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Tiivistelmä 

Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan hyödyllisiä käytettävyystestausmenetelmiä 

5–6-vuotiaiden lasten kanssa. Kun luodaan lapsille suunnattuja ohjelmistoja, on syytä 

ottaa lapset mukaan niin suunnittelu- kuin testausvaiheeseen. Käytettävyystestauksen 

avulla syntyy parasta jälkeä silloin, kun tuotetta testaavat käyttäjät, jotka sitä tulisivat 

muutenkin käyttämään. Lasten kanssa työskenneltäessä on kuitenkin oltava erityisen 

huolellinen ja otettava huomioon lasten erityispiirteet ja -tarpeet. 

Tässä kvalitatiivisessa tutkimuksessa tarkastellaan käytettävyystestausmenetelmiä aluksi 

kirjallisuuden kautta, valitaan sen perusteella kaksi merkittävää menetelmää, joita 

testataan käytännössä, ja lopuksi verrataan näiden menetelmien tuloksia. 

Tutkimuskysymykseksi tässä tutkimuksessa nousee, mitkä 

käytettävyystestausmenetelmät sopivat pienten lasten kanssa käytettäväksi, ja miten 

niistä saadut tulokset eroavat toisistaan. Tämä tutkimus toteutettiin osana kansainvälistä 

UMSIC-projektia, jossa kehitettiin avoimeen lähdekoodiin perustuvaa musiikillista 

oppimisympäristöä. Tutkimusta varten järjestettiin käytettävyystestauksia 5–6-

vuotiaiden lasten kanssa oululaisissa päiväkodeissa. 

Käytettävyystestaukset toteutettiin yksilö- ja paritestauksina, joissa 

käytettävyystestausmenetelminä käytettiin aktiivisen väliintulon ja ääneenajattelun 

yhdistelmää ja vertaisopetusta. Vertailemalla näitä kahta menetelmää on selvitetty kumpi 

käytettävyystestausmenetelmä mahdollistaa laajemmat käytettävyysongelmalöydökset. 

Tutkimuksessa on evaluoitu myös lasten ääneenajattelua käytettävyystestauksen aikana, 

sillä ääneenajattelulla päästään parempaan ymmärrykseen ongelmista ja niiden syistä, 

lisäksi menetelmä on perinteinen ja hyvä keino omien mielipiteiden ilmaisuun. 

Tutkimustulokset osoittavat, että ei ole olemassa yhtä oikeaa menetelmää lasten kanssa 

tehtävään käytettävyystestaukseen. Molempien käytettyjen testausmenetelmien todettiin 

olevan varteenotettava vaihtoehto, ja eri vertailujen kautta käytettävyysongelmia löytyi 

yhtä paljon kummankin käytettävyysmenetelmän avulla. Keskiarvollisesti 

vertaisopetuksen avulla saadaan selville enemmän käytettävyysongelmia, ja tämän avulla 

myös lapset antavat enemmän verbaalisia kommentteja. Lasten kanssa tehtävään 

käytettävyystestaukseen vaikuttaa usea tekijä, eikä voida antaa täydellisiä ohjeita siihen, 

mikä olisi oikea tapa menetellä. Tätä tutkimusta voidaan pitää kuitenkin hyvänä 

ohjeistuksena tuleviin lasten kanssa tehtäviin käytettävyystestauksiin. Tämä tutkimus 

vahvisti jo alalla olevia tuloksia vertaisopetuksen hyödyllisyydestä ja ääneenajattelun 

haasteista pienten lasten kanssa. 

Avainsanat 
käytettävyystestaus, lapset, aktiivinen väliintulo, ääneenajattelu, vertaisopetus, peer 

tutoring 
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1. Johdanto 

Käytettävyystestaus on yksi käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmistä, jossa 

päätavoitteena on kehittää käytettävä tuote. Käytettävyystestauksessa oikeat käyttäjät 

valitaan testitilanteisiin ja he suorittavat oikeita tehtäviä testattavalla tuotteella. 

Käytettävyystestauksen järjestäjät tarkkailevat ja tallentavat testitilanteen myöhempää 

analysointia ja virheiden tunnistamista varten. Lopuksi löydökset ja korjausehdotukset 

esitetään testauksen tilaajalle. (Dumas & Redish, 1993.) Kun tutkitaan lapsille 

suunniteltuja teknologiatuotteita, on varsin loogista ottaa lapset mukaan niin tuotteen 

suunnittelu- kuin testausvaiheeseen (Druin, 1999).  

Lasten kanssa tehtävään käytettävyystestaukseen voidaan ottaa mukaan laaja joukko 

käytettävyystestausmenetelmiä. Menetelmiksi voidaan valita samoja, joita aikuistenkin 

kanssa käytetään. Menetelmiä täytyy vain hieman muokata lapsille soveltuviksi johtuen 

heidän kognitiivisista ja sosiaalisista taidoistaan. (Druin, 2002.) Käytettävyystestauksessa 

lasten kanssa on valittavana useita eri menetelmiä käytettäväksi. Tutkijat ovat vastuussa 

oikeiden menetelmien valitsemisessa testitilanteita varten. Varsinkin, kun testejä tehdään 

lasten kanssa, on tärkeää tietää etukäteen, mitä ollaan tekemässä.  

Tässä tutkimuksessa esittelen höydyllisimpiä käytettävyystestausmenetelmiä lasten 

kanssa työskentelemiseen. Tutkimuksessani olen kiinnostunut myös lasten 

ääneenajattelusta. Käytettävyystestauksessa on erityisen tärkeää saada testihenkilö jollain 

tapaa esittämään mitä hän tekee, jotta tätä voidaan myöhemmin analysoida tutkijoiden 

toimesta. Ääneenajattelu onkin erinomainen tapa esittää omat ajatukset 

käytettävyystestauksen aikana. Lasten kanssa työskenneltäessä ääneenajattelussa on 

kuitenkin omat haasteensa (Donker & Markopoulos, 2004). Tämän vuoksi olen 

tutkimuksessani liittänyt ääneenajattelun yhteyteen aktiivisen väliintulon, joka tarkoittaa 

aikuisen väliintuloa käytettävyystestitilanteeseen.  

Käytettävyystestauksessa olisi erityisen tärkeää saada lapset ilmaisemaan itseään 

sanallisesti. Testikäyttäjän ajatustenjuoksua ymmärtämällä voidaan mahdollisesti 

ymmärtää paremmin havaittuja vuorovaikutuksellisia ongelmatilanteita. (Van Kesteren, 

Bekker, Vermeeren, & Lloyd, 2003.) Perinteinen menetelmä saada käyttäjä puhumaan on 

ääneenajattelumenetelmä, jossa ohjaaja pyytää lasta ilmaisemaan ajatuksiaan ääneen. 

Ääneenajattelu määriteltiin alun perin 1980-luvulla (Lewis, 1982) ja on ollut käytössä 

tutkimuksissa siitä lähtien, vaikkakin sen kulkuun on tehty ajan mittaan pieniä muutoksia. 

Peer tutoring, eli vertaisopetus, on ehkä ainoa menetelmä, joka on suunniteltu lapsia 

varten. Tässä menetelmässä lapsi toimii opettajana ja opettaa toista lasta käyttämään 

tuotetta. (Höysniemi, Hämäläinen, & Turkki, 2003.) Tutorointi on ollut olemassa jo 1700-

luvun koulujärjestelmässä. Siihen aikaan oppilailla saattoi olla oma tutor, joka auttoi heitä 

koulunkäynnissä. Myöhemmin 1800- ja 1900-luvulla tutorointi tuli yhä suositummaksi, 

kun lapset alkoivat opettaa toisiaan. (Bruffee. 1995.) Ottaen historian huomioon, 

vertaisopetus vaikuttaa luonnolliselta tavalta lähestyä käytettävyystestausta lasten kanssa. 

Luonteensa vuoksi vertaisopetus tukee myös lapsen ääneenajattelua (Höysniemi ja 

kumppanit, 2003). 

Tämä tutkimus kuului osana kansainväliseen UMSIC-projektiin (Usability of Music for 

Social Inclusion of Children) (Liite C), jossa kehitettiin avoimeen lähdekoodiin 

perustuvaa, erilaisille käyttäjäryhmille soveltuvaa musiikin oppimisympäristöä nimeltään 

JamMo (Jamming mobile game for kids). JamMo oli suunnattu 3–12-vuotiaille lapsille. 
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JamMo sisälsi eri osiot 3–6-vuotiaille lapsille ja 7–12-vuotiaille lapsille. Tämä tutkimus 

keskittyy 3–6-vuotiaille suunnattuun peliosioon, jossa oli laulu- ja sävellyspeli.  

Tutkimustani varten tehtiin käytettävyystestauksia paikallisissa päiväkodeissa 5–6-

vuotiaiden lasten kanssa. Tässä on huomioitavaa, että valitut lapset ovat hyvin nuoria, 

päiväkoti-ikäisiä, eivätkä ole tottuneet vielä koulumaiseen ympäristöön. Tämän 

ikäluokan kanssa tehtävät käytettävyystestaukset vaativat erityistä huomiota (Höysniemi, 

2005), joita tarkastelen tässä tutkimuksessa.  

Tässä kvalitatiivisessa eli laadullisessa tutkimuksessa pääkysymyksenä nousee esiin 

millaiset käytettävyystestausmenetelmät sopivat lasten kanssa käytettäväksi, ja miten 

niistä saadut tulokset eroavat toisistaan. Kirjallisuuskatsauksen avulla selvitän aluksi, 

mitkä menetelmät olisivat soveltuvia tässä tutkimuksessa käytettäväksi. Teorian 

perusteella olen valinnut tarkasteltavaksi aktiivisen väliintulon ja ääneenajattelun 

yhdistelmän (Baauw & Markopoulos, 2004; Hanna, Risden, & Alexander, 1997; 

Höysniemi 2005; Van Kesteren ja kumppanit, 2003). Tutkimuksen analysointivaiheessa 

vertaan aktiivisen väliintulon ja ääneenajattelun yhdistelmää lapsille suunnattuun 

vertaisopetukseen (Höysniemi ja kumppanit, 2003; Van Kesteren ja kumppanit, 2003; 

Xu, Mazzone, & MacFarlane, 2006). Tätä tutkimusta varten on järjestetty 

käytettävyystestauksia lasten kanssa päiväkotiympäristöissä, joissa näitä soveltuvia 

menetelmiä on testattu. 

Tutkimuksen rakenne koostuu kuudesta osasta. Toinen luku sisältää lyhyen terminologian 

käytettävyystestauksesta, ja lisäksi kirjallisuuskatsauksen lapsen kehityksestä, etiikasta ja 

lapsen kanssa työskentelemisestä. Tässä luvussa esitellään myös erilaisia 

käytettävyystestausmenetelmiä.  Näistä läpikäydyistä käytettävyystestausmenetelmistä 

on valittu kaksi tarkempaan tarkasteluun, joita on myöhemmin käytetty tutkimuksessa. 

Näillä kahdella menetelmällä, eli aktiivisen väliintulon ja ääneenajattelun yhdistelmällä 

sekä vertaisopetuksella, tämä tutkimus on tehty.  

Kolmannessa luvussa esitellään käytetyt tutkimusmenetelmät, esitellään tutkimusaineisto 

ja kuvaillaan järjestettyjen käytettävyystestien kulku päiväkodeissa. Neljännessä luvussa 

läpikäydään Nielsenin heuristinen arviointi, kuvaillaan käytettävyystesteissä ilmenneet 

käytettävyysongelmat ja tutkimuksen tulokset. Neljännessä luvussa käsitellään myös 

lapsen ääneenajattelua ja viihtymistä käytettävyystestitilanteissa. Viides luku päättää 

tutkimuksen ja tulosten tarkastelun ohella vastaa tutkimuskysymykseen ja keskustelee 

merkitysten, rajoitteiden ja jatkotutkimusaiheiden kanssa. 
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2. Käytettävyystestaus lasten kanssa 

Tässä kappaleessa käydään läpi lyhyesti tutkimuksen aiheen terminologiaa sekä lapsen 

kehitykseen ja heidän kanssaan työskentelemiseen liittyviä asioita. Lisäksi tässä 

kappaleessa esitellään erilaisia käytettävyystestauksessa lasten kanssa käytettyjä 

käytettävyystestausmenetelmiä sekä mietitään, mitkä menetelmät olisivat tehokkaimpia 

käytettäväksi. 

2.1 Mitä on käytettävyys? 

Käytettävyys voidaan määritellä eri tavoin. Teoksen A Practical guide to usability testing 

(Dumas & Redish, 1993) mukaan se tarkoittaa sitä, että tuotetta käyttävät ihmiset voivat 

suorittaa toimintoja nopeasti ja helposti. Käytettävyyden määritelmä perustuu neljään 

osa-alueeseen: 1) käytettävyys on yhteydessä käyttäjien keskittymiseen, 2) ihmiset 

käyttävät tuotteita ollakseen tuottavia, 3) käyttäjät ovat kiireisiä ihmisiä suorittamassa 

tehtäviään ja 4) käyttäjät päättävät, onko tuote helppo käyttää. (Dumas & Redish, 1993.) 

Käytettävyys voidaan määritellä myös ISO 9241-11 standardin avulla, joka tunnetaan 

toisella nimellä myös näyttöpäätteillä tehtävän toimistotyön ergonomisina vaatimuksina. 

Standardin mukaan käytettävyys koostuu tarkkuudesta, tehokkuudesta ja 

tyytyväisyydestä. (International Organization for Standardization [ISO], 2018.) Jacob 

Nielsenin mukaan käytettävyys on vain yksi laatuominaisuus, joka määrittelee, miten 

helppo käyttöliittymää on käyttää. Käytettävyys on määritelty viiden laatukomponentin 

kautta, joita ovat 1) opittavuus, 2) tehokkuus, 3) muistettavuus, 4) virheettömyys ja 5) 

tyytyväisyys. (Nielsen, 1994.) Lasten kanssa tehtävässä käytettävyystestauksessa 

tuotteen käytettävyyttä voidaan verrata myös siihen, kuinka paljon lapset nauttivat 

tuotteen käytöstä (Hanna, Risden, Czerwinski, & Alexander, 1998). 

Käytettävyys on vahvasti sidoksissa käyttäjäkokemukseen (Hassanzahl & Tractinsky, 

2006). Hassanzahlin & Tractinsky (2006) näkevät käyttäjäkokemuksen olevan laaja 

elämyksellinen kokonaisuus, joka on enemmän kuin pelkkä tuote ja sen hyvät piirteet. 

Käyttäjäkokemusta he lähestyvät kolmesta näkökulmasta: 1) käyttäjän sisäinen maailma, 

johon sisältyy ennakko-odotukset, tarpeet, motivaatio ja mieliala, 2) suunnitellun 

järjestelmän piirteet, joihin sisältyvät käytettävyys, toiminnallisuus ja tarkoitus, 3) 

konteksti tai ympäristö, jossa vuorovaikutus tapahtuu ja johon sisältyy esimerkiksi 

sosiaalinen ympäristö ja käytön vapaaehtoisuus. Käyttäjäkokemuksen tarkoituksena 

nähdään mieluummin se, miten luodaan laadukkaita kokemuksia kuin se, miten 

käyttäjäongelmia ehkäistään. (Hassanzahl & Tractinsky, 2006). 

2.2 Mitä on käytettävyystestaus?  

Käytettävyystestauksen päätavoitteena on parantaa tuotteen käytettävyyttä seuraamalla 

käyttäjän käyttäytymismalleja (mental models) tekemällä testitilanteista mahdollisimman 

aitoja (Sinkkonen, Kuoppala, Parkkinen, & Vastamäki, 2006). On tärkeää, että 

käytettävyystesteihin on valittu sellaisia käyttäjiä, jotka tuotetta käyttäisivät muutenkin. 

On myös tärkeää, että testitilanteessa tuotteella tehdään aitoja tehtäviä, eli sellaisia, joita 

sillä joka tapauksessa tehtäisiin. Testitilanteessa tarkkailijan tehtävänä on seurata 

käyttäjää ja tallentaa hänen toimintansa ja kommenttinsa. Kerätty data analysoidaan 

myöhemmin ja siitä löydetyt aidot ongelmat esitetään kehitystä varten. (Dumas & Redish, 

1993.) 



9 

Ensimmäinen askel käytettävyystestauksessa on analysoida käyttäjää. Tavoitteena on 

yrittää ottaa selville käyttäjän taidot, tietämys ja odotukset. Seuraavaa askelta tarvitaan 

tehtävien analysointia varten. Tässä on erityisen tärkeää ymmärtää käyttäjän toimintaa, 

jota tuotteen olisi tarkoitus tukea. Kolmannessa askeleessa tuotetta suunnitellaan 

toistuvasti käyttäjän ja tehtävän analysointiin perustuen. (Hanna ja kumppanit, 1998.) 

Käytettävyystestaustyyppejä ovat tutkiva testaus (exploratory testing), arvioiva testaus 

(evaluative testing), vahvistava testaus (confirmatory testing) ja vertaileva testaus 

(comparative testing). (Rubin & Hudson, 1994.)  

Tutkivaa testausta käytetään tuotesuunnittelukierron (product design cycle) 

varhaisimmassa mahdollisessa vaiheessa. Tämän testityypin tarkoituksena on tarkastella 

käyttäjän alkuperäistä mentaalimallia tuotteesta. Tässä tyypissä myös testin järjestäjän ja 

testaajan välinen vuorovaikutus on kattavaa. (Rubin & Hudson, 1994.) 

Arvioiva testaus on yksi yleisimmin käytetyistä testaustyypeistä. Se on myös 

yksinkertainen ja suoraviivainen tapa suunnitella ja vetää käytettävyystestaukset läpi. 

Tässä tyypissä käytettävyystestit järjestetään joko tuotekehityksen alku- tai 

keskivaiheella. Testauksen tarkoituksena on laajentaa tutkivan testauksen tuloksia. Tässä 

testityypissä käyttäjät tekevät ennalta määriteltyjä tehtäviä, joiden suorittamista kerätään 

kvantitatiivisiin eli määrällisiin mittauksiin. (Rubin & Hudson, 1994.) 

Vahvistavaa testausta käytetään tuotekehityksen loppuvaiheessa. Testin tarkoituksena on 

todistaa tuotteen käytettävyys. Tämä testi on suunniteltu selvittämään, miten tuote on 

verrattavissa ennalta määriteltyyn käytettävyysstandardiin. Tässä testityypissä testaajan 

ei välttämättä tarvitse lainkaan kommunikoida testin järjestäjien kanssa. (Rubin & 

Hudson, 1994.) 

Vertailevaa testausta voidaan suorittaa riippumatta siitä, missä tuotteen 

kehitysvaihekohteessa ollaan. Testityyppi vertailee tuotetta joko organisaation sisällä 

johonkin toiseen tuotteeseen tai kilpailijan tuotteeseen. Testauksen tarkoituksessa tässä 

tapauksessa on tuoda esiin vaihtoehtoiset suunnitteluratkaisut. Tämä testityyppi edustaa 

myös muita kolmea testityyppiä. (Rubin & Hudson, 1994.) 

2.3 Lapsen kehitys ja käytettävyystestaus 

Käytettävyystestauksessa lasten kanssa täytyy ymmärtää paljon enemmän henkilöiden 

ominaisuuksista, kun verrataan työskentelyyn ainoastaan aikuisten kanssa. Tutkijalla 

täytyy olla peruskäsitys lapsen kehityksen psykologiasta ja aito halu ja kyky työskennellä 

lasten kanssa. (Höysniemi, 2005.) Höysniemi (2005) jakaa lapsen kehityksen viiteen 

alueeseen, joita ovat fyysinen, sosiaalinen, emotionaalinen, älyllinen ja kielellinen 

kehitys. Kaikki nämä alueet vaikuttavat käytettävyystestaukseen lasten kanssa ja on 

otettava huomioon käytettävyystestausten aikana. 

Hanna ja kumppanit (1997) jakavat lapset kolmeen ikäryhmään, joita voidaan hyödyntää 

käytettävyystestauksessa: 2–5-vuotiaat, 6–10-vuotiaat ja 11–14-vuotiaat. Alle 2,5-

vuotiaat eivät sovellu käytettävyystestaukseen kehittymättömyytensä vuoksi, sillä silloin 

esimerkiksi hiiren tai näppäimistön käytössä tulisi ongelmia. Toisaalta yli 14-vuotiaat 

käyttäytyvät jo aikuisten tavoin testitilanteissa.  

2–5-vuotiailla lapsilla on suurin mukautumisen tarve testitilanteeseen, kun otetaan 

huomioon heidän rajoittuneen keskittymiskyvyn ja halun miellyttää aikuisia. Tämän 

ikäisten lasten sopeutuminen vieraaseen ympäristöön ja uusiin ihmisiin on vaihtelevaa. 
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2–5-vuotiaille lapsille pitäisi antaa mahdollisuus tutustua tuotteeseen oman 

mielenkiinnon mukaan, eikä antaa suoria ohjeita tai tehtäviä tehtäväksi. Lapsen elekielen 

tarkasteleminen on myös hyvin tärkeää. Huokailu, hymyily tai jalkojen heiluttelu voi 

kertoa esimerkiksi enemmän kuin puhe, sillä pienillä lapsilla voi olla vaikeuksia ilmaista 

itseään verbaalisesti. (Hanna ja kumppanit, 1997.)  

Pienten lasten voi olla vaikeaa keskittyä moneen tehtävään yhtä aikaa. Esimerkiksi 

lapselle voi olla hyvinkin vaikeaa samaan aikaan käyttää tuotetta ja ajatella ääneen. (Van 

Kesteren ja kumppanit, 2003.) 

Hanna ja kumppanit (1997) pitävät 6–10-vuotiaita lapsia helppoina sisällyttää 

käytettävyystestaukseen, sillä tällä ikäkaudelle lapset ovat oppineet kuuntelemaan, 

keskittymään ja suorittamaan tehtäviä. Lapset myös osaavat vastata kysymyksiin, eivätkä 

häpeile sitä, että heidän työskentelyään seurataan. 10-vuotiaaat lapset mahdollisesti 

osaavat jo kritisoida sovellusta, mikäli heillä on kokemusta tietokoneista. (Hanna ja 

kumppanit, 1997.) Jokainen lapsi kehittyy eri tahdilla eri kehitysalueilla, joten lasten 

erottelu tiettyihin ikäryhmiin ei ole kuitenkaan merkittävää. Lasten kehittyneisyyttä ei 

voida tietää etukäteen, joten tämä tuo merkittäviä haasteita, kun joudutaan 

suunnittelemaan käytettävyystestiä vastaamaan lapsen kehitystasoa. (Höysniemi, 2005.) 

2.4 Lapset ja etiikka 

Lasten kanssa työskenneltäessä on otettava huomioon, että tutkija käyttää aina valtaansa. 

Vallankäyttö alkaa tutkimusaiheen valinnasta ja jatkuu aina tutkimuksen loppuun 

viemiseen asti. Tämän vuoksi tutkijoiden täytyy aina käyttää omaa harkintaansa siihen, 

millaisia tutkimuksia lasten kanssa voidaan tehdä. (Ruoppila, 1999.) 

Höysniemi (2005) jaottelee käytettävyystestauksen etiikan kolmeen alueeseen: 

turvallisuuteen, suostumukseen ja yksityisyyteen. Tutkijoiden täytyy taata, että lapselle 

ei koidu mitään haittaa tai harmia, eikä lapsi joudu kokemaan mitään epätavallisen 

poikkeavaa verrattuna jokapäiväiseen elämäänsä. Mahdolliset vaarat voidaan luokitella 

fyysisiksi ja psyykkisiksi. Fyysiset riskit voivat tapahtua joko tuotteen käytön aikana tai 

sinä aikana, kun lapsi on saapumassa itse testitilanteeseen. (Höysniemi, 2005.) 

Tarvittaessa testauksessa käytettyjen menetelmien tulee olla rajoitettuja tai muokattuja 

riippuen käyttäjäryhmästä. Erityisesti käyttöliittymäsuunnittelun testauksessa tulisi 

sulkea mahdollisuus, että lapsi vahingossa eksyy haitallisen materiaalin pariin. 

(Koskinen, 2005.) 

Lapsen kanssa tehtävään käytettävyystestaukseen täytyy aina kysyä lupa. Lupaa täytyy 

kysyä lapselta itseltä, mutta myös lapsen huoltajilta, ja heillä täytyy aina olla 

mahdollisuus kieltäytyä osallistumisesta. Lupa on hyvä pyytää kirjallisena ja lupapaperit 

voidaan joko lähettää vanhemmille tai antaa esimerkiksi päiväkotihenkilökunnan 

välityksellä. Luvan pyytämisen kanssa on syytä olla hienovarainen, jotta myös tulevat 

tutkijat voisivat päiväkotiympäristössä työskennellä lasten kanssa. (Ruoppila, 1999.) 

Testitilanne tulee aina keskeyttää lapsen niin halutessa, eikä lasta saa koskaan pakottaa 

tai taivutella tekemään mitään, mitä hän ei halua (Höysniemi, 2005). Lapsen toimintaa ja 

käyttäytymistä tulee tarkkailla huolellisesti, koska lapsi ei välttämättä osaa ilmaista 

itseään, kun haluaa lopettaa testaamisen tai testitilanteen. Tämän vuoksi tutkijoilla tai 

testin vetäjällä täytyy olla suuri valmius lopettaa testitilanne koska tahansa. (Koskinen, 

2005.) 



11 

Kerättyä tutkimusmateriaalia ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen kuin siihen johon lupaa 

on haettu. Jos materiaalia halutaan käyttää muuhun tarkoitukseen, materiaalin käyttöön 

tulee pyytää uusi lupa. Materiaalia tulee myös säilyttää huolellisesti, jotta ulkopuoliset 

eivät pääse siihen käsiksi. (Höysniemi, 2005.)  

