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Introduktion 

Denne artikel introducerer til begrebet ”telepresence” eller ”fjernvær” (Nørretranders, 
1997), som det også kaldes på dansk. Telepresence opstod som begreb inden for datalogi 
og ingeniørvidenskaberne, hvor det fortsat spiller en væsentlig rolle. Men begrebet 
bruges også, og med klare nuancer i betydningen, inden for en lang række andre 
fagområder, bl.a. filosofi, fysik, kommunikation, kunst, lingvistik, lægevidenskab, musik, 
psykologi, religion, socialt arbejde, sociologi, uddannelsesforskning, og 
virksomhedsstudier (Lombard, & Jones, 2007). Mens telepresence således for ingeniøren 
kan handle om fjernstyring af køretøjer (Yamauchi, 2010) eller om mobile 
videokonferencerobotter (Tsui et al., 2011), så er det for sundhedspersonalet en egenskab 
ved ”telemedicine” (som er et ældre begreb end telepresence; Roine, Ohinmaa & Hailey, 
2001) eller det mere omfattende ”e-health” (konsultation, diagnosticering, konference, 
overvågning, behandling, mm; fx Kirch, 2008). For marketing-medarbejderen kan det 
handle om ”flow” på websider (Keng & Lin, 2006; Hopkins, Raymond & Mitra, 2004), 
mens telepresence for journalisten eller medieforskeren kan være en egenskab ved 
computerspil eller kvaliteten ”at være til stede via levende billeder”, sådan som vi oplever 
det i en nyhedsudsendelse (Bracken & Skalski, 2010). 

I denne artikel er indfaldsvinklen til telepresence ”uddannelse” i bred forstand. Dog skal 
der foretages afgræsninger i forhold til tre store og specialiserede fagområder med hver 
sin righoldige litteratur. Det drejer sig om henholdsvis computerspil til læringsformål, om 
virtual reality forstået som simuleringer på henholdsvis desktop og i fysiske rum, og om 
3D-virtuelle verdener. 

 Efter en kort diskussion af betydningen af telepresence-begrebet, beskrives en række 
egenskaber ved og anvendelser af ”fjernvær” summeret fra en systematisk 
litteratursøgning. Litteratursøgningen er foretaget i databaserne: Academic Search 
Premier, ACM Digital Library, EBSCOhost (Communication & Mass Media Complete, 
EconLit, Education Research Complete, Humanities International Complete, PsycINFO), 
Emerald, ERIC, Fachportal Pädagogik, IBISS, Infomedia, JSTOR, NCOM, Oxford 
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Journals, ProQuest, og SAGE Journals. Der er søgt på følgende termer: Telepresence, 
Telepräsenz, Videoconference, Videoconferencing, Teleconferencing, og Social presence. 
Ud fra de mange søgeresultater er foretaget en udvælgelse baseret på følgende kriterier: 
Der er arbejdet med peer reviewede artikler i videnskabelige tidsskrifter eller konference-
proceedings, af nyere dato (primært efter 2000 med mindre der er tale et hyppigt citeret 
eller eksemplarisk ældre arbejde), og af en et betydeligt omfang (meget korte artikler er 
generelt udeladt).  

Der er således bestemt ikke tale om et dækkende ”literature review”. Alene en hurtig 
søgning på ”telepresence” i Google Scholar giver godt 16.300 hits. For den interesserede 
findes der et udmærket, men desværre ikke ajourført, bredt dækkende literatur-review af 
Lombard & Jones (2007). Det rækker frem til maj 2007. Forfatterne opregner 1.831 
publikationer fra hele spektret af telepresence-betydninger, og de karakteriserer og 
inddeler efter bl.a. tema og faggruppe.  

Desuden vedligeholder The International Society for Presence Research (ISPR) en 
database over litteratur inden for foreningens emneområde. Basen rummer for tiden over 
2.700 publikationer frem til 2010, og den kan tilgås via http://ispr.info/about-presence-
2/bibliography/. 

Med særligt uddannelsesperspektiv kan fremhæves følgende litteratur-reviews: 

 Anderson & Rourke (2005), som har gennemgået peer-reviewede publikationer 
fra perioden 1991-2004 om anvendelser af videokonference på de primære og 
sekundære uddannelsesniveauer. Formålet er især at indsamle case-beretninger. 

