


At skrive tekster der kommunikerer 
Start med at se den video som jeg har lavet om “At lave metaforer”. 

Metafor øvelser 
I dette modul vil jeg opfordre dig til at kaste dig ud i at lave en lille metafor bank.  
Jeg synes du skal gå igennem de forskellige øvelser og prøve en masse kombinationer af 
ordtyper af, og se hvilke du synes der giver mening for dig.  
Det er en god ide at skrive metaforerne ud og ikke bare tænke dem.  
Som f.eks Kvalificerende metafor - skriv alle 3 kombinationer ud og giv din hjerne tid til 
at finde ud af hvad de forskellige sammensætninger betyder. Prøv ikke på at regne det 
ud uden at skrive det først. Min erfaring er at der ligger en masse gemt som hjernen ikke 
selv når frem til, når man bare tænker det igennem  

Kvalificerende metaforer. 

1. X er Y 
2. Y af x  
3. X’s y 

Lav en liste med navneord og sæt dem sammen efter modellen.  
Igen, undgå at forsøge at regne det ud, bare se hvad der sker og lad dig forundres!  

Kvalificerende Metafor 
Tillægsord kvalificerer navneord,  
- biord kvalificerer udsagnsord.  
Den friktion der er mellem disse ord skaber metaforer. 

Forstæt listen med dine egne ord:  
Tillægsord – navneord               Biord udsagnsord 
Vilde biler,                                  råber koldt 
trætte stole,                               smiler tomt 
                                              Danser blindt 



Verbal metafor 
Er en konflikt mellem udsagnsordet  
og dets objekt, eller subjekt. 

Fortsæt listen med dine egne ord:  

• Skyerne sejler 
• Bilerne håner 
• Kaffen skriger 
• Han nussede fortorvet 
 med sine bløde sko....   

METAFOR BANK 

Lav din egen metafor bank hvor du gemmer på fede og sjove metaforer.  
Det kan være et dokument på din computer, en note på din telefon eller i en notes bog.  
Det vigtige er bare at skrive det ned så du kan gå tilbage og kigge i dem engang imellem.  

Rigtig god fornøjelse med metaforskrivningen! 


