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Sammanfattning 

Denna uppsats syftar till att undersöka likheterna mellan den populära klassikern Alice‟s 

adventures in Wonderland och Berger och Luckmanns teori om verkligheten som en 

social konstruktion, samt Anthony Giddens modernitetsbegrepp. För att besvara mitt 

syfte på ett tydligare sätt har jag definierat och fokuserat på sex teman som återkommer 

i boken, i den tidigare forskningen och i teorierna, nämligen: vardagsverkligheten, 

identitet, rationalitet, tid, språk, samt ordning.  

Efter en genomgång av de teoretiska aspekter uppsatsen stödjer sig på har materialet 

analyserats med hjälp av en hermeneutisk cirkel; hur delarna ska tolkas har varit 

beroende av hur helheten tolkas och hur helheten tolkats har varit beroende av hur 

delarna tolkats. Uppmärksamhet vid återkommande beskrivningar som liknar varandra i 

betydelse har varit en viktig del av arbetet för att kunna ge en mer tillförlitlig 

helhetsförståelse. Resultatet av analysen visar att, även om det finns delar som kan 

tolkas annorlunda, så finns det starka likheter mellan boken och teorierna och boken kan 

förstås med dessa perspektiv. Med detta vill jag också peka framåt mot en meningsfull 

användning av kulturprodukter i fortsatt sociologisk forskning och undervisning.  

Nyckelord 

Alice, Underlandet, Vardagsverkligheten, Identitet, Rationalitet, Tid, Språk, Ordning, 

Berger och Luckmann, Giddens
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Inledning 

Uppsatsen kommer att behandla Charles Dodgsons, (mer känd under pseudonymen Lewis 

Carroll, 1832-1898) första roman om karaktären Alice: Alice's Adventures in Wonderland  

(Carroll, 2009) (hädanefter Alice). Boken publicerades 1865 och den har överlevt ända in i 

våra dagar. Hunt (2009) skriver att de båda Alice-böckerna är två av de mest berömda, mest 

översatta och mest citerade böckerna i världen. Det har hävdats att de är de mest inflytelserika 

barnböckerna någonsin och därför, möjligtvis den mest inflytelserika litteratur som någonsin 

publicerats eftersom barnböcker har en djupare och mer varaktig influens på sin publik än vad 

vuxenböcker har (ibid.). Boken har genom åren animerats, filmatiserats, musikaliserats och 

kommenterats flera gånger och blev högaktuell igen förra året. Boken diskuterades flitigt i 

svenska medier under 2010 med anledning av att en nyöversättning på svenska kom ut, samt 

att den spelats som musikal (i Sverige) och filmatiserats i regi av Tim Burton.  

 I Alice finns åtskilliga sociologiskt intressanta teman som är relevanta att analysera i en 

sociologisk uppsats. Den tidigare forskning jag använder har också beskrivit dessa teman, 

dock utan att göra jämförelser med sociologiska teorier. De teman, som denna uppsats 

kommer att belysa, är vardagsverklighetens hegemoni, identitetsupplevelse, rationalitet, 

strukturering av tid och språk, samt ordning.  

Dodgson själv var kritisk till tidsindelningen av dag och natt och höll en föreläsning kallad 

”Where does the day begin?” (Levin, [1965] 1972: 176-177) I hans dagbok har man funnit 

anteckningen:  

”Query: when we are dreaming and, as so often happens, have a dim consciousness 

of the fact and try to wake, do we not say and do things which in waking life would 

be insane? May we not then sometimes define insanity as an inability to distinguish 

which is the waking and which is the sleeping life? We often dream without the least 

suspicion of unreality. „Sleep hath its own world‟, and it is often as lifelike as the 

other.” (Levin, [1965] 1972: 177)  

Jag tolkar anteckningen som att den uttrycker Dodgsons skepticism eller ifrågasättande av 

verkligheten som ett naturgivet tillstånd. Han verkar vilja beskriva verkligheten, eller det 

”vakna livet”, som ett tillstånd med inlärda praktiker separerade från drömmarnas handlingar. 
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Anteckningen tyder på att Dodgson ser verkligheten som konstruerad och inövad och med en 

lite oreflekterad högre prioritering över drömmarnas värld.  

”Verkligheten” är ett ofta återkommande tema i många andra böcker och filmer. 

Verklighetsuppfattning, verklighetsflykt och alternativa verkligheter är uppenbarligen ett 

ämne som väcker intresse eftersom det tar stor plats i kulturprodukter. Många har beskrivit en 

alternativ verklighet; till exempel fantasyberättelser som Sagan om ringen och science fiction 

som Star Wars. Andra behandlar övergången från verkligheten till en parallell verklighet. 

Förutom Alice kan nämnas till exempel Trollkarlen från Oz från tidigt 1900-tal, filmen The 

Matrix, där ”verkligheten” är en levd illusion, C.S. Lewis böcker om Narnia och tv-serien 

Twin Peaks. Dessa kulturprodukter har blivit väldigt framgångsrika och prisbelönta. Alice är 

ett väldigt tidigt exempel som fått ett stort genomslag, kanske kan man därför kalla den 

banbrytande. I Alice blir upplevelsen av Underlandet som en parallell verklighet, där Alices 

normer inte gäller, till slut förklarat (och förminskat) till att vara en dröm - bara en märklig 

upplevelse i jämförelse med Alices vanliga värld. Verkligheten som en social konstruktion är 

en vital aspekt i Alice, samtidigt som det är ett centralt tema i sociologisk teori och därför 

tycker jag att det är meningsfullt att undersöka vad som händer i Alices drömvärld.  

Boken är också intressant eftersom den skrevs under den moderna tidsperiod vissa sociologer 

hävdar att vi fortfarande befinner oss i (såsom Anthony Giddens). Jag misstänker att vi har 

lätt att ta till oss Alice för att det finns tydliga paralleller till vårt moderna västerländska 

samhälle i den. Berättelsen anknyter tydligt till moderniteten eftersom den tar upp 

(konstruerade) strukturer som språk, tid, rationalitet och identitetsupplevelse, som ofta 

beskrivs som centrala aspekter av det moderna samhället. Det blir därför naturligt att även 

titta på hur det moderna samhället beskrivs i boken.  

En anledning till att jag vill fokusera på en bok på det här sättet är för att böcker så tydligt 

kommunicerar till oss. Moderna forskare framhäver också texters betydelse för 

samhällsvetenskaplig forskning (se t.ex. Bergström & Boréus, 2000). I det moderna samhället 

produceras texter i mängder och läses jorden runt. Texterna speglar tankar och idéer, som i sin 

tur får konsekvenser för läsarnas tankar och handlingar (ibid.). Att Alice kontinuerligt 

aktualiseras menar jag därför måste därför innebära att den är betydelsefull och säger oss 

något. 
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Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur verkligheten representeras som en social 

konstruktion i Alice, samt hur moderniteten beskrivs. Mina teoretiska utgångspunkter att 

jämföra boken med blir Berger och Luckmanns Kunskapssociologi. Hur individen uppfattar 

och formar sin sociala verklighet. ([1966] 1998) som behandlar verkligheten som en social 

konstruktion samt Anthony Giddens ([1990] 1996; [1991] 2008), som skrivit utförligt om det 

(sen)moderna samhället och menar att vi ännu inte helt lämnat moderniteten. Trots de två 

”spåren” så beskriver båda mina teoretiska ingångar ofta samma teman. Uppsatsen blir därför 

en jämförelse mellan Alice och teorierna med fokus på dessa teman. 

Frågeställningar 

Hur beskrivs ”verkligheten” och det moderna samhället i Alice? Vilka likheter (och 

skillnader) finns med mina valda sociologiska teorier när det gäller vardagsverkligheten, 

identitet, rationalitet, tid, språk och ordning? 

Avgränsningar  

Jag analyserar bara den ena av de två böckerna om Alice; Alice‟s adventures in Wonderland. 

Dels för att den är originalet; den första boken och den mest kända och lästa. Men också för 

att textmängden annars skulle bli för stor, det finns mycket att analysera och utforska enbart i 

Alice. Det är också trots allt två olika böcker, även om de i filmversioner ofta slås ihop. När 

de gäller teoretikerna, Berger och Luckmann och Giddens, har jag begränsat mig till att 

fokusera på mina valda teman och de aspekter som jag bedömer har relevans för uppsatsens 

syfte.  
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Teoretiska utgångspunkter 

1. Peter L. Berger & Thomas Luckmanns 

Kunskapssociologi 

Charles Dodgson reflekterade på sin tid över verklighetens konstruktion och den vakna tidens 

prioritet över sömnen, som tidigare nämnt. Detta återkommer också i Alice. Två sociologer 

som ägnat sig åt att undersöka ämnet närmare är Peter L. Berger och Thomas Luckmann. 

Berger och Luckmann bygger vidare på fenomenologin och Alfred Schutz teorier och 

använder sig också delvis av Marx, Durkheim, Weber samt Meads teorier. Berger och 

Luckmann menar att verkligheten är en social konstruktion, vilket de behandlar i 

Kunskapssociologi. Hur individen uppfattar och formar sin sociala verklighet ([1966] 1998). 

(I det följande är det genomgående detta verk som jag refererar till). I boken försöker de också 

klargöra processen som leder till att verkligheten skapas. Det är dessutom inte bara 

verkligheten som skapats av människan, utan verkligheten eller samhället skapar också 

människan. I min uppsats kommer jag att använda Berger och Luckmanns beskrivning av hur 

verkligheten och människan skapas för att göra en jämförelse med Alice.  

Verkligheten och människan skapas 

I sin bok utgår Berger och Luckmann ifrån tre grundbestämningar: 1: Samhället är en 

mänsklig produkt.  2: Samhället är en objektiv realitet. 3: Människan är en social produkt.  

Samhället är en mänsklig produkt eftersom det består av ett pågående mänskligt skapande och 

samhället existerar bara så länge som människan fortsätter att producera det. Berger och 

Luckmann menar att samhället växer fram på ett dialektiskt sätt - mänskliga erfarenheter 

externaliseras genom att individen delar med sig av sin subjektiva verklighet, sina 

upplevelser, genom kommunicera dem till andra. Den subjektiva verkligheten blir på så sätt 

objektiv. Den objektiva verkligheten internaliseras sedan genom socialisation och kunskapen 

blir då åter en subjektiv verklighet inom individerna. Vi får gemensamma värderingar som 

sedimenteras. De fortsätter sedan att föras vidare till nya generationer genom språket. Språket 

spelar följaktligen en viktig roll för att bygga upp verkligheten i Berger och Luckmanns teori. 

Hur språket används är också en betydelsefull del i Alice och är som tidigare nämnt ett tema 

jag kommer att analysera.  
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(Institutionell) ordning skapas 

Tack vare intersubjektiviteten, våra gemensamma internaliserade vardagskunskaper, kan vi 

bygga sociala institutioner. Institutionalisering uppstår genom typifieringar av handlingar och 

aktörer; handlingarna förknippas med vissa motiv och typifieras när de upprepas. Typifiering 

ger oss sedan roller som representerar den institutionella ordningen; till exempel 

mammarollen och lärarrollen. Rollerna internaliseras och människor fortsätter att interagera 

och samproducera den sociala verkligheten. Vilka roller som beskrivs i Alice och hur hon 

bemöter dem är en aspekt som jag kommer att titta närmare på i analysen.  