 Barbour & Reeves (2009), som har foretaget et literature review om virtuelle 
skoler med særlig vægt på, hvordan virtuelle skoler har udviklet sig, hvordan 
virtuelle skoler og deres elever beskrives i litteraturen, hvad der er fordele og 
udfordringer ved virtuelle skoler, samt hvilke områder forskningen i emnet bør 
satse på at undersøge. 

 Lawsona, et al. (2010), som på alle uddannelsesniveauer har samlet udgivelser, 
der beskæftiger sig med effektiv udnyttelse og innovativ brug af videokonference 
i undervisningen med en afdækning af ”affordances” og ”udfordringer”. 

Den ovenfor nævnte organisation, International Society for Presence Research, 
http://ispr.info/, blev grundlagt i 2002 som en “non-profit” organisation, der støtter 
forskning inden for (tele)presence (hvor ”presence” både her og i almindelighed er et 
væsentligt bredere begreb). Den afholder en årlig konference, udgiver et nyhedsbrev og 
forsøger som nævnt at skabe overblik over udgivelser inden for feltet. 

Endelig skal nævnes, at MIT Press siden 1998 har udgivet tidsskriftet Presence, 
http://www.mitpressjournals.org/loi/pres, som henvender sig til forskere inden for 
“teleoperators” og virtuelle miljøer, primært dataloger, ingeniører, medieforskere og 
psykologer. Dækningen er væsentligt bredere end ”telepresence” og inkluderer blandt 
andet ”virtual reality”. 



3 
 

Hvad betyder Telepresence? 

Begrebet ”telepresence” blev introduceret af Marvin Minsky i 1980. Minsky brugte 
begrebet om robotteknologi og lod det afløse eksisterende betegnelser for 
fjernstyringsredskaber såsom ”teleoperator” og ”telefactor”: 

“Telepresence emphasizes the importance of high-quality sensory feedback and 
suggests future instruments that will feel and work so much like our own hands that 
we won't notice any significant difference.” (Minsky, 1980). 

Minsky anså først og fremmest telepresence som et middel til at muliggøre menneskelig 
ageren i omgivelser, som kan være skadelige for os som biologiske væsener; det være sig 
på atomkraftværker, i miner, på havbunden, på Mars – og kan man tilføje med tanke på 
nutidens militære droner: på slagmarken. 

Mens Minsky så udfordringen i at skabe illusionen om at være til stede (”being there”) 
som et spørgsmål om samspil mellem redskab og det menneskelige sanseapparat, har 
senere forskning udvidet den biologiske komponent i den oprindelige definition af 
telepresence til også at omfatte ”menneskelig kognition” som sådan, som det fremgår af 
en ny afholdt konference om telepresence i rumfart, der kan ses som nærmest en 
opfyldelse af Minskys vision: 

“Telepresence is about projecting human cognition (i.e., intelligence, relevant human 
senses, responsiveness, dexterity) to a remote operations site without physical human 
presence.” (Thronson, et al., 2012) 

Det mekaniske, som er centralt i begge ovenstående definitioner, og i det hele taget i den 
ingeniørmæssige tilgang til fjernvær, glider i baggrunden til fordel for ”oplevelse” i den 
omfattende og betydningsfulde definition af begrebet “presence”, forstået som en 
forkortelse af “telepresence”, der er udgivet af International Society for Presence 
Research (ISPR) som opsamling på en postliste-diskussion mellem foreningens 
medlemmer: 

“Presence (a shortened version of the term “telepresence”) is a psychological state or 
subjective perception in which even though part or all of an individual’s current 
experience is generated by and/or filtered through human-made technology, part or all 
of the individual’s perception fails to accurately acknowledge the role of the 
technology in the experience. Except in the most extreme cases, the individual can 
indicate correctly that s/he is using the technology, but at *some level* and to *some 
degree*, her/his perceptions overlook that knowledge and objects, events, entities, 
and environments are perceived as if the technology was not involved in the 
experience. Experience is defined as a person’s observation of and/or interaction with 
objects, entities, and/or events in her/his environment; perception, the result of 
perceiving, is defined as a meaningful interpretation of experience.” International 
Society for Presence Research (2000). 
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Tilstedeværelse (presence) er således en egenskab ved individet og ikke ved teknologien 
(tv, radio, film, telefon, computer, simuleringer og virtuel virkelighed, men også 
konventionelle medier, kunstværker og hjælpemidler), som bidrager til at skabe 
rammerne for oplevelsen – eller i den mest udfoldede form: indlevelsen. 

