Käytettävyystestaus
—

Case Canvas-oppimisalusta
Ekaterina Vuono

2021 Laurea

Laurea-ammattikorkeakoulu

Käytettävyystestaus — Case Canvas-oppimisalusta

Ekaterina Vuono
Tietojenkäsittely
Opinnäytetyö
Toukokuu, 2021

Laurea-ammattikorkeakoulu

Tiivistelmä

Tietojenkäsittelyn koulutusala
Tradenomi (AMK)
Ekaterina Vuono
Käytettävyystestaus - Case Canvas-oppimisalusta
Vuosi

2021

Sivumäärä

32

Tässä opinnäytteessä tutkittiin Laurea-ammattikorkeakoulun Canvas-oppimisalustan käytettävyyttä. Oppimisalusta otettiin käyttöön keväällä 2020. Yleiseen käyttöön kaikille opintojaksoille Canvas tuli vuonna 2021. Canvas korvasi Optiman asteittain ja Optiman käyttö päättyi
kokonaan kesällä 2021. Käytettävyystestaus toteutettiin Laurea-ammattikorkeakoulun toimeksiannosta. Tutkimuskysymyksenä on selvittää Canvas-oppimisalustassa esiintyvät käytettävyysongelmat.
Canvas on selainpohjainen, nykyaikainen, digitaalinen oppimisalusta, jota käytetään kaikissa
Laurean koulutuksissa keväästä 2021 alkaen. Laurea-ammattikorkeakoulu otti ensimmäisenä
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This study was commissioned by Laurea University of Applied Sciences. The learning
platform Canvas was introduced at Laurea in the spring of 2020 and became available
for general use in 2021, replacing Laurea's previous learning platform, Optima. Canvas
gradually replaced Optima and the use of Optima
ended completely in the summer of 2021. The work is carried out on behalf of Laurea
University of Applied Sciences. The thesis investigates potential usability issues on the
learning platform Canvas.
Canvas is a browser-based modern digital learning platform that will be used in all Laurea
courses from spring 2021 onwards. Laurea University of Applied Sciences is the first UAS to
use the platform in Finland.
The methods used in the work are usability test, interview and observation. The thesis dealt
with usability from the students' point of view. There were a total of six testers and their
findings revealed Canvas usability issues. The development ideas resulting from the test were
reported forward. The research results gave an idea of the level of usability.
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1

Johdanto

Syksyllä 2020 Laurea-ammattikorkeakoulu otti käyttöön uuden oppimisalustan. Se toimi aluksi
rinnakkain aikaisemman oppimisalustan kanssa, mutta Laurean tavoitteiden mukaisesti Canvas
oppimisalusta on otettu käyttöön opintojaksoilla ja projekteissa keväällä 2021. Canvas on
kansanvälinen oppimisalusta, jossa oppilaitokset, opettajat ja opiskelijat voivat toteuttaa
koulutus- ja projektihankkeita. Canvas koostuu tehokkaista oppimistuotteista, joiden avulla
oppilaitokset voivat tarjota kaikki tarvitsemansa toiminnot.
Uusi oppimisalusta Canvas tarvitsi käytettävyystutkimusta. Tämä opinnäytetyö on tehty Laurea-ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn koulutusohjelman opinnäytetyönä. Opinnäytetyön tilaajana toimii Laurea-ammattikorkeakoulu.
Kehittämistyön tavoitteena on testata Laurean Canvas-oppimisalustan käytettävyyttä testitehtävien avulla ja tuottaa alustalle mahdolliset parannusehdotukset. Tarkoitus on selvittää,
millainen Canvas on käyttäjien mielestä sekä miten sitä tulisi parantaa tai muokata. Projektille on asetettu tiettyjä tavoitteita. Käytettävyys on laaja aihe. Ensimmäiseksi käytettävyystestausta varten rajataan tarkemmin käyttäjäryhmä. Opinnäytetyössä käsitellään käytettävyyttä opiskelijoiden näkökulmasta.
Jotta voitiin saada lisää tietoa Canvasin nykytilasta ja sen käytettävyysongelmista, järjestettiin tapaaminen toimeksiantajan kanssa. Keskusteltiin tämän opinnäytetyön tavoitteista ja
mahdollisista parannusehdotuksista. Yhdessä toimeksiantajan kanssa suunniteltiin testitehtävien aiheita.
Työssä käydään ensin läpi, miksi ja miten testataan käytettävyyttä Laurea-ammattikorkeakoulun uudessa Canvas -oppimisalustassa. Toisessa luvussa käydään läpi lähtökohdat ja käytettävyystutkimuksen tavoitteet. Kolmannessa luvussa esitellään käytettävyystestaukseen ja käyttökokemukseen liittyvää tietoperustaa. Tietoperustassa käydään läpi keskeisiä käsitteitä. Tämän opinnäytetyön keskeisimpiä käsitteitä ovat käytettävyys, käytettävyystestaus, käytettävyyden arviointi. Neljännessä luvussa käydään läpi käytettävyyden arviointimenetelmät. Luku
viisi, Tutkimusmenetelmiä, esittelee, mitä tutkimusmenetelmiä työssä käytettään. Kuudes
luku, Tutkimuksen toteutus, kertoo tutkimuksen suunnittelusta ja toteutuksesta. Lisäksi luvussa avataan testitehtäviä, joita testihenkilöt suorittivat testitilanteessa. Kehitysehdotukset
on esitetty kootusti Yhteenveto-luvussa.
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2