Berger och Luckmann påpekar att trots att institutionerna är konstruerade av människan så 

upplevs de som självklara och tas för givna av oss, tack vare socialisationen som vi genomgår. 

Det gör att samhället existerar som en objektiv verklighet för människan. Socialisationen sker 

dels primärt, dels sekundärt, enligt Berger och Luckmann.  

Identiteten skapas 

Den primära socialisationen sker i barndomen och är grundläggande för barnets identitet. Den 

är emotionell; barnet identifierar sig med föräldrarna och internaliserar deras 

verklighetsuppfattning. Barnets interaktion med de signifikanta andra (familjen) medför alltså 

att barnet internaliserar objektiva värden och blir en samhällsmedlem. Människan är därmed 

en social produkt.  

Den fortsatta eller sekundära socialisationen är mindre djupgående och sker medvetet. Den 

hjälper individen in i nya differentierade delar av samhället där man lär sig kunskaper utifrån 

de roller man antar. Den subjektiva verkligheten måste dock bevaras för att inte krackelera. 

Det sker främst rutinmässigt genom identifikation med både signifikanta andra och avlägsna 

andra (”kören”). Berger och Luckmann menar att det viktigaste medlet för att bevara den 

subjektiva verkligheten är konversation, jag antar att det beror på att man då kommer närmast 

andra människors subjektiva världar, man kan tolka och ”komma fram till” gemensamma 

uppfattningar med människorna i sin omgivning. I Alice beter sig inte varelserna som Alice 

förväntar sig och trots att de konverserar så kommer de inte fram till gemensamma 

uppfattningar, vilket är något jag vill undersöka konsekvenserna av. Jag kommer bland annat 

att undersöka hur det påverkar Alices identitet att möta individer med en annan 

verklighetsuppfattning. 
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Vardagsverkligheten 

Berger och Luckmann menar att människor har skapat en värld som ger social stabilitet. 

Människors vardagskunskap (”common sense-kunskap”) och de sociala institutionerna är en 

bas som fungerar automatiskt. Människor ifrågasätter inte vardagsverkligheten, utan den 

upplevs som självklar och tas för given, något som Berger och Luckmann kallar för den 

naturliga attityden. Den inställningen medför också att vi ser vardagen som den ”verkliga 

verkligheten”, överordnad drömmar och fantasier. Enligt Berger och Luckmann har vi också 

ett fokus där vi utgår från här och nu, där den fysiska kroppen är, vilket hjälper oss att inte 

fastna i dagdrömmar eller fantasier. Det är de vardagliga rutinerna som är viktigast och många 

av dessa är omedvetna, intersubjektiva rutiner som vi genomför varje dag. Vi har också det 

pragmatiska motivet - vi har projekt som vi vill genomföra i våra liv och vi orienterar oss 

utifrån dem. Vi är också medvetna om att att våra liv har ett slut, och det påverkar hur vi lever 

våra liv. Trots att Berger och Luckmann själva inte använder begreppet rationalitet, så anser 

jag att deras förklaring av hur vi fungerar i vardagsverkligheten beskriver människor som 

rationella. Det är också något som Alice kännetecknas av och jag kommer därför att göra en 

jämförelse med hennes beteende. Jag kommer att undersöka hur det påverkar Alice att förlora 

sina vardagliga rutiner, samt hur hennes fokus på pragmatiska motiv och här och nu ser ut; 

hur hon agerar utifrån sin medvetenhet om sin kropp.  

Legitimering av institutioner 

Som tidigare vidrört så betonar Berger och Luckmann att institutioner har en stark inverkan 

på våra liv, detta eftersom normerna som är knutna till dem upplevs som naturliga. Normerna 

minskar alternativen till handlande för individen och den som bryter mot normerna kan bli 

betraktad som omoralisk, sjuk eller okunnig. Berger och Luckmann menar att individen inte 

kan undvika eller förändra institutionerna, de kan dock förändras genom generationsskiftena, 

men eftersom de oftast upplevs som idealiska och normala, på grund av socialisationen man 

genomgår, anpassar sig människor oftast till dem. Alice är också typisk för någon som 

socialiserats in i de grundläggande västerländska moderna normerna, vilket jag kommer att 

diskutera senare.  

När institutionerna ska överföras till nya generationer behöver de dock legitimeras. 

Legitimeringen innebär både förklaringar och försvarande och finns på olika nivåer, enligt 

Berger och Luckmann. Den första nivån handlar om traditioner och ”hur man gör”. Den andra 

nivån innehåller rudimentära teorier som ordspråk, maximer, visdomsord och sägner. Den 
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tredje nivån innefattar mer explicita teorier och ”specialistkunskaper”. Det kan till exempel 

handla om äldre släktingar som överför sin kunskap om släkten till de yngre. Den fjärde nivån 

är symboliska universa. Symboliska universa ger mening åt den institutionella ordningen 

genom att erbjuda en helhetsförklaring. De inkluderar inte bara vardagslivets verklighet, utan 

även gränssituationer (drömmar och fantasier), som inom symboliska universa förklaras och 

integreras i vardagsverkligheten, till exempel med hjälp av psykologi. Gränsupplevelserna blir 

då mer begripliga och mindre skrämmande och övergången tillbaka till vardagsverkligheten 

blir lättare. Berger och Luckmann menar att gränsupplevelserna indelas lägre i en hierarki av 

verkligheten. Detta menar Berger och Luckmann är av stor vikt eftersom man undviker 

hotfulla och skrämmande teorier om vardagsverkligheten som en illusion, genom att dela in 

och förklara gränsupplevelserna inom symboliska universa. Alice har likheter med 

resonemanget och jag kommer att undersöka om det finns beskrivningar av legitimering i 

boken.  

Slutligen så är döden ett återkommande ämne i Alice och jag kommer att jämföra med vad 

Berger och Luckmann skriver om legitimeringen av den. Berger och Luckmann menar att 

symboliska universa även ger mening åt döden, som är det största hotet mot 

vardagsverkligheten. Förståelsen av döden hänger ihop med den övriga livsåskådningen; 

ateisten ger till exempel mening åt döden i relation till biologisk evolutionsteori. Förklaringen 

av döden hjälper individen att förhålla sig till och bli kvar i vardagsverkligheten även efter att 

signifikanta andra dött. Legitimeringen dämpar, genom förklaringarna, rädsla inför döden så 

att det blir lättare att fortsätta med vardagslivets rutiner.  

2. Anthony Giddens om moderniteten 

Som tidigare nämnt så skrevs Alice under 1800-talet och boken har många kopplingar till sin 

tids moderna uppfattningar. Eftersom Anthony Giddens menar att vi ännu inte lämnat 

moderniteten samt för att det finns vissa likheter mellan boken och hans teorier, så föll mitt 

val på att använda hans bild av det moderna samhället för att jämföra med Alice. Giddens 

([1990] 1996) understryker att, trots att det skett institutionella och sociala förändringar, så 

har vi inte gått över till ett postmodernt samhälle, utan vi befinner oss i ett slags slutskede av 

moderniteten, vilket han kallar senmoderniteten, där följderna av moderniteten blir mer 

radikala och universella. Han skiljer sig därmed från postmoderna tänkare som ser 

postmoderniteten som ett brott från och inte som en naturlig följd av moderniteten. Giddens 

invänder också mot postmoderna teoretiker genom att kritisera deras teorier om självets 
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fragmentering och maktlöshet inför samhälleliga förändringar. Han framhäver  i stället 

människors ökade reflexivitet i moderniteten som möjliggör aktiva processer och politiskt 

engagemang (ibid.) I uppsatsen vill jag också undersöka Alices identitetsupplevelse och 

eventuella maktlöshet.  

3 viktiga aspekter i moderniteten 

I moderna samhällen blir vi tvungna att lita på abstrakta system (symboliska tecken och 

expertsystem). Detta har sin grund i åtskiljandet av tid och rum. I förmoderna samhällen var 

tiden alltid förenad med platsen och mätningen av tid var inte så exakt som den är i dag. Med 

moderniseringen bröts länken mellan tid och rum och tiden blev standardiserad. Åtskiljandet 

av tid och rum underlättar urbäddningsmekanismer. Urbäddningen innebär att sociala 

relationer lyfts ut från lokala kontexter, i stället används symboliska tecken (såsom pengar) 

och expertsystem (system av expertkunskaper; såsom medicin, juridik, teknik, vetenskap etc.) 

Symboliska tecken gör transaktioner möjliga mellan individer som är distanserade från 

varandra genom tid eller rum och expertsystemen organiserar vår vardag utan att vi behöver 

upprätta personliga relationer. En tredje viktig aspekt i moderna samhällen är institutionell 

reflexivitet. Den institutionella reflexiviteten medför att gamla traditioner och kunskaper blir 

granskade och kritiserade. Giddens menar att det mesta i det moderna samhället är öppet och 

tillgängligt för reflektion, vilket kan leda till känslor av osäkerhet. Osäkerheten hanteras ofta 

med kritisk rationalism, som också ersätter religionens och traditionernas betydelse (ibid.; 

Giddens [1991] 2008). Enligt Giddens har vi alltså inte bara förlorat lite av den trygghet 

mänskliga relationer kan erbjuda, vi har också förlorat den stabilitet som traditioner och 

religion ofta förser människor med. När traditionerna och religionen förlorar sin starka 

ställning blir tilliten till expertsystemen allt viktigare (ibid.). Förtroendet för vetenskapen och 

expertkunskaper som kännetecknar moderna samhällen är också något jag kommer att 

jämföra med Alice. 

Identitet 

Giddens ([1991] 2008) menar att inte bara yttre händelser utan även självet blir tillgängligt för 

reflektion av individen, som själv blir ansvarig för att forma och förändra sin identitet. Att 

traditionerna är försvagade medför mer kritiska reflektioner över verkligheten och man får en 

ökad kunskapsmängd för att välja olika livsstilar och skapa en identitet. De många valen och 

egenansvaret för identiteten ger frihet, men att förlora den externa kontrollen över sitt liv, som 

traditionerna utgör, kan innebära otrygghet eller ångest (ibid.). Jag tror att även detta kan 
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relateras till Alice, Alice har i Underlandet hamnat i en helt ny miljö och blir tvungen att 

reflektera över sin verklighet och identitet, samt att koordinera sin identitet till sina 

kroppsförändringar.  