ISPR skelner mellem forskellige typer af presence (som nævnt et bredere begreb end 
telepresence, selv om organisationen i udgangspunktet ikke skelner klart mellem de to): 

 Rumlig/fysisk tilstedeværelse (Minskys “being there”) handler om at opleve (uden 
at fokusere på teknologien) at være i fysiske omgivelser, som er forskelige fra de 
fysiske omgivelser, kroppen befinder sig i 

 Sensorisk tilstedeværelse forekommer, når en person (uden præcis at erkende 
teknologiens rolle) oplever genstande, personer, og syns-, høre- og 
berøringsindtryk som lige så virkelige som i den fysiske verden. 

 Psykologisk immersion optræder, når teknologisk skabte (og ikke den fysiske 
verdens) genstande, begivenheder og individer helt eller delvis lægger beslag på 
personens erkendelse.  

 Social realisme optræder, når en person (uden præcist at erkende teknologiens 
rolle) oplever, at genstande, begivenheder og individer forekommer lige så 
virkelige som i personens eget fysiske miljø. 

 Social tilstedeværelse optræder, når en person ikke, eller kun delvis, erkender 
teknologiens rolle i oplevelsen af at kommunikere med andre individer. 

 Parasocial interaktion optræder, når en person oplever at kommunikere eller 
interagere med andre personer eller enheder, selv om der rent teknisk blot er tale 
om menneske-maskin-interaktion (MMI)  

 Mediet som social aktør beskriver den situation, at en person ikke er opmærksom 
på teknologien i oplevelsen af at kommunikere med en ”anden”, selv om denne 
anden er en teknologi eller et medium (pc, tv). 

 “Co-presence” handler om, at en person ikke erkender teknologiens rolle i 
oplevelsen af, at den eller de andre, personen kommunikerer med i samme fysiske 
omgivelser, rent faktisk befinder sig i forskellige fysiske omgivelser. 
 

ISPR-typologien kan ses som en delvis videreudvikling af Lombard & Ditton (1997; 
2000) arbejde, som på grundlag af litteraturstudier opstiller seks dimensioner af presence 
og benytter dem som udgangspunkt for en undersøgelse af, hvordan man kan måle 
presence: 

 Social Richness (oplevelsen af at interagere med andre), 
 Realism (oplevet virkelighed af ting, begivenheder, personer), 
 Transportation (at være hensat som: ”jeg er der”, ”det er her”, eller ”vi er 

sammen”), 
 Immersion (sansemæssig og psykologisk opslugthed), 
 Social Actor Within Medium (avatarer, ”personal assistant”), 
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 Medium as Social Actor (at mediets sociale prompts får brugeren til at opfatte 
mediet som en social aktør). 

Parametrene til at måle på er: Immersion, Parasocial interaction, Parasocial relationships, 
Physiological responses, Social reality, Interpersonal social richness, og General social 
richness.  

Begge ovennævnte definitioner er særdeles brede, og de afspejler den meget frie brug af 
presence- og telepresence-begreberme, der er kendetegnende for 1990’ernes 
forskningslitteratur. Men med så altomfattende definitioner kan det være vanskeligt at 
arbejde med begreberne. Presence er således ikke kun knyttet til medieret interaktion med 
andre mennesker eller med et objekt, men også til menneske-maskin-interaktion (når 
computerens respons synes ”virkelig”), til virtual reality (med personlig, social, og 
rammemæssig presence (Heeter, 1992)), til computerspil, biografoplevelser og tv-
reportager, romaner (jf. Coleridges klassiske ”suspension of disbelief” (1817) eller den 
digitale tidsalders opslugthed – ”immersion” (Murray, 1997)), men i yderste konsekvens 
kan presence også henvise til brugen af briller og høreapparater. 

En nyttig præcisering af presence-begrebet finder man hos Lee (2004), der med 
udgangspunkt i en omfattende litteraturgennemgang med fokus på typologisering af den 
uensartede brug af de mange begreber (telepresence, virtual presence, mediated presence, 
copresence, presence, mm.) ud fra deres fællestræk vælger at redefinere presence-
begrebet som individuel oplevelse: 

“a psychological state in which virtual (para-authentic [medieret afbildning af 
virkeligheden] or artificial) objects are experienced as actual objects in either sensory 
or nonsensory ways.” (Lee, 2004) 

Samtidig opstiller Lee, ud fra en diskussion af tidligere typologier, sin egen meget enkle 
typologi med tilhørende præciseringer af presence-definitionen: 

 physical presence står for “a psychological state in which virtual (para-authentic 
or artificial) objects are experienced as actual physical objects in either sensory or 
nonsensory ways”. 