Lähtökohdat

Laurea-ammattikorkeakoulun Canvas oppimisalusta otettiin käyttöön keväällä 2020. Yleisiin
käyttöön Canvas tulee vuonna 2021. Canvas oppimisalusta tulee korvamaan Laurean entinen
oppimisalusta Optima. Canvas korvaa Optiman asteittain ja Optiman käyttö päättyy kokonaan
kesällä 2021.
Idea tehdä opinnäytetyö käytettävyydestä lähti liikkeelle vuonna 2020 keväällä. Olen ollut
mukana koulun kursseilla tekemässä käytettävyystutkimuksia ja uskon, että tämä työ tukee
oppimistani ja etenemistäni. Olen opinnoissani suuntautunut käytettävyyden pariin ja kiinnostunut digitaalisten palveluiden suunnittelusta, joten käytettävyystutkimuksen suorittaminen
opinnäytetyössäni tuntui minulle luonnolliselta. Koulun kursseilla mainittiin, että käytettävyystestaus olisi liian laaja ja sitä tulisi supistaa ja rajoittaa tarkasti. Aiheen rajaaminen on
erittäin tärkeä. Minulle ehdotettiin käytettävyystestin tekoa uudesta oppimisalustasta.
Tutkimukseen osallistui kuusi (6) testikäyttäjää, joilla jokaisella oli hyvin erilaiset lähtökohdat tietotekniikan hyödyntämiseen päivittäisessä työskentelyssä. Tärkeä on myös se, että
nämä testihenkilöitä eivät ole olleet mukana suunnittelemassa tai toteuttamassa sivusto ja
olevat käyttäneet Canvasia aikaisemmin opintototeutuksella.
Canvas on selainpohjainen nykyaikainen digitaalinen oppimisalusta, jota käytetään kaikissa
Laurean koulutuksissa keväällä 2021 lähtien. Laurea-ammattikorkeakoulu otti ensimmäisenä
Suomessa Canvasin käyttöönsä. (Opiskelijaintranet 2021). Canvas vastaa kansanvälisiä laatuvaatimuksia ja antaa monipuolisia pedagogisia mahdollisuuksia käyttöönsä. Tärkeä on myös
se, että oppimisalusta Canvas skaalautuu eri laitteille ja sen avulla antaa käyttäjälle hyvän
käyttäjäkokemuksen laitteesta ja näytönkoosta riippumatta. Canvasia voidaan käyttää kätevästi mobiililaitteella, kuten älypuhelimella tai tabletilla. Tämä on hyvin tärkeää nykymaailmassa.
Canvas on monipuolinen oppimisalusta. Canvas mahdollistaa sekä kaikille avoimet sekä suljetut kurssit, joihin opiskelijat täytyy kutsua erikseen sähköpostitse. Alustalla materiaali voidaan jaotella moduuleiksi, esimerkiksi viikoittain, ja moduuleihin voi sijoittaa monipuolisesti
eri materiaalia. Materiaali voi olla esimerkiksi alustalle luotuja sisältösivuja tai tehtäviä, tiedostoja, linkkejä ulkopuolisiin internetsivuihin tai keskusteluja. Tehtäviä on saatavilla erityyppisiä, mukaan lukien vertaisarvioitavia. Tavallisten tehtävien lisäksi alustalla voi järjestää
kokeita.
Canvasia on mahdollista käyttää Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge tai Safari selaimella
mahdollisimman uudella versiolla. Oppimisalusta on rakennettu verkkostandardien mukaan,
joten Canvas toimii Windows, Mac ja Linux järjestelmällä. Canvas myös toimii iOS- ja Androidjärjestelmällä tai millä tahansa muulla laitteella, jolla on moderni selain. Canvas vaatii vain
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käyttöjärjestelmän, joka voi käyttää uusimpia yhteensopivia verkkoselaimia. Tietokoneen
käyttöjärjestelmä on pidettävä ajan tasalla uusimpien suositeltujen tietoturvapäivitysten
kanssa. (Canvas community 2021).

3

Käytettävyys

Ihmiset päivittäisin vuorovaikuttavat tietoteknisten tuotteiden kanssa. Vaikka tämän opinnäytetyön tarkoitus testata Canvas-alustan käytettävyyttä, käytettävyys liittyy lähes jokaiseen
tuotteisiin, ei pelkästään tietoteknisten tuotteisiin. Käytettävyys tarkoittaa sitä, kuinka hyvin
ja sujuvasti laitteen, sovelluksen tai ohjelmiston toimintoja käyttäjä voi käyttää tietyn tarkoitukseen. (Kuutti 2003, 13–15.) Esimerkiksi mitä helpommalla käyttäjä saavuttaa tavoitteensa,
sitä käytettävämpi tuote on. Kun käyttäjä pääsee tehokkaasti ja nopeasti päämääräänsä tuotteella on hyvä käytettävyys.
Tällä hetkellä käytettävyydelle on olemassa useita määritelmiä, mutta ISO-standardin ja Jakob Nielsenin määritelmät ovat eniten käytettyä. (Sinkkonen, Kuoppala, Parkkinen & Vastamäki 2002, 19.) Molemmat määritelmät jakavat käytettävyyden osa-alueeksi. Kansainvälinen
standardointijärjestö on määritellyt kriteerinsä käytettävyydelle.
ISO 9241-11 standardi määrittelee kolme eri osa-aluetta, jotka ovat tuottavuus, tehokkuus ja
miellyttävyys. Tuottavuudella tarkoitetaan, kuinka tuottavasti käyttäjä saavuttaa tavoitteensa. Tehokkuudella tarkoitetaan, kuinka tehokasta tavoitteiden saavuttaminen on. Miellyttävyydellä tarkoitetaan, kuinka mielekästä tuotetta on käyttäjän mielestä käyttää ja kuinka
tyytyväisiä käyttäjät ovat, kun he käyttävät tuotetta. ISO 9241-11 standardin mukaan käytettävyyttä märitellään seuraavasti: ”Käytettävyys on se kokonaisuus, joka määrittää, miten hyvin tietyt käyttäjät kykenevät käyttämään käytössään olevaa välinettä tiettyjen tehtävien
suorittamiseen tietyssä ympäristössä tiettyjen tavoitteiden saavuttamiseen.” (Viitanen & Nieminen 2009, 132).
Vuonna 1993 tanskalainen tutkija Jacob Nielsen on laajennut ISO-standardin määritelmää ja
laatinut sen lisäksi kaksi laatukriteeriä: opittavuus ja virheettömyys. Jacob Nielsen mukaan on
olemassa viisi käytettävyyden laatukriteeriä: opittavuus, tehokkuus, muistettavuus, virheettömyys ja miellyttävyys. (Nielsen 1993, 26). Opittavuus tarkoittaa sitä, kuinka nopeasti käyttäjä
oppii käyttämään tuotetta ensimmäisellä kerralla. Virheettömyyden avulla mitataan, kuinka
paljon käyttäjä tekee virheitä ja kuinka paljon aikaa menee selvitäkseen. Järjestelmässä tulisi olla mahdollisimman vähän virheitä ja käyttäjä ei joudu virhetilanteisiin usein.

