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Om Metaforlabb
I metaforlabb testar eleverna enkla och roliga redskap för att tolka metaforer och använda
dem i sitt språk. Redskapen har utvecklats genom performanceshowen Metaforbrottning
och grundar sig på kollaborativa skrivövningar med skaparlust och kreativitet som utgångspunkt.
Metaforer är ett viktigt verktyg i språket, något som gör det möjligt för oss att prata om
abstrakta fenomen. Därför vill vi uppmuntra ungdomars förmåga att beskriva känslor och
tankar genom bilder, och därmed bredda deras redskap till att kommunicera med omvärlden.
Vi jobbar med att lyfta fram metaforers vardagligliga funktion. Vi vill få metaforer att kännas
enkla och tillgängliga, som en naturlig del i varje elevs språkbruk. Därför jobbar vi i första
hand med metaforer som är tydliga med att de är just metaforer. Vi hjälper eleverna att
skapa utifrån sig själva och undviker ett uppifrån perspektiv. Vi ger varje elev möjlighet
att utifrån sina egna förutsättningar och erfarenheter hitta tillvägagångssätt för att skapa
lättförståeliga metaforer.
Detta synsätt genomsyrar hur vi förklarar våra övningar och hur vi pratar om metaforer.

Efter metaforlabb
Under ett metaforlabb får eleverna en introduktion till hur de kan gå till väga för att själva
skapa metaforer. Efter det är det enkelt att fördjupa elevernas metaforskapande och uppmuntra användandet av metaforer som ett vardagligt uttrycksmedel. Att skriva, eller
muntligt improvisera metafordueller är ett enkelt format som går att använda i många
sammanhang.

Dunkelbyrån och Unga Metaforbrottare
Dunkelbyrån är en ideell kulturförening i Malmö som arbetar med tvärdiciplinära kulturyttringar med syfte att skapa nya uttryck. Metaforlabb arrangeras som en del av Arvsfondenprojektet Unga Metaforbrottare.
Unga Metaforbrottare är ett projekt som jobbar för att skapa plattformer runt om i Sverige
där ungdomar kan engagera sig i att leka med språk på ett nytt sätt. Projektet har startat upp
metaforbrottningsgrupper och scener i Malmö, Stockholm, Uppsala, Göteborg, Jönköping,
Örebro och Umeå. Scenerna är öppna för alla intresserade av metaforbrottning och projektets projektledare sätter gärna elever i kontakt med lokala producenter.

ÖVNINGAR
Utforskningsduell
När eleverna känner sig bekväma med metaforer så är duellskrivande ett tacksamt sätt att
skapa en kreativ process som utforskar olika teman. Välj gärna teman som eleverna kommer jobba vidare med i andra skolämnen såsom; jämställdhet, förtryck, Sverige, utanförskap eller mobbning. På det här sättet får eleverna utforska sina egna känslor och uppfattningar om temat samtidigt som de får respons, andra synvinklar och inspiration från sin
duellpartner.

Genomförande:
Det vi brukar göra under metaforlabben är en dubbel duellskrivning: eleverna sitter i par
och när de skrivit varsin metafor byter de block med varandra och besvarar den metafor
som står i blocket de fick. Varje par kommer på så vis producera två dueller.
Eleverna väljer, eller får sig tilldelat, ett tema som kan förmedlas genom ett ord. Varje
metafor ska börja med det bestämda temat. När de skrivit varsin metafor, som exempelvis
börjar med ‘Utanförskap är’, svarar de med en metafor som också inleds med ‘Utanförskap
är’.
Ofta kan eleverna tycka det är lite krångligt och ibland blir det påståenden istället för
metaforer, så det är bra att gå runt och hjälpa till. När de skrivit färdigt är det roligt att
läsa upp duellerna. Det är givande att gå igenom duellerna, diskutera infallsvinklarna och
tolka vissa enskilda metaforer.

