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Tréfás rajz 

Itt a fejed, 

itt a szád: 

rajzolok egy apukát, 

egyedül, magam. 

 

Keze is van, 

lába is van, 

három haja van. 

 

Két láb nem elég: 

kellene még. 

 

 

Bárhova mégy, 

jó, ha van láb 

arra - négy. 

 

De az apu 

folyton szalad, 

kell láb neki: 

hat. 

 

Ez kell neki, 

bi-bá-bú: 

legyen apu 

százlábú. 

Veres Miklós verse 
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1. Bevezetés: 
 

Témaválasztásomra és egyben a szakmám megválasztására is nagy hatással 

volt az emberek, legfőképp a gyerekek megismerése mind lelki, mind fizikai 

szinten. Gyerekkorban ez természetesen nehezebben lehetséges. Oka, hogy a 

gyermek még nincs olyan fejlettségi és nyelvi szinten, hogy megfogalmazhassa 

gondolatait, érzéseit, lelki történéseit. Ennek ellenére nagyon sok információt 

szerezhetünk a gyermekről. Játékával, viselkedésével „beszél hozzánk” és 

hasonló történik akkor is, amikor a gyermek rajzol. Az alkotásokból 

megismerhetjük gyermekünk személyiségének jellemzőit, világhoz való 

hozzáállását és megtudhatjuk, hogyan érzi magát a családjában.  

Munkám során sok területre betekintést nyerhetek, mivel nem csak a 

kismamát és a gyermeket gondozom, hanem az egész családot. Megismerhetem 

a család működését, szülők szociális helyzetét, értékrendjét, elvárásait, 

problémáit, képet kaphatok a szülők ismeret anyagáról, tudásáról, nevelési 

szokásairól, gyermekükkel való kapcsolatukról. Ennek megfelelően tudok 

egyéni, személyre szabott gondozást nyújtani. Tehát a témával foglalkozni 

mindenképpen érdemes és szükséges annak érdekében, hogy a gyerekek 

egészséges, kiegyensúlyozott, teljes gyerekkorban részesüljenek. Ennek 

jegyében fogalmaztam meg kutatásom célkitűzéseit is. 

Célok:  

o Családi körülmények feltárása a gyermekek családrajzainak 

segítségével. 

o Betekintést nyerni a gyermek énképére, viselkedésére és 

személyiségére a fa-ház- emberrajzok vizsgálatával. 

o Feltérképezni a lakóhelyem (Sajóhídvég) közvetlen közelében lévő 

nagyváros (Miskolc) és annak vonzáskörzetében lévő községek (Bőcs, 

Berzés, Sajóhídvég) óvodás korú gyermekinek rajzi fejlettségét. 

o Megismerni a gyermek anyához és családtagjaihoz fűződő viszonyát 

az anya-gyerek rajzok és családrajzok felhasználásával. 
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o Kideríteni, hogy fellelhetőek-e különbségek a rajzi teljesítményben a 

nemek között. 

 

Feltételezésem szerint: 

o Hatással van a gyermek fejlődésére és rajzi teljesítményére a lakóhely jellege 

(nagyváros, község, falu).  

o Valamint a lányok rajzigénye sokkal nagyobb és rajzaik részletgazdagabbak, 

jobban kidolgozottak a fiúk rajzaihoz képest. 

o Továbbá nem csak a nemek közötti különbség, és a lakóhely befolyásolja a 

rajzok minőségét, hanem a családi struktúra és a szülők közti érzelmi 

kapcsolat is. 

o Megfigyelhető, hogy a rajzon látható motívumok, elemek tükrözik a 

gyermek önértékelését, önmagáról alkotott képét és önbizalmának fokát. 

o Végül a gyermek anyához fűződő kapcsolata hatalmas jelentőséggel bír, 

ezért ezen a területen megjelenő problémák kivetülnek a rajzokra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Szakirodalmi áttekintés: 
 

2.1 A rajzolás, mint információszerzési eszköz: 
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A kép korábban megjelent, mint a szó, ezt mutatja írástörténetünk is: a 

legelső írásmód a képírás volt. Az őskori barlangrajzokból is erre 

következtethetünk. Ősünk képekben elégítette ki közlési vágyát, ábrázolás iránti 

igényét, élményvilágát.  Vadászat előtt rajzot, festményt készített arról, hogyan 

zajlik majd a vad elejtése, ezzel próbálta előrevetíteni a zsákmányszerzés sikerét. 

A rajz tulajdonképpen képi nyelven megírt beszédként is értelmezhető. 

Képekben, alakokban valamint formákban egyszerűbb gondolkodni, mint elvont 

fogalmakban. Ebből fakad, hogy az ember először rajzokkal és képekkel közölt és 

csak később alakult ki az írás és gyakran megelőzi a beszédet is, mint 

gondolatközlési eszköz.  

A gyermekeknél figyelhető meg ez a legjobban: a kisgyermekek képi 

nyelven közölnek számukra még meg nem fogalmazható dolgokat. Oka lehet 

ennek a megfelelő szókincs, a nyelvtani ismeretek, a helyes kommunikációs 

készség hiánya. Előfordul olyan eset is, amikor ezen képességekkel rendelkezik a 

gyermek, ennek ellenére mégsem kerül a probléma felszínre, mert maga sem tudja, 

hogy mi zavarja őt. Diszkomfort érzése van, azonban ezt rajzaival teljes mértékben 

feltárni és közölni tudja számunkra.  

Attól függetlenül, hogy a gyermek milyen kommunikációs szinten áll és 

mennyit közöl nekünk, számottevő információval szolgál játékával, viselkedésével, 

adott helyzetekben való megnyilvánulásaival, szavak nélkül beszél hozzánk. A 

gyermek életében kiemelkedő fontossággal bír a játékösztön. A rajzolás is ebből 

eredeztethető, mely azokból a véletlen és célnélküli vonalakból indul, melyeket a 

kéz játékos mozgásai hívnak elő. Ez a tevékenység a későbbiek folyamán válik 

célszerűvé. 

A gyermeki lélek belső tartalmi világa vetül ki rajzolás közben és külső 

megerősítést nyer az alkotásai által. A gyermek tudatvilágának egyfajta ösztönszerű 

kifejeződése ez. A kisgyermek „elmeséli” élményeit, gondolatait és mindent, amit 

látott és tud a világról. Ezáltal kitárja előttünk lelkének rejtett részeit, ösztönszerűen 

felszínre tör elrejtett lelkivilága, belső erők nyomán. 
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Tihanyiné Vályi Zsuzsanna szerint a gyermekrajzban két fő jelentésréteg 

fejeződik ki: az objektív jelentés és a szubjektív jelentés, amely lelki tartalmakat 

foglal magába.  

„A képi nyelv közvetlen tartalma a kép, amely egyrészt adott szituációban 

megjelenít egy tárgyat, dolgot, formát; másrészt a formák rendezése révén külön 

kifejezőerőt nyer” (Vályi, 2013, 35).                                                                                   

A képi nyelv közvetett tartalma pedig a gyermeki személyiség egésze. „A 

rajz az embert helyettesíti, a személy átviszi rá saját tartalmait, érzéseit, fantáziáit”- 

fogalmaz Hárdi István (Hárdi, 1983). Hasonlóképpen vélekedik Daniel Widlöcher 

is: „Ha a rajzot, mint egészet tekintjük, mondhatjuk, hogy a személyiség összképét 

tükrözi”. (Widlöcher, 1984, 99, 108). 

Következtethetünk az alkotásokból a gyermek: 

o képességeire, készségeire, adottságaira, 

o személyiségének tartós jegyeire (pl. agresszió, szorongás, érzékenység), 

temperamentumára,  

o világhoz való hozzáállására, szülőkhöz való kötődésére, 

o gondolkodásmódjára, a gyermeket foglalkoztató gondolatokra, problémákra, 

vágyakra, fantáziákra, félelmekre, 

o tudatalatti érzésekre, gondolatokra,  

o érzelmi életének sokszínűségére, hangulati állapotára, pillanatnyi érzelmi 

hatásokra,  

o önmagáról alkotott képére, önértékelésére, 

o én-érzetére, 

o közösségi igényére, viszonyulásaira, késztetéseire, kommunikációs 

készségére, 

o társakhoz való viszonyára (interperszonális és tárgykapcsolatok), az 

alkalmazkodás általános módja 

o akarati életére (szófogadóság, öntörvényűség, szabályok betartásának 

képessége), 

o motivációira, érzelmeire, vérmérsékletére, szükségleteire 

o konfliktus-feloldási módjára, 
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o elhárító mechanizmusokra (pl. regresszió) 

o nemi identitására,  

o valamint arra is, hogy hol tart éppen a fejlődésben (milyen a 

mozgáskoordinációs - és a térbeli eligazodási képessége, mely fontos 

szempont az iskolaérettség megállapításánál is) 

o motoros fejlettségégére, finom motorikus érettségére 

o kognitív fejlettségére (személy- és tárgypercepció, figyelem, kognitív 

szervező - és strukturáló képesség, kreativitás) 

o Hasznos lehet lelki és magatartási problémák felismerésére is (korai 

gyermekkori problémák, viselkedészavarok például: szorongás, gátlásosság, 

agresszió, túlzott kötődés). 

o A rajzokban megjelennek társadalmi, kulturális környezeti hatások is, főként 

a közvetlen, elsődleges családi közösség hatásait tükrözik a gyermekek 

alkotásai. 

o Ezek mellet még számos következtetést levonhatunk a gyermekek 

alkotásaiból. 

A gyermeki érzelmi élet és karakter képi kifejeződésének négy különböző 

területe van Widlöcher szerint (Widlöcher, 1984, 99), amelyek Tihanyiné Vályi 

Zsuzsanna megfogalmazásában a következők: 

o a rajzi folyamat, a mód és a módszer, ahogyan a gyermek a fehér lapfelületet 

kezeli, a formák és a színek megválasztása – az érzelmi állapot bizonyos 

elemeire utalhatnak 

o a kifejezés, megjelenítés általános stílusa a gyermeki világlátás alapvető 

jellemzőit tükrözi 

o a rajz elbeszélő értéke, ez a gyermek gondolatait, érzelmeit, problémáit fedi 

fel, amelyeket tudatni szeretne velünk 

o tudattalan érzések és gondolatok tartománya, ezek nem szándékosan jelennek 

meg az alkotáson. 

A gyermek többnyire azt rajzolja le, amit tud egy adott dologról, a 

véleményét örökíti meg a papíron, nem pedig azt másolja le, amit lát. Alkotásaiba a 

lelkét rajzolja bele, ezért is nem szükséges és nem is szabad tanítani őket 
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rajzolni, hiszen minden gyermekben ott van az alkotás igénye. Ha sematikusan 

akarnánk megtanítani őket rajzolni, gátolnánk és csökkentenénk a rajzaikban 

megjelenő tudattalan élmények dominanciáját és így kreativitásuknak szabad 

szárnyalását is.  

Nagy László megállapítása szerint az ösztönszerű rajzok közé szűkebb 

értelemben azokat soroljuk, amelyek külső befolyástól mentes utasítás, előrajzolás 

vagy minta nélkül, pusztán saját sugallatból, ötletszerűen készülnek. Ezek a rajzok a 

legértékesebbek, mert természetes megnyilatkozásai az elme- és 

kedélymozgalmaknak. Tágabb értelemben ösztönszerűeknek mondjuk azokat a 

rajzokat is, amelyek bár a felnőttek korlátolt beavatkozásával készülnek, de a 

gyermekek elmebeli mozgalmait nem vetkőztetik ki természetszerűségükből, sőt 

bizonyos tekintetben előmozdítják a mozgalmakat. (Nagy, 1901.)  

  Azonban ez a segítség nem foglalhat többet magába egyfajta témaadásnál, 

amely támpont a gyermeknek rajza megalkotásához. 

 

2.2  A rajzolás, mint elaborációs mechanizmus: 

 A gyermekrajzok nagy súlyú projektív értéke abból származik, hogy 

kivetítődnek bennük a személyiség főbb jellemzői, a temperamentum meghatározó 

elemei, magatartás- és gondolkodásmódok, a gyermek pillanatnyi érzelmi- 

hangulati állapota.  Ismert, hogy a gyermekek életében 8-9 éves korig projektív 

jelentőséggel bír a játék és a rajzolás, mely rendkívül fontos tevékenység számukra. 

Végzésük örömmel tölti el a gyermeket, hasznos eszközök a problémák, 

konfliktusok, élmények, félelmek, vágyak kivetítésére, levezetésére, a feszültség 

csökkentésére- megtudhatjuk ezt Tihanyiné Vályi Zsuzsától.  

A rajzolásnak kitüntetett szerepe van a gyermek átélt élményeinek és 

kialakult indulatainak a feldolgozásában is. „ Játék és rajz egyaránt az 

élményfeldolgozás valamilyen állomásának reprezentánsa. Az élményfeldolgozás 

szintkülönbsége elsősorban a feszültség más minőségében nyilvánul: a mozgásban – 

játékban – nem kiélt feszültségeket a gyermek tovább hordozza magában, míg 

átformálódva ez a rajzban kifejezésre jut” (Gerő, 2007, 39).  Ha a gyermek a 

környezeti hatásra nem válaszol cselekvéssel, akkor ez az élmény az összes 
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feszültségével együtt jelen marad, ennek a feszültségnek a kifejezéseként jelenik 

meg a rajz és történik meg az élményfeldolgozás. 

Az alkotás hatására az élményfeszültség csökkenhet, megmunkálódhat (ez az 

elaborációs folyamat), és a feszültség is elhárítható vele. Ha az utóbbi eset történik, 

akkor a rajzolás egyfajta pótcselekvésként jelenik meg, amely a feszültség 

kikerülése miatt jön létre. A feszültség levezetésére szolgáló rajzi tevékenység 

nagyon fontos a gyermek számára és hasznos is, mert sok esetben hatására a 

probléma megoldódik és a konfliktus feloldásra kerül.  

Tihanyiné Vályi Zsuzsanna hangsúlyozza, hogy a rajzi kifejeződésben az 

indulatok megjelenés áttételes. „Az élmény, a feszültség áttevődik a vonalak, a 

formák, a színek, a díszítés elemeire – sok esetben a rajzok esztétikai hatását 

eredményezve - és jól megfigyelhető a gyermek rajzolás alatt tanúsított 

viselkedésében (pl. izgatott, feszült, agresszív, ellazult). Az átfordításkor (Gerő Zs. 

kifejezése) megjelenő kifejezési feszültség összefonódik az élmény feszültségével és 

emocionális csomópontokat eredményezhet, amelyeket a rajzon hangsúlyosnak, 

esztétikusnak élünk meg” (Vályi, 2013, 36). 