9

Opittavuus

Toiminnallinen
hyödyllisyys

Tehokkuus

Käytettävyys

Muistettavuus

Hyödyllisyys,
käyttökelpoisuus
Sosiaalinen
hyväksyttävyys

Kustannukset

Järjestelmän
hyväksyminen

Virheettömyys
Käytännön
hyväksyttävyys

Yhteensopivuus

Miellyttävyys
Luotettavuus

Muita tekijöitä

Kuva 1 Järjestelmän hyväksyttävyyden suhde käytettävyyteen (Nielsen, 1993)
Käytettävyys on osa järjestelmän hyväksyttävyyttä, joka koostuu sosiaalisesta hyväksyttävyydestä ja käytännön hyväksyttävyydestä. Käytännön hyväksyttävyyden osa-alueita ovat hyödyllisyys/käyttökelpoisuus, kustannukset, yhteensopivuus, luotettavuus ja muita tekijöitä. Hyödyllisyyden osa-alueita ovat käytettävyys ja toiminnallinen hyödyllisyys (Nielsen, 1993).
Verkko-opetuksen määrää lisätään ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmissa jatkuvasti.
Laurea-ammattikorkeakoulussa on olemassa myös omia verkko-opetuksen laatukriteeriä. Niiden avulla voidaan arvioida verkko-opetuksen laatua ja käyttää kriteereitä niin sanottuna tarkistuslistana verkko-opetuksen suunnittelussa. Laatukriteerit koostuvat useimmista osioista,
mutta käydään Opiskeltavuus ja tekninen käytettävyysosio läpi:
•

Sisältökokonaisuus näyttäytyy opiskelijalle yhtenäisenä.

•

Sisällöt (mm. kansiot, sivut, tiedostot) on nimetty ymmärrettävästi ja niiden toimivuus on varmistettu. Linkit toimivat, materiaali avautuu, kuvat, grafiikka, äänet, animaatiot ja videot latautuvat hyvin. Linkit on nimetty kuvaavasti ja ne osoittavat käyttäjälle, minne ne johdattavat.

•

Visuaalisia elementtejä ja tehosteita on käytetty harkiten tukemaan sisältöä.

•

Opiskelu onnistuu päätelaitteesta riippumatta.

•

Jos osaamistavoitteiden saavuttaminen vaatii sovellusten lataamisen tai uuden käyttäjätilin luomisen, asia on perusteltu verkkoalustalla. Ladattavat sovellukset ovat
maksuttomia ja tietoturvallisia. Ohjeet verkkoalustan ja työvälineiden käyttöön, sovellusten lataamisen ja käyttäjätilin luomiseen löytyvät helposti verkkoalustalta.
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•

Verkkoalusta ja sen sisältö sekä muut opintojaksolla käytettävät sovellukset täyttävät
tietoturvavaatimukset. Tietoja käsitellään niin, että kenenkään henkilön yksityisyys
tai organisaation sisäiset tiedot eivät vaarannu. (Laurean verkko-opetuksen laatukriteerit 2021.)

4

Käytettävyyden arviointi

Käytettävyyden arviointi on tärkeä osa-alue käyttäjäkeskeisessä suunnittelussa. Käytettävyyden arviointi menetelmillä pyritään löytämään mahdollisimman paljon yleisiä ja vaakavia käytettävyysongelmia. Menetelmiä voidaan soveltaa valmiiden tuotteiden arviointiin sekä eri vaiheissa olevien prototyyppien tutkimiseen. Käytettävyyden arvioinnin voidaan suorittaa ilman
käyttäjiä tai sitten testaamisessa tuotetta tulee testaamaan testikäyttäjät. (Kuutti 2003, 68–
69.)
Asiantuntija-arviointi on käytettävyyden arviointi menetelmä, joka perustuu ainoastaan asiantuntija-arvioon ja suoritetaan ilman testikäyttäjää. Menetelmää käytettään yleensä tuotteen
alkusuunnitteluvaiheessa. Asiantuntija-arvioilla voidaan käydä käyttöliittymän läpi käytettäessä heuristisen arviointi tai käyttäjätestit. Käytettävyyden asiantuntija käyttää omaa tietämystä aiheesta ja sen avulla tarkistaa ja arvioi tuotteetta. (Hyysalo 2009, 166.)
Käyttäjätestit ja heuristinen arviointi ovat tutkimusmenetelmiä, joiden avulla testataan tuotteen tai palvelun käytettävyyttä. Menetelmät ovat erilaisia, eivät ole toisiaan korvaavia ja
niitä voidaan käyttää rinnakkain eri vaiheessa tuotteen suunnittelussa. Erilaisien menetelmien
käyttö suunnittelussa antaa mahdollisuuden päästää paremmin lopputuloksiin ja esimerkiksi
käyttää arvioinnin tuloksia jatkokehityksessä. (Kuutti 2003, 68–69.)
Seuraavaksi käydään tarkemmin heuristinen arviointi ja käytettävyystestaus läpi. Myös esitellään käytettävyystestauksen vaiheet: testin suunnittelu, toteutus ja tulosten analysointi. Sen
lisäksi käydään läpi tiedonkeruumenetelmiä, joita käytettään apuna käytettävyystestauksessa.
4.1

Heuristinen arviointi

Heuristiikat ovat sääntöjä ja ohjeita, joiden avulla käytettävyyttä voidaan tutkia. Heuristinen
arviointi perustuu näiden heuristiikkoihin. Heuristisen arvioinnin tarkoituksena on käydä läpi
käyttöliittymä ja kiinnittää huomiota käytettävyysongelmien löytämiseen, kun arvioija käyttää tuotetta. Heuristisen arvioinnissa jokainen arvioijaa arvioi ensin käyttöliittymän itsekseen
ja vasta kun kaikki muut arvioijat ovat käyneet käyttöliittymän läpi, keskustellaan ja laaditaan yhteenveto löydöksistä. (Kuutti 2003, 48–49).
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Yleensä arvioinnissa käytetään apuna Jacob Nielsenin laatima kymmenen heuristisen periaatteen kokoelma. Nielsenin lista on yksi käytetyimmistä kokoelmista, joita käytettään heuristisessa arvioinnissa. Sääntöjen avulla prototyyppiä tai valmiita tuotteetta käydään läpi ja arvioida miten hyvin käyttöliittymässä noudatetaan käytettävyysperiaatteita. Kuutti (2003, 48)
erityisesti suosittelee käyttämään heuristiikkoja jo prototyyppien tasolla, koska silloin käytettävyysongelmat voidaan havaita alkuvaiheissa. Vaikka arvioinnilla löydetään sekä pieniä että
isoja käytettävyysongelmia, heuristinen arviointi ei korvaa testausta (Hyysalo 2009, 171). Yksitäinen arvioija löytyy noin 35 % käytettävyysongelmista heuristisessa arvioinnissa (Kuutti
2003, 48). Säännöt ovat yleisiä, mutta samalla kattavia ja melko helppoja muistaa.

