
NYTTIG: Hvor nyttig kan en virtuell verden være for mennesker med 
funksjonshemninger? Det er spørsmålet som Karen  Stendal vil vite mer 
om. Gjennom datamaskinen møter hun intervjugruppene sine jevnlig.  
Her er hun sammen med sin egen avatar i Second Life. 

  V I R T U E L L  V E R D E N

Stipendiat Karen Stendal (33) skal bli doktor på 
det virtuelle livs muligheter for funksjonshem-
mede.

Hennes forskning viser at innenfor virtuelle 
verdener åpnes det for en rekke fritidsaktivite-
ter og bygging av sosiale nettverk for personer 
med funksjonshemning. 

– Funksjonshemmede har like mye lyst til 
å ha et sosialt liv som funksjonsfriske. De vil 
like mye treffe venner i barer og diskotek, se på 
kunst, selge og kjøpe produkter og ellers gjøre 
en rekke ting de har lyst til. Og det kan de i en 
virtuell verden.

I snart tre år har Karen Stendal fulgt og vei-
ledet en gruppe med funksjonshemmede inne i 
den virtuelle verdenen Second Life. Second Life 
er en internettbasert virtuell 3D-verden, med 
mer enn 3000 norske brukere og over 16 mil-
lioner brukere på verdensbasis. Brukerne står 
selv for bygging og utvikling av den virtuelle 
verdenen. 

– Brukerne lager seg en «avatar», en figur 
som representerer dem selv, og gjennom denne 
avataren kan de gå og løpe, kommunisere med 
andre avatarer, danse, og gå på live-konserter, 
forteller Karen, som også sier at Second Life ble 

valgt som plattform for prosjektet siden dette 
er en av de mest brukte og velutviklede virtuelle 
verdenene som finnes i dag.

Rullestol ingen hindring
Brukerne av Second Life består av både funk-
sjonsfriske og funksjonshemmede mennesker. 
Karens fokus er på sistnevnte, og et av de vik-
tigste spørsmålene hennes er hvilke muligheter 
Second Life gir mennesker med funksjons- 
hemninger? 

– En milliard mennesker verden over har en 
funksjonshemning. Hypotesen min er at Se-
cond Life kan gi mennesker som i hverdagen er 
preget av sine funksjonshemninger, en mulig-
het å være «seg selv» og «uten begrensninger», 
sier hun. 

– Rullestol er i denne sammenheng ingen 
hindring. Det samme gjelder for de fleste andre 
funksjonshemninger. Mens mange vanligvis er 
avhengige av andre personer for en rekke ting, 
er de i Second Life mobile og selvstendige og 
uten behov for hjelpere, forteller Karen Stendal.

For å teste hypotesen sin har hun fokusert på 
to ulike grupper. Den ene består av mennesker 
med funksjonshemninger som aldri har prøvd 

Second Life før, og den andre er funksjonshem-
mede med mellom et og åtte års erfaring med 
den virtuelle verdenen. Karen har aldri møtt 
gruppene med funksjonshemmede utenfor Se-
cond Life, men truffet dem inne i den virtuelle 
verdenen. Hun har truffet gruppen med uerfar-
ne deltakere opptil halvannen time i hver uke i 
to måneder samt intervjuet dem to ganger i den 
samme perioden.  Med den erfarne gruppen 
deltakere har hun holdt to lenger intervjuer. 

Utvalget består av totalt atten personer, el-
leve uten noe erfaring med Second Life og syv 
med erfaring. De har alle en av seks ulike funk-
sjonshemninger, hørselshemminger, autisme, 
cerebral parese, Prader-Willis syndrom, intel-
lektuell og fysisk funksjonshemning.

Inkludering og økt sosial deltakelse
– Det som interesserer meg er bruk av virtu-
elle verdener for sosial interaksjon og mulig-
het for fritidsaktivitet for funksjonshemmede. 
Altså hvordan et informasjonssystem – i dette 
tilfellet Second Life - kan brukes for å påvirke 
et individ – en som er funksjonshemmet. Det 
er det som er mitt hovedfokus. Ofte snak-
ker man om informasjonssystemer i større 
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En verden uten begrensninger

I den virtuelle verden kan alle møtes på likt grunnlag. 
Her er det få begrensninger. 
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sammenhenger, om hvordan de kan brukes 
i en bedrift og for mange ansatte. I mitt pro-
sjekt har jeg sett på hvordan et informasjons-
system i form av en virtuell verden, Second 
Life, kan styrke inkludering og økt sosial 
deltakelse for enkeltpersoner, i dette tilfellet 
funksjonshemmede, forteller Karen Stendal. 
– Hvordan?
– Mine deltakere trekker spesielt fram gleden 
ved å kunne utforske nye «steder» uten å være 
avhengig av andre, som berikende i denne  
sammenheng.

