
METAFORVERKSTAD  

 

 

Beskriv/jämför ……glädjen/känslan/tacket/priset etc….. som/med: 

 

 

Ett djur   En bilmodell  Något i naturen 

Något inom IT-världen En maträtt/dryck     En krigsterm  

En trafikterm   En byggnad  En biofilm  

Ett väderfenomen Något i kroppen  En sport, en idrottsterm 

Ett verktyg          Ett land/En plats Något medicinskt 

En historisk figur En sång  Ett klädesplagg 

En väska  Ett skolämne    En bok 

En seriefigur  En krydda  En saga 

En seglarterm  Ett sällskapsspel  En restaurang 

Ett företag  En sak på jobbet En växt 

Ett instrument/musikterm En möbel  En kändis 

Något med jul/påsk/helg Ett yrke  En kökspryl 

Ett teveprogram En sak i hemmet Teknisk pryl/apparat 

En gata/stig/trafikled En årstid/månad Något från bank/finans 

eller något annat… 
 
 
 
TIPS  

• Natur, trafik, mat och andra vardagliga företeelser som bygger på igenkänning är säkra kort. 

• Engagera lukt- och smaksinnet genom att jämföra med dofter och smaker.  

• Var återhållsam! Allt för mycket ’blommigt’ språk kan ge övermättnad.  

 
 

Att vara bitsk är roligt, men var det med värme och humor. Stäm av i förväg att ingen 

jämförelse tas illa upp. 
  

 
HÄR KAN DU LÄSA ANDRAS JÄMFÖRELSER 
 
OM LIVET 
Livet är som: 
- ett matteprov – när man äntligen löst alla ekvationerna är det dags att lämna in.  



- en twistpåse – alla bitar är inte lika goda. 
- en chokladkaka – vi äter så länge det finns något kvar, när det är slut är det slut. 
- en videofilm – vissa partier vill man snabbspola, andra köra i repris, fast fjärrkontrollen styr 
någon annan  
- en golfboll – en massa hårda smällar tills man ligger i ett hål i marken. 
- en slalombacke. Det går fortast utför på slutet. 
- en toarulle. Ju närmare slutet man kommer desto snabbare går det. 
- som skidåkning. Målet är inte att ta sig ner för backen, det är att ha samlat på sig en massa 
bra åk innan solen går ner. 
- en teaterföreställning  – där vi själva ska stå på scen hela tiden men inte alltid får spela den 
roll vi vill och där applåderna ibland går till någon annan.  
 
OM KÄRLEK 
Kärleken är som  

- fotbollen idag – oavsett ekonomi, spelare och placering så kommer alltid upp- och 
nedgångar. Men vi älskar den… 

- vattkoppor – man blir febrig, får klåda, drabbar även äldre. 
- en galen hund – helt oförutsägbar 
- bingolotto, kul ibland, tråkigt ibland, tyvärr är det sällan man får högsta vinsten. 
- en ryggsäck, man får vara noga vad man fyller den med för att den ska få rätta formen. 
- en dans. Se till att du får dansa. 
- en boll, lätt att hantera när du har den nära, svårare när den är på avstånd. Ibland vill 

man sparka på den. 
- ett favoritklädesplagg – behöver bytas ut efter ett tag. 
- ett hav – vindstilla ibland, stormigt ibland 
- en skyddade kappa. Håller en torr genom stormar och åskväder. 
- vin. Det finns billiga årgångar och lagrade. Båda sorterna är fyllda av rus och slutar 

med huvudvärk. 
- ett välkommet vårregn, sköljer bort det som är fruset. 
- att flyga, ibland blir det turbulens 
- telefonsignaler – besvaras ibland, ibland inte. 
- en dans på rosor, när man inte kliver på en tagg. 
- influensa – man veta aldrig när man drabbas.  
- en trisslott, plötsligt händer det. 
- acne, när du har det är det svårt att dölja. 
- en bilkrasch, kan slå till när som helst 
- choklad, när du väl har börjat är det svårt att sluta 
- vinden på skridskotur – tuff i motvind, desto skönare i medvind 
- att köra bil, det krävs övning för att få det att rulla. 
- handboll, det vänder fort. 
- en fågel, håller man för hårt kvävs den, håller man för löst, flyger den iväg. 

 
Kärlek är ett vulkanutbrott, askan kan få katastrofala följder. 
Kärlek är som en bastu – man blir varm i hela kroppen.  
Viss kärlek är som vinteräpplen, mognar sent och håller länge.    
Att finna en livspartner är som att välja en soffa – den ska också tillfredställa en mängd 
behov, vara snygg och bekväm, sitt- och liggvänlig och stå pall för många års användning. 
 