2.5 Lasten kanssa työskenteleminen 

Alderson (2008) on kuvaillut erilaisia käytännön esteitä, jotka voivat vaikeuttaa lapsen 

kanssa työskentelemistä. Näitä voivat olla ajan puute, luottamuksen puute tai 

kyvyttömyys puhua lapselle. Lapset voivat myös olla peloissaan tai vastahakoisia 

vastaamaan vieraiden ihmisten kysymyksiin. Tämän vuoksi olisikin tärkeää käyttää hetki 

keskustelemiseen lapsen kanssa, kysymällä esimerkiksi hänen harrastuksista tai 

lemmikeistään. Rupattelun jälkeen lapsi on mahdollisesti vastaanottavaisempi. 

Luottamuksen pula voi olla osa virheiden tekemisen pelkoa tai sitä, että lapsi pelkää 

tekevänsä jotain tyhmää. Aiempiin tutkimuksiin pohjautuen lapset ja heidän 

vanhempansa arvostavat enemmän kiltteyttä, kunnioitusta ja hyvää käytöstä kuin hyviä 

ja lahjakkaita puhetaitoja. Ajatus siitä, että lapsille puhuminen olisi vaikeaa, on turhaa, 

sillä se vaatii samoja puhetaitoja kuin puhuttaessa mille tahansa ikäryhmälle. (Alderson, 

2008.) 

Alderson (2008) on kerännyt vinkkejä siihen, miten tulisi käyttäytyä 

kommunikaatiotilanteessa lasten kanssa (Taulukko 1). Alderson painottaa saman 

tasoisuutta kommunikaatiotilanteissa lasten kanssa, eli lasten kanssa kommunikoitaessa 

tulisi muuttaa istumakorkeutta, äänenvoimakkuutta ja nopeutta ja mielialoja toisen 

ihmisen tahtiseksi. Vastauksia tulisi odottaa kohteliaasti, mahdollista hiljaisuutta sietäen 

ja lapsilta tulleita vastauksia tulisi kohdella kunnioittavasti ja kiinnostuneesti. (Alderson, 

2008.) 

Taulukko 1. Vinkkejä kommunikaatiotilanteisiin lasten kanssa. (Alderson 2008, s. 145–146) 

Istu niin, että silmänne ovat samalla tasolla 

Muuta äänenvoimakkuuttasi, äänensävyäsi ja nopeutta toisen ihmisen tahtiin 

Käytä yksinkertaista tai monipuolista sanavarastoa tilanteesta riippuen 

Muotoile kysymyksesi selkeästi tai ilmaise se tarvittaessa eri tavoin 

Odota vastauksia kohteliaasti 

Kunnioita sanottua ja yritä oppia siitä, jatka samaa teemaa lapsen kanssa 

Jos kysymykseesi ei vastata oikein, älä kerro sitä, vaan kuuntele vastaus ja 

kysy uudestaan kysymys uudelleen muotoiltuna 

Vastaa hauskoihin tai vakaviin mielialoihin 

Siedä hiljaisuutta tai taukoja 

Älä keskeytä tai jätä huomiotta henkilöä, ole kiinnostunut 

Muista kiittää 

 

Käytettävyystestauksen järjestäminen kentällä, esimerkiksi koulu- tai 

päiväkotiympäristössä vaatii enemmän järjestelyjä kuin testien järjestäminen laboratorio-

olosuhteissa tai muissa ympäristöissä koulupäivien jälkeen (Druin, 2002). 

Ympäristölläkin on merkitystä, sillä kenttätestauksen avulla voi ilmetä jopa enemmän 

vakavia käytettävyysongelmia (Khanum & Trivedi, 2013, s. 5). Suuri osa 
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käytettävyystestauksista lasten kanssa tapahtuu lapsille tutussa ympäristössä, kuten 

koulussa tai päiväkodissa (Höysniemi 2005, s. 7). Laboratoriotestauksessa haasteena 

onkin se, että tilanne voi olla lapsille jännittävä ja jopa pelottava (Höysniemi 2005, s. 7), 

ja myös lasten kuljettaminen testipaikalle ja heidän turvallisuudestaan huolehtiminen 

aiheuttaa myös omat haasteensa. Ja lisäksi tähän kaikkeen vaaditaan lasten huoltajien 

osallistuminen ja heidän aikataulujensa sovittaminen. (Höysniemi 2005, s. 19.)  

Sekä uudet että vanhat tutkimukset osoittavat, että luonnollinen ympäristö antaa parhaat 

tulokset (Khanum & Trivedi, 2013; Read 2015). Kun lapsi on testaajan roolissa, tulokset 

on mahdollista saada aiemmin kuin aikuisten kanssa. Testitilanne voidaan järjestää 

esimerkiksi koulupäivän aikana, tai sen jälkeen, mutta joka tapauksessa tämä vaatii 

opettajan läsnäoloa.  (Druin, 2002.) 

Lasten sisällyttäminen käytettävyystestaukseen antaa lapselle tunteen, että hän on 

vaikuttamassa asioihin. Lapset tietävät, että aikuisten täytyy kuunnella heidän 

mielipiteitään uusista teknologioista. Pienillä lapsilla ei kuitenkaan ole kokemusta 

välttämättä vielä siitä, että heidän näkökulmiaan otettaisiin vakavasti. Kun lapsi tiedostaa, 

että hän voi vaikuttaa asioihin, se voi luoda luottamusta testitilanteeseen ja asiaan. Lapsi 

voi myös oppia käytettävyystestaamisesta työskentelemisestä muiden kanssa ja tulla 

enemmän tietoiseksi omista kommunikaatio- ja yhteistyötaidoistaan. (Druin, 2002.) 

2.6 Käytettävyystestausmenetelmän valinta 

Mikä olisi paras mahdollinen käytettävyystestausmenetelmä? Tähän kysymykseen ei ole 

yhtä oikeaa vastausta, vaan se riippuu vahvasti oikean menetelmän valinnasta oikeille 

lapsille. Markopoulos & Bekker (2003) kuvailevat artikkelissaan puitteet 

käytettävyystestausten vertailevien tutkimusten tekemiseksi. Tämä viitekehys kunnioittaa 

lapsia testikäyttäjinä. Kolmiulotteinen viitekehys sisältää vertailuperusteet 

käytettävyystestausmenetelmien määrittämiselle, käytettävyystestausmenetelmien 

ominaispiirteille ja käytettävyystestauksissa vaikuttaneiden lasten ominaispiirteille. 

Käytettävyystestausmenetelmien arvioinnin kriteerit koostuvat vakaudesta (robustness), 

luotettavuudesta (reliability), pätevyydestä (validity), perusteellisuudesta (thoroughness), 

ongelmien laskemisesta (problem counting) ja tehokkuudesta (efficiency). 

Käytettävyystestausmenetelmien ominaispiirteisiin puolestaan katsotaan kuuluvan 

osallistujat, ohjaaja, arvioijat, ympäristö ja konteksti, interaktiiviset tehtävät, kerätty 

materiaali ja menettelytapa. (Markopoulos & Bekker, 2003.) 

Kolmas ulottuvuus on täysin lapsipainotteinen, ja se sisältää lasten ominaispiirteet jotka 

vaikuttavat käytettävyystestaukseen. Näitä piirteitä ovat kyky ja halu ilmaista itseään 

sanoin, keskittymiskyky, lapsen motivaatio, taito sopeutua vieraaseen ympäristöön, 

luottamus oma-aloitteiseen selostamiseen, kyky abstraktiin ja loogiseen ajatteluun, 

tavoitteiden saavuttamisen seuraaminen, sukupuolieroavaisuudet, kielen ja käsitteiden 

ymmärtäminen sekä osaamisen tuntemus. (Markopoulos & Bekker, 2003.) 

Hanna ja kumppanit (1997) raportoivat, että alle 12-vuotiaat lapset eivät pysty 

ajattelemaan ääneen, mutta Markopoulos & Bekker (2003) kumosivat tämän väitteen. On 

tärkeää valita käytettävyystesteihin sellaisia lapsia, jotka ovat ulospäin suuntautuneita ja 

verbaalisia. Hanna ja kumppanit (1997) kirjoittivat, että lapset pystyvät keskittymään 

ainoastaan puoli tuntia yhdessä käytettävyystestissä, mutta Markopoulos & Bekker 

(2003) raportoivat lasten viihtyvän pidempäänkin testilanteessa. He olivat pitäneet jopa 

45 minuutin testitilanteita.  
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Lapset ovat rehellisiä, (Druin, 2002) mutta heidän mielipiteitä sopii myös kyseenalaistaa 

(Hanna ja kumppanit, 1998). Lapset helposti miellyttävät aikuisia ja näin ollen voivat olla 

haluttomia paljastamaan kaikkia kokemiaan ongelmia, jotta aikuisille ei tulisi paha mieli. 

Kun tehdään valintoja laboratoriotestauksen tai kentällä tehtävän testauksen välillä, 

kannattaa miettiä tarkkaan, sillä oudot ympäristöt voivat häiritä lapsia. (Hanna ja 

kumppanit, 1997.) Mikäli valitaan laboratoriotestaus, lasten tulisi saada aluksi tutustua 

ympäristöön (Markopoulos & Bekker, 2003). Laboratoriotestaus voi olla varsinkin 

tutkijoille helpompi järjestää kuin kenttätestaus (Druin, 2002), mutta hyvällä 

suunnittelulla saa varmasti aikaan parempia tuloksia.  

Jos lapsella on kyky seurata tavoitteiden saavuttamista, tämä helpottaisi heitä 

suoriutumaan käytettävyystestauksesta ja tietämään että he tekivät sen oikein 

(Markopoulos & Bekker, 2003). Lapsilla voi esiintyä sukupuolesta johtuvia 

eroavaisuuksia, jotka vaikuttavat käytettävyystestaukseen. Markopoulos & Bekker 

(2003) havaitsivat, että 9–11-vuotiaat tytöt olivat poikia puheliaampia, mutta he myös 

perustelivat mielipiteitään poikia enemmän. Tutkijoiden täytyy käyttää sellaista kieltä ja 

sanastoa, jota lapset ymmärtävät. Kielenkäytöllä on lapsen kannalta suuri merkitys 

kokonaiskuvan ymmärtämiseen käytettävyystestauksessa. (Markopoulos & Bekker, 

2003.) 

Tieto ja taidot vaikuttavat monin tavoin käytettävyystestauksen onnistumiseen. Jos lapsi 

ei esimerkiksi ole tottunut käyttämään tietokonetta, ja testattavaksi tuotteeksi tulee 

tietokoneohjelma, tämä luonnollisesti vaikuttaa testin tulokseen. (Markopoulos & 

Bekker, 2003.) Markopoulos & Bekker (2003) esittävät useita ominaisuuksia ja 

kriteerejä, jotka auttavat tutkijoita suunnittelemaan ja viemään läpi monivaiheisen 

käytettävyystestauksen lasten kanssa. 

2.7 Käytettävyystestausmenetelmät 

Van Kesteren ja kumppanit (2003) kuvailevat kuutta käytettävyystestausmenetelmää, 

joita he käyttivät 6–7-vuotiaiden lasten kanssa saadakseen heidät ilmaisemaan itseään 

ääneen. Nämä menetelmät olivat käytettävyystestaus (usability test), yhdessä keksiminen 

(co-discevery), vertaisopetus (peer tutoring), ääneenajattelu (thinking-aloud), aktiivinen 

väliintulo (active intervention) ja retrospektio (retrospection). Yhteistä kaikille 

menetelmille on se, että jokaisen testin alkaessa tutkijan on kerrottava lapsille, että mikä 

kyseinen testi on ja kuinka henkilökunta sen aikana käyttäytyy. 

2.7.1 Käytettävyystesti 

Käytettävyystesti, alkuperäiseltä nimeltään usability test, on formaali tapa havainnoida 

testihenkilöä. Tämän menetelmän yhteyteen liitetään yleensä jokin toinen menetelmä, 

joita on esitelty tulevissa kappaleissa. (Höysniemi, 2005; van Kesteren ja kumppanit, 

2003). Tämä menetelmä on rakennettu tehtävien tekemisen ympärille, joiden tekemistä 

tarkkaillaan. Varsinainen käytettävyystestausmenetelmä ei sisällä erityistä tekniikkaa 

ääneenajattelun muodostamiseen, vaan mahdollinen verbalisointi perustuu sattumaan. 

(Van Kesteren ja kumppanit, 2003.) 
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2.7.2 Yhdessä keksiminen 

Lapset pitävät enemmän yhdessä keksimisestä kuin aikuisen väliintulosta. Tämä 

menetelmä soveltuu silloin, kun etsitään käyttäjäystävällistä menetelmää, jonka avulla on 

mahdollista löytää paljon käytettävyysongelmia. (Markopoulos & Bekker, 2003.) 

Tämä menetelmä tunnetaan myös nimellä konstruktiivinen interaktio, alkuperäiseltä 

nimeltään co-discovery (Als, Jensen, & Skov, 2005). Menetelmä vaatii lapselta kykyä 

ilmaista itseään toiselle lapselle. Ajatuksena tässä menetelmässä on, että lapsi puhuisi 

enemmän toisen lapsen kanssa kuin aikuisen kanssa. Lasten tulisi työskennellä yhdessä 

löytääkseen ratkaisuja ja saavuttaakseen päämääriä heille annettuihin tehtäviin. (Van 

Kesteren ja kumppanit, 2003.) 

Joskus tässä voi syntyä ongelmia, jos lapset eivät kykene työskentelemään yhdessä 

yhteisen päämäärän saavuttamiseksi vaan yrittänyt molemmat suorittavat tehtäviä 

itsenäisesti, tällöin testaus ei ole yhdessä keksimistä. Tässä menetelmässä on tärkeää 

valita sellaiset lapset, jotka tulevat toimeen keskenään. Jos parivaljakko ei puhu 

keskenään mitään, tämä käytettävyystestausmenetelmä voi tuottaa hyvin vähän 

ääneenajattelua. (Van Kesteren ja kumppanit, 2003.)  

2.7.3 Vertaisopetus 

Vertaisopetus, eli peer tutoring, on ainoa käytettävyystestausmenetelmä, joka on 

suunniteltu lapsia varten. Peer tutoring -mallissa lapset toimivat toistensa tutorohjaajina, 

ja opettavat toisiaan käyttämään tuotetta. (Höysniemi ja kumppanit, 2003.) Tässä 

menetelmässä lapsi osallistuu kahteen tilaisuuteen, jossa aluksi harjoitellaan tuotteen 

kanssa, jotta se tulisi tutuksi. Tämän jälkeen toisessa tilaisuudessa lapsi opettaa toista, 

kokematonta lasta käyttämään tuotetta. (Hämäläinen & Höysniemi, 2002.) 

Tutorointi on ollut olemassa jo 1700-luvun koulujärjestelmässä. Siihen aikaan oppilailla 

saattoi olla oma tutor, joka avusti oppilaita koulunkäynnin suhteen. Myöhemmin 1800- 

ja 1900-luvulla vertaisopetuksen malli tuli entistä suositummaksi, kun lapset alkoivat 

opettaa toisiaan. (Bruffee, 1995.) 

Tehtävänä lapsella on välittää oma ymmärrys toiselle lapselle. Ohjaava lapsi ei saisi 

opettajan roolissa alkaa itse suorittamaan tehtäviä, vaikka kokematon lapsi ei niitä osaisi 

tehdä oikein. (Hämäläinen & Höysniemi, 2002.) 

2.7.4 Ääneenajattelu 

Ääneenajattelussa, joka on alkuperäiseltä nimeltään think aloud, lapsia pyydetään 

muodostamaan ajatuksensa sanoiksi tehtäviä suorittaessa. Testaajia myös rohkaistaan 

puhumaan ääneen, jos he eivät sitä oma-aloitteisesti tee. (Van Kesteren ja kumppanit, 

2003) Ääneenajattelu käytettävyystestausmenetelmänä ei kuitenkaan sovellu lapsille 

(Donker & Reitsma, 2004; Hanna ja kumppanit, 1997; Höysniemi ja kumppanit, 2003; 

Van Kesteren ja kumppanit, 2003) Lapset eivät yleensä halua puhua 

käytettävyystestauksen aikana tai he eivät ajattele, että jokin asia olisi mainitsemisen 

arvoista (Donker & Reitsma, 2004). 

Lapsen kognitiiviset taidot ovat vasta kehittymässä ja siksi he voivat olla rajoittuneita 

puhumaan ääneen (Van Kesteren ja kumppanit, 2003). Monet lapset ovat ujoja ja heillä 
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on hankaluuksia pukea ajatuksiaan sanoiksi aikuiselle. Jos lapsi halutaan ajattelemaan 

ääneen, heitä tulisi ohjata tekemään niin. (Höysniemi, 2005.) 

Ääneenajattelu on tutkijoiden keskuudessa omaksuttu yhdeksi oleellisimmaksi 

käytettävyystestausmenetelmäksi (Dumas & Redish, 1993). Tämä menetelmä ei siis 

sovellu nuorten lasten kanssa tehtävään käytettävyystestaukseen ilman muunnoksia. 

Muunnokset voivat olla kahden eri menetelmän yhdistämistä, esimerkiksi 

ääneenajatteluun voisi yhdistää aktiivisen väliintulon. (Höysniemi, 2005). Tästä 

huolimatta ääneenajattelu voi olla vaikeaa ja luonnotonta monille lapsille (Donker & 

Markopoulos, 2004). 

2.7.5 Aktiivinen väliintulo 

Tämä menetelmä tunnetaan myös nimellä yhteistoiminta, alkuperäiseltä nimeltään active 

intervention. Tässä menetelmässä tutkija kysyy lapselta kysymyksiä testitilanteen aikana. 

Kysymyksien avulla tutkija yrittää saada lapselta vastauksia hänen suunnitelmistaan, 

tehtävien suorittamisesta ja tuotteen arvioinnista. Haittapuolena tässä menetelmässä on, 

että aikuinen saattaa opettajan roolissa kertoa tuotteesta lapselle enemmän kuin olisi 

tarpeen. (Van Kesteren ja kumppanit, 2003.) 

Hiljaiset lapset voivat tuottaa kommentteja enemmän ääneen, mikäli heitä kannustetaan 

puhumaan ääneen tai heille esitetään kysymyksiä. Suostuttelua varten tulisi tehdä 

käsikirjoitus etukäteen. (Van Kesteren ja kumppanit, 2003.)  

2.7.6 Retrospektio 

Retrospektiomenetelmässä, alkuperäiseltä nimeltään retrospection, käytettävyystesti 

tallennetaan. Nauhoitteita katsellaan myöhemmin testien jälkeen, jossa tutkija esittää 

lapselle kysymyksiä kyseisestä testitilanteesta, jonka lapsi on aiemmin suorittanut. Lapsia 

pyydetään muistelemaan suunnitelmiaan, tehtäviään ja tuotteen arviointia. Testitilanteen 

katsominen tallenteelta vaatii lapselta suurta kärsivällisyyttä. (Van Kesteren ja 

kumppanit, 2003.)  

Retrospektion onnistuminen ei riipu lapsen spontaanista puhumisesta, sillä kysymykset 

esitetään tehtävien tekemisen jälkeen. Tämä käytettävyystestausmenetelmä on kuitenkin 

haastava, sillä se on pitkä (Vermeeren, Bekker, & van Kesteren, 2007) ja lapsilla on 

rajoittunut keskittymiskyky (Hanna ja kumppanit, 1997). Tällä menetelmällä on 

kuitenkin onnistuessaan mahdollista saada lapsilta pitkiä verbaalisia kommentteja (Van 

Kesteren ja kumppanit, 2003). 

2.8 Valittujen menetelmien tarkastelu 

Tämän kappaleen alaluvuissa käsitellään valittujen käytettävyystestausmenetelmien 

määritelmiä niiden alkuperäisiin lähteisiin ja uudempiin tutkimuksiin perustuen. Tämän 

jälkeen käydään läpi tutkimuksia, joissa tätä kyseistä menetelmää on käytetty.  

Pohjautuen kirjallisuuteen ja tutkijaryhmän aikaisempiin kokemuksiin lasten kanssa 

työskentelystä tutkimukseen päädyttiin valitsemaan aktiivisen väliintulon ja 

ääneenajattelun yhdistelmän yhdeksi tarkasteltavaksi käytettävyystestausmenetelmäksi. 
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Ääneenajattelussa henkilöä pyydetään ajattelemaan ääneen hänen suorittaessaan 

käytettävyystestausta. (Ilves, 2005.)  

Kun jo ensimmäisissä käytettävyystestausta käsittelevissä tutkimuksissa sanotaan, että 

lasten kanssa ääneenajattelu ei toimi (Hanna ja kumppanit, 1997), päädyin yhdistämään 

tähän menetelmään aktiivisen väliintulon. Aikuisella on suuri auktoriteetti lasta kohtaan 

(Druin, 2002), joten aktiivisella väliintulolla lapsen verbaalisia kykyjä voisi yrittää nostaa 

esiin. 

Olen valinnut toiseksi tarkasteltavaksi käytettävyystestausmenetelmiksi 

vertaisopetuksen, sillä vertaisopetus, eli peer tutoring on ainoa lapsille suunniteltu 

menetelmä (Höysniemi ja kumppanit, 2003). Tämä on luonnollinen valinta 

käytettävyystestausmenetelmäksi aktiivisen väliintulon rinnalle. Lisäksi vertailemalla 

näitä kahta menetelmää saadaan tietoa siitä, miten aikuinen–lapsi-suhde näyttäytyy 

tutkimustulosten valossa verrattuna lapsi–lapsi-suhteeseen. 

2.8.1 Ääneenajattelun määritelmä ja siihen liittyvät tutkimukset 

Ääneenajattelun menetelmän määritelmää kehiteltiin jo vuonna 1982, kun Lewis (1982) 

esitteli muutamia erittäin yksinkertaisia ohjeistuksia siihen. Yksinkertaisimmillaan 

menetelmä tarkoitti sitä, että työskenneltäessä on kerrottava mitä ajattelee. Tähän 

ajatukseen perustuu koko ääneenajattelun perusidea. 

Testaajaa pyydetään pukemaan ajatuksiaan sanoiksi ja kertomaan esimerkiksi mitkä asiat 

hänellä aiheuttivat sekaannusta ja miksi hän teki juuri sellaisia päätöksiä kuin teki. 

(Lewis, 1982). Myöhemmin ääneenajattelumenetelmästä on tullut yksi käytetyimpiä 

käytettävyystestauksen menetelmistä aikuisilla. Menetelmässä on havaittu puutteita siinä, 

että se ei ehkä sovellu käytettäväksi nuorten lasten kanssa. Monissa tutkimuksissa onkin 

havaittu, että ääneenajattelu ei sellaisenaan sovellu lasten kanssa tehtävään 

käytettävyystestaukseen. (Hanna ja kumppanit, 1997; Höysniemi ja kumppanit, 2003; 

Van Kesteren ja kumppanit, 2003.) 

Käytettävyystestauksessa lasten kanssa ääneenajattelun tavoitteena on saada aikaan 

verbaalisia kommentteja lapselta. Tämä menetelmä voidaan helposti yhdistää aktiiviseen 

väliintuloon, jossa ohjaajana toimiva aikuinen kysyy lapselta kysymyksiä tai antaa 

epäsuoria vinkkejä testitilanteessa, jos lapsi ei suoriudu testeistä tai jos lapsi ei puhu 

mitään. (Höysniemi, 2005.) 

Ääneenajattelu on yleinen menetelmä aikuisten keskuudessa, mutta siinä on havaittu 

lasten kanssa käytettynä kaksi suurta ongelmaa. Aluksi, lapsen odotetaan käyttävän 

kognitiivisia taitoja tuottaakseen ääneenajattelua ja käyttääkseen itse järjestelmää, 

toiseksi lapsi tuodaan sosiaalisesti poikkeukselliseen tilanteeseen, jossa hänen täytyy 

selitellä tekemisiään. Mutta positiivista tässä menetelmässä on se, että lapsen ei tarvitse 

muistaa testin jälkeen mitä tuli tehtyä ja miksi. (Baauw & Markopoulos, 2004.) 

Baauw & Markopoulos (2004) vertailivat ääneenajattelun menetelmää jälkikäteiseen 

haastatteluun, jossa ohjaaja kysyy lapselta lyhyitä kysymyksiä testatusta tuotteesta 

jokaisen suoritetun tehtävän jälkeen. Jälkikäteinen haastattelu muistuttaa hieman 

retropektistä menetelmää, jossa lapsen kanssa käydään tallenteelta läpi koko aiemmin 

käyty testitilanne. Tallenteen katselun aikana ohjaaja esittää lapselle kysymyksiä 

suoritetusta testistä. Yhteistä näillä testeillä on siis se, että ohjaaja kysyy kysymykset aina 

testitehtävien jälkeen, ja näin ollen lapsi on voinut jo unohtaa mitä aiemmin tapahtui. 
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Lapset raportoivat ääneenajattelun kautta enemmän käytettävyysongelmia kuin jälkeen 

päin tehdyllä haastattelulla. Tutkijat kuitenkin huomauttavat, että havainnoimalla lapsia 

he saivat molempien menetelmien kautta saman määrän käytettävyysongelmia. (Baauw 

& Markopoulos, 2004.) 

Als ja kumppanit (2005) tekivät laaja-alaisen tutkimuksen, jossa he vertasivat 

ääneenajattelun menetelmää yhdessä keksimisen menetelmään. Yhteensä 60 lapsen 

tutkimus koostui 14–15-vuotiaista lapsista. Als ja kumppanit (2005) siteeraavat Jacob 

Nielsenia (1993) sanoessaan, että yhdessä keksiminen tulee eniten lähelle lapsen 

luonnollista käyttäytymistä. Tutkijaryhmä raportoi, että yhdessä keksiminen tuotti 

enemmän verbaalisia kommentteja kuin ääneenajattelu. Erityisesti oli huomioitavaa 

kriittisten ongelmien määrä, joka oli paljon korkeampi yhdessä keksimisen 

menetelmässä. Als ja kumppanit (2005) ajattelevat, että yhteistyön onnistuminen voi 

johtua siitä, että yhdessä työskentelevät lapset tuntevat toisensa. 

