sitt möte med duvan markerar Alice att även om hon ännu inte riktigt vet vem 

hon är så är hennes identitet viktig för henne. Duvan säger ”Och vad spelar det för roll för mej 

om du är en liten flicka eller en orm?” (s. 74). Alice svarar ”Det spelar stor roll för mej” (s. 

74). I det här samtalet får Alice reflektera över på vilket sätt utseende i kombination med 

beteende skapar ens identitet. Duvan misstar Alice för en orm då hon fått en väldigt lång hals 

och antar då att Alice är ute efter hennes ägg. Alice förklarar för duvan att hon egentligen är 

en flicka, men att hon också äter ägg. Till det ge duvan som svar ”men om de gör det, då är de 

ju också ett slags ormar” (s. 74). Alice hade aldrig tänkt på det så förut och hade inget bra svar 

att ge duvan. Alice hamnar i en situation där hon märker att hennes identitet inte bara skapas 

av henne själv, men i dialog med andra också. Beroende på om det är Alice eller duvans 

perspektiv man utgår ifrån så kan en och samma person vara väldigt annorlunda.  

Efter mötet med duvan krymper Alice ner sig själv till sin rätta storlek igen. Men när hon 

strax därpå hittar ett hus som bara är någon meter högt bestämmer hon sig för att krympa sig 

liten igen. Hennes motivering till själv är ”Det duger inte att klampa in så här stor hos dem 

som bor där, vilka de nu kan vara, jag skulle skrämma vettet ur dem” (s. 75). Alice som 

äntligen har nått sitt mål att växa till sin ursprungliga storlek så hon kan känna sig som sig 

själv igen, ger upp en viktig del av sin identitet. Alice kliver in i rollen som den 

väluppfostrade och vårdande flickan igen då hon hellre passar in och tar hänsyn till vad andra 

föredrar i sin omgivning istället för att vara sig själv.  

Den nyfikna flickan blir den vårdande flickan 
 

Det är ännu en gång protagonistens nyfikenhet som är drivkraften i denna intrig. Alice står 

och beskådar huset när hon får syn på en betjänt med ett fiskhuvud komma springande. När 
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han knackar på dörren öppnas den av en annan betjänt med grodhuvud. Alice blev ”… väldigt 

nyfiken på vad som nu skulle hända och smög närmare för att lyssna” (s. 78). När Alice sen 

bestämmer sig för att ta reda på vem det är som bor i huset så agerar dörrvakten motståndare 

till Alice. Dörrvakten vill inte släppa in Alice i huset för att han sitter på fel sida om dörren. 

Alice försöker inta rollen som den väluppfostrade flickan och upprepar tålmodigt för 

dörrvakten ”Hur ska jag komma in?” (s. 79). Dörrvakten förklarar bestämt att han tänker 

fortsätta sitta på den här sidan av dörren varpå Alice frågar ”Men vad ska jag göra då?” (s. 

80). Dörrvakten svarar ”Gör vad du vill” (s. 80). Alice som tappat tålamodet tar dörrvaktens 

råd och går in i huset.  

Inne i huset träffar Alice Hertiginnan och Solkatten. I samtal med Hertiginnan möter Alice 

inget annat än motstånd. Alice anstränger sig för att uppföra sig så gott hon kan eftersom det 

är en Hertiginna hon talar med. Hon inleder med att fråga om varför Solkatten flinar och 

Hertiginnan förklarar för Alice att det beror på att det är en Solkatt, de flinar alltid som solen. 

Alice som inte hört talas om flinande katter berättar ”Jag visste inte att solkatter alltid flinade, 

jag visste faktiskt inte att katter kunde le alls.” (s. 80). Hertiginnan svarar oförskämt att Alice 

inte verkar veta mycket alls om hon inte vet att katter flinar. Alice gillar inte att Hertiginnan 

är så oförskämd av sig. Alice uppvisar ändå ett moget beteende när hon ignorerar 

Hertiginnans oförskämda kommentarer och istället försöker leda samtalet vidare. Nästa del i 

samtalet inleds av att Alice reagerar ilsket på hur oförsiktigt Hertiginnan hanterar sin bebis. 

Hertiginnan svarar på Alice oro med att säga ”Om bara alla mänskor skötte sej själva och inte 

lade sej i det som inte angår dem, så skulle jorden snurra runt mycket fortare” (s. 84).  