Giddens (ibid.) menar att inte bara självet utan även kroppen (utseende, hållning etcetera) blir 

utsatt för en liknande utformning av individen och blir en del av jagidentiteten. Eftersom 

Alice kontinuerligt krymper och växer genom berättelsen, blir det relevant att även undersöka 

hennes syn på det. Kroppens framträdande består av kläder och smycken och andra ytliga 

drag och kan användas som en ledtråd för att tolka beteende, enligt Giddens. Kroppens 

uppträdande är sättet att använda kroppen, med dess framträdande, i vardagslivet. Individen 

hjälper till att upprätthålla självidentiteten genom att uppträdandena är konstanta, trots 

varierande interaktionssammanhang. Uppträdandet måste integreras i den personliga 

berättelsen för att personen ska bevara ett ”normalt framträdande” och vara övertygad om sin 

personliga kontinuitet (ibid.), vilket jag senare ska relatera till Alice. Giddens (ibid.) anser 

också att det är en nödvändighet att kunna koordinera sina handlingar med andra i det sociala 

livet för att känna ontologisk trygghet (”känslan av att det finns en kontinuitet och ordning i 

händelserna, inklusive sådana som inte befinner sig inom direkt synhåll för individen” 

(Giddens [1991] 2008: 275)). Jag kommer därför att undersöka hur Alice påverkas av 

interaktionerna i Underlandet. 

Rationalitet  

Giddens ([1991] 2008) menar att otryggheten som skapas av reflexiviteten i moderna 

samhällen hanteras genom dagliga rutiner. Rutiner och regler strukturerar vardagslivet, det är 

först när de försvinner som människor upptäcker hur viktiga de är. Moderniteten för också 

med sig konfiskering av erfarenheten (ibid.). Rationaliteten och de abstrakta systemens ökade 

vikt i vardagen medför ett beslagtagande som skiljer de vardagliga rutinerna från existentiella 

frågor, som blir bortträngda från det vardagliga livet. Som en följd av detta får vi mer 

ontologisk trygghet, eftersom rutinerna håller oss kvar i vardagen, vilket medför att vi inte 

sysselsätter oss med att oroa oss för hot eller faror (ibid.). De vardagliga rutinerna får oss 

alltså att känna att våra liv är trygga. Men Giddens menar att bortträngandet av existentiella 

frågor också kan leda till känslor av meningslöshet. Människans reflexivitet kan dock leda till 

att de undertryckta existentiella frågorna kommer tillbaka (ibid.). Existentiella frågor i form 

av frågor om och rädsla för döden är också något som återkommer i Alice och som jag därför 

kommer att undersöka.  
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Jag har med redogörelsen av mina teoretiska utgångspunkter försökt att visa hur mina valda 

teman vardagsverklighet, identitet, rationalitet, tid, språk och ordning analyseras av Berger 

och Luckmann och Giddens. Dessa teman används också av den tidigare forskningen för att 

tolka boken. 

Tidigare forskning om Alice  

Sociologisk forskning om Alice och de teman jag vill studera är bristfällig. Jag använder mig 

därför av källor från andra forskningsfält och jag har valt ut analyser som använder och tolkar 

sociologiska fenomen i boken som är relevanta för min uppsats. Den tidigare forskningen 

diskuterar bland annat hur Alices normer och uppfattningar om hur verkligheten är beskaffad 

blir bemötta i Underlandet. En av de tidigare forskarna påpekar att Alice är en representant för 

mänskligheten då hon tar med sig våra omedvetna värderingar och antaganden till ett friare 

och mer frågande land (Kincaid, 1973). I relation till det vill jag också framhålla att Alice är 

en modern samhällsvarelse och att hennes reaktioner och handlingar därmed skulle kunna 

säga någonting om det moderna samhället i stort. Trots att den tidigare forskningen använder 

andra perspektiv än denna uppsats så berör de ändå de teman jag vill analysera och jag har 

därför indelat stycket efter dessa teman, fastän de i vissa fall glider över i varandra.  

Vardagsverkligheten 

Alice kommer till Underlandet genom att falla genom ett hål i marken. Under fallet så 

fokuserar hon sitt tänkande på kartor, bilder, skåp och hyllor; hon försöker hålla sig kvar vid 

verkligheten, menar Rackin (1966). Rother (1984) menar att Alice civiliserar platsen för att 

känna sig mindre rädd. Hotfullheten med att falla finns kvar men det har hanterats med hjälp 

av strukturer och därmed blivit mindre skrämmande (ibid.). Detta tror jag kan relateras till 

Giddens tanke om att vardagliga rutiner hjälper oss att inte oroa oss för existentiella hot och 

faror. På slutet visar det sig också att Alice har drömt hela upplevelsen och hon springer i väg 

för att inte bli sen till middagen, som om inget har hänt. Rackin (1966) menar att det oordnade 

måste förträngas till fantasier eller drömmar, för förståndets skull. Det vakna livet måste 

fungera som att fantasierna eller kaos inte riktigt finns, som om det är nonsens, påpekar 
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Rackin (ibid.). Detta liknar också Berger och Luckmanns teori om att vardagsverkligheten 

måste prioriteras som den främsta verkligheten, framför drömmar och fantasier. 

Identitet 

Den tidigare forskningen pekar även ut hur Alices identitet blir ifrågasatt i Underlandet. Vem 

Alice är, är en fråga som ställs upprepade gånger, både av henne själv och av karaktärerna 

hon möter (Rackin, 1966; Kincaid, 1973). När Alice till exempel reciterar dikter så kommer 

hon inte på de rätta orden, utan fel ord kommer ut. Det resulterar i att Alice börjar uppleva att 

hon inte längre är sig själv, hon måste ha blivit Mabel (Flescher, 1969) (en flicka som hon 

tycker är dum). När hon förväxlas med kaninens tjänsteflicka föreställer sig Alice att denna 

identitet kommer att följa med henne till hennes egen värld, och att hon då kommer att bli 

tvingad att lyda under sin katt; Rackin (1966) menar att detta har att göra med hennes tro på 

en fast identitet. Det verkar alltså som att Alice förlorar greppet om sig själv, sin 

självidentitet, då hon inte befinner sig i sin vardagliga verklighet, vilket jag ska undersöka 

närmare i min analys. 

Rationalitet  

När det gäller rationalitet så har jag i den tidigare forskningen inte hittat så många separata 

beskrivningar av det, vad som ofta blir omnämnt är dock hur Alices rationalitet uttrycks 

genom hennes perspektiv på tid och språk. Rother (1984) påpekar dock att Alice ofta är i fara 

när hon är känslomässig; hon är till exempel nära att drunkna i en flod av sina egna tårar och 

hennes känslor distraherade henne från faran med solfjädern som nästan fick henne att 

krympa till ingenting. Efterhand lär sig Alice att vara mindre känslomässig och mer rationell 

och Rother menar även att boken förmedlar till läsaren att känslor måste hållas i schack 

(ibid.). Rackin (1966) framhäver i stället Alices oupphörliga tro på kausalitet och hur hon 

resonerar när stenar som kastas emot henne förvandlas till kakor. Alice tänker att om hon äter 

upp dem måste hennes storlek förändras (Alices storlek förändras oftast genom att hon äter 

något) och eftersom hon vid tillfället är så stor så antar hon att hon måste bli mindre, vilket ju 

också är ett uttryck för hur hon försöker resonera rationellt.  
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Tid 

Rackin (ibid.) påpekar att Alices ordnade och linjära tidsuppfattning kontrasteras mot 

Hattmakarens tid som är godtycklig och inkonsekvent. Tiden vid Hattmakarens teparty är 

fryst, det är alltid middagsdags (”teatime”) eftersom klockan alltid är sex. Enligt Hattmakaren 

är tiden också en han (kallad “Time”) som inte alls gör som Hattmakaren vill. Det 

grundläggande moderna tidsbegreppet satiriseras alltså (ibid.). Giddens ([1990] 1996; [1991] 

2008) menar också att perspektivet på tid har förändrats i moderniteten, att det skett en 

distansering mellan tid och rum som har att göra med en (sen)modern samhällsordning. 

Tidsperspektiven bidrar också till att Alice och Hattmakaren har olika uppfattning om hur 

tiden ska användas, vilket jag ska gå närmare in på i min analys.  

Bortsett från Alices uppfattning om tid som ordnad och linjär har hon också en medvetenhet 

eller oro över att den kan ta slut. Kincaid (1973) menar att Alices linjära tänkande gör att hon 

insisterar på avslutningar. Kincaid (ibid.) och Rother (1984) framhäver att när Alice krymper 

och växer så upplever hon oro och undrar vad som kommer att ske med henne, att hon kanske 

kommer att slockna som ett ljus, och att hon frågar sig hur hon då skulle bli. Hennes 

medvetenhet om att livet inte varar för evigt blir också tydlig när hon pratar med den falska 

sköldpaddan om skolan. Hon får reda på att sköldpaddan har färre och färre lektioner ju 

längre tiden går, från tio timmar om dagen den första dagen till ingenting på den elfte dagen. 

Alice undrar då vad som händer på den tolfte dagen, vilket har tolkats som ”zero day” 

(Kincaid 1973: 98) när lektionerna (och livet) tar slut. Rother (1984) påpekar att när de 

konfronteras med tanken på tid som krymper till mindre än ingenting blir ämnet snabbt bytt 

till spel och dans. Detta exempel har därmed också en likhet med Giddens teorier om att vi 

rationaliserar bort existentiella frågor genom att fokusera på vardagsverkligheten.  

Den tidigare forskningen framhäver dödens tydliga närvaro i boken (Rother, 1984; Kincaid, 

1973). Förutom drottningens befallningar om halshuggningar påminner sig Alice om 

berättelser där barn har blivit skadade, under fallet till Underlandet är hon rädd att tappa en 

marmeladburk för att den skulle kunna döda någon under henne och när hon pratar med en 

råtta kan hon inte sluta berätta om sin katt och grannes hund som är så bra på att fånga råttor. 

Att döden ständigt omnämns i boken är intressant. Rothers syfte är att undersöka hur boken 

lär barn att hantera rädslan för självförstörelse. Men jag tycker att hennes syfte skulle kunna 

utvidgas och inkludera även vuxna människor i det (sen)moderna samhället, då det finns 

sociologiska teorier om att vi använder olika sätt att hantera rädsla för döden (Berger och 
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Luckmann menar till exempel att vi legitimerar döden inom ett symboliskt universa för att 

kunna förbli i vardagen och Giddens ([1991] 2008) menar att senmoderniteten rationaliserat 

döden och undertryckt det existentiella med den).  

Språk 

När Alice och några djur kommer upp på land efter att nästan ha drunknat i hennes flod av 

tårar, bestämmer musen att han ska torka dem. Detta gör han genom att recitera ett textavsnitt 

ur en historiebok - det torraste han känner till. Rackin (1973) menar att satiriseringen av det 

ordnade språket blir ytterligare en aspekt av att förgöra Alices ordning. Flescher (1969) 

påpekar även att problem med identitet är nära sammanbundet med ett språkligt främlingskap, 

och att Alice blir förvirrad över sin identitet när orden inte kommer ut som hon vill när hon 

reciterar dikter. Det är en relevant synpunkt och jag kommer att undersöka hur Underlandets 

upplösning av Alices språk, och de kommunikationsproblem som uppstår, påverkar Alice. 