Fördjupning:
Eleverna får sitta en stund och diskutera fram ett ämne de vill skriva om och sen ska de
dessutom komma fram till två olika ingångar till temat. De kan välja ett tema där deras
åsikter är motsatta eller så kan de tilldela sig varsin fiktiv åsikt som de ska representera
under duellen. Till exempel kan en duell utforska poesi genom att en duellant skriver
metaforer som lyfter fram poesi som någon negativt medan den andra lyfter fram det som
något positivt. Detta skapar en medveten polarisering. Vi jobbar ofta på detta sätt för att
skapa en konflikt i metaforduellerna. Det gör det både intressantare att lyssna på duellen
och att diskutera den efteråt.

Metaforer inom fasta ramar
Ge eleverna fasta ramar att skapa inom, så kommer de lättare igång med hur de kan tänka
i metaforer. Vi använder alltid den här övningen när vi ska introducera metaforbrottning.
Övningen presenterar att metaforer kan skapas med många olika utgångspunkter, tolkas
utifrån olika egenskaper och ger eleverna hjälp att variera sina metaforer. Övningen är lätt
även för elever som annars har svårt att komma igång med sitt skrivande.

Genomförande:
Alla deltagare börjar med att skriva en metafor som börjar med “Min kompis är” och sen
väljer de ett valfritt väder som de vill beskriva kompisen med. De får ca 1 minut på sig.
Kommer de inte på något så får de helt enkelt ta det första de kommer på, vi vill undvika
prestationskrav. Sen ber ledaren dem att skriva ännu en metafor som börjar med “Min
kompis är” och sen välja ett hushållsredskap som beskriver kompisen. Detta upprepar
vi tills de skrivit fyra metaforer utifrån olika kategorier. Variera gärna vilka kategorier
deltagarna väljer sina metaforer från. Några exempel på kategorier att använda är: djur,
frukt, fordon, brott, sjukdomar, insekter, landskap, mordvapen, växter, dryck, mat, känslor.
Läs upp metaforerna och be eleverna utveckla på vilket sätt metaforen beskriver kompisen.
Någon annan i gruppen kan ge förslag om eleven inte kommer på något. Kommer ingen elev
på en bra utveckling kan ledaren också ge förslag.
Tänk på att diskutera hur metaforerna kan tolkas under uppläsningen. Ett intressant perspektiv att belysa är kulturellt betingade metaforer, metaforer som vi förstår intuitivt för
att de redan är befästa i vårt språk, tex. ‘min kompis är en solstråle’ och ‘min kompis är en
snigel’. Andra intressanta saker att diskutera kan vara vilka egenskaper eleverna väljer att
lyfta fram när de förklarar metaforerna. Det är vanligt att basera metaforer på hur saker
ser ut och det är bra att uppmana eleverna att tänka på vad de vill beskriva med metaforen. En banan är avlång, böjd och gul, den är också mjuk, god, kladdig, mättande, len,
växer i klasar och mognar i kartonger. Vill de beskriva hur kompisen ser ut, hur den beter
sig, vad den har för värde? Uppmuntra dem att tänka på andra aspekter än utseende när
de skapar metaforer så breddar de sin förmåga att beskriva olika aspekter av världen.

Fördjupning:
Vi rekommenderar att utmana eleverna genom att be dem använda samma metaforer som
de just skrivit men byta ut “min kompis är” till “min fiende är”. De kommer då ha fyra
metaforer som beskriver deras fiende med hjälp av de föremål som de tidigare valde ut
med hänsyn till att de skulle beskriva deras kompis, och metaforerna ser då ofta ologiska
ut. För att göra metaforerna logiska ska de fortsätta på metaforen och beskriva på vilket
sätt föremålet beskriver deras fiende. Till exempel “Min fiende är en solstråle som får min
hy att torka ut och koka.”
Genom den här fördjupningen belyses hur metaforer kan betyda olika saker beroende på
vad i dem man väljer att ta fasta på. Det belyser vikten av att utveckla metaforer så att
andra förstår vad det är man vill säga.