Gerő Zsuzsa megfigyelései alapján öt-hét éves korú gyermekek készítik a 

legesztétikusabb alkotásokat, mert ekkor intellektuális realizmus (képzeletszerű 

rajzolás), ideovizualitás (az érzékelt kép háttérbe szorul) és szinkretizmus (felszínes 

percepció) jellemzi a gyermekek rajzait. Az esztétikus rajz tulajdonképpen a nagy 

érzelemmel telített élmények, „emocionális csomópontok” képi kifejeződése. A 

gyermekrajz sajátos szépsége a fokozott emocionális-indulati feszültséget jelzi.  

Vass Zoltán szerint a gyermek az emocionális sűrítés során a megélt élmény 

feszültségét fejezi ki azáltal, hogy a rajzba sűrűsödnek az élmény érzelmi elemei. 

 A rajzon esztétikusnak látott képi elemek az emocionális csomópontok képi 

megfelelői. A gyermek a rajzon a legfontosabbnak ezeket a képi részleteket tartja, 

mert az eredeti élmény jelen van a rajzoláskor is, valahol a képzetáramlás szélén és 

ezzel növeli a kifejezés feszültségét. A gyermek számára az emocionális 

csomópontok meghatározó élmények részben tudatosult emlékei, melyek 

tartalmaznak érzékszervi-mozgásos sémákat is. (Vass, 2013, 670-671) 
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Vass Zoltán három fontos élményelaborációs mechanizmust különböztet meg 

Gerő Zsuzsa nyomán: a, primer elaboráció, b, feszültségredukció, c, 

élménysematizálás.  

a, Primer elaboráció: 

„A primer elaboráció az élmény feszültségcsökkenés nélküli 

újrateremtése, a kívánt tárgy (cselekvés) helyettesítése a képpel, esetleg annak 

társas sikerével.” – hangzik a megfogalmazás Gerő Zsuzsától (Gerő, 2007, 40).  A 

gyermek tulajdonképpen a rajzában megjeleníti azt, amire vágyik, de megrajzolja 

félelmeit is.  

Azokban a rajzokban, amelyek primer elaborációs technikával készültek az 

emocionális feszültség megmaradt, az élményt tartalmazó motívumot a gyermek 

részletesebben alkotta meg a rajzban megjelenő más motívumokhoz képest, és a 

rajzot szemlélő egyén spontán figyelme is gyakran irányult ezekre a 

hangsúlyosabbnak tűnő motívumokra. (Vass, 2013, 671). 

b, Feszültségredukció: 

Vass Zoltán szerint a feszültségredukció során a rajzról eltűnik az eredeti 

esemény, élményáthangolódás következik be, melynek hatására az érzelmi 

feszültség lírai hangulattá szelídül. A feszültség átalakul egyfajta szín és forma 

alkotta harmóniává, eseményértéke pedig hangulatértékké formálódik át. Ez az 

emocionális konfliktus hangulati elemmé formálódása jelzi az elaborációt. (Vass, 

2013, 672) 

c, Élménysematizálás: 

Ezen folyamat során az egyedi emlékek és vonások háttérbe kerülnek és 

inkább a közös elemek kerülnek előtérbe. Tulajdonképpen ez egy 

„indulattalanítási folyamat”, melyben az indulati feszültség eltűnik, de az emlék 

intellektuálisan felidézhető marad. Eredményeképpen az egyedi élménynél egy 

kisebb, általánosabb feszültség keletkezik. Az eredeti feszültség a rajzolás 

közvetítésével átalakul motivációs energiává, de akár állandósulhat is az érdeklődés. 

(Vass, 2013, 672-673) 
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2.3 Az alkalmazott és egyéb rajzvizsgálati módszerek: 

 Korábban már szó esett arról, hogy azok a rajzok elemezhetők megfelelően, 

amelyek spontának, ösztönszerűek, a felnőttek minimális beavatkozásával 

készülnek és a gyermekek elmebeli mozgalmait előmozdítják.  

Sehringer 1999-es besorolása szerint két alapvető típust különböztet meg a 

rajzvizsgálati eljárások terén: a tematikus és a nem tematikus rajztesztek 

csoportját. A nem tematikus rajzvizsgálat szabadrajzokkal és firkákkal foglalkozik. 

A tematikus rajzvizsgálati eljárások legfontosabb típusai az emberrajz, farajz, 

házrajz, ház-fa- emberrajz, állatrajz, családrajz és különböző változataik, 

amelyek számunkra lesznek fontosak.  

Tihanyiné Vályi Zsuzsannától megtudhatjuk, hogy a rajzok elemzésének két fő 

rétege különböztethető meg: 

o Formális, grafológiai elemzés, amely azt kutatja, hogy „hogyan rajzol” a 

gyermek, vizsgálva a vonalminőség, térhasználat, méretarányok, 

formaalakítás grafikus jegyeit. 

o Tartalmi, szimbolikus elemzés, amely a rajz elbeszélő világát foglalja 

magába azt, hogy „mit rajzol” a gyermek és ezzel mit szeretne elmondani.  

Valamint azt is hangsúlyozza, hogy mindkét elemzési forma egyformán fontos és 

értelmezésük csakis egymással összefüggésben történhet. 

Dr. Schmidt Ferenc megállapítása szerint a gyermekrajzok lélektani 

vizsgálatainak módszereit két nagy csoportba oszthatjuk Nagy László csoportosítása 

alapján. Az első csoport az anyag minőségét, a másik csoport a forma minőségét 

teszi vizsgálatai tárgyává. 

Formális, grafológiai elemzés: 

a) Statisztikai módszer: Lényegi eleme közé tartozik a nagyszámú 

rajzgyűjtemény, melyeket bizonyos szempontok szerint csoportosítunk és az 

eredményeket számadatokkal fejezzük ki. Ezt a módszert alkalmazta pl. 

Levinstein. 

b) Monografikus módszer: Ezen módszer használata során a 

gyermekrajzokat külön-külön vizsgálat alá vetjük és elemezzük.  
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Ahhoz, hogy a kapott eredmény értékelhető legyen nem elég csak a rajzokat 

elemeznünk, szükségünk van egyéb kiegészítő információkra is, többek között a 

rajzot készítő gyermek életkorára, tanulmányának fokára. Valamint meg kell 

tudnunk azt is, hogy a gyermeknek melyek a kedvelt játékai, ki kell mutatnunk azt 

is, hogy a gyermeknek a rajzon látható szemléletei honnan származnak. Ezen 

információk birtokában lesz eredményes a módszer alkalmazása. 

c) Ethnológikus módszer: Kutatása tárgyává teszi a gyermek rajzolási 

képességének, a prehistorikus források művészi maradványainak és az élő 

természetes népek rajzolási képességeinek összehasonlítását. A feldolgozás 

menete itt egyrészt statisztikus, másrészt monografikus.  

Tartalmi, szimbolikus elemzés: 

a) Biografikus módszer: A módszer segítségével vonhatjuk le a legfontosabb 

fejlődéstani következtetéseket. A módszer lénye tulajdonképpen, hogy a gyermek 

rajzolási fejlődését vizsgálja egy hosszabb időtartamon keresztül. 

Végeredményként az egyéni rajzolási képesség fejlődéséről kapunk képet, de ezen 

információk birtokában az általános fejlődésmenetet is megállapíthatjuk. 

b) Kísérleti módszer: A módszer alkalmazása során meghatározott célból, 

meghatározott körülmények között készíttetünk a gyermekekkel rajzokat. 

Ezen módszereket figyelembe véve elmondhatjuk, hogy számtalan vizsgálati 

módszer és csoportosítás létezik. Az utóbbi időkben megjelent a számítógépes 

modellezés és az internetalapú kutatások is egyre nagyobb szerepet töltenek be.  

Azonban a rajzelemzés igazán jellegzetes eszközei nem a felsorolt kutatási 

módszerek, hanem a projektív tesztek és a köréjük épülő, egyéb vizsgálati 

módszerek. A projektív rajzvizsgálati technika lényeges eleme, hogy kevéssé 

strukturált, többértelmű ingert alkalmaznak, amely szabad teret enged a 

válaszoknak. Minél egyszerűbb, rövidebb, kevésbé sajátos a hívóinger, annál 

nagyobb a válasz szabadságfoka és nagyobb tér jut a projektív tartalmak számára 

(Vass, 3003, 37-40).  

A projektív tesztek lehetnek konstitutív, interpretatív, katartikus és 

konstruktív tesztek (Frank 1939 csoportosítását követve), továbbá, perceptív 

(észlelési), apperceptív (jelentéstulajdonítási) és produktív projektív eljárások 
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(Allport, 1961 rendszerében). Mindezek mellett Vass Zoltán 2011-ben is 

csoportosította a tesztmódszereket és kilenc csoportot alkotott meg: 

(1) „összetett rajztesztek: ház-, fa-, ember-, szabadrajz-teszt (HTAPPF); ház-, fa-

, emberrajz teszt (HTP); színes ház-, fa-, emberrajz-teszt (Chromatic HTP); 

dinamikus rajzvizsgálat (DRV); 

(2) emberrajz-tesztek: Goodenough-Harris emberrajz-teszt (DAM); Machover-

féle emberrajz-teszt (DAP); Koppitz-féle emberrajz-teszt (HFD); „Ember az 

esőben” teszt; Rosenberg-féle emberrajz-teszt; Nyolcszoros Újrarajzolási 

Teszt (8CRT); emberpár-rajzteszt; 

(3) farajz-tesztek: Koch-féle farajz-teszt; Bolander-féle farajz-teszt; Stora-féle 

farajz-teszt; négyfa-teszt (fa, másik fa, képzeletbeli fa, beteg fa); háromfa-

teszt; facsalád-rajz; fa vihar előtt, viharban és vihar után technika; 

(4) családrajzok és kapcsolódó témák: Hulse-féle családrajz (DAF); Corman-

féle családrajz (FD); állatsaládrajz (AFD); elvarázsolt családrajz; napcsalád-

rajz; projektív anya-gyermek rajz; madárfészek rajz (BND); ötlépéses 

terápiás intervenciós modell; 

(5) kinetikus rajztesztek: kinetikus családrajz (KFD); kinetikus állatcsaládrajz 

(AKFD); kinetikus ház-, fa-, emberrajz-teszt (KHTP); kinetikus iskolarajz 

(KSD); kinetikus óvodarajz (KKD, KNSD); regrediált kinetikus családrajz 

(RKFD); kinetikus kórházrajz (KHD); kinetikus munkahelyrajz (KBD); 

kinetikus politikai rajz (KPD); kinetikus vallásos rajz (KRD); 

(6) többszemélyes rajzvizsgálat: kollaboratív rajztechnika (CDT); közös családi 

vakáció-technika; közös rajzvizsgálat (DTM); 

(7) firkatesztek és spontán firkák: Maurisse-firkateszt; Grätz-firkateszt; Kutash 

és Gehl-firkateszt; Psychogalaxy-firkateszt; 

(8) színes rajztesztek: Lüscher-teszt; színpiramis-teszt; Rapp-féle színteszt; 

Metanoia mentorálási módszer; Színkulcs-teszt stb., 

(9) speciális rajztesztek: nemlétezőállat-rajzteszt (NEAT); Hatvan Másodperces 

Rajzteszt (SSDT); projektív útrajz; többdimenziós rajzteszt (MDDT); élettér-

teszt; ujjal festés; kerékpár-teszt; időrajzok; órateszt” (Vass, 2011, 20-21.o.). 
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2.4 Tematikus rajzvizsgálati módszerek: 

Ebben a fejezetben a tematikus rajzvizsgálati módszereken belül az 

emberrajzzal, farajzzal, házrajzzal, emellett még a ház-fa-ember teszttel, 

családrajzzal és a projektív anya-gyermek rajzzal foglalkoznék, melyeket Tihanyiné 

Vályi Zsuzsanna és Vass Zoltán megfogalmazásai alapján ismertetek. Ezek a 

rajztesztek a legfontosabbak között szerepelnek, klasszikus rajztesztek. 

Teszthelyzetben ezek a motívumok mindenkinek ismerősek lehetnek, rajztémaként 

könnyebben elfogadható a vizsgált személy számára, mint más témák, a 

motívumokról történő beszélgetés is őszintébb és szabadabb. Továbbá 

szakdolgozatom kutatási részének megalkotása is e módszerek használata által 

történt.  

2.4.1 Az emberábrázolás jellemzői és az emberrajz elemzési szempontjai: 

Az emberrajz a tematikus rajzvizsgálati módszerek egyik legtöbbet 

használt változata. Nagy gyakorisággal alkalmazzák az óvodai munka során és 

iskolaérettségi vizsgálatok alkalmával is.  

A gyermeknek adott instrukció az, hogy „rajzoljon egy embert!” Ha, a 

gyermek kérdéseket tesz fel rajzolás közben, akkor csak annyit válaszolunk: 

„ahogyan te jónak látod”, ezzel nem befolyásoljuk elgondolásait.  

Rögzítenünk kell a rajzoló nevét, életkorát, a rajz készültének dátumát, a 

rajzolási időt (7-8 éves korig 15-20 perc az átlagos rajzolási idő), valamint a 

gyermek rajzolás közben tanúsított viselkedését, a munka alatt tanúsított verbális 

megnyilvánulásokat. A rajz elkészülése után kérdéseket is feltehetünk, azzal 

kapcsolatban, hogy ki szerepel a rajzon, de legtöbbször a gyermek önmagát rajzolja.  

Az ábrázolt emberalak jellemzői: 

a) Az emberalak nagysága: Az optimális a mérete, ha a rajztér 70-80%-át 

elfoglalja a rajz. Életkori sajátosságként jelenik meg óvodáskorban a 

nagyobb méretű alak, amely többnyire az egocentrikus gondolkodásmód 

kivetülése. A méret függ a nemtől, a szociális helyzettől (rosszabb 

körülmények-kisebb emberalak) és az intelligenciától is (Abraham, 1969, 

1978).  A nagy emberalak jelezhet jó önbizalmat, magabiztosságot, jó társas 

kapcsolatokat, a gyermek számára fontos személyt, de jelenthet 
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akaratosságot, agresszivitást, otthon középpontban lévő gyereket, domináns 

viselkedést. Kis emberalak gátlásosságra, bizonytalanságra, alacsony 

önértékelésre, félelemre, visszahúzódásra, társas kapcsolatokban elnyomott 

pozícióra, szégyenlősségre hívhatja fel a figyelmet.  

b) Térfelhasználás: 4-8 év között a gyerekek a lap közepére rajzolnak, 

óvodáskorban az alak enyhén baloldalt, felfelé tolódva jelenik meg a 

rajzlapon. Az emberrajz motívumainak térbeli szétszóródása regresszióra, 

gyermekkori pszichózisra utalhat. Sehringer 1999-es munkája azt bizonyítja, 

hogy a baloldali ábrázolást kedvelik a szégyenlős, gyengén teljesítő 

gyerekek. Előfordulhat, hogy az emberalak mellett más járulékos 

elemeket is rajzol a gyermek, ezek többnyire térkitöltő funkcióval bíró 

tárgyak (ház, virágok, nap, fák, felhők). Ezekből erős érzelmi telítettségre, 

gazdag fantáziavilágra, kreativitásra és spontaneitásra is következtethetünk.  

c) Testtartás: A normális az egyenes, függőleges állás, de enyhe, megdőlt 

testtartás jellemző és elfogadható. 12-15 fokos dőlés magatartászavart, 

Koppitz szerint bizonytalanságot, meg nem felelés érzését is hordozza, 

ezeknél a gyerekeknél legtöbb esetben minden alak ferde.  

d) Az emberalak neme: Többnyire megegyezik a rajzoló gyermek nemével. 

