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Væggen er et succesrigt eksempel på, at moderne museums- og kul-
turarvsformidling i disse år er rykket uden for murerne. Museerne eks-
perimenterer som aldrig før med digitale teknologier i ønsket at om at 
relatere til publikum som brugere. I dette papir vil vi ikke yderligere be-
skrive Væggen som teknologi eller forholde os til Københavns Museums 
formidling af eget materiale, men derimod rette opmærksomheden 
mod selve brugerinddragelsen og det brugergenerede indhold. Et ene-
stående træk ved projektet er nemlig, at københavnerne – primært via 
museets hjemmeside - selv kan bidrage med deres subjektive fortæl-
linger om byen gennem personlige billeder, videoblogs, erindringer, tags 
og kommentarer. I den forstand repræsenterer Væggen et demokratisk 
projekt, der appellerer til mennesker i alle aldre. 

 
Vi har imidlertid identificeret en udfordring i at få rullet projektet ud til 
ældre borgere, der af forskellige grunde ikke kan gøre brug af museets 
hjemmeside. Vi vil ikke yderligere definere målgruppen ud fra alder, men 
snarere ud fra deres IT-kompetencer og et eksplicit ønske om at deltage 
i skabelsen af et virtuelt erindringsted i samarbejde med Københavns 
Museum.

I designopgaven vil vi give os i kast med at løsrive digitalisering, tagging 
og blogging fra en computerkontekst og indlede en brugercentreret de-
signproces, hvor vi undervejs præsenterer målgruppen for mock ups. 

”Det er vores Drøm at uDvikle et interaktionsDesign, Der arbejDer sammen meD københavns 
museums prisvinDenDe interaktive multitouch skærm ”væggen”. vi interesserer os for at uDforske 
potentialerne for seniorinteraktion meD uDgangspunkt i væggens brugergenereDe inDholD.”

Vi designer primært til en social kontekst, hvor ældre i foreningslivet 
eller ved særlige museumsevents digitaliserer deres private billeder. 
Det er vores fælles erfaring, at mange ældre mennesker er dybt moti-
veret for at dele deres erindringer med udgangspunkt i fotografiet, og 
at Væggen som fælles reference kan give mening til en sådan aktivitet. 
En vurdering, som museumsinspektør ved Københavns Museum Sa-
rah Giersing, deler. Hun skønner, at vores vision vil kunne styrke ældres 
interaktion med Væggen og potentielt vil kunne åbne op for helt nye 
formidlingsprojekter i forhold til målgruppen. Vi forestiller os således, at 
designproduktet integreres i museets tilbud til borgerne og i større stil 
kan udlånes til seniorarrangementer, hvor lokalhistorie og storytelling er 
på programmet.  
 
Vi vil i udviklingen af et interaktionsdesign arbejde målrettet på at til-
føre produktet kvaliteter, der samlet set vil give målgruppen en god 
oplevelse med teknologi. Vi vil således styrke sider af designet, der 
kan engagere og fascinere brugeren - samtidigt med artefaktet gli-
der ind naturligt ind i arbejdsmiljøet – i mange tilfælde et kaffebord. 

Dette er vores vision til designopgaven.