Lapsia ei voi pakottaa ajattelemaan ääneen. Tätä käytettävyystestausmenetelmää 

käyttääkseen lapsiin tulee tehdä tuttavuutta ja testikäyttäjät tulee valita huolella. 

(Höysniemi ja kumppanit, 2003.) Lasten valinta on tärkeää, sillä kaikki lapset eivät ole 

eivät ole luontaisesti puheliaita (Xu ja kumppanit, 2006). 

Donker & Markopoulos (2002) vertailivat ääneenajattelua, kyselyitä ja haastatteluja. 

Tämä tutkimus tehtiin puolestaan 8–14-vuotiaiden lasten kanssa. Kyselyt muistuttavat 

retrospektiivistä tai jälkikäteistä haastattelun menetelmää, ja haastattelut muistuttavat 

tässä tapauksessa aktiivisen väliintulon menetelmää. Tulokset kertovat, että 

ääneenajattelun avulla saatiin kaksi kertaa enemmän ongelmia esiin kuin haastatteluilla 

tai kyselyillä. Tutkijat myöntävät, että kyselyt ja haastattelut olisivat voineet olla 

tehokkaampia, jos lasten olisi annettu ajatella ääneen ja samalla oli kysytty kysymyksiä. 

Aiemmin mainittu Van Kesteren ja kumppanit (2003) tutkimus tarkasteli myös 

ääneenajattelun ja aktiivisen väliintulon menetelmää hyvin tuloksin. Väliintulo oli 

tehokkain menetelmä verbaalisten kommenttien saamiseen lapsilta, mutta siinä nähtiin 

negatiivisena seikkana se, että joka kerta kun aikuinen kysyy lapselta jotain, tapahtuu 

keskeytys. Lapsen tekeminen keskeytyy joka kerta aikuisen kysyessä jotain. 

Keskeytyminen on epäluonnollista ja voi vaikuttaa jollain tapaa testitilanteeseen. 

2.8.2 Vertaisopetuksen määritelmä ja siihen liittyvät tutkimukset 

Goodblad & Hirst (1989) määrittelivät vertaisopetuksen olevan “opetusjärjestelmä, jossa 

oppijat auttavat toisiaan ja oppivat opettamalla”. Vertaisopetusta voidaan myös lähteä 

määrittelemään neljältä tutkimuskentältä, jotka ovat vaikuttaneet tämän menetelmän 

suunnitteluun. Näitä tutkimuskenttiä ovat tutkimus ja kokemus lapsen kehityksestä, 

vertaisvuorovaikutus ja yhteistyöopinnot, lasten teknologioiden suunnittelun tutkimus ja 

perinteiset käytettävyystutkimukset ja -menetelmät. (Goodblad & Hirst, 1989.) 

Vertaisopetuksen perusta lähtee käytännöstä, ei teoriasta. Jo vuosikymmeniä sitten 

oppilaat kieltäytyivät ottamasta vastaan tukiopetusta aikuisilta opettajilta. Tämä johti 

siihen, että opiskelijat alkoivat opettaa toisiaan. Tämä toiminta johti vertaisopetuksen 

syntyyn. Opiskelijat oppivat toisen oppilaan opetuksesta, ja puolestaan myös opettajina 

toimivat oppilaat oppivat opettamisesta. (Bruffee, 1995.) 

Vertaisopetuksen perusajatus käytettävyystestauksessa on, että opettajana (tutor) toimiva 

lapsi opettaa toista lasta, opetettavaa (tutee), käyttämään tuotetta tai ohjelmistoa, ja he 
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molemmat oppivat samalla siitä. Opettajana toimiva lapsi oppii toisen lapsen 

opettamisesta ja puolestaan toinen lapsi oppii, koska hän saa opetusta. Aluksi opettajana 

toimivalle lapselle annetaan lyhyt koulutus opettajan tehtävään. Lapsi käy läpi saman 

käytettävyystestin aluksi aikuisen kanssa, jossa hän tulee myöhemmin toimimaan 

opettajana. Myöhemmin kokematon lapsi tekee käytettävyystestiä, jossa kokenut lapsi 

toimii opettajan roolissa. Koko tilanne tallennetaan ja myöhemmin analysoidaan 

tutkijaryhmän toimesta. (Höysniemi ja kumppanit, 2003.) 

Vertaisopetus rohkaisee lapsia ilmaisemaan ajatuksiaan ääneen luonnollisesti ja 

spontaanisti. Lapset todennäköisemmin puhuvat luonnollisemmin samalle ikäryhmälle 

kuin että puhuisivat täysin vieraasta ohjelmistosta täysin vieraalle aikuiselle. 

Vertaisopetus on hyvä menetelmä käytettävyystestaukselle lasten kanssa, sillä tällöin 

lapsia ei tarvitse pyytää puhumaan ääneen vaan se tapahtuu luonnollisesti. Myös 

kognitiivinen kuorma puolittuu, kun kaksi lasta käyttää samaa testattavaa tuotetta. 

Vertaisopetuksen hyötyjä ovat myös oikea sosiaalinen konteksti, tasa-arvo auktoriteetissa 

ja tiedossa, lasten ottaminen aktiiviseen rooliin käytettävyystestauksessa, 

kommunikoinnin tekeminen helpommaksi ja elävämmäksi sekä autenttisen 

videomateriaalin ottaminen. (Höysniemi ja kumppanit, 2003.) 

Edwards & Benedyk (2007) vertailivat kahta arvioivaa menetelmää, jossa oli mukana 

aktiivinen väliintulo, vertaisopetus ja vertaisopetus eri ikäisten lasten kesken. Tuloksissa 

havaittiin, että vertaisopetus oli näistä potentiaalisin menetelmä. Tutkimus oli kokeellinen 

ja keskittyi 6–8-vuotiaisiin lapsiin. Menetelmässä käytetty vertaisopetus eri ikäisten 

lasten kesken on vertaisopetuksen kaltaista, mutta tässä opettaja on opetettavaa selvästi 

vanhempi. Vertaisopetuksessa molemmat lapset kuuluvat samaan ikäryhmään. 

Tutkimuksen mukaan vertaisopetus eri ikäisten lasten kesken antoi selkeästi vähemmän 

verbaalisia kommentteja kuin aktiivinen väliintulo tai vertaisopetus. Aktiivinen väliintulo 

ja vertaisopetus puolestaan antoivat tutkimuksessa lähes yhtä paljon ääneenajattelua, 

näillä ei ollut suurta eroa. (Edwards & Benedyk, 2007.) 

Kaiken kaikkiaan, aktiivisessa väliintulossa tuli esiin määrällisesti enemmän verbaalisia 

kommentteja kuin vertausopetuksessa. Ero ei ollut kuitenkaan huomattavan suuri. Vaikka 

aktiivinen väliintulo mahdollisti lapsia ilmaisemaan itseään sanallisesti ja määrällisesti 

enemmän kuin vertaisopetus, Edwards & Benedyk (2007) suosivat mieluummin 

vertaisopetusta käytettäväksi kuin aktiivista väliintuloa. Heidän mukaan 

käytettävyystestausmenetelmien tulisi heijastua lasten yksilöllisiin ominaispiirteisiin ja 

persoonallisuuteen, ja heidän mukaan vertaisopetus olisi tähän luonnollisempi tapa. 

(Edwards & Benedyk, 2007). 

Xu ja kumppanit (2006, s. 171) kuvaavat vertaisopetusta seuraavasti: 

”On hyödyllistä nähdä kuinka lapset ymmärtävät tuotteen toiminnallisuuden ja kuinka he 

ovat molemmat kyvykkäitä ja halukkaita kommunikoimaan siitä vertaistovereilleen.” 

Xu ja kumppanit (2006) myös osoittivat, että vertaisopetus oikeastaan innostaa ujoja 

lapsia opettamaan tuotteen käyttöä kavereilleen. Tutkimuksessa huomattiin, että ujot 

lapset eivät antaneet paljon verbaalisia kommentteja aikuisille, mutta ujojen lasten 

käyttäminen vertaisopetuksessa opettajana oli iso askel silti eteenpäin.  

Van Kesteren ja kumppanit (2003) tekivät tutkimuksensa kentällä, jossa he käyttivät 

kuutta eri käytettävyystestausmenetelmää. Aktiivinen väliintulo tuotti eniten verbaalisia 

kommentteja lapsilta, mutta myös vertaisopetus, ääneenajattelu ja retrospektio pärjäsivät 

hyvin tuloksin. Van Kesteren ja kumppanit (2003) mainitsevat, että koska vain pieni 
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määrä lapsia osallistui käytettävyystestaukseen, ei voida olla varmoja vaikuttiko 

verbaalikommenttien esiintyvyyteen enemmän käytetty menetelmä vai lapsen 

ominaispiirre.  

Vertaisopetus perustuu osittain molempien lasten yhdessä keksimiseen. Tähän yhdessä 

keksimiseen vaikuttaa lasten kyky tehdä yhteistyötä, lasten ystävyys ja yhteistyötä 

vaativa tuote. Yhdessä keksiminen eroaa vertaisopetuksesta niin, että yhdessä keksimällä 

molemmat lapset tekevät töitä annetun tehtävän suorittamiseksi. (Höysniemi ja 

kumppanit, 2003.)  

Van Kesteren ja kumppanit (2003) varoittavat, että vertaisopetus voi johtaa yhdessä 

keksimiseen, mikäli opettajalapsi unohtaa opettajan roolinsa testitilanteessa. Van 

Kesteren ja kumppanit (2003) tutkivat myös yhdessä keksimisen menetelmää, ja tulivat 

siihen johtopäätökseen, että vertaisopetuksessa lapset työskentelevät enemmän yhdessä 

kuin yhdessä keksien. 

Markopoulos & Bekker (2003) raportoivat käytettävyystestitilanteista, joissa käytettiin 

yhteisarviointia ja yhdessä keksimisen menetelmää. Yhteisarvioinnissa lapsi työskentelee 

ohjaajan kanssa ja yhdessä keksimisessä lapsi työskentelee toisen lapsen kanssa. Nämä 

menetelmät edesauttavat lapsia puhumaan ääneen, kun he käyttävät tuotetta. Tulokset 

näistä testeistä kertovat, että molemmat menetelmät tuottavat lähes saman määrän 

verbaalisia kommentteja lapsilta. Testitilanteiden lopuksi kysyttiin iloa/mielihyvää 

koskien käytettyä menetelmää, ja tulokset olivat odotettuja, yhdessä keksiminen toi viisi 

kertaa enemmän nautintoa lapsille kuin yhteisarviointi eri ikäisen kanssa. Nämä tulokset 

voidaan analysoida niin, että iän tulisi olla samaa luokkaa kuin testaajalla itsellään. 

(Markopoulos & Bekker, 2003.) 

2.9 Yhteenveto 

Tässä luvussa on esitelty oleellisia käytettävyystestausmenetelmiä, ja valittu niistä kaksi 

tarkempaan tarkasteluun, joita käytimme käytettävyystestauksissa lasten kanssa. Näiksi 

menetelmiksi valikoituivat aktiivisen väliintulon ja ääneenajattelun yhdistelmä sekä 

vertaisopetus (Taulukko 2). Näissä menetelmissä aktiivinen väliintulo perustuu aikuinen–

lapsi-suhteeseen, sillä aikuinen esittää lapselle kysymyksiä käytettävyystestauksen 

aikana ja rohkaisee häntä puhumaan ääneen. Vertaisopetus perustuu puolestaan lapsi–

lapsi-suhteeseen, jossa toinen lapsista toimii opettajana toiselle lapselle. 

Taulukko 2. Yleisimmät käytettävyystestausmenetelmät ja mahdollinen tekniikka, jolla 
ääneenajattelua lisätään (Van Kesteren ja kumppanit, 2003, s. 43). 

Menetelmä Käytettävyys- 

testi 

Yhdessä 

keksiminen 

Vertaisopetus Ääneen- 

ajattelu 

Aktiivinen 

väliintulo 

Retro-

spektio 

Tekniikka 

ääneen-

ajatteluun 

Ei tekniikkaa, 

perustuu 

sattumaan 

Yhdessä 

työskentely, 

henkilöt 

kysyvät 

toisiltaan 

neuvoa 

Kokeneempi 

testihenkilö 

opettaa 

kokemattomam-

paa henkilöä 

Ohjeistetaan 

ajattelemaan 

ääneen, 

johdatellaan 

testin aikana 

Ohjaaja 

kysyy 

kysymyk-

siä testin 

aikana  

Kysytään 

kysymyk-

siä testin 

jälkeen 

katsotta-

essa 

talennetta 
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3. Tutkimusmenetelmät 

Kolmannessa luvussa esittelen tutkimuksessa käytetyt tutkimusmenetelmät, joiksi tässä 

tapauksessa muodostui kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Tässä luvussa esitellään 

myös tutkimuksen tutkimusaineisto ja kerrotaan järjestetyistä käytettävyystestauksista. 

Viimeisessä kappaleessa käsitellään tutkimuksen luotettavuutta.  

3.1 Laadullinen tutkimus 

Tutkimuksestani muodostui kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Laadullisen 

tutkimuksena tavoitteena on tutkittavan ilmiön ymmärtäminen. (Eskola & Suoranta, 

2008) Aineistoa tarkastellaan kokonaisuutena eikä sen argumentaatiota voida perustaa 

yksittäisiin tapahtumiin tai yksilöiden eroihin. (Alasuutari, 1999, s. 38) Toisin kuin 

kvantitatiivisessa eli määrällisessä tutkimuksessa kvalitatiivisessa tutkimuksessa suuri 

tutkimusyksiköiden joukko ei ole tarpeen, (Alasuutari, 1999, s. 39) vaan jopa pieni määrä 

tapauksia voi olla riittävä ja niitä pyritään analysoimaan perusteellisesti. (Eskola & 

Suoranta, 2008, s. 18) Laadulliselle tutkimukselle on ominaista se, että 

tutkimussuunnitelma voi muuttua tutkimuksen aikana tehden tutkimuksesta 

prosessimaisen. (Eskola & Suoranta, 2008, s. 15-16) Näin tapahtui tässäkin 

tutkimuksessa. Alun perin allekirjoittaneella oli tarkoituksena luoda konstruktiivinen 

tutkimus ja kehittää ideaalin käytettävyystestauksen malli, mutta luovuin tästä 

ajatuksesta, sillä varsinkin lasten kanssa työskenneltäessä ei ole yhtä oikeaa ratkaisua 

(Markopoulos & Bekker, 2003). Laadullisessa tutkimuksessa usein myös kenttätyöllä 

päästään lähelle tutkittavaa ilmiötä tai kohdetta. (Eskola & Suoranta, 2008, s. 16)  

Laadullisessa tutkimuksessa tutkijalla on erityinen asema, sillä hän voi melko vapaasti 

suunnitella ja toteuttaa tutkimuksen kulun. (Eskola & Suoranta, 2008, s. 20) Tutkija 

joutuukin työssään toistuvasti pohtimaan tekemiään ratkaisuja, mikä auttaa siten 

tutkimuksen lukijaa arvioimaan työn luotettavuutta. (Eskola & Suoranta, 2008, s. 208) 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkijalla ei saisi olla suuria ennakko-olettamuksia 

tutkimuskohteesta tai tutkimuksen tuloksista. (Eskola & Suoranta, 2008, s. 19) Tiettyjä 

ennakko-olettamuksia kuitenkin tulee pakostakin, ja niin myös allekirjoittaneella oli. 

Mutta en antanut näiden vaikuttaa tutkimuksen kulkuun tai tutkimuksen analysointiin 

millään lailla, vaan lähdin toteuttamaan tutkimustani avoimin mielin. 

3.2 Käytettävyystestit päiväkodeissa 

Tutkimukseni koostui kahdesta testausjaksosta, joista ensimmäinen sijoittui keväälle 

2010 ja toinen syksylle 2010. Ensimmäinen tutkimusryhmäni muodostui 

käytettävyystestaus-kurssin kautta, ja siihen kuului neljä tietojenkäsittelytieteiden 

opiskelijaa sekä yksi musiikkikasvatuksen opiskelija. Toisella kerralla 

tutkimusryhmässäni oli itseni mukaan lukien kaksi tietojenkäsittelytieteiden opiskelijaa 

ja kolme musiikkikasvatuksen opiskelijaa. Käytettävyystestaukset suoritettiin molempina 

jaksoina oululaisissa päiväkodeissa. Testisessioita sisällytettynä tähän tutkimukseen oli 

yhteensä kaksitoista (12) – neljä ensimmäisessä jaksossa sisältäen neljä lasta sekä 

kahdeksan jälkimmäisessä jaksossa sisältäen kahdentoista lapsen käytettävyystestaukset 

(Taulukko 3). Yhteensä tutkimukseen osallistui kuusitoista lasta iältään 5–6-vuotiaita, 

joista yksitoista (69%) oli tyttöjä ja viisi (31%) oli poikia. 
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Taulukko 3. Käytettävyystestaukseen osallistuneet lapset käytettävyystestausmenetelmän 
mukaan. 

 Sukupuoli Ikä Käytettävyystestausmenetelmä 

Testi 1 Poika 6 Aktiivinen väliintulo/ ääneenajattelu 

Testi 2 Tyttö 6 Aktiivinen väliintulo/ ääneenajattelu 

Testi 3 Tyttö 6 Aktiivinen väliintulo/ ääneenajattelu 

Testi 4 Tyttö 5 Aktiivinen väliintulo/ ääneenajattelu 

Testi 5 Tyttö 5 Aktiivinen väliintulo/ ääneenajattelu 

Testi 6 Tyttö 5 Aktiivinen väliintulo/ ääneenajattelu 

Testi 7 Tyttö 5 Aktiivinen väliintulo/ ääneenajattelu 

Testi 8 Poika  5 Aktiivinen väliintulo/ ääneenajattelu 

Testi 9 Tyttö/poika  6/6 Vertaisopetus 

Testi 10 Tyttö/tyttö 6/6 Vertaisopetus 

Testi 11 Tyttö/poika 5/6 Vertaisopetus 

Testi 12 Tyttö/poika 5/5 Vertaisopetus 

 

Kevään testisessioissa käytettävyystestausmenetelmänä käytössämme oli ainoastaan 

yksilötestaus, eli aktiivisen intervention eli aktiivisen väliintulon ja ääneenajattelun 

yhdistelmä. Toisella testausjaksolla käytettävyystestausmenetelmänä oli peer tutoring eli 

vertaisopetus, joka on paritestausta. 

Käytettävyystestauksen kohteena oli 3–6-vuotiaille lapsille suunniteltu laulu- ja 

sävellyspeli JamMo (Jamming mobile game for kids) (Kuva 1; Kuva 2). 

Käytettävyystestauksen tarkoitus oli selvittää ohjelman soveltuvuutta kohderyhmälle ja 

samalla selvittämään mahdollisia esille tulleita käytettävyysongelmia, lisäksi 

opiskelijoilla oli omat tutkimusaiheet opinaloihinsa liittyen. Musiikki ja sen eri elementit 

oli merkittävä osa JamMon musiikillista ja pedagogista sisältöä. JamMo-

oppimisympäristössä lapset pystyivät suunnittelemaan musiikkia omaehtoisesti ja 

kollaboratiivisesti. JamMon kohderyhmään, 3–6-vuotiaiden lasten lisäksi kuului myös 

lapset, joilla on oppimisvaikeuksia sekä maahanmuuttajaperheiden lapsia.  

Tyypillisiä toimintoja JamMo-pelissä oli laulupelissä laulaminen, laulun nauhoitus, 

laulun kuunteleminen, sävellyspelissä säveltäminen, sävellyksen tallentaminen ja 

sävellysten kuunteleminen. JamMo-musiikkipeli toimi Nokian N900-älypuhelimen 

kosketusnäytöllä. Käyttöliittymä sisälsi ikoneita, painikkeita ja värikästä grafiikkaa, jossa 

on huomioitu 3–6-vuotiaiden lasten maailma. Tärkeänä osana käytettävyystestausta oli 

myös laitteen mikrofoni, johon lapsi lauloi kappaleita, ja kaiuttimet, joista lapsi kuuli 

laulamansa tai säveltämänsä kappaleen.  
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Kuva 1.  JamMo-mobiilipelin päävalikko. (JamMo, N.d.) 

 
 

Kuva 2.  JamMo-mobiilipelin laulupelin aloitusvalikko. (JamMo, N.d.) 

Käytettävyystestaukset olivat osa laajempaa usean kansainvälisen yliopiston yhteistä 

UMSIC-projektia (CORDIS, N.d.). UMSIC oli kolmivuotinen (2009-2011) EU-

rahoitteinen tutkimushanke, jonka tuloksena on luotu avoimen lähdekoodin mobiili 

musiikkipeli nimeltään JamMo (Jamming mobile game for kids). Peli oli suunniteltu 3–

12-vuotiaille lapsille. JamMo-pelissä on kaksi pelialuetta, joista toinen on suunnattu 3–

6-vuotiaille lapsille ja toinen 7–12-vuotiaille lapsille. Keskityimme tutkimuksessamme 

ainoastaan 3–6-vuotiaiden peliosioon. Peli toimii kosketusnäytöllisellä puhelimella, ja 

tuolloin käytössämme oli Nokian malli N900. Peli oli musiikkipeli, jossa voi laulaa 

karaokemaisesti tunnettuja lastenlauluja sekä säveltää että myös kuunnella omia 

kappaleita. JamMon käyttöliittymä on suunniteltu lasten tekemien hahmotelmien 

perusteella aiemmin UMSIC-projektissa (Mazzone, Tikkanen, Read, Iivari, & Beale, 

2012). 

Erityishuomiona kohderyhmästä voidaan mainita, että osalla lapsista esiintyi 

erityispiirteitä, esimerkiksi eräs lapsista käytti kuulokojetta ja eräs lapsista vaikutti 

erittäin vilkkaalta. Lisäksi päiväkodeista voidaan mainita, että jokaisella päiväkodilla oli 

oma suuntautumisensa. Yksi käytettävyystestipaikaksi valikoitunut päiväkoti oli 

oululainen Saksanpähkinä, joka tarjoaa opetustaan suomeksi ja saksaksi (Päiväkoti 

Saksanpähkinä, N.d.). Toinen käytettävyystestauksiin valikoitu päiväkoti oli oululainen 

musiikkipäiväkoti Taikatahti, joka korostaa varhaiskasvatuksessaan musiikkikasvatuksen 

merkitystä (Taikatahti, 2016). Kolmanneksi päiväkodiksi valitsimme Oulun 

Englanninkielisen Leikkikoulun, English Speaking Playschool of Oulu, jonka yhtenä 

arvona on opettaa lapsille englannin kieltä (English Speaking Playschool of Oulu, N.d.). 

Käytettävyystestausten pitäminen päiväkotiympäristössä vei paljon enemmän resursseja 

kuin että olisimme pitäneet testit yliopistolla valmiissa laboratoriossa. Kävimme 

tutkimusryhmän kanssa aiemmin tutustumassa päiväkotien tiloihin, ja varsinaisena 

testipäivänä meidän käytössämme oli oma huone, jonne pystytimme tarvittavat välineet. 
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Käytettävyystestit kuvattiin kahdella videokameralla niiden analysointia varten. Toinen 

videokamera kuvasi lasta, hänen eleitään ja liikkeitään, toinen kamera kuvasi kohti 

matkapuhelinta, jossa lapsi pelasi JamMo-peliä. Kahta kamerakuvaa pystyi myöhemmin 

analysointivaiheessa tarkastelemaan rinnakkain, jolloin sai tarkan käsityksen testin 

kulusta. Päiväkotivierailuihin kuului myös lasten kanssa leikkimistä, haastatteluja ja 

muita aktiviteetteja, jotka liittyivät muiden tutkimusryhmäläisten tutkimuksiin. 

Päiväkotivierailuista kertyi yhteensä videomateriaalia noin kaksikymmentä tuntia, joista 

varsinaista käytettävyystestausta oli kuuden tunnin verran.  

3.3 Tutkimusaineisto ja sen analyysi 

Käytettävyystesteistä keräämämme materiaali koostui testihenkilön kanssa suoritetuista 

alku- ja loppuhaastatteluista (Liite A), kahdella kameralla tallennetuista 

käytettävyystesteistä ja tutkijajoukon tekemistä muistiinpanoista. Videomateriaalia 

tallentui noin kahdenkymmenen (20) tunnin verran, josta varsinaista 

käytettävyystestausmateriaalia on kuusi (6) tuntia. Tämän määrän voi tuplata, koska 

käytettävyystestauksia kuvattiin kahdella kameralla yhtä aikaa. Käytettävyystestit käytiin 

läpi tutkijaryhmän kanssa myöhemmin, jolloin litteroimme testit huolellisesti 

analysointia varten. Osaan materiaaliin ei tehty täydellistä litterointia, vaan pelkkä 

sisältöloki, johon oli koottu lasten tekemiset ja verbaaliset kommentit. 

Kameroiden sijoittelu vaati tutkijaryhmältä ennakkosuunnittelua. Testaustilanteet 

videoitiin kahdella pienellä videokameralla. Aluksi kameroista toinen kiinnitettiin 

jalustaan kuvaamaan testaajaa ylhäältä edestäpäin käyttämässä päätelaitetta toisen 

kameran ollessa käsikamerana kuvaajalla. Vaihdoimme myös käytettävyystestikertojen 

välissä välillä kameroiden paikkaa. 

Ennen varsinaisia käytettävyystestauksia teimme tutkijaryhmämme kanssa testattavalle 

tuotteelle Nielsenin heuristisen arvioinnin. Tämä asiantuntijamenetelmä antoi hyvän 

ymmärryksen tutkijoille käytettävyystestien kohteena olevasta pelistä. Tulokset 

heuristisesta evaluoinnista (Juntunen ja kumppanit, 2010) on osana tätä tutkimusta. 

