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KIRJALLISUUDEN LAJIT          

Kirjallisuuden lajit jaetaan perinteisesti dekkareihin, kauhukirjallisuuteen,  fantasiakirjallisuu-

teen, tieteiskirjallisuuteen eli scifiin ja romanttiseen rakkauskirjallisuuteen. Nämä mainitut lajit eli 

genret jakautuvat myös alalajeihin. Rajat eri kirjallisuuden lajien välillä ovat häilyviä, eli esim. 

fantasiakirjallisuudessa on usein kauhu- ja jännityskirjallisuuden piirteitä. 

- Ryhmätyössä kirjallisuuden lajit on jaettu seuraavasti: 

1. Dekkarikirjallisuus (eli jännityskirjallisuus) 

2. Kauhukirjallisuus 

3. Tieteiskirjallisuus 

4. Fantasiakirjallisuus 

5. Romanttinen rakkauskirjallisuus 

- Yksi kirjallisuuden laji muodostaa oman ryhmänsä, johon kuuluu 3- 4 oppilasta. 

- Ryhmän tarkoitus on etsiä tietoa ryhmän aiheesta. Työssä edetään seuraavasti: 

1) Etsikää tietoa ja kirjoittakaa muistiinpanoja kirjallisuuden lajinne tyypillisistä piirteistä. Kertokaa 

millaisia päähenkilöitä ja hahmoja lajiin kuuluu ja millainen on tyypillinen miljöö, jossa tapahtumat 

käydään. 

2) Esitelkää kirjailijoita ja heidän teoksiaan nimeltä. Esitelkää 2-3 kirjailijaa ja muutama tämän 

tunnetuin teos. Lukekaa ääneen tekstinäytteitä. Myös erilaiset lyhyet näytteet kirjan pohjalta 

tehdystä elokuvasta rikastuttavat työtä (huomioikaa elokuvien ikärajat!). 

3) Tehkää posteri A3-kokoiselle paperille. Vaihtoehtoisesti voitte tehdä power point -esityksen tai 

trailerin. Liittäkää tekstin lisäksi kuvia esim. hahmoista ja kirjailijoista. 

• Jakakaa työt niin, että jokaisella ryhmässä on töitä! Projektin lopuksi täytätte itsearvioinnin, 

jossa on myös kohta, jossa kysytään, osallistuiko jokainen tasapuolisesti työskentelyyn. 

• Jokaisen posteriesityksen jälkeen tulee läksyksi pieni novelli tms. joka käsittelee aina 

kulloistakin kirjallisuuden lajia. Seuraava tunti alkaa läksyn tarkistuksella, jonka jälkeen 

esitellään seuraava työ, josta kirjoitetaan muistiinpanot. 

• Kun kaikki työt on esitelty ja muistiinpanot kirjoitettu vihkoon, jaksokokeeseen tulee 

kysymyksiä aiheesta, eli testataan opittua. 

• Kirjallisuuden lajit -aihetta käsiteltäessä vieraillaan kirjastossa, jossa esitellään lyhyesti 

jokainen kirjallisuuden laji sekä niihin liittyviä kirjavinkkauksia 

• Kirjallisuuden lajit-aihe lopetetaan pieneen kirjoitelmaan sekä yhden genre-elokuvan 

katsomiseen. 

• Jokainen myös lukee kirjan, joka liittyy johonkin genreen. Kirjasta tulee sovittuun aikaan 

palauttaa lukutehtävä.  

 



https://www.abo.fi/sprakresurs 
 

Kirjallisuuden lajit -aiheen arviointi: 

1) Ryhmätyö  

a) itsearviointi sekä vertaisarviointi  

b) ryhmätyöesityksen arviointi asteikolla 1-3  

c) ryhmätyön tulos (posteri) 

2) Kirjallisuuden lajit- kirjoitelma 

3) Kirjallisuuden lajit - lukutehtävä 

 