Att bli kär är som 
- oceanen – ibland är det stiltje och ibland ”hela havet stormar” 



- att ta sig an toppen av ett isberg och hitta en skatt därunder. 
- en resa, fast man vet inte vart man ska eller vad man har i bagaget. Men det gäller att hålla i 
ihop till man är framme.  
- att köpa ett nytt hus. Det syns inte utanpå men man är ju rädd att grunden ska vara dålig.  

 
OM RELATIONER 
Relationer är som Ikea. Bollhavet är kul, kassan är trist. Det finns en massa produkter med 
många komponenter och man får själv sätta ihop dem. 
Goda relationer är som en kopp varmt te – värmer och får en att må bra. 
 
OM ÄKTENSKAP  
Äktenskap är: 

- som att fånga loppor med tårna. Det kan lyckas.  
- som en bil. Går jämt och fint med rätt bränsle. Med tiden kan utrymmet inuti kännas 

lite trångt. 
- som ett piano. Kan spela många fina melodier, ibland går det i moll, ibland i dur. 
- som att spela Monopol – direkt i fängelse utan att passera Gå. 
- som en konservöppnare, praktisk och användbar i vardagen, dock lite osexig. 
- som en Ikeamöbel. Inte alltid lätt att bygga ihop - då gäller det att ta ett steg tillbaka 

och läsa bruksanvisningen en gång till. 
 
OM ARBETSLIV 
Vår organisation är som... 
- en Josef Frank-stol bland Ikea-kopior 
- en hårborste. Spretar åt många håll, men hålls ändå ihop i mitten. 
- en magnet. Kommer man för nära är man fast. 
- en välljudande orkester med en taktlös dirigent. 
- en skottsäker väst, ful och obekväm men praktisk och ger säkerhet (om dom inte skjuter i 
benet). 
- en enligt receptet delikat gryta, dock något felkryddad. 
- en hammare. Ibland känner man sig nedslagen men allt som oftast uppryckt. 
- en roddtävling, med ibland halvdåliga domare. 
- ett bra vin som förädlas med åren.  
- som en vegetarisk måltid. Nyttig och sund men tyvärr ofta svårsmält. 
- som en orkester. Inget instrument spelar i takt med de andra, men det låter ändå väldigt bra.  
 
SKOLAN ÄR som 
- en köttkvarn. Oavsett vad vi är när vi börjar, är vi formade efter syftet när vi gått igenom 
processen. 
- som en wok. Alla smaker blandas och det blir bättre tillsammans. 
- som en fiol, det gnisslar och låter illa tills alla lär sig att spela. 
- en rostig Honda som behöver rustas upp.  
- antibiotika mot ensamhet. 
- en buffé där vissa rätter är obligatoriska. Ibland måste man äta tills man spyr. 
- en såg. Förstör människors drömmar. 
- tacos. Man fyller skalet med det man vill ha.  
- en fotbollsmatch. Man får inte betyg i halvlek utan vid full tid. För att vinna en match får 
man inte ha halva gänget i utvisningsbåset.  
- en  simtävling – man måste ända in i kaklet. 
- en paella. I allmänhet ganska smakfull, men har man otur kan man råka på en skämd mussla. 



- en bilverkstad. Välskötta modeller som servats och underhållits väl kräver minst arbete. 
- en ö – avgränsad, ibland isolerad.  
- en trädgårdsmästare som har sått gurkfrön och upp kommer pumpor. 
- en skolklass är som en blomsterrabatt. Några plantor behöver mycket vatten, andra ska 
torkas ut. Några kräver växtnäring, andra behöver klippas och ansas. En del behöver 
blomsterpinnar, klängväxter behöver stödställning. 
 
Att gå på gymnasiet innebär att man får trampa druvorna i tre år. Därefter får man dricka 
vinet. 
 
Att vara student på universitet är som...  
... ett par slitna jeans. Ju mer man använder dem, desto mer gillar man dem. 
... en cellgiftsbehandling. Det gör väldigt ont med jämna mellanrum, efter tentorna så är man 
frisk, men har mindre hår. 
... att träna för tiokamp. Man lär sig flera grenar, blir bra på några och grym på andra. 
... en rugbymatch. Rörigt och ruffigt. 
... en tennismatch. Man spelar om en poäng i taget, det finns flera set, ibland gör man 
dubbelfel och ibland blir det LOVE! 
 