Videomateriaalin analysoinnissa olen listannut ylös kaikki havaitut 

käytettävyysongelmat, ja tämän jälkeen suoritin niille Nielsenin vakavuusluokittelun 

(Nielsen, 1994). Yksilö- ja paritestauksessa havaittujen eroavaisuuksien analysoinnin tein 

käytettävyysongelmien listauksen pohjalta ja siinä käytin apuna myös kirjattuja 

havaintoja käytettävyystesteistä. 

3.4 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksen luotettavuus on oleellinen osa tieteellistä työtä, ja tutkijayhteisön 

sosiaalinen sopimus siitä, mitä tänään pidetään tieteellisenä tutkimuksena. (Eskola ja 

Suoranta, 1998, s. 209-210) Olen tarkastellut tutkimukseni luotettavuutta Eskolan ja 

Suorannan (1998) neljän kriteerin pohjalta. Näitä ovat uskottavuus (credibility), 

siirrettävyys (transferability), varmuus (dependability) ja vahvistuvuus (confirmability).  

Uskottavuudella tarkoitetaan sitä, että tutkijan on tarkistettava vastaavatko hänen 

käsitteellistyksensä ja tulkintansa tutkittavien käsityksiä (Eskola ja Suoranta, 1998, s. 

211). Tutkimuksessani otettiin huomioon luotettavuus monin tavoin tutkimuksen eri 

vaiheissa. Tutkijajoukkomme oli perehtynyt jo ennen käytettävyystestejä alan 

kirjallisuuteen käytettävyystestauksesta lasten kanssa, lisäksi allekirjoittanut tutki 
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kirjallisuutta huomattavasti lisää tehdessään kandidaatin tutkielmaa samasta aiheesta. 

Uskottavuutta lisää se, että ennen varsinaisia käytettävyystestejä teimme testisession 

käytettävyystestitilanteesta, johon osallistui testaajan roolissa tutkija itse. Testisession eli 

pilottitestauksen jälkeen testasimme vielä suunniteltua käytettävyystestausta tutkijan 

oman lapsen kanssa. Vasta tämän jälkeen olimme valmiita siirtymään kentälle 

päiväkotiympäristöön. Teimme päiväkoteihin aluksi tutustumiskäynnit ennen varsinaisia 

käytettävyystestejä. Tutustumiskäyntien ideana oli tehdä tuttavuutta päiväkodin lapsien 

kanssa leikkien ja laulaen, lisäksi annoimme päiväkodin henkilökunnalle kirjalliset 

lupalaput jaettavaksi lapsien vanhemmille (Liite B). Tutustumiskäyntien jälkeen 

valitsimme käytettävyystestaukseen osallistuvat lapset yhdessä päiväkotihenkilökunnan 

kanssa. Oli mukava huomata, että lapset tosiaan muistivat tutkijat myöhemmin 

tullessamme uudestaan päiväkotiin. Edellä mainittujen seikkojen lisäksi myös laaja, 

dokumentoitu tutkimusaineisto lisää tutkimukseni uskottavuutta. 

Siirrettävyydellä tarkoitetaan tulosten siirrettävyyttä toiseen kontekstiin. Tässä on 

huomioitavaa kuitenkin se, että tämä ei ole todellisuuden monimuotoisuudesta johtuen 

mahdollista (Eskola ja Suoranta, 1998, s. 211-212). Siirrettävyyttä lisää se, että tämä 

tutkimus on toteutettu lapsille luontaisessa ympäristössä, päiväkodissa. Tutkimuksen 

siirrettävyyttä lisää myös sen toteutus kolmessa eri tyyppisessä päiväkodissa – 

musiikkipäiväkodissa, kielellisessä päiväkodissa ja kansainvälisessä englanninkielisessä 

päiväkodissa, jossa oli useita eri kansalaisuuksia. Siirrettävyyttä heikentää se, että 

testattavasta musiikkipelistä käytettiin käytettävyystesteissä kolmea eri versiota, jotka 

olivat luonnollisesti toisistaan poikkeavia. Tämän olen kuitenkin ottanut huomioon 

tutkimukseni tuloksissa. Siirrettävyyttä heikentää myös se, että kesken tutkimuksen 

saatettiin testihenkilön käytössä ollut testilaite vaihtaa toiseen ja näin ollen lapsen piti 

aloittaa testaaminen uudestaan. 

Varmuus tarkoittaa luotettavuuden kriteerinä sitä, että otetaan huomioon tutkimukseen 

vaikuttavat tutkijan ennakko-oletukset (Eskola ja Suoranta, 1998, s. 212). Tämän 

tutkimuksen varmuutta lisää se, että suurimmalle osalle tutkijajoukosta lasten kanssa 

toimiminen oli jo entuudestaan tuttua. Tämän johdosta tutkijoiden mahdolliset ennakko-

odotukset lasten kanssa työskentelemisestä eivät varmasti liikaa poikenneet toisistaan. 

Allekirjoittaneella on ollut lisäksi lyhyt työkokemus päiväkotiympäristöstä, joten lasten 

kanssa toiminen ei ollut täysin vierasta. Ennen käytettävyystestejä lasten kanssa leikittiin 

ja jutusteltiin, joka saattoi rohkaista joidenkin lasten verbaalista antia. Varmuuden 

varmistamiseksi käytettävyystestauskertoja olisi voinut olla enemmän. Kaksitoista 

erillistä käytettävyystestiä mahdollistaa kuitenkin laajan tutkimusaineiston. Tulosten 

toistettavuus on vaikeaa, sillä lapset käyttäytyvät jokainen eri tavalla, ja tuloksiin 

vaikuttaa niin usea eri tekijä.  

Vahvistuvuus tarkoittaa sitä, että tehdyt tulkinnat saavat tukea toisista tutkimuksista 

(Eskola ja Suoranta, 1998, s. 212). Tutkimustulokset perustuvat aina aineistoon eivätkä 

tutkijan käsityksiin, vaikkakin tutkijan subjektiivinen käsitys on aina läsnä tutkimuksessa. 

Vahvistuvuutta lisää se, että kaikki käytettävyystestaukset litteroitiin tai niistä tehtiin 

sisältöloki, ja lasten tekemiset ja sanomiset analysoitiin myöhemmin. Tutkimus perustuu 

kevään 2010 ja syksyn 2010 käytettävyystestaustilanteisiin, joiden aikana osa tutkijoista 

vaihtui. Tutkijoiden vaihtuminen voikin vaikuttaa siihen, että osa tutkijoista analysoi 

lasten käyttäytymistä eri tavoin. Vahvistettavuutta pyrittiin lisäämään haastattelemalla 

lapsia käytettävyystestin jälkeen, jotta tutkijan omalle tulkinnalle tulisi myös lapselta 

vahvistus. Tämä oli hyödyllistä, vaikka usein loppuhaastattelut tuntuivatkin turhilta lasten 

keskittymisen kannalta. Tässä on otettava huomioon myös se seikka, että lapset haluavat 

miellyttää aikuisia, jonka johdosta haastattelutulokset eivät anna läheskään aina 

totuudenmukaisia tuloksia. 
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4. Käytettävyystestausten läpikäynti & tulokset 

Tässä kappaleessa esittelen käytyjä käytettävyystestejä sekä niiden tuloksia. 

Käytettävyystestejä suoritettiin kolmessa oululaisessa päiväkodissa, joista yksi oli 

kielellinen päiväkoti, toinen musiikkipäiväkoti ja kolmas kansainvälinen 

englanninkielinen päiväkoti. 

4.1 Yhteenvedot käytettävyystesteistä 

Tässä luvussa esitellään testattavalle tuotteelle tehty heuristinen arviointi sekä käydään 

yksityiskohtaisesti läpi kaikki käytettävyystestitilanteet ja listataan niissä esiintyneet 

käytettävyystestausongelmat. Käytettävyysongelmat avataan vielä myöhemmin 

kappaleessa 4.2 Havaitut käytettävyysongelmat. Tässä luvussa kuvaillaan myös lasten 

ääneenajattelua käytettävyystestitilanteessa. Alakappaleet on jaettu yksilötestauksiin, 

paritestauksiin ja lopuksi vielä yhteenvetoon, jossa kootaan yhteen käytettävyysongelmat 

ja ääneenajattelu. 

4.1.1 Nielsenin heuristinen arviointi 

Olen arvioinut havaittuja käytettävyysongelmia Nielsenin heuristisen arvioinnin (Nielsen 

1994) kautta, ja tämän myötä olen muodostanut taulukon Nielsenin vakavuusluokittelusta 

havaituille käytettävyysongelmalöydöksille. Nielsenin heuristinen arviointi eli 

kokemukseen perustuva arviointi on yksi käytetyimmistä arviointimenetelmistä 

käytettävyyden alalla (Jiménez, Lozada, & Rosas, 2016) ja siksi olen päätynyt kyseiseen 

asiantuntijamenetelmään. Heuristisen arvioinnin tarkoituksena on löytää 

käytettävyysongelmia testattavasta tuotteesta käyttämällä sitä. Ennen varsinaisia 

käytettävyystestejä teimme heuristisen asiantuntija-arvioinnin oman tutkijaryhmämme 

kanssa. Tämän koimme tärkeäksi, sillä sen avulla saimme arvokasta tietoa testattavan 

tuotteen sen hetkisestä tilasta, ja heuristisen arvioinnin avulla valmistauduimme tuleviin 

käytettävyystestauksiin lasten kanssa. Heuristisen arvioinnin lisäksi teimme myös 

pilottitestauksen, jossa testaajan roolissa oli tutkijaryhmän jäsen itse. 

Heuristinen arviointi on toiselta nimeltään Nielsenin muistilista, joka koostuu 

kymmenestä heuristiikasta. Seuraavaksi käyn läpi lyhyesti kyseiset kymmenen 

heuristiikkaa Nielsenin (1994) mukaan ja mukana on myös tutkijajoukkomme ajatuksia 

pelin silloisesta versiosta. 

1. Järjestelmän tilan näkyvyys (visibility of system status) 

 

Käyttäjän pitäisi aina pystyä nopeasti huomaamaan, että mitä järjestelmässä 

tapahtuu. (Nielsen 1994) Tästä ensimmäisestä heuristiikasta kirjattiin useita 

havaintoja ylös. Pelin aloituskuva koettiin liian staattiseksi eikä siitä välity 

käyttäjälle, että onko peli toiminnassa vai ei. Tästä aloituskuvasta voisi luulla, että 

laite vasta lataa sovellusta käyntiin. Aloitusruudussa tarjotaan eteen ovi, josta 

pitäisi osata painaa. Mutta pienen lapsen ollessa kyseessä, pitäisi hänelle antaa 

vihjeitä tähän toimintaan. Esimerkiksi ovi voisi hehkua tai nuotit voisivat heilua, 

koska käyttäjää täytyy informoida pelin olevan toiminnassa. Avautuvasta ovesta 

näkyy tällä hetkellä vain musta ruutu narisevan äänen kera, ja tämä koettiin 

synkäksi. (Juntunen, Karppinen, Kyllönen, Lindqvist, & Tikkanen, 2010, s. 11.) 
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Päävalikossa oleva talon kuva koettiin selkeäksi, mutta ikonit olisivat voineet olla 

irti taustasta ja olisivat voineet liikkua, jotta käyttäjälle annettaisiin viestiä 

toiminnoista ja siitä, että järjestelmä on päällä. Myös sävellys- ja laulupelin ikonit 

voisivat liikkua ja tulla esille paremmin taustasta. Sävellyksen toistaminen pitäisi 

loppua viimeisen asetetun ikonin jälkeen. Sävellyspelissä aikajanan tulisi 

vieriytyä liikkuvan merkin mukana automaattisesti. Sävellyspelin aikajanaa 

pystyy vierittämään sormella, mutta tähän ei anneta mitään vinkkejä. Myöskään 

pelissä olevan kaapin sisältöä pystyy vierittämään, mutta tästäkään 

toiminnallisuudesta ei anneta mitään vihjeitä. (Juntunen ja kumppanit, 2010, s. 

11) 

 

Pelissä palautteen annosta huolehtii oppaana toimiva Nalle. Nalle kertoo 

käyttäjälle sanoin onnistuneista operaatioista. Kun laulupelissä laulun äänitys 

alkaa, kertoo Nalle käyttäjälle äänityksen alkavan alkusoiton jälkeen. Laulamisen 

jälkeen Nalle antaa käyttäjälle hyvää palautetta sanoen, ”hyvin laulettu”, ja 

järjestelmä toistaa automaattisesti äänitetyn laulun. Laulun toistamisen jälkeen ei 

kuitenkaan tapahdu mitään, vaan peli jää staattiseen tilaan ilman toimintaohjetta. 

Käyttäjän täytyy itse painaa sinivalkoista poistumisnäppäintä päästäkseen pois 

laulutilasta. Kokonaisuudessaan peli ei anna paljoa visuaalisia vihjeitä 

navigoitaessa. Tila näyttää kokonaisuudessaan staattiselta eivätkä ikonit 

houkuttele, että niitä painettaisiin. (Juntunen ja kumppanit, 2010, s. 11) 

 

2. Järjestelmän ja reaalimaailman vastaavuus (match between system and the real 

world) 

 

Tuotteen pitäisi viestiä käyttäjän ymmärtämää kieltä, sillä ohjeistuksen tulisi olla 

tavallisesta elämästä tuttuja termejä. (Nielsen 1994) Tämä heuristiikka on 

mielenkiintoinen, sillä testattava peli ei sisällä lainkaan tekstiä. Tämä johtuu 

luonnollisesti siitä, että kohderyhmään kuuluvat 3–6-vuotiaat lapset eivät 

välttämättä osaa vielä lukea. Pelissä on oppaana virtuaalinen Nalle, joka opastaa 

käyttäjää ääneen. Nallen käyttämä kieli on kohderyhmälle sopivaa ja helposti 

ymmärrettävää. Nalle kertoo selkeästi pelin alkaessa mistä pelissä on kyse ja 

miten käyttäjä saa apua. Kuvallisia metaforia pelissä käytetään usein. Ovi on 

metaforana selkeä sisäänkäynnin merkki ja vastaa reaalimaailman ovea. 

Sävellyspelissä erilaiset ääni-ikonit ovat abstrakteja, ja käyttäjän täytyy niitä itse 

testata, jotta saisi selville millaisia ääniä ne tuottavat. Testattu järjestelmä on 

suomenkielinen, mutta eri lauluja voidaan laulaa myös englanniksi, saksaksi ja 

ranskaksi. Opas-Nalle puhuu ensimmäisessä versiossa ainoastaan suomea, mutta 

myöhemmissä versiossa myös Nallen puheet on käännetty ainakin englanniksi. 

(Juntunen ja kumppanit, 2010, s. 12) 

 

3. Käyttäjän hallinta ja vapaus (user control and freedom) 

 

Käyttäjän tulisi voida kokeilla tuotetta turvallisesti, ilman että siitä koituu 

suurempia ongelmia. Tuotteen käytön pitäisi olla käyttäjän määrättävissä. 

(Nielsen 1994) Pelissä on yhtenä päävalikon vaihtoehtona kaappi, johon käyttäjä 

voi tallentaa laulamiansa tai säveltämiänsä kappaleita, ja josta näitä kappaleita 

voidaan myös kuunnella. Kaapista ei voi poistaa kappaleita, sinne voi ainoastaan 

tallentaa niitä. Tästä herääkin kysymys, että pitäisikö 3–6-vuotiaalla lapsella olla 

mahdollisuus poistaa tekemiään kappaleita? Tällöin kappaleita pystyi poistamaan 

ainoastaan aikuinen erillisen ohjelman kautta, mutta pelissä itsessään ei ollut 

tallennettujen sävelmien/laulujen poistamisen mahdollisuutta. Kaappi sisälsi 



27 

ikoneita laulu- ja sävellyspeleistä, joita painamalla kyseinen kappale valittiin. 

Pelin ensimmäisessä versiossa käyttäjällä ei ollut mahdollisuutta valita omaa 

ikonia tallennettavalle kappaleelle, mutta myöhempään versioon tämä 

mahdollisuus lisättiin. (Juntunen ja kumppanit, 2010, s. 12) 

 

4. Johdonmukaisuus ja standardit (consistency and standards) 

 

Tuotteen antamien viestien ja toimintojen tulisi olla yhtenäisiä eikä käyttäjän 

tarvitsisi jäädä miettimään, että mitä mikäkin nappi tarkoittaa. Olemassa olevia 

standardeja tulisi noudattaa suunniteltaessa käyttöliittymää. (Nielsen 1994) 

Tämän heuristiikan kautta tuotteesta löytyi hyviä havaintoja. Sävellyspelin vihreä 

painike ei ollut standardin mukainen play-painike, eikä sitä selitetty käyttäjälle. 

Lisäksi play-nappi hukkui taustamaisemaan värinsä ansiosta. Pelissä oli yleisesti 

painikkeet aseteltu sattumanvaraisiin paikkoihin, esimerkiksi päävalikon 

vaikeuden valinta -painike on irrallinen ja epäloogisessa paikassa talokuvan 

ulkopuolella. Laulupelistä puuttui kokonaan stop- ja play-nappi, vaikka 

sävellyspelissä oli sellaiset. Pelissä ei ollut yhtenäistä poistumispainiketta, vaan 

esimerkiksi aluksi poistumispainikkeena oli talon kuva. Painikkeiden ympärille 

toivottiin myös ääriviivoja, jotta niiden merkitys erottuisi. Osa painikkeista oli 

kuitenkin reunustettu ääriviivoilla vapaalla kädellä ja osa oli selvästi piirretty 

tietokoneella. (Juntunen ja kumppanit, 2010, s. 12) 

 

5. Virheiden estäminen (error prevention) 

 

Huolellisen suunnittelun tarkoituksena olisi estää virheiden syntymistä ja 

toistumista. (Nielsen 1994) Oppaana toimivan Nallen tarkoitus pelissä on antaa 

ohjeita ja myös ehkäistä virheiden syntyminen. Tekstiohjeiden sijaan Nalle 

tavallaan lukee ohjeita ääneen käyttäjälle. Laulupelissä käyttäjä ei saa visuaalista 

palautetta siitä, milloin laulaminen tulisi aloittaa. Lapsi voi aloittaa laulamisen jo 

alkusoiton päälle, koska siinä on usein sama melodia kuin kappaleen säkeistössä. 

(Juntunen ja kumppanit, 2010, s. 13) 

 

6. Tunnistaminen muistamisen sijaan (recognition rather than recall) 

 

Käyttäjän ei tulisi opetella ulkoa toimintoja tai asioita, vaan ne tulisi olla helposti 

pääteltävissä. Käyttöliittymän toiminnot tulisi olla loogisia, ja ohjeistukset tulisi 

olla näkyvillä vai ainakin helposti saatavilla. (Nielsen 1994) Pelissä painikkeet ja 

niiden toiminnot ovat piilossa, ja käyttäjän oletetaan tietävän mikä on minkäkin 

painikkeen toiminto. Käyttäjän tulisi tunnistaa painikkeen muodosta painikkeen 

toiminto. Valitessa omaa kappalettaan kaapista käyttäjän täytyy muistaa, että 

millainen ikoni oli hänen laulamassaan kappaleessa pelin aloitusvaiheessa. Tämä 

on pienelle lapselle vaikea tehtävä. Sävellyspelin tallentamisen jälkeen puolestaan 

kaappiin ilmestyy tallennuskuvakkeeksi satunnainen objekti sävellyspelin 

silloisesta maisemasta. Tämä objekti saattaa olla huomattavan vaikea tunnistaa 

vastaamaan omaa sävellystään. (Juntunen ja kumppanit, 2010, s. 13) 

 

7. Käytön joustavuus ja tehokkuus (flexibility and efficiency of use) 

 

Tuotteen käytön tulisi olla tehokasta niin aloittelijalle kuin kokeneemmallekin 

käyttäjälle. Käyttäjän tulisi voida räätälöidä tuotetta itselleen sopivaksi. (Nielsen 

1994) Pelin ainoaksi käyttöä nopeuttavaksi toimenpiteeksi havaittiin se, että 

Nallen antaman ohjeistuksen voi pysäyttää painamalla Nallen kuvaa sen tullessa 
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esiin. Tällöin Nalle lopettaa puheensa, ja poistuu ylänurkkaan alkutilanteeseen. 

Kokeneemmat käyttäjät voivat turhautua ohjeita joka välissä kertovaan Nalleen. 

Tuotteen käyttö olisi tehokkaampaa, mikäli viiveet painikkeiden painamisen 

jälkeen olisivat pienempiä. Joissakin painikkeissa viive on niin pitkä, että 

painiketta helposti painaa useaan kertaan ja tällöin ohjelma saattaa jumiutui. 

(Juntunen ja kumppanit, 2010, s. 13) 

 

8. Esteettinen ja minimalistinen suunnittelu (aesthetic and minimalist design) 

 

Tuotteessa tulisi olla vain asiaan olennaisesti liittyvää tietoa esillä ja tyylin tulisi 

olla yhtenäistä. Kaikki ylimääräinen asiaan liittymätön sisältö saattaa häiritä 

käyttäjää. (Nielsen 1994) Koska kyseessä on lapsille suunnattu peli, tulisi pelin 

painikkeiden olla väritykseltään yksinkertaisempia, pelkistetympiä ja iloisempia. 

Painikkeet voisivat paremmin myös ilmentää niiden sisältöä. Oppaana olevan 

Nallen ohjeet jäävät useimmiten liian suppeiksi. Nalle ilmestyy aloitusvalikkoon 

liian suurena, jolloin se peittää osan pelin toiminnoista. Sävellyspelissä puolestaan 

Nalle alkaa opastaa jo ennen kuin sävellysmaisema ehtii avautua ja painikkeet 

tulla näkyviin. Käyttäjä ei ehdi tässä keskittyä visuaalisesti avautuvaan näkymään, 

kun Nalle alkaa kertoa jo ohjeitaan. Värimaailma ei myöskään ole tyyliltään 

samanlainen eri osissa peliä. (Juntunen ja kumppanit, 2010, s. 13) 

 

9. Virhetilanteiden tunnistaminen ja diagnosoiminen, ja virheistä palautuminen 

(help users recognise, diagnose, and recover from errors) 

 

Virheilmoitusten tulisi olla kieleltään yksinkertaisia, niistä tulisi ilmetä ongelma 

ja esittää siihen ratkaisu. (Nielsen 1994) Tässä pelissä virheilmoituksia ei tule 

lainkaan. Mikäli pelissä tapahtuu jotain odottamatonta, se vain lakkaa toimimasta 

tai kaatuu. Pelissä ei luonnollisesti voi tullakaan virheilmoituksia, sillä 

kohderyhmän lapset eivät yleensä osaa lukea. Tässä olisi voitu hyödyntää Nallea 

kertomaan, jos virhetilanteet ovat esimerkiksi käyttäjästä riippuvaisia. (Juntunen 

ja kumppanit, 2010, s. 14) 

 

10. Opastus ja dokumentaatio (help and documentation) 

 

Ohjeet ovat usein välttämättömiä käyttäjälle, ja niiden tulisi olla helposti 

saatavilla ja nopeasti etsittävissä. (Nielsen 1994) Tässä pelissä Nalle toimii 

käyttöohjeiden tilalla. Tämän johdosta käyttäjä voi olettaa, että Nallen opasteet 

olisivat selkeitä ja kattavia. Nallen tulisi kertoa kaikki sen hetkiseltä näytöltä 

löytyvät toiminnot. Tätä arviota tehdessä Nallen ohjeet eivät olleet täysin kattavat 

eikä niissä mainittu kaikkia toimintoja, mitä missäkin näyttötilassa pystyi 

tekemään. Nalle on siinä mielessä hyvin toteutettu, että se on pelin jokaisessa 

ruudussa auttamassa, mikäli käyttäjä kokee tarvitsevansa apua. Käyttäjän tarvitsee 

vain painaa Nallen kuvaketta oikeasta yläkulmasta. (Juntunen ja kumppanit, 2010, 

s. 14) 

4.1.2 Yksilötestaukset 

Testi 1, viikko 12/ 2010 

Ensimmäinen käytettävyystesti pidettiin viikolla 12 vuonna 2010. Käytettävyystestiin 

osallistui 6-vuotias poika. Testi suoritettiin yksilötestauksena oululaisessa kielellisessä 

päiväkodissa. Käytettävyystestausmenetelmänä tässä testissä käytettiin aktiivista 
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väliintulon ja ääneenajattelua. Ensimmäiset neljä käytettävyystestiä on suoritettu 

käytettävyys-testauksen kurssille.  

Lapsi halusi säveltää, eikä hän halunnut laulaa ollenkaan. Testi sujui aluksi ongelmitta, 

mutta lapsi ei lopulta kyennyt keskittymään peliin. Lapsi vaikutti erittäin vilkkaalta. Lapsi 

ei jaksanut enää keskittyä, kun peli ei sujunut täysin suunnitelmien mukaan. Pelissä 

esiintyvät ohjelmistovirheet häiritsivät ja saivat lapsen menettämään mielenkiinnon peliin 

lopulta lähes kokonaan. Tässä pelin versiossa tallennusvalikko oli korvattu 

liikennevaloilla, jossa vihreästä valosta voitiin tallentaa laulu tai sävellys. Punaisesta 

valosta tallennusta ei suoritettu. Lapsi ei ymmärtänyt mitä pelin liikennevalot tarkoittavat, 

eikä hän jaksanut kuunnella ohjeita lukevan Nalle-oppaan ohjeita, jotka olivat liian 

monimutkaiset. Lopulta lapsi roikkui jo ovenkahvassa ja oli jo lähdössä pois, mutta 

ohjaaja ilmoitti, että lapsen pitäisi vielä jaksaa tehdä lyhyt loppuhaastattelu. 