Det er også slik at det finnes sosiale fordeler 
med å kunne være anonym og dermed unngå 
diskriminering på grunn av handikapp. En  
virtuell verden tilbyr en mulighet for sosiale 
nettverk – her kan man treffe og kommunisere 
med mennesker som man ellers aldri ville 
møtt, fra hele verden. Man bygger også opp 
bekjentskaper. Det er liten tvil om at sosiale 
nettverk kan være sterke også i den virtuelle 
verden.

Komplekst, men givende
Det er imidlertid ikke helt problemfritt å ville 
etablere seg i en virtuell verden. Det kan være 
komplisert.  

– Ja, det trengs mye hjelp og support for å 
komme i gang. Det krever også bredbånd og 

sterk maskinvare. En har i tillegg svært mange 
valgmuligheter når en skal etablere seg, hvor-
dan avataren sin skal være og se ut, og hvor en 
vil gå og hva en vil gjøre. Alt i alt skjer det mye 
på skjermen på en gang, noe som for mange nye 
brukere kan være en barriere. Men når man 
først kommer seg forbi denne barrieren, kan 
Second Life bli et meget positivt innslag i livet 
for en funksjonshemmet, sier Karen Stendal.

Funnene viser at to måneder i Second Life 
ikke er nok for å føle seg trygg nok til å bruke 
Second Life på egenhånd, men på sikt kan de 
fleste bli selvstendige og «avanserte» brukere 
av Second Life.  Også de erfarne deltakerne 
uttrykte at de ikke ville kommet over disse 
barrierene uten hjelp og støtte fra andre.  

Faktisk var det kompleksiteten som 
overrasket Karen Stendal mest da hun startet 
med doktogradsarbeidet. 

– Det er veldig få handlinger som er enkle å 
gjennomføre, og mye som kan forvirre hvis en 
ikke er kjent med Second Life fra før. Bare det 
å kommunisere kan være problematisk. Det er 
mange kommunikasjonskanaler, og for en nybe-
gynner kan det for eksempel også være vanske-
lig å vite om det man kommuniserer blir oppfat-
tet av en eller flere mottakere. Men dette finner 
en jo ut av etter hvert, selvfølgelig, sier hun.

Passer neppe for alle
– Men er det ikke bedre å ha et «ordentlig» sosi-
alt liv i den fysiske verden? 

– For de fleste kommer det sosiale livet i den 
virtuelle verden i tillegg til den fysiske verden. 
Det handler om å gjøre aktiviteter sammen. Du 
treffer virkelige mennesker. Det er mennesker 
bak hver avatar, sier Karen. 

Hun understreker imidlertid at det er viktig 
å være klar over at ikke alle kan bruke virtuelle 
verdener til dette formålet. Det er heller ikke 
slik at det er like interessant for alle. På grunn 
av kompleksiteten kan noen mennesker med 
intellektuelle funksjonshemminger falle uten-
for.  I tillegg er man i dag avhengig av å kunne 
bruke mus og tastatur for å navigere i Second 
Life, noe som gjør at mennesker med enkelte fy-
siske funksjonshemminger vil oppleve det som 
vanskelig å delta i den virtuelle verden.  Men for 
mennesker som føler seg på utsiden av samfun-
net, som ikke har mulighet til å reise, eller er av-
hengig av andre til å komme seg ut, kan virtuelle 
verdener være en stor fordel.

– Virtuelt liv er ikke nødvendigvis problem-
fritt – vi er jo tross alt levende mennesker, og 
konflikter kan oppstå overalt der mennesker 
samhandler. Men i den virtuelle verden kan i 
hvert fall alle møtes på likt grunnlag, sier Karen 
Stendal. 

Har kontrollen selv
Virtuelle verdener kan bli brukt av funksjons-
hemmede som i hverdagen synes det er utfor-
drende eller rett og slett umulig å møte mennes-
ker uten funksjonshemninger på lik linje. Det at 
personene med funksjonshemning selv kan be-
stemme hvordan deres avatar skal se ut, betyr at 
de har kontroll over situasjonen. Siden kommu-
nikasjon i den virtuelle verden kan foregå med 
stemme og/ eller tekst, så kan selve kommuni-
kasjonsdelen være en lavere barriere når det 
gjelder å sosialisere med andre. Teknologien, 
selv om den er kompleks, eliminerer mange 
av de vanlige funksjonsbarrierene funksjons- 
hemmede kan slite med, og åpner opp for 
etablering og vedlikehold av vennskap. 

Funksjonshemmede kan dermed møte 
andre mennesker som har samme interesser. 
De kan delta i aktiviteter uten at de trenger 
å vise at de er funksjonshemmede, noe som 
oftest er umulig i det virkelige liv. Med andre 
ord: Sosialisering i en virtuell verden kan gi 
funksjonshemmede en følelse av å være aktive 
og inkludert i samfunnet, noe som videre kan 
styrke deres livskvalitet.

Funnene er publisert gjennom artikkelen 
Virtual Worlds: A new opportunity for people 
with lifelong disability? i tidsskriftet Journal of 
Intellectual & Developmental Disability i fjor.