1. Käyttöliittymä on mahdollisimman yksinkertainen, selkeä ja luonnollinen.
2. Käytä käyttäjien kieltä: vain heille tuttuja termejä.
3. Minimoi käyttäjien muistikuorma.
4. Tee käyttöliittymästä yhdenmukainen ja samoilla periaatteilla toimiva.
5. Anna käyttäjälle riittävää palautetta.
6. Merkitse selkeästi miten käyttäjä pääsee pois eri toiminnoista.
7. Tarjoa oikopolkuja nopeuttamaan kokeneita käyttäjiä.
8. Virhetilanteissa käytä selkeät ja käyttäjälle ymmärrettävät virheilmoitukset.
9. Vältä virheitä.
10. Tarjoa riittävä ja selkeä apu ja dokumentaatio.

Kuva 2 Kymmenen heuristisen säännöt Jacob Nielsenin mukaan
Arvioinnin lopussa syntyy lista käytettävyysongelmista ja puutteista, jotka havaittiin arvioinnin aikana. Näistä käytettävyysongelmista raportoidaan ja annetaan mahdolliset korjausehdotukset. On tärkeä luokitella ongelmia astekoilla, joten jatkossa priorisoidaan vakavampien ongelmien korjaaminen. (Kuutti 2003, 49.)
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4.2

Käytettävyystestaus

Käytettävyystesti on tutkimustyökalu, jonka avulla selvitetään kuinka hyvin loppukäyttäjät
pystyvät käyttää tuotetta ja suorittaa tehtäviä laiteella. Testin avulla testataan kuinka käyttäjät ymmärtävät tuotetta tai laitetta ja aiheuttavatko tietyt toiminnot virhesuorituksia.
(Hyysalo 2009, 164.) Käyttöliittymän toimivuutta voidaan testata testikäyttäjän kanssa. Testikäyttäjien täytyy kuulua tuotteen kohderyhmään ja niiden valinta riippuu tuotteen toiminnoista, joita halutaan testata (Sinkkonen, Kuoppala, Parkkinen & Vastamäki 2002, 307).
Testausta varten tarvitaan tuotetta tai toimiva prototyyppiä. Sen avulla käyttäjä (tässä tapauksessa testihenkilö) voi suorittaa tehtäviä ja samalla testata sen toimivuutta. Palvelun
käytettävyyttä testaamaan kootaan kohderyhmien mukainen joukko testihenkilöitä. Nielsenin
mukaan (1993) kolmesta viiteen koehenkilöä riittää hyvin todennäköisesti havaitsemaan kaikki
merkittävimmät ongelmat.
Käytettävyystestaustaus voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: valmisteluvaihe, käyttäjätesti ja
tuloksen analysointi. (Kuutti 2003, 68–70.) Hyysalon (2009, 164) mukaan käytettävyystestaus
on yleistynyt nopeasti tuotekehityksessä. Se joutuu siitä, että tämä prosessi on nopeampi verrattuna muiden menetelmiin. Testitehtäviä on helppo toteuttaa ja niiden avulla voidaan suoran seuraa käyttäjien toiminta.
4.3

Testin suunnittelu

Testin suunnittelu on yksi tärkeimmästä osiosta käyttäjätestissä. Prosessi koostuu useimmista
osista: testaavan tuotteeseen tutustuminen, kohderyhmän tunnistaminen ja testin tarkoitus.
Tästä riippuu minkälaisia testitehtäviä tulisi suunnitella. Tavoitteiden asettelu ennen testiä
on todella tärkeä, koska silloin määrittään ”mitä testillä haetaan, mille kohderyhmälle ja
kuinka hyvää käytettävyyttä sen avulla pyritään saamaan aikaan” (Hyysalo 2009, 174).
Testin suunnittelijan kannattaa tutustua testaavan tuotteeseen. Ennen käyttäjätestin suunnittelua, suunnittelijan tehtävä itse perehdyttää siihen, miten tuote toimii tällä hetkellä ja mitä
käytettävyyden kannalta halutaan saavuttaa. Vasta sen jälkeen suunnittelija osaa valita testaavia toimintoja ja kohdentaa niitä oikeisiin paikkaan tuotteessa. (Sinkkonen, Kuoppala,
Parkkinen & Vastamäki 2002, 305.) Tavoitteiden asettelu ja tuotteeseen perehtyminen muodostavat hyvää pohjaa käytettävyystestin onnistumiseksi.
Käytettävyystestissä testihenkilöt tekevät tehtävät, jotka on suunniteltu tarinamuodossa.
Kaikki tehtävät voivat olla osana yhdestä isosta tarinasta tai sitten jokainen tehtävä voi olla
oman tarinan. Tehtävien yksinkertaisuus tai vakavuus riippuu testin konkreettisista tavoitteista, mutta niiden kannattaa suunnitella sekä helppoja että vaikeita. Tavoitteena on se,
että käyttäjät suorittavat realistisia tehtäviä. Jos halutaan saada enemmän käytettävyys
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hyötyä tuotteelle, kannattaa testata ensisijaisesti useimmiten käytettäviä toimintoja (Kuutti
2003, 72). Jos testaava tuote on suuri, testitehtävien kannattaa keskittyä vain tiettyyn osioon
tuotteesta. (Sinkkonen, Kuoppala, Parkkinen & Vastamäki 2002, 308.)
Ympäristö, jossa tehdään testiä, tulisi mahdollisimman lähellä luonnollista ympäristöä. Tällöin
vältetään itse testiympäristön aiheuttavia tilanteita, joita voivat vääristä testin tuloksia.
(Kuutti 2003, 74.) Testiympäristön ja testin ajankohdan kannattaa miettiä suunnittelun vaiheessa. Testit ovat riippuvaisia ulkopuolisista käyttäjästä, joten kannattaa varautua aikaa ja
sopia aikataulut niin, että kaikki testikäyttäjät pääsyvät osallistumaan. Myös testikäyttäjien
rekrytointi voi viedä suhteellisesti paljon aika, joten kannattaa varautua siihen aika ja aloittaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Testikäyttäjien valinta ja rajaus perustuu tuotteen
tai palvelun kohderyhmään. Potentiaalisia testihenkilöitä tulisi vastamaan tuotteen loppukäyttäjien kohderyhmään. Tällöin voisin saada mahdollisimman laaja näkemys käytettävyys
tilanneesta. (Kuutti 2003, 72–71.) Valmisteluvaiheen lopussa, kun suunnitelma on valmis, testin toimivuutta testataan pilottitestin avulla. (Sinkkonen, Kuoppala, Parkkinen & Vastamäki
2002, 307–308.)
4.4