 Social presence står for “a psychological state in which virtual (para-authentic or 
artificial) social actors are experienced as actual social actors in either sensory or 
nonsensory ways”. 

 self presence står for “a psychological state in which virtual (para-authentic or 
artificial) self/selves are experienced as the actual self in either sensory or 
nonsensory ways”. 
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Social presence 

Social presence er en af formerne for (tele)presence, som beskrevet i det foregående. 
Begrebet bruges imidlertid også uafhængigt af fjernvær-sammenhængen som et begreb 
inden for kommunikationsteori (Short, Williams & Christie, 1976), der især efter 
fremvæksten af computerstøttet samarbejde og læring (computer-supported collaborative 
work/learning, CSCW/L) har været benyttet med mange betydningsforskelle til at 
beskrive forhold som ”opmærksomhed på andre”, ”fællesskabs- eller nærhedsfølelse” i 
online-fællesskaber, med mere (Biocca, Harms & Burgoon, 2003). Eksempelvis har 
Annand (2011) foretaget en kritisk undersøgelse af den rolle, social presence spiller i 
(ikke-digitalt medierede) ”communites of inquiry”. 

Udviklingen af begrebet social presence, som det benyttes i en læringssammenhæng, har 
været genstand for et litteraturreview af Oztok & Brett (2011), som redegør for 
teoriudvikling of forskningsfokus fra 1960’erne og op til begyndelsen af 2000-tallet. 

I den praktiske anvendelse af telepresence, ikke mindst i uddannelsessammenhæng, 
er ”social tilstedeværelse” et vigtigt begreb, uanset om indfaldsvinklen er ”netbaseret 
samarbejde” eller mere snævert ”simuleret tilstedeværelse”. Fravær af social presence i et 
telepresence-system er problematisk, som beskrevet af Yankelovich, Simpson, Kaplan & 
Provino (2007) i deres forsøg med at udvikle praktiske løsninger på problemet.  

Følelsen af socialt nærvær er ikke nødvendigvis afhængig af den anvendte teknologi. 
Giesbers et al. (2009) konstaterer således, at der ikke er væsentlige forskelle i oplevelsen 
af undervisningen i to netbaserede forløb henholdsvis med og uden videokonference til at 
skabe tilstedeværelse, og Philip & Mitra (2012) har gennem forsøg vist, at telekonference 
og virtuelt læringsmiljø ikke forbedrer gennemførselsprocenten på et kursus, samt af de 
studerende i nogen grad fravælger fjernværs-teknologierne. Lowden & Hostetter (2012) 
viser i deres sammenligning af fysiske møder og videokonferencer ud fra deltagernes 
forestillinger om social presence (i sammenhæng med alder, køn og brug), at deltagerne 
ikke giver udtryk for nævneværdige forskelle i opfattelsen af social presence i de to 
forskellige mødetyper – idet dog langsomme forbindelser og tekniske problemer har stor 
indflydelse på tilfredsheden med videokonferencer. 

Betingelserne for at tilvejebringe social presence i et online-læringsmiljø har været 
undersøgt af Sung & Mayer (2012). Forfatterne identificerer fem faktorer af særlig 
betydning:  

 social respect (e.g. receiving timely responses),  
 social sharing (e.g., sharing information or expressing beliefs),  
 open mind (e.g., expressing agreement or receiving positive feedback),  
 social identity (e.g., being called by name),  
 intimacy (e.g., sharing personal experiences). 

Det er faktorer, som bekræftes igen og igen i litteraturen om computermedieret 
kommunikation og samarbejde: Helt grundlæggende er vellykket, netmedieret samspil 
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mellem mennesker afhængigt af gensidighed og tillid; se fx Tompkins (2003) for en 
diskussion af, hvordan man skaber troværdig og tillidsfuld kommunikation i CMC med 
særligt blik for begrebet telepresence. 