Ordning 

Rackin (1966) menar att vår ordinära verklighet blir uppluckrad i Underlandet - matematik, 

logik, lingvistiska konventioner och tid- och rymdbegrepp har inte samma innebörd i 

Underlandet och en alternativ tillvaro visas. Många av Alices för givet tagna värderingar blir 

ifrågasatta i Underlandet, till exempel idén om en permanent identitet, människans 

överlägsenhet över djur och förutsägbar växt (kroppslig). I Underlandet kan en kortlek vara en 

grupp personer, ett barn förvandlas plötsligt till en gris och en katts leende kan finnas utan 

katten själv. Alice har dock svårt att överge sitt logiska tänkande och i Underlandet letar hon 

hela tiden efter kausalitet. Rackin menar att eftersom varelserna i Underlandet inte tycker att 

deras värld är konstig, så tolkar Alice deras attityd som ett tecken på att det måste finnas en 

ordning. Hon inser inte möjligheten att varelserna lever i totalt kaos. Han påpekar också att 

Alice beter sig utefter sina invanda erfarenheter i sitt viktorianska England; hon visar till 

exempel tydlig respekt för auktoriteter och blir som mest artig när hon möter de mest oartiga 

varelser. Han menar att i Alices värld kan de mest oartiga människor kräva mest respekt och 

lydnad, därför kan det, speciellt för ett barn som är dominerad av vuxna, tyckas vara det mest 

naturliga och invanda att i de situationerna visa artighet (ibid.). Ett annat exempel på Alices 

sökande efter ordning i Underlandet uttrycks genom att hon blir upprörd över bristen på logik 

i krocketspelet men känner sig nöjd när hon kan namnge nästan allt i domstolen (Kincaid, 
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1973). Som den tidigare forskningen visar är det tydligt att Alice har svårigheter att göra sig 

av med sitt ordnade och logiska tänkande och jag kommer med ett sociologiskt perspektiv 

undersöka vad som händer när Alice bär med sig det till en värld som är oordnad och kaotisk.  

Min analys kommer alltså att bygga vidare på den tidigare forskningen men med ett 

sociologiskt perspektiv. Kincaids och Rackins analyser är litteraturvetenskapliga, Flescher har 

ett språkvetenskapligt perspektiv och Rother ett psykologiskt. Den tidigare forskningen tar 

upp de teman som jag undersöker men utan att göra kopplingar till (sen)moderniteten eller till 

teorier om hur verkligheten konstrueras. Jag tror att Alices subjektiva tillstånd kan tolkas som 

ett mer generellt samhällstillstånd i det moderna samhället samt ge en bild av konstruktionen 

av människans verklighet. Genom att analysera detta hoppas jag kunna bidra med ett lite 

annorlunda inlägg om hur grundläggande strukturerna som detta vilar på är för människans 

och det moderna samhällets bevarande trots att de är konstruerade, samt hur inrotade de blir i 

individen. 

Metod 

Jag gör en teoretisk undersökning av Alices adventures in Wonderland (Carroll, 2009) med ett 

hermeneutiskt perspektiv. Jag använder den engelskspråkiga versionen för att förstå boken så 

korrekt som möjligt, eftersom avsedda andemeningar kan bli förlorade i översättning, till 

exempel när det gäller rim, ramsor eller dubbla betydelser av ord. Jag analyserar boken med 

hjälp av Giddens ([1990] 1996; [1991] 2008) och Berger och Luckmanns ([1966] 1998) 

teorier med fokus på de teman jag vill belysa: vardagsverkligheten, identitet, rationalitet, tid, 

språk och ordning. Jag försöker hitta beskrivningar och citat i boken som uttrycker dessa 

teman. På så sätt blir dessa beskrivningar och citat koder som jag använder för att jämföra 

med teorierna. Jag har sökt i universitetsbibliotekets databas och i böcker efter sociologer som 

tolkat Alice i relation till de sociologiska fenomen jag skriver om, men då jag inte hittat det 

har jag använt forskning från andra vetenskapliga fält.  

Eftersom uppsatsen är teoretisk vilar den på de teorier jag använder mig av och uppsatsens 

validitet har en relation till teoriernas riktighet. Jag har valt Berger och Luckmanns och 

Giddens teorier eftersom de är relevanta för uppsatsens frågeställningar. Boken associerar ofta 

till teman som Berger och Luckmann och Giddens diskuterar och själv anser jag att teorierna 
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är intressanta och tänkvärda. Boken har förstås tolkats med andra perspektiv (se t.ex. Phillips, 

1972) och det är möjligt att min läsning av boken har blivit mer eller mindre styrd av mina 

valda teorier. Som Aspers påpekar så kan teori hindra förståelse eftersom den fokuserar på 

vissa aspekter och samtidigt utelämnar andra (Aspers, 2007). Trots det är jag ändå tillräckligt 

övertygad om likheterna mellan teorierna och boken för att det ska vara betydelsefullt att 

förstå boken med hjälp av teorierna. Jag anser att det finns mycket starka gemensamma 

nämnare mellan boken och teorierna och ämnar redogöra för det så tydligt som möjligt för att 

visa detta. Dessutom går det inte att närma sig en text eller idé utan någon förförståelse alls, 

alla har vi mer eller mindre medvetna uppfattningar som vi på något sätt orienterar oss från. 

Som diskuteras i Gilje och Grimen ([1992] 2007) så är en grundtanke inom hermeneutiken att 

en viss förförståelse också är nödvändig för att vi ska kunna tillägna oss förståelse 

överhuvudtaget; vi måste börja med en viss idé eller riktning för att kunna tolka en text eller 

ett meningsfullt fenomen. 

När jag har läst boken har jag hittat beskrivningar som jag tycker berör Berger och 

Luckmanns och Giddens teorier. Jag har varit uppmärksam på återkommande exempel, alltså 

beskrivningar som rör samma tema, för att kunna göra en mer tillförlitlig tolkning av boken. 

Beskrivningarna kan vara både scener och citat. Det vill säga, både de yttre händelserna i en 

scen, men också vad karaktärerna säger eller vad Alice tänker. Jag har alltså granskat delar 

som liknar varandra i betydelse för att kunna få en mer pålitlig helhetsbild. Gilje och Grimen 

(ibid.) beskriver den hermeneutiska cirkeln som forskning med en ständig rörelse mellan 

helhet och del. Hur helheten ska tolkas är beroende av hur delarna tolkas, och hur delarna ska 

tolkas är beroende av hur helheten tolkas (ibid.) och det är så jag strävar efter att jobba med 

analysarbetet. Som Gilje och Grimen (ibid.) påpekar så kan det finnas flera möjliga 

helhetsförklaringar när man läser en text om delarna skiljer sig åt. Jag anser dock att Giddens 

och Berger och Luckmann ger en användbar helhetsförklaring av boken, då temana stämmer 

överens på ett (för mig) övertygande sätt, även om det finns delar som skiljer sig. Texter utgör 

heller inte alltid harmoniska helheter (ibid.) Jag är medveten om att det inte kan finnas någon 

garanti för att min tolkning är felfri, tolkningar baseras också på personliga omdömen och 

erfarenheter, som Gilje och Grimen påpekar (ibid.) Min förförståelse av boken är att det finns 

likheter med Berger och Luckmanns och Giddens teorier, men för att försöka motverka att jag 

inte bara hittar det jag själv letar efter, eller bekräftar min egen förförståelse, letar jag också 

efter negativa fall. Jag försöker alltså vara vaksam på saker som motsäger eller inte passar in i 

mina valda sociologers teorier.  
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Ett alternativt tillvägagångssätt hade kunnat vara att låta andra människor få läsa boken och 

diskutera vilka beskrivningar som de tycker finns representerade. Det hade kunnat öppna upp 

för alternativa tolkningar, även om det då förstås också kräver en medvetenhet om att 

personerna som läser i sin tur också påverkas av tidigare erfarenheter och förförståelse. Det är 

ju också just en jämförelse mellan mina valda teorier och boken som jag vill göra. För att 

ändå förbättra tillförlitligheten något så använde jag ett radioprogram där boken diskuterades 

på ett mer generellt sätt. (Kulturradion: Biblioteket. (2010). Klassikerrummet om Alice i 

Underlandet. Sveriges Radio, 26 januari. Ljudupptagning). Medverkande i programmet var 

författaren och programledaren Maarja Talgre, journalisten och filmrecensenten Göran 

Everdahl och litteratur- och teaterkritikern Anneli Dufva. Radioprogrammet användes som en 

förstudie och visade sig vidröra mina utvalda teman, vilket stärkte min tro på dessa temans 

relevans för fortsatt analys.  

Jag har också i några fall sett likheter mellan Berger och Luckmanns och Giddens teorier, i 

dessa fall har jag försökt förklara vad jag anser likheten vara för att undvika missförstånd. 

Samma sak gäller när jag har förklarat vissa av deras begrepp. Man kan ha olika förståelse för 

teorierna och sätta dem i olika perspektiv. Då detta är min uppsats är det min förståelse och 

tolkning jag utgått från, men jag har samtidigt försökt vara tydlig med hur jag förstår teorierna 

för att uppsatsen ska vara så transparent som möjligt.    

Analys  

Det finns flera intressanta paralleller mellan Alice och Berger och Luckmanns och Giddens 

teorier. Det finns, i min mening, många likheter mellan hur ”verkligheten” beskrivs i boken 

och hur den beskrivs av Berger och Luckmann, samt många likheter mellan den moderna 

tidsperioden boken och Antony Giddens beskriver. Jag anser också att det ofta finns 

kopplingar att dra mellan alla tre. Samtidigt finns det också några saker man skulle kunna 

tolka annorlunda, vilket jag kommer att redogöra för i diskussionen. Jag har delat upp 

analysen med mina utvalda teman. Trots indelningen går ämnena dock ofta in i varandra då de 

hänger ihop, men jag har försökt att vara så tydlig som möjligt.  
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Vardagsverkligheten 

Berger och Luckmanns ([1966] 1998) teori om verkligheten som en social konstruktion 

innebär att vardagsverkligheten får en avgörande inverkan på individens liv. Berger och 

Luckmann  menar att vardagsverkligheten får den ”förnämsta” platsen (över drömmar och 

fantasier) eftersom det är den sfär där alla institutionella handlingar och roller hör hemma 

(ibid.). Med andra ord så ger vardagsverkligheten struktur åt det sociala livet, här finns givna 

roller och normer; det är här vi vet vilka vi är och hur vi ska bete oss. Vardagen struktureras 

av rutiner som håller oss sysselsatta och närvarande i vardagen och ger en känsla av att 

händelser är någorlunda förutsägbara. Vardagen ”blir” på det sättet verkligheten och 

genomsyrar tänkande och förhållningssätt. 