Alice som fortfarande är inställd på att hålla igång samtalet gör ett försök att förklara för 

Hertiginnan varför det inte skulle vara till någon fördel om jorden snurrade snabbare. Den här 

gången vände sig Hertiginnan till sin köksa och skrek ”hugg av henne huvet!” (s. 84). Köksan 

som var upptagen med grytan lyssnade inte och Alice gjorde ett nytt försök att fortsätta 

samtalet. Återigen möts Alice av oförskämda kommentarer. Hertiginnan får bråttom iväg till 

Drottningens krocketspel och lämnar Alice med sin bebis. Alice tar här rollen som den 

vårdande och beskyddande flickan när hon tar hand om barnet. Hon lugnar bebisen genom att 

vagga det och går sedan ut i skogen med barnet. Hon motiverar också varför det var 

nödvändigt för henne att ta barnet ifrån Hertiginnan. Hon säger för sig själv ”Om jag inte går 

iväg med det här barnet kommer de säkert att ta livet av det närsomhelst. Att lämna det här 

skulle vara som att mörda det.” (s. 87). När Alice sen inser att hon inte vet vad hon ska göra 
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med barnet när hon kommer hem med det så kliver den högre makten in som hjälpare och 

förvandlar barnet till en gris. Alice släpper ner grisen som glatt skuttar iväg in i skogen.  

Identitet ur ett förnuftigt perspektiv 
 

Solkatten blir protagonistens nästa hjälpare att träda in i bilden. Alice använder sitt förnuft 

och logiska tänkande för att ta sig igenom denna intrig. Hon tar rollen som den väluppfostrade 

flickan. Då hon lagt märke till Solkattens långa klor och vassa tänder så drar hon slutsatsen att 

det nog är bäst att bemöta katten med respekt. Hon ber snällt Solkatten om en beskrivning av 

vägen och Solkatten ger Alice en vägbeskrivning till Hattmakaren och Marsharen.  

Solkatten och Alice diskuterar också varför någon skulle anses vara normal eller inte. 

Solkatten argumenterar för att han själv är galen eftersom ”jag morrar när jag är glad och 

viftar på svansen när jag är arg” (s. 90). Det beteendet är ju tvärtom till hur hundar gör och 

hundar är inte galna förklarar Solkatten. Alice svarar ”Jag påstår att du spinner, inte morrar” 

(s. 90). Till det svarar Solkatten ”Kalla det vad du vill” (s. 90). Som när Alice diskuterade 

med Duvan och Kålmasken så framträder också här ett budskap om att det normala eller 

onormala inte är något objektivt. Enligt Solkatten är han galen då han jämför sig själv med ett 

annat djur som beter sig annorlunda än han själv. Utifrån Alice perspektiv så kan både hundar 

och katter anses normala eftersom hon har en egen åsikt om hur båda arterna vanligtvis bör 

bete sig. Hon rättar exempelvis Solkatten och hävdar att han spinner, inte morrar. Vem man är 

eller vilken identitet man bär, beror på vems perspektiv man tar.  

Skilda synsätt och ett dåligt bemötande 
 

Med Solkattens hjälp har Alice nu hittat fram till Marsharens hus. Marsharen, Hattmakaren 

och Sovmusen satt vid ett uppdukat bord framför huset. Marsharen markerar tidigt i mötet 

med Alice att hon inte är välkommen där. ”Ingen plats! Ingen plats!” (s. 94) ropar Marsharen 

när Alice ska slå sig ner vid bordet. På grund av att Alice enligt de andra karaktärerna inte 

beter sig på ett acceptabelt sätt så blir hon i den här intrigen mött med motstånd av alla tre 

karaktärerna. Alice har en annorlunda syn på hur en värd och en gäst ska bete sig vilket leder 

till att friktion uppstår mellan protagonisten och de andra karaktärerna. ”Det var inte så artigt 

av dej att sätta dej ner utan att vara bjuden” (s. 94) säger Marsharen till Alice. ”Jag visste inte 

att det var ditt bord. Här är ju dukat för många fler än tre.” (s. 94) svarar Alice. Marsharen, 

Hattmakaren och Sovmusen uppträder alla defensivt mot Alice under samtalet. Alice ställer 
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många frågor och försöker resonera logiskt med de andra karaktärerna. Men i sina försök att 

skapa mening i sammanhangen möts hon bara av återvändsgränder i form av nonsenssvar. 