Loppuhaastattelu tuntui heti ensimmäisessä testissä turhalta, sillä lapsi ei yksinkertaisesti 

jaksanut keskittyä. 

Käytettävyystestissä ilmeni 8 käytettävyysongelmaa: 

1. Lapsi ei kosketa Ovea 

2. Äänet pätkivät 

3. Poistumisnappi ei toimi 

4. Musiikki tallentui epäsynkronisesti 

5. Lapsi sulki pelin eikä se käynnisty enää uudestaan 

6. Liikennevalot ovat hyvin sekavat 

7. Viallinen kuvake sävellyspelissä 

8. Kuvakkeita on vaikea siirtää sävellyspelissä 

 

Ääneenajattelu tuotti hyvin tuloksia tässä käytettävyystestissä. Lapsi oli rohkea eikä 

ujostellut aikuisia. Itsenäisiä verbaalisia kommentteja ilman aikuisen väliintuloa tuli 12, 

mutta väliintulon kanssa tämä määrä lähes tuplaantui. Aktiivinen väliintulo käytännössä 

tarkoitti sitä, että aikuinen esitti kysymyksen ja lapsi vastasi siihen. Lapsi vastasi yleensä 

aina, ja kommenttien määrä onkin verrannollinen siihen, kuinka usein lapselta kysyttiin 

kysymyksiä.  

Testi 2, viikko 12/2010 

Toinen käytettävyystesti pidettiin viikolla 12 vuonna 2010, ja siihen osallistui 6-vuotias 

tyttö. Testi suoritettiin yksilötestauksena oululaisessa kielellisessä päiväkodissa. 

Käytettävyystestausmenetelmänä tässä testissä käytettiin aktiivista väliintuloa ja 

ääneenajattelua.  

Lapsi vaikutti ujolta, varovaiselta ja rauhalliselta, mutta hieman yllättäen hän nautti 

laulamisesta ja omien laulujen kuuntelemisesta. Pelissä virtuaalioppaana toimivan Nallen 

kehut olivat myös lapsen mieleen. Vaikutti, että lapsi saa peliltä juuri sitä mitä kaipaa, 

kehuja ja rohkaisua. Lapsi hymyili useita kertoja pelatessa ja hänen jalat heiluivat 

innokkaasti. Lapsi ei edes yrittänyt pelata sävellyspeliä, vaan hän halusi laulaa koko ajan. 

Pelissä esiintyneet ohjelmistovirheet harmittivat lasta, mutta hän ei antanut niiden 

vaikuttaa pelaamiseen, vaan hän halusi laulaa aina lisää. Lapsi kuunteli omaa lauluaan ja 

lauloi sen päälle. Hän ei välttämättä aluksi tiedostanut tämän nauhoitteen olevan hänen 

omaa lauluaan. Liikennevalojen tallennusvalikko tuotti jälleen vaikeuksia. Lapsen 

persoonallisuus tuli hyvin esiin hänen pelatessa peliä ja lapsi vaikutti kiltiltä ja 

tunnolliselta. Lapsi odotti kiltisti loppuhaastattelun ajan paikoillaan, mutta itse haastattelu 
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ei ollut kovin antoisa, sillä lapsella ei ollut oikeastaan mitään sanottavaa tuotteesta. Lapsi 

vastasi annettuihin kysymyksiin yksittäisin sanoin. 

Käytettävyystestissä ilmeni 12 käytettävyysongelmaa: 

1. Lapsi painaa aloitusvalikoista ensimmäisenä Kaappia 

2. Lapsi ei löydä poistumisnappia, koska se on talon kuva 

3. Äänet pätkivät 

4. Musiikki tallentui epäsynkronisesti 

5. Peli jumiutui 

6. Lapsi laulaa toistotilan mukana 

7. Viallinen kuvake sävellyspelissä 

8. Kuvakkeita on vaikea siirtää sävellyspelissä 

9. Raidalle siirtämisen merkitys ei ole selvillä 

10. Liikennevalot ovat hyvin sekavat 

11. Nalle ei toiminut oikein, toiminta jumitti 

12. Peli alkaa pätkiä ollessa liian kauan päällä 

 

Ääneenajattelu tässä testitilanteessa sujui myös hyvin. Tämä testikerta tuotti eniten sekä 

verbaalisia kommentteja että käytettävyysongelmalöydöksiä. Verbaalisia kommentteja 

tuli ilmi aikuisen aktiivisen väliintulon kanssa jopa 67, mutta ilman väliintuloa ainoastaan 

kahdeksan kappaletta. Tämä kertoo hyvin siitä, että lapset eivät itsenäisesti puhu 

käytettävyystestin aikana. Testaajana toimiva lapsi piti selvästi aikuisen kanssa 

puhumisesta, joten aktiivista väliintuloa käytettiin paljon. Aktiivinen välintulo vaikutti 

kommenttimäärien korkeaan lukumäärään.  

Testi 3, viikko 13/2010 

Kolmas käytettävyystesti pidettiin viikolla 13 vuonna 2010, ja siihen osallistui 6-vuotias 

tyttö. Testi suoritettiin yksilötestauksena oululaisessa kielellisessä päiväkodissa. 

Käytettävyystestausmenetelmänä tässä testissä käytettiin aktiivista väliintuloa ja 

ääneenajattelua.  

Lapsi oli kaksikielinen, äärimmäisen ujo eikä puhunut oma-aloitteisesti juuri mitään. 

Tämä ei koitunut haitaksi, vaan käytetyn testausmenetelmän avulla löydettiin silti 

yhdeksän käytettävyysongelmaa. Tallennetun materiaalin perusteella kyettiin 

analysoimaan tytön eleitä ja liikkeitä. Tyttö esimerkiksi yritti painaa pelin 

kosketusnäyttöä voimakkaammin, jopa kahdella kädellä, kun painikkeet eivät meinanneet 

toimia. Tyttö oli niin ujo, että ei halunnut laulaa laulupelin mukana ollenkaan. 

Sävellyspeli ja siitä kuuluvat äänet olivat kuitenkin hänen mieleen, ja testaus voitiin 

suorittaa hänen kanssaan. Peli kaatui useaan kertaan ja Nalle-opas tuli puhumaan kesken 

pelin, ja tämä ärsytti selvästi lasta. Myös pelissä esiintyneet ohjelmistovirheet harmittivat 

lasta. Loppuhaastatteluun tyttö vastasi joko nyökkäämällä tai ravistelemalla päätään, 

joten se ei ollut erityisen antoisa. Tällaisestakin haastattelusta saatiin kuitenkin 

varmennuksia lasten viihtymiseen. Lapselta kysyttiin, että pitikö hän pelistä, ja hän 

nyökkäsi. Lapsen reaktioihin tulee kuitenkin suhtautua varauksella, sillä hän ei 

välttämättä osaa ilmaista kritiikkiä aikuisia kohtaan (Hanna ja kumppanit, 1997). 

Käytettävyystestissä ilmeni 8 käytettävyysongelmaa: 

1. Lapsi painaa aloitusvalikosta ensimmäisenä Kaappia 

2. Lapsi valitsee laulun, jota ei pitäisi pystyä valitsemaan 

3. Kuvakkeita on vaikea siirtää sävellyspelissä 
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4. Liikennevalot ovat hyvin sekavat 

5. Nalle ei toiminut oikein, toiminta jumitti 

6. Peli jumiutui 

7. Nalle ärsyttää 

8. Laulun toistaminen ei onnistunut 

 

Ääneenajattelu tämän lapsen kanssa ei onnistunut. Lapsi oli hyvin ujo ja hiljainen eikä 

halunnut puhua. Erityisen huomioitavaa on, vaikka verbaalisia kommentteja aktiivisen 

väliintulon kanssa ilmeni vain kymmenen kappaletta, käytettävyysongelmia löytyi silti 

kahdeksan. Tämä kertoo, että verbaaliset kommentit eivät välttämättä ole yhteydessä 

löydettyjen käytettävyysongelmien määrään. Tämän lapsen kanssa aktiivinen väliintulo 

ei saanut aikaan verbaalisia kommentteja. Vaikka ohjaaja kysyi lapselta, hän harvoin 

vastasi kysymyksiin. Lapsen ujous ja hiljaisuus herätti epäilyksiä lapsen kielen 

ymmärtämisestä, sillä lapsi oli kaksikielinen. Kaksikielisyys huomioitiin 

kommunikaatiossa lapsen kanssa. Lapsen kanssa kommunikoidessa yritettiin käyttää 

hänen toista äidinkieltään, mutta tällä ei ollut vaikutusta verbaalisten kommenttien 

määrään. Tästä voidaankin todeta, että lasta ei voi pakottaa ajattelemaan ääneen 

(Höysniemi ja kumppanit, 2003). 

Testi 4, viikko 13/2010 

Neljäs käytettävyystesti pidettiin viikolla 13 vuonna 2010, ja siihen osallistui 5-vuotias 

tyttö. Testi järjestettiin yksilötestauksena oululaisessa kielellisessä päiväkodissa. 

Käytettävyystestausmenetelmänä tässä testissä käytettiin aktiivista väliintuloa ja 

ääneenajattelua.  

Pelissä esiintyi tällä kertaa huomattavan paljon ongelmia. Lapsen ujostelu oli vähäistä ja 

lapsi halusikin sekä säveltää että laulaa lauluja. Lapsi oli rohkea ja kertoi osaavansa 

soittaa soittimia sekä laulaa myös. Oli huomionarvoista, että loppukyselyssä lapsi vastasi 

kaikkiin esitettyihin kysymyksiin myönteisesti. Vaikka peli kaatui moneen kertaan, ja 

vaikeuksia esiintyi jokaisessa vaiheessa, lapsi ei kokenut pelissä olevan mitään vikaa.  

Lapsi pelaisi omien sanojensa mukaan peliä myös uudestaan. Myönteisyys saattoi johtua 

halusta miellyttää aikuisia, mutta myös siitä, että lapsi vain piti laulamisesta niin paljon, 

jolloin pelissä esiintyneet ohjelmistovirheet ja jumiutumiset eivät häntä häirinneet. 

Kukapa laulamisesta pitävä lapsi vastaisi kielteisesti kysymykseen, jossa kysytään 

haluaisiko hän laulaa uudelleen. Loppuhaastattelun hyödyllisyys tuli pohdittavaksi, ja 

arvioitiin ettei missään näistä neljässä pidetyssä testissä loppuhaastattelut olisivat 

tuottaneet kannattavia tuloksia. 

Käytettävyystestissä ilmeni 11 käytettävyysongelmaa: 

1. Nalle ei toimi käynnistyksen jälkeen 

2. Lapsi laulaa toistotilan mukana 

3. Musiikki tallentui epäsynkronisesti 

4. Äänen säätäminen aiheuttaa äänen pätkimisen 

5. Raidalle siirtämisen merkitys ei ole selvillä 

6. Äänet pätkivät 

7. Kuvakkeita on vaikea siirtää sävellyspelissä 

8. Peli jumiutui 

9. Lapsi ei löydä Kaapista omia kappaleitaan 

10. Lapsi ei osaa rullata hyllyjä Kaapista 

11. Lapsi ei kuule omaa ääntään laulupelin tallenteelta 
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Lapsi puhui käytettävyystestin aikana oma-aloitteisesti kolme kertaa, mutta aktiivisen 

väliintulon kanssa verbaalisia kommentteja kirjattiin 31 kappaletta. Lapsi vastasi aina 

ohjaajan esittämiin kysymyksiin. Ääneenajattelu yksistään olisi ollut lähes hyödytön tässä 

käytettävyystestissä, mutta aktiivisen väliintulon ansiosta verbaalisten kommenttien 

määrä yli kymmenkertaistui.  

Testi 5, viikko 39/2010 

Viides käytettävyystesti pidettiin syksyllä, viikolla 39 vuonna 2010, ja siihen osallistui 6-

vuotias poika. Testi suoritettiin yksilötestauksena oululaisessa kansainvälisessä 

päiväkodissa. Käytettävyystestausmenetelmänä tässä testissä käytettiin aktiivista 

väliintuloa ja ääneenajattelua.  

Tässä vaiheessa tutkimusprojektia tutkijajoukko vaihtui osittain. Jokaisella tutkijalla oli 

nyt oma tutkimusaiheensa, jota he tutkivat testikertojen aikana. Musiikkipeliä kehitettiin 

kehitystiimin toimesta edellisten käytettävyystestien jälkeen, joten tästä testikerrasta 

lähtien pelin versio on eri. Peli käyttäytyi välillä huomattavan poikkeuksellisesti, mikä on 

otettu huomioon ongelmia analysoidessa. Pelissä ilmeni heti versio-ongelmia, ja peli 

jumiutuikin alle minuutissa. Peli saatiin kuitenkin alkuvaikeuksien kautta toimimaan 

varapuhelimella. Vaikka pelistä oli tässä vaiheessa uusi versio, silti samat tutut ongelmat 

esiintyivät testauksessa. Lapsi oli näppärä käsistään ja oli selvästi harjaantunut 

kosketusnäyttöjen kanssa. 

Käytettävyystestissä ilmeni 8 käytettävyysongelmaa: 

1. Peli jumiutui 

2. Peli valitsi laulun, vaikka lapsi ei painanut laulukuvaketta 

3. Äänet pätkivät 

4. Laulun toistaminen ei onnistunut 

5. Lapsi laulaa toistotilan mukana 

6. Sävellyspelin kuvakkeista ei kuulu ääntä, sillä lapsi ei osaa tekniikkaa 

7. Kuvakkeita on vaikea siirtää sävellyspelissä 

8. Kaapin sävellys ei sisällä ääniä, raita on tyhjä 

 

Lapsi ei kommunikoinut ääneen juuri lainkaan, vaan kysyttäessä hän osoitti puhelinta eri 

kohdista näyttöä. Lapsi reagoi ohjaajan kysymyksiin kuitenkin lähes aina. Ainoastaan 

kerran lapsi puhui oma-aloitteisesti käytettävyystestin aikana, ja tällöinkin kyseessä oli 

yksittäinen sana. Aktiivisen väliintulon kanssa verbaalisia kommentteja saatiin 

kahdeksan kappaletta. Kysyttäessä lapselta mikä pelissä oli vaikeaa, vastasi hän: ”Vähän 

vaikeaa”. Tämä kuvastaa hyvin lasten vastausten epämääräisyyttä.  

Testi 6, viikko 40/2010 

Kuudes käytettävyystesti pidettiin viikolla 40 vuonna 2010, ja siihen osallistui 6-vuotias 

poika. Testi suoritettiin yksilötestauksena oululaisessa musiikkipäiväkodissa. 

Käytettävyystestausmenetelmänä tässä testissä käytettiin aktiivista väliintuloa ja 

ääneenajattelua.  

Peli jumiutui jälleen välittömästi, ja pelissä esiintyneet satunnaiset virhetilanteet ja 

kaatumiset vaikeuttivat testitilannetta entisestään. Alussa oli pieniä 

käynnistymisvaikeuksia, sillä ohjaajalla meni 5 minuuttia ajasta siihen, että hän sai 

selvitellä jumiutunutta peliä. Tällä kertaa lapselle tuotti vaikeuksia kuvakkeen siirtäminen 

sävellyspelin raidalle. Lapsi ei ollut harjaantunut kosketusnäyttölaitteiden käytössä, sillä 
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Drag & Drop -tekniikka tuotti lapselle hankaluuksia. Ohjaaja antoi lapselle vinkkejä, mitä 

tilanteessa pitäisi tehdä, ja tämän jälkeen lapsi suoriutuikin paremmin. Lapselle annettiin 

kosketusnäyttöihin tarkoitettu stylus-kynä, jonka jälkeen raidalle vetäminen sujui 

vaivattomammin. 

Käytettävyystestissä ilmeni 6 käytettävyysongelmaa: 

1. Peli jumiutui 

2. Laulun toistaminen ei onnistunut 

3. Laulusta ei voi poistua 

4. Äänet pätkivät 

5. Kuvakkeita on vaikea siirtää sävellyspelissä 

6. Musiikki tallentui epäsynkronisesti 

 

Lapsen ensimmäinen kommentti jo pelin aloitusruudussa oli: ”Miten tätä pelataan?”. 

Lapsi vaikutti aluksi epävarmalta eikä uskaltanut koskea peliin, mutta ohjaajan rohkaistua 

hän nopeasti tottui käyttämään peliä. Lapsi toi ilmi kahdeksan verbaalista kommenttia 

oma-aloitteisesti ja aktiivisen väliintulon myötä tämä määrä nousi 31 kommenttiin. Tällä 

testikerralla lapsi oli keskimääräistä puheliaampi. Lapsi puhui luontevasti ohjaajan kanssa 

koko käytettävyystestin ajan.  

Testi 7, viikko 40/2010 

Seitsemäs käytettävyystesti pidettiin viikolla 40 vuonna 2010, ja siihen osallistui 5-

vuotias tyttö. Testi suoritettiin yksilötestauksena oululaisessa musiikkipäiväkodissa. 

Käytettävyystestausmenetelmänä tässä testissä käytettiin aktiivista väliintuloa ja 

ääneenajattelua.  

Lapsi ei vaikuttanut innostuneen pelistä ja tämä näkyikin selvästi sekä ääneenajattelun 

määrässä että löytyneissä käytettävyysongelmissa. Tällä testikerralla löytyi vähiten 

käytettävyysongelmia, ainoastaan neljä kappaletta. Pelissä ilmeni paljon ongelmia. 

Käytettävyystestin aikana kokeilimme yhteensä kolmea eri puhelinta, sillä kaikki 

puhelimet jumiutuivat välillä. Lapsi oli englanninkielinen, joten pelin kieli vaihdettiin 

englanniksi. Kielen vaihto tuotti ongelmia pelin toimivuudessa, sillä ainoastaan osa 

pelistä oli käännetty englanniksi. Lapsi oli rohkea ja esitti vastakysymyksiä ohjaajalle, 

kuten ”Do you mean that one?” Tässä tapauksessa myös loppuhaastattelu meni hyvin, ja 

siitä saatiin hyviä kommentteja. Tämä oli lähes ainoita kertoja, jolloin lapsi uskalsi antaa 

kritiikkiä peliin liittyen: ”I didn’t like the bear”, sanoi lapsi oppaana toimivasta nallesta. 

Käytettävyystestissä ilmeni 4 käytettävyysongelmaa: 

1. Pelin kielin vaihto ei onnistunut 

2. Laulun toistaminen ei onnistunut 

3. Peli valitsi laulun, vaikka lapsi ei painanut laulukuvaketta 

4. Kuvakkeita on vaikea siirtää sävellyspelissä 

 

Lapsen rohkeudesta huolimatta tässä testissä verbaalinen kommentointi jäi kuitenkin 

vaisuksi. Lapsi puhui oma-aloitteisesti neljä kertaa, ja aktiivisen väliintulon yhteydessä 

määrä nousi 14 verbaaliseen kommenttiin. Myös havaitut käytettävyysongelmat jäivät 

tällä kerralla huomattavasti muita kertoja alhaisimmiksi. Lapsen suhtautuminen peliin oli 

jokseenkin negatiivinen, eikä hän vaikuttanut nauttivan testitilanteesta, joka varmasti 

vaikutti tämän testin löydöksiin. 
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Testi 8, viikko 40/2010 

Kahdeksas käytettävyystesti pidettiin viikolla 40 vuonna 2010, ja siihen osallistui 5-

vuotias poika. Testi suoritettiin yksilötestauksena oululaisessa musiikkipäiväkodissa. 

Käytettävyystestausmenetelmänä tässä testissä käytettiin aktiivista väliintuloa ja 

ääneenajattelua.  

Peli käynnistettiin ja lapsi sai puhelimen käteensä, ja jo heti aluksi tuli selväksi, että lapsi 

ei ollut kiinnostunut pelistä yhtään, eikä hän halunnut sitä pelata. Lapsi toi selvästi ilmi 

sen, ettei hän ole kiinnostunut pelistä, jonka lisäksi peli kaatui. Lopetimme 

käytettävyystestauksen välittömästi lapsen omasta pyynnöstä. Testitilanteessa pitää aina 

huomioida lapsen tahto; mikäli lapsi haluaa lopettaa pelaamisen, hän voi tehdä sen, 

milloin vain ilman erillistä syytä. Tämä testikerta jätetään huomioimatta tutkimuksessa. 

4.1.3 Paritestaukset 

Testi 9, viikko 41/2010 

Yhdeksäs käytettävyystesti pidettiin viikolla 41 vuonna 2010, ja siihen osallistuivat 6-

vuotias poika ja 6-vuotias tyttö. Testi suoritettiin paritestauksena oululaisessa 

kansainvälisessä päiväkodissa. Käytettävyystestausmenetelmänä tässä testissä käytettiin 

vertaisopetusta.  

Pelistä oli kehitetty jälleen uusi versio. Uudesta versiosta oli poistettu pahimpia suuria 

kaatumisia. Toiminnallisuus ei pelissä juuri muuttunut. Aluksi vertaisopetukseen valittu 

opettaja-lapsi suoritti oman yksilötestauksensa, jossa hän opetteli käyttämään ohjelmaa. 

Varsinainen vertaisopetus järjestettiin vasta seuraavalla viikolla, sillä epäiltiin ettei lasten 

keskittyminen ei kestäisi kahta käytettävyystestiä peräkkäin samana päivänä. Oppilas-

lapsi ja opettaja-lapsi olivat kavereita ja heillä vaikutti olevan hauskaa yhdessä. Oppilas-

lapsen jalat heiluivat ja pari nauroi vapautuneesti koko testauksen ajan. Lapsesta oli 

selvästi hauskaa toimia opettajana, ja hän omaksui opettajan roolin heti. Esimerkki 

käydystä dialogista: 

Opettaja-lapsi: ”Mitä tuosta tapahtuu?”  

Oppilas-lapsi: ”En minä tiedä.” 

Opettaja-lapsi: ”Mikä (laulu) otettais?” 

Käytettävyystestissä ilmeni 7 käytettävyysongelmaa: 

1. Lapsi yrittää koskettaa Ovea 

2. ”Lohikäärme ei mahdu raidalle!” 

3. Äänet pätkivät 

4. Peli jumiutui 

5. Nallen puhetta ei saa keskeytettyä 

6. Musiikki tallentui epäsynkronisesti 

7. Peli kaatui siirrettäessä kuvaketta liikkuvalle raidalle 

 

Oppilas-lapsesta oli kuitenkin hyvin vaivaannuttavaa kuunnella omaa laulua. Hän kertoi 

haastattelussa, että oli kivaa kuunnella omaa laulua, mutta ei halunnut kuitenkaan laulaa 

uudestaan. Loppuhaastattelu vaikutti olevan lapsille se kurjin juttu, ja niiden hyötyä 

epäiltiin tutkimusryhmässä. Tässä testikerrassa yksittäiset käytettävyysongelmat jäivät 

vähäisiksi muihin testikertoihin verrattuna. Lasten välinen vuorovaikutus toimi hyvin, 
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sillä verbaalisia kommentteja saatiin kerättyä yhteensä 50 ilman aikuisen väliintuloa. 

Loppuun opettajan roolissa oleva lapsi totesi testattuaan JamMoa jo toiseen kertaan: ”mä 

haluan pelata jotain toista peliä”. 

Testi 10, viikko 41/2010 

Kymmenes käytettävyystesti pidettiin viikolla 41 vuonna 2010, ja siihen osallistuivat 

kaksi 6-vuotiasta tyttöä. Testi suoritettiin yksilötestauksena oululaisessa kansainvälisessä 

päiväkodissa. Käytettävyystestausmenetelmänä tässä testissä käytettiin vertaisopetusta.  

Tässä testissä tuli ilmi lasten keskittymiskyky ja sen rajallisuus. Keskittymiskykyä häiritsi 

selvästi myös pelissä vastaan tulleet ongelmat. Lasten keskittyminen herpaantui nopeasti, 

jo 20min jälkeen, jonka jälkeen testaaminen hankaloitui. Lapset olivat levottomia eivätkä 

meinanneet pysyä tuoleissaan. Käytettävyystestin jälkeen oppilaslapsi vastasi 

loppuhaastattelussa jokaiseen esitettyyn kysymykseen kielteisen vastauksen ”no” ja lähti 

luokkatilasta pois. 

Käytettävyystestissä ilmeni 7 käytettävyysongelmaa: 

1. Lapsi yrittää koskettaa Ovea 

2. Nallen puhetta ei saa keskeytettyä 

3. Musiikki tallentui epäsynkronisesti 

4. Äänet tulee tuplana 

5. Peli jumiutui 

6. Äänet pätkivät 

7. Kaapin sävellys ei sisällä ääniä, raita on tyhjä 

 

Oppilas-lapsi vaikutti innostuneelta kuullessaan oman laulunsa tallenteelta. Molemmat 

lapsista lauloivat kuuluvalla äänellä laulupelissä, ja heistä se vaikutti mukavalta. 

Sävellyspelin aikana odottamattomasti lapsilla keskittyminen herpaantui ja 

käytettävyystestiä alettiin ajaa ohjaajan toimesta päätökseen. Verbaalisia kommentteja 

kirjattiin ylös yhteensä 21.  

 

Testi 11, viikko 42/2010 

Yhdestoista käytettävyystesti pidettiin viikolla 42 vuonna 2010, ja siihen osallistuivat 6-

vuotias tyttö ja 5-vuotias poika. Testi suoritettiin paritestauksena oululaisessa 

musiikkipäiväkodissa. Käytettävyystestausmenetelmänä tässä testissä käytettiin 

vertaisopetusta. 

Tämä testikerta oli erityisen onnistunut, sillä pari näytti viihtyvän tilanteessa. He löysivät 

yksitoista ongelmaa. Vaikka peli kaatui useaan kertaan testin aikana, tämä ei tuntunut 

vaikuttavan kuitenkaan lapsiin. Lapset tanssivat laulujen tahtiin, mikä tuntui olevan 

mukavinta koko pelissä, vaikka tanssinen ei liittynyt millään lailla edes koko peliin. 