En viktig scen i Alice är när Alice faller ner till Underlandet genom ett hål i marken. Hennes 

tänkande förändras nämligen ju längre hon faller ifrån vardagsverkligheten ovanför, det 

verkar som att hon samtidigt faller ifrån vardagsverkligheten mentalt. Alice är till en början 

sysselsatt med att tänka på konkreta och vardagliga saker som hur långt hon fallit och var hon 

kommer att landa och hon försöker komma ihåg vad hon lärt sig om avstånd i skolan. Hon 

tänker på att hennes katt Dinah kommer att sakna henne den kvällen och hon hoppas att någon 

kommer ihåg att ge katten en skål med mjölk vid middagsdags. Tankarna övergår sedan till att 

bli mer abstrakta; hon önskar att Dinah var med henne och hon frågar sig om katter äter 

fladdermöss eftersom det inte finns några möss i luften. Tankarna börjar till slut bestå av 

nonsens och hon börjar drömma:  

[---] ”And here Alice began to get rather sleepy, and went on saying to herself, in a 

dreamy sort of way, ‟Do cats eat bats? Do cats eat bats?‟ and sometimes ‟Do bats 

eat cats?‟, for, you see, as she couldn‟t answer either question, it didn‟t much matter 

which way she put it. She felt that she was dozing off, and had just begun to dream 

that she was walking hand in hand with Dinah, and was saying to her, very 

earnestly, ‟Now Dinah, tell me the truth: did you ever eat a bat?‟” […] (Carroll, 

2009:11)  

Jag menar att scenen uttrycker att det finns en relation mellan att Alice lämnar den rutinartade 

vardagsverkligheten och att hon börjar tänka på nonsens; hon kommer längre ifrån 

vardagsverkligheten både kroppsligen och mentalt. Hon är inte närvarande längre och 

frågorna hon ställer spelar ingen roll eftersom hon ändå inte kan svara på dem. Hon har 

dessutom ingen användning av svaren.  
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Ett annat exempel i Alice på hur medvetandet är integrerat med vardagsverkligheten är i 

samband med rättegången som uppkommit då några av drottningens pajer blivit stulna. 

Rättegången är full av irrelevanta frågor, inkonsekventa, överdrivna och orättvisa metoder och 

är också det sista Alice upplever innan hon får nog av Underlandet och återvänder hem. 

Berger och Luckmann (ibid.) menar att även om medvetandet försvinner från den 

dominerande verkligheten så återvänder det alltid dit förr eller senare. Något liknande kan vi 

se i boken: när Alice tröttnat på det inkonsekventa Underlandet verkar det som att 

vardagsverkligheten börjar dominera hennes tankar igen. Jag menar att en indikation till det är 

att hon börjar associera till en olyckshändelse i vardagsverkligheten som skett veckan tidigare. 

Efter att ha krympt och växt ett antal gånger genom hela vistelsen i Underlandet har hon nu 

vuxit avsevärt i storlek och råkar välta omkull jurymedlemmarna: 

[…] “she jumped up in such a hurry that she tipped over the jury-box with the edge 

of her skirt, upsetting all the jurymen on to the heads of the crowd below, and there 

they lay sprawling about, reminding her very much of a globe of gold-fish she had 

accidentally upset the week before.  

„Oh, I beg your pardon!‟ she exclaimed in a tone of great dismay, and began picking 

them up again as quickly as she could, for the accident of the gold-fish kept running 

in her head, and she had a vague sort of idea that they must be collected at once and 

put back into the jury-box, or they would die.” (Carroll, 2009: 103-104) 

Exemplet tyder på att Alice inte ser jurymedlemmarna som kompetenta fackmän, i stället 

associerar hon dem till guldfiskarna i hennes vardagsverklighet, vilket jag tolkar som att 

Underlandet börjar förlora sin auktoritet för Alice.  

Ett tredje exempel på vardagsverklighetens inflytande över medvetandet finns i slutet av 

boken. Berger och Luckmann (ibid.) menar att vardagsverkligheten behåller den förnämsta 

platsen i vårt medvetande genom att vi minimerar drömmar och fantasier, ofta genom att 

förklara dem, så att de får en mening i relation till vårt vardagliga liv. Det fungerar också att 

cementera vardagsverklighetens status genom att helt enkelt avfärda drömmarna eller skratta 

bort dem. Det viktiga är att de inte hotar den vardagliga tillvaron och hindrar att den flyter på. 

I slutet av boken finns ett exempel som jag tycker illustrerar att Alice med hjälp av sin syster 

rationaliserar bort vistelsen i Underlandet som en märklig dröm. Boken slutar nämligen med 

att Alice väcks av sin syster under trädet, precis där hon befann sig innan hon följde efter 

kaninen, hoppade ner i hålet i marken och hamnade i Underlandet. Alice återgår direkt vid 

uppvaknandet till sin vanliga verklighet och berättar för sin syster, som sitter bredvid, vilken 
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märklig dröm hon haft. Systern instämmer och påminner Alice om att skynda sig hem till 

middagen. Systern sitter sedan kvar och fantiserar om Underlandet, men hon vet att det inte är 

verkligt:  

”So she sat on, with closed eyes, and half believed herself in Wonderland, though 

she knew she had but to open them again, and all would change to dull reality” [---] 

(Carroll, 2009: 111)  

Berger och Luckmann menar att vardagsverkligheten är intersubjektiv, i kontrast till 

drömmarnas värld där man är ensam. När medvetandet återvänder till den dominerande 

verkligheten objektiveras gränsupplevelsen genom att man infogar den inom 

vardagsverklighetens ramar, genom språket man delar (ibid.). Alices upplevelser i 

Underlandet, som hon upplevde som verkliga när hon befann sig där, minimeras nu till en 

märklig dröm, en upplevelse som hon kan dela med sin syster i den vardagliga, lite tråkiga 

verkligheten där man måste skynda sig hem till middagen. Berger och Luckmann påpekar 

också att den viktigaste formen för att upprätthålla vardagsverkligheten är interaktion ansikte 

mot ansikte (ibid.). Det blir lättare för Alice att återgå till vardagsverkligheten genom att 

systern finns där och bekräftar att hon bara har haft en märklig dröm och sedan uppmanar 

henne att skynda sig hem.  

Identitet 

Berger och Luckmann menar, som nämnt, att vardagsverkligheten tas för given av människor, 

vilket de benämner som den naturliga attityden. Vardagsverkligheten är full av omedvetna 

rutiner och den ifrågasätts inte. Man internaliserar verkligheten, något som Berger och 

Luckmann menar är en förutsättning för att förstå människor och för att uppleva världen och 

sin plats i den som meningsfull (ibid.). Alice ifrågasätter aldrig sin egen värld, vilket tyder på 

att hon internaliserat sin vardagsverklighet. Däremot ifrågasätter hon ofta det irrationella 

Underlandet, varelserna och även sin egen existens där. Alice har tidigare inte behövt 

ifrågasätta sig själv eftersom allt alltid har varit som vanligt. I Underlandet däremot är 

ingenting som hon förväntar sig det och hon finner ingen logik. Hon säger:  

[---]”How queer everything is to-day! And yesterday things went on just as usual. I 

wonder if I‟ve been changed in the night? Let me think: was I the same when I got 

up this morning? I almost think I can remember feeling a little different. But if I‟m 
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not the same, the next question is „Who in the world am I?‟ Ah, that‟s the great 

puzzle!”[---] (Carroll, 2009: 17-18).  

Giddens ([1991] 2008) menar att identiteten består i förmågan att hålla igång en specifik 

berättelse om självet. Den måste integrera händelser som sker i den yttre världen och sortera 

in dem i ”historien” om självet. Berger och Luckmann ([1966] 1998) menar att sociala 

processer medverkar till att både forma och vidmakthålla identiteten. De menar att identiteten 

bara förändras när det finns alternativ, till exempel om starkt diskrepanta världar förmedlas 

under den primära socialisationen av föräldrarna. (Individen får då chans att välja mellan 

olika identiteter.) Identiteten skulle kunna ses som ett socialt fenomen, mer eller mindre 

bestämd av sociala strukturer med Giddens eller Berger och Luckmanns perspektiv. I Alices 

egen värld blir hennes identitet inte ifrågasatt eftersom den har skapats och fungerar där, inom 

en viss samhällsstruktur. Underlandet är något helt nytt och radikalt annorlunda, där blir 

Alices identitet i kontrast ständigt ifrågasatt, inte bara av henne själv utan också av andra. Till 

exempel när hon möter fjärilslarven: 

[---] ”‟Who are you?‟ said the Caterpillar. 

This was not an encouraging opening for a conversation. Alice replied, rather shyly, 

„I – I hardly know, Sir, just at present – at least I know who I was when I got up this 

morning, but I think I must have been changed several times since then.‟ 

„What do you mean by that?‟ said the Caterpillar, sternly. „Explain yourself!‟ 

„I ca‟n‟t explain myself, I‟m afraid, Sir, said Alice, „because I‟m not myself, you 

see.‟ 

„I don‟t see, said the Caterpillar.” [---] (Carroll, 2009: 40-41)  

Detta kan relateras till Giddens ([1991] 2008) som menar att kroppens uppträdande måste 

hållas konstanta för att upprätthålla självidentiteten. Alice har gått igenom flera dramatiska 

kroppsförändringar, vilket kan vara en anledning till att hon menar att hela hon har förändrats 

flera gånger under dagen. (Jag kommer att återkomma till Alices kroppsförändringar under 

nästa rubrik). Alice blir också tveksam till sin identitet när hennes nacke har växt och blivit 

överdrivet lång och en duva anklagar henne för att vara en orm som vill stjäla hennes ägg:  

[---] “„But I‟m not a serpent, I tell you!‟ said Alice. „I‟m a – I‟m a –„ 

„Well! What are you?‟ said the Pigeon. „I can see you‟re trying to invent 

something!‟ 

„I – I‟m a little girl,‟ said Alice, rather doubtfully, as she remembered the number of 

changes she had gone through, that day.” [---]  (Carroll, 2009: 48) 
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Giddens (ibid.) menar att jagidentiteten och kroppsuppfattningen är beroende av vardagliga 

interaktioner. Att interaktionerna i Underlandet ofta består av kritiserande frågor om Alices 

identitet och att ingen kan bekräfta vem hon egentligen är gör henne förvirrad över vem eller 

vad hon egentligen är. Eftersom hennes kropp förändras så drastiskt varje gång blir det också 

svårt att behålla samma uppträdande (som Giddens ju menar hjälper till att upprätthålla 

självidentiteten), hon måste i stället anpassa sig och använda kroppen på nya annorlunda sätt. 

