Spørgsmål til testperson:
Testperson
Navn: Fiona Aaberg
Alder: 13 år
Klasse: 7 klasse
Skole: Kildegaard Privat skole
Interesser: Dans, venner, lektier, Instagram, Indretning, familie
Produkt:
Vi har lavet et spil bygget op omkring Privatsnak.dk. Vi vil her igennem prøve at
sprede budskabet omkring ulovlig billededeling på de sociale medier. Vores primære
målgruppe er unge i alderen 13 – 15 år, det er derfor du er udvalgt som testperson.
Spillets handling:
Storm sidder alene hjemme på sit værelse og chatter over facebook med sine
drengevenner. Pludselig sender en af de andre drenge et meget udfordrende og
letpåklædt billede af Emma Isabella fra deres klasse. 2 af de andre drenge svarer og
griner med. Storm får nu et dilemma og ved ikke om han skal sige fra eller grine med.
Vælger han at grine med, dukker der en politibetjent op og skælder ham ud. Hvis han
vælger at sige fra, kommer der en tumlefinger op og roser ham. Til sidst kommer der
et link frem til Privatsnak.dk, hvor man kan læse mere om ulovlig billededeling og
meget mere unge i alderen 13-15 år dealer med.
5 sek. test:

!
Stikord fra testperson // 5 sek. test:
Inden hun vidste hvad spillet handlet om:
-

Flot design

-

Teenager på sit værelse
Hun kan relatere til det
Gætter på at spillet handler om unge folk
Godt og typisk drengeværelse
Der kunne godt være noget ude foran vinduet

Stikord fra testperson // 5 sek. test:
Efter hun vidste hvad spillet handlet om:
-

Kunne godt ønske at der var noget på computeren i baggrunden. (evt.
Facebook. )
Scenen passer godt til spillet

!

Spørgsmål:
-

Kunne du finde på at spille dette spil? Ja, fordi jeg er nyssigerig efter at
have set scenen.

-

Syntes du at spillet virker realistisk eller plat? Jeg syntes at spillet virker
meget realistisk, da jeg godt kunne forstille sig at nogle drenge fra min klasse
selv kunne finde på at være ligesådan.

-

Syntes du at spillet er en god måde at prøve at sprede budskabet om at
billede deling er ulovligt på? Ja, fordi det er en sjov og realistisk vinkel. Det
er også sjovt at man få lov til at give sin egen mening, på den måde skal man
tænke lidt ekstra og få lov til at bruge hjernen.

-

Kan du lide vores handling? Handling er god, men lidt kort. Det kunne være
nice hvis der var flere spørgsmål.

-

Syntes du spillet er for barnligt eller for voksent? Lige midt i mellem. Det
passer perfekt til teenagere mellem 13 – 15 år. (målgruppen)

-

Kunne du forstille dig andre unge spille spillet? Ja, sagtens.

-

Tror at der er mange der ville klikke ind på linket efterfølgende og læse
videre? Ja, det tror jeg. Nu er man ligesom blevet opmærksom på det, så
kunne det være meget sjovt at læse videre. F.eks. Hvis man nu havde oplevede
noget alla samme situation, eller havde en veninde der havde været ude for
det. Men jeg syntes allerede at siden er god til at oplyse meget omkring
ulovlig billededeling og det er godt. Jeg forstår i hvert fald godt budskabet.