Pilottitesti

Pilottitesti on tärkeä vaihe käytettävyystestien prosessissa ja sitä tehdään ennen varsinaista
käytettävyystestiä. Testillä pyritään luomaan olosuhteet, jossa käyttäjä käyttää tuotetta
mahdollisimman realistisessa ympäristössä. Pilottitestin avulla testataan testiympäristöä, tarvittava laitteistoa ja ennalta suunniteltu testitehtävät. Prosessin aikana varmistetaan, että
kaikki on otettu huomioon ja toimii suunnitelman mukaan. Tällä vältetään ongelmatilanteita,
joita voisi tapahtua käytettävyystestissä oikeiden testihenkilöiden kanssa. Pilottitestaajana
voi toimia kuka tahansa, joiden kriteerit (esimerkiksi ikä ja osaaminen) vastaavat testattavia
oikeita testikäyttäjää. Testaajan tarkoitus on tarkistaa vain testin toiminta, mutta ei tuotteen
käytettävyyttä. (Kuutti 2003, 73.)
4.5

Testin suorittaminen

Ennen testin suorittamista kannattaa esittää testikäyttäjälle testiympäristön ja kertoa, että
testin suorittamista dokumentoidaan esimerkiksi videoimalla. Video tekemisen ja sen tallentamisen kannattaa kysyä suostumusta käyttäjältä. Myös käyttäjälle kannattaa tehdä lyhyt alkuhaastattelua, näin varmistetaan kuuluko testikäyttäjää kohderyhmään ja hänen taustaansa.
(Kuutti 2003, 74–77.)
Testin suorittamisen alussa testikäyttäjän kanssa käydään testitehtävien tarinan läpi ja kerrotaan, että tutkimuksen kohteena ei ole hän, vaan tuote. Sen jälkeen testihenkilöt tekevät
yksi kerrallaan heille annetut tehtävät ja heidän suoriutumistansa seurataan. Testin suorittaessa voidaan pyytää käyttäjää ajattelemaan ääneen. Sen avulla saadaan lisää informaatiota
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mitä käyttäjää on tekemässä. (Hyysalo 2009, 174.) Kuitenkin Kuutin (2003, 77) mukaan ääneen ajatteleminen voi vääristää tuloksia, jos testataan valmista tuotetta. Ääneen ajatteleminen on käyttökelpoinen menetelmä, kun halutaan testata tuotetta tai konseptia, joka on
vielä alkuvaiheessa.
Joskus prosessin aikana virhetilanteita sattuu, joten täytyy tehdä selväksi, että testihenkilö ei
ole syy, vaan tuotteen. Prosessia dokumentoidaan mahdollisimman tarkasti mitä tapahtuu tai
mitä meni pieleen, jotta jatkossa voidaan välttää samoja ongelmia testitilanteessa. (Kuutti
2003, 76). Testin jälkeen suoritetaan lyhyt loppuhaastattelua, jossa selvitään käyttäjien mielipiteitä ja ajatuksia tuotteesta tai koko prosessista.
4.6

Tulosten analysointi

Tulosten analysointi on viimeinen vaihe käytettävyystestauksessa. Tiedon purkaminen kannattaa tehdä mahdollisimman nopeasti testin jälkeen. Testissä tehdyt muistiinpanot ja nauhoitukset käydään läpi ja tehdään listaus näistä ongelmista, joita oli havaittu testin aikana. Sen
jälkeen ongelmia priorisoidaan sen vakavuuden mukaan eli vakavampi ongelmia pitää korjata
mahdollisimman nopeasti. Myös ne virheet, jotka ovat helppo korjata, kannattaa korjata heti.
(Sinkkonen, Kuoppala, Parkkinen & Vastamäki 2002, 317–318.)
Huolellisesti dokumentoimalla tulokset säästetään aikaa jatkossa tulosten analysoinnissa ja
samalla hyödyntää tietoa tulevaisuudessa. (Kuutti 2009,72.) Myös epäonnistuneet todetut ratkaisut kannattaa dokumentoida tarkasti. Niiden avulla jatkossa voidaan välttää tekemästä samoja virheitä. (Kuutti 2003, 19). Jos virhetilanne ilmenee yhdellä käyttäjällä, se voisi olla satunnainen, mutta jos se toistuu useimmilla käyttäjälle, kyseessä on käytettävyysongelma.
Käytettävyystestissä saadaan paljon informaatiota, esimerkiksi alkuhaastattelun muistiinpanot, videot tai ääni aineisto, testaajan tekemät muistiinpanot, loppuhaastattelun muistiinpanot jne. On tärkeää ottaa huomioon, että kaikki kerätty aineistoa kannattaa käsitellä huolisesti ja vastuullisesti. Tutkimuksen tekijä on velvollinen käyttämään aineistoa luottamuksellisesti ja ainoastaan tämän tutkimuksen tekemiseksi sekä turvaamaan henkilökohtaisia tietoja.
Tutkimuksen toteuttamisen jälkeen aineisto hävitetään kokonaisesti asianmukaisella tavalla.
(Tutkimuslupahakemus 2021).

5

Tutkimusmenetelmät

Tutkimusmenetelmät ovat välineitä, joiden avulla tutkija kerää tarvittava ainestoa. Tutkimusmenetelmien avulla tutkija myös analysoi tutkimusaineistoa. (Tutkimusmenetelmät ja tutkimusaineistot 2021). Tutkimusprojektin vaiheisiin kuuluu Canvas alustan tutustuminen, tutkimuksen suunnittelu, aineistonkeruu ja tämän jälkeen tutkimustulosten analysointi.
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Tutkimuksen päätavoite on testata käytettävyyttä, ja tähän keskeisin ja käytetyin metodi on
käytettävyystestaus. Käytettävyystestaus mahdollistaa parantaa tuotteita, joita on jo käytössä, mutta sen lisäksi se antaa mahdollisuus välttää tai ennustaa riskit uusissa tuotteissa.
Käytettävyystestausta varten voidaan käyttää eri laadullisia menetelmiä. Tiedonkeruumenetelmiksi voidaan valikoida havainnointi ja haastattelu, jotka ovat apuna käytettävyystestauksissa. (Ojasalo, Moilanen, Ritalahti 2015, 105).
Tämä tutkimus on laadullinen tutkimus. Laadullisella tutkimusmenetelmällä tehdyn tutkimuksen tavoitteena ei ole tutkimustulosten tilastollinen yleistettävyys. Laadullisessa tutkimuksessa on kyse jonkin ilmiön laadusta. Tutkimuskohteet ovat yksittäisiä ja niistä etsitään laatua, joka tekee kohteesta merkityksellisen. Laadulliselle tutkimukselle ominaisia piirteitä
ovat osallistuvuus, aineistolähtöinen analyysi sekä laadun määrittäminen ja perusteleminen
harkinnanvaraisten näytteiden avulla (Vilkka 2005, 126).
5.1