Att gå klart en utbildning är: 
- att utvecklas från kattunge till lejonhona.  
- att klä på sig plagg efter plagg och bli rustad för alla väder. 
- att lämna kuvösen och våga lita till att lungorna bär på egen hand. 
- att äntligen hitta ut ur cirkulationsplatsen. 
- som poliosprutor, till slut har man tagit alla injektionerna. 
- att lämna slagfältet för att utträda i ’ingen mans land’. 
 
OM YRKESROLLER  
Mitt jobb är 
- som ett zoo, med olika arter representerade, tyvärr är jag inte veterinär. 
- som spindelns – fånga offret. 
- som en bok, som tur är vänder man blad ofta. 
- Min chef är som en flaskhals – med korken i. 
 
En lärare är  
- läkemedlet som botar sjukdomen okunskap. 
- som en gps – lyssna inte för mycket för då kan du hamna fel. 
- ett bibliotek fullt av kunskap 
- som en brödrost: stoppar i kunskap, grillar en stund (vid prov) 
- en bra lärare är som en korsett: stödjande, upplyftande och ger en bra känsla. 
 
En säljare är 
- som jultomten, folk tycker att det räcker med besök en gång per år. 
- som Mozart, fina toner men vad betyder det? 
- som ett tåg, högljutt och tar lång tid att stoppa. 
- som Peter ’Foppa’ Forsberg, HATAR att förlora. 
- som en förkylning, svår att bli av med. 
- som regn efter torka, kommer med nya uppfriskande idéer. 
- som en saga, ibland slutar det lyckligt, ibland olyckligt. 
- som en präst, lyssnar noga på ditt problem för att sedan finna en lösning. 



- som Frodo i sagan om ringen. Ska nå sitt mål oavsett vad. 
- som en lyxrestaurang, intressant men alltid dyrt. 
- som Hitler – bra talare med katastrofala följder. 
- som en byggnad, ju bredare grund desto säkrare står man.  
- som glace au four - varm på utsidan men iskall på insidan. 
- som en politiker, de snackar och snackar och det tar aldrig slut. 
- som Carolina Klüft, kämpar alltid för att göra sitt bästa 
- som ett par bekväma skor, hjälper dig på vägen 
- som en falk, spanar ständigt efter nya möjligheter 
- som Turning Torso eller Eiffeltornet – strävar mot stjärnorna. 
- som en häcklöpare, man måste fort ta sig framåt och inte se hindren på vägen som problem 
 
En sjuksköterska är som  
- en toalett – ibland får vi ta mycket skit och ibland är vi upptagna. 
- Byggare Bob eller Barbapappa – omformar sig efter behovet. 
- en ängel utan vingar eller en container utan botten. 
- en vadderad ångvält som jämnar vägen för männen på jobbet. 
- filmtiteln (något travesterad) Mission possible  
 

Sjukgymnaster: 
- Vi är utbildade som piloter men arbetar som busschaufförer. Om lönen:  
- Landstinget säljer Ferrari till wolksvagenpris. 
 
En arbetsterapeut är som:  
- en rondell med många möjligheter till in- och utfart.  Till skillnad från doktorer som kan vara 
enkelriktade gator. Eller landstingspolitiker som bara åker runt, runt i rondellen. 
- en stavhoppare utan stav - men slår ändå världsrekord. Eller en stavhoppare som slår 
världsrekord men då har alla gått hem... 

 
En kurator är som en stödkorsett – något var och en kan få behov av men ingen vill skylta med. 

 
Butikspersonal i klädbutik:  
- Jag känner mig som en kartläsare, blir nöjd när jag lotsar någon fram till målet. 
- Jag är som en skön fåtölj som kunder får sjunka ner i och känna lugn och ro. 
 

Att bli arbetslös/vara i fel sammanhang är som 
- att känna sig som en för kort tapet-våd. 
- att åka pulka i puckelpist – det gör ont. 
- att simma i oroligt vatten utan flytväst. 
- peppar i dunderhonung – först svider det på tungan, sen blir man stark. 
 

Att gå en retorikkurs är som  
- en shot med starka vitaminer 
- att stå naken inför en stor grupp människor. Lyckligtvis är det en nudistkoloni. 
- ett workout pass – motvilligt i början, svettigt i mitten, skönt när det är klart. 
 

Kommunikation är som  
- medicin. Man kan hela mycket med ord. 
- en bil. Går inte bra om två ska styra samtidigt. 
- som blodomloppet. Måste fungera väl, en propp någonstans får förödande konsekvenser. 