Endelig kan det nævnes, at online social presence kan have en afsmittende virkning på 
offline sociale relationer. Fænomenet har været kendt længe inden for computermedieret 
kommunikation (se fx Wellman et. al, 1996), og det forekommer naturligvis også i 
forlængelse af telepresence-kontakt, som det eksempelvis kan læses i beskrivelsen af et 
forsøg med interaktive videokonferencer mellem to græske skoleklasser, hvor et af 
resultaterne var, at de sociale relationer blev styrket både i den enkelte klasse og 
klasserne imellem (Anastasiades et al., 2010). 

 

Oplevelsen af telepresence 

Telepresence, som defineret af ISPR, er en psykologisk tilstand, hvor man oplever en 
teknologisk medieret situation som ”autentisk” snarere end medieret. Det er en oplevelse, 
som minder en del om den skelnen mellem ”looking at” og ”looking through”, som 
Lanham (1993) har foreslået. ”Looking at” er at betragte (mediet), som man gør det, når 
man ser på et maleri på en udstilling eller en udsendelse i tv, hver i deres 
ramme. ”Looking through” er at leve sig fuldt og helt ind i billedets eller filmens 
fortælling, at passere igennem rammen, så at sige.  

Clark (2007) har med udgangspunkt i robotteknologi og virtual reality beskæftiget sig 
med de psykologiske forudsætninger for at skabe et positivt fjernvær. Han hævder, at 
individets oplevelse af kropslig tilstedeværelse tilvejebringes af hjernens kontinuerlige 
registrering af sammenhænge Når sammenhængene er troværdige, konsekvente og med 
en velbegrundet kausalitet, så tilvejebringes en velfunderet bevidsthed om kroppen. Vi er 
altid og i alle situationer ”legemliggjorte”, hævder Clark, og vi definerer vores selv, vores 
handlekraft og tilstedeværelse ud fra et komplekst samspil mellem sanseindtryk, 
miljøpåvirkninger, bevægelser, handlemuligheder og social deltagelse.  

Haans & IJsselsteijn, (2012) samler og udvikler en række arbejder om ”legemliggørelse” 
i forbindelse med telepresence til en sammenhængende teori, der tager udgangspunkt i tre 
niveauer af legemliggørelse: et morfologisk (kroppens bestanddele), et krops-skema og et 
krops-billede. Skemaet er det netværk af procedurer, som styrer adfærd. Adfærd kan 
udvikles, efterhånden som individet lærer at benytte redskaber som en naturlig 
forlængelse af kroppen. Skema handler om funktionalitet, mens krops-billedet handler 
om bevidstheden om kroppen som knyttet til individet og udstyret med følelser og 
hukommelse. På dette niveau kan artefakter indarbejdes, således at de opleves som en del 
af individets krop, når der er en stærk sammenhæng mellem de sanseindtryk, 
kroppen ”forventer” og reagerer på og de sanseindtryk, som artefaktet bibringer.  
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Dolezal (2009) beskriver betydningen af proprioception (bevidsthed om legemsdelenes 
fysiske position) for handlemuligheder og oplevelsen af at agere og diskuterer endvidere 
individets forståelse af kroppen ud fra en filosofisk vinkel, hvor krops-skemaer og 
interkorporealitet (evnen til at lære og skabe mening i en legemliggjort situation og i et 
socialt samspil) betinger individets oplevelse af interaktionen med omgivelserne. 

 

Telepresence i praksis 

Ordet telepresence bruges ofte i en praktisk, teknologirelateret betydning. Ikke mindst 
firmaet Cisco har taget begrebet til sig i en sådan grad, at det markedsfører 
videokonference-produkter under navnet telepresence, se fx Szigeti (2009), som leverer 
en omfattende teknisk beskrivelse af, hvad telepresence indebærer og hvordan den 
implementeres. 

O'Hara, Kjeldskov & Paay (2011) har arbejdet med forskellige it-systemer med henblik 
på “fælles rumlige geometrier” (”shared spatial geometries”) forstået således, at det 
lokale (udfoldelses)rum udstrækkes til det fjerne rum, så der tilvejebringes en illusion om 
ét sammenhængende rum (eller et ”blended” rum). 

Logdlund, U. (2010) er et eksempel fra Sverige på brug af videokonference i lokale 
læringscentre. Artiklen redegør for betydningen af indretning og teknisk udstyr for 
læringsrummets muligheder for at understøtte interaktion, kommunikation og læring. Det 
argumenteres, at videokonferencens læringsrum er et netværk af samspil, hvor styringen 
overdrages fra de menneskelige til de tingslige aktører. 