Bortsett från de förvirrande kroppsförändringarna Alice genomgår så är hon alltid ensam när 

hon går runt och möter de olika varelserna i Underlandet. Berger och Luckmann ([1966] 

1998) menar att den subjektiva identiteten inte är stabil; den är bland annat beroende av hur 

individens relationer till signifikanta andra ser ut. I Underlandet är Alice separerad från sin 

familj och sina bekanta och hon har därför inte tillgång till den sociala interaktion som kan 

stärka den identitet hon har i sin vanliga värld. I stället blir hennes identitet och uppfattningar 

kritiserade. Berger och Luckmann påpekar också att osäkerhet över identiteten ökar genom 

upplevelser i gränsvärldarna (ibid.). Kanske kan man därför läsa Alices vistelse i Underlandet 

som en individs upplevelse av en gränsvärld, där hennes invanda, socialiserade identitet blir 

ifrågasatt. När hon sedan återvänder till verkligheten kan hon avfärda Underlandet som en 

märklig dröm och bevara sin identitet. Att Alice är ett barn kan kanske också läsas som att 

hon inte kommit så långt i socialisationen och därför tvivlar på sig själv och inte helt kan 

avfärda Underlandet medan hon är kvar där. Hon måste gå igenom en process för att kunna 

återvända till vardagsverkligheten och avfärda Underlandet som en dröm. Alice går nämligen 

från att vara osäker och undra vem hon är under vistelsen i Underlandet, till att växa sig stor 

och avfärda hovet som ”bara en kortlek” (Carroll, 2009: 109). Det till en början skrämmande 

Underlandet blir avfärdat som nonsens av Alice och därmed underordnat hennes egen värld 

med dess konventioner. Så fort hon avfärdat Underlandet vänder hon sig tillbaka till sin egen 

värld. Alices identitet och självbevarelse verkar alltså vara beroende av hennes egen 

vardagsverklighet eftersom hon förlorar sig själv i Underlandet och återvänder hem så fort 

hon är stark nog att avfärda det.  

Rationalitet 

Rationalitet är något som kännetecknar Alice och det kommer även att nämnas under avsnittet 

om tid, samt diskuteras under den sista rubriken i analysen (som handlar om rationalisering av 

undanträngda frågor).   
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Som nämnt så betonar Berger och Luckmann ([1966] 1998) att något som stärker 

vardagsverklighetens status och de vardagliga rutinerna, är att människor fokuserar på här och 

nu; ens nu är där kroppen är och man orienterar sig utifrån den. Det är den kroppsliga 

närvaron som styr ens vardagliga liv och inte dagdrömmar till exempel. Detta vill jag relatera 

till Alice, eftersom hon är väldigt medveten om var hon kroppsligen befinner sig i förhållande 

till omgivningen och ofta också vart hon vill komma. Under föregående rubrik framställdes 

att Alices kroppsförändringar har en relation till hennes identitetsupplevelse. Men 

kroppsförändringarna har också en tydlig relation till rationalitet då hennes sätt att hantera 

förändringarna blir väldigt rationellt.  

Till en början blir Alice stressad över kroppsförändringarna, men hon lär sig snabbt att se 

rationellt på saken och dra nytta av den storlek hon just då innehar. I vissa situationer försöker 

hon även själv manipulera sin storlek för att nå sina mål. I kaninens hus har hon växt 

okontrollerat och i stället för att som tidigare vara rädd för kaninen och göra som han säger 

puttar hon bort honom med handen och sparkar bort ödlan Bill när de försöker ta sig in i 

huset. När de kastar stenar på henne genom fönstret förvandlas de till kakor, och Alice tänker 

att eftersom hon knappast kan bli större så måste hon bli mindre och hon äter därför upp dem. 

När Alice har blivit mycket liten igen aktar hon sig noga för en stor hund som hon möter, hon 

kastar en pinne för att avleda hans uppmärksamhet och gömmer sig sedan bakom en stor 

tistel, samtidigt som hon tänker att hon gärna hade lekt med den, om hon bara hade varit i rätt 

storlek. I rättegången växer Alice i storlek samtidigt som hennes mod. Hon växer sig mycket 

större än omgivningen och vågar då säga vad hon tycker om rättegångens orättvisa metoder, 

hon talar emot kungen och drottningen innan hon till sist avfärdar hovet som ”bara en kortlek” 

(Carroll, 2009: 109). 

Exemplen tyder på att Alice orienterar sig utifrån sin kropp, hon verkar medveten om vad hon 

kan och inte kan göra. Hon koordinerar sitt handlade i relation till sin kroppsstorlek; när hon 

är liten i jämförelse med andra blir hon försiktigare och när hon är stor blir hon modigare. 

Trots förvirringen över kroppsförändringarna lyckas hon planera utifrån medvetenheten om 

sin kropp. Efter mötet med duvan då hennes nacke växt sig lång som en orm så minns hon att 

hon har svampbitar i händerna som fjärilslarven har berättat ska få henne att ändra storlek och 

hon börjar äta dem: 

 [---] “ she set to work very carefully, nibbling first at one and then at the other, and 

growing sometimes taller, and sometimes shorter, until she had succeeded in 

bringing herself down to her usual height.  
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It was so long since she had been anything near the right size, that it felt quite 

strange at first; but she got used to it in a few minutes; and began talking to herself, 

as usual, „Come, there‟s half my plan done now! How puzzling all these changes 

are! I‟m never sure what I‟m going to be, from one minute to another! However, 

I‟ve got back to my right size: the next thing is, to get into that beautiful garden – 

how is that to be done I wonder?‟ As she said this, she came suddenly upon an open 

place, with a little house in it about four feet high. „Whoever lives there,‟ thought 

Alice, „it‟ll never do to come upon them this size: why, I should frighten them out of 

their wits!‟ So she began nibbling at the right-hand bit again, and did not venture to 

go near the house till she had brought herself down to nine inches high.” (Carroll, 

2009: 48-49)   

Exemplet visar hur Alice når sin vanliga storlek, emellertid så har Alice mål som gör att hon 

behöver förändra sin kroppsstorlek ännu en gång. Hon är medveten om vad hon vill göra och 

uppnå, vilket jag även kommer gå närmare in på under nästa rubrik. Exemplet ovan visar hur 

Alice medvetet planerar och kalkylerar för att nå sina mål där hon just då befinner sig (här och 

nu). Alice är den enda som uppvisar en sådan rationalitet i Underlandet.  

Tid 

Förutom att orientera oss från var kroppen befinner sig, förhåller vi oss också till 

vardagsverkligheten genom att vi har det pragmatiska motivet, enligt Berger och Luckmann 

([1966] 1998). Det innebär att vi är medvetna om att våra liv inte är eviga, vilket påverkar hur 

vi väljer att leva. Vi orienterar oss efter vad vi vill uträtta i våra liv, vilka projekt vi vill 

genomföra. Berger och Luckmann (ibid.) menar att uppmärksamheten på omgivningen styrs 

till stor del av vad man gör, har gjort eller planerar att göra i den. Det pragmatiska motivet har 

alltså en relation till tidsplanering. 

Alice och hattmakaren har helt olika tidsuppfattning, tid för hattmakaren är en person, kallad 

”Time”, i motsats till Alices upplevelse av tid som linjär och progressiv, med en åtskillnad 

mellan tid och rum, vilket Giddens menar är en central aspekt av moderniteten ([1990] 1996; 

[1991] 2008). Skillnaden mellan Alices och hattmakarens perspektiv på tiden ger dem också 

olika uppfattning om hur man bör spendera den. Alice uppmanar hattmakaren att göra 

någonting bättre med tiden i stället för att slösa bort den genom att ställa gåtor som inte har 

några svar. Hattmakaren menar i stället att om man kommer väl överens med ”Time” så kan 
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man få klockan att vara vilken tid man vill, hur länge man vill. Hattmakaren upprörs dock 

över att ”Time” inte längre lyder honom. För hattmakaren och de andra vid tepartyt är tiden 

fryst, det är alltid tedags och de spenderar tiden med att flytta runt och byta platser vid bordet. 

Alice reser sig till slut upp och går därifrån och tänker upprört att det var det dummaste 

teparty hon någonsin varit på. Förmodligen för att i Alices moderna vardagsverklighet finns 

det rutiner, planer och ett rationellt förhållningssätt integrerat med tiden. Något som märks i 

Alices reaktion när hattmakaren berättar att om man håller sig väl med ”Time” kan klockan 

flytta sig från nio till halv två om man vill: ”time for dinner!” Alice ser mer rationellt på 

saken:  

[---] ”„That would be grand certainly,‟ said Alice thoughtfully; „but then – I 

shouldn‟t be hungry for it, you know.’” [---] (Carroll, 2009: 63) 

Hennes kritiska attityd märks också när hattmakaren berättar att klockan alltid är sex och att 

de därför alltid sitter vid tekopparna: 

[---] “„it‟s always teatime, and we‟ve no time to wash the things between whiles.‟  

„Then you keep moving round, I suppose?‟ said Alice.  

„Exactly so,‟ said the Hatter: „as the things get used up.‟ 

„But what happens when you come to the beginning again?‟ Alice ventured to ask.  

„Suppose we change the subject,‟ the March Hare interrupted, yawning.” [---] 

(Carroll, 2009: 64-65) 

Jag tolkar Alices repliker om tid som att de uttrycker Alices rationella syn på den och att hon 

mer eller mindre styrs av pragmatiska motiv, eller i alla fall mål hon vill uppnå, som gör att 

hon förhåller sig till tiden genom att ”ta vara” på den och inte slösa bort den. Att tid är en 

bristvara är ju också en syn som moderna samhällen brukar präglas av. 

Språk 

I kommunikationen med varelserna i Underlandet blir det ofta missförstånd och det märks då 

tydligt att Alices uppfattningar inte delas av de andra och att de inte förstår varandra. Språket 

spelar i Berger och Luckmanns ([1966] 1998) teori en grundläggande roll i att objektivera och 

internalisera värden. I Underlandet blir det dock genom språket ofrånkomligt att varelserna 

och Alice inte delar en gemensam verklighet. Vid tepartyt berättar hattmakaren till exempel 

om en sång han sjöng vid en stor konsert som drottningen anordnat:  



 

 25 

[---] ”‟Twinkle, twinkle, little bat! 

How I wonder what you‟re at!‟ 

You know the song perhaps?‟ 

„I‟ve heard something like it,‟ said Alice. 

„It goes on, you know,‟ the Hatter continued, „in this way:- 

„Up above the world you fly 

Like a tea tray in the sky.‟ 

Twinkle, twinkle – „“  [---]  (Carroll, 2009: 63-64) 

Rackin (1966) menar att hattmakarens version av Twinkle little Star (Blinka lilla stjärna) 

”förfular” originalet. Fladdermöss representerar ett fult rovdjur till skillnad mot den statiska, 

vackra stjärnan i fjärran som lovsjungs i originalsången. Uttrycken ”what you’re at” och ”you 

fly” intensifierar den darwinistiska rovdjurskampen, menar han (ibid.). Twinkle little Star är 

en välkänd visa i Alices verklighet som vänds upp och ner i Underlandet. Sångerna förmedlar 

väldigt olika bilder; hattmakarens version berättar om någonting fult, i kontrast mot 

originalsångens onåbara stjärna som liknar en diamant på himlen. Genom språket blir det 

tydligt att de, trots sångens välkändhet, inte delar en gemensam betydelse av den.   

