
IT SKAL FORSTÅS SOM EN TREKANT: 
IT er et nytt fag som drar veksler på veletablerte forskn-
ingsdisipliner fra andre fag. PÅ IT Universitetet i Køben-
havn tenker de på feltet sitt som en trekant. I det ene hjør-
net ser man kunst, humaniora og design, i det andre hjørnet 
næringslivskunnskap, mens det tredje hjørnet er natur-
vitenskap. En IT avdeling bør ha tilgang til og helst romme 
alle disse disiplinene, og bør sette inn styrken der hvor fel-
tene overlapper. En IT avdeling bør være et krysspolliner-
ingsfelt mellom naturvitenskap, humaniora og næringsliv. 

ANVENDT FORSKNING HAR PRAKTISKE MÅL:
Anvendt forskning er en form for systematisk undersøkelse 
som bruker vitenskapen praktisk. Den åpner og bruker for-
skningsmiljøenes, akademias, oppakkumulerte teorier, 
kunnskap, metoder og teknikker til nytte for stat, bedrift, eller 
klient. Anvendt forskning befinner seg i den komplekse vir-
kelige verden og har et mer avslappet forhold til de strenge 
rutinene man elles finner i forskning. For eksempel kan det 
være umulig å finne et tilfeldig utvalg. Transparens angående 
metoder er derfor avgjørende i anvendt forskning. Slakk i en 
ellers streng kanon av metodikk kan få en del konsekvenser 
som må regnes med når resultatene skal vurderes. Anvendt 
forskning er systematiske undersøkelser for å generere nye 
erfaringer, ny viten og innsikt. Politisk og bevilgningsmes-
sig står den i motsetning til grunnforskingen. Til forskjell fra 
grunnforskningen har anvendt forskning helt praktiske mål og 
de har ofte en kunde eller en oppdragsgiver, en klient. Anv-
endt forskning  befinner seg ofte i en relasjon til ren natur-
vitenskapelig forskning (grunnforskning) i diskusjoner om 
forskningsidealer, - metoder, - programmer og - prosjekter. 

FORSKNINGSMETODOLOGI
En metode er en gjennomtenkt systematisk måte for å nå et 
mål. Metodologi er en sammenlignende studie av metoder. 
En spesifikk forskningsmetodologi kan fremstå mer klart ved 
sammenligning med metoder anvendt i mainstream forskning. 
Tar man inndelingen i de tre akademiske domenene, natur-
vitenskap, samfunnsvitenskap og humaniora, som utgang-
spunkt kan vi generalisere og knytte ulike metoder opp mot 
hver av dem. Naturvitenskapen har som regel en empirisk-
deduktiv orientering, dvs. deres metoder er eksperimentelle 
og utformet for å forklare fenomener. Eksperimenter og labo-
ratoriet er typiske for naturvitenskapelig forskning. Samfunns-
vitenskapene er som regel empirisk orientert. Metodene der 
er vanligvis ikke eksperimentelle, men primært utviklet for å 
beskrive og analysere data. Kvantitativ og kvalitativ analyse 
er eksempler på samfunnsvitenskapelig forskning. Deltagen-
de observasjon er en metode utviklet i samfunnsvitenskape-
lige disipliner som sosiologi og etnografi. Denne tilnærmin-
gen aksepterer den gjensidige påvirkningen som forsker og 
gjenstand for forskningen har på hverandre og kan til en viss 
grad tjene som modell for noen typer forskning som også om-
fatter den kulturelle arena. Forskningen som introduseres på 

disse websidene involverer ikke denne metoden. Humaniora 
er som regel mer analytisk enn empirisk orientert og fokuserer 
mer på tolking enn på beskrivelse og forklaring. Karakteris-
tiske former for forskning innen humaniora er historiografi, 
filosofisk refleksjon og kulturell kritikk.

FORSKNING FOR VISUELL KOMMUNIKASJON, MULTI-
MEDIA, INTERAKSJON OG KUNST.
Visuell kommunikasjon, multimedia, interaksjonsdesign og 
kunst har stadig behov for at det foretas systematiske under-
søkelser, det være seg materialundersøkelser, utvikling av 
nye teknikker, implementering av IT i produksjonsprosesser 
og i produkter. Det kan omfatte forsøk med resirkulering og 
gjenbruk av materialer, utvikling ny teknologi ved krysspol-
linering av IT og multimedia som når lyd og lys skal styres 
interaktivt med sensorteknologi og/eller drives med egenpro-
dusert energi. Slike undersøkelser kan gi direkte svar på om 
materialer og teknikker tilfredsstiller rent praktiske, fysiske 
og økonomiske krav. Det kan omfatte krav til varmeledning-
sevne, trykkfasthet, stivhet, motstandsdyktighet mot trykk, 
vannabsorpsjon, motstand mot regn, snø, frost og vanndamp, 
stabilitet, brukervennlighet, om materialer er lette å bearbeide 
med vanlig håndverktøy, om de har mottakelighet for råte, 
jord og soppvekst, deres renhet, lukt og støv. I en pågående 
prosess undersøkes muligheter ved blanding av digitale og 
analoge teknikker, blanding av c-print med arkaiske teknikker 
som tegning med kull og maling med oljefarger. 

Ved undersøkelser av rent fysiske produkter og materialer 
skiller ikke den anvendte forskningen seg fra forskning som 
foregår innen naturvitenskap for øvrig. Siden de her anvendte 
materialene i utgangspunktet er isolasjonsmaterialer som 
brukes av bygningsindustrien antas forskningen å kunne ha 
signifikans for byggebransjen også ut over kommunikasjons-, 
design- og kunstmiljø, og langt utover den utførerende for-
skers/kunstners eget oeuvre.

KROSSOVER TEKNIKKER
De til det ytre velkjente teknikkene anvendt i arbeidene for 
Arctic Bay utstillingene har en eller flere ganger vært innom 
datamaskinen, blitt elektronisk bearbeidet og fått sin form 
undersøkt eller endret. Fargenes og formenes muligheter er 
blitt undersøkt i en kontinuerlig frem og tilbake prosess mel-
lom det digitale og det analoge. Skissene fra datamaskinen 
kan danne grunnlag for endringer og utvikling av motivene.

UTSTILLINGER SOM UNDERSØKER
Utstillinger kan være en forlengelse av undersøkelser i stu-
dio / laboratoriet og gi kunnskap om materialenes holdbarhet 
over tid og ved aktiv bruk, om et materiale tåler å bli fraktet 
til lands og til vanns med bil, tog, båt over store avstander og 
dets tålighet overfor varierende klimatiske forhold. Overflaten 
på det behandlede materialet kan være skjørt. Det kan sam-
menlignes med overflater utført med teknikken eggtempara.
Utstillingene er materialets første reise ut av laboratoriet.
Eksempelvis kan tilsvarende materiale som tre, lin- eller bom-
mullslerret med rett overflatebehandling med tilsvarende 
teknikker holde i 1000 år eller mer. Utstillingene kan gi en in-
dikasjon på om det nye materialet og de faggrensekryssende 
teknikkene har noen attraksjonsverdi på kunstmarkedet.

MÅL
Ut over de rent praktiske nyttemålene for fagfeltet, å finne let-
tere og mer praktiske materialer, er motivasjonen bak Arc-
tic Bay utstillingene et samfunnsmessig engasjement for å 
belyse problemstillinger om hvorvidt utstillinger og kulturelle 
events kan ha påvirkningsfunksjoner ut over evt. å stimulere 
tankevne og utvikle hjerneintegrasjon.
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