Endelig kan Schaffhausen (2010) med tre velbeskrevne cases nævnes som et blandt 
adskillige eksempler på konkrete forsøg med at etablere telepresence-miljøer. 

 

Telepresence-pædagogik? 

Telepresence i den brede forstand, som også omfatter film, radio og tv har været anvendt 
i uddannelsessammenhænge i mere end et århundrede, og der findes en omfattende 
litteratur om anvendelsen af AV-midler i undervisningen. I nutidig sammenhæng har 
interessen samlet sig dels om dels videokonference i undervisningen, dels om 
undervisning i eller med supplement af 3D virtuelle verdener, og dels om brugen af 
computerspil i uddannelserne. Hvad de virtuelle verdener angår, findes der som tidligere 
nævnt en omfattende litteratur fra anden halvdel af 00’erne, hvor 3D virtuelle verdener 
kortvarigt fik stor opmærksomhed. Også computerspil som læremiddel eller 
læringsunderstøttende aktivitet har været genstand for en del studier. 
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Hvad angår videokonference identificerede Lawson & Comber (2010) fire udviklingstrin 
i engelske skolers brug af videokonference, som kan udgøre en nyttig ramme til at forstå 
anvendelsen. De beskriver trinnene som: 

 familiarization (selve det at komme i gang), 
 substitution (traditionel undervisning foretaget gennem mediet),  
 enhancement (supplement til traditionel undervisning, fx samarbejde mellem 

institutioner og skoleklasser, eller adgang til eksperter), 
 adaptation (udforskning af det nye medies muligheder, fx ved at lade eleverne 

selv bruge mediet til at skabe kontakter). 

Karakteristisk for al brug af IKT er, at den kan anvendes til at remediere eksisterende 
praksis i en forventning om, at resultatet byder på en effektivisering. Men som Anderson 
(2008) slår fast, så bringer en teknologi i sig selv ikke pædagogisk fornyelse. Det gør 
derimod anvendelserne, når de begynder at bryde med vaneforestillingerne. Anderson 
forholder sig, med udgangspunkt i et Canadisk case-studie, ganske kritisk til 
videokonference, hvor han konstaterer større fordele for administration og personlig 
udvikling end for formidling (”delivery”). Ifølge ham passer mediet kun til særlige, 
formelle anvendelser.  

Der findes imidlertid også bud på konkret værdi af at arbejde med videokonference. 
Således fortæller Plonczak (2010) om et forsøg med at lade naturvidenskabelige 
lærerstuderende undervise ved hjælp af videokonference. Ifølge ham stiller brugen af 
mediet krav til spørgeteknikken og illustrerer for deltagerne betydningen af at være 
velforberedt og have en dybtgående forståelse af emnet. Dymond et al. (2008) beretter 
om et tilsvarende studie af lærerstuderendes observation af undervisning. Pritchard, Hunt 
& Barnes (2010) bemærker, at det er udviklende både for den enkelte undervisers 
pædagogiske praksis og for sprogkundskaberne at deltage i videokonferenceundervisning 
sammen med andre undervisere. Medie-kompetencer har en selvforstærkende effekt, som 
Dvorak & Roessger (2012) påpeger i en undersøgelse af underviseres holdninger. Måske 
ikke så overraskende har kendskab til og færdigheder i at benytte web-
konferenceværktøjer en positiv effekt på deltagernes bedømmelse af værdien og 
effektiviteten af fjernundervisning. Bower (2011) har forsøgt at systematisere de 
kompetencer, der er nødvendige i synkront samarbejde på nettet og diskuterer deres 
indflydelse på læreprocesserne. Han identificerer fire niveauer af online 
samarbejdskompetencer:  

 operational, dvs. beherskelsen af den kollaborative teknologis værktøjer og 
funktioner, 

 interactional, dvs.at formå, gennem brug af teknologien, i interaktion med andre 
at udføre en opgave eller løse et problem, 

 managerial, dvs. færdighed i at kunne styre en gruppe eller et hold, herunder at 
yde support i at udnytte teknologien effektivt, 

 design. dvs. færdigheder i at udvælge og organisere værktøjer således, at de 
effektivt understøtter såvel interaktionen som udførelsen af aktiviteter. 
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Nogle anvendelser af telepresence 

I dette afsnit skal gives nogle eksempler på forskellige anvendelser af telepresence. 