Alice uppmärksammar exempelvis Hattmakarens klocka som endast visar datum men inte 

tiden. ”Varför skulle den göra det? Visar din klocka kanske vilket år det är?” (s. 97) svarar 

Hattmakaren. Alice förklarar med att säga ”Så klart den inte gör, men det är för att ett år varar 

så länge.” (s. 97). Hattmakaren svarar ”Precis detsamma som med min” vilket förvirrar Alice 

och hon blir tvungen att byta samtalsämne. De andra karaktärerna verkar inte vilja ge Alice en 

chans att visa att hon också har värdefulla åsikter, tankar och idéer. Hattmakaren ger Alice en 

gåta som inte har något svar.  

Att Alice åsikter är mindre värda framgår också när Hattmakaren skryter om sin relation till 

tiden. ”Om du kände Tiden så väl som jag gör, skulle du inte säga ägna den, utan honom.” (s. 

98). ”Jag förstår inte vad du menar” (s. 98) svarar Alice och Hattmakaren svarar föraktfullt 

”Det är klart att du inte gör!” (s. 98). När sovmusen senare berättar sin historia för sällskapet 

blir Alice hånad för sina frågor kring berättelsen. ”Men jag förstår ändå inte riktigt. Varifrån 

drog de upp sirapen?” (s. 104) frågar Alice. Hattmakaren svarar ”Man kan dra upp vatten ur 

en vattenbrunn, så jag skulle tro att man kan dra upp sirap ur en sirapsbrunn – eller hur, 

dumbom?” (s. 104). Trots att Alice egentligen hade tänkt rätt så ignoreras Alice resonemang 

av de andra. När Alice efter berättelsen förklarar att hon aldrig sett med mera någon gång 

säger Hattmakaren ”Då borde du hålla tyst” (s. 104) vilket får Alice att bli så upprörd att hon 

lämnar tekalaset. Det märks att detta bemötande påverkar Alice självförtroende då hon blir 

försiktigare med att ställa sina frågor under samtalets gång. Däremot visar hon också att hon 

inte tolererar ett nedvärderande och kränkande bemötande då hon tvärt lämnar tekalaset när de 

andra karaktärerna inte ändrar sitt beteende.  

En inte så heroisk protagonist 
 

Efter att ha lämnat tekalaset hittar Alice en dörr i en trädstam. Med hennes nyfikenhet som 

hjälpare leder dörren henne vidare till korridoren där hon först började sin resa. Lämpligt nog 

är det också här berättelsen börjar leda mot sitt slut. Den lilla dörren till rosenträdgården står 

kvar och den här gången visar Alice att hon lärt sig från sina tidigare misstag. Hon plockar 

upp nyckeln innan hon krymper sig själv och låser upp dörren. I trädgården möter Alice först 

Kaninen som berättar för Alice att Hertiginnan sitter fängslad och är dömd till döden på grund 

av att hon örfilat drottningen. Alice tycker inte det minsta synd om Hertiginnan vilket kan 

bero på att Alice inte tyckte om hur hon behandlade sitt barn.  
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Drottningen framstår som maktgalen och instabil och det blir Alice som senare tar på sig 

uppdraget att sätta stopp för galenskaperna. Redan efter Alice introducerat sig själv vill 

drottningen avrätta henne varpå Alice skarpt säger ifrån. Till en början hittar hon modet att stå 

upp mot drottningen eftersom hon tänker att drottningen och hennes soldater bara är spelkort 

och därför inte utgör någon verklig fara. Det får drottningen att komma av sig och riktar 

istället hennes uppmärksamhet mot sina trädgårdsmästare. Drottningen anser att de gjort ett 

dåligt jobb med hennes rosor och dömer dem till döden, men Alice lyckas gömma dem och de 

förvirrade soldaterna som skulle avrätta dem antar att jobbet är avklarat (ss. 111-114). Nu när 

avrättningen antas vara avklarad så bjuder drottningen in Alice till att spela krocket varpå 

Alice tackar ja, nyfiken på vad som ska hända. Efter att ha spelat en stund med drottningen 

märker hon att drottningen är en väldigt dålig person eftersom hon beordrar avrättningar hit 

och dit utan någon bra anledning.  

