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Förord
I december 2017 gjorde jag en julkalender till mitt Instagram-
konto Evas skrivskola. Jag hade i flera år gett ut skrivtips i min 
blogg Evas språkblogg och mitt nyhetsbrev Skrivbrevet från 
Evas skrivskola, men ville göra något som passade bättre in på 
Instagram.

Resultatet blev 24 julbetonade bilder med kortfattade skrivtips, 
och eftersom julkalendern blev så uppskattad och var så rolig 
att göra fortsatte jag att göra skrivtips en gång i veckan under 
2018. Men när december nalkades och det blev dags för en ny 
julkalender kände jag att det var dags att byta tema.

Jag valde då att göra bilder om talesätt, idiom. Talesätt är lik-
som ordspråk en form av fasta, konventionaliserade, uttryck. Det 
som skiljer dem åt är att ordspråk alltid används på samma sätt, 
med samma ordböjningar och ordföljd, Lika barn leka bäst, med-
an talesättet rättar sig syntaktiskt efter texten det ingår i: Rik som 
ett troll > De är rika som troll.

När man lär sig ett nytt språk dröjer det ofta innan man börjar 
lära sig den här typen av fasta uttryck. Dessutom går det inte 
alltid att direktöversätta mellan språk. Om någon med engelska 
som modersmål till exempel talar om för oss att det regnar kat-
ter och hundar tror vi antagligen att det är något slags underligt 
skämt, för vi ser ju att regnet står som spön i backen.

Men även för modersmålstalare tar det tid att lära sig idiomen. 
Det är till exempel inte konstigt om du hör att ungdomar säger 
hon drog alla över en kant eller att de blandar ihop två idiom och 
gör ett nytt, till exempel på rak sak av på rak arm respektive rakt 
på sak. Snarare är det ett tecken på att ungdomarna anstränger 
sig för att lära sig ett mer avancerat språk.

Dessutom har många äldre modersmålstalare också svårt med 
en del idiom. Skriver du att någon gjorde dig en björntjänst eller 
att de grät krokodiltårar kan du vara säker på att många läsare 
kommer att missuppfatta dig. 

Och det kanske inte är så konstigt att vi har svårt med talesät-
ten eftersom många av dem härstammar från ett bondesamhälle 
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vi inte längre har så mycket kontakt med. Idag känns det ologiskt 
att dra alla över en kam när man inte förstår att kammen i fråga 
är en sax man klipper får med. Och då tolkar många om uttryck-
et till att man drar alla över en kant istället.

Talesätt är alltså lite knepiga att använda i din text, samtidigt som 
de kan förgylla och illustrera den. 

I den här boken hittar du alla talesätt jag publicerade på 
Instagram från december 2018 till november 2019: 24 talesätt i 
juletid, 10 talesätt i vintertid, 11 talesätt med vårkänsla, 13 tale-
sätt i sommartid och 13 talesätt med höstkänsla. Här har de ock-
så fått en förklaring, för alla talesätt är inte självklara.

Sedan kom december och en ny julkalender, med liknelser som 
tema. Men de ges ut i en egen bok, lagom till julen 2020. Och 
vill du ha skrivtipsen som föregick talesätten på Instagram finns 
de i boken Skrivtips från Evas skrivskola på Instagram.

Eva Sahlström

Vällingby mars 2020





Ett genomgående, sammanhållande tema.



Man tillför ny information som gör det lättare att lösa ett problem.



Man har haft tur.



Det är inte värt att ge något till den som inte har mental kapacitet 
att förstå värdet av det.



Att skjuta upp något tills vidare med möjligheten att ta upp det 
igen vid ett mer lämpligt tillfälle.



När eld har fått ett ordentligt fäste, oftast om hus som brinner.



En kortfattad förklaring av något, ofta något komplext som förkla-
ras med enstaka ord rakt på sak.



Något som väcker stark irritation, som matadorens röda skynke 
i tjurfäktning.



Man letar ivrigt efter något.



Man är säker på sin sak fast risken är stor att man har fel.



Något problematiskt som måste lösas.



Mer av författaren
Vill du läsa mer av Eva Sahlström? För skrivtips och språkliga 
nyheter, prenumerera på nyhetsbrevet Skrivbrevet från Evas 
skrivskola samt Evas språkblogg, och följ Eva i sociala medier.

Evas böcker säljs på kursportalen Evas skrivskola där du också 
kan köpa webbkurser som utvecklar ditt eget skrivande.
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Om författaren
Eva Sahlström började jobba som skrivande journalist 1994, 
med eget företag från 1998. Hon har journalistutbildning från 
Skurups folkhögskola och Nordiska folkhögskolan, och har 
studerat svenska, engelska, statsvetenskap och juridik på 
Stockholms universitet. Större delen av sin yrkeskarriär har hon 
frilansat, men hon har även arbetat som redaktör på mediebe-
vakningsföretaget Observer Pressurklipp, nyhetsbyrån AP och 
Leveranstidningen Entreprenad.

Som frilans arbetade hon under många år för Friluftsfrämjandet 
med att skriva och bearbeta texter för Friluftsfrämjandets tidning-
ar och webbsidor samt att skriva och redigera ledarhandledning-
ar, verksamhetsberättelser och liknande texter. Andra återkom-
mande kunder har varit bland annat tidningarna Internetworld 
och Cap & Design samt förlagen Informationsförlaget, Outdoor-
books och Orage (norskt tidningsförlag).

Eftersom Eva alltid har arbetat mycket med textredigering och 
korrektur utöver eget skrivande började hon hösten 2010 att 
vidareutbilda sig på deltid i språkrådgivning och textvård på 
Linnéuniversitet i Växjö. Sedan 2015 är hon examinerad språk-
rådgivare. Numera arbetar hon med att skriva och granska 
bruks texter, samt att lära ut skrivande genom webbkurser och 
skrivcoachning. 


