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Pareidoli

Bild: tombud / Pixabay



I följande jobb kommer du att få bekanta dig 

med Pareidoli-fenomenet och lära dig att 

använda dig av det för att göra konst

Arbetet är riktad till lågstadieelever, men 

passar också för högstadieelevers 

bildkonstundervisning

Arbetets längd 30-60min

Nyckelord

Pareidoli, fantasi, påhittighet

Inledning



Pareidoli
•Ett fenomen där människohjärnan 

tolkar en slumpmässig form som något 

bekant och förståeligt. Ansikten är ett 

av de mest förekommande formerna

•Att försöka hitta djur i molnformer är 

ett exempel av pareidoli

•Förr tänktes det att pareidoli var ett 

symptom av psykos, men nuförtiden 

anses det vara en naturlig del av 

människans sätt att tolka sin 

omgivning Bild: Kranich17 / Pixabay



Pareidoli kan också ske i hörseln 
med ljud. T.ex. i musiklåtar kan man 
höra ”dolda” meddelanden som 
endast kan höras ifall låten spelas 
baklänges.

Förutom igenkännande av 
människoansikten så är människan 
bra på att tolka känslor snabbt.

Att snabbt känna igen former är ett 
sätt för hjärnan att spara energi. 
Detta försnabbar besluttagning och 
har hjälpt människan som en art att 
klara sig i naturen och i sociala 
situationer.

Teori

Bild: Fjadafdafafa / Pixabay



Situationer där Pareidoli-fenomenet 

är användbart:

För att överkomma skräcken då du 

endast har ett tomt papper framför 

dig

Som ett hjälpmedel i kreativitet

För att väcka fantasin

För att undersöka former och hur 

de uppfattas av människoögat

Stanna upp och tänk nästa gång du 

ser en vag smutsfläck nånstans!

Pareidoli i 
konst

Bild: Greta Saloneni / Aalto Junior



∙ Kläder eller textiler

∙ En kamera

∙ Pennor, tuschar eller vattenfärger

Du behöver

Du kan också rita med din telefon rakt 

ovanpå bilderna du har tagit med hjälp av 

något bildhanteringsverktyg eller t.ex. 

You Doodle applikationen

Tips!

Bild: Paavo Makkonen/ Aalto Junior

eller



Gör hemma någon karaktär 

eller ett djur av kläder och 

textiler du hittat

Gå och undersök ditt hem och 

din näromgivning och se om 

du kan hitta fläckar och roliga 

bildningar. Ta bilder av dina 

fynd och rita djur eller andra 

varelser som du kan märka 

från bilderna

Junior Bubbelkonst-jobbet 

handlar också om pareidoli

Olika jobb



Arbetsskeden – Del 1

1. Välj ett plagg du vill 

använda

2. Forma någon figur av 

ditt plagg

3. Ta en bild!
Bild : PublicDomainPictures Pixabaystä

https://pixabay.com/fi/users/PublicDomainPictures-14/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=16022
https://pixabay.com/fi/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=16022
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∙ Sök efter föremål som liknar något i 

ditt hem

∙ Ta en bild

∙ Använd t.ex. You Doodle applikationen 

för att rita en bild ovanpå

Arbetsskeden – Del 2

Bilder: Paavo Makkonen/ Aalto Junior



Dela din bild
#AaltoJunior

#prövahemma



Källor

Webbkällor:

Bilder:
https://pixabay.com/fi/illustrations/maali-splatter-splash-muste-pudota-2235848/

https://pixabay.com/fi/photos/pilvi-syd%C3%A4n-rakkaus-romantiikka-5055011/

https://pixabay.com/fi/photos/luonto-puu-heimo-log-vanha-puu-1902404/

https://pixabay.com/fi/photos/valokuvaaja-kamera-linssi-slr-16022/

https://pixabay.com/fi/illustrations/maali-splatter-splash-muste-pudota-2235848/
https://pixabay.com/fi/photos/pilvi-syd%C3%A4n-rakkaus-romantiikka-5055011/
https://pixabay.com/fi/photos/luonto-puu-heimo-log-vanha-puu-1902404/