Alice börjar oroa sig för sin egen säkerhet och börjar fundera på en lämplig flyktväg. Då ser 

hon Solkatten svävande i luften. Glad över att ha någon att prata med glömmer hon bort sina 

tankar om att smita undan. Solkatten frågar Alice om hur hon har det och vad hon tycker om 

Drottningen. Alice betonar hur jobbigt det är att alla deltagarna fuskar, grälar och inte följer 

reglerna för spelet. Hon hinner aldrig ge någon kommentar om Drottningen då hon ser att 

Drottningen står precis bakom henne och lyssnar. Trots att hon för en liten stund sen ville fly 

trädgården med risk för att bli avrättad om hon stannade så nämner hon inte detta för 

Solkatten. Alice verkar hellre vilja riskera sitt liv i sällskap med en vän än att fly och riskera 

att bli ensam igen (s. 117). Kungen, ytterligare en motståndare till Alice, fattar inte tycke för 

Solkatten så Drottningen bestämmer sig för att hugga huvudet av den. Till deras förvåning 

saknar Solkatten en kropp så den kan inte halshuggas. Alice föreslår att de hämtar Hertiginnan 

då det är hennes katt vilket Drottningen tycker låter som en bra idé (s.123). När Hertiginnan 

är tillbaka så har Solkatten försvunnit helt och alla har återgått till att antingen spela krocket 

eller leta efter Solkatten.  

Kunskaper och självförtroende 
 

Hertiginnan och Alice passar då på att vandra iväg. Alice märker att Hertiginnan nu är på 

mycket bättre humör och hon ”… tänkte att det kanske bara var pepparn som hade gjort henne 

så argsint när de hade träffats i köket.” (s. 126). Alice känner sig nöjd med sin slutsats och 

tänker att humöret säkert kan styras om man bara äter rätt saker. Alice använder sin 

resonemangsförmåga igen för att försöka förstå vad som skett. Alice framstår här som något 
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naiv med tanke på att Alice precis hjälpt Hertiginnan ta sig ut ur fängelset och en annars säker 

död. Det kan tilläggas att Alice dessutom vill tro det bästa om Hertiginnan efter att hon 

försökt avrätta Alice och misshandlat sitt barn. Alice och Hertiginnans samtal har en snarlik 

jargong som den Alice hade med Hattmakaren, Marsharen och Sovmusen. Hertiginnan är 

förvisso på bättre humör och uppför sig bättre mot Alice, men det finns ändå tecken på att 

Hertiginnan inte värderar Alice åsikter lika högt som sina egna. När Alice drömmer sig bort i 

början av deras konversation så påpekar Hertiginnan att Alice inte verkar närvarande. 

Hertiginnan hävdar att det går att dra en lärdom av att dagdrömma men att hon inte kommer 

på den just nu. Alice säger att ”Det kanske inte finns nån” (s. 126) varpå Hertiginnan svarar 

”Prat, barn lilla! Man kan alltid dra lärdom av allting.” (s. 126). Hertiginnan kommer på egna 

lärdomar hon anser att man kan få ut av det Alice säger under samtalets gång. Det blir tydligt 

att Hertiginnan inte bryr sig om vad Alice faktiskt säger när de pratar om vad senap är för 

något.  

”Fast senap är inget barn”, påpekade Alice. ”Du har rätt som vanligt”, sa Hertiginnan. ”Vad 

du kan uttrycka dej klart och tydligt!”. ”Jag tror att den tillhör mineralriket”, sa Alice. 

”Javisst är det så”, sa Hertiginnan som verkade mån om att hålla med Alice i allt. ”Det finns 

en stor senapsgrotta här i närheten. Och lärdomen här är: Senap i ett sprucket krus är ändå 

alltid skarp.” ”Nu vet jag!” utbrast Alice som inte hade hört på det sista. Den tillhör 

växtriket. Det kanske inte ser så ut, men det gör den.” ”Jag håller helt med dej”, sa 

Hertiginnan, och lärdomen här är[…] (ss. 127-129) 

Det spelar ingen roll vad Alice säger så håller Hertiginnan med om det hon säger. Alice 

synpunkter verkar därför ha litet värde i Hertiginnans ögon. Alice blir med andra ord 

nonchalerad som ett barn kan bli av en vuxen som tror sig veta bättre.  