Buck szerint az emberrajzot a gyermekek legtöbbször önarcképként 

értelmezik. Óvodáskorban jellegzetes, hogy a gyerekek a számukra fontos 

személyt rajzolják le valamint az, hogy gyakori az ellenkező nemű 

emberalak. Utóbbi esetben az ellenkező nemű szülővel vagy más egyénnel 

való azonosulásra vagy nemi szerep instabilitásra is gondolhatunk. 

e) Arányok: Fontos, hogy megfeleljen az életkori sajátosságoknak. Eltérő láb-

kéz arány óvodásoknál normális, később emocionális zavarra, a testrészhez 

kapcsolódó problémára hívja fel a figyelmet.  

f) Vonalvezetés: Határozott, erős vagy könnyed vonalvezetés önbizalomra, 

jó alkalmazkodóképességre, önérvényesítésre utal, gyengéd, halvány pedig 

érzékenységet, óvatos viselkedést jelezhet, de szorongásra, bizonytalanságra 

is gondolnunk kell. Szaggatott a vonalvezetése a bizonytalan, félénk 

gyereknek. Agresszióra, erőszakra utalhatnak a hegyes, szögletes vonalak.  
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Konfliktusjegyek: 

Koppitz és Machover az alábbi konfliktusjegyeket sorolja fel, amelyek a rajzok 

vonatkozásában megjelenhetnek: radírozás, javítás; satírozás, besötétítés; 

megerősítések; kihagyások, elhagyások. 

a) Radírozás, javítás: Óvodáskorban nagyon ritka, ha megjelenik az a nagyobb 

testvér hatása miatt történik.  

b) Satírozás, besötétítés: Jelezhet félelmet, agressziót, haragot. Meg kell 

különböztetni, hogy mely testrészen történik. Az arc és részeinek 

besatírozása:  

 száj: megjelenítheti átvitt értelemben az utasítgató szülőt, testvért, de 

beszédhibás gyerekek is gyakran alkalmazzák,  

 ha az egész arc besatírozva jelenik meg félelem, gyenge önértékelés, 

agresszió meglétét vélhetjük, 

 bizonyos testrész satírozása a gyermek adott testrésszel kapcsolatos 

problémáját jelzi, 

 kar, kéz sraffozása szégyenlősséget, agressziót, bűntudatot közvetít.  

c) Megerősítések: az adott testrészhez fűződő probléma, félelem jele. a nemi 

szervek környékén szexuális védekezésre, elhárításra, esetleg megkísérelt 

szexuális erőszakra figyelmeztethet.  

d) Kihagyások, elhagyások: Óvodásoknál gyakori, de utólag gyakran pótolják, 

így életkorból fakadóan elfogadható hiányosság. Más esetekben utal 

testrésszel kapcsolatos problémára, testképzavarra, félelemre, fejlődési 

regresszióra, szellemi visszamaradásra.  

2.4.2 A testrészek rajzi értelmezése: 

a) Az emberalak rajzolási sorrendje: Normális esetben fejtörzsvégtagok 

a sorrend. Koppitz szerint a sorrend többnyire szociális 

kontaktusproblémákkal küzdő, szorongó vagy félős gyerekeknél tér el.  

b) Fej: A szociális észlelés és megértés központját képezi, a szociális 

beilleszkedés szimbóluma. A nagy fej 6-7 éves kori sajátosság, kifejezetten 
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lányoknál jellemző. Kifejezhet határozottságot, erőteljes öntudatot, 

környezethez való jó alkalmazkodást, emellett agresszióra is utalhat.  Az 

apró fej bizonytalanságot, az intellektuális fejlődés elégtelenségét hordozza.  

c) Haj: A kreativitás és a szépség szimbóluma, különösen az 5-8 éves lányok 

fordítanak nagy figyelmet megrajzolására. 

d) Szemek: Kör vagy pontként megjelenített, differenciált szemet hat éves 

kortól ábrázolnak a gyerekek. Túl nagy, kihangsúlyozott szem állandó 

figyelmet, ellenőrzést, ellenséges beállítódást jelöl. Vízszintes vonalként 

megjelenített szem rajzolója zárkózott visszahúzódó lehet. Az oldalra néző 

szemek ellenségeskedést, félelmet, tartózkodást, a befelé kancsalító szemek 

agresszivitást, ellenséges viselkedést sugallhatnak. A tekintet iránya és 

milyensége érzelmeket, egyénnel való azonosulást is kifejez. Ha nem rajzol 

szemet befelé forduló, szociálisan izolált jellemre vall.  

e) Száj: Hiánya feltételezhet bizonytalanságot, szorongást, a beszéd 

megtagadását, kommunikációs beszűkülést, esetleg depressziót. Ha 

nagyméretű veszekedést, erőteljes kommunikációt, agresszivitást jelezhet. 

Abban az esetben, ha az esztétikus rajzon a száj sötét fekete vonallal jelzett 

erős traumatikus vonzattal bír.  

f) Fogak: Gmelin megállapította, hogy szorongó, visszahúzódó gyerekek 

rajzain soha, egészségesek egy-egy alkalommal, agresszív gyerekek pedig 

gyakran rajzolnak fogakat. 

g) Az emberalak törzse: Elkülönített ábrázolása ötéves korig kialakul. 6-7 

évesen már a nyakat is megrajzolják a kicsik. Ábrázolásának elmaradása 

lelassult motoros és intellektuális fejlődésre, emocionális zavarra utal.  

h) Kar, kezek: Kifejezik a környezethez való viszonyulást, a 

kontaktuskészséget, de hatalmat és a cselekvés képességét is. Óvodáskorú 

gyerekeknél különleges megoldásokat láthatunk, ilyenek a törzshöz közeli 

kar kezdemények, apró, csonkolt kar, hosszú seprű kar, virágszerű kész, 

lapátkéz. Hosszú karok agressziót, impulzivitást, szeretetre való törekvést, 

kapcsolat kialakításának igényét fejezhetik ki, a hosszú, felfelé nyújtott karok 

pedig örömérzést, segélyhívást. A rövid karból zárkózottságra, 
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visszahúzódásra, megfelelni vágyásra kell gondolni. Csípőn ábrázolt karok, 

domináns, fenyegető magatartást, az elöl összekulcsolt karok zárkózottságot 

közvetítenek. A karok hiánya gyakori organikusan sérült gyerekeknél. 

Teljes hiánya, félelmet, bűntudatot, elesettséget, agressziót, elhagyatottság 

érzését jelzi. Eldugott kezek kontaktuszavarra, bűntudatra, visszahúzódásra, 

a hegyes újjak pedig agresszióra utalnak. 

i) Lábak: Kifejezik a világhoz való hozzáállást. A gyenge, bizonytalan lábak 

alacsony önbizalomra, bizonytalanságra, a szorosan összezárt lábak 

szexuális védekezésre, hárításra, az elrejtett lábak menekülésre, a 

testrészhez fűződő problémára hívhatják fel a figyelmet. 

j) A figura öltözete: A felöltözöttség, illetve hiánya a szociális alkalmazkodás 

mércéje, emellett kiemelkedő intelligencia-jegy is. Problémát jelez, ha 6-7 

évesen a gyermek az embert üresen, felöltözetlenül ábrázolja (Vályi, 2013).  

2.4.3 Emberrajzok elemzési szempontjai: 

Az eredményessége érdekében az elemzést a globális színvonal 

megállapításával ajánlott kezdeni, gyermekeknél vizsgálandó, hogy a készített rajz 

tükrözi e az életkort. Ezek után tartalmilag vizsgáljuk a rajz alapvető 

szimbolikáját, tulajdonképpen azt, hogy kit is ábrázolt a gyermek a rajzon, az 

elemzés vége pedig abból áll, hogy a már kialakult Gestaltba helyezve az 

itemanalízist alkalmazzuk, amely során értelmezzük a tematikus sztereotípiákat, a 

testtartást és mozgást, a test egyes részeinek szimbolikáját a nem és az életkor 

figyelembevétele mellett.  

A szabad benyomások módszerét követi a listák módszere, ehhez különböző 

jelzőket alkalmazunk, amelyek leírják a rajzról kialakult összbenyomásunkat. 

Ezen jelzőket Leibowitz alkotta meg 1999-ben. Az egészleges, összbenyomáson 

alapuló megítélés után a globális fejlettségi és integrációs szint megállapítása 

történik. Gyermekkorban a globális fejlettségi szintet az életkorhoz viszonyítjuk, 

így a rajzok helyes elemzéséhez tudnunk kell, hogy adott életkorú gyermek milyen 

típusú rajzokat is készít. Ezzel foglalkozik Mérei Ferenc és V. Binet Ágnes 1975-ös 

könyve, amely Gyermeklélektan címmel jelent meg.  
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Az életkornak megfelelő fejlettségi szint fontos megállapítandó elem, 

elmaradás gyanúja esetén, időben fel kell ismernünk az okkal együtt. A 

leggyakoribb okok között szerepel egyéni fejlődésmenet, amely nem patológiás, de 

állhat az elmaradás hátterében a finommotoros fejlődés elmaradása, érzelmi élettel 

kapcsolatos zavarok, intellektuális deficit is. Mindemellett szem előtt kell tartanunk 

azt a tényt is, hogy a fejlődési ütemben nagy egyéni eltérések is jelen lehetnek, 

ezen információk birtokában megállapíthatjuk, hogy ugyanazon gyermek 

ugyanabban az életkorban készült alkotásai jelentősen eltérő színvonalon állhatnak.  

Ha a tartalmi- szimbolikus elemzést nézzük, az emberrajz 

pszichoszociális szinten ábrázolja az egyént, annak társas kapcsolatait és a 

nemi azonosságtudatot. Az emberalak rajzolását utasítják vissza leggyakrabban a 

védekező- szorongó vizsgált személyek. Oka az, hogy az emberalak a legjobban én- 

érintett motívum, nyilvánvaló önarckép.  

A gyermekkel kapcsolatos problémákat csak abban az esetben láthatjuk 

megjelenni a rajzban, ha érintik a gyermek énképét is és kialakították a 

pszichológiai érzékenység területét.  

 A testrészek szimbolikus értelmezésével is foglalkoznunk kell elemzés 

során. A fej többféle dolgot is szimbolizálhat, bizonyos esetekben lehet a 

gondolkodás, az intelligencia, a tudatosság és az önkontroll szimbóluma. A 

törzshöz az értelmeket, ösztönszerű cselekedeteket, testi funkciókat társítjuk. A 

karok funkciója a tárgyi környezet manipulációja erősségük és helyzetük utalhat a 

rajzoló kompetenciaérzésére, de a tehetetlenségét is kifejezheti. A lábak feladata a 

helyváltoztatás és alá kell támasztania a testet, hogy stabil legyen. Biztonságérzetet 

is megragadhatnak, autonómiára vagy infantilis önállótlanságra is sugallhatnak.  

A rajzok itemanalízise úgy megy végbe, hogy a vizsgálatvezető 

szemrevételezi, az elsőnek elkészült emberalak nemét, életkorát, az esetlegesen 

fennálló tematikus sztereotípiákat, a testtartás és mozdulatok jelentését valamint az 

egyes testrészek szimbolikus jelentését.  

 Utóteszt során kérdéseket tehetünk fel a rajzolt személy nemére, életkorára 

vonatkozóan. Megtudhatjuk, hogy mit csinál az emberalak és hogy kire gondolt 

rajzolás közben a gyermek (Vass, 2011).  
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Emberrajzon megjelenő emocionális faktorok: 

Koppitz (1968, 1972) vizsgálta, hogy melyek azok a rajzi jegyek, amelyek 

az egészséges illetve a nagyfokú érzelmi problémákkal küzdő gyermekek 

alkotásait jellegzetesen megkülönböztetik.  

Problématerület Rajzi jegyek gyerekeknél 

Impulzivitás alak részeinek rossz, gyenge integrációja, asszimetriája, 

átlátszóság, nagy alak, nyak elhagyása; 

Bizonytalanság, 

elégtelenség érzése 

ferde alakok (12 foknál nagyobb mértékű), pici fej, levágott 

kezek, kar, láb, lábfej elhagyása, groteszk, hatalmas figura; 

Félelem az arc, test, és/vagy végtagok, nyak besatírozása, összezárt 

lábak; 

Szégyenlősség, 

bátortalanság 

pici figura, rövid karok a testhez szorítva, orr, száj 

elhagyása; 

Visszahúzódás, 

levertség 

pici figura, rövid karok, szemek elhagyása; 

Harag, agresszivitás keresztezett szemállás, fogak, hosszú kar, nagy kéz, 

meztelen figura, genitáliák; 

Gyenge iskolai 

teljesítmény 

rossz integráció (fiúknál 7, lányoknál 6 évesen), ferde alak 

(15 foknál nagyobb mértékű), groteszk, vagy hatalmas 

figura, 3 vagy több emberalak spontán rajzolása, a száj, 

karok, test elhagyása. 

1.táblázat (Sehringer, 1999, 343) 

2.4.4 Az emberrajz szerepe az iskolaérettség megítélésében: 

Leendő szakmámból adódóan munkám egyik részterületét képezi az 

iskolaérettséggel való foglalkozás. Az emberrajz az iskolaérettségi vizsgálatban 

főként külföldön terjedt el, de hasznos lehet számunkra is. Végzése azonban nagy 

körültekintést igényel, mert a 6-7 éves gyermekek körében nagy a szóródás az 

emberábrázolás vonatkozásában. „Egyetlen emberrajz nem elégséges az 

iskolaérettség megállapításához!” (Koppitz, 1972, Gmelin, 1978) 
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Koppitz az alábbi jegyeket tartja nehézségnek a beiskolázás tekintetében, 

idézi Vályi Zsuzsanna, ezek éretlenséget, emocionális, motorikus, perceptuális 

problémákat jelezhetnek. 

