
Second Life rapport  UBIT 2010 

 
 

Til  Prosjektgruppa  
Forfatter(e)  Karen J. Buset og Lene Bertheussen 
Opprettet 2008-05-07 (7.mai) 
Sist oppdatert 2008-05-13 (av Karen og Lene) 
 

1. Innledning  

   

1.1 Hva er Second Life? 

Second Life (SL) er en virtuell 3-D verden som ble lansert av Linden Lab i 2003. Det er ikke et spill på 
linje med World of Warcraft, men en verden hvor brukerne selv står for byggingen og utviklingen. I SL 
må man selv finne ut hva man ønsker å bruke tid på, det har ingen innebygd historie eller noe som skal 
oppnås [1]. Man kan eie land, bygge hus, gå på kurs, treffe andre, ja kort sagt gjøre det meste en kan 
gjøre i real life. Det eneste som er nødvendig, er å installere spillet på datamaskinen din som helst bør 
takle litt grafikk.  

Hver nye lokasjon i Second Life får sin egen ”øy”. Eieren kan sette premissene for øya og de som 
kommer dit. For å forflytte seg inne i verdenen, kan en enkelt teleportere seg selv mellom øyene og 
deretter gå eller fly gjennom landskapet der.  

 

1.2 Hvordan delta?  

For å tre inn i SL, kan man opprette en konto, dette tilsvarer at du får din egen unike avatar som 
representerer deg selv. Dette koster ingenting, og da har du tilgjengjeld heller ikke penger å bygge 
eller kjøpe ting for. Dersom du ønsker å ha valuta der (Linden$), må du også spytte inn penger når du 
oppretter eller etter at du har opprettet konto i SL.  

Sånn som det er nå, egner Second Life seg best som et sted for kunnskapsdeling, utdanning, virtuelle 
møter og avtaler gjort mellom brukerne. Til dette egner det seg i følge Ellen Høstmark Bustø [2] meget 
godt da en sparer reisetid og ressurser. Det holder å logge seg på en times tid mens møtet varer og en 
kan både chatte og også prate med de andre deltakerne.   

 

  

2. Hvilke institusjoner er med og hva har de gjort?  

 



Bibliotek mm finner vi på egne øyer: Info Islands. På Info island finner man generelt 
informasjonsinstitusjoner som bibliotek, utdanningstilbud og museum. Skandinaviske bibliotek er 
representert i Second Life med Info Island DK, den svenske gruppen Biblioteksavatarerna.se og et 
norsk SL bibliotekprosjekt i regi av Vestfold Fylkesbibliotek.  

 

 
Her ser vi hvordan referanse-/helpdesken på den internasjonale Info øya presenterer seg 
 

2.1 Norgesbiblioteket i Second Life

 
ABM-utvikling har bevilget 150 000 kr i 2008 til prosjektet Norgesbiblioteket i SL. Prosjektet inngår som 
en del av Norgesbiblioteket på nett - ABM-utviklings sasing på det digitale biblioteket .Prosjektet ledes 

http://www.biblioteksavatarerna.se/


av Vestfold fylkesbibliotek, som  har fått oppdraget med å bli en læringsarena for bibliotekarer i 
virtuelle verdener.  Samarbeidspartnere er Tønsberg og Nøtterø bibliotek og Larvik bibliotek. Vesfold 
fylkesbibliotek har hittil vært gjester hos danskene på deres "biblioteks-øy"; Info Island DK, men i disse 
dager har de kjøpe en egen øy, og starter etableringen av Norgesbiblioteket. 