Lapsilla oli vaikeuksia löytää Kaapista oma sävellys, sillä kaikki laulut olivat ikoneina 

eikä niitä tunnistanut omiksi. Tässä testissä lapset olivat erityisen rohkeita ja lapsi uskalsi 

jopa kritisoida peliä – hän nimittäin toivoi, että laulut eivät olisi niin pitkiä. Tämäkin 

liittyy olennaisesti lasten rajalliseen keskittymiskykyyn. Erikoinen kuvake 

sävellyspelissä sai lapset yllättymään: ”Mitä, lentävä lautanen, häh?” 

Käytettävyystestissä ilmeni 11 käytettävyysongelmaa: 

1. Lapsi yrittää koskettaa Ovea 
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2. Peli latasi vaikeustasovalintaa kauan 

3. Äänet pätkivät 

4. Piippolan vaari on liian pitkä laulu, lapsi ei jaksanut kuunnella sitä 

5. Musiikki tallentui epäsynkronisesti 

6. Lapsi ei kuule omaa ääntään laulupelin tallenteelta 

7. Sävellyspelissä ei kuulunut ääniä vaikealla tasolla 

8. Peli jumiutui 

9. Kaapista on vaikeaa löytää oma sävellys 

10. Sävellyspeli ei reagoi mihinkään Kaapista tullessa 

11. Kuvakkeita on vaikea siirtää sävellyspelissä 

 

Pelin kieli oli unohtunut edellisen testin jäljiltä englanniksi, mutta tämä ei lapsia 

haitannut, vaan he lähinnä naureskelivat tilanteelle. Ääneenajattelu tuotti 37 verbaalista 

kommenttia. Lapset juttelivat keskenään usein ohjaajan käynnistellessä puhelinta 

uudestaan ja korjaillessa vikatilanteita. Nämä kommentit on kuitenkin jätetty pois 

kokonaismäärästä. Käytettävyystestin aikana oppilaan roolissa toimiva poika kävi välillä 

tekemässä jopa kuperkeikkoja testin ohjaajan korjatessa virhetilanteita. 

 

Testi 12, viikko 42/2010 

Kahdestoista käytettävyystesti pidettiin viikolla 42 vuonna 2010, ja siihen osallistui 5-

vuotias tyttö ja 5-vuotias poika. Testi suoritettiin paritestauksena oululaisessa 

musiikkipäiväkodissa. Käytettävyystestausmenetelmänä tässä testissä käytettiin 

vertaisopetusta.  

Tässä testitilanteessa koettiin uusi tilanne, sillä opettajana toimiva lapsi ei malttanut olla 

itse koskematta puhelimeen. Lapsi yritti painella itse pelin kuvakkeita, jolloin häntä 

jouduttiin ohjeistamaan olemaan koskematta peliin vaan keskittymään opettamiseen. 

Huomioitavaa oli, että sävellyspeli oli lapsista mielenkiintoisempi, kuin laulupeli. 

Oppilas-lapsi koki laulamisen vaivaannuttavaksi.  

Käytettävyystestissä ilmeni 9 käytettävyysongelmaa: 

1. Äänet pätkivät 

2. Lapsi ei kuule omaa ääntään laulupelin tallenteelta 

3. Musiikki tallentui epäsynkronisesti 

4. Peli käynnisti laulun monta kertaa päällekkäin ja jumiutui 

5. Peli jumiutui maisemanvaihdon yhteydessä 

6. Kuvakkeita on vaikea siirtää sävellyspelissä 

7. Raita tyhjeni poistuessa tallennusvalikosta 

8. Sävellys ei lähde päälle, play-nappi ei toimi 

9. Lapsi painaa takaisin-nappia tallennusvalikossa 

 

Tässä testitilanteessa opettaja-lapsi oli hyvin ujo ja hiljainen, mutta suoriutui silti 

opettajan roolista mallikkaasti. Lapsi ohjasi toista lasta hyvin vaimealla äänellä, lähes 

kuiskaamalla. Usein lapsi myös osoitti puhelimen ruutua ilman verbaalista 

kommunikointia. Tämä testi oli ainoa vertaisopetuksen testeistä, jossa oppilaan roolissa 

toimiva lapsi puhui enemmän kuin opettajan roolissa toimiva lapsi. Verbaalisia 

kommentteja käytettävyystestitilanteessa havaittiin 12. 
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4.1.4 Yhteenveto käytettävyysongelmista ja ääneenajattelusta 

Käytettävyysongelmia etsiessä videomateriaalista valittiin kaikki siinä esiintyneet 

ongelmat, ja myöhemmin tässä tutkimuksessa Nielsenin vakavuusluokittelun (1994) 

avulla katsotaan, mitkä ongelmat olivat vakavia ja mitkä eivät. Lähtökohtaisesti tässä 

tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita kaikista esiintyneistä käytettävyysongelmista. 

Kaikki käytettävyysongelmat tulivat ilmi lapsen havainnoinnin perusteella jälkikäteen 

videomateriaalista analyysin kautta. Haastattelujen kautta ei ilmennyt yhtään uutta 

käytettävyysongelmaa, joka olisi jäänyt materiaaleja analysoimalla huomaamatta. 

Käytettävyysongelmia analysoitiin videoanalyysin, havaintojen ja haastattelujen kautta. 

Ensimmäiseen käytettävyystestisessioon, eli testeihin 1-4 suoritettiin laajat pohjatyöt, 

johon kuului tarkat litteroinnit ja sisältölokit. Tämän jälkeen kuitenkin koettiin, että osa 

näistä on tähän nimenomaiseen tutkimukseen liittyen epäolennaista, joten täydellinen 

litterointi rajattiin näiden alkutestien jälkeen pois. 

Käytettävyystesteissä ilmeni yhteensä 91 käytettävyysongelmaa, joista osa on 

luonnollisesti päällekkäisiä. Kaiken kaikkiaan verbaalisia kommentteja lapset antoivat 

yhteensä 303.  

Taulukko 4. Käytettävyystestauksissa havaitut lapsen verbaaliset kommentit, joita syntyi 
aktiivisen väliintulon kautta, lapsen oma-aloitteiset kommentit (luku suluissa) ja havaitut 
käytettävyysongelmat. 

 Verbaaliset kommentit Käytettävyysongelmat 

Testi 1 - yksilötestaus 22 (12) 8 

Testi 2 – yksilötestaus 67 (8) 12 

Testi 3 – yksilötestaus 10 (2) 8 

Testi 4 – yksilötestaus 31 (3) 11 

Testi 5 – yksilötestaus 8 (1) 8 

Testi 6 – yksilötestaus 31 (8) 6 

Testi 7 – yksilötestaus 14 (4) 4 

Testi 8 – yksilötestaus - - 

Testi 9 - vertaisopetus 50 7 

Testi 10 – vertaisopetus 21 7 

Testi 11 – vertaisopetus 37 11 

Testi 12 - vertaisopetus 12 9 

 

Taulukkoon 4 on asetettu kappalemäärät jokaisessa testikerrassa havaituista verbaalisista 

kommenteista ja käytettävyysongelmista. Verbaaliset kommentit -pystyrivillä on aluksi 

kokonaiskommenttimäärä lapselta sisältäen aikuisen aktiivisen väliintulon. Aktiivinen 

väliintulo lisää verbaalisten kommenttien määrää huomattavasti. Tämän jälkeen on 

suluissa lapsen oma-aloitteiset kommentit, joihin ei liity aikuisen väliintulo. Lapsi on siis 

itse päättänyt sanoa testin aikana jotain ääneen, ilman aikuisen rohkaisua. Tämä suluissa 

oleva kommenttimäärä onkin verrannollinen siihen, että ääneenajattelua olisi käytetty 

omana yksittäisenä käytettävyystestausmenetelmänä. Käytettävyysongelmien määrät on 

lueteltu seuraavalla sarakkeella. 
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4.2 Havaitut käytettävyysongelmat 

Tässä luvussa esitellään kaikki käytettävyystestauksissa havaitut käytettävyysongelmat. 

Käytettävyysongelmien tarkka kuvaileminen on tärkeää, jotta saadaan käsitys havaituista 

ongelmista, ja jotta voidaan muodostaa havaituille ongelmille vakavuusluokittelu 

(Nielsen, 1994). Käytettävyysongelmat on jaettu kolmen eri käytettävyystestirupeaman 

perusteella -  testeihin 1-4, testeihin 5-7 ja testeihin 9-12. Testit 1-4 on suoritettu Oulun 

yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksen käytettävyystestaus-kurssille ja siinä 

mukana ollut tutkijajoukko on osittain eri kuin myöhemmillä testikerroilla. Testit 1-4 ja 

5-7 ovat yksilötestauksia eli niissä on käytetty aktiivisen väliintulon ja äänenajattelun 

yhdistelmää ja testit 9-12 ovat paritestauksia eli ne ovat vertaisopetusta. 

Aktiivisessa väliintulossa havaitut, eli testikertojen 1–4 käytettävyysongelmat olivat 

seuraavat: 

1. Lapsi ei kosketa Ovea 

Peliin ilmestyi aluksi ruskea ovi. Lapsi ei ymmärtänyt, että tätä ovea täytyi painaa 

sormella, jotta se avautuisi. Lapsi ihmetteli, mitä täytyy tehdä. Oven avaamisen 

jälkeen pelin päävalikko ilmestyi näkyviin. 

 

2. Lapsi valitsee aloitusvalikosta ensimmäisenä Kaapin 

Aloitusvalikosta lapsi valitsi ensimmäisenä kaapin, vaikka Kaappi on laulu-

/sävellyskirjasto, jossa pelaaja pystyi kuuntelemaan aiempia lauluja tai 

sävellyksiä. Lapsella ei voi olla siellä aiempia sävellyksiä, koska tämä oli hänen 

ensimmäinen kerta käyttäessään sovellusta. Kaappia ei voi kuitenkaan tyhjentää 

edellisten testien lauluista, joten eräällä testikerralla lapsi meni ensimmäisenä 

kaappiin kuuntelemaan toisten lasten tekemiä lauluja, vaikka tämä ei suinkaan 

ollut tarkoitus. 

 

3. Äänet pätkivät 

Pelin äänet pätkivät huomattavan paljon. Välillä ääniä ei kuulunut ollenkaan, 

välillä äänet tulivat epäsynkronisesti tai välillä peli lataa niitä liian pitkään. Tämä 

on yleinen ongelma pelissä, joka ei johtunut mistään tietystä lapsen tekemisestä, 

vaan äänien pätkiminen oli satunnainen ongelma. 

 

4. Poistumisnappi ei toimi 

Lapsi yritti sulkea peliä poistumisnapista, mutta mitään ei tapahtunut. Peli on 

ilmeisesti niin jumissa, että järjestelmä ei reagoi komentoihin.  

 

5. Musiikki tallentui epäsynkronisesti 

Peli tallensi laulupelin musiikin useaan kertaan kaksinkertaisesti ja 

epäsynkronisesti, jonka johdosta laulun kuunteleminen oli epämiellyttävää. Peli 

ilmeisesti tallensi musiikin päällekkäin kahteen kertaan, tai sitten kuunneltaessa 

omaa kappaletta peli soitti saman kappaleen raidan nauhoitteen päälle, 

epäsynkronisesti. Tämä virhe ei johtunut käyttäjän tekemisistä, vaan oli yleinen 

peliä vaivannut ongelma, joka toistui satunnaisesti. 

 

6. Lapsi sulki pelin eikä se käynnisty enää uudestaan 

Lapsi sulki vahingossa koko pelin, eikä peli enää lähtenyt uudestaan päälle ilman 

puhelimen uudelleenkäynnistystä. Koko puhelin oli ilmeisesti jumissa pelin 

käytön vuoksi, jonka johdosta pelikään ei enää lähtenyt uudestaan päälle. Tämä 

oli satunnainen ongelma, ja johtui pelin jumiutumisesta. 
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7. Liikennevalot ovat hyvin sekavat 

Pelissä oli tallennusvalikkona liikennevalot, jotka olivat jokaiselle lapselle hyvin 

sekavat. Tallennusikkunana oli punainen/vihreä-värikombinaatioon perustuvat 

liikennevalot, josta piti valita opastenauhoituksen perusteella sopiva väri. Tämä 

aiheutti lapsille paljon hämmästelyä, sillä opastenauhoite oli liian pitkä ja 

liikennevalojen toiminta oli epälooginen. Liikennevalot sisältyivät peliin 

ainoastaan sen ensimmäisessä versiossa, ja tämä käytettävyysongelma oli 

mukana vain yksilötestauksien ensimmäisissä testeissä. 

 

8. Viallinen kuvake sävellyspelissä 

Sävellyspelissä oli kuvakkeita, joita pystyi siirtämään sävellysraidalle sormella. 

Kuvakkeita koskettamalla niistä kuului ääniä. Yhdestä kuvakkeesta ei kuulunut 

ääntä. Lasta tämä häiritsi ja hän yritti useaan otteeseen sekä painaa kuvaketta että 

vetää sitä soittoraidalle. Viallinen kuvake korjattiin myöhempiin versioihin. 

 

9. Kuvakkeita on vaikea siirtää sävellyspelissä 

Sävellyspelissä kuvakkeita täytyi vetää sormella Drag & Drop -tekniikalla 

soittoraidalle. Tämä tekniikka ei ollut kaikille lapsille tuttu, ja raidalle vetäminen 

ei onnistunut niin helposti. Yleensä lasta opastettiin tämän tekniikan käytössä. 

Mikäli lapsi ei ollut aikaisemmin kosketusnäyttöä käyttänyt, tekniikan 

oppimiseen meni aikaa. Myös vetämisessä täytyi olla tarkkana, sillä kuvakkeen 

pudottaminen sävellysraidalle oli melko pikselintarkkaa työtä. Mikäli kuvake ei 

ollut tarkasti sille määritellyssä kohdealueessa, se pomppasi takaisin 

lähtöpisteeseen ja kuvakkeen vetäminen täytyi aloittaa uudestaan. 

 

10. Lapsi ei löydä poistumisnappia, koska se on talon kuva 

Pelissä oli poistumisnappina kuvake, jossa oli kuva talosta. Tämä ei ole 

standardin mukainen poistumispainike. Lapsi ei osannut sulkea sovellusta, koska 

ei ymmärtänyt talon kuvan olevan poistumispainike. Kuvake korjattiin 

myöhempiin versioihin standardin mukaisesti rastiksi. 

 

11. Peli jumiutui 

Lapsen pelatessa peli yllättäen jumiutui eikä vastannut enää komentoihin. Tämä 

oli harmillista, jos lapsi oli esimerkiksi tehnyt oman sävellyksen, eikä sitä ollut 

vielä tallennettu.  Jumiutumisen seurauksena sävellystä ei saatu enää palautettua. 

Pelin jumiutumiseen auttoi ainoastaan pelin sulkemisen pakottaminen ja/tai 

puhelimen uudelleenkäynnistys. Tämä oli satunnainen ongelma eikä johtunut 

mistään tietystä käyttöön kohdistuneesta toimenpiteestä. 

 

12. Lapsi laulaa toistotilan mukana 

Lapsi meni laulukirjastoon kuuntelemaan omaa lauluaan. Lapsi kosketti kaapista 

laulukuvaketta, jolloin tallenne lähti soimaan. Tämän jälkeen lapsi aloitti 

laulamisen, koska ei vielä tiedosta laulun olevan tallenne hänen omasta 

laulustaan. 

 

13. Raidalle siirtämisen merkitys ei ole selvillä 

Sävellyspelissä oli tarkoituksena siirtää kuvakkeita sormella sävellysraidalle ja 

tätä opasti Nalle, joka antoi ohjeita nauhoitteiden muodossa. Nalle neuvoi lasta 

ohjeella ”liikuta ääniä raidalle”. Tämä kehotus sai lapsen hämilleen. 

 

14. Nalle ei toiminut oikein, toiminta jumitti 
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Pelissä oppaana nauhoitteita lukeva Nalle ei toiminut oikein, vaan Nallen puheet 

pätkivät ja ohjeet näin ollen loppuivat välillä kesken. Lasta ihmetytti, miksi ohjeet 

loppuivat kesken eikä hän osannut toimia tämän jälkeen itsenäisesti. 

 

 

15. Peli alkaa pätkiä ollessa liian kauan päällä 

Pelin ollessa liikaa päällä se alkoi jumiutua ja pätkiä. Peli olisi pitänyt käynnistää 

uudestaan jokaiselle testikerralle, ja näin tehtiin myöhemmillä testikerroilla. 

 

16. Lapsi valitsee laulun, jota ei pitäisi pystyä valitsemaan 

Peli oli kehitysvaiheessa ja kaikkia ominaisuuksia ei ollut vielä valmiina. Pelissä 

oli kuvakkeita, mitä ei pitäisi pystyä vielä valitsemaan, mutta lapsi halusi kokeilla 

niitäkin. Yllätykseksi laulut lähtivät päälle, ja kaikki yllättyivät.  

 

17. Nalle ärsyttää 

Lapsi ilmaisi, että ohjeita lukeva Nalle on ärsyttävä. Lapsi rämpytti sormellaan 

Nallen kuvaketta ja yritti vetää sitä pois näytöltä, mutta tämä ei onnistunut, sillä 

Nallea ei saanut mykistettyä, eikä sen toimintaan pystynyt juuri vaikuttamaan. 

Nallen sai pois näytöltä ainoastaan sen jälkeen, jos se oli jo aloittanut ohjeiden 

lukemisen. 

 

18. Laulun toistaminen ei onnistunut 

Lapsi meni Kaappiin kuuntelemaan laulamaansa laulua, mutta laulun toistaminen 

ei onnistunut, sillä mitään ei kuulunut nappia painettaessa. Lapsi ei kuitenkaan 

pahoittanut mieltään, sillä oli aiemmin kuunnellut jo lauluaan. 

 

19. Nalle ei toimi käynnistyksen jälkeen 

Eräällä testikerralla ohjeita lukeva Nalle ei toiminut lainkaan. Tämä ei 

varsinaisesti lasta häirinnyt, sillä hän ei tiennyt, että Nallen pitäisi antaa ohjeita. 

 

20. Äänen säätäminen aiheuttaa äänen pätkimisen 

Lapsi yritti säätää äänenvoimakkuutta kovemmalle, jotta kuulisi toistotilassa 

omaa lauluaan. Tämä aiheutti järjestelmässä äänten voimakkaan pätkimisen. 

Eräällä testikerralla lapsi halusi myös säätää voimakkuutta pienemmälle, sillä ne 

olivat hänestä liian kovalla. 

 

21. Lapsi ei löydä kaapista omia kappaleitaan 

Lapsi ei löytänyt sovelluksen laulu-/sävellyskirjastosta omia tallenteitaan, sillä ne 

eivät olleet mitenkään personoituja kuvakkeita vaan täysin satunnaisia. Tämä 

korjattiin pelin myöhempiin versioihin, ja niissä lapsi sai itse valita 

tallennuskuvakkeen. Tämäkin aiheutti ongelmia, sillä lapsi ei enää muistanut 

minkä kuvakkeen oli valinnut. 

 

22. Lapsi ei osaa vierittää hyllyjä kaapista 

Lapsi ei tietänyt, että laulu- ja sävellyskirjaston hyllyjä pystyi selaamaan alaspäin 

sormella, ja näin ollen näkemään lisää tallennettuja lauluja ja sävellyksiä. Tähän 

ongelmaan auttoi käytön opastus, sillä peli ei tarjonnut tähän mitään vinkkejä. 

Myöhempiin versioihin kaapin ulkonäköä muutettiin, jolloin siitä helpommin 

huomasi, että se sisältää enemmän kuvakkeita. 

 

23. Lapsi ei kuule omaa ääntään laulupelin tallenteelta 
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Lapsi kuuntelee laulamansa kappaleen tallennetta, mutta ei saa selvää hänen 

omasta äänestään. Hän ei ole varma, että onko se hänen kappaleensa, sillä ääni on 

tallentunut hyvin hiljaisesti. Useat lapset lauloivat hyvin hennoilla äänillä, joka ei 

juuri tallentunut puhelimen mikrofoniin. 

 

Aktiivisessa väliintulossa havaitut, eli testikertojen 5–7 käytettävyysongelmat ovat 

seuraavat: 

1. Peli jumiutui 

Peli jumiutui välittömästi testauksen alettua, vaikka se oli päivän ensimmäinen 

testaus. Peli jumiutui satunnaisesti eri pelin vaiheissa useaan otteeseen. Peli täytyi 

aina jumiutuessa käynnistää uudelleen. 

 

2. Peli valitsi laulun, vaikka lapsi ei painanut laulukuvaketta 

Peli valitsi erheellisesti laulun, vaikka lapsi ei edes painanut näyttöä laulupelin 

lauluvalikossa. Tämä johtunee pelin jumiutumisesta, näin ollen peli välitti lapset 

kosketuspainallukset myöhässä peliin. 

 

3. Äänet pätkivät 

Pelin äänet pätkivät huomattavan paljon, välillä ääniä ei kuulunut ollenkaan, ne 

tulivat epäsynkronisesti tai peli latasi niitä liian pitkään. 

 

4. Lapsi laulaa toistotilan mukana 

Lapsi ei tunnistanut edelleenkään, että kuunneltaessa laulua on päällä toistotila. 

 

5. Lapsi ei osaa sävellyspelissä painaa kuvakkeita 

Lapsi ei itsenäisesti tiennyt mitä sävellyspelissä pitää tehdä. Nallen ohjeistus 

”liikuta ääniä raidalle” ei ollut selvä lapselle. 

 

6. Kuvakkeita on vaikea siirtää sävellyspelissä 

Lapsi ei osannut Drag & Drop -tekniikkaa sävellyspelissä. 

 

7. Kaapin sävellys ei sisällä ääniä, raita on tyhjä 

Lapsi meni Kaappiin kuuntelemaan säveltämäänsä kappaletta, mutta avattu 

tiedosto ei sisältänyt ääniä. Peli ei ollut tallentanut lapsen sävellystä. 

 

8. Laulun toistaminen ei onnistunut 

Lapsi yritti valita laulua laulupelistä, mutta kyseinen laulu ei lähtenyt soimaan. 

Laulun olisi pitänyt toimia, joten tämä johtui ilmeisesti siitä, että peli oli jumissa. 

 

9. Laulusta ei voi poistua 

Lapsi olisi halunnut lopettaa laulamisen ja poistua laulusta kesken kaiken, mutta 

pelissä ei ollut tällaista ominaisuutta ja tämä ei ollut mahdollista. 

 

10. Musiikki tallentui epäsynkronisesti 

Peli tallensi lapsen laulaman laulun ja laulupelin musiikin epäsynkronisesti, jonka 

johdosta laulun kuunteleminen oli epämiellyttävää ja lapsi saattoi luulla, että hän 

lauloi huonosti. 

 

11. Pelin kielen vaihto ei onnistunut 
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Pelissä on kuvake kielen vaihdolle. Pelistä täytyi vaihtaa kieli englanniksi, koska 

lapsi ei ollut suomalainen. Nallen ohjeistukset tulivat kielen vaihdosta huolimatta 

suomeksi.  

 

Vertaisopetuksen kautta havaitut, eli testikertojen 9–12 käytettävyysongelmat ovat 

seuraavat: 

1. Lapsi yrittää koskettaa Ovea 

Lapset luulivat, että pelin käynnistyttyä siihen ilmestyvää ovea täytyy painaa, 

mutta ovi avautuikin itsestään. Tämä on paradoksaalista, sillä aiemmin lapset 

eivät ymmärtäneet, että kiinni ollutta ovea täytyy painaa ja tämä muutettiin 

seuraavaan versioon automaattisesti avautuvaksi. 

 

2. ”Lohikäärme ei mahdu raidalle!” 

Lapsen mielestä sävellyspelissä oleva lohikäärmekuvake ei mahdu soittoraidalle, 

sillä kuvake oli hänen mielestä aivan liian iso mahtumaan raidalla olevaan 

laatikkoon. Teknisesti tämä on toteutettu niin, että lohikäärmekuvake vie raidalta 

kaksi laatikkoa yhden sijaan, jolloin se siihen mahtuu, mutta tätä lapsi ei 

tietenkään voinut tietää. 

 

3. Äänet pätkivät 

Pelin äänet pätkivät huomattavan paljon, välillä ääniä ei kuulu ollenkaan, ne 

tulevat epäsynkronisesti tai peli lataa niitä liian pitkään. 

 

4. Peli jumiutui 

Peli kaatui odottamattomasti ilman syytä, tämä tapahtui useaan kertaan eri testien 

aikana ilman mitään tiettyä toistuvaa syytä. 

 

5. Nallen puhetta ei saa keskeytettyä 

Lapsi olisi halunnut mennä heti laulupeliin, mutta tämä ei onnistunut sillä ohjeita 

lukeva Nalle oli laulupelin päällä eikä näin ollen laulupeliä voinut painaa. Tämä 

toistui useassa testissä, lapset eivät malttaneet kuunnella ohjeita vaan olisivat 

halunneet heti mennä pelaamaan. 

 

6. Musiikki tallentui epäsynkronisesti 

Peli tallensi lapsen laulaman laulun ja laulupelin musiikin epäsynkronisesti, jonka 

johdosta laulun kuunteleminen oli epämiellyttävää ja lapsi saattoi luulla, että 

lauloi huonosti. 

 

7. Lapsi ei kuule omaa ääntään laulupelin tallenteelta 

Lapsi kuunteli laulamansa kappaleen tallennetta, mutta ei saanut selvää hänen 

omasta äänestään. Hän ei ollut varma onko kyseinen kappale hänen itse 

tallentamansa. Ääni on tallentunut hyvin hiljaisesti. 