A jellegzetes jegyek a következők:  

o test (törzs) és karok elhagyása,  

o „rajzolj egy embert” instrukcióra spontán három vagy több személy 

rajzolása, 

o ferde, döntött alakok, 

o a testrészek helytelen csatlakoztatása, elégtelen koordináció, 

o óriási, groteszk alakok,  

o száj lehagyása,  

o szem elhagyása, 

o meztelen vagy üres alakok. 

Abban az esetben, ha egy vagy több jegy előfordul a gyermeknél, segítségre van 

szüksége iskolába kerülés előtt. Ez azért fontos, mert a lemaradás az iskolában 

fokozza a gyermek hátrányos helyzetét. (Vályi, 2013) 

2.5 Farajzok jellemzői és elemzési szempontjai: 

A fa ősidők óta fontos az emberiség számára, szimbolizálja a születést és az 

elmúlást, a folytonos periodikus körforgást, de a sötétség és a világosság 

jelképe is társul hozzá. A bibliában is megjelenik a fa és gyümölcse, de mesékben 

is olvashattunk már varázslatos égig érő vagy különleges termést hozó fákról (Feuer 

M, 2000). 

„A farajz a személy önmagára vonatkozó, alapvető és mély intrapszichés eredetű 

érzéseit jeleníti meg elsősorban az egészség-betegség, életképesség és a társas 

környezettel való kapcsolat terminusaiban”(Vass, 2011, 95.o.). 

Szimbolikája közé tartozik a növekedés. A fa növekszik, fejlődik, megöregszik és 

meghal valamint egyenesen áll, mint az ember. A fa motívum a gyermek mélyebb, 

tudattalan érzéseit jeleníti meg önmagáról, magában rejti a múltban bekövetkezett 

fájdalmas történések elemeit, emellett a személy fejlődéséről is képet kaphatunk 

általa.  



 
 

20 
 

A fa részei a gyökér, a törzs és a lomb, amelyek pszichológiai tekintetben 

fontosak számunkra. A gyökér a föld alatt helyezkedik el, legtöbb esetben nem 

látható. Szerepe, hogy stabil tartást biztosítson az egész fának. Összefügg a 

megkapaszkodással, lelki egyensúllyal. A törzs már látható része a fának, amely 

leginkább az énhez kapcsolódik, továbbá a személyiség „hétköznapi” része. A törzs 

vastagságából, erősségéből következtethetünk a személy én-erejére, életerejére. 

Ábrázolási problémái az élet problémáival hozhatók összefüggésbe. A fa 

lombkoronája az akarati élettel, az intellektussal, fejlődési törekvéssel hozható 

összefüggésbe. Carl Gustav Jung a fa szerkezetét az egyén szempontjából úgy 

határozza meg, hogy a gyökér az ösztön-ént, a fa törzse magát az ént, a lombkorona 

pedig a felettes-ént, emellett a személyiség tudatos és tudattalan szintjét 

szimbolizálja. Vass Zoltán szerint a lomb és az ágak nem a felettes-ént 

szimbolizálják, hanem sokkal inkább a társakkal való kapcsolatot, a védekezést 

vagy a kifelé fordulást hangsúlyozzák, pl.: a fa ágainak messzire való kiterjedése az 

egyén társas szférába történő terjeszkedését szimbolizálja. A merev, rövid, 

csökevényes ágak védekezést jelentenek, valamint a kapcsolati nehézségek gyakori 

megtestesítői. A farajz bal oldalához az anyához történő kapcsolódás jellegét, és a 

múltat kötjük, a jobb oldalához pedig az apát és a jövőt.  

A farajzok elemzésénél kiemelt szempont a fa arányrendszere az, hogy a 

részek miként viszonyulnak egymáshoz. A fa formaszerkezete is megfigyelendő. 

A könnyed, légies forma törékenységet, érzékenységet közvetít, a törzsbe rejtett odú 

az érzelmek színhelye, a földen lévő gyökerek biztonságról tanúskodnak. Gyakran 

jelennek meg a farajzok lombkoronájában gyümölcsök, termések is, amelyek a 

gyermek lelki világát mutatják. Elemzésre kell, hogy kerüljön a rajz színvilága is, 

valamint a fa környezetébe rajzolt egyéb elem. Például folyó elszigetelődést, a fán 

és mellé helyezett virágok szellemi békét jelképeznek.  

Az elemzés során a vizsgálatvezető saját szavaival leírja összbenyomását a 

farajzról, majd Leibowicz 1999-es leíró listájából a rajzhoz illő jelzőket keres.  

Bolander szerint a farajzok elemzésénél a következő dimenziók 

bizonyulnak hasznosnak: nyitott-zárt, flexibilis-rigid, barátságos-ellenséges, 

receptív-defenzív.   A nyitottság és zártság vizsgálata a fa kontúrvonalán, a három 
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fő résznek (gyökér, törzs, lomb) elválasztó vonalán és az ágvégződéseken történik. 

A fa flexibilis, ha vonalai rugalmas, vagy mozgó hatást keltő, görbült vonalak. A 

rigid fa vonalai merevek, egyenesnek hatnak. A barátságos-ellenséges és a 

receptív-defenzív dimenzió csak globálisan értelmezhető és sokféleképpen 

megjelenhet, például barátságosnak ítéljük a fát, ha vonalai spontánok, és 

rendelkezik gyümölccsel, levéllel. Ellenséges a fa, ha ágai karmoknak tűnnek vagy 

satírozása eltér a megszokottól. Az utolsó dimenzió tulajdonképpen befogadó-

védekező összhatásként értelmezhető (Vass, 2011). 

2.6 Házrajzok jellemzői és elemzési szempontjai: 

A ház jelképezi a világ közepét, a vándorló ember letelepedését, helyhez 

kötődését. Ezek mellett a biztonságot, a védettséget, állandóságot és stabilitást is 

képviseli. Szerkezetét összhangba hozva az emberi pszichikummal azt mondhatjuk, 

hogy a pince, az alvilág, az ösztön-én; a ház lakótere, a föld, az én; a padlás pedig 

a felső világ, a felettes-én jelképe, amelyek között a lépcsők biztosítanak átjárást. A 

gyermek által készült házrajz életteltsége, melegsége, nyitottsága (esetleg hiánya) 

tükrözheti viszonyulását a családi rendszerhez. Feltárulhatnak azok a korai, 

gyermekkori élmények, amelyek a gyermekhez közelálló személyek gondozó 

viselkedése következtében jöttek létre. „A hideg, elhagyott, üres házak” a kora 

gyermekkori tapasztalatok hideg érzelmi klímáját mutathatják meg, míg a lakott, 

meleg, vidám házak a gyermek szükségleteit optimálisan megértő és kielégítő 

elsődleges gondozó személyről tanúskodhatnak”(Vass, 2011, 94.). 

Tartalmilag a rajz közölheti a melegség, biztonság, és a támasz képzetét, 

emellett megtudhatjuk belőle, hogy mennyire tartja elérhetőnek és állandónak a 

családtagokat a rajzoló, milyen kép alakult ki benne a világról a biztonság és 

állandóság terminusaiban.  

A ház részei mellett (a ház falai, a tető, az ablakok, az ajtó) járulékos elemek, 

extraproduktumok is megjelenhetnek, például virágcserép, függöny, nap, kerítés, 

fák, virágok. A ház falai az én-határokat, a társas környezethez való viszonyt, 

valamint a fizikai realitáshoz fűződő viszonyt jelenthetik. Az ajtó és az ablakok 

megmutatják a nyitottságot, esetleg zártságot, kommunikációt, társas interakciót. Ha 

kerítés is megjelenik a rajzon a gyermek védekezési igényét jelzi. A járulékos 
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elemeket mindig az összképbe helyezve értelmezzük, önmagukban elvesztik 

jelentőségüket. 

2.7 Családrajzok jellemzői és elemzési szempontjai: 

 A gyermek számára az egyik legfontosabb szociális csoport a család. Nagy 

szerepe van a személyiség alapszerkezetének kialakulásában, a szociális és 

intellektuális képességek létrejöttében, viselkedésformák, értékrendek 

meghatározásában. Ebben a kis közösségben találkozik a gyermek a védettség, 

gondoskodás, szeretet érzésével. A családrajzok segítségével betekintést 

nyerhetünk  a családon belüli interperszonális kapcsolatokba, megtudhatjuk hogyan 

helyezi el magát az egyén a családon belül, kihez kötődik érzelmileg, képet 

kaphatunk önértékeléséről, énképéről, tudattalan érzelmeiről, vágyairól, félelmeiről.  

A családrajz főként 5-12 éves kor között alkalmazható a legeredményesebben. 

Készíttetésénél a „rajzolj egy családot” instrukcióval látjuk el a gyermeket. 

Biztosítanunk kell grafit és színes ceruzát is. Ha a gyermek, kérdéseket tesz fel, 

konkrét választ nem adunk, mert azzal befolyásolnánk a rajz kimenetelét. 

Kérdéseket feltehetünk a gyermeknek a rajz elkészülése után, de ezek kizárólag 

tájékozódó jellegűek. A rajzot kiegészítésre ne adjuk vissza, csak ha azt a gyermek 

kéri.  

Koppitz szerint „a gyermek a családrajzban egyfajta menedéket kell, hogy 

találjon az elhagyásokra, helyettesítésekre vagy az alakok nagyságának és 

sorrendjének megváltoztatására”(1972, 174). Ez azért fontos, mert így kerülnek 

tudattalanul felszínre a családtagokkal kapcsolatos mélyen rögzült negatív 

megnyilvánulások. A rajz mellett szükségünk van az alábbi információkra is:  

 a gyermek neme, életkora, a rajz készítésének dátuma; 

 rajzolási idő (15-35 perc az átlag); 

 rajzolás során megfigyelt viselkedés (a gyermek rajzoláshoz való 

hozzáállása, töprengés egy-egy alaknál, kapkodás, nyugtalanság); 

 rajzolás közben tett verbális megjegyzések; 

 a rajzolt emberalakok elkészültének sorrendje, esetleg megváltoztatása; 

 emberalakokhoz való visszatérések; 
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 javítások száma; 

 a rajz beadása utáni verbális kijelentése, kérdésekre kapott válaszok. 

Globálisan pozitív a családrajz, ha a családtagok egy vagy két sorban 

helyezkednek el (általános megállapítás, hogy a nagycsaládos óvodások a 

családtagokat folytatólagosan a felső sorba helyezik el), az alakok érintkeznek vagy 

kevés térköz van közöttük és az ábrázolás az életkornak megfelelő érettségi szinten 

történik, továbbá ha az egész rajzfelület kellően felhasznált, a vonalvezetés 

határozott, 8-9 éves korig gazdagon színezett. Harsányi megállapította, hogy az 

első két helyen a szülők jelennek meg, majd életkor szerint következik a többi 

családtag, azonban 6-7 éves korig gyakori, hogy a gyermek önmagát rajzolja le 

elsőként (1965, 180).  

A családrajz globálisan negatív akkor, ha a rajz színvonala az életkornak 

megfelelő fejlettségi szint alá esik, ha határozott családszerkezet nem jelenik meg, 

az alakok elhelyezésében nincs rendszer, szétszóródnak a térben, aránytalanok a 

térközök, esetleg kis helyre tömörülnek az alakok, sok az érintetlenül hagyott 

rajzfelület. Jellegzetessége még az aránytalanul nagy vagy apró alakok, átfirkált 

alakok, elválasztó vonalak és tárgyak. 

Az elemzési szempontok közül a legfontosabbakat mutatom be a továbbiakban. 

Fontos szempont, hogy a gyermek hányadikként rajzolja meg családtagjait és 

önmagát. A sorrendiség összefügg a gyermek érzelmeivel és szignifikánsan függ az 

életkortól. Európai kultúrkörünkben az egészséges óvodások magukat rajzolják 

meg először a lap közepére, gyakran felnagyítva, amely az egocentrikus 

gondolkodás eredménye. 7-8 éves kor alatt kezdhetik a rajzolást a domináns szülő 

vagy a számukra fontos szülővel is, aki gyakran az anya személye. De gyakori a két 

szülő közé zárt gyermek is, amely szeretetteljes, gondoskodó családról tanúskodik. 

A szakirodalmat tekintve az első helyen óvodásoknál a számukra érzelmileg fontos 

személy áll, így ebben az értelemben kiemeltnek számít az első hely. Az utolsó 

helyet a kevésbé fontos, érzelmileg negatív töltetű személy kapja.  

A családtagok elrendezése a család szerkezetét és a családtagok közötti érzelmi 

kapcsolatokat mutatja be a rajzoló szemszögéből. Megjelenési formái a térbeli 
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közelség, érintkezés, azonos ábrázolás a rajzon. Kifejeződhet testtartásban, az 

alakok egymás felé fordulásában, arckifejezésben is.  

Az enkapszuláció (bekeretezés) családtagok közötti szoros kapcsolatot jelez, 

de ki is zárhat személyeket általa a gyermek. Az elválasztás tudatos gyermeki 

álláspontot fejez ki, eszközei általában tárgyak és a személyek különállását 

hangsúlyozza. Ha minden családtag elválasztva jelenik meg, az a család szétesésére 

utalhat. A kompartmentalizáció az alakok egyenes vonallal történő, a lapon 

végigfutó elhatárolását jelenti. Burns és Kaufman foglalkozott a jelenséggel, 

szerintük szorongásra, családban betöltött perifériás szerepre, érzelmi kapcsolatok 

hiányára, de biztonság érzésére is figyelmeztet.  

Fontossági szempontok határozzák meg, hogy a rajz elemei milyen méretben 

jelennek meg. 7-8 éves korig az adott családtaggal kapcsolatos szubjektív érzelmi 

viszonyulás ábrázolása történik. Apró méretű családábrázolásból (felület 

felhasználása <25%, az alakok zsugorítottak) a rajzoló szorongására, negatív 

énképre, családi problémára következtethetünk. Ha csak egy emberalak kicsi a 

személyhez fűződő pszichológiai probléma, jelentőségének leértékelése van jelen. 

Ha a gyermek önmagát kicsinyíti le kirekesztettnek, kisebbrendűnek érezheti 

magát. Ha feltűnően nagyra rajzolja magát a családban elfoglalt központi társas 

helyzetre, egocentrikus gondolkodásra gondolhatunk. Nagyméretű családtag 

ábrázolással szeretetet fejezhet ki a rajzoló, de erőszakos, családot uraló személyre 

is utalhat.  

Az alakok megjelenítéséből, a személy jelentőségére lehet következtetni. 

Aprólékos, gazdag részletességgel, színezéssel kidolgozott emberalak 

kiegyensúlyozott, meleg érzelmi környezetben növekvő gyerekeknél jelenik meg. 

Életkori átlagtól elmaradt rajzokon az emberalak leegyszerűsített, részletek 

hiányoznak, az alakok üresek és aprók, gyakori a grafithasználat, a lap alsó része 

van felhasználva. Hátterében fejlődési elmaradás, bántalmazás, társas izoláció 

állhat.  