Havainnointi

Yksi mahdollinen lähestymistapa on havainnointi. Havainnointi on työtapa tutkimuksessa,
jossa tarkkaillaan miten ihmiset toimivat tietyssä ympäristössä. Havainnoinnin avulla tuotekehittäjä saa tietoa ihmisten toiminnasta, käyttöympäristöstä sekä kiinnittää huomioita omakohtaisen yleistuntuman käyttäjistä. Havainnoinnin avulla tuotekehittäjä voi laajentaa ratkaisukeinot ja saada uusia ideoita, joita voi käyttää jatkossa. Prosessin aikana saattaa tulla esille
alkuperäisen suunnittelukonseptin puutteita ja virheellisiä oletuksia. (Hyysalo 2009, 106.)
Käytännössä havainnointi tapahtuu seuraavasti: havainnoija seuraa tilannetta ja kiinnittää
huomioon käyttäjien käyttäytymiseen. Tämä menetelmä mahdollistaa tutkijalle pääsyn tapahtumien luonnollisiin ympäristöihin. Tilanneetta voidaan seuraa ulkopuolesta tai sisäpuolesta
näkökulmasta. Havainnoija tulee vastaa kysymyksiin: ”miksi he tekevät asioita niin kuin he tekevät, mistä heidän ympäristönsä koostuu, ja miltä se tuntuu.” (Hyysalo 2009, 106). Päätavoite on hahmottaa missä tilanteessa, miten ja milloin suunniteltavaa tuotetta tullaan käyttämään. (Hyysalo 2009, 106–107.)
Havainnointi voidaan käyttää itsenäisenä menetelmällä sekä esimerkiksi haastattelun tukena.
Prosessi voidaan dokumentoida monella eri tavalla esimerkiksi tekemällä muistiinpanoja, ottamalla valokuvia, tallentamalla ääni tai video tiedostoja. Havaintojen dokumentointi on tärkeä osa koko prosessista. Tekemällä niitä havainnoinnin aikana helpottaa työn jälkikäteen,
koska havainnoija ei voi muistaa enää kaikkea mitä on havainnoinut ilman muistiinpanoja.
(Hyysalo 2009, 106).
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5.2

Haastattelu

Haastattelu on yksi käytetyimpiä tiedonkeruumenetelmä tutkimuksissa. Haastattelun tarkoituksena on saada haastateltavalta tietoa ja hänen mielipiteitänsä ilmi ennalta suunniteltuihin
kysymyksiin. Haastattelun avulla voidaan kierrätä mahdollisimman nopeasti tarvittavat tiedot
kehittämisen kohteesta. (Ojasalo, Moilanen, Ritalahti 2015, 95). Tärkeä osa haastattelussa on
kysymyksien muotoilu ja niiden suunnittelu etukäteen. Kysymyksien suunnitellussa tulee välttää väärinymmärryksiä eli kysymyksiä pitäisi olla yksinkertaisia ja selkeätä. (Hyysalo 2009,
128.)
Teemahaastattelu on vapaamuotoisen avoimen haastattelun ja lomakehaastattelun välimuoto. Haastateltavat voivat vastata omin sanoin ja näin saadaan laaja-alaisesti syvällistä
tietoa. Haastattelu etenee ennakkoon mietittyjen teemojen varassa, mikä erottaa tämän menetelmän avoimesta haastattelusta. Ennakkoon mietityt kysymykset antavat myös liikkumavaraa haastattelutilanteisiin. Teemahaastattelussa käsitellään kaikkien haastateltavien kanssa
samat aiheet.
Haastattelua voidaan suorittaa yksilönä tai ryhmässä. Haastattelun avulla voidaan saada käyttäjiltä mielipidettä testaavasta tuotteesta ja sen toimivuudesta. Joten toiset testihenkilöiden
mielipiteet eivät vaikuta muuhun henkilöiden mielipiteisiin, suositeltu käyttämään yksilöhaastattelut. Samalla kuin havainnointi, haastattelu voidaan dokumentoida monella eri tavalla esimerkiksi tekemällä muistiinpanoja tai nauhoittamalla. (Hyysalo 2009, 128.) Kun käytettävyystesti on jo käynnissä, haastattelun avulla voidaan esittää täsmentäviä kysymyksiä. On tärkeä
muistaa ja kertoa käyttäjille, että testataan palvelun käyttävyyttä ja toimivuutta eikä testikäyttäjien osaamista. (Hyysalo 2009, 130.)

6

Tutkimuksen toteutus

Tässä luvussa käydään minun tutkimukseni läpi, sen vaiheita ja testitehtäviä, joita suunnittelin Canvas oppimisalustan käyttäjätestiä varten. Tutkimuksen toimeksiantajan avullaan pystyin tekemään tehtäviä testikäyttäjille. Tehtävät on suunniteltu vain opiskelijalle, koska minun tutkimukseni kohderyhmä on opiskelijat. Luvussa myös avataan valmisteluja, joita on
tehty käytettävyystestausta varten.
6.1

Testin suunnittelu

Asensin itselle seuraavia kysymyksiä käytettävyystestausta varten: kuinka helposti käyttäjä
voi suorittaa yksinkertaisia tehtäviä käyttöliittymässä, minkälaisia ongelmatilanteita käyttäjälle voi esiintyä ja miten käyttäjä pääsee niistä eteenpäin. Käytin testauksissa on jo valmista
palvelua. Tehtävät suunniteltiin pohtimalla mitkä olisivat yleisiä asioita, joita opiskelijat
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tekevät Canvasissa. Tehtäväksi valikoitu kurssien lyöttäminen, tapahtuman lisääminen, kieliasetuksien vaihtaminen, kurssikorttien siirtyminen paikasta toiseen ja tukipyynnön tekeminen.
Koronan tilannen vuoksi, käytettävyystestien toteuttamiseen tarvittiin etäyhteys Teams ohjelman kautta vallitun testihenkilön kanssa. Laurea-ammattikorkeakoulu käyttää opinnoissa
Teams ohjelman, joten sen käyttö käyttäjälle tuttu ja ei aiheuta ongelmia. Sen takia valitsin
tehdä testiä Teamsin kautta. Käytettävyystestauksen toteutusta varten testaustilaisuudet sovittiin etukäteen yhdyshenkilöiden kanssa. Testien tekemiseen tarvittiin kannettavaa tietokonetta ja mikrofoni. Muita laitteita olivat omat muistiinpanovälineet ja kannettava tietokone.
Suoritin pilottitestin eräälle ystävälleni pari päiviä ennen varsinaista käytettävyystestiä. Ystävä vastaa iältään ja osaamistasoltaan oikeata testikäyttäjää. Pilottitestissä ei ilmennyt ongelmia, laitteisto toimi ja testaus sujui kokonaisuudessaan suunnitelman mukaan.
6.2