 

8. Äänet tulee tuplana 

Äänet alkoivat tulla odottamatta kaksinkertaisesti eri tahtiin ilman mitään syytä. 

 

9. Kaapin sävellys ei sisällä ääniä, raita on tyhjä 

Lapsi meni Kaappiin kuuntelemaan säveltämäänsä kappaletta, mutta avattu 

tiedosto ei sisältänyt ääniä. Peli ei ollut tallentanut lapsen sävellystä. 

 

10. Peli latasi vaikeustasovalintaa kauan 
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Lapsi halusi pelata peliä vaikeammalla vaikeusasteella ja tämä vaikeusasteen 

vaihto kesti huomattavan kauan. 

 

11. Piippolan vaari on liian pitkä laulu, lapsi ei jaksanut kuunnella sitä 

Lapsen mielestä Piippolan vaari -kappale oli liian pitkä, eikä hän olisi jaksanut 

kuunnella sitä. Lapsi olisi halunnut lopettaa laulamisen ja poistua laulusta kesken 

kaiken, mutta tämä pelissä ei ollut tällaista ominaisuutta, joten tämä ei ollut 

mahdollista. 

 

12. Sävellyspelissä ei kuulunut ääniä vaikealla tasolla 

Lapsi halusi vaihtaa pelin vaikeammalle tasolle, mutta tällöin sävellyspelistä 

katosi kokonaan äänet. 

 

13. Kaapista on vaikeaa löytää oma sävellys 

Moni lapsi oli laulanut ja tehnyt omia sävellyksiä, ja näin ollen pelin kirjasto, eli 

Kaappi oli täynnä sävellyksiä ja lauluja. Lapsen oli vaikeaa löytää Kaapista oma 

sävellys, sillä vaikka sävellyspelissä sai valita oman tallennuskuvan, ei lapsi joko 

muistanut enää Kaapissa minkä kuvan oli aiemmin valinnut tai Kaapissa oli useita 

samoja kuvia. 

 

14. Sävellyspeli ei reagoi mihinkään Kaapista tullessa 

Lapsi kävi ensin kuuntelemassa Kaapissa sävellyksen, ja sen jälkeen meni 

sävellyspeliin säveltämään, mutta sävellyspeli ei reagoinut mihinkään 

komentoihin. Peli täytyi käynnistää uudestaan. 

 

15. Raidalle vetäminen on hankalaa 

Raidalle vetäminen tuotti hankaluuksia myös paritestauksessa. 

 

16. Peli käynnisti laulun monta kertaa päällekkäin ja jumiutui 

Lapsi ilmeisesti painoi laulukuvaketta useita kertoja peräkkäin, jolloin peli avasi 

niitä useita päällekkäin ja jumiutui. 

 

17. Peli jumiutui maisenvaihdoin yhteydessä 

Lapsi halusi vaihtaa sävellyspelissä maisemaa ja peli jumiutui sen yhteydessä. 

 

18. Raita tyhjeni poistuessa tallennusvalikosta 

Lapsi meni sävellyspelissä tallennusvalikkoon ja halusikin peruuttaa 

tallentamisen ja palata takaisin, jolloin lapsen tekemä sävellys olikin tyhjentynyt. 

Ts. peli tyhjensi sävellyksen tallennuksen peruuttamisella. 

 

19. Sävellys ei lähde päälle, play-nappi ei toimi 

Peli oli niin jumissa, ettei sävellys lähtenyt päälle eikä play-nappi toiminut 

lainkaan. 

 

20. Lapsi painaa takaisin-kuvaketta tallennusvalikossa 

Lapsi painoi tallennusvalikossa takaisin-nappia, koska luuli että peli tallennetaan 

siitä. 

 

21. Peli kaatui siirrettäessä kuvaketta liikkuvalle raidalle 

Lapsi yritti siirtää sävellyspelissä kuuntelu-tilassa olevan kappaleen aikana 

raidalle kuvaketta ja peli kaatui. 
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4.3 Nielsenin vakavuusluokittelu 

Nielsenin (1994) mukaan jokainen havaittu käytettävyysongelma tulisi luokitella 

asteikolla, joka kuvastaa käytettävyysongelman vakavuutta. Arvioinnin ongelman 

vakavuudesta tekee asiantuntija, eli tämän tutkimuksen tapauksessa allekirjoittanut itse. 

Nielsenin heuristiikat on laadittu vuonna 2010 käytettävyystestaus-kurssin yhteydessä 

tutkijajoukon kanssa yhteistyössä, mutta vakavuusluokituksen olen laatinut itse 

uudestaan myöhemmin. Käytettävyysongelman vakavuus luokitellaan neljään 

kategoriaan pohjautuen, joita ovat esiintymistiheys, vaikutukset, toistuvuus ja 

markkinavaikutukset.  

Esiintymistiheydellä tarkoitetaan sitä, törmääkö mahdolliseen ongelmatilanteeseen usein 

vai harvoin. Vaikutuksilla tarkoitetaan sitä, onko ongelmatilanteesta helppo vai vaikea 

selvitä. Toistuvuudella tarkoitetaan sitä, että pystytäänkö ongelmaan törmätessä ongelma 

ohittamaan vai toistuuko se jatkuvasti. Markkinavaikutuksilla puolestaan tarkoitetaan 

sitä, tekeekö havaittu ongelma tuotteesta markkinoilla merkittävästi huonomman vai 

onko tällä mitään vaikutusta siihen. (Nielsen, 1994.) 

Näiden kategorioiden perusteella muodostetaan vakavuusluokittelu asteikolla 0–4. 

Luokittelussa luku 0 merkitsee sitä, että käytettävyysongelmaa ei ole. Lähtökohtaisesti 

tutkimuksessani on listattu ainoastaan ongelmia, jotka ovat käytettävyysongelmia. Kaikki 

havaitut ongelmat identifioituivat käytettävyysongelmiksi. Luokittelussa luku 1 

merkitsee kosmeettista ongelmaa, joka korjataan, kun ehditään. Kosmeettiset ongelmat 

eivät vaikeuta tuotteen käyttöä juurikaan. Luku 2 vakavuusluokittelussa tarkoittaa pientä 

käytettävyysongelmaa, joka vaikeuttaa tuotteen käyttöä, ja joka korjataan. Luokittelussa 

luku 3 nostaa käytettävyysongelman vakavuuden suureksi, jolloin tuotteen käyttö 

vaikeutuu huomattavasti. Tällaiset käytettävyysongelmat korjataan välittömästi. 

Viimeisenä Nielsenin vakavuusluokittelussa on neljännen luokan ongelmat, jotka ovat 

katastrofaalisia. Nämä ongelmat tekevät tuotteesta lähes käyttökelvottoman ja estävät sen 

julkistamisen. Tuotetta ei saa julkaista ennen kuin neljännen luokan ongelmat on saatu 

korjattua. (Nielsen, 1994.) 

Olen antanut kaikille käytettävyysongelmille Nielsenin vakavuusluokittelun neljän 

kategorian ohjeistuksen mukaisesti (Taulukko 5; Taulukko 6; Taulukko 7). 

Käytettävyystestikerrat on jaettu kolmeen osaan, testeihin 1–4, testeihin 5–7 ja testeihin 

9–12. Testikerran 8 tuloksia ei ole huomioitu tässä tutkimuksessa. 
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Taulukko 5. Käytettävyystestikertojen 1–4, eli aktiivisen väliintulon ja ääneenajattelun 
yhdistelmän avulla havaittujen käytettävyysongelmien vakavuusluokittelu Nielsenin mukaan 
(1994). 

Ongelma # Vakavuus-

luokittelu 

Esiintymis-

tiheys 

Vaikutukset Toistuvuus Markkina-

vaikutukset 

#1 1 usein helppo ohitettava ei vaikuta 

#2 1 usein helppo ohitettava ei vaikuta 

#3 4 usein vaikea toistuva huonompi 

#4 3 harvoin vaikea toistuva huonompi 

#5 4 usein vaikea toistuva huonompi 

#6 2 harvoin vaikea ohitettava huonompi 

#7 4 usein vaikea toistuva huonompi 

#8 2 usein helppo ohitettava huonompi 

#9 3 usein helppo toistuva huonompi 

#10 1 usein helppo ohitettava ei vaikuta 

#11 4 usein vaikea toistuva huonompi 

#12 1 usein helppo ohitettava ei vaikuta 

#13 2 usein helppo ohitettava huonompi 

#14 3 usein helppo toistuva huonompi 

#15 4 usein vaikea toistuva huonompi 

#16 2 usein helppo ohitettava ei vaikuta 

#17 2 harvoin vaikea ohitettava huonompi 

#18 4 usein vaikea toistuva huonompi 

#19 3 harvoin vaikea toistuva huonompi 

#20 4 usein vaikea toistuva huonompi 

#21 4 usein vaikea toistuva huonompi 

#22 1 usein helppo ohitettava ei vaikuta 

#23 4 usein vaikea toistuva huonompi 

 

Taulukon 5 mukaan käytettävyystestikertojen 1–4 aikana havaituista 

käytettävyysongelmista 10 eri ongelmaa sai vakavuusluokituksen 1–2, jotka vastaavat siis 

kosmeettista ja pientä käytettävyysongelmaa. Vastaavasti suuren ja katastrofaalisen 

vakavuusluokituksen, eli asteikon 3–4 sai 13 käytettävyysongelmaa. 
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Taulukko 6. Käytettävyystestikertojen 5–7, eli aktiivisen väliintulon ja ääneenajattelun 
yhdistelmän avulla havaittujen käytettävyysongelmien vakavuusluokittelu Nielsenin mukaan 
(1994). 

Ongelma # Vakavuus-

luokittelu 

Esiintymis-

tiheys 

Vaikutukset Toistuvuus Markkina-

vaikutukset 

#1 4 usein vaikea toistuva huonompi 

#2 4 usein vaikea toistuva huonompi 

#3 4 usein vaikea toistuva huonompi 

#4 1 usein helppo ohitettava ei vaikuta 

#5 1 usein helppo ohitettava ei vaikuta 

#6 1 usein helppo ohitettava ei vaikuta 

#7 3 harvoin vaikea toistuva huonompi 

#8 3 harvoin vaikea toistuva huonompi 

#9 3 harvoin vaikea toistuva huonompi 

#10 4 usein vaikea toistuva huonompi 

#11 4 usein vaikea toistuva huonompi 

 

Taulukon 6 mukaan käytettävyystestikertojen 5–7 aikana havaituista 

käytettävyysongelmista kolme eri ongelmaa sai vakavuusluokituksen 1, joka vastaa 

lähinnä siis kosmeettista ongelmaa. Vastaavasti suuren ja katastrofaalisen 

vakavuusluokituksen, eli asteikon 3–4 sai kahdeksan käytettävyysongelmaa. 
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Taulukko 7. Käytettävyystestikertojen 9–12, eli vertaisopetuksen avulla havaittujen 
käytettävyysongelmien vakavuusluokittelu Nielsenin mukaan (1994). 

Ongelma # Vakavuus-

luokittelu 

Esiintymis-

tiheys 

Vaikutukset Toistuvuus Markkina-

vaikutukset 

#1 1 usein helppo ohitettava ei vaikuta 

#2 1 usein helppo ohitettava ei vaikuta 

#3 4 usein vaikea toistuva huonompi 

#4 4 usein vaikea toistuva huonompi 

#5 3 harvoin vaikea toistuva huonompi 

#6 4 usein vaikea toistuva huonompi 

#7 4 usein vaikea toistuva huonompi 

#8 4 usein vaikea toistuva huonompi 

#9 3 harvoin vaikea toistuva huonompi 

#10 2 usein helppo toistuva ei vaikuta 

#11 1 usein helppo ohitettava ei vaikuta 

#12 4 usein vaikea toistuva huonompi 

#13 4 usein vaikea toistuva huonompi 

#14 4 usein vaikea toistuva huonompi 

#15 1 usein helppo ohitettava ei vaikuta 

#16 3 harvoin vaikea toistuva huonompi 

#17 3 harvoin vaikea toistuva huonompi 

#18 4 usein vaikea toistuva huonompi 

#19 3 harvoin vaikea toistuva huonompi 

#20 1 usein helppo ohitettava ei vaikuta 

#21 3 harvoin vaikea toistuva huonompi 

 

Taulukon 7 mukaan käytettävyystestikertojen 9–12 aikana havaituista 

käytettävyysongelmista kuusi eri ongelmaa sai vakavuusluokituksen 1–2, joka vastaavat 

siis kosmeettista ja pientä käytettävyysongelmaa. Vastaavasti suuren ja katastrofaalisen 

vakavuusluokituksen, eli asteikon 3–4 sai 15 käytettävyysongelmaa. 

Käytettävyystestikerrat 1–4 ja 5–7 olivat kaikki yksilötestauksia. Jos näistä testeistä 

otetaan päällekkäiset käytettävyysongelmat pois, saadaan yksilötestauksista havaituiksi 

yhteensä 28 käytettävyysongelmaa (Liite D). Taulukosta 6 voi suoraan katsoa, että 

paritestauksista havaittiin yhteensä 21 käytettävyysongelmaa (Liite E). Osa ongelmista 

on kuitenkin käytetystä versiosta riippuvaisia, joten suora vertailu havaittujen löydösten 

määrällä ei ole mahdollista. Yksilötestauksia oli myös kaksi kertaa enemmän kuin 

paritestauksia, joten määrä ei myös tämänkään takia ole verrannollinen. 

4.4 Aktiivisessa väliintulossa ja vertaisopetuksessa havaitut 
eroavaisuudet 

Tässä kappaleessa tarkastellaan aktiivisessa väliintulossa (Liite D) ja vertaisopetuksessa 

(Liite E) havaittuja käytettävyysongelmien eroavaisuuksia. Pelistä oli 

käytettävyystesteissä käytössä kolme eri versiota, jotka vaikuttivat siihen, mitkä ongelmat 
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missäkin versiossa tulivat esiin. Tämän vuoksi käytettävyysongelmien puuttuminen 

toisesta käytettävyystestausmenetelmästä voi johtua puhtaasti siitä, että kyseisessä pelin 

versiossa kyseinen käytettävyysongelma ei olisi ollut mahdollinen. Tässä kappaleessa 

verrataan yksilötestauksen käytettävyysongelmia paritestauksen käytettävyysongelmiin 

ottamalla huomioon mahdolliset yhteiset ongelmat ja sellaiset ongelmat, jotka eivät olisi 

olleet mahdollisia toisessa testausmuodossa. Tässä on otettu huomioon myös sellaiset 

ongelmat, jotka ovat sattuneet satunnaisesti eivätkä ole toistettavia, todennäköisesti 

johtuen pelin jumiutumisesta. Tällaisia ongelmia ovat muun muassa ”laulu ei lähde 

soimaan” tai ”peli jumiutui”. Nämä ongelmat eivät ole yleisiä ongelmia jotka toistuisivat 

joka kerta. 

Taulukko 8. Aktiivisessa väliintulossa havaitut vertailukelpoiset käytettävyysongelmat ja niiden 
vakavuusluokittelu Nielsenin (1994) mukaan. 

# Havaittu ongelma Ohjelmisto- 

virhe 

Käytettävyys- 

ongelma 

Vakavuus- 

luokittelu 

1 Lapsi ei kosketa Ovea  x 1 

2 Lapsi valitsee ensimmäisenä Kaapin  x 1 

3 Raidalle siirtämisen merkitys ei ole selvillä  x 2 

4 Lapsi valitsee laulun, jota ei pitäisi pystyä 

valitsemaan 

x  2 

5 Äänen säätäminen aiheuttaa äänen pätkimisen x  4 

6 Lapsi laulaa toistotilan mukana  x 1 

7 Lapsi ei osaa sävellyspelissä painaa kuvakkeita  x 1 

 

Aktiivisen väliintulon ja ääneenajattelun yhdistelmässä valikoitui vertailukelpoisiksi 

käytettävyysongelmiksi seitsemän havaittua käytettävyysongelmaa (Taulukko 8). 

Varsinaisia selviä ohjelmistovirheitä seitsemästä havaitusta ongelmasta oli kaksi. Muut 

havaitut ongelmat olivat tuotteen käyttöön liittyviä käytettävyysongelmia, joista olisi 

selvinnyt käytön opastuksella. On huomioitavaa, että oppaana toimiva virtuaali-Nalle oli 

myös pelissä yksilötestauksen aikana, mutta silti lapsi koki useita tilanteita, joissa hän 

olisi tarvinnut apua. 

Peli alkoi ruutuun ilmestyneellä ovella, jota harva lapsi uskalsi lähteä oma-aloitteisesti 

painamaan. Ovi olisi avautunut, jos sitä olisi sormella painanut. Lapset olivat ujompia 

pelatessa peliä yksin, eivätkä uskaltaneet ehkä niin helposti testata peliä. Moni lapsi 

valitsi ensimmäisenä päävalikosta kaappi-kuvakkeen. Tämä oli siinä mielessä huono 

valinta, että kaapissa on aiemmin tehtyjä lauluja tai sävellyksiä, ja jos lapsi pelasi peliä 

ensimmäistä kertaa, kaappi oli yleensä tyhjä. Paritestauksessa lapsi ei kertaakaan valinnut 

kaappia ensimmäisenä. Jotain tästä valinnasta voi kertoa se, että oppaana toimivan Nallen 

esitellessä päävalikon vaihtoehtoja, mainitsee se viimeisimpänä vaihtoehtona kaapin. 

Lapsilla oli yksilötestauksessa huomattavan paljon enemmän käyttöön liittyviä ongelmia 

kuin paritestauksessa. Lapsilla oli ongelmia sävellyspelissä tilanteissa, jossa kuvakkeita 

siirrettiin sävellysraidalle ja niistä yritettiin saada lähtemään ääntä. Vastaavia ongelmia 

oli myös paritestauksessa, mutta vähemmän. Huomioitavaa oli myös, että lähes jokainen 

lapsi lauloi toistotilan mukana yksilötestauksessa.  

Selviä ohjelmistovirheitä löytyi yksilötestauksessa vain kaksi. Lapsi halusi valita laulun, 

jotka ei pitäisi pystyä valitsemaan, laulu lähti kuitenkin päälle ja kaikki yllättyivät. 

Toisessa käytettävyystestissä lapsi halusi säätää pelin äänenvoimakkuutta isommalle, 
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jotta kuulisi toistotilasta omaa lauluaan, ja tämä aiheutti äänen voimakkaan pätkimisen 

järjestelmässä. Kaikkiaan varsinaisia ohjelmistovirheitä löytyi yksilötestauksessa vähän. 

Aktiivisen väliintulon ja ääneenajattelun yhdistelmän kautta havaittujen 

vertailukelpoisten käytettävyysongelmien (Taulukko 8, s. 48) vakavuusluokittelut olivat 

suurimmaksi osaksi kosmeettisia tai pieniä. Ainoastaan yksi luokan 4 

käytettävyysongelma havaittiin.  

Paritestauksesta valikoitui vertailukelpoisiksi käytettävyysongelmiksi seitsemän 

havaittua käytettävyysongelmaa (Taulukko 9). Varsinaisia selviä ohjelmistovirheitä 

seitsemästä havaitusta ongelmasta oli viisi. Muut havaitut ongelmat olivat tuotteen 

käyttöön liittyviä käytettävyysongelmia. Vertailukelpoisia käytettävyysongelmia siis 

löytyi sama määrä, mutta näiden havaintojen luonne poikkeaa toisistaan. Paritestauksessa 

löytyi paljon enemmän ohjelmistovirheitä kuin yksilötestauksessa, jossa havaitut 

ongelmat olivat lähinnä tuotteen käyttöön liittyviä ongelmia. 

Paritestauksessa lapset yrittivät koskettaa ovea, vaikka ovi avautui automaattisesti. Lapset 

olivat mielestäni rohkeampia paritestauksessa kuin yksilötestauksessa. Tähän vaikutti 

varmasti mukana ollut kokenut opettajan roolissa toiminut lapsi, joka osasi peliä jo 

käyttää. Paritestauksessa käyttöön liittyvät ongelmat jäivätkin vähäisiksi. Lapselta tuli 

eräässä käytettävyystestissä nokkela kommentti, kun hänen mielestään sävellyspelin 

kuvakkeessa oleva lohikäärmehahmo ei mahtunut sävellysraidalle. Tämä oli siinä 

mielessä totta, että lohikäärmehahmo oli kaksi kertaa niin iso, kuin sävellysraidalla oleva 

laatikko. Käytännössä tämä siirto oli tehtävissä, sillä lohikäärmehahmo vei kaksi 

laatikkoa sävellysraidalta. Kommentti oli niin pieneltä lapselta kuitenkin hyvä, ja 

mielestäni se kuvasi paritestauksen rentoa otetta, jossa pelin opettelun sijaan lapsi pystyi 

keskittymään pelin vapaammalle käytölle. Vapaampi käyttö mahdollisti myös suuremmat 

ohjelmistovirhelöydökset. 

Varsinaisia ohjelmistovirheitä löytyi vertailukelpoisessa vertailussa viisi. Tämä on 

huomattava määrä verrattuna yksilötestauksen löydöksiin. Ohjelmistovirheiden 

löytötavat olivat myös nokkelia. Lapsi halusi esimerkiksi vaihtaa vaikeustasoa 

vaikeammalle. Jopa tutkijaryhmä yllättyi tästä, sillä emme olleet itsekään testanneet peliä 

vaikeammalla vaikeustasolla. Vaikeustason valintaa peli latasi turhan pitkään, ja lopulta 

pelistä ei kuulunut enää ääniä lainkaan. Paritestauksessa lapset yrittivät niin innokkaasti 

saada laulupelin laulua päälle, että peli käynnisti useita lauluja päällekkäin aiheuttaen 

järjestelmän kaatumisen. Eräässä käytettävyystestissä lapsi halusi toistotilan jälkeen 

muokata vanhaa sävellystään, mutta sävellyspeli ei reagoinut enää komentoihin. 

Yksilötestauksissa lapset eivät tätä yrittäneet. Viimeisimpänä ohjelmistovirheenä tuli 

esiin havainto, jossa lapsi yritti siirtää toistotilassa olevaan sävellykseen lisää ääniä 

sävellysraidalle. Peli kaatui tähän välittömästi. 
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Taulukko 9. Vertaisopetuksessa havaitut vertailukelpoiset käytettävyysongelmat ja niiden 
vakavuusluokittelu Nielsenin (1994) mukaan. 

# Havaittu ongelma Ohjelmistovirhe Käytettävyys-

ongelma 

Vakavuus- 

luokittelu 

1 Lapsi yrittää koskettaa Ovea  x 1 

2 ”Lohikäärme ei mahdu raidalle!”  x 1 

3 Vaikeustason valinnan lataus kesti pitkään x  2 

4 Sävellyspelissä ei kuulunut ääniä vaikealla 

tasolla 

x  4 

5 Sävellyspeli ei reagoi komentoihin Kaapin 

jälkeen 

x  4 

6 Laulu käynnistyi monta kertaa päällekkäin x  3 

7 Peli kaatui siirrettäessä kuvaketta 

liikkuvalle raidalle 

x  3 

 

Vertaisopetuksessa havaittujen vertailukelpoisten käytettävyysongelmien 

vakavuusluokittelussa neljä seitsemästä (57%) sai luokittelun suuri tai katastrofaalinen, 

kun vastaavasti aktiivisessa väliintulossa tämä luku oli yksi seitsemästä (14%). 

Ohjelmistovirheet käytettävyysongelmina olivat tässä tutkimuksessa lähes aina vakavia. 

Vertaisopetuksen avulla vakavia ongelmia löydettiin enemmän. 

4.5 Lapsen ääneenajattelu 

Lasten käyttäytyminen käytettävyystestitilanteissa ääneenajattelun suhteen ei juurikaan 

poikennut siitä mitä kirjallisuudessa kirjoitettiin. Osa lapsista oli hyvin vaitonaisia, 

eivätkä oma-aloitteisesti puhuneet mitään, vaan he mielellään vaikkapa osoittivat 

puhelimen näyttöä ja näin ilmaisivat tietyn kohdan pelistä, johon halusivat huomion 

kiinnittyvän.  

Loppuhaastatteluissa lasten keskittymiskyky oli koetuksella. Reilun puolen tunnin 

pelaamisen jälkeen ei monella lapsella keskittyminen enää riittänyt vastaamaan 

esitettyihin kysymyksiin. Lapset eivät myöskään muistaneet mitä käytettävyystestin 

alussa tapahtui, vaan lapset muistelivat vain tuoreimpia muistoja. Tämän havaittuamme 

muutimme käytäntöä niin, että osan loppuhaastattelun kysymyksistä esitettiin laulupelin 

jälkeen ja osan kysymyksistä sävellyspelin jälkeen. Tämä auttoi siinä mielessä, että nyt 

lapset muistivat mitä tarkoitettiin laulupelillä ja mitä sävellyspelillä, ja saattoivat vastata 

oikeisiin kysymyksiin. Lasten vastaukset puolestaan olivat ympäripyöreitä, ja niiden 

analysoiminen oli hankalaa. Tässä tutkimuksessa ei ole otettu kantaa siihen millaisia 

lasten verbaaliset kommentit olivat käytettävyystestien aikana. 

4.6 Lapsen viihtyminen 

Yleisesti ottaen voi sanoa, että lapset viihtyivät käytettävyystestien aikana. Useasta 

lapsesta oli sekä heidän olemuksesta että omien sanojensa mukaan hauskaa ja mukavaa 

testata uutta järjestelmää. On tärkeää myös havainnoida tarkkaan lasten olemusta, eikä 

pelkästään luottaa heidän sanaansa, sillä lapset eivät välttämättä osaa puhua totta 

tuntemuksistaan. Olen tyytyväinen testien järjestämiseen ja mielestäni ne menivät hyvin. 