A családtagok elhagyása, kihagyása gyakori jelenség és mindig pszichológiai 

jelentéssel bír. Összes családtag lehagyása, helyettesítő motívumok használta 

súlyos érzelmi zavar, nagyfokú félelem meglétét veti fel. Valamely családtag 
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elhagyása az adott egyénhez fűződő konfliktust jelez. A rajzoló magát hagyja ki, 

ha negatív az énképe, erősen szorong, fél vagy a családi perifériára került.  

6-7 éves korig a gyerekek az elrontott emberalakot átfirkálják, átjavítják és 

újrarajzolják. Ha egyetlen személyt ront el vagy javít ki a gyermek, a személlyel 

kapcsolatos érzelmi problémára, erős félelemre gondolhatunk, azonban Feuer Mária 

szerint pozitív vonzata, hogy emocionális életében központi helyen van, sokat 

foglakozik vele (Vályi, 2013). 

2.8 Projektív anya-gyermek rajzok jellemzői és elemzésük: 

Ebben a fejezetben egy olyan rajzvizsgálati módszert mutatok be, amely az emberi 

kapcsolatok vizsgálatán alapszik. A teszt során két emberalakot kell rajzolni, 

amelyeket összehasonlítva és egymáshoz való viszonyukat elemezve 

következtetéseket vonhatunk le. Az instrukció az, hogy „rajzolj egy anyát 

gyermekével”.  

A gyermektől ne a saját anya lerajzolását kérjük, általánosan fogalmazzunk. 

Ha elkészült a rajz, kérdésekkel kiegészíthetjük, többek között megkérdezzük, kik 

szerepelnek a rajzon, milyen idősek, mit csinálnak éppen, ki fordul a másik felé, 

melyik figura készült elsőnek, ki kötődne jobban a másikhoz. Lényeges, hogy az 

emberalak egész legyen. A vizsgálati módszer minden életkorban jól 

alkalmazható, de legkorábban öt éves kortól. Egészségesnek tekinthető a rajz, ha 

az anya és a gyermek alakját is tartalmazza, és a két figura legalább kartávolságban 

helyezkedik el. Pozitív a vonzata, ha az anya a gyermek felé tekint, mosolyog rá, és 

ha meleg érzelmi-hangulati tónusú a kép.  

Vass Zoltán szerint fontos szempont megfigyelni, hogy a rajz alapján kivel 

azonosul a rajzoló, melyik figura a dominánsabb, az anya védelmet biztosít e a 

gyermeknek és azt is, hogy a gyermek alakja alárendelődő vagy inkább 

önérvényesítő magatartást sugároz. Vizsgálandó szempont az ábrázolási színvonal, 

amelynél megállapításra kerül, hogy a gyerek az életkorának megfelelő színvonalú 

rajzott készített e és milyen a rajz érzelmi-hangulati tónusa. Meg kell állapítani a 

rajz típusát, az alakok térbeli elhelyezkedését, méretarányait, valamint azt, hogy 

melyik alakot rajzolta magasabbra a gyermek. Vizsgálandó az alakok interakcióinak 
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iránya, kapcsolódási szándék jelenléte, tekintetek iránya, szereplők egymás közti 

távolsága, testtartása, arckifejezése.  

A rajzokon konfliktusjegy lehet a kapcsolódási hiány, abban az esetben, ha 

a gyermek azért rajzolja cselekvőnek valamelyik személyt, hogy a kapcsolódást 

ezzel elkerülje (menekülő figura), emellett megjelenő nyitott száj és a fogak dühöt 

és fájdalmat közvetítenek. Szimbiózist, függőséget sugall, ha mind a két figura 

gyermek, ha a testarányok gyermekre jellemzőek vagy gyermeki jegyek láthatóak, 

ha azonosak a figurák, kapaszkodást, függést rajzol; váltakozva rajzolja meg a két 

alakot (vegyes szukcesszió). Általános megállapítás, hogy a gyermek hatéves kora 

előtt készített anya-gyermek rajzán a két alak nagyon hasonló, az alakok egymás 

mellett állnak, gyakran érintkeznek egymással és a gyermek először az anya alakját 

rajzolja meg. 

2.9 Rajzfejlődési szakaszok: 

Ahhoz, hogy a gyermekek rajzaiból bármit ki tudjunk olvasni 

elengedhetetlen ismernünk, hogy a gyermekek óvodáskorban mit rajzolnak 

szívesen, melyek a gyakori rajzi elemek, rajzi jegyek és ezeknek milyen jellegzetes 

megjelenési formája van a papíron. Ismernünk kell a gyermekrajzok 

fejlődéslélektani szakaszait. Ezeket a szakaszokat először 1885-ben Cooke 

Ebenezer állította fel először. Az általános rajzfejlődési szakaszokat az 1-es számú 

melléklet tartalmazza.  

A továbbiakban a 4-6 év közötti óvodásokra jellemző rajzfejlődési 

szakaszokat mutatom be Feuer Mária megállapításai nyomán.  

Konstrukciós firkák 

4-5 éves kor jellemzője, hogy lezárul a firkakorszak, bonyolultabb 

szerveződésű formák kezdenek kialakulni. Leolvasható belőle a gyerek aktuális 

lelki állapotán kívül az alapvető az illetőt meghatározó személyiségjegyek. 

Jellemzők az aggregátumok, amelyek kifejezett ábraszerű elemek sokaságát 

jelentik. A firkaelemek a tér kitöltését szolgálják, örömet jelent a gyereknek 

visszatérni a jól begyakorolt firkamozgáshoz, amely nyugtató, jótékony hatással van 

a gyermekre.  
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5-10 év között a gyermekben nagy a késztetés arra, hogy a rajzfelület 

minden részét betöltse, mert az üres felület nyugtalanítja, eltüntetésére a képbe 

épített firkát alkalmazza. Hatására térszemléletük fejlődik. A színek szerinti 

megkülönböztetés elsődleges a formával szemben, minél több érzelem fűzi őket 

valamihez annál élénkebb színűre színezik. Legszívesebben pirosat, kéket, sárgát, 

fehéret és feketét használnak.  Óriási tempóban készülnek el egy képpel, rajzaikat a 

tudattalan irányítja, mentesek mindenféle előítélettől, a világ egybefüggő egységet 

képez. A gondolkodás metamorfotikus vagyis bármi bármivé átalakulhat, a hasonló 

dolgok azonosak.  

A rajzolandó tárgyból egy-két jellemzőt ragad ki és a többi elemet szubjektív 

módon, élményeiből merítve ábrázolja. Térrajzokon a tárgy egyik nézetének vázát 

ábrázolják. Katz ezt orthoszkopikus látásnak nevezi, amely a gyermek aktuális 

fejlettségi állapotáról ad képet. Az elemek közti tér kitöltetlen marad, az alakok 

egymás mellett jelennek meg, egymásra való hatásuk nem érezhető, attól 

függetlenül, hogy a gyermek azokat összetartozónak tartja, ezt nevezzük 

juxtapozíciónak.  

4 éves korra tehető a felismerhető tárgyak rajzolása. Az arányérzék még 

fejletlen, a méretbeli elkülönítést fontosság alapján végzik. A gyermek kezét 

rajzolásnál a képzelet irányítja és a tárgy képe attól függ, hogy milyen tudás 

birtokában van a gyermek az adott tárgyról. Ezt Lauget ideovizualitásnak nevezi. 

Tudatosul az irányok fogalma, amely a tér kezdetleges ábrázolását eredményezi. 

Jean Piaget ezt az időszakot tekinti a valódi ábrázolás kezdetének, amikor a saját 

testen nem látható mintákat utánozzák.  

5 éves kor jellemzője a sematizálás, megalkotja a saját sémáit a gyermek, 

amelyeket minden rajznál azonos módon alkalmaz. Sok próbálkozás után formái 

letisztulnak, majd gépiessé válva sémákba merevednek. „A séma, olyan merev 

leképzési forma, amelynek igen erőteljesek, állandóak és hangsúlyozottak a 

kontúrvonalai, típusszerűen és kétdimenziós ábrázolásban jelenik meg, s a 

tárgycsoport minden alapelemei a kör, a háromszög, a négyzet és az elliptoid alak” 

(Feuer, 2000, 143).  
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Fejlődik a térábrázolás, megjelenik a Nap, mint a tér rendező motívuma. 

Hitelesen szeretnének ábrázolni ezért a rajz sokszor zsúfolt lesz. Megjelenik a 

bennfoglalás, amely a helyviszony teremtésének új képessége (a házban a bútorok 

láthatóak). Transzparencia (átlátszóság) során a gyermek lerajzolja a nem látható, 

de a tárgyról tudott dolgokat is, összhangot próbál teremteni a tapasztalatai és a 

látott jelenségek között. Betűrajzolás kezdetei is erre a korra tehetőek.  

Megjelennek az egyszerű díszítési formák, a ritmizált sordíszek, amelyek 

rendteremtő jelentőséggel bírnak. A rajzok énközpontú szemléletűek (én házam, 

én macskám). A színvilágra a hangsúlyos színezés jellemző, 4-5 színből áll egy rajz, 

és megfigyelhető a színautomatizmus, a színek kiegészítő párjukkal való 

alkalmazás.  

6 éves korban a gyerekek előre címet adnak az elkészíteni szánt 

kompozíciónak. Gyakran ajándékoznak rajzot ebben a korban, és azt gondolják, 

hogy rajzuk ugyan olyan örömet okoz annak, akinek készítik, mint amilyen örömet 

éreztek akkor mikor rajzolták. Lassacskán eltűnik a fantasztikum és a színek is 

lassan hasonlítani kezdenek a valóságoshoz. 

Emberábrázolás 

A rajzolt emberalak színvonalából 10 éves korig következtetni lehet a rajzoló 

intellektuális, mentális szintjére. A mentális és rajzi fejlődés nagyjából 

párhuzamosan halad. A kisgyerek nem embert, hanem emberi képzeletét rajzolja 

meg. 

5 éves kor körül jellemző a nyitott törzsű figura, amelyre gombokat 

rajzolnak, a gombok ebben a korban kitüntetett szerepet kapnak, a felöltözés 

egyfajta jelzése a szociális térhez való alkalmazkodásnak, szintén nagyon fontos 

rajzelemnek tekinthető. 

6 éves kor után jellemző, hogy ember emberrel vagy csoporttal jelenik meg. 

Ekkor próbálkoznak először különböző testhelyzetek ábrázolásával. Jellemzőek erre 

a korra a röntgenrajzok, amikor a belső szervek illetve csontok is megjelennek a 

ruha alatt. Lámpaembereket rajzolnak átlagosan 9 testrésszel. Tenyér és ujjak 

ábrázolása ebben a korban válik általánossá. 
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2.9.1 A farajzok fejlődése:  

5-6 éves korban jellemző a seprű váz, amelynél az ágak egyvonalasak a 

törzzsel, a fa ágai két oldalra egy-egy csúcsból kiindulva enyhén felfelé ágaznak el, 

végükön kis karika látható, ami a lombkoronát szemlélteti.  

6-7 éves korban tollas váz jelenik meg, amelynél a törzs már kétdimenziós 

és gyakran erősen besötétített, az ágak nagyok és ferdén csatlakoznak a fatörzshöz, 

a gallyak ezekre merőlegesen állnak. A gyermekek farajzai között megfigyelhetünk 

karéjos váztípust is. A törzs kétdimenziós, amelyhez kétoldalt egydimenziós ágak 

járulnak, ezeket hosszában kerekded formák díszítenek és rajtuk az ágak 

átlátszanak. A gomolyagos váz ötéves kortól figyelhető meg. A fatörzs elkülönül a 

jól körülhatárolt, kör alakú lombkoronától, a leveleket lengő vagy gomolyagfirka 

alkotja. A gyerekeknél kedvelt témát jelentenek az egzotikus fák, ilyen a pálmafa, 

amelyet szívesen rajzolnak különleges törzse és lombkoronája miatt.  

2.9.2 A ház megjelenítésének fejlődése: 

Ötéves korban a házak a lap alján láthatóak, a homlokzat és a ház két 

oldalfala gyakran egyszerre válik láthatóvá, ez a perspektivikus ábrázolás 

jellemzője. A tető formája csúcsos lesz és a házelemek színezése is fejlődik. 

Hatévesen a ház körvonalai egyre biztosabban megrajzoltak, ha a váz szemből 

látható, akkor a tetejének dőlésszöge is megfelelő, a ház kétoldali alapvonala 

párhuzamos a talajjal, a tetőcserepek és a házelemek aprólékosan kidolgozottak.  

2.9.3 Természeti jelenségek ábrázolásának fejlődése: 

Legelőször és legszívesebben Napot rajzolnak a gyermekek. A Nap a 

világosságot, a pozitivitást, a reális gondolkodást, a férfi vezérelvet jelképezi. 

Elhelyezésüket tekintve eleinte az egész rajzlapot elfoglalják, majd az emberek 

mellett figyelhetjük meg őket. A gyermekek már tudják, hogy a Nap az égen 

látható, ezért rajzaikon is a felső régióba helyezik el, ezzel fejlődik az irányokban 

való tájékozódás képessége. Gyakori, hogy a Napot a lap egyik sarkába egy negyed 

körnek rajzolják, sok-sok lefelé irányuló sugárral, ezzel a tér nagyságát érzékeltetik.  

A szakirodalom alapján megállapítható, hogy a fiúk inkább a jobb, a 

lányok a baloldalra rajzolnak Napot. A Napot pedig a jobb, a Holdat a baloldalon 

láttatják. Az életkor előrehaladtával csökken a napsugarak száma, amelyek 
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végződhetnek csigavonalakban, de végeik két irányban szét is nyílhatnak. Ez az 

ábrázolásmód rendkívül régi, jelképezi az emberre ható energiát és az állandó 

körforgást. Olykor arccal is ellátják a Napot és sugarait hosszúra rajzolják, szinte 

emberszerűre.  

A Hold a másik szívesen rajzolt égitest. Szimbolikája a sötétség, a 

tudattalan, a varázsló hatalom és a női alapelv. A Nappal ellentétben a Hold inkább 

passzív és befogadó, alárendelődik a Napnak. Megjelenése a rajzokon nagy sárga 

körfolt vagy sarlóforma. A gyerekek a körülötte lévő lapterületet besatírozzák, az 

alsó régió befestetlen marad. Kevesebb Holdat láthatunk, mint Napot.  

A csillagokat a gyermekek az égbolt díszítésére, a számukra fontos dolgok 

kiemelésére használják. A csillaggal megjelölt alakok kitüntetett szereppel bírnak. 

A csillagok a végtelenséget, az ég tágasságát, magasrendű szellemi lényeket 

szimbolizálnak.  

