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Hvorfor usability?

Fokus på usability på grund af forskellige omstændigheder
• Risiko, systemer som involverer menneskers helbred
• Rationalisering, systemer med mange (interne) brugere
• Nødvendighed, systemer uden direkte mulighed for hjælp
• Konkurrence, systemer i direkte konkurrence med andre systemer

De forskellige typer af systemer udvikles og konvergerer
• Antallet og typen af brugere
• Brugssituationen og -formålet
• Kompleksiteten af hardware og software

Generelt har brugere ofte svært ved at interagere med mange typer IT-
systemer – for eksempel at gennemføre handler på web-steder
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Metoder til brugbarhedstest

Bruger kontrollerer Udvikler kontrollerer

Laboratorium Tænke-højt
Konstruktiv interaktion

Heuristisk inspektion
Kognitiv inspektion

Brugerorganisation
Fokusgruppe
Observation
Anvendelsesstatistik

Tilbagemelding
Interview
Spørgeskemaer
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Bøger om tænke-højt
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Tænke-højt: Ide og grundlag

• En bruger løser en række 
realistiske opgaver ved hjælp af 
systemet

• Brugeren "tænker højt" imens: 
han/hun beskriver intentioner og 
forståelse

• En forsøgsleder observerer og 
noterer 

• Forsøgslederen hjælper når 
forsøgspersonen er gået i stå
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Tænke-højt: Testleder

Testlederens adfærd
• vær upartisk
• pas på kropssprog og ytringer
• tænk på hver forsøgsperson som 

et individ
• stil spørgsmål i stedet for at give 

svar

Relation til forsøgsperson
• lad være med at redde dem
• vær sikker på at opgaven er 

afsluttet
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Tænke-højt: Identifikation af problemer

Hjælpe udviklerne gennem identifikation af usability-problemer
Logfil

• Identificering af usability-problemer
• Kategorisering af usability-problemer

Identificer steder, hvor brugere
• Laver fejl
• Skifter angrebsvinkel
• Kommer med udbrud
• Andre markante skift

Find årsagen til, at der bruges længere tid eller laves fejl – vanskeligt og tidskrævende
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Tænke-højt: Rapportering

Resultaterne udtrykkes normalt som en 
liste af usability-problemer (steder hvor 
brugeren oplever vanskeligheder i 
interaktionen)
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Uddrag fra problemlisten
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Tænke-højt: Opsummerende råd

• Gennemfør en tænke-højt test! 
(søg gerne inspiration og hjælp i de før anviste bøger)

• Identificer testpersoner og beskriv typiske opgaver.
• Udvælg en testleder (ikke udvikler eller projektleder)
• Lad eventuelt udviklingsteamet overvære testen
• Diskutér testen i udviklingsteamet
• Opsummér resultaterne
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