Fjerndeltagelse og observation 

Oplevelsen af ”at være der” er central for telepresence. Tilstedeværelsen kan være passiv, 
som når man er tilskuer til en film, eller den kan være aktiv, når deltageren kan 
manipulere objekter og kommunikere med andre. Imellem disse yderpunkter er der en 
række stadier af mere eller mindre aktiv deltagelse. I det følgende er samlet en række 
eksempler. 

Tidligere tiders skole-tv kan anskues som en form for telepresence, hvor eleverne fik 
anskuelsesundervisning i fx fremmede kulturer eller geografien i fjerne egne. Traditionen 
for at kunne kigge med på steder, hvor man ellers ikke let kan komme, findes fortsat. 
James, & Batt (2008) beskriver således en række eksempler på det uddannelses- og 
formidlingsmæssige sigte af at tilbyde telepresence inden for havforskning. 

Et mere konkret uddannelsesmæssigt sigte er der i en rapport af Pickering & Walsh (2011) 
om et forsøg, hvor videokonferenceudstyr af pædagoger er blevet benyttet til 
videoobservation (som del af uddannelsen) af børnehavebørn. Det konstateres, at 
observationerne gav fyldigere og mere effektivt udbytte end fysisk tilstedeværelse ville 
have gjort. Kent & Simpson (2010) beretter om et forsøg med at lade lærerstuderende 
overvære undervisning ved hjælp af interaktiv video. Det fremhæves at være en hjælp for 
de studerende til at sammenkoble teori og praksis og til selv at planlægge undervisning. 

I de tilfælde hvor en uddannelsesinstitutions ressourcer er utilstrækkelige, kan 
telepresence være et middel til at afhjælpe problemerne. Collins, Gutridge & James (1999) 
skriver således om kontakten mellem uddannelsessted og praktikanter, hvor fjernvær kan 
være til nytte, når underviserne har problemer med i fornødent omfang at aflægge besøg 
ude på praktikpladserne. Azaklar & Korkmaz (2009) tager udgangspunkt i de fysiske 
rammer i en redegørelse for et studiemiljø med utilstrækkelige laboratorie-ressourcer, 
hvor de studerende får fjernadgang til et laboratorium, hvor de kan deltage i at udføre 
forsøg. 

 Fjernadgang kan naturligvis også være en løsning, når der er fysiske hindringer for, at 
alle elever kan mødes til en  undervisning, som er planlagt til at foregå inden for fysiske 
rammer (modsat fjernundervisning). For eksempel beskriver Beeman & Henderson 
(2012), hvordan elever med handicap eller sygdom bliver sat i stand til at følge normal 
undervisning via videokonference. Stewart, Harlow & DeBacco (2011) redegør for 
undervisning af overbygningsstuderende, som på skift mødes eller deltager i 
videokonference, og hvor de studerende, som bor langt fra undervisningsstedet, fast  kan 
deltage pr. videokonference. Artiklen fremhæver også muligheder for via 
videokonference at indkalde eksperter, som ellers ikke ville have mulighed for at komme 
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til stede. Glass (2007) har udnyttet denne mulighed intenst og systematisk i en 
undervisning, hvor eksterne, fremtrædende personer har spillet en central rolle. Inden for 
sprogundervisning findes også gode eksempler (Pritchard, Hunt & Barnes (2010), se 
nedenfor). 

Møder  

Møder af enhver art er af de indlysende anvendelser af telepresence i form af net-
medieret konference, og både i erhvervslivet og i offentlige og private organisationer 
anvendes videokonference i stigende grad for at spare rejseudgifter og arbejdstid. Men 
mediet skal ikke anvendes ukritisk. Denstadli, Julsrud & Hjorthol (2012) har i et studie af 
fly-forretningsrejsende konstateret, at videokonference betragtes som formålstjeneligt, 
når der er store fysiske afstande mellem deltagerne. Men at i øvrigt både indhold og 
social ramme (sociale relationer) er afgørende for valget af videokonference som egnet 
medium.  