A felhő és az eső termékenységet, elleplezést, dolgok láthatatlanná tételét, de 

a fejlődést, a növekedést, az életet, emberi környezetet és szomorúságot is 

jelképezhet. Először ötéves korban rajzolnak felhőt a gyerekek. Többnyire 

Nappal együtt szerepelnek a képen. A felhők abban is szerepet játszanak, hogy 

színezésükkel a gyerekek közelebb jutnak a megfelelő, élethű színábrázoláshoz. 

Esőábrázolás már hároméves kortól megfigyelhető. Oka az, hogy könnyebben 

kivitelezhető, elegendő hozzá a papír játékos ütögetése, amely során a ceruza hegye 

kis pontokat és elhalványuló vonalakat képez, ekkor funkciója a játék. 4-5 évesen 

már tudatos funkciója van, alakja változik, apró függőleges vonalkák alkotják, 

amelyek szabálytalannak tűnnek, mégis ritmusos összhatást keltenek. Térkitöltő 

funkcióval is bír, betölti az ég és a föld közötti üres teret. Ez mozgásélménnyel 

ruházza fel a rajzot, mert folyamatos történést láttat.  
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3. Vizsgálati anyag és módszer: 

3.1 A kutatás során alkalmazott módszerek ismertetése: 

 Abból a célból vizsgáltam a gyermekrajzokat, hogy megismerjem 

lakóhelyem és a vonzáskörzetében lévő települések nagy csoportos óvodás 

gyerekeinek rajzfejlettségi szintjét. Nagy figyelmet szenteltem e gyerekek 

családrajzaira, emberrajzaira, anya-gyerek rajzaira és fa-ház rajzaira, amelyet négy 

település óvodájában több alkalommal készíttettem. Azt szerettem volna kideríteni, 

hogy milyen a jellemző családstruktúra (nagycsaládban, csonka családban vagy 

kiscsaládban élnek), az adott családi szerkezet hatással van-e a gyermekekre, ha 

igen, akkor miként megy végbe a hatásmechanizmus. Hogyan alakulnak a 

családtagok közötti interakciók, ez miként befolyásolja őket, mind pozitív és 

negatív értelemben. Mindez hatással van e személyiségükre és tükröződik-e a ház-fa 

rajzokon, esetleg a családrajzokon. Valamint megvizsgáltam a városban és a 

községekben lakó gyermekek rajzfejlettségi szintjének különbségeit, abban a 

tekintetben, hogy fellelhetőek-e differenciák a városi és a vidéki óvodában nevelődő 

gyermekek között a rajzi sajátosságokat tekintve. Munkám során szerettem volna 

feltárni, hogy előfordulnak-e eltérések a nemek között a rajzolás színvonalát és 

jegyeit tekintve a nagycsoportos óvodás gyerekek között.  

 Kutatásom során a következő intézményekben jártam, ahol nagy csoportos 

óvodás gyermekekkel családrajzot, fa-ház- ember rajzot és anya-gyermek rajzot 

készítettem. A vizsgálat megkezdése előtt Sajóhídvég, Berzék, Bőcs, Miskolc 

településein lévő óvodák vezetőitől engedélyt kértem a vizsgálódásra. A gyermekek 

nagy részénél utótesztet is végeztem, amely tartalmazza az alábbi kérdéseket: 

Ki látható a képen? Hány éves? Hol van éppen és mit csinál? 

  Feljegyeztem minden gyermek nevét, életkorát, a rajzolás dátumát, a 

rajzolási időt, a gyermek rajzolás közben tanúsított viselkedését és verbális 

megnyilatkozásait a rajzolás alatt és a rajz beadása után. Továbbá kikérdeztem az 

óvodapedagógusokat a gyermekek családi helyzetéről, családi struktúrájáról, az 

óvodában és otthon tanúsított magatartásáról. Végül a rajzokat pszichológiai 

elemzés alá vetettem. 
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3.2 A kutatási alanyok megoszlása az egyes településeken: 

Először a lakóhelyemen lévő óvodát látogattam meg (Sajóhídvégi Rákóczi 

Julianna Óvoda), ahol több alkalommal csoportos rajzoltatást végeztem. A 

gyermekektől családrajzot, majd fa- ház- emberrajz készítését kértem. Ebben az 

intézményben 14 fő rajzolt és összesen 52 rajzot készítettek. A rajzolók 5-6 év 

közötti nagy csoportos gyerekek voltak. 27 családrajz és 25 fa- ház-ember rajz 

készült. 

A következő óvoda a Berzéki Perczel Mór Napközi Otthonos Óvoda volt, 

ahol szintén csoportos környezetben, több alkalommal rajzoltattam a gyermekekkel. 

Az alkalmak során 9 fő rajzolt rendszeresen, 42 rajzot készítettek. A rajzolók 4-6 év 

közötti nagy csoportos gyerekek voltak. 20 családrajz és 22 fa- ház- ember rajz 

készült. 

A Bőcsi Hernád Óvodában 17 fő rajzolt, 60 rajzot készítettek. A rajzolók 5-6 

év közötti nagy csoportos gyerekek voltak. 30 családrajz és 30 fa-ház- ember rajz 

készült. 

A miskolci Napraforgó Óvoda – Középszer Tagóvodából 13 nagycsoportos 

gyermek vett részt több alaklommal a rajzoltatás során, akik összesen 56 rajzot 

készítettek. A rajzolók 5-6 év közötti nagy csoportos gyerekek voltak. 23 családrajz 

és 33 anya-gyerek rajz készült. 

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra: életkor szerinti eloszlás  2. ábra: nem szerinti eloszlás 
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3. ábra: A vizsgált települések elhelyezkedése 

A következőkben a rajzok közül azokat az elemzéseket mutatom be, amelyek a 

legjellegzetesebbek. 
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4. Eredmények bemutatása: 

 

4.1 Miskolci gyermekrajzok feldolgozási eredményei: 

Első elemzés: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ábra: 6 éves Zsolt emberrajza     5.  ábra: anya-gyerek rajza 

 

Először a lap közepére egy fiút rajzolt, saját magát. Vonalvezetése nagyon 

erős, határozott, többször is átrajzoltak a vonalak, megerősítettek, kifejezetten a 

fejet alkotó kör formája van többször is átrajzolva. A vonalak vastagok, szélesek, ez 

magabiztosságra erős akarati életre is következtethet. Ebben ez esetben jelezhet 

emocionális feszültséget, érzelemfókuszú viselkedést, akaratos, önfejű gyermek 

képét festi le. Ez jellemző is a kisfiúra, amelyet az óvodapedagógusok is 

megerősítették.  

A figurának hiányzik mindkét karja, ebből is indulatos viselkedésmódra, 

esetleg valamitől való félelemre, gyámoltalanságra gondolhatunk a gyermek 

esetében. Később anya-gyermek rajzot kértem a gyermektől, készítéséhez nehezen 

fogott hozzá, zavartnak tűnt, de belekezdett. Amikor elkészült eldugta. Rákérdeztem 

az okára, de nem kaptam választ, beszélgetés közben eltakarta a szemét és az arcát. 
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A gyermek édesanyja korábban elhunyt, ezt később megtudtam az 

óvodapedagógustól. Ezt jelzi a lap tetejére rajzolt nagy kereszt is.  

Az alakok egymás mellett helyezkednek el, jellegzetes hogy mindkét alak a 

magasba emelt, széttárt karokkal jelenik meg, az anya karja feltűnően hosszú. A 

karok helyzetéből jelen esetben segítségkérésre gondolhatunk az anya elvesztéséből 

fakadóan. Az anya iránti rajongást jelzi, hogy a gyermek az ő alakját színezte csak 

ki vörös színnel, ami érzelmi túlsúlyról árulkodik. Az anya törzsét sáv alakúra 

rajzolta benne piros pöttyökkel. Ez is az iránta érzett pozitív érzelem kifejeződése. 

Az anya nagy szemeket is kapott, amely állandó figyelemről tanúskodik. Tekintete a 

gyermek felé irányul és emellett mosolyog, amely pozitív jelzés.  

A rajz egésze meleg érzelmi-hangulati tónusú. A rajzoló az édesanyját 

rajzolta elsőnek, ez jellemző ebben a korban. A gyermek alakja kevésbé 

kidolgozott, kissé elnagyoltnak tűnik az anyához képest. Valószínűleg azért, mert az 

anyához való erős kötődés és érzelemteltség okán az anya alakját tökéletesre 

szerette volna rajzolni és saját alakjának megrajzolására már kevesebb idő maradt. 

Második elemzés: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.ábra: 6 éves Martin anya-gyermek rajza     7.ábra:családrajza 

Az anya-gyermek rajzon a gyermeket és édesapját láthatjuk. 

Megfigyelhető, hogy a két figura egymástól távol helyezkedik el, a gyermek 

magasabban található, mint az édesapja. Ez jelezheti a kapcsolódás hiányát, esetleg 

ezzel szeretné elkerülni a kapcsolódást a gyermek (úgynevezett menekülő figura). 

Az alakok apró méretűek, ez bizonytalanságra, szociális kapcsolatoktól való 

visszahúzódásra, érzékenységre hívhatja fel a figyelmet.  
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Az alakok enyhén dőltek, amely szintén megerősíti a bizonytalanság, 

érzésének meglétét a gyermekben. Továbbá a visszahúzódást, félénkség érzését is 

feltételezi. A háttérben az érzelmi egyensúly hiánya állhat. Az emberek 

beszínezettek, besatírozottak, azonban nem marad a maga által rajzolt körvonalak 

határán belül. A színezés ki-ki csúszik, a határokat kevésbé veszi figyelembe. Ez 

érzékeltetheti, hogy a gyermekben gyengébb a szabálytisztelet érzése, a 

normakövetés. A gyermek azért az apát rajzolta le, mert az édesanyja még 

kiskorában elhagyta őket, már régen nem aktív résztvevője a családi életnek.  

A rajzon járulékos elemként megjelenik két felhő, amelyet azonban nem 

színezett be a gyermek. Emellett a betűírás kezdeményei is megjelennek. 

Családrajzán azonban feltűnik az anya alakja a legutolsó helyen, ebből is arra 

következtethetünk, hogy hozzá áll legkevésbé közel a gyermek. Legelső helyen a 

rajzoló látható a második az apa, utána pedig a kisöcs következik. Az alakok itt is 

kicsik és besatírozottak.  

A szereplők közötti térrész arányos, amely pozitív jellemzője a rajznak. A 

térfelhasználás kevesebb a többi hasonló életkorú gyermek térfelhasználáshoz 

képest. Itt is látható a két felhő a lap közepén, amely az anya és apa együttesét is 

szimbolizálhatja, mint vágyott dolgot a gyermek részéről. 

Harmadik elemzés: 

 

 

 

 

 

 

8.ábra: 6 éves Ádám családrajza   9.ábra: anya-gyerek rajza 

A családtagok egy sorban helyezkednek el, egymás mellett a családrajzon. 

Első a rajzoló, második az anya, harmadik az apa, negyedik a nővér. A tagok 

közötti térköz feltűnően nagy, érintkezés nem jelenik meg, ebből érzelmi 

kapcsolatok hidegségére, kevés érzelmi kötődésre következtethetünk. Az alakok 

alatt megtalálható a talajvonal, de egyik sem érinti a földet, ez a stabilitás hiányát, 
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bizonytalanság érzését veti fel. A karok rövidek, ami megerősítheti a kontaktus 

szegénységet, alacsony szintű interakciót a családtagok között és a külvilággal 

kapcsolatban, de jelezhet erős megfelelni akarást is. 

A lábak erősen és szorosan összezártak, amely szexuális védekezést, hárítást, 

kontrollt is jelezhet. A kisfiú alakja szomorú, nem mosolyog, a nővérének pedig 

hiányzik a szája, amely félelmet, szorongást is közvetíthet, de a beszéd 

lehetőségének beszűkülését is jelentheti, de mindenképpen valami problémára hívja 

fel a figyelmet. 

Anya-gyerek rajz:  

Jellegzetes, hogy a gyermek nem magát rajzolta a figura alakjába, hanem a 

nővérét, ezt tudtam meg, amikor kikérdeztem a gyereket a rajz beadása után. A 

nővér figurája kicsivel magasabban helyezkedik el az anyához képest, nem érinti a 

talajt, amely dominanciát, központi szerepet is jelezhet. Távol helyezkednek el 

egymástól a szereplők, egymással nem érintkeznek, ez a kötődés hiányát 

jelképezheti. A karok teljesen hiányoznak, amely félelmet, elesettséget közvetít 

felénk. A lábak hosszúak, szorosan zártak egymás mellett, ez megjelenik a 

családrajzon is. Az anya alakja felett egy piros szív látható, ami jelzi hozzá fűződő 

pozitív érzelmeket, szeretetet a gyermek részéről. Az anya mellett egy nagy piros 

virág is megjelenik, védelmezően magasodik az anya alakjához.  Virága szintén egy 

szív formájú motívum, amely az anya lényéhez történő kötődést jelzi. A nap a kép 

bal felső sarkában, kis körrészletként világítja meg a lenti családtagokat az anyai 

oldalon. 

Negyedik elemzés: 

        

 

 

 

 

 

 

10. ábra: 6 éves Tamara anya-gyerek rajza     11. ábra: családrajza 
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Anya-gyerek rajz: A gyermek lerajzolta az anya mellett a nővérét és az 

öccsét, megjelenik egy macska is a rajzon. Az anya az első figura a képen, a 

gyermektől kissé távol helyezkedik el, kevésbé kapcsolódik a gyermekhez. A 

rajzoló a lap közepén az anya és a nővér között látható, kezét öccse fejére helyezi, 

ebből a testvérhez fűződő szoros kapcsolatra, vele való kötődésre gondolhatunk. 

Majd a nővér következik, aki szintén kissé távolabb került.  

Az anya a kezét csípőjére helyezi, amely fenyegetés vagy dominancia jelzője 

lehet. A kezek nem láthatóak, szinte eldugottnak érezhetjük. Ez elkerülő 

magatartásra, kontaktusproblémára, de bűntudatra is felhívhatja a figyelmet. A 

kislány alakja is érdekes, mert egyik kezét a szájára helyezi, szinte letakarja azt. 

Ebből gondolhatunk arra, hogy a gyermek valamit nem szeretne elmondani, 

megosztani az emberekkel, a rajzon is megjelenik a benntartás erős kényszere. A 

gyermek bal oldalán álló macskának kiemelt szerepe van. A rajzoló erősen kötődik 

az állathoz, őt is a szűk család részeként tekinti. Az állatokat Molnár József földi 

őrzőknek nevezi, amelyek közvetlenül a gyermek alakja mellett jelennek meg, ez 

figyelhető meg jelen esetben is. A macska jelképezi a gyermek számára a földi 

biztonságot, a testközeli szülői védelmet idézi és varázsolja a kislány mellé. 