Olen tyytyväinen myös siihen, että tunnistimme kun lapsi ei viihtynyt, ja osasimme 

keskeyttää testitilanteen asianmukaisesti. Merkkejä lapsen viihtymisestä oli lapsen 
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hymyileminen, lapsen kertoma siitä, että hänellä on mukavaa, lapsen jalkojen 

heiluttaminen pöydän alla, hauskuus- ja hymiömittarin käyttö. Voi olla vaikea arvioida 

milloin lapsella on hauskaa, sillä jokainen lapsi reagoi eri tavalla. Tutkimusryhmässä oli 

henkilö, joka tutki lasten hauskuutta, joten tämä ei ollut onneksi yksin allekirjoittaneen 

vastuulla. Lapset nauttivat musiikkipelin pelaamisesta tässä tutkimuksessa, (Kuivas, 

2011, s. 53) joka on tietysti palkitsevaa kuulla. 
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5. Keskustelu 

Viidennessä kappaleessa käydään läpi tutkimuksen tulokset ja vastataan 

tutkimuskysymykseen. Tämän lisäksi kerrotaan tämän tutkimuksen merkitys muulle 

tutkimukselle, eli miten muut tutkijat voivat hyötyä tutkimuksestani. Lisäksi kerrotaan 

merkitys käytännölle, eli keille käytännön ihmisille tästä tutkimuksesta on hyötyä. Tämän 

kappaleen lopussa käsitellään vielä tutkimuksen rajoitteita ja jatkotutkimusaiheita.  

5.1 Tulosten yhteenveto 

Yhteensä yksilötestauksista havaittiin 28 käytettävyysongelmaa ja paritestauksista 

puolestaan 21 käytettävyysongelmaa. Vaikka yksilötestauksessa havaittiin enemmän 

käytettävyysongelmia, tämä voidaan kuitenkin kääntää paritestauksen eduksi, sillä osa 

pelin alkuvaiheen ongelmista korjattiin myöhempään versioon. Lisäksi yksilötestauksia 

järjestettiin kahdeksan ja paritestauksia puolet vähemmän, eli neljä. Nämä huomioon 

ottaen paritestauksessa löytyi varmasti lähes yhtä paljon vastaavia käytettävyysongelmia 

kuin yksilötestauksessakin. 

Tutkimuksessa on otettu huomioon myös käytettävyysongelmien keskiarvot 

käytettävyystestikerroille. Yksilötestauksessa havaittiin keskimäärin 8,1 

käytettävyysongelmaa jokaista testikertaa kohden. Paritestauksessa puolestaan havaittiin 

keskimäärin 8,5 käytettävyysongelmaa jokaista testikertaa kohden. Paritestauksessa siis 

havaittiin keskimääräisesti enemmän käytettävyysongelmia kuin yksilötestauksessa. 

Paritestauksessa oli läsnä kaksi lasta ja yksilötestauksessa paikalla oli yksi lapsi. 

Paritestauksessa oli läsnä luonnollisesti enemmän lapsia, joten ei voida suoraan ilmaista, 

että paritestauksen ansiosta löytyi enemmän käytettävyysongelmia. 

Yksilötestauksessa lapset ajattelivat ääneen yhteensä 183 kommenttia, joista 38 

kommenttia oli oma-aloitteisia ilman aikuisen väliintuloa. Oma-aloitteiset kommentit 

olivat harvinaisia yksilötestauksessa. Keskimäärin yksilötestauksessa lapset puhuivat 

ääneen 26,1 kommenttia jokaista testikertaa kohden, ja ottaen huomioon aloitteiset 

kommentit tämä lukumäärä on ainoastaan 5,4 oma-aloitteista kommenttia 

käytettävyystestikertaa kohden. 

Paritestauksessa lapset ajattelivat ääneen yhteensä 120 kommentin verran. Tämä tekee 30 

verbaalista kommenttia jokaista käytettävyystestikertaa kohden. Tässä täytyy ottaa 

huomioon, että paritestauksessa lapsia on aina kaksi. Tällöinkin paritestauksessa tämä 

tekisi 15 verbaalista kommenttia keskimäärin jokaista lasta kohden, joka on sekin lähes 

kolminkertainen määrä yksilötestaukseen nähden. 

Molempien käytettyjen menetelmien avulla havaittiin niin kosmeettisia kuin 

katastrofaalisiakin käytettävyysongelmia, mutta vertaisopetuksen avulla havaittiin 

enemmän luokittelun 3 ja 4 käytettävyysongelmia (Taulukko 8, s. 48; Taulukko 9, s. 50). 

Oven avaaminen oli mielenkiintoinen paradoksaalinen ongelma, sillä alkuperäisessä 

versiossa ovea täytyi painaa sormella, jotta peli käynnistyisi. Tämä koettiin ongelmaksi, 

jonka johdosta se korjattiin seuraavaan versioon, jossa peli käynnistyy automaattisesti. 

Myöhemmin lapset kuitenkin yrittivät painaa ovea, jotta se avautuisi, mutta ovi 

avautuukin automaattisesti. Tämä ei varsinaisesti ole ongelma, ja suurempana ongelmana 

koettiin se, että peli ei käynnisty, mikäli ovea ei yritetä avata. Tämän johdosta parempi 
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ongelma on se, että ovea yritetään avata, vaikka se käynnistyy automaattisesti ilman 

kosketusta. 

Merkittävää on myös, että vertaisopetuksen avulla lapset halusivat monipuolisemmin 

käyttää peliä. Eräässä testissä lapsi halusi vaihtaa vaikeustasoa vaikeammalle, koska pelin 

silloinen vaikeustaso oli hänen mielestään liian helppo. Toisessa testissä puolestaan lapsi 

huomasi, että sävellyspelin soittoraidalle siirrettävä lohikäärme oli aivan liian suuri eikä 

tulisi mahtumaan soittoraidalla sijaitsevaan laatikkoon. 

Vaikka vertaisopetuksen avulla saatiin parempia tuloksia, ei voida yksiselitteisesti sanoa 

silti vertaisopetuksen olevan parempi menetelmä. Lasten kanssa käytyyn 

käytettävyystestaukseen vaikuttaa aina lapsi itse ja hänen persoonansa. Lisäksi tässä 

tutkimuksessa vertailtava lapsijoukko ei ollut kovin suurilukuinen, joten varmoja 

vastauksia ei voida antaa siihen, kumpi käytettävyystestausmenetelmä on parempi. 

Lopullinen päätös käytettävyystestausmenetelmän valinnasta jää aina tutkijan itsensä 

vastuulle. 

5.2 Vastaus tutkimuskysymykseen 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin pienten lasten kanssa käytettyjä 

käytettävyystestausmenetelmiä. Tutkimuskysymykseksi nousi, mitkä 

käytettävyystestausmenetelmät sopisivat parhaiten lasten kanssa käytettäväksi, ja miten 

niistä saadut tulokset eroavat toisistaan. Sekä kirjallisuuteen pohjautuen että kenttätyöhön 

perustuen allekirjoittanut pystyy sanomaan, että ei ole olemassa yhtä ainoaa tapaa 

suorittaa käytettävyystestauksia lasten kanssa. Käytetyistä menetelmistä aktiivisen 

väliintulon ja ääneenajattelun yhdistelmä, mutta myös lapsille suunnattu vertaisopetus 

ovat molemmat varteenotettavia vaihtoehtoja. Koska kyseessä ovat pienet lapset, tämä 

tutkimus puoltaa vertaisopetusta lasten kanssa käytettävänä testausmenetelmänä, sillä se 

on lapsille suunnattu ja lapsia varten suunniteltu käytettävyystestausmenetelmä 

(Höysniemi ja kumppanit, 2003). Vertaisopetuksen avulla saadaan kattavia tuloksia 

käytettävyysongelmista, ja tämän menetelmän avulla myös hiljaisimmat lapset saattavat 

rohkeammin esittää mielipiteensä. Lisäksi lapset keskustelevat helpommin keskenään 

kuin vieraan aikuisen seurassa.  

Käytettävyystestausmenetelmien avulla saadut käytettävyysongelmat eroavat siten, että 

vertaisopetuksen avulla löydettiin enemmän selkeitä ohjelmistovirheitä, jotka luokiteltiin 

Nielsenin vakavuusluokittelun (Nielsen, 1994) mukaan suuriksi tai katastrofaalisiksi 

ongelmiksi. Aktiivisen väliintulon ja ääneenajattelun yhdistelmän avulla havaitut 

käytettävyysongelmat olivat enemmän varsinaiseen käytettävyyteen ja käytön opetteluun 

liittyviä ongelmia. 

5.3 Merkitys tutkimukselle 

Tämä tutkimus vahvistaa vertaisopetuksen asemaa laadukkaana lapsille suunnattuna 

käytettävyystestausmenetelmänä (Höysniemi ja kumppanit, 2003). Käytettäessä 

vertaisopetusta käytettävyystestausmenetelmänä aikuisen läsnäolo ei ole niin merkittävä, 

sillä lapset puhuvat helpommin keskenään kuin vieraan aikuisen seurassa. Lasten oma-

aloitteinen puhuminen aikuiselle on vähäistä. Tutkimus vahvistaa myös sitä ajatusta, että 

ääneenajattelu ei sovi lapsen kanssa käytetyksi menetelmäksi sellaisenaan (Donker & 

Reitsma, 2004; Hanna ja kumppanit, 1997; Höysniemi ja kumppanit, 2003; Van Kesteren 

ja kumppanit, 2003). Aktiivisen väliintulon lisääminen käytettävyystestaukseen 
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moninkertaisti lasten verbaaliset kommentit (Höysniemi, 2005), parhaimmillaan se jopa 

kymmenkertaisti kommenttien määrät (Taulukko 4, s. 37). 

Verbaalit kommentit eivät välttämättä ole yhteydessä havaittuihin 

käytettävyysongelmiin. Eräässä testissä havaittiin kahdeksan käytettävyysongelmaa ja 

lapselta havaittiin kahdeksan kommenttia (Taulukko 4, s. 37). Kun taas eräässä testissä 

puolestaan 67 kommenttia vastasi tuloksissa 12 käytettävyysongelmaa. Lasten 

puhuminen käytettävyystestien aikana on kuitenkin erittäin positiivinen asia, vaikka sillä 

ei olisi vaikutusta havaittujen käytettävyysongelmien määrään. Lasten ääneenajattelusta 

pystyimme analysoimaan muita tutkimusaiheita, kuten hauskuuden arviointia (Kuivas, 

2011). 

Tämä tutkimus tukee Höysniemen ja kumppaneiden (2003, s. 20) raportoimaa tilannetta, 

jossa lapset hermostuvat keskeneräisessä tuotteessa oleviin ongelmiin ja alkavat tehdä 

jotain muuta. Tässä tutkimuksessa lapsi ei jaksanut istua penkillä odottamassa pelin 

palautumista, vaan lähti tekemään kuperkeikkoja lattialle. Lasten rajoittunut 

keskittymiskyky (Hanna ja kumppanit, 1997; Höysniemi ja kumppanit, 2003; 

Markopoulos & Bekker, 2003) tuli hyvin ilmi varsinkin käytettävyystestien jälkeen 

haastatteluissa. Ensimmäisten neljän testikerran jälkeen haastattelut siirrettiin kahteen 

osaan, ensimmäinen osa laulupelin jälkeen ja toinen osa sävellyspelin jälkeen. Tämä 

vaihdos oli hyväksi havaittu, mutta lapsilla ei silti meinannut keskittyminen riittää enää 

toiseen haastatteluun. 

5.4 Merkitys käytännölle 

Tämä tutkimus auttoi allekirjoittanutta ymmärtämään paremmin lasten kanssa 

työskentelemisen haasteita. Uskon, että koko tutkijaryhmä oli näiden 

käytettävyystestauksen jälkeen kokeneempia lasten kanssa työskentelemisestä. 

Käytettävyystesteihin osallistuneet lapset voivat olla myös ylpeitä suorituksestaan, sillä 

lapset saivat olla mukana lapsille suunnatun musiikkipelin kehitysvaiheessa. JamMo-

musiikkipelin kehittäjät olivat varmasti myös tyytyväisiä, sillä käytettävyystestaukseen 

osallistui aito kohderyhmä, 5–6-vuotiaat lapset.  

Tutkijaryhmämme raportoi käytettävyystestausten kuluessa JamMon kehitystiimille 

aktiivisesti havaituista vakavista ongelmista, joita kehitystiimi pyrki korjaamaan 

mahdollisimman nopeasti. Välillä kehittäjien reagointi havaittuihin ongelmiin oli 

hyvinkin nopeaa, ja tämä näkyi siinä, että pelin versiot muuttuivat ja uusia päivityksiä oli 

saatavilla useaan otteeseen tämän tutkimuksen aikana. Nopea reagointi ja muutokset 

testattavassa tuotteessa vaikeuttivat kuitenkin allekirjoittaneen mahdollisuuksia verrata 

eri käytettävyystestausmenetelmiä suoraan toisiinsa. 

Tämä työ sisältää hyödyllistä tietoa tuleville tutkijoille, joilla on tarkoituksena tehdä 

käytettävyystestausta lasten kanssa. Suosittelen tähän tutkimukseen tutustumista myös 

niille tahoille, jotka suunnittelevat tai toteuttavat ja tuottavat lapsille suunnattuja 

ohjelmistoja.  

Tämä tutkimus antaa pohdittavaa käytettävyystestauksien järjestäjille siihen, millaisia 

käytettävyysongelmia testeillä on tarkoitus saada esiin. Vertaisopetuksen kautta voidaan 

saada enemmän ohjelmistovirheitä, mutta toisaalta vähemmän tuotteen käytettävyyteen 

liittyviä ongelmia. Varsinaisten käytettävyyteen liittyvien ongelmien havaitseminen voi 

olla merkittävää onnistuneen tuotteen luomisessa, ja tutkijoiden on hyvä tietää, että 
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vertaisopetuksen kautta nämä ongelmat voivat jäädä huomaamatta lasten käyttäessä 

tuotetta monipuolisemmin yhdessä. 

5.5 Rajoitteet 

Tutkimukseen osallistui yhteensä 16 lasta. Tämä lukumäärä olisi voinut olla suurempi 

kattavampien tuloksien saavuttamiseksi. Tutkimustulosten luotettavuutta ja 

vertailukelpoisuutta heikentää se, että yksilötestauksia järjestettiin kahdeksan testikertaa 

ja vertaisopetuksia puolestaan vain neljä kertaa. Tutkimus rajoittuu tarkastelemaan vain 

aktiivisen väliintulon ja äänenajattelun yhdistelmää ja vertaisopetusta 

käytettävyystestausmenetelmänä. Eri versiot pelistä rajoittavat myös vertailua. Tämä on 

kuitenkin huomioitu tutkimuksessa muodostamalla havaituista käytettävyysongelmista 

eri tyyppisiä listoja, joista on poistettu pelin eri versioista johtuvat ongelmat. Nämä 

ongelmat eivät olisi mahdollisia pelin toisessa versiossa. 

Tutkimusta tarkasteltaessa on otettava huomioon, että tässä tutkimuksessa analysoidut 

käytettävyystestit on järjestetty lähes kymmenen vuotta sitten, jolloin teknologia ei ollut 

kehittynyt vielä nykypäivän tasolle. Tutkimustulokset saattaisivat poiketa tänä päivänä 

järjestetyistä testeistä, sillä lapset harjaantuvat koko ajan nopeammin uuden teknologian 

käyttöön. 

Tähän tutkimukseen, erityisesti vertaisopetukseen, valikoitui vain sellaisia lapsia, jotka 

tunsivat toisensa hyvin etukäteen. Halusimme varmistaa vertaisopetuksen sujumisen, ja 

tarkoitus oli valikoida siihen sellaisia lapsipareja, jotka tulisivat hyvin toimeen 

keskenään. Päiväkotihenkilökunta ehdotti tutkimukseemme mahdollisesti soveltuvia 

lapsia ja lapsipareja, ja luotimme heidän kykyyn valikoida sopivimmat lapset ja parit. 

5.6 Jatkotutkimusaiheet 

Tässä tutkimuksessa käytettävyystestauksia järjestettiin vähäinen määrä, joten 

jatkotutkimusten kannalta voisi olla järkevää järjestää laajempia tutkimuksia 

vahvistamaan tämän tutkimuksen tuloksia. Lasten ääneenajattelun osalta olisi 

mielenkiintoista nähdä vertailua eri ikäryhmien välillä. JamMo musiikillisena 

oppimisympäristönä oli suunniteltu 3–12-vuotiaille lapsille, ja tässä tutkimuksessa 

testattu osa JamMoa oli suunniteltu 3–6-vuotiaille. Olisikin ollut kiinnostavaa vertailla, 

miten 3–4-vuotiaiden käytettävyystestaus eroaa 5–6-vuotiaiden käytettävyystestauksesta. 

Jatkotutkimuksen kannalta olisi hyödyllistä verrata nykypäivänä järjestettyjä 

käytettävyystestejä tämän tutkimuksen testeihin. Tässä tutkimuksessa olleet lapset 

tunsivat toisensa etukäteen. Koska vertaisopetus käytettävyystestausmenetelmänä on 

hyödyllinen menetelmä, yhtenä jatkotutkimusaineena voisi olla se, miten 

tutkimustulokset mahdollisesti eroaisivat toisistaan, jos tutkittavat lapset eivät olisi 

toisilleen entuudestaan tuttuja.  
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Liite A. Alku- ja loppuhaastattelut 

JAMMO-EVALUOINTI SYKSY 2010, TESTIN KULKU – MAHDOLLISIA KYSYMYKSIÄ TESTIN 

AIKANA LAPSELLE 

ALKUHAASTATTELU 

• Nimi, ikä 

• Pelaatko pelejä? 

• Mitä pelejä pelaat? 

 

ALOITUS 

• Nyt pelataan laulu- ja sävellyspeliä. Miltä kuulostaa? Haluatko kokeilla? 

• HAUSKUUSMITTARI-äänestys 

• Pelataan ensin laulupeliä, sitten sävellyspeliä ja lopuksi mennään kaappiin. kuuntelemaan 

valmiita lauluja. Sen jälkeen kysyn sinulta muutaman kysymyksen noista eri peleistä.  

• Aloitetaanko? 

• Mikä näistä kuvista voisi olla laulupeli/sävellyspeli/kaappi? 

 

LAULUPELI 

• Kokeillaan aluksi Hämä-hämä-häkki-laulua. 

• Mikä näistä kuvista voisi olla Hämä-hämä-häkki-laulu? 

• Mitä sinun mielestä tässä nyt tapahtuu? 

• Nyt voitaisiin kokeilla laulua Jaakko-kulta. 

• Mistähän se Jaakko-kulta voisi löytyä? 

• Nyt voitaisiin kokeilla vielä yhtä laulua. 

• Mistähän löytyisi Piippolan vaarilla oli talo? 

KYSYMYKSET: 

• Mikä oli hauskaa? 

• Mikä oli tylsää? 

• Mikä oli vaikeaa? 

• Mikä oli helppoa? 

• Mitä mieltä olit nallesta? 

• Nyt voitaisiin pelata sävellyspeliä 

• Miten sinne sävellyspeliin pääsisi? 

• Mitä sinun mielestä pitäisi nyt painaa? 

 

SÄVELLYSPELI 

• Mikä näistä kuvista voisi olla sävellyspeli? 

• Mitä sinun mielestä pitäisi nyt tehdä? 

• Miten noista eläimistä saisi kuulumaan ääniä? 

• Miten niitä ääniä saisi lisättyä tähän sävellykseen? 

• Mistä tämä sävellys lähtisi soimaan? Entä pysähtyisi? 

• Voisitko liikkua sävellyksen soidessa? 

KYSYMYKSET: 

• Mikä oli hauskaa? 

• Mikä oli tylsää? 

• Mikä oli vaikeaa? 

• Mikä oli helppoa? 

• Nyt voitaisiin mennä katsomaan kaappia. 

• Miten sinne pääsisi? 

• Mitä sinun mielestä pitäisi nyt painaa? 
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KAAPPI 

• Mikä näistä kuvista voisi olla kaappi? 

• Mitä täällä kaapissa sinun mielestä voi tehdä? 

• Miten valitsisit oman kappaleen kaapista? 

KYSYMYKSET: 

• Mikä oli hauskaa? 

• Mikä oli tylsää? 

• Mikä oli vaikeaa? 

• Mikä oli helppoa? 

• Miten poistuisit kaapista? 

 

LOPETUS 

• Nyt me ollaan kokeiltu tätä peliä. 

• Mistä tämän pelin voisi lopettaa? 

• HAUSKUUSMITTARI-äänestys 

 

TAAS–TAAS-taulukko 

• Haluaisitko laulaa lauluja uudelleen? KYLLÄ, EI, EHKÄ 

• Haluaisi kuunnella laulamiasi lauluja uudelleen? 

• Haluaisitko tehdä sävellyksiä uudelleen? 

• Haluaisitko kuunnella tekemiäsi sävellyksiä uudelleen? 

• Mikä oli hauskinta pelissä?  

• Mikä oli tylsintä pelissä? 

• Jäikö joku asia harmittamaan? Jos jäi, niin mikä? 

 

ISO KIITOS! 



61 

Liite B. Suostumuslomake lasten vanhemmille 

 

 

 

Suostumus lapsen osallistumisesta Oulun yliopiston koordinoimaan 

tutkimushankkeeseen  

 

Suostun, että lapseni osallistuu ohessa kuvattuun UMSIC -projektin tutkimukseen ja siihen, että 

tutkimuksessa syntynyttä ja siihen tuotettua materiaalia voidaan käyttää yllä mainitussa tutkimus- 

ja opetustarkoituksessa.  

 

Lastani saa myös kuvata/ videokuvata*      

Lastani ei saa kuvata/ videokuvata*  

 

*Valitse ainoastaan toinen vaihtoehdoista 

 

Paikka ja aika   ___________________________________ 

 

Lapsen nimi   ___________________________________ 

 

Vanhemman allekirjoitus  
ja nimen selvennys   ___________________________________ 

 

Lisätietoja saa Oulun yliopiston kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksiköstä Maija 

Fredriksonilta. maija.fredrikson@oulu.fi, puh. 0400 178507 tai Ruut Tikkaselta, 

ruut.tikkanen@oulu.fi, puh. 040 508 7240 
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Liite C. UMSIC-projektin esite 
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Liite D. Aktiivisessa väliintulossa ilmenneet 
käytettävyysongelmat 

AKTIIVISESSA VÄLIINTULOSSA ILMENNEET KÄYTETTÄVYYSONGELMAT 

1. Lapsi ei kosketa Ovea 

 

2. Lapsi painaa aloitusvalikosta ensimmäisenä Kaappia 

 

3. Äänet pätkivät 

 

4. Poistumisnappi ei toimi 

 

5. Musiikki tallentui epäsynkronisesti 

 

6. Lapsi sulki pelin eikä se käynnisty enää uudestaan 

 

7. Liikennevalot ovat hyvin sekavat 

 

8. Viallinen kuvake sävellyspelissä 

 

9. Lapsi ei löydä poistumisnappia, koska se on talon kuva 

 

10. Raidalle siirtämisen merkitys ei ole selvillä 

 

11. Nalle ei toiminut oikein, toiminta jumitti 

 

12. Peli alkaa pätkiä ollessa liian kauan päällä 

 

13. Lapsi valitsee laulun, jota ei pitäisi pystyä valitsemaan 

 

14. Nalle ärsyttää 

 

15. Laulun toistaminen ei onnistunut 

 

16. Nalle ei toimi käynnistyksen jälkeen 

 

17. Äänen säätäminen aiheuttaa äänen pätkimisen 

 

18. Lapsi ei löydä kaapista omia kappaleitaan 

 

19. Lapsi ei osaa rullata hyllyjä kaapista 

 

20. Lapsi ei kuule omaa ääntään laulupelin tallenteelta 

 

21. Peli jumiutui 

 

22. Peli valitsi laulun, vaikka lapsi ei painanut laulukuvaketta 

 

23. Lapsi laulaa toistotilan mukana 

 

24. Lapsi ei osaa sävellyspelissä painaa kuvakkeita 

 

25. Kuvakkeita on vaikea siirtää sävellyspelissä 

 

26. Kaapin sävellys ei sisällä ääniä, raita on tyhjä 

 

27. Laulusta ei voi poistua 

 

28. Pelin kielen vaihto ei onnistunut  
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Liite E. Vertaisopetuksessa ilmenneet 
käytettävyysongelmat 

VERTAISOPETUKSESSA ILMENNEET KÄYTETTÄVYYSONGELMAT 

1. Lapsi yrittää koskettaa Ovea 

 

2. ”Lohikäärme ei mahdu raidalle!” 

 

3. Äänet pätkivät 

 

4. Peli jumiutui 

 

5. Nallen puhetta ei saa keskeytettyä 

 

6. Musiikki tallentui epäsynkronisesti 

 

7. Lapsi ei kuule omaa ääntään laulupelin tallenteelta 

 

8. Äänet tulee tuplana 

 

9. Kaapin sävellys ei sisällä ääniä, raita on tyhjä 

 

10. Peli latasi vaikeustasovalintaa kauan 

 

11. Piippolan vaari on liian pitkä laulu, lapsi ei jaksanut kuunnella sitä 

 

12. Sävellyspelissä ei kuulunut ääniä vaikealla tasolla 

 

13. Kaapista on vaikeaa löytää oma sävellys 

 

14. Sävellyspeli ei reagoi mihinkään Kaapista tullessa 

 

15. Kuvakkeita on vaikea siirtää sävellyspelissä 

 

16. Peli käynnisti laulun monta kertaa päällekkäin ja jumiutui 

 

17. Peli jumiutui maisenvaihdoin yhteydessä 

 

18. Raita tyhjeni poistuessa tallennusvalikosta 

 

19. Sävellys ei lähde päälle, play-nappi ei toimi 

 

20. Lapsi painaa takaisin-kuvaketta tallennusvalikossa 

 

21. Peli kaatui siirrettäessä kuvaketta liikkuvalle raidalle 

 