Drottningen avbryter plötsligt Alice och Hertiginnans konversation och Alice får följa med 

Drottningen för att träffa den Falska Sköldpaddan. Alice berättar för den Falska Sköldpaddan 

och Gripen om sitt äventyr i underlandet och hur tokigt allting blivit. Den Falska Sköldpaddan 

ber Alice sedan sjunga en sång för dem, men Alice kan inte minnas orden riktigt och sjunger 

fel text. Gripen och den Falska Sköldpaddan ger Alice negativa kommentarer då det inte alls 

är nöjda med texten hon sjunger. ”… det låter som rena rappakaljan” (s. 148) säger den Falska 

Sköldpaddan och Alice vill bara sjunka genom marken. Trots att Alice känner sig obekväm 

med att sjunga sången så låter hon ändå Falska Sköldpaddan och Gripen köra med henne för 

att hon inte vågar säga emot. Alice sjunger sista biten av sången ”med darrande röst” (s. 150). 

Falska Sköldpaddan och Gripen tycker Alice text är förfärlig och föreslår att hon slutar sjunga 

nu. Det gör Alice mer än gärna. Falska Sköldpaddan fortsätter sin egen sång men mitt i 
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sången drar Gripen med Alice till en rättegång. Alice självförtroende påverkas tydligt av 

hennes förmåga att minnas och återge kunskap hon tidigare lärt sig. När hon blir förvirrad och 

glömmer bort saker så känner hon inte igen sig själv, vilket i sin tur leder till sänkt 

självförtroende. 

En rättvis protagonist 
 

Under rättegången börjar den magiska svampens krympande effekt att avta och Alice växer 

sig stor igen. Alice blir sedan kallad att vittna inför kungen och drottningen men den här 

gången har hon återfått sitt mod eftersom hon nu är mycket större än alla andra där (s. 176). 

Hon vägrar lämna rättssalen på grund av sin storlek (s. 172) och ifrågasätter kungen och 

drottningens slutledningsförmåga (s. 174). Nu har Alice växt sig fullstor och har fått nog av 

drottningens impulsiva begär att avrätta folk. Den här orättvisan skulle hon inte stå för vilket 

gjorde drottningen rasande. Korten kastar sig över henne varpå hon vaknar ur sin dröm. Efter 

Alice vaknat berättar hon om sitt äventyr för sin syster och de båda konstaterar att det har 

varit en väldigt konstig resa. På väg hem igen så tänker Alice för sig själv att den inte bara 

varit konstig, men också underbar (s. 183).  

Hjälpare och motståndare 
 

De karaktärer som agerar hjälpare åt protagonisten har sällan tydliga motiv till varför de 

faktiskt väljer att hjälpa till. Solkatten som Alice träffar på i skogen spelar en avgörande roll 

för om Alice kommer ta sig vidare eller gå vilse, men den ger aldrig Alice eller läsaren en 

förklaring till varför Alice är av intresse att hjälpa. Samma sak kan sägas om flera av de andra 

hjälparna. Kålmasken ger exempelvis inte heller någon förklaring till varför den plötsligt vill 

berätta för Alice om den magiska svampen. Alice försöker alltid att uppföra sig ordentligt när 

hon möter en ny karaktär, men det är inte alltid hon kommer överens med de andra 

karaktärerna ändå. Den högre makten verkar bara finnas där av bekvämlighetsskäl så att 

handlingen kan rulla på och protagonistens karaktärsutveckling kan fortsätta.  

Även om motiven är otydliga så finns det ändå ett mönster i handlingens olika intriger som 

verkar avgöra om en karaktär i berättelsen blir en direkt hjälpare eller motståndare till Alice. 

Det mönstret ligger i dialogerna Alice har med underlandets olika invånare. På grund av hur 

annorlunda Alice är som person från de andra karaktärerna så uppstår det ofta friktion eller 

missförstånd mellan henne och de andra karaktärerna. I stort sett varje dialog Alice har när 
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hon möter en ny karaktär blir en utmaning i att tolka och förstå det som sägs, sätta sig in i nya 

perspektiv och försöka lista ut vad som kan anses vara ett acceptabelt beteende i 

sammanhanget. Hur väl Alice lyckas föra sig i samtalen påverkar också om karaktärerna vill 

hjälpa Alice eller inte. Om Alice lyckades eller inte kan synliggöras med 

uteslutningsmetoden. När Alice inte lyckas så resulterar dialogerna helt enkelt i att Alice inte 

kommer någon vart. Två exempel på detta är när Alice träffar Hertiginnan och blir lämnad 

ensam med hennes bebis (s. 86) och när Alice lämnar tekalaset i ren ilska (s. 104). 

