Test 1
André Vestergaard
Testperson:
Alder:
(ikke noteret)
Mand
Køn:
Beskæftigelse: Studerende på MMD på KEA
Spørgsmål  eller  opgaver  til  testperson
Opgave: ... Gør karakterer tilfredste

Identificering  af  problemerområder

For uklart, hvad der er “rigtigt”

Opgave: ...

Gør karakterer utilfredste

Kunne godt lade sig gøre

Opgave: ...

Er historien forståelig?

Egentlig klar nok

Løsningsforslag

Gøre dialogen mere klar

Lav eventuelt flere rækker selv…

Efterspørgsmål

Svar

Hvad var din oplevelse?

Var først lidt i tvivl om hvad jeg skulle gøre, men kunne godt fange pointen i sidste ende.

Hvad var godt?

Flot design og mange muligheder

Hvad var mindre godt?

For høj baggrundslyd og Bents stemme er for lav og utydelig

Hvad synes du om websitet?

??

Har du nogen forbedringsforslag?

??

Test 2
Morten Krøier
30 år
Mand
Kandidatstuderende på RUC

Testperson:
Alder:
Køn:
Beskæftigelse:

Spørgsmål  eller  opgaver  til  testperson

Identificering  af  problemerområder

Opgave: ...

Gør karakterer tilfredste

Kunne godt lade sig gøre

Opgave: ...

Gør karakterer utilfredste

Kunne godt lade sig gøre

Opgave: ...

Er historien forståelig?

Lidt utydeligt hvem der er hvem

Løsningsforslag

Præsentation af historien i starten

Lav eventuelt flere rækker selv…

Efterspørgsmål

Svar

Hvad var din oplevelse?

Flot oplevelse og ret professionelt, men lidt for politisk korrekt

Hvad var godt?

Typografi er ret lækker, og udtrykket er tilpas seriøst, men heller ikke alvorligt.

Hvad var mindre godt?

Virker ikke i firefox. Kunne godt være blevet gjort mere ud af bagrunden til højre.

Hvad synes du om websitet?

Den er fin

Har du nogen forbedringsforslag?

Vælge samme typografi som Sex og Samfund

Prioriteret liste over løsningforslag
Problem

Løsningsforslag

Prioritet

Vurdering

Høj baggrundslyd
Problem
1…

Skrue
ned for
lyden i JS
Kan løses
ved...

Høj
(lav, middel, høj)

(let/svært)
Let

Bents stemme for lav

Skrue op for lyden i JS

Høj

Let

Virker ikke i firefox og safari
Uklarhed i historien
Utydeligt hvem, der er hvem
Hjemmesidedesign

Ved ikke
Ændre dialogen
Præsentation i starten af historien
Ændre skrift på hjemmeside

Høj
Middel
Middel
Lav

Svær
Svær
Svær
Let