Testin toteutus

Minun tutkimukseni oli suuresti riippuvainen ulkopuolisista testaajista, joita tarvitsin testauksessa. Käytettävyystestissä piti löytää kuusi sopivaa henkilöä sekä saada aikataulutukset sovittua käytettävyystestauksia varten. Kaikki testihenkilöt olivat aiemmin käyttänyt Canvasia. Ne
opiskelijat, jotka osallistuivat keväällä 2020 kursseilla Canvasilla kuuluvat kohderyhmään.
Niistä valitsin kolme opiskelijaa sairaanhoitajakoulutusohjelmasta ja kolme opiskelijaa liiketaloudenkoulutusohjelmasta. Testiin pyrittiin valitsemaan eri koulutusohjelmia käyttäjiä, tällöin
voisin saada mahdollisimman laaja näkemys.
Käytettävyystestausta toteutettiin helmikuussa 2021. Suoritin testihenkilöiden kanssa alkuhaastatteluun, jossa kartoitin käyttäjän taustaa ja kokemusta. Vaikka kohderyhmäksi on ollut
valittu opiskelijat, jotka on jo käyttäneet Canvasin oppimisalustan, alkuhaastattelu on kuiteinkin tärkeä osa. Näin varmistuin, että käyttäjät todella kuuluvat haluttuun kohderyhmään.
Sen jälkeen kävin läpi ohjeet ja pyysin jakamaan ruutua koneella. Sen lisäksi varmistin testi
käyttäjälle, että testataan tuotetta, eikä käyttäjän itse. Halusin tallentaa tehtävät videoimalla, jotta niitä pystyin analysoimaan myös jälkikäteen. Kysyin testihenkilöiltä suostumusta
tähän. Testin videoiminen antaa mahdollisuuden testin aikana havainnoida testikäyttäjien
suorituksia kunnolla. Kun oli vaikuttanut siltä, että ohjeet ovat testihenkilölle selvät, aloitin
suorittamaan käyttäjätesti.
Testin suorittamiseen testikäyttäjälle ei tarvittu muuta, kun toimiva tietokone. Testin pitäjälle tarvitaan vain muistiinpanovälineet. Testikäyttäjät suorittivat testin heidän kotiympäristössänsä, jossa ei ollut mitään ylimääräisiä häiriötekijöitä. Testi suoritettiin anonyymisti ja
projektin lopuksi nauhoitukset tuhotaan, jotta saataisiin testihenkilöiltä mahdollisimman rehelliset mielipiteet.
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6.3

Tehtävät

Tässä luvussa avataan testitehtäviä, joita piti tehdä testikäyttäjille. Jokaisesta tehtävästä laitoin vaiheet kuvina. Kuviin on piirretty punaiset nuolet vaiheiden ymmärtämisen helpottamiseksi. Myös selitetään, mitä pitää tehdä jokaisessa tehtävässä ja avaan käyttäjien suorituksia.
Käytettävyystestauksessa testihenkilöt tekivät Canvasin oppimisalustalla testitehtäviä. Testissä annettiin testaajille viisi tehtävää, joista heidän tuli selvitä ilman kenenkään apua. Jokainen tehtävä kestää alle viisi (5) minuuttia suorittavaksi suunnitelman mukaan. Annoin tehtävät oikeille käyttäjille testattavaksi ohjatussa tilanteessa, jonka jälkeen analysoin palvelun
käytössä esiintyneet ongelmat.
Kaikki testikäyttäjät suorittivat testitehtävät Google Chrome selaimella. Vaikka Canvas toimii
jokaisella moderniselaimella, mahdolliset selaimella johtuvia eroja voisivat väärästä testin
suorituksia.
6.3.1

Tehtävä 1

Ensimmäinen tehtävä oli löytää painike, joista opiskelija pääse katsomaan kaikki hänen käynnissä olevia kursseja tällä hetkellä, joihin hän oli ilmoittautunut. Painike löytyy painamalla
ensin Canvasin vasemmasta olevista valikosta Kurssit. Sen jälkeen avautuu valikko, josta harmaan viivan alla löytyy Kaikki kurssit painiketta.

Kuva 3 Kaikki kurssit painike
Neljä käyttäjää suoritti ensimmäisen tehtävän ilman ongelmia. Kaksi käyttäjää yritti etsiä painiketta Koontinäytöstä. He selailivat sivua ja sitten kokeilivat painaa vasemmasta valikosta
Kurssit painikkeen, josta lopuksi pääsivät tuloksiin.
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6.3.2

Tehtävä 2

Toinen tehtävä oli kieliasetuksien vaihtaminen. Opiskelijan piti vaihtaa Canvasin oletus kieli
englanniksi ja sitten takaisin. Painike löytyy painamalla ensin Canvasin vasemmasta olevista
valikosta Tili.

Kuva 4 Kieliasetuksien vaihto (vaihe 1)
Sitten valitaan Asetukset.

Kuva 5 Muokkaa asetuksia painike (vaihe 2)
Sitten avatusta sivusta valitaan ja painetaan Muokkaa asetuksia-painiketta.
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Kuva 6 Kielenasutuksien vaihto (vaihe 3)
Painetaan nuoli, joka sijaitse kohdassa Kieli. Avatusta valikosta valitaan tarvittava kieli, tässä
esimerkkinä käytettiin English. Sitten painetaan sinistä painiketta Päivitä asetukset.
Tämä tehtävä onnistui testaajilta melkein ongelmitta. Kielen vaihtaminen onnistui luultavasti
sen takia niin helposti, koska monella muullakin sivustolla asetuksiin pääsee tekemään muutoksia samalla tavalla, joten se oli testaajille entuudestaan tuttua. Kuiteinkin kaksi käyttäjää
oli hämmentyneet, koska kieli ei vaihtunut heti sen jälkeen, kun käyttäjä painosi Päivitä asetukset painiketta. Loput käyttäjät heti painosivat selaimessa painiketta Lataa tämä sivu uudelleen. Sen jälkeen sivun kieli vaihtui englanniksi.
Suullisena palautteena sain yhdestä testi käyttäjältä se, että Muokkaa asetuksia painike voisi
erottaa muista painikkeesta. Esimerkiksi se voisi olla sinisellä värillä, jotta se olisi helpompaa
huomatta.
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6.3.3

Tehtävä 3

Kolmas tehtävä oli lisätä tapahtumaa Canvasin kalenteriin. Kalenteri löytyy vasemmasta navigaatiopalkkista.