A gyermek családrajza:  

A sorrend a következő: öcs, anya, apa, rajzoló, nővér. Az alakok 

méretarányosak, részletesen aprólékosan kidolgozottak, a tér jól felhasznált, a 

gyermek életkorát türközi az ábrázolás minősége és a rajza megfelel az életkori 

sajátosságoknak. Korának megfelelő fejlettségi szinten áll. Kapcsolódás megjelenik 

a képen azonban ez erőteljesen az apa és az anya személye között figyelhető meg. A 

szülők fogják egymás kezét, ez nagyon pozitív jellemző, a gyermek szerint 

kapcsolatuk szilárd és támogató. Azonban a legkisebb gyermek nyújtja az anya felé 

a kezét, jelzi kapcsolódási igényét, de az anya keze nem nyúl felé, hanem a csípőjén 

pihen. Ebből arra következtethetünk, hogy problémák vannak jelen. Az anya 

magatartása elkerülő jellegű, esetleg dominanciát jelezhet. Az apa keze szintén 

ilyen pozícióban van ábrázolva.  

Összességében elmondható az, hogy a szülők kapcsolata szoros, kielégítő, 

azonban ebbe a gyermekeket kevésbé vonják be, emiatt kissé a családi perifériára 
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kerülnek. Másik jellegzetesség a kezekkel eltakart száj, ami a nővér személyénél 

jelenik meg, és az anya-gyermek rajzon is megfigyelhető a kislánynál. Ez jelezhet 

bűntudatot, elleplezést, olyan dolgot, amit nem szeretne, hogy mások 

megismerjenek. A kislány a macskával a karjaiban jelenik meg. Ez a mozdulat 

jelezheti a testközeli szülői gondoskodás, védelem, törődés igényét, de 

biztonságvágyat is. 

4.2 Bőcs község gyermekrajzainak feldolgozási eredményei: 

Első elemzés: 

 

       12.ábra: 6 éves Márió családrajza 

A gyermek először az apát rajzolta meg, mérete sokkal nagyobb a többi 

családtaghoz képest. Előtte az anya látható, az apa mellett a gyermek két bátyja, 

mellettük a rajzoló helyezkedik el. A gyermek mellett egy kicsi emberalak szerű 

ábra van, erősen átsatírozva (a rajzoló kistestvére, aki még születése előtt elhunyt). 

Alul a családtagok alatt, külön sorban jelenik meg a nővér alakja, azonban a 

gyermek annyira átfirkálta, hogy belőle megszokott emberalak nem vehető ki.  

Az apa nagyméretű ábrázolásával a gyermek kifejezheti az apa iránti 

csodálatot, hozzá fűződő szeretetét, de utalhat arra is, hogy agresszív, uralja a 

családot, fél tőle a gyermek. Jelen esetben az utóbbi állhat fent, mert az anya alakja 

az apa előtt jelenik meg, jóval apróbb az apához képest. Ez a pozíció jelzi, hogy az 

apa folyamatos figyelmet gyakorol az anyára, valamint az egész családra is, 

domináns személy. Érdekes hogy a gyermek a halott kistestvérét is lerajzolta, hozzá 
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közel, átsatírozva. Az hogy megjelenik a rajzon, fontos a gyermeknek, hatást 

gyakorolt rá személyének elvesztése, átsatírozása az ebből fakadó haragot fejezi ki, 

amiért halálával fájdalmat okozott neki és családjának.  

A nővér erős satírozása, besötétítése a vele kapcsolatos erős problémát jelzi. 

Az óvodapedagógustól megtudtam, hogy a lány nem él a családdal, az iskolát abba 

hagyta és egy tőle idősebb férfival él. A satírozás jelzi, hogy a nővér személyéhez 

fájdalmas események, emlékek fűződnek. Kifejezheti a gyermek haragját a nővér 

iránt. A családban meglévő problémákról, fájdalmakról a családi harmónia és 

struktúra megbomlásáról árulkodik a színezés is. Az alakok körül erősen beszínezte 

feketével a teret a gyermek. A fekete szín mindenféleképpen szomorúságot, 

lehangoltságot jelent, ami a családon belül jelenleg uralkodik. 

Második elemzés: 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.ábra: 5 éves István családrajza        14.ábra: fa-ház- ember rajza 

A családrajz sorrendje: nővér, anya, rajzoló, apa, báty. A rajzon a 

legszembeötlőbb az apa figurája, aki a lap közepén látható, mérete nagyobb a többi 

alakhoz képest, ezzel jelezve dominanciáját a családban. Emellett hatalmas kezeket 

és hosszú karokat is kapott. Karjaival és méretével, szinte az egész család fölé 

magasodik, és uralma alatt tartja a tagokat.  

A szülők kapcsolata évek óta megromlott, gyakoriak a veszekedések, 

verekedések közöttük. Az apa agresszív a családtagokkal szemben. Ezt jelzi az 

alakok arcának besatírozása. Az arc vagy valamely részének besatírozása mindig 

problémát jelez. A satírozást a gyermek piros színnel végezte, amely erős 

érzelmekről vall. A legerősebb sraffozás az apa arcán látható, az ő személye a 
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legproblematikusabb. A nap is piros színnel a lap bal felső sarkában van. Az anyai 

oldalon való égitest jelzi, hogy a gyermek érzelmileg az anyához áll közel.  

Ház-fa ember rajz: A rajzon a fa a lap anyai oldalán látható. A fa alja 

nyitott, ez jelezheti, hogy a gyermek nem érez stabil talajt a lába alatt, 

bizonytalanság érzése jelenik meg, nem kötődik eléggé. A törzs erős és vastag, 

túlhangsúlyozott, amelyet kicsi, zárt lombkorona fed, ez a mentális kontroll túlzott 

hiányára figyelmeztet, a gyermeket érzelmei nagymértékben uralják. A fa jobb 

oldalán, a lap közepén látható egy ház, benne egy emberalakkal. A háznak csak a 

homlokzata látható, amely zárkózottságra utalhat. A házat teljesen kitölti az 

emberalak, aki a rajzoló személyét testesíti meg és mérete tükrözi a gyermek 

egocentrikus gondolkodását. A ház három ablakot is kapott, amely jelzi a gyermek 

kíváncsiságát a külvilág felé. Azonban ajtó nem látható, amely arra enged 

következtetni, hogy a gyermeknek nehézségei akadnak a kapcsolatteremtésben. 

Harmadik elemzés: 

 

         15.ábra: 6 éves Kata családrajza                       16.ábra: fa-ház-ember rajza 

A családrajz sorrendje: 1. rajzoló, 2. édesanya, 3. édesapa, 4. Nővér (Anna), 

5. Nővér (Zoé). A rajzon a családtagok stabil talajon állnak, ami a biztonság 

érzésével köthető össze. Jellegzetessége a rajznak, hogy mindegyik emberalak jobb 

keze el van dugva a hátuk mögé, a másik kéz pedig kinyújtva a törzstől távolabb 

jelenik meg. Ez a testtartás a szülők erőteljes szigorára mutat rá.  

A figurák szeme is figyelemre méltó, mert mindegyik oldalra tekint, amely 

feszültséget, ellenségeskedést közvetít. Ez valószínűleg abból fakad, hogy a 

gyermek szülei válófélben vannak, és kettőjük kapcsolata hatással van az egész 

család hangulatára. A rajz gazdagon színezett, domináns színe a piros, amely a 
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gyermekben dúló intenzív érzelmekről ad képet. A rajzoló az anyához áll 

legközelebb, mert a gyermek kezével hozzá ér, megérinti karját.  

Ház-fa- ember rajz: A gyermek a lap jobb oldalára egy nagyméretű házat 

rajzolt.  Nagysága a képen azt árulja el, hogy ő maga mekkorának érzi magát saját 

kicsiny világában, magabiztosságáról árulkodik. Tudatában van ön-értékének, 

fontosnak érzi családjában betöltött szerepét. Elhelyezkedéséből megtudhatjuk, 

hogy az apához is jó érzelmi szálak fűzik. A ház bal oldalán látható egy ajtó, rajta 

kilincs is megfigyelhető. Az ajtó rajza arról szól, be lehet-e hozzá nyitni? Engedi-e, 

hogy megközelítsék? A kilincs az ajtón ennek üzenete. Azonban az ajtó erősen 

összeszorítva, eldugva jelenik meg, és hiányoznak a ház ablakai, amely védekező 

funkcióval bír. A gyermek nem szeretné, hogy belássanak hozzá, megismerjék 

érzelmeit, zárkózott személyiségre utal. Ezt jelzi a ház mellé és egyben az 

emberalak elé rajzolt nagy kerítés is. A gyermek lehetőség korlátozásának 

szimbóluma, amely valószínűleg szülői beszabályozást közvetít. Ezt erősíti meg, 

hogy a figura az anyai oldalon elhelyezkedő fa mögé bújva látható, alátámasztja, 

hogy a gyermek erősen függ az anya irányításától.  

4.3 Berzéki gyermekrajzok feldolgozásának eredményei: 

Első elemzés: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 17.ábra: 5 éves Eszter családrajza   18.ábra: ház-fa- ember rajza 

 A családrajzról első benyomásra azt érezhetjük, hogy kicsit megdőlnek az 

alakok. Ez megfigyelhető a gyermek fa-ház- emberrajzán is. A döntés 

magatartászavarokra, bizonytalanságra, meg nem felelés érzésére enged 

következtetni. Okozhatja az érzelmi egyensúly hiánya is.  
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Az alakok két sorban helyezkednek el, azonosan ábrázoltak, köztük arányos 

térköz látható, amely jó családi kapcsolatra, a tagok közötti összetartásra mutat rá. 

A sorrendet tekintve első a kisöcs, második a rajzoló, harmadik az anya, negyedik 

az apa, ötödik és hatodik a két báty. Legnagyobb dőlés az apánál és a rajzoló 

figurájánál jelenik meg. Valószínűleg a legtöbb bizonytalansági tényező ezekhez a 

személyekhez köthető. 

Ház-fa- ember rajz: A motívumok a rajzlap bal felső sarkában láthatóak, 

amely jelzi, hogy a gyermek gátlásos, óvatos személyiség. A dolgokat inkább 

megfigyeli, mintsem részt vegyen bennük. Befelé forduló, nehezen barátkozó 

gyermek. Kötődése inkább az anyához történik. Az alakok kicsik, amely 

önbizalomhiányról tanúskodik, a gyermek úgy érezheti, hogy túl kicsi és 

jelentéktelen a világhoz képest. Megjelenik ezen a rajzon is a dőlés, mindegyik 

figura erősen megdöntve látható, ami megerősíti bátortalan, félénk személyiségét, 

nehezen barátkozó jellemét.  

 

Második elemzés: 

 

 

 

 

 

 

 

            19.ábra: 5 éves Péter családrajza 

A gyermek családraja elmarad az életkornak megfelelő színvonaltól és a 

csoport rajzi színvonaltól is. A rajzon több alakot is láthatunk, amelyek nehezen 

értelmezhetőek az alacsonyabb rajzi színvonal miatt. A gyermek elmondta, hogy 

kik szerepelnek a rajzon: első a fiútestvér, második a rajzoló, harmadik a 

lánytestvér, negyedik az anya ötödik az apa. A szülők alakja a gyermekek fölé 

védelmezően magasodik. Apró fejet és nagy téglalap alakú testet rajzolt nekik. Az 
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alakok átlátszóak, üresek, nehezen vehető ki, hogy melyik emberalakhoz melyik 

testrész tartozik.  

Mindegyik figuráról hiányzik a száj motívuma. A száj elhagyásának nagy 

jelentősége van. Többféle problémára utalhat: bizonytalanság, félelem, szorongás, 

szociális kontaktuskészség hiánya, kommunikáció lehetőségének beszűkölése. A 

karok és kezek is hiányoznak, teljesen elhagyta őket a gyermek, ennek oka lehet a 

gyengébb, kissé elmaradt rajzi teljesítmény. Utalhat félelemre, bűntudatra, 

gyámoltalanságra.  

A ruházat is hiányzik. A ruhátlanság illetve a felöltöztetés a szociális 

adaptáció mérőeszköze. A rajzon az alakok rendezetlenül helyezkednek el, szinte 

egymásba folynak. Közöttük térköz nem is jelenik meg, és a térközök aránytalanok. 

A rajzon határozott családszerkezet nem ismerhető fel. Ezen tényezők megléte miatt 

a kisfiú családrajza globálisan negatívnak tekinthető. 

 

Harmadik elemzés: 

 

 

 

 

 

 

 

    20.ábra: 6 éves Rikárdó családrajza             21.ábra: fa-ház- ember rajza 

 

 

 

 

 

 

   

                22.ábra: emberrajza 
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A gyermek a rajzolás közben nem fogadott szót, nehezen kezdte el rajzolni a 

családrajzát. Házrajzán magát erőszakosnak rajzolta le, véres karddal a kezében. 

Elsőnek egy embert rajzolt égnek álló hajjal, vicsorgó fogakkal, de ezt nem fejezte 

be, mert az óvónő felszólította, hogy a családját rajzolja le. Többször is eltért a 

feladattól és az agresszióra helyezte a hangsúlyt. A társai rajzát kritizálta. Az ember 

lábán kiállnak a csontok, az ember egy véres kardot fog, mert éppen megölt egy 

embert, ezt többször is hangoztatta. 

A gyermek a családrajzon magával kezdte a rajzolást, majd az apa és végül 

az anya következett. A családtagok egymás mellett, egy sorban helyezkednek el, 

életkori sajátosság ebben a korban, hogy a gyermek önmagát rajzolja meg elsőnek. 

Térbeli közelség, érintkezés megfigyelhető a családtagok között, ez pozitív érzelmi 

kapcsolatok meglétét jelzi. A méretarányok megfelelőek, az alakok a lap 70-80%-át 

elfoglalják, arányosan ábrázoltak.  

A vonalvezetés határozott világos. Járulékos elemek nincsenek a rajzon. Az 

anya alakja részletesebben aprólékosabban van kidolgozva, egyedül az ő ruhája van 

kiszínezve, ez az anyához fűződő pozitív érzelmi kapcsolatról, szoros kötődésről, 

kiemelt pozícióról nyújt képet. Megfigyelhető hogy mindegyik figura szája 

mosolyog, egyedül a rajzoló alakja nem, sőt inkább szomorú arcot mutat. 

Jellegzetesség még, hogy kissé elnagyoltnak, kevésbé kidolgozottnak tűnik a 

rajzoló figurája. Ez jelentheti azt, hogy a gyermek leértékeli saját személyét, esetleg 

valamilyen problémája van önmagával. Ezzel szemben a szülő alakja kifejezetten az 

apáé feltűnően nagy, amely veszekedés, hangoskodás, erőteljes kommunikáció, 

agresszivitás kifejezője is lehet. 