Blant tjenester det er naturlig å tilby i Second Life er tilgang til kataloger og allerede eksiterende 
elektroniske bibliotektjenester. De tenker seg å samle eksisterende og framtidige digitale bibliotek- og 
informasjonstjenester, samt tilby samlinger av nettressurser spesielt utviklet i og for Second Life. De 
ønsker også å prøve ut den virtuelle verdenen som en kulturell møteplass med mulighet for visning av 
kunst, installasjoner og ulike former for historiefortelling (animasjon, film, tegneserier, ulike 
tekstformer) produsert i Second Life eller "real life". De vil prøve ut arrangementstyper for ulike 
målgrupper med forskjellig innhold. Second Life representerer et miljø, som uavhengig av geografisk 
tilhørighet, syr digitale tjenester sammen og tilbyr brukeren en møteplass for informasjon, læring og 
interaksjon. Biblioteket her vil være et åpent, virtuelt læringsmiljø, hvor brukere kan utveksle kunnskap 
med andre. På sikt er det et mål å bemanne det virtuelle biblioteket. (Fra Bok og Bibliotek: Vestfold i 
Second Life) 

 

 

 
2.1 Info Island DK 
 
Prosjektet Info Island DK ble startet i 2007, og øya "åpnet" 2.5.2007.  Prosjektperioden utløp 
31.12.2007 og ble endelig avsluttet i april 2008. Info Island DK presenterer seg som  "et virtuelt 
formidlingshus placeret i den tredimensionelle online-verden Second Life. Huset er åbent for alle 
interesserede og helt gratis at besøge og bruge."  (Fra info island dk ) Info Island DK drives av seks 
danske folkebibliotek.  

Målet med Info Island DK var bla å etablere et "sted" hvor bibliotekarer og andre interesserte kan 
presentere og formidle innhold, og utforske nye muligheter for opplevelse, informasjon og læring. Bl.a.: 

• delta i virtuelle arrangement  
• stille spørsmål til biblioteket  
• låne virtuelle lokaler for møter etc 

 
Tilstedeværelse 
Et av målene med prosjektet var bemanne et virtuelt bibliotek med medarbeider fra danske bibliotek. 
Vaktordningen ble nedlagt før jul, i evalueringen av vaktordningen sier de at ressursene kunne brukes 
på en bedre måter enn til sporadisk tilstedeværelse. Det er likevel interessant å se hvilke oppgaver de 
så for seg i en SL-skranke: 

"I august 2007 blev derfor etableret et jysk og et sjællandsk vagtteam blandt 
projektdeltagerne og dernæst afprøvet forskellige bemandingstidspunkter af 
huset. I august-september måned var der faste vagter tirsdage og torsdage 
formiddag & eftermiddag, samt mandag og onsdag tidlig aften. I oktober-november 
måned var der fast vagt tirsdag eftermiddag samt mandag og onsdag sen eftermiddag. Envidere blev 
der udformet en speciel Info Island DK Guide T-shirt til vagterne  

 

Projektgruppen identificerede en række ting at foretage sig på en vagt:  

 - slå chatlog til (gemme chatsamtalen)  

http://www.bokogbibliotek.no/index.php?option=com_content&task=view&id=757&Itemid=1
http://www.bokogbibliotek.no/index.php?option=com_content&task=view&id=757&Itemid=1
http://infoisland.dk/


 - tage billeder  

 - reklamere for Info Island DK via avatarenes påklædning (f.eks. være iført en Guide eller Info island 
dk t-shirt)  

 - opsamle kontakter fra besøgende avatarer  

 - blogge eller twitte fra/om vagten på www.infoisland.dk  

 - spørge ind til om den/de besøkende havde været på øen før  

 - spørge om den/de besøgende ville se huset eller guides rundt til andre steder i Second Life  

 - invitere til Friends  

 - invitere til gruppen info island dk  

 

Der blev oprettet en særlig gruppe i Second Life med titlen ”Guider”, og de der 
deltog i vagtordningen blev meldt ind her. Efter den første måned blev 
vagtordningen evalueret og justeret, set i forhold brugerbesøgene i Second Life ...  