Kuva 7 Tapahtuman lisääminen (vaihe 1)
Oikean puolella sijaitsee Plussa kuvaketta, jos sitä painaa tulee uusi ikkuna, josta käyttäjä
pääse lisäämään tiedot.

Kuva 8 Tapahtuman lisätiedot (vaihe 2)
Laitetaan lisätiedot kuten otsikko, päivämäärä, kellonaika ja sijainti. Tässä tapauksessa esimerkkinä käytettiin Pilottitesti, 15.2.2021, klo 9.00–9.30, Teams. Lopuksi painetaan Lähetä.
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Tämä tehtävä onnistui testaajilta täysin ilman ongelmitta ja suhteellisesti nopeasti. Tapahtuman lisääminen on monella muullakin sivustolla realisoitu samalla tavalla, joten se oli testaajille entuudestaan tuttua.
6.3.4

Tehtävä 4

Neljäs tehtävä oli saada teknistä tukea Canvasin käyttöön eli tehdä tukipyyntö ServiceDeskiin.

Kuva 9 Tukipyyntö ServiceDeskiin
Vasemmasta navigaatiopalkkista löytyy Ohje painike ja sitten painetaan Tee tästä tukipyyntö
Service Deskiin.
Viisi käyttäjä suoritti tämä tehtävä ilman ongelmia. Yksi henkilö vei vähän aika etsimällä,
mistä hän voi lähettää tukipyyntöä. Hän yritti laittaa viestiä Viesti-kohdasta ja joutui hieman
silmäilemään sivustoa sen löytääkseen, mutta seuravaksi klikkasi Ohje-kohtaan ja löytyi sieltä
Tee tästä tukipyyntö Service Deskiin-painiketta.
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6.3.5

Tehtävä 5

Viimeisenä tehtävänä oli kurssikortin siirtäminen paikasta toiseen.

Kuva 10 Kurssikortin siirtäminen
Käyttäjälle piti valita yksi kurssikortin ja siirtää sen esimerkiksi alas.
Kaksi käyttäjää suoritti tämän tehtävän ilman ongelmia. Loput käyttäjät selailivat sivua löytämiseen painiketta, jonka avulla kurssikorttien järjestyksen voidaan muuttaa. Käyttäjät kertoivat, että he eivät tietä tästä ominaisuudesta. Jotkut käyttäjät huomasivat, että ominaisuus
on todella hyödyllinen. Sen avulla opiskelijat voivat järjestää kurssit haluamansa tavalla.
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6.4

Tulosten analyysi

Tässä luvussa avataan ja analysoidaan käytettävyystestin tuloksia. Testin jälkeen käytiin vielä
testaajien kanssa lyhyt avoin haastattelu, jossa pyysin heitä kertomaan mielipiteensä, kuinka
helposti tehtävien suoritus heiltä onnistui ja oliko jossain tehtävissä ollut vaikeuksia. Tallenteet ja muistinpanot kävin yksitellen läpi. Huolisesti tehty dokumentointi testin aikana säästi
paljoin aikaa ja vaivaa. Käyttäjätestejä analysoidessa huomasin, että joistain tehtävistä suoriutuminen oli kaikille yhtä helppoa. Osassa tehtävistä oli yksilöllisiä eroja. Sen jälkeen tein
alla olevan taulukon, jossa on käytettävyystestin tehtävät ja niissä ilmenneiden ongelmien vakavuudet.

Kuva 11 Käytettävyysongelmien luokittelu
Numerot tarkoittavat seuraava: 0 = Ei käytettävyysongelmaa, 1 = Kosmeettinen ongelma, 2 =
Pieni käytettävyysongelma, 3 = Suuri käytettävyysongelma, 4 = Katastrofaalinen ongelma.
Käyttäjät onnistuvat pääasiassa löytämään etsimänsä tiedon suhteellisen lyhyessä ajassa. Vain
viimeinen tehtävä aiheutti ongelmia ja vei käyttäjillä enemmän aikaa. Käytettävyystestin
avulla selvisi, että voidaan parantaa ja laajentaa olemassa olevia opiskelijan ohjeita. Canvasoppimisalusta vastaa käytettävyyden kriteereihin ja tarvitsee vain kosmeettisia parannuksia,
kuten esimerkiksi tehdyt havainnot tehtävissä kaksi ja kuusi osoittavat. Käytettävyystestit onnistuivat ja testitulosten perusteella Canvas-oppimisalustan käytettävyys on korkealla tasolla.
Haastattelun aikana tuli esille sellainen kommentti, että Canvasin navigointipalkki on helposti
löydettävissä. Navigaatiopalkki sijaitsee sivun vasemmalla puolella. Navigoimalla pääsy onnistuu kaikille sivuille jokaiseen näkymään. Navigointipalkki havaitaan jo ensimmäisellä katselukerralla ja se erottuu edukseen järjestelmän muista elementeistä.
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7

Johtopäätökset ja yhteenveto

Tässä tutkimuksessa toteutettiin Laurea-ammattikorkeakoulun Canvas -oppimisalustan käytettävyystestaus. Opinnäytetyön tekeminen vaati aikatauluttamaan ja organisoimaan käytettävyystestauksen eri projektivaiheet. Tietoperusta syvensi ymmärrystä käytettävyyden merkityksestä ja käytettävyystestauksen toteuttamisesta. Käytettävyystutkimuksen toteutus oli hyvin konkreettista ja käytännönläheistä eri prosessien testausta ja vaati tarkkaa testihenkilöiden havainnointia. Testauksesta hankittua kokemusperäistä tietoa voi hyödyntää jatkossa vastaavissa käytettävyystestauksissa Canvas -verkko-oppimisympäristöissä.
Lopuksi toimeksiantaja antoi palautteen, jossa todettiin testien sujuneen hyvin. Testituloksista oli raportoitu ajoissa ja testitehtävien analysointi oli tehty loogisesti. Ennalta asetetut
tutkimuskysymykset vaikuttavat testitapausten laatimiseen - mitä halutaan testata ja miten
voidaan käytettävyyttä parantaa.
Käytettävyystestin tehtävien aikana testikäyttäjille ilmaantui joitakin pieniä ja osittain puhtaasti kosmeettisia käytettävyysongelmia. Testikäyttäjien antamien kommenttien tehtävien
suorittamisen yhteydessä tehtyjen havaintojen pohjalta pystytään laatimaan lisää jatkokehitysideoita ja kehittämisehdotuksia. Jatkokehitysehdotuksena on toteuttaa käytettävyystestaus myös opettajien profiililla. On tärkeää kehittää ja saada palautetta oppimisalustasta
myös opettajilta.
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