Emberrajz: A gyermek lapközépre rajzolt egy emberalakot. A kisfiú saját 

nemét jelenítette meg a rajzon. A vonalvezetés erős, határozott, ami megfelelő 

önbizalmat, önérvényesítést jelez. A figura haja égnek áll, tüskeszerű oszlopokból 

épül fel, szinte figyelmeztető funkcióval bír. A száj nagyméretű, benne fogak is 

láthatóak, ami agresszivitás meglétére hívhatja fel a figyelmünket. Ehhez hosszú 

karok is társulnak, amelyek szintén agresszivitásra figyelmeztetnek a társas 

kapcsolatok terén és impulzivitást is kifejeznek. 
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Negyedik elemzés: 

 

 

 

 

 

 

 

23.ábra: 5 éves Csenge családrajza         24.ábra: fa-ház- ember rajza 

A családrajzon az alakok közöttük jól megfigyelhető a térbeli közelség, az 

érzelmi kötődést a gyermek kézfogással érzékelteti. Mindegyik figura egymás kezét 

fogja, szinte láncot alkotnak. A sorrend a következő balról jobbra: Nagymama, apa, 

rajzoló, anya. A gyermek alakja a lap közepén, kissé felnagyítva látható, ezzel a 

figurával kezdte a rajzolást, ami jellemző sajátosság az európai kultúrkörben és 

ebben az életkorban. Ez arra utal, hogy a gyermek szociálisan és érzelmileg jól 

alkalmazkodó, egészséges önbizalmú, önmagával elégedett.  

A gyermeket a két szülő közrefogja, és megjelenik a nagymama alakja is, 

amely jelzi, hogy a gyermek a nagyit is a szűk család tagjának tekinti és szorosan 

kötődik hozzá. Abból, hogy a szülők a gyermek kezét fogják, gondolhatunk arra, 

hogy a családban a gyerek a fő összetartó erő, de a szülők közti párkapcsolat már 

nem elég erős. Az alakok aprólékosan kidolgozottak, megjelenik a fül, a szempilla 

az orr és a nyak is. A kezeket jellegzetesen virág-szerűre ábrázolta, ami életkori 

jellegzetesség. Az emberek lába is ilyen virágszirom szerű elemekből épül fel.  

Az apának és az anyának feltűnően nagy szemeket rajzolt, az anya egyik 

szeme eltérő színnel ki is van emelve (az okára a gyermek nem adott értékelhető 

választ). A kihangsúlyozottan ábrázolt szem jelölhet állandó figyelmet, ellenőrzést, 

ellenséges beállítódást is. A figurák arányosan ábrázoltak, a vonalvezetés 

határozott. Összességében globálisan pozitív családrajzról van szó. 

Ház-fa- ember rajz: A gyermek rajzán középen, enyhén jobbra egy nagy 

ház látható, amely megmutatja, hogy mindkét szülő egyformán részt vesz a 

gyermek életében és mindkettőhöz egyformán kötődik. A ház hatalmas ajtaja, jelzi, 
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hogy a gyermek könnyen teremt kapcsolatokat, szívesen barátkozik és nyitott a 

külvilág ingerei felé. Az ablakokkal pedig kifejezi, hogy beenged másokat, azért 

hogy őt is megismerjék. A ház mellett látható egy nagy piros virág, ami a rajzolót 

szimbolizálja. A lap tetején öt színes nap és két felhő látható, valamint megjelenik 

az eső is - amely régen termékenység szimbólum volt- gazdagon megöntözi a házat 

és a virágot.  

4.4 Sajóhídvégi gyermekrajzok feldolgozásának eredményei: 

Első elemzés: 

 

 

 

 

 

 

 

    25.ábra: 6 éves Melissza családrajza     26.ábra: fa-ház- emberrajza 

A családtagok egymás mellett egy sorban helyezkednek el. Első az anya, 

középen a rajzoló, mellette jobbra az apa alakja látható. Az apa mellett pedig egy 

aprócska lány alak, aki 3 hónapos korában elhunyt. A rajzoló nagyon várta a 

kistestvér megszületését, és születése után is szívesen töltötte vele az időt, közel állt 

a gyermekhez. Az anya alakján szembetűnik, hogy a szájába a gyermek fogakat is 

rajzolt, ez az anya személyéből fakadó agresszióra hívja fel a figyelmünket. A 

kezén az ujjak karom-szerűen ábrázoltak, ami megerősíti feltevésünket az agresszív 

viselkedésre.  

A kislány középen enyhén balra látható, alakja nagyobb a többiekhez képest. 

Óvodás korban gyakori, hogy a gyerekek saját alakjukat nagyobbra rajzolják a 

többinél, ez kifejezi egocentrikus gondolkodásmódjukat. A kislány ruháján gombok 

vannak, amelyek kitüntetett szerepet kapnak. A felöltözés egyfajta jelzése a 

szociális térhez való alkalmazkodásnak. Az apa alakja is jellegzetes. Hiányzik a 

száj, amely a beszéd fontos eszköze, feltételezi kommunikációs képességének 

beszűkülését, a családban kevésbé hangadó, ezt a szerepet az anya tölti be.  
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A kommunikációra való igényt jelzik az apa hosszú karjai is, amelyek 

tehetetlenül lógnak lefelé a törzse mellett. Az apa ruhája alatt megjelennek a 

csontjai, látható a gerincoszlopa és a karjában lévő csontok. Az ilyen technikával 

készült rajzokat röntgen rajzoknak nevezzük, és gyakran találkozhatunk óvodások 

rajzain ezzel a jelenséggel. A figurák alatt öt nagyméretű virág szerepel, amik 

díszítő elemei a rajznak, térkitöltő funkcióval is bírnak. Ezek a virágok a földi 

biztonságot adják a gyermeknek, és a testközeli szülői védelmet idézik. 

Ház-fa- ember rajz: A rajz összességében nagyon meleg érzelmi hangulatú. 

Középen megjelenik egy nagy ház, mellette egy színes törzsű fa, amely jelzi, hogy a 

gyermeket mindkét szülőhöz érzelmi kapcsolat fűzi. A ház előtt nagy színes virágok 

láthatók, amelyek a nőiesség, törékenység, érzékenység szimbólumai. A rajzoló az 

ajtóban áll, jelezve ezzel, hogy nyitott a külvilág fel, szívesen beenged másokat, 

hogy megismerjék őt. Ezt megerősíti a ház falára rajzolt sok ablak is. A ház tetején 

füstölgő kémény látható, így a feszültség levezetésnek van helye és lehetősége 

kiáramlani. A tető cserepekkel el van látva, amelyek a gyermek én-védő 

magatartását közvetítik. A ház bal oldalán egy különleges fa van. Törzse vízszintes 

csíkokkal fel van osztva és a csíkok közötti tér különböző színű. A csíkokkal 

történő felosztás jelezhet valamilyen múltban történt traumatikus élményt. A fának 

nincs lombkoronája, csak az ágak láthatóak, ez a környezettel szembeni 

kiszolgáltatottságot jelzi. 

 

Második elemzés:  

 

     

 

 

 

 

   27.ábra: 5 éves Krisztina családrajza 

A rajzoló figurája középen, királylányként van ábrázolva. Fején megjelenik a 

korona és a hosszú sátorszerű haj. Gyakran választott rajztéma óvodás korban a 
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királylány rajz, ami a kislány lelkének legbensőjéről vall. Hosszú hajsátra az 

anyaméhben öntudatlanul átélt kerek szeretetről vall, s az anya áldozatos 

gondoskodásáról, amellyel körbefogja-öleli a cseperedő gyermeket. Mindez a 

gyermeklánnyal születő, benne javarészt tudat mögött munkálkodó anyaság vágy 

táplálója, életben tartója. Az alakok kezei és ujjai virágszirom szerűek, ez szintén 

gyakori óvodás korban. Oka hogy a gyerekek még próbálkoznak a helyes 

kézábrázolással. 

  

Harmadik elemzés: 

 

 

 

 

 

 

 

28. ábra: 5 éves Ádám családrajza         29. ábra: 6 éves Veronika családrajza 

 

 

  

 

 

 

 

 

       30.ábra: 5 éves Renátó családrajza 

Határozott családszerkezet nem látható a rajzokon. A képek egészének színvonala 

az életkorban elvárható fejlettségtől erősen elmarad. Az alakokat rendezetlenül 

összevissza helyezték el a gyermekek, szétszóródnak a térben. A rajzokat globálisan 

negatív családrajzoknak tekinthetjük. 
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5. Következtetések, javaslattétel: 
 

Feltételeztem, hogy hatással van a gyermek fejlődésére és rajzi teljesítményére 

a lakóhely jellege. 

Az összes rajzot figyelembe véve minden vizsgált településen megfigyelhetők az 

adott kornak megfelelő rajzfejlettségi szinttől való elmaradások. Azonban a 

nagyvárostól távolabb ezek száma megnő, különösen Sajóhídvégen. Így az a 

kijelentésem, miszerint a lakóhely jellege befolyásolja a rajzi szintet helytálló. 

Feltevésem helyességét a 30. 31. és 32. ábrák szemléltetik. 

A második feltételezésem tartalmazza, hogy a lányok rajzigénye sokkal 

nagyobb és rajzaik részletgazdagabbak, jobban kidolgozottak a fiúk rajzaihoz 

képest. 

A rajzoltatás során a lányok sokkal szívesebben fogtak hozzá a rajzoláshoz, az 

általam meghatározott feladat teljesítése után még szerettek volna rajzolni. Ezzel 

szemben a fiúk a kijelölt feladatot is alig akarták teljesíteni. Félúton elfáradtak, 

nagyobb kedvel végeztek volna más jellegű tevékenységet. Ebből fakadóan 

rövidebb időt szántak a feladat elvégzésére és ez meglátszik a rajzok minőségén is. 

Az ő rajzaikon kevésbé megfigyelhetőbbek a díszítő elemek, a lányok gyakrabban 

rajzoltak napot, felhőt, virágot a meghatározott elemek mellé. A négylábú állatok 

rajzolásának tekintetében még nagyobb eltérést mutatkozott, a fiúk szinte egyáltalán 

nem rajzoltak állatot. Emellett egyötöde megjelenített valamilyen élőlényt az ember 

mellett. 

Feltételezem, hogy nem csak a nemek közötti különbség, és a lakóhely 

befolyásolja a rajzok minőségét, hanem a családi struktúra és a szülők közti 

érzelmi kapcsolat is. 

Feltevésünket, hogy a családi struktúra és a szülők közti érzelmi kapcsolat is 

hatással van a rajzok minőségére, alátámasztják a rajzok, amelyeket a gyermekek 

készítettek. Ezek közül a három legjellegzetesebb példát mutatom be (lásd 5. 12. és 

13 ábra). Ezen rajzok mindegyikén megfigyelhető valamilyenfajta konfliktusjegy, 

mint például a satírozás, sraffozás, egy vagy több emberalak döntése, óriási vagy 

apró figura, valamely testrész vagy elemek elhagyása, kihagyása, csonkolása. 
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Feltételezem, hogy a rajzon látható motívumok, elemek tükrözik a gyermek 

önértékelését, önmagáról alkotott képét, és önbizalmának fokát. 

A fa-ház- emberrajzok tekintetében azon gyerekeknél, akik kellő önbizalommal, 

jó önértékeléssel, kiegyensúlyozott lelkivilággal rendelkeznek, nyitottak a 

külvilággal való érintkezésre és könnyen barátkoznak rajzlapjukra nagy gazdagon 

színezett és díszített házat készítettek. Kevés kivétellel ezen rajzok mindegyikén 

megjelenik ajtó, többnyire kilincsel és egy vagy több ablak. Ezen gyerekek rajzaikra 

gyakrabban helyeztek virágokat, napot, felhőt és a talaj vonal is nagyobb arányban 

jelenik meg (lásd 20. 23. és 27. ábra). Ezzel szemben azon gyerekeknél, akik a 

környezettel nehezebben lépnek kapcsolatba, zárkózottabbak, bátortalanabbak, 

alacsony önértékelésűek gyakran a lap bal felső sarkára rajzolnak apróbb alakokat, 

amelyek kevésbé kidolgozottak, részletszegények, járulékos elemek nem vagy csak 

nagyon ritkán fordulnak elő. Az ajtó az ablak esetleg mindkét elem hiányzik a 

házról. Az eredményeket figyelembe véve ez a hipotézisem szintén igaznak 

bizonyult. 

Végül feltételezem, hogy a gyermek anyához fűződő kapcsolata óriási 

jelentőséggel bír számára, ezért ezen a területen megjelenő problémák 

kivetülnek a rajzokra. 

Utolsó állításunk helyességét a miskolci elemzések közül az első és a negyedik 

igazolja legjobban. Az első elemzésnél a gyermek édesanyja elhunyt és 

megjelennek a hiányából fakadó segélykiáltás jelei. Többek között a gyermek 

elhanyagolva érzi magát, ez rajzolás során is megjelenik, mivel saját alakját kevésbé 

kidolgozva ábrázolta, a szeretett anya alakja pedig aprólékosan, gazdagon színezve 

és felnagyítva jelenik meg. A 10. ábra és a hozzá tartozó elemzés pedig azt mutatja 

be, hogy hiába van meg a szülők között a jó összhang, ennek ellenére a gyermekek 

kiszorítva érzik magukat. Szeretnének jobban kötődni az anyához, azonban az anya 

és az apa közötti szoros érzelmi kapcsolat miatt már nem jut elég figyelem a 

gyerekekre. 

A végeredmény függvényében a nagyvárostól távoli lakóhelyeken élő 

gyermekek szüleinek kitüntetett figyelmet kell szentelniük gyermekük teljes értékű 

óvodai ellátására, körültekintően válasszanak intézményt, ahol a gyermekeik 
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fejlődésük szempontjából legmeghatározóbb éveiket töltik. Ebben a védőnő is nagy 

szerepet tölthet be, javaslatokat tehet az intézmények kiválasztására, ismeretei 

alapján bemutathatja a településen és a környezetében lévő óvodák nevelési 

sajátosságait. 

 A fiúk rajzi kedvének fokozása érdekében nagyobb odafigyelés szükséges a 

szülők és óvodapedagógusok részéről, javasolható olyan rajzi témák beiktatása, 

amellyel szívesen töltenek időt. Az alacsonyabb rajzi szinten elhelyezkedő 

fiúgyermekek esetében eredményes lehet a bíztató, türelmes, meleg érzelmi 

környezet. 

 Védőnőként esélyem nyílik arra, hogy a gyerekek gondozása mellett 

betekintést nyerjek az őket körülvevő környezet minőségére és a családi 

körülményükre is. Elsők