Arbejdsformen er heller ikke nødvendigvis den samme i videokonference og i det fysiske 
møde. van der Kleij, et al. (2009) har sammenliget samarbejde i smågrupper. Mens der 
ikke var væsentlige forskelle i kvaliteten af opgaveløsningen, så var der indledningsvis 
tydelige forskelle i arbejdsformen, om end de blev mindre udtalte, efterhånden som 
deltagene blev fortrolige med opgaverne og medierne. Videokonference udmærkede sig 
blandt andet ved længere men færre taleture, færre afbrydelser, og en høflig 
omgangsform. Halbe (2012) benytter flere parameter i sin sammenligning af fysiske 
møder og telefonmøder, men når grundlæggende frem til sammenlignelige resultater, som 
begrundes med fraværet af kropssprog. Telefonmødet adskiller med hensyn til dynamik 
og turtagning. Der er færre afbrydelser, talen i munden på hinanden, og pauser i telefon-
konferencen. Der er også færre sidebemærkninger og mindre småsnak, og den bliver 
henlagt til mødets start eller afslutning. Til gengæld benyttes bekræftelser (”backchannel” 
– småord som ”ja”, ”ok”, ”mhm”) hyppigt som markører af, at deltagerne følger (høfligt) 
med i samtalen, mens andre taler.  

Samarbejde 

Samarbejde i forskellige formater og omfang indgår i mange af de telepresence-
anvendelser, som omtales i denne artikel. En generel introduktion til netbaseret 
samarbejde i virtuelle teams med praktiske anvisninger på, hvordan man tilrettelægger 
arbejdet kan læses fx i Heller (2010). 

Et interessant eksempel både på effektiv ressourceudnyttelse, kvalitetsløft i behandlingen, 
samt sidemandsoplæring leveres af Lundvoll Nilsen (2011), som beskriver, hvordan 
praktiserende læger og speciallæger kan samarbejde ved hjælp af videokonference om 
behandlingen af patienter. 

Sprogundervisning og kulturmøde 
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Sprogundervisning kan udnytte telepresence på flere forskellige måder. Pritchard, Hunt & 
Barnes (2010) påviser en positiv effekt af at inddrage eksperter udefra ved hjælp af 
videokonference og således uden udgifter til rejser at tilføre kompetencer, som ikke 
findes i tilstrækkelig grad lokalt.  

Ferry, Kydd & Boyles (2012) har benyttet videokonference mellem klasseværelser og 
fremhæver, at teknologien ud over at give træning i konversation, åbner for en 
udforskende læringsoplevelse, hvor studerende erfarer noget om hinandens kultur, får en 
større forståelse for og et bredere udsyn på fremmede kulturer, og endvidere lærer at 
interagere med repræsentanter for en fremmed kultur. Mens punkt-til-punkt 
videokonference, som i det foregående eksempel, nok er mest almindelig, findes der også 
vellykkede eksempler på multipunkt-sprogundervisning (Acar, 2007). 

Hampel & Stickler (2012) fra Open University har arbejdet med videokonference i 
fremmedsprogsundervisningen, som del af en undersøgelse af de ydre rammers betydning 
for undervisningen. Undersøgelsen vægter især anvendelsen af audio og tekst og 
konkluderer positivt med hensyn til den multimodalitet og de muligheder for ændrede 
kommunikationsmønstre, som stilles til rådighed for brugerne.  

 

Til slut – bogstaveligt 

En henvisning til en tankevækkende artikel af Lombard & Selverian (2008) om 
telepresence hinsides jordelivet kan passende afslutte denne korte udforskning af emnet. 
Mennesket har altid næret et ønske om at kunne være til stede over større afstande, end 
de fysiske rammer tillader. Det har resulteret i en mageløs kreativitet, som givet os 
billedkunst, litteratur og kommunikationsteknologier som telefon, radio, tv og internet. Så 
hvorfor ikke også forlænge tilstedeværelsen ud over den sidste,  uigenkaldelige fysiske 
grænse, ikke blot ved ritualer og fysiske mindesmærker, som det har været praktiseret i 
årtusinder men også ved virtuel digital tilstedeværelse? Eksemplerne er mange og 
omfatter mindeord (også afdødes egne): “Hi, I’m Art Buchwald, and I just died” 
(http://www.nytimes.com/packages/html/obituaries/BUCHWALD_FEATURE/blocker.ht
ml), virtuelle gravsten og mindesmærker (fx http://www.furnessfuneralhome.com/), men 
også animationer og robotter. Noget kan forekomme morbidt eller overgribende i den 
kommercielle eller køligt teknologiske udnyttelse af menneskers følelse af tab. Men i en 
tid hvor velfærdsteknologier står højt på dagsordenen, er det også værd at hæfte sig ved, 
at telepresence hinsides døden kan have en terapeutisk effekt i sorgbehandlingen. 
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