 

... En endelig evaluering af vagtordningen på projektgruppemødet i Second Life d. 
6.12. 2007 gjorde det klart, at ressourcerne i projektet ville være bedre anvendt 
i forbindelse med arrangementerne på øen end til en sporadisk fast bemanding, 
hvor det viste sig ofte at være tilfældigt, om der kom nogen forbi. Konklusionen 
blev derfor, at den faste bemanding af øen blev nedlagt i den resterende 

projektperiode."   Prosjektafslutningsrapport for Info Island DK, Side12  

 

 

2.2 Norske utdanningsinstitusjoner  

Av norske utdanningsinstitusjoner i SL, har vi funnet  KAMIMO: Høgskolen i Molde og partnerne 
Høgskolen i Kalmar og Central University of Missouri, som sammen lanserte sitt nye 65 mål store 
virtuelle campusområde i SL i oktober 2007. KAMIMO er Norges første virtuelle campus, og er også en 
del av Norgesuniversitetet. Campusen ligger på øya Kamimo Education Island og har flere virtuelle 
auditorier og møterom. Flere norske og utenlandske universiteter har allerede reservert auditorier på 
det nye campus-området. Omtale av KAMIMO i Yggdrasil.

 

Aktiviteter i prosjektet: 

"The three colleges will build virtual buildings and virtual classroom spaces on these islands. The 
partners will also develop a variety of activities that support different segments of their real life student 
populations as well as allow for cross communication between the student bodies. Supported student 
activities may include: software writing projects, advising and support of experienced based graduate 
students in thesis writing, and implementation of selected courses that are presently taught in 
traditional classroom to be partially taught in SL." (Fra nettsidene til Kamime Universe City 

http://www.aakb.dk/graphics/portal/bibliotekerne/InfoIslandDK_projektafslutningsrapport.pdf
http://yggdrasil.himolde.no/?q=node/636


http://www.himolde.no/index.cfm?pageID=2232 )

 

 
2.3 Nettsteder om Second Life 

Det finnes store mengder nettsteder om Second Life, her er lenker til noen av dem, der man kan finne 
oversikter over bibliotek og utdanningsinstitusjoner i SL: 

• Oversikter fra SimTeach (SimTech is a place for university instructional designers, faculty and 
administrators to find information and to share their own experiences designing, teaching and 
administering classes in immersive environments.) 
Second Life Education Wiki  
Institutions and organizations in SL 

• Infoisland Archipelago & Beyond! Directory of Libraries and Organizations  

 

 

 

3. Hva slags type brukere finner vi der.  

3.1 Generelle brukere 
 
I mars 2008 hadde SL mer enn 13 millioner registrete kontoer [3]. Ofte er det mer enn 60 000 brukere 
innlogget på samme tid, da helst på den tiden av døgnet at folk på det amerikanske kontinent har 
kommet hjem fra jobb og europeerne ikke har tatt kveld enda [1]. 
Dette høres jo vel og bra ut. Likevel er det i følge Ellen Høstmark Bustø slik at den gjennomsnittlige 
bruker er en voksen person på 32 år. Det er altså ikke en verden hvor ungdom henger til daglig.  

 

3.2 Våre brukere 
 
For å finne ut om det er potensial for UBiT i SL, trenger vi å vite om det er mange NTNUbrukere inne i 
verdenen. For å finne ut dette, kan en prøve å gå gjennom andre nettverk som f.eks facebook. Så langt 
kryr det nok ikke av NTNU studenter rundt omkring i Second Life, men til gjengjeld er også SL bare en 
av flere mulige verdener. Gartner sier nemlig at ”80% av befolkningen som er aktive Internettbrukere 

http://www.himolde.no/index.cfm?pageID=2232
http://www.simteach.com/wiki/index.php?title=Second_Life_Education_Wiki
http://www.simteach.com/wiki/index.php?title=Institutions_and_Organizations_in_SL
http://www.simteach.com/wiki/index.php?title=Institutions_and_Organizations_in_SL
http://infoisland.org/directory/


vil være medlem av en eller annen virtuell verden innen 2011” [4].  

