
 

 

Forskningskonferanse: 

Alf Prøysens barnelitterære forfatterskap 

Høgskolen i Hedmark, Avd. for lærerutdanning og naturvitenskap, 11. og 12. juni 2012 

 

Program 

Mandag 11. juni 

10.00 Registrering og kaffe 

10.45 Velkommen 

11.00 Keynote: Professor Harald Bache-Wiig, Universitetet i Oslo:  

”Et frislepp for det barnlige? Om Alf Prøysens bidrag til fornyelse av den norske 

sangkulturen for barn” 

12.00 Lunsj 

13.00 

 

Keynote: Professor Maria Nikolajeva, University of Cambridge:  

”Teskedsgummans visdom” 

14.00 Kort pause 

14.15 Paperpresentasjon: Charlotte Berry, University of Edinburgh:  

“Alf Prøysen and Little Mrs Pepperpot: Journeys into British English” 

14.45 Paperpresentasjon: Ole Karlsen, Høgskolen i Hedmark:  

”Verbal-musikalsk orkestrering i Alf Prøysens ’Lillebrors vise’” 

15.30 Enkel mottakelse på biblioteket 

16.15 Avreise til Prøysenhuset fra campus. Omvisning i museet og mulighet for å gå til Prøysens 

barndomshjem (Prøysenstua) 

18.45 Retur  

19.15 Konferansemiddag på Hamarstua Spiseri, Domkirkeodden 

 



 

 

 

Tirsdag 12. juni 

9.00 Paperpresentasjon: Bjørn Ivar Fyksen, Høgskolen i Hedmark:  

”Vekk fra barndommen. Oppvekst i Prøysens stubber og noveller” 

9.30 Paperpresentasjon: Eva Marie Syversen, Høgskolen i Hedmark:  

”Miniatyrer i et utvalg Prøysen-stubber” 

10.00 Paperpresentasjon: Elin Arnesen, Universitetet i Agder:  

”Barn som leser bildebøker – en lesning av Alf Prøysens Teskjekjerringa og Kvitebjørn 

Kong Valemon (1972)” 

10.30 Kaffepause m/servering 

11.00 Keynote: FD og fakultetsbibliotekar Maria Lassén-Seger, Åbo Akademi:  

”Miniatyr, makt och metamorfos: På tur med Teskedsgumman” 

12.00 Lunsj 

13.00 Paperpresentasjon: Anne Skaret og Ingeborg Lunde Vestad, Høgskolen i Hedmark:  

”’I boka, vet du, så er det jo skrift, og her er det natur.’ Om barns resepsjon av 

Teskjekjerringa i bok og som skulptur” 

13.30 Paperpresentasjon: Hans Kristian Rustad, Høgskolen i Hedmark:  

”’Kast deg rett ned, nå kjæm det ei flygemaskin.’ Framstillinger av teknologi i Alf Prøysens 

Da jeg var liten” 

14.00 Avslutning 

 

 

 

 

 

Konferansens hjemmeside: http://www.hihm.no/proysen/barnelitteratur 

http://www.hihm.no/proysen/barnelitteratur


 

 
Maria Nikolajeva,  

Professor,  
University of Cambridge  

       
"Teskedsgummans visdom"  

           

 

      Kan man lära sig någonting av böckerna om Teskedsgumman? Kan man lära sig någonting av 
barnböcker över huvud taget? Det har alltid hävdats att barnlitteratur genom tiderna har 
använts som ett pedagogiskt redskap, men det finns ytterst lite forskning om exakt hur denna 
förmedling av kunskap egentligen äger rum. Även om skönlitteratur kan erbjuda 
faktakunskaper, skildra mänskliga relationer och förkunna världsåskådning och övertygelser är 
det inte skönlitteraturens primära syfte. Fungerar barnlitteratur annorlunda än allmän 
litteratur i sitt ändamål när läsaren förmodas ha en annan kognitiv nivå än författaren? Kan 
barnboksförfattare använda sig av sina texter för att förmedla kunskaper? Vilken bild av 
världen, samhället, människan, etik och värderingar förmedlar, medvetet eller omedvetet från 
författarens sida, böckerna om Teskedsgumman? Föredraget kommer att ha som 
utgångspunkt kognitiv litteraturteori, en tvärvetenskaplig riktning som förenar litterära och 
kognitiva teorier för att undersöka hur läsare engagerar sig kognitivt och känslomässigt med 
skönlitterära texter.    
 

            
            

Harald Bache-Wiig  
Professor, 

Universitetet i Oslo   

      "Et frislepp for det barnlige? Om Alf Prøysens bidrag til fornyelse av den norske 
sangkulturen for barn"  

 

      

Det varte en stund før Alf Prøysens barnesanger fikk innpass i lesebøker og i samlinger med 
barneviser som ikke var utgitt av ham selv. Men for de barna som hørte ham på radio i 1950-
åra, fikk visene hans straks en høy bruksverdi. De framsto som en livsnødvendighet, en 
stadfesting av deres egenverd og rett til utfoldelse som barn. Dette vedvarte i flere 
generasjoner. 

Forelesningen vil drøfte hva slags lyriske og sanglige kvaliteter som så raskt ga Prøysens 
barneviser selvfølgelig innpass som del av barnas felles sangkultur. En tese vil være at de ved 
sin lyriske kraft gir nærvær til selve eksistensen, både i barnet opplevelse av seg selv, av andre 

som levende og med-levende vesener og av den verden barnet vokste opp i.    

           
 

  
            

Maria Lassén-Seger  
Ph.D., 

Åbo Akademi  

      "Miniatyr, makt och metamorfos: På tur med Teskedsgumman"  

 

      

Förvandlingen till miniatyr är ett livskraftigt litterärt motiv som inom barnlitteraturen får 
alldeles särskild sprängkraft då det anspelar på barnets maktlösa och utsatta position som 
kroppsligt och metaforiskt liten i en värld av vuxna jättar. Alf Prøysens populära 
Teskedsgumma är en gränsöverskridande figur med rötter i myt och saga. Hennes 
miniatyrförvandlingar kommer till synes alltid lika olägligt, men iscensätter i själva verket 
hennes list, aktörskap och förmåga att påverka sin omgivning. 

I mitt föredrag läser jag Prøysens sagosamlingar för barn, särskilt berättelserna om 
Teskedsgumman, ur ett maktperspektiv relaterat till förvandlingsmotivets barnlitterära 
tradition. Med hjälp av bl.a. intermediala ingångar undersöker jag hur Teskedsgumman 
konstrueras i relation till barn, djur och natur och därmed blir en del av det konsekventa 
barnperspektiv Prøysen anlägger i sitt berättande för barn.  

 