Det blir också ofta syftningsfel när Alice talar med varelserna. Det leder ofta till att Alice, 

eller någon annan, känner sig förolämpad. Till exempel när den oäkta sköldpaddan (the Mock 

Turtle) berättar om sin skolgång för Alice:  

[---] “‟we went to school in the sea. The master was an old Turtle – we used to call 

him Tortoise –„ 

„Why did you call him Tortoise, if he wasn‟t one?‟ Alice asked. 

„We called him Tortoise because he taught us,‟ said the Mock Turtle angrily. „Really 

you are very dull!‟ 

„You ought to be ashamed of yourself for asking such a simple question,‟ added the 

Gryphon; and then they both sat silent and looked at poor Alice, who felt ready to 

sink into the earth.” [---] (Carroll, 2009: 84)  

Alice och varelserna använder samma språk, men ordet ”tortoise” har för dem olika innebörd. 

De syftar på olika saker och Alice får sedan skämmas för att hon inte förstått. Alices egna 

reciteringar av barnramsor kommer också ofrivilligt ut med helt fel ord, vilket hon tar illa vid 

sig av. Efter att ha reciterat en så utbrister sagodjuret (the Gryphon): 

”‟That‟s different from what I used to say when I was a child,‟ said the Gryphon. 
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„Well, I never heard it before,‟ said the Mock Turtle; „but it sounds uncommon 

nonsense.‟  

Alice said nothing: she sat down with her face in her hands, wondering if anything 

would ever happen in a natural way again.” [---] (Carroll, 2009: 93-94)  

Som exemplet visar känns det onaturligt för Alice när orden i ramsan inte kommer ut som i 

vanliga fall. Jag skulle vilja påstå att de här språkliga missförstånden har en likhet med Berger 

och Luckmanns ([1966] 1998) begrepp om rudimentära teorier; den andra nivån av 

legitimering av institutioner där ordspråk, maximer, visdomsord och sägner används. Att 

legitimera institutioner blir en omöjlighet i Underlandet eftersom det inte finns en gemensam 

grund. Och Alice kan ju inte heller överföra sin verklighet till varelserna när orden inte lyder 

henne.  

Ordning 

Alice verkar bete sig på ett visst sätt i förhållande till de roller hon känner igen, vilket talar för 

att hon följer en institutionell ordning. Berger och Luckmann (ibid.) menar att institutioner 

kontrollerar det mänskliga handlandet genom att definiera handlingsmönster och att 

institutionerna konkretiseras med hjälp av roller. I ett visst rollutförande ingår gemensamma 

normer som de personer som agerar i kompletterande roller känner till. Genom att spela olika 

roller deltar individen i en social värld som, genom att rollerna internaliseras, också blir 

subjektivt verklig (ibid.). Alice inrättar ofta sitt beteende till de andra varelserna utefter hur 

hon har typifierat dem. Hon vågar till exempel säga emot hattmakaren men är försiktigare 

med fjärilslarven, vilket kan tyda på att hon blir artigare mot de som verkar inneha en 

maktposition. Hon utgår också ifrån att varelsen (med fiskansikte) utanför grevinnans hus är 

en lakej på grund av hans klädsel, men erkänner att om hon bara skulle bedöma hans ansikte 

så skulle hon kalla honom en fisk. Det tyder på att kläderna är viktiga för att Alice ska kunna 

bedöma rollidentiteten. Giddens ([1991] 2008) påpekar att, trots att moderniteten har 

möjliggjort mer individualism, så signalerar kläder fortfarande könstillhörighet, klassposition 

och yrkesstatus. Kläder och social identitet är fortfarande sammankopplade, dessutom är 

uniformer standardiserade i förhållande till sociala positioner och yrkesroller (ibid.).  

Den tidigare forskningen talar också om hur Alice letar efter kausalitet och försöker förklara 

det kaos hon ser inom en ordning (Kincaid, 1973; Rackin, 1966). Alice börjar till exempel 

tänka att eftersom så många underliga saker har hänt i Underlandet, kan väldigt få saker vara 
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omöjliga (Carroll, 2009). När hon möter grevinnan för andra gången som nu, till skillnad mot 

första gången, är vid gott humör tänker hon att det måste varit den stora mängden peppar i 

grevinnans soppa som gjorde henne arg tidigare. Alice undrar om det inte alltid är peppar som 

gör människor arga och blir nöjd över att ha hittat en ny sorts regel (Carroll, 2009). Det 

irrationella förargar henne också. Hon blir till exempel upprörd över bristen på logik i 

krocketspelet hon medverkar i, men hon känner sig nöjd när hon kan namnge nästan allt hon 

ser i domstolen, saker hon känner igen, som Kincaid (1973) påpekat. Hon blir sedan upprörd 

igen på grund av de orimliga metoderna som används i rättegången. Jag tycker att det verkar 

som att Alice tolkar det irrationella som ett ifrågasättande av hennes egna vanor och 

uppfattningar och det är därför det skapar en reaktion hos henne. Underlandet utgör ett hot 

mot Alices världsuppfattning, (ett hot mot hennes symboliska universa). Berger och 

Luckmann ([1966] 1998) skriver att alternativa symboliska universa innebär ett hot därför att 

deras existens bevisar att ens eget universum inte är det enda tänkbara. Alice konfronteras av 

Underlandet med en helt ny värld som hon inte har hört talas om och inte förstår reglerna i 

och den värld hon tar för given blir drastiskt ifrågasatt. Hennes för givet tagna värderingar, 

som upplevs som grundläggande i moderna samhällen, kritiseras där.  

Rationalitet 2: Undanträngda frågor 

Giddens ([1991] 2008) menar att moraliska och existentiella frågor har blivit undanträngda av 

den ökade rationaliteten i samhället. Ett av de undanträngda teman som Giddens tar upp är 

galenskap. Giddens (ibid.) skriver att man hanterar sinnessjuka i det moderna samhället 

genom att undangömma dem. Man lyckas därmed tränga undan alternativa synsätt på vad 

verkligheten egentligen är och när detta väl skett är det få som kommer i kontakt med 

sinnessjuka och deras alternativa uppfattningar (ibid.). Jag menar därför att Alices reaktioner 

mot varelserna kan beskrivas som typiska för någon som socialiserats in i en viss 

vardagsverklighet och upplever den som naturlig; hon tycker att varelserna är underliga och 

har svårt att förstå dem och deras alternativa uppfattningar. Enligt Berger och Luckmann 

([1966] 1998) är vardagsverklighetens status så stark att det definieras som galenskap att 

försvinna in i en värld som inte längre är vardagslivets vanliga värld. Med den definitionen 

kan kanske också Alices vistelse i Underlandet liknas vid en tillfällig galenskap där Alice 

tvingas ompröva för givet tagna värderingar. Katten som Alice möter påpekar också att alla är 

galna i Underlandet, även Alice, eftersom hon har kommit dit (Carroll, 2009). 
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Enligt Giddens ([1990] 1996) så borttynar även religionens makt i moderniteten och ersätts av 

rationalitet. Giddens skriver att religion kan erbjuda moraliska och praktiska tolkningar av det 

egna och det sociala livet och att religionen framkallar en känsla av händelser är pålitliga 

(ibid.). Alice är varken uttalat religiös eller ateist, i stället är hon osäker på vad som skulle ske 

med henne efter att hon dött (slocknat som ett ljus). Det är tydligt att Alice (i början) känner 

otrygghet i Underlandet, när hon aldrig vad som händer härnäst. Vid ett tillfälle, när hon 

snabbt krymper, inser hon att det är på grund av solfjädern hon håller i:  

[---] “she dropped it hastily, just in time to save herself from shrinking away 

altogether. 

„That was a narrow escape!” said Alice, a good deal frightened at the sudden 

change, but very glad to find herself still in existence.” [---]  (Carroll, 2009: 20)  

Ett annat ämne som undertrycks av rationalitet är döden, som Giddens ([1991] 2008) menar 

har blivit en teknisk fråga i det moderna samhället, som handlar om när olika kroppsorgan 

slutat fungera. Döden är också det största hotet mot vardagsverklighetens status, enligt Berger 

och Luckmann ([1966] 1998). Enligt deras teori behöver döden förklaras inom ett symboliskt 

universa, genom vilket den blir mindre skrämmande. Det är viktigt för att individen ska förbli 

i vardagsverkligheten och inte förlamas av rädsla (ibid.). Giddens ([1991] 2008) menar som 

tidigare nämnt att orosfyllda existentiella frågor hålls tillbaka av vardagsverklighetens rutiner 

som ger ontologisk trygghet, men att frågorna ändå lämnas obesvarade. Kanske kan man här 

göra en koppling till varför döden tar upp så stor plats i Alices dröm om Underlandet. Alices 

moderna vardagsverklighet undertrycker troligen döden som samtalsämne, vilket jag vill 

relatera till Alices fall genom marken till Underlandet. Hon försöker då först hålla sig kvar vid 

sin invanda verklighet, som också Rother (1984) och Kincaid (1973) påpekat. Det är en 

hotfull situation att falla, men Alice uttrycker ingen rädsla, den verkar hon i stället 

undertrycka genom att tänka på sin invanda verklighet. I Underlandet är döden i kontrast alltid 

närvarande, som nämnts i den tidigare forskningen. Döden finns där både som ett diffust 

samtalsämne och som ett uttalat hot. Att Alice faller under jorden och att och bokens första 

version hette Alices adventures under Ground, (Phillips, 1972: 20) skulle kanske också kunna 

symbolisera att döden är närvarande.  

Drottningens ständiga befallanden om halshuggningar lurar som ett hot mot allas existens i 

Underlandet, vilket jag tolkar som en påminnelse om att vi inte har kontroll över döden; vi 

kommer alla förr eller senare att dö. Trots att vi är medvetna om det så är det inte en fråga 

som intar en dominerande plats i det vardagliga livet. Underlandet blir därför en kontrast mot 
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hur döden osynliggörs i moderna samhällen, som Giddens menar. Giddens ([1991] 2008) 

menar att döden göms undan i en separat sfär i sjukhus och att idealet är att döden ska vara så 

tyst och ögonblicklig som möjligt, till skillnad mot i förmoderna samhällen där folk levde 

öppet med kroniska sjukdomar och utdragna offentliga avrättningar. 

Kincaid (1973: 93) påpekar också att, trots drottningens hot, är det ingen som faktiskt blir 

halshuggen eftersom det inte finns några logiska konsekvenser i Underlandet. Det är snarare 

Alices logiska ”matter of fact world” som är hemsk eftersom den tillåter rovgirighet och 

mord, menar han. Jag tolkar det som att rationaliteten kan användas för att dölja 

underliggande grymhet, till exempel genom att legitimera vissa former av dödande. Det är 

inga avrättningar som blir av i Underlandet, men i verkligheten dödas människor varje dag, av 

olika anledningar. Att döda anses omoraliskt i det moderna samhället också, så länge det inte 

sker under en viss legitimering eller ett regelverk. Ingen blir chockad över drottningens 

befallningar i Underlandet, trots att de är så absurda, och i verkligheten blir de flesta inte 

chockade över dödande så länge det är legitimerat. Försvaret kan till exempel argumentera att 

de skyddar människor och länder och att dödandet är ett nödvändigt ont som då ingår. 