 

  

 

4. Hva har vi gjort?  

4.1 I Second Life 

Så langt har vi laget hver vår avatar gjennom en gratis konto. Dette innebærer at vi ikke eier land eller 
andre ting. Spiller er installert på UBiT maskinene og det fungerer godt. Grafikkortet er nok ikke 
optimalt verken i den nye eller gamle Dell utgaven. Likevel fungerer spillet godt, og vi har ikke opplevd 
problemer av stor grad. Det hender at nye deler av spillet lastes inn litt tregt, i tillegg til at det skaper 
litt problemer å ha flere dokumenter oppe samtidig med spillet – da spesielt sammen med bruk av 
nettleser. 

 
 
I begynnelsen har vi derfor bare virrer rundt og prøvd å bli kjent med egenskapene og mulighetene 
avataren har. Det er i følge Ellen Høstmark Bustø ikke et sted en går for å henge, derimot et sted hvor 
en logger inn dersom en har for eksempel et møte, et, kurs eller andre avtalte gjøremål. I løpet av vår 
tid så langt i SL, ser vi likevel at det er noen der som nok er inne for å treffe folk, eller i andre forsøk på 
å være sosiale. 
Selv om det ikke følger noen Linden$ med den gratis avataren, er det mulig å gradvis få seg nye ting, 
klær og faktisk også samle sammen noen $. Det handler i stor grad om å være på rett plass på rett tid 
og treffe mennesker som vil hjelpe eller være snille. 

4.2 I Real Life 

I Real Life har vi kontaktet Ellen Høstmark Bustø, Vestfold Fylkesbibliotek og vært på hennes foredrag 
på NKUL. De er meget interessert i å samarbeide og dele erfaringer med oss dersom vi ønsker det. Selv 
virker de å ha god tro på bibliotekets tilstedeværelse på en eller annen virtuell verden i framtiden. Vi 
har også fått tips om å søke finansiering gjennom ABM. 



5. Forslag til hva vi kan gjøre i SL  

Det er mange bibliotek i SL, vi har langt ifra sett på alle, men det vi ser er at mange forsøker å avbilde 
Real Life ved bygge opp en biblioteksfunksjon med skranke og lenker til diverse e-ressurser og 
søketjenester. (Eksempel på Infoskranke fra et bibliotek på Info Island International) 

 

 
Vi har også sett at Second life har forskjellige funksjoner som kan være nyttige for bibliotek. Det kan 
fungere som:  

• Møteplass - flere bibliotek og grupper med medlemmer som sitter fysisk eller geografisk adskilt 
arrangerer møter i Second Life.  

• Opplæring - å bruke Second Life er å bli trent opp i et nytt format på internett. Det er også 
mange utdanningstilbud og kurs det er mulig å følge i Second Life.  

• Tjenester - den danske bibliotektjenesten tilbyr bl.a. utstillinger, filmer, lenker til danske 
bibliotektjenester  

 
Biblioteksprosjektet Info Island DK er grundig dokumentert i prosjektavslutningsrapporten, og her er 
mye stoff både om konkrete aktiviteter og om erfaringer de har gjort. En erfaringene er feks at det kan 
være vanskelig å bemanne et SL-bibliotek, men at det er mer gevinst i å se på biblioteket i SL som en 
læringsarena (som passer bra inn i UBiTs virkeplaner.)  

 

 

6. Videre arbeid  

De erfaringene vi har gjort i SL så langt er et altfor spinkelt grunnlag til å bestemme hva/om UBiT skal 
være i Second Life. Videre arbeid: 

 

• Samarbeid med andre (Norgesbiblioteket, Svenske biblioteksavatarer)  
• Innhente og bygge opp mer kunnskap om SL  
• Finne NTNU-brukere i SL (spørreundersøkelse, opprette gruppe i Facebook) 
• Prøve ut samarbeidsformer/verktøy både internt og med andre i SL.  
• Se på finansiering. ABM-prosjekt (frist i oktober). 
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