
Card sorting

Korttilajittelun avulla saadaan 
tietoa siitä, miten / millä tavoin 
käyttäjät järjestävät tietoa, 
miten se (tieto) kategorisoidaan 
ja tiedon väliset suhteet.





Korttilajittelu -tekniikka
• Mikä on Card sorting?

• Tämän menetelmän (korttien) avulla saadaan tietoa siitä, 
miten / millä tavoin käyttäjät järjestävät tietoa, miten se 
(tieto) kategorisoidaan ja tiedon väliset suhteet.

• Esim. Verkkosivun sivujen nimet, linkkien nimet, kategoriat 
(esim. Tuotteet, yhteystiedot, jne)

• Missä vaiheessa tämä on hyvä tehdä?

• Siinä vaiheessa, kun tiedät millaista tietoa on tarve 
organisoida. Kuitenkin ennen tiedon järjestämisen lopullista 
organisointia. 

• Helppo ja edullinen tapa saada selville tiedon järjestymistä / uuden 
tiedon lisääminen olemassa olevaan järjestelmään tai aikaisempaan 
suunnitelmaan.









Korttilajittelu
• Korit kannattaa myös numeroida (1,2,3) tiedon anayloisintia varten.

• Korttien sopiva määrä? 20-25 (IA for the web), 52 (observing the user 
experience), 40-60 UX design

• Kortteihin kirjoitetaan tieto, joka halutaan organisoida. 
Nimeämiskäytäntö: kategorioiden otsikot, alakategoriat (poikkeus 
tähän sääntöön!), sivuston sisällön nimet. 

• Nimet voivat olla esim. termejä, joita olet ajatellut käyttäväsi, 
kuvien nimiä, jopa yksittäisen sivun kuvauksia.

• Korttien nimeämiskäytännön pitäisi heijastaa sitä mitä olet 
tutkimassa / testaamassa!

• Osallistuminen yksin tai pienessä ryhmässä.

• Osallistujien määrä on tyypillisesti 4-10 henkilöä.



Korttilajittelu

• Osallistujielle annetaan identtiset kortit (printattu, 
kirjoitettu) ja heitä pyydetään järjestämään ja 
nimeämään kortit sellaisiin ryhmiin, joka 
tuntuu itsestä järkevältä ja mielekkäältä 
jaottelulta. 



Osallistujalle kerrotaan...
• Jokainen kortti sisältää jotain sellaista tietoa, jota voit nähdä 

www-sivuilla.

• Järjestä kortit sellaisiin ryhmiin, jotka tuntuvat sinusta mielekkäiltä 
ja järkeviltä.

• Ei ole oikeaa ja väärää tapaa ryhmitellä kortteja!

• Sinun ei tarvitse perustella syytä, miksi tietyt kortit kuuluvat 
samaan ryhmään.

• Yritä saada vähintään kaksi korttia jokaiseen ryhmään.

• Jos yksittäinen kortti ei tunnu sopivan mihinkään ryhmään, voit 
siirtää sen sivuun.

• Korttien ryhmittelyn jälkeen pyri myös nimeämään ryhmä(t) jollain 
mahdollisimman kuvaavalla nimellä.

• Lopuksi ryhmittely organisoidaan siten, että laajemmat yhtenäiset 
ryhmät yhdistetään (kortit / nimet eivät saa sekoittua) -> ryhmät a 
ja b sijoitetaan ryhmään A, jne.


