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25. LUOKITTELU
Tällä menetelmällä saadaan selville, millaisia 
luokkia tutkimusmateriaalista on havaittavissa.
Koottu tieto ja tutkimustulokset levitetään 
seinälle/pöydälle. Aineisto jaotellaan erilaisiin 
luokkiin, lähelle tai kauas toisistaan, sen mu-
kaan mikä niiden välinen suhde on. Menetelmä 
auttaa ymmärtämään tutkittavaa aihetta visuaa-
lisella ja konkreettisella tavalla ja ohjaa löytä-
mään aineistosta oleelliset asiat syntyneen 
luokituksen kautta. 

Tarvittavat materiaalit: iso paperi/pahvi, post-it 
lappuja ja tulostettuja valokuvia tai virtuaaliseinä 
(esim. Padlet) jolle voi ladata ja siirrellä kuvia ja 
muistiinpanoja.

Tarvittava aika: 30–45 minuuttia.  

Miten toimitaan?
1) Etsikää seinätilaa, tyhjä pöytä tai sähköinen 
alusta, jolle voitte asettaa kokoamanne tiedot 
(post-it-lapuilla, valokuvina, piirroksina, tekstin 
pätkinä, jne.) 

2) Luokittelua voi tehdä monella tavalla:

Luokitelkaa tiedot asettelemalla muistilaput ja 
valokuvat lähelle niitä jotka muistuttavat toisi-
aan. Yrittäkää sitten löytää sopivia otsikoita ja 
yläotsikoita eri luokille ja pohtikaa, millaisessa 
suhteessa luokat ovat toisiinsa.

Voitte myös valita joitakin luokkia etukäteen ja 
luokitella kokoamanne tiedot niiden mukaan, 
esim.  “paikka, aika ja koko” tai “tosiasioita, 
mielipiteitä, ajatuksia ja ongelmia” tai “usein, 
harvoin, vähän, paljon” 

Seuraavaksi: Voitte käyttää apuna esimerkiksi 
analyysikaaviota (kortti nro 30). 
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