
I filmen Il postino får en enkel brevbärare lära sig 
jämförelsers kraft när han delar ut post till den berömde 
poeten Pablo Neruda. �Postbudet 
frågar: ”Vad är en metafor? 
”Författaren svarar: ”När du säger att 
himlen gråter, vad menar du då?” � 
”Att det regnar.”  
Neruda: ”Det är en metafor!”  
”Är det så enkelt? Varför har man då 
gett det ett så komplicerat namn?”  
Il Postino använder förstås metaforer för att vinna den 
vackraste kvinnan i byn. Trots att han är fattig lyckas han – 
sköna Beatrice viskar förundrat:  
”Han sa att mitt leende sträckte ut sig som en fjärils vingar…” 

 

   METAFOR VERKSTAD 
 

Du kan enkelt göra dina egna metaforer med lite tankepyssel. 
Beskriv eller jämför......... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  med/som 
 
 
Ett djur       En bilmodell      Något i naturen 

Ett yrke      En maträtt/en dryck     En kökspryl 

Ett trafikmärke Något i kroppen    Något inom IT 

En växt   En byggnad     En sportgren/idrottsterm 

Ett verktyg          Ett land/En plats    Något medicinskt 

En saga   En mobiltelefon    Ett klädesplagg 

En väska   Ett skolämne      En väg/trafikled 

En seriefigur  En krydda     En historisk figur 

En seglarterm Ett sällskapsspel     Ett väderfenomen  

En möbel  En krigsterm      Något från bank/finans 

Ett teveprogram En sak i hemmet    Teknisk apparat  

En sak på jobbet   Eller något annat… 

 



TIPS 

 
 
• Bygg på igenkänning. Säkra kort är jämförelser med natur, trafik, mat och 
annat vardagligt. Eller nya företeelser: som när it-generationen förnyar gamla 
talesätt: ”tänk innan du talar = googla innan du twittrar”. 
 
• Ta hjälp av barn, de är extra bra på bildspråk. På bara några minuter gjorde 
tre barnbarn de här jämförelserna till sin farmors 80-årsdag:  
En växt: ”Farmor är som en kaktus, lever jätte länge.”  
En plats: ”Som nobelmuseet, full av kloka saker.”  
Historisk figur: ”Farmor är som en grekisk gud. Kommer också från antiken.” 
 
• Bygg på humor. Jämförelser lockar ofta fram skratt, det vet stå upp artister. 
Den här kommer från Babben Larsson:  
”Politiker är som IKEA-möbler. De verkar så bra när man väljer dem, sen 
upptäckter man att det fattas skruvar här och där.”   
Och den här från Didrik, 6 år:  
”En svärmor är en pytonorm i människoförpackning.” 
 
• Tänk på att en jämförelse alltid behöver motiveras. Utan förklaring 
blir det lätt obegriplig. En person fick i uppgift att beskriva en jubilerande kyrka 
som ett djur och svarade: ’En daggmask’.  
Det kan tolkas nedsättande, men tanken bakom var en fin komplimang:  
”Jo, men dom är också nyttiga, jobbar i det fördolda utan att göra så mycket väsen 
av sig och skapar en god jordmån att växa i.” 
 
Om du skulle jämföra en person med en bilmodell, en växt, ett djur eller en filmtitel – 

vad skulle du välja och varför?  

………………………………………................................................……… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
Mer om bildspråk i Alla kan tala 