Blir inkludert
En rekke ulike informasjons- og kommuni-
kasjonsteknologiprogrammer, samt virtuelle 
verdener, blir benyttet av mennesker med 
funksjonshemninger. De brukes til alt fra glede, 
vennskap og underholdning til jobb, utdannel-
se og diskusjon. Det å kunne delta i forskjellige 

settinger ved bruk av IKT leder til en følelse av 
å bli inkludert og kan føre til at en person føler 
seg mindre isolert.  Det finnes virtuelle verde-
ner som er blitt skreddersydd for utvikling av 
sosiale ferdigheter og egenomsorg, som funk-
sjonshemmede har hatt stor nytte av. Det å 
bli inkludert av andre og å unngå fordommer 
gjennom virtuelle verdener, er også noe som er 
av stor verdi for funksjonshemmede. En bar-
riere er at teknologien er kompleks og at det 
derfor kan være vanskelig for mennesker med 
funksjonshemning å komme i gang med virtu-
elle verdener. Funnene er publisert gjennom 
artikkelen How do people with disability use 
and experience virtual worlds and ICT: A lite-
rature review i tidsskriftet Journal of Virtual 
Worlds Research tidligere i år.

Bygger bånd til avatarene 
Gjennom teorien om «Embodied Social 
Presence» har Karen utforsket hvordan 
mennesker som er rammet av livslange 
funksjonshemninger forholder seg til sine 
avatarer, og hvordan de oppfatter det å 
sosialisere med andre i en virtuell setting. 
Hennes funn indikerer at mennesker med 
funksjonshemninger kan utvikle et veldig 
sterkt bånd til sine avatarer, men dette tar tid. 
Følelsen av å være sammen med andre i et 
virtuelt miljø er sterk, og muligheten til å gjøre 
aktiviteter sammen er viktig.  Funnene er publi-
sert under tittelen Virtual worlds and people 
with lifelong disability: exploring the relations-
hip with virtual self and others på konferansen 
European Conference on Information Systems 
(ECIS) tidligere i år.  Paperen ble tildelt «Best 
Paper Award» under ECIS 2012.

Kort om 
Second Life

  Second Life er en internettbasert virtuell 
3D-verden, lansert i 2003 av San Francis-
co-baserte Linden Lab. I desember 2008 
hadde SL mer enn 16 millioner registrerte 
kontoer. Brukernes gjennomsnittsalder 
er 32 år.

  Én konto vil si én unik avatar (figur). 
Noen har mer enn én konto. I løpet av én 
måned kan det være mer enn 900 000 
forskjellige avatarer innom, på én uke 
mer enn 500 000. Ofte er det mer enn 70 
000 brukere innlogget på samme tid, da 
helst på den tiden av døgnet da folk på 
det amerikanske kontinent har kommet 
hjem fra jobb og européerne ikke har tatt 
kveld enda.

  Brukerne selv står for bygging og utvik-
ling av den virtuelle verdenen. Brukerne 
lager seg en avatar eller figur, som repre-
senterer dem selv. Gjennom avataren sin 
kan man gå og fly rundt, kommunisere 
med andre avatarer, handle eller selge, 
bygge, danse, gå på live-konserter, delta 
på kurs osv.

  Det som skiller SL fra andre 3D-verdener, 
er blant annet at det ikke er et «spill» i 
tradisjonell betydning av ordet, men sna-
rere en teknologisk plattform . I Second 
Life må man også selv finne ut hva man 
ønsker å bruke tid på, det har ingen inne-
bygd historie eller noe som skal oppnås. 
Her er ingen poeng eller nivå, vinnere el-
ler tapere. 

  Det er ikke bare enkeltpersoner som bru-
ker Second Life. Også mange bibliotek 
og undervisningsinstitusjoner har tatt i 
bruk Second Life som et virtuelt møte-
sted for  undervisning, formidlingsarbeid 
og møter. Av disse kan nevnes Høgskolen 
i Molde/Norgesuniversitetet, Høgskolen i 
Bergen, DnB NOR, NRK, Design Contai-
ner, Halden MTO Lab og Tinde.no.

(Kilde: Wikipedia)

VIRTUELL VIRKELIGHET I: Av og til kan det 
være helt ok bare å spille litt minigolf. 

VIRTUELL VIRKELIGHET II: Et viktig poeng 
i den virtuelle verden er at alle kan møtes på 
samme grunnlag. Her er deltakeren på rideskole.

VIRTUELL VIRKELIGHET III: Karen Stendal 
har gjennomført intervjuer med brukerne – også 
det i den virtuelle verden. Her fra ett av dem, i 
behagelige omgivelser. 

Føler seg aktive og inkludert

Karen Stendal har til nå publisert tre artikler om hvilke 
muligheter virtuelle verdener tilbyr funksjonshemmede 
mennesker. Her følger et sammendrag:

 «Det kan gi glede å utforske nye  
steder uten å være avhengig av andre.» 

Karen Stendal, stipendiat
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