Mål och lärdomar 
 

Alice ursprungliga mål att komma undan tristessen och hitta på något roligt och spännande 

lyckas hon uppfylla vilket blir tydligt då hon själv reagerat mycket positivt på drömmen. 

Alice uppnår också målet att ta sig till rosenträdgården, däremot lyckas hon aldrig riktigt 

stanna i den storleken hon eftersträvade. Även fast Alice inte uppnådde alla hennes egna 

personliga mål under sin vistelse i underlandet så lärde hon sig annat på vägen. Hon lärde sig 

att ens identitet är föränderlig och inte givet på förhand. När hon stötte på problem lärde hon 

sig att ta ansvar för sig själv och ibland för andra också. I samtal med andra lärde hon sig att 

det finns många olika sätt att se på världen och att det inte alltid är så lätt att veta vad som är 

rätt och fel. Alice har med andra ord också växt som person och har gjort det genom att växla 

mellan rollen som den nyfikna, vetgiriga flickan och den mer ansvarstagande och 

väluppfostrade flickan.  

Sammanfattande om könsnormer kring protagonisten 
 

Bilden som skildras av Alice är varken helt konventionell eller vad vi skulle kalla 

normbrytande idag. Den konventionella bild av män och kvinnor som Kårelands forskning 

visar på, stämmer inte helt överens med hur protagonisten skildras. Alice är för det första 

nyfiken på världen. Hon är en upptäckare som vill ut på äventyr, det sista hon vill är att sitta 

hemma. Hon ges också gott om handlingsutrymme då det oftast är Alice som tar initiativet i 

handlingens olika intriger. Miljön i berättelsen har gott om konflikter och utmaningar för 

Alice att ta sig an. Konflikterna i berättelsen tar sig ofta uttryck i form av dialoger, antingen 

med andra eller i Alice eget huvud. Det förekommer även fysiskt våld i berättelsen, 

exempelvis avrättningarna i drottningens trädgård. Däremot är våld ingenting protagonisten 

tycker om eller dras till. Alice undviker hellre att använda våld så gott hon kan. Alice är på 
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den punkten en konventionell flicka som gärna agerar diplomat istället för att ta till våld. Hon 

tenderar att försöka vara tillmötesgående med de andra karaktärerna. Om det är möjligt så 

försöker hon först och främst lösa sina konflikter med ord.  

Det finns tecken på att Alice skulle höra till den konventionella bilden av kvinnor som mer 

estetiskt inriktade. Exempelvis lägger hon märke till hur vackert skrivna etiketterna på 

flaskorna i korridoren är. Hon visar också en längtan att ta sig ut till rosenträdgården som hon 

tycker ser så vacker ut. Även om Alice har ett sinne för det estetiska så bryter hon de 

konventionella normerna på andra sätt. Alice skildras som en aktiv flicka som inte är rädd för 

att se vad som finns bakom nästa dörr, bokstavligen. Däremot målas hon inte upp som en 

fysiskt stark person som kan överkomma sina hinder genom att lyfta saker, klättra eller slå 

sönder något. Istället ligger hennes styrka på det mentala planet. Hon använder sina kunskaper 

och sitt logiska tänkande för att överkomma hinder. Det speglas också i hur Alice är klädd, 

finskor och klänning är inte praktiskt om karaktären ska utföra fysiskt krävande saker.  

Alice är en diplomatisk person och visar sällan ett behov av att markera att hon är bättre än 

någon annan. Alice bryter här inte normen om att män är det revirmarkerande könet som vill 

visa sig starkast och störst. Hennes mål när hon samtalar med andra karaktärer är inte att 

vinna ett argument eller framstå som smartare. För Alice handlar det snarare om att förstå och 

göra sig förstådd, lära ut och lära sig av andra.  