Muntlig överträffning i cirkel
Att jobba muntligt med metaforer kan ha flera fördelar. Vi gör gärna muntlig överträffning
i cirkel med syftet att få eleverna att släppa prestationer som annars hämmar dem.
Den mest grundläggande regeln är att föregående metafor alltid har hänt, när eleverna ska
överträffa varandras metaforer måste de alltid utgå från förutsättningarna satta i föregående
metafor. Metaforernas kraft är dock kortvarig och vad som hänt två metaforer innan är det
bara att glömma bort.
Att jobba muntligt gör det lätt för ledaren att snappa upp om elever har missförstått metaforskapandet och det blir enkelt att förklara och rätta till missförstånd. Det blir dessutom
ofta fnittrig och sammanhållen stämning i gruppen.
Så hur överträffar man en metafor? Inom metaforbrottning finns vissa teorier för överträffande och tre av dem presenterar vi här.

Genomförande:
Ledaren presenterar ett sätt att överträffa metaforer på. Första gången man gör övningen
bör man börja med “storlek och styrka”, den enklaste och mest intuitiva formen av överträffande. Det handlar om att fysiskt tillintetgöra den andras metafor genom sin egen
metafor.
Ledaren demonstrerar med några snabba replikskiften. Exempel: Jag är en myra. Jag är
elefanten som trampar på myran. Jag är jägaren som skjuter elefanten. Jag är staten som
drar in jägarens jaktliscens.
Därefter är det deltagarnas tur. Ledaren börjar med att säga en metafor (inte någon från
exemplet den just framfört) och ber sen eleven till vänster att överträffa den genom att
förstöra den på något sätt. Överträffningen fortsätter runt i cirkeln.
Det kan vara viktigt att ibland be eleverna utveckla sin metafor så att det blir tydligt på
vilket sätt metaforen de sagt är större och starkare än den förra. Kommer någon inte på en
metafor får andra i cirkeln hjälpa till och ibland kan det även vara bra om ledaren hjälper
till.

Fördjupning:
Efter att deltagarna fått grepp om hur de är större och starkare än varandra är de redo att
testa fler sätt att överträffa varandra.
Vi rekommenderar att gruppen får testa minst två olika sätt att överträffa, så att de inte
tror att det alltid måste ske genom storlek och styrka. Andra sätt att överträffa på kan vara
Utsmyckning och Scenskifte.
Utsmyckning innebär att använda sig av något i den föregående metaforen för att förändra
den till något bättre. Exempel: Jag är datorn som har ett snyggt tangentbord. Jag är tangentbordets rosa gummihölje som glittrar. Jag är gummihöljets hallondoft som får alla på kontoret
att bli kära i varandra. Jag är hallondoftens marknadsföringspotential som gör att alla på
kontoret dessutom blir stenrika.
Scenskifte innebär att man får den tidigare metaforen att framstå i dålig dager genom att
förflytta den till en ny miljö. Man plockar något från föregående metafor och sätter in det
i ett helt nytt sammanhang.
Exempel: Jag är den vackraste soffan på Ikea. Jag är den sönderbombade lägenheten som
soffan står i och paret som sitter i den och sirrar med tom blick. Jag är den gulliga, gulliga
kattungen som stryker sig mot parets ben för att ge tröst. Jag är musungen längre bort i
rummet som förblöder av sitt sår från kattänderna.

Skriva i cirkel
För att sänka prestationskraven och komma igång med impulsivt skrivande kan det vara
användbart att göra några snabba skriftliga överträffningsrundor i cirkel. Metaforerna blir
i den här övningen dessutom anonyma vilket kan vara skönt om man känner sig osäker på
sitt metaforskapande.

Genomförande:
Deltagarna sitter i cirkel och har alla papper och penna. De får 45 sekunder på sig att skriva
en metafor, sen ropar ledaren BYT och alla skickar sitt papper till vänster. Har de inte
kommit på något när det är dags för byte finns ett standardsvar uppskrivet på tavlan. Vi
brukar köra med standardsvaret (Jag är) mellanmjölk.
Efteråt är det kul att läsa upp duellerna som skapats. För att få känsla av att det är två
personer som duellerar kan man på varje duell vara två personer som läser upp, så turas
de om och läser varannan replik.
Övningen kan göras antingen med metaforer som alla börjar med ‘jag är’, eller som en
utforskningsduell där alla skriver metaforer på samma tema, till exempel att varje metafor
börjar med ‘kärlek är’.