Dödsstraff är också tillåtet i vissa länder och till skillnad mot i Underlandet så genomförs de 

(även i moderna samhällen, som till exempel USA). I Underlandet står inte heller djuren 

under människan, men i vår värld kan vetenskapen legitimera plågsamma djurförsök, det är 

legitimt både för att hitta medicinska lösningar, men även skönhetsbranschen utför 

djurexperiment och den har också skapat en pälsindustri. Drottningens utropanden blir därför 

en replik till hur moderna samhällen hanterar döden; vi glömmer att dödande är tillåtet, inte så 

länge som det är ”rätt” i objektiv mening, utan för att det är legitimerat, vilket skulle kunna  

tyda på att vi rationaliserar bort det existentiella med själva frågan för att kunna förbli i vår 

vardagsverklighet.   

Diskussion  

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur ”verkligheten” och moderniteten beskrivs i 

Alice; att finna likheter med Giddens och Berger och Luckmanns teorier med fokus på sex 

utvalda teman: vardagsverkligheten, identitet, rationalitet, tid, språk och ordning. Efter min 

analys anser jag att det finns tydliga likheter mellan boken och teorierna. Jag går här igenom 
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och sammanfattar de viktigaste likheterna som framkommit för att sedan föra en diskussion 

över resultatet av analysen. 

Vardagsverkligheten 

Berger och Luckmann ([1966] 1998) menar att medvetandet är integrerat med 

vardagsverkligheten, efter min analys anser jag det också vara så för Alice. Det är 

vardagsverkligheten Alice förhåller sig till och som determinerar hennes tankar och beteende. 

Berger och Luckmann (ibid.) menar att vardagsverkligheten värderas högre än andra ”platser” 

och att det sker genom att gränssituationerna minimeras och infogas i en viss 

verklighetsuppfattning, vilket också Alice gör genom att slutligen avfärda Underlandet som 

nonsens och en underlig dröm.       

Identitet  

För både Giddens och Berger och Luckmann är identiteten mer eller mindre socialt 

”bestämd”. Det gäller även för Alice som förlorar greppet om sin identitet genom att inte 

längre befinna sig i sin vardagsverklighet; utan familj, vänner och mer eller mindre 

förutsägbara situationer som bekräftar hennes identitet.   

Rationalitet 

Förutom Alices exceptionellt rationella beteende verkar det också som att hon, som en 

modern samhällsvarelse i Giddens mening, har rationaliserat bort existentiella frågor. Hon kan 

i Underlandet inte låta bli att beröra döden som samtalsämne, samtidigt som hon står helt 

svarslös inför den, vilket tyder på att den är ett ovanligt samtalsämne i hennes 

vardagsverklighet.  

Tid   

Alices tidsperspektiv gör att hon förhåller sig till här och nu och i någon mån även till 

pragmatiska motiv, eller i alla fall till saker hon vill uppnå (som att komma till trädgården) 

(jmf Berger & Luckmann, [1966] 1998). Uppdelningen mellan tid och rum gör också att hon 
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förhåller sig rationellt, tiden är linjär och opersonlig (inte en person), och man ska utnyttja den 

väl, inte ”slösa bort den”.   

Språk  

Språket är ett grundläggande fundament för att institutionalisera värden i Berger och 

Luckmanns teori, språket är verktyget för objektivering och externalisering och hjälper oss 

därför att skapa en viss verklighetsuppfattning (ibid.). Språket visar sig också vara en 

grundläggande beståndsdel i Alice. När Alice inte kan lita på språket börjar hon ifrågasätta sin 

egen existens och tillvaro.  

Ordning  

Det är tydligt att Alice följer en institutionell ordning, hon förhåller sig på ett visst sätt mot 

roller hon känner igen och hon försöker inordna kaoset hon upplever i Underlandet i en 

ordning. Hon reproducerar därmed den ordning hon har internaliserat i sin vardagsverklighet.  

Sammanfattning  

Analysen har visat att grundläggande värderingar som Alice tar för givna blir ifrågasatta och 

satiriserade, vilket leder till att hon börjar förlora sin identitet. Till skillnad mot sin vanliga 

tillvaro, får man anta, så konfronteras Alice i Underlandet med drastiskt alternativa 

uppfattningar, inkonsekvenser och ett framhävande av bortträngda frågor. Underlandet är en 

plats präglat av meningslösheter där händelser sker sporadiskt och oförutsägbart och där 

personer är svårförstådda och inte verkar veta orsakerna till vad de gör, (som att flytta runt på 

stolar i ett evigt teparty), eller vad som kommer att ske (Alice vet till exempel aldrig om och 

hur mycket hon kommer att krympa eller växa). I Underlandet finns det varken 

vetenskapliga/rationella eller religiösa förklaringar att falla tillbaka på och vardagsrutinerna är 

uppluckrade. Underlandet är fullt av resonemang utan logiska slutsatser, gåtor utan svar och 

meningslösa frågor. Det blir till slut Alices val att förneka Underlandet och återvända till sin 

invanda tillvaro, där hon förklarar Underlandet som en konstig dröm. Vardagsverkligheten har 

därmed vunnit som den förnämsta verkligheten och Alice kan behålla sin identitet inom den 

institutionella ordning där den skapats och fungerar.  
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Kritiska reflektioner 

Berger och Luckmanns teori är abstrakt och exemplen de använder för att illustrera sina 

resonemang är ofta mycket omoderna och opassande utifrån ett genusmedvetet perspektiv.  

Något som kan sägas saknas i deras teori är också ett maktperspektiv. De har också fått kritik 

för att de översocialiserar människan (se t.ex. Roumbanis, 2010). Trots det så anser jag att 

Berger och Luckmann har gett en användbar beskrivning av konstruktionen av den sociala 

verkligheten och att det har fungerat att applicera den på Alice. 

I berättelsen tycker jag mig också ha funnit likheter med Giddens beskrivning av modernitet 

och då speciellt rationalitet. Det finns dock aspekter som skulle kunna tolkas med 

postmoderna teorier. I Underlandet är tillvaron oförutsägbar, oordnad och inkonsekvent. 

Underlandet är också ställt mot det vetenskapliga förnuft som Alice representerar och som 

brukar räknas som en viktig del av moderniteten. I Underlandet finns ingen tilltro till den 

moderna vetenskapen, rationalitet eller logik. Underlandet representerar snarare 

fragmentering, diskontinuitet och det verkar inte finnas någon absolut sanning eller 

fungerande helhetsförklaring, vilket gör att jag tror Underlandet skulle kunna förstås med ett 

postmodernt perspektiv. Alice identitet börjar också lösas upp i Underlandet, vilket skulle 

kunna förstås med postmoderna teorier om att identiteten är flytande och saknar en inre kärna 

(se t.ex. Appelrouth & Desfor Edles, 2008: 632-640; Baudrillard [1992] 1994; Butler [1990] 

2007; Sarup, 1996: 94-104). Men Alice finner trots allt sig själv igen, (vilket skulle kunna 

vara ett utslag av hennes reflexivitet, (jmf Giddens, [1990] 1996; [1991] 2008); hon växer och 

får tillbaka självförtroendet, innan hon vaknar i sin vanliga verklighet. Underlandet skulle 

dock kunna beskrivas med den postmoderna teoretikern Jean Baudrillards perspektiv på 

verkligheten. Baudrillard menar att verkligheten är simulerad, att den är verklig för att den 

reproduceras, vilket han kallar hyperreality. Verkligheten behåller sin auktoritet tack vare att 

den reproduceras, snarare än att den är ”sann”. Baudrillard använder bland annat Disneyland 

som exempel och menar att det presenteras som en fantasi, vilket får oss att tro att resten är 

verkligt, trots att det ”verkliga” inte finns (Baudrillard, [1981] 1988). Detta stämmer bra in på 

Underlandet som är galet och overkligt - och förstärker verklighetens status. Underlandet får 

oss (och Alice), precis som Disneyland, att känna att verkligheten är verklig. Resonemanget 

är dock inte helt olikt Berger och Luckmanns ([1966] 1998) tankar om gränssituationerna som 

undermineras och förklaras i vardagsverkligheten och därmed förstärker vardagsverklighetens 

status.  
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Avslutande kommentarer 

Mitt förslag till fortsatt forskning om Alice är att fortsätta belysa sociala konstruktioner såsom 

genus eller klass. Ett genusperspektiv skulle fungera bra då Alice tänker logiskt och rationellt, 

något som genom historien ofta ansetts som en ”manlig” egenskap. Alice skulle därför kunna 

symbolisera det traditionellt manligt rationella och Underlandet det kvinnligt irrationella. 

(Relevant då Underlandet styrs av en drottning). En annan aspekt jag lagt märke till är det 

inkonsekventa genusbestämmandet i boken; vissa djur benämns som han eller hon, andra som 

“det”. Kanske skulle man också kunna använda sig av Alice in Thunderland. A Feminist 

Fairytale (Kelly, 1993), en feministisk omskrivning om Alice. Att använda ett klassperspektiv 

skulle också kunna vara relevant då Alice verkar orientera sig från klassuppfattning; hon blir 

som sagt artigare till de som verkar inneha en högre social position och hon tror att hon har 

blivit Mabel, en flicka ”som inte vet någonting”, när hon upptäcker att hon inte kan komma 

ihåg saker i Underlandet. Alice blir så förskräckt över detta att hon påpekar att hon i så fall 

vill stanna kvar i Underlandet (Carroll, 2009).  

Under uppsatsarbetet läste jag också artikeln The Wire as Social Science-fiction (Penfold-

Mounce et al, 2011) som diskuterar hur tv-serien The Wire fungerar som en populärkulturell 

form som stimulerar sociologisk fantasi. Jag hoppas även att denna uppsats har visat på att 

man med fördel kan använda Alice (och andra kulturprodukter) till sociologisk undervisning 

och forskning. Jag menar att det inte är en slump att populära kulturprodukter kan förstås 

sociologiskt, jag menar att de ofta visualiserar större sociala kontexter som vi kan känna igen 

oss i eller dra lärdomar av. Verklighetsuppfattning till exempel är, som i inledningen nämnt, 

ett ofta återkommande ämne i kulturprodukter. Jag tror att, i likhet med Berger och 

Luckmanns analyser, det kan fungera som ett sätt att göra eventuella hot mot verklighetens 

status mindre skrämmande. Alternativa verkligheter tas i kulturprodukterna upp men 

dementeras. De alternativa verkligheterna lyfts fram och diskuteras i stället för att ligga kvar 

skrämmande och undertryckta. På så sätt undermineras de. Vi vet att vi bara ser på film/läser i 

en bok och när vi slutar läsa/titta försvinner presentationen av den alternativa verkligheten och 

vi kan återvända till vår vardagliga verklighet.  
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