Diskussion 
 

Det märks att Alice i Underlandet är en berättelse präglad av sin tid. Kåreland beskrev 

barnböcker från 1800-talet som uppfostrande och didaktiska. Böckerna handlade om 

förmedling av kunskap, moraliska insikter och levnadsregler (2015). Alice i Underlandet är 

precis som många andra böcker från denna tid inriktad på uppfostran. I alla av protagonistens 

intriger får vi som läsare ta del av hur protagonisten väljer att uppföra sig och bemöta 

underlandets invånare. Hur protagonisten talar till de andra karaktärerna och vad hon säger är 

en stor del av den uppfostrande aspekten av berättelsen. Kunskapsförmedling, moraliska 

insikter och levnadsregler har alla en plats i berättelsen. Protagonisten själv visar ett intresse 

för att förmedla kunskap i flera av samtalen hon har. Hon har också visat att hon har egna 

moraliska värderingar. Levnadsregler finns också med på flera ställen och går hand i hand 

med berättelsens inriktning att uppfostra. Levnadsreglerna handlar med andra ord om sociala 

normer och hur protagonisten och de andra karaktärerna beter sig.  
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Även om Alice är en karaktär med många nyanser, bottnar ändå hennes karaktär i den 

traditionella kvinnliga könsstereotypen. Alice i sin kärna är inte en klassisk hjältinna vars mål 

är att befria underlandet från Drottningens hemska regim. Alice hamnade i underlandet för att 

undkomma vardagens tristess, inte för att stoppa ondska eller dräpa monster. Alice bryter 

visserligen kvinnliga könsstereotypa normer också. Hon skildras som en nyfiken upptäckare 

och initiativtagare. Men dessa karaktärsdrag blir ganska ihåliga av ett antal anledningar. För 

det första är protagonistens mål inte av ett heroiskt slag. Alice utforskar inte och tar inte 

initiativ för att hon har ett viktigt uppdrag att rädda någon eller stoppa en ond figur. Hon 

utforskar och startar konflikter för att hon är en nyfiken person. För det andra är berättelsens 

konflikter av en tam natur. Alla protagonistens konflikter består av olika former av dialoger. 

Att Alice endast löser konflikter och överkommer hinder genom dialog får karaktären att 

framstå som svag eller försvarslös. Det kan givetvis argumenteras för att protagonistens 

intellekt är ett vapen och en styrka i sig. Dock blir protagonistens intellektuella förmåga 

nonchalerad eller kränkt i flera intriger. Om protagonistens intellekt skulle ses som en styrka i 

dessa sammanhang så skulle protagonisten i någon mening behöva använda sitt intellekt för 

att motbevisa eller ”besegra” de andra karaktärerna. I dialogerna så besegrar protagonisten 

inte de andra karaktärerna, utan tar istället åt sig av kränkningarna och protagonistens 

självförtroende sjunker. Det skulle snarare ses som ett tecken på att protagonisten blivit 

besegrad.  

För det tredje är den högre makten en bidragande faktor till varför protagonisten passar in i en 

mer klassisk könsstereotypisk roll. Vid ett flertal tillfällen har protagonisten fastnat vid ett 

hinder eller ett problem hon inte kan lösa. När det sker så är det inte protagonisten själv som 

lyckas komma på ett nytt sätt att ta sig an problemet och lösa det utan istället är det den högre 

makten som kliver in och ger protagonisten lösningen. Det här sättet att bygga upp berättelsen 

på förmedlar ett budskap om att protagonisten på ett eller annat sätt inte är tillräckligt stark för 

att ta sig förbi det hinder som står i vägen. Istället förses protagonisten med ”stödhjul” så att 

hon kan fortsätta sin resa. Den fjärde anledningen är Alice passivitet som också Garland 

uppmärksammar. Garland menar att Alice har en passiv roll i berättelsen och på grund av sin 

passivitet så blir författarens kontroll över karaktären mycket tydlig (2008, s. 36). Till skillnad 

från Garlands undersökning så framstår inte Alice som helt och hållet passiv i den här studien. 

Det är motsägelsefullt att Alice skulle vara en initiativtagare och samtidigt passiv. Vilket gör 

att hennes initiativtagande framstår som ihåligt eller falskt i någon mening.   
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Kåreland hävdar att skapandet av genus sker både hemma, på fritiden och i skolan. Detta 

genusskapande pågår ständigt och de könsnormer som råder på de olika platserna upprätthålls 

av de som är en del av dessa sociala institutioner. Inom dessa institutioner så är litterära 

aktiviteter en del av identitetsskapandet (2015). Vilka böcker som finns tillgängliga inom 

dessa olika institutioner bidrar då till upprätthållandet av specifika könsnormer. Det finns 

både positiva och negativa aspekter på Alice i Underlandet i det här sammanhanget. Texten i 

boken är uppbyggd med en protagonist som är både omtänksam, smart, modig, nyfiken och 

diplomatisk. Dessa egenskaper skulle generellt sett kunna klassas som positiva egenskaper 

hos en person. Egenskaper som dessa skulle dock kunna blir problematiska om de används för 

att förstärka och upprätthålla vissa könsnormer inom en institution som inte överensstämmer 

med läroplanens värdegrund. Kåreland menar att vår syn på vad som är manligt och kvinnligt 

grundar sig i vår historia och kultur (2015). Om det då är så att vi i vår kultur ger det 

kvinnliga könet en lägre social status än det manliga och förknippar egenskaper som 

omtänksamhet med att vara kvinna så lär sig barnen som läser att en kvinna ska vara 

omtänksam och att omtänksamhet inte är en positiv egenskap.  

Omtänksamhet i sig är inte en negativ egenskap, men i kontexten av vår kultur så kan det ses 

som en svaghet istället för en styrka. Boken i sig förmedlar alltså inte att omtänksamhet är en 

svaghet. Det blir läsaren som tolkar betydelsen av protagonistens egenskaper. Eftersom 

samhället läsaren lever i har kulturella och historiska föreställningar om vad som är manligt 

och kvinnligt, eller positivt och negativt, så påverkas också läsaren av detta i sin tolkning av 

texten. Det finns två sidor till samma mynt i tolkandet av textuppbyggnaden. Kåreland 

nämner exempelvis att det länge har varit ett problem att flickor inte haft kvinnliga 

protagonister att läsa om (2015). På så vis är Alice i Underlandet normbrytande på ett positivt 

sätt. Protagonisten i boken skildras däremot i vissa sammanhang på ett könsstereotypiskt sätt 

vilket inte är lika positivt. Eftersom både Kåreland (2015) och Ericsson (2008) påstår att 

genus skapas i samband med läsning och litterära aktiviteter så kan Alice i Underlandet ha 

betydelse för hur vi skapar vår könsidentitet. I sådant fall kan textens uppbyggnad ha både 

negativa och positiva effekter på läsaren. Om det är så att läsaren tolkar textens uppbyggnad 

beroende på kulturell och historisk kontext så kan exempelvis elever i skolan lära sig väldigt 

olika saker om vad det innebär att vara en ung flicka genom Alice. Protagonisten har som 

tidigare nämnts egenskaper förknippade med henne som kan tolkas som både positiva och 

negativa. Om lärare, föräldrar eller andra vuxna i barnens omgivning som är med och 

upprätthåller könsnormerna, tillsammans kan lära barnen om genus så kan de skapa en 
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medvetenhet hos barnen när de läser. Skillnaden mellan ett barn som är medveten och 

omedvetet när det läser en bok som Alice i Underlandet är att det omedvetna barnet troligtvis 

inte i lika hög grad kommer ifrågasätta de könsnormer som protagonisten förknippas med. Ett 

medvetet barn skulle nog ha lättare för att reflektera över och ifrågasätta varför protagonisten 

är som hon är. Därför har texten och dess uppbyggnad potential att vara ett pedagogiskt 

verktyg om den används på rätt sätt.  

För att sammanfatta det här avsnittet så finns det alltså en problematik både på en individuell 

nivå och en samhällsnivå vad gäller berättelsens påverkan på läsaren. Den som läser en bok 

tolkar den olika beroende på kulturell och historisk kontext vilket innebär att läsaren behöver 

en genusmedveten omgivning för att själv skapa ett kritiskt förhållningssätt till texter. Alice i 

Underlandet har skildringar av det kvinnliga som kan uppfattas som både negativt och 

positivt. Hur vi som lärare eller föräldrar skapar könsnormer och pratar om kön påverkar i sin 

tur hur barnen tolkar texten.   
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