NETTVERK FOR FORMGIVING, KUNST OG HÅNDVERK I UH-SEKTOREN
Nettverkskonferansen Oslo 23.-24. januar 2023 OsloMet

CALL
Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i universitets- og høgskolesektoren fyller 10 år i 2023.
Dette markeres med jubileumskonferanse og flere publikasjoner.

Tema
Tema for konferansen er et fortids-, nåtids- og framtidsperspektiv på lærerutdanning i formgiving,
kunst og håndverk, noe som også åpner for perspektiv på skole, barnehage og kulturskole. Vi
inviterer dere til å både se tilbake på undervisning og forskning innen fagområdet, drøfte hvor vi er i
dag og reflektere over hvilke muligheter og utfordringer som ligger i framtiden.

Kategorier
I denne konferansen er det mulig å levere abstrakt for bidrag i følgende kategorier:
1) Vitenskapelig paper og paper som presenterer utviklingsarbeid
2) Praksisfortelling (inkluderer også praksisfortellinger publisert i Form)
3) Vitenskapelig poster
Gjennom konferansen oppfordrer vi fagfeltet til å utforske selve presentasjonsformatet. Vi ønsker
spesielt å rette søkelys på visuell fremstilling av forskning og praksis, og utfordrer deltagerne denne
gangen til å ta i bruk poster som presentasjonsform. Presentasjonsspråk vil være skandinavisk og
engelsk.
I en posterpresentasjon er den visuelle modaliteten en sentral bestanddel i formidlingen. I de fleste
forskningsmiljøer arbeider man med slike representasjonsformer, men vi har i liten grad vektlagt
denne formen i tidligere nettverkskonferanser. Dette er et paradoks med tanke på vårt visuelle
fagfelt. I forbindelse med jubileumskonferansen ønsker vi derfor å styrke en slik formidlingsform. Vi
oppfordrer til å levere posterbidrag som kan bidra til mangfold og utfordre postersjangeren. Det er
spennende om noen utforsker nye måter å presentere forskning eller praksisfortellinger på, digitalt

eller fysisk. Det åpnes også for å ta fram paperpresentasjoner fra tidligere nettverkskonferanser og
videreutvikle disse til vitenskapelige posterpresentasjoner.
Vitenskapelige artikler som er antatt til jubileumsnummeret i FormAkademisk er automatisk antatt i
kategori 1 og disse trenger derfor ikke å svare på Callen. Dere som har sendt inn fagartikler og
praksisfortellinger til FORM, bes å oppgi det i forbindelse med innsending.

Retningslinjer og krav til innsending
•

•

Abstraktet for vitenskapelig paper, utviklingsarbeid skal ha max. 300 ord og inneholde
problemstilling, teori, metode, nøkkelord og referanser samt navn, hvem som presenterer
og institusjon.
Abstract for praksisfortelling skal ha max 300 ord og inneholde tittel, beskrivelse av
tema/problemområde, nøkkelord, navn, hvem som presenterer og institusjon.

Tidsramme for presentasjoner av forsknings, utviklingsarbeid og praksisfortellinger er 15 min. + 5
min. til spørsmål.
•

Abstract for vitenskapelig poster skal ha max 200 ord og inneholde tittel,
tema/problemområde, nøkkelord, navn og institusjon. Angi størrelse, plassbehov og evt.
utstyr til visning av poster.

Det blir ikke muntlige presentasjoner knyttet til posterne, men i programmet settes det av tid til
“postermingling”. Posterne vil være utstilt og tilgjengelig gjennom hele konferansen.

•
•

Frist for innsending 1. oktober 2022
Frist for tilbakemelding 1. november 2022

Innsending skjer via nettskjema hos Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS).

Kontakt
Spørsmål angående call kan rettes til leder av vitenskapelig komite Mari-Ann Letnes,
mari.ann.letnes@ntnu.no
Spørsmål angående konferansen kan rettes til koordinator for nettverket Merete Hassel, KKS,
ragnhild.m.hassel@nord.no

13.06.2022
Vitenskapelig komité
Mari-Ann Letnes, NTNU (leder) Laila B. Fauske, OsloMet, Anniken Randers-Pehrson, USN og Else
Margrethe Lefdal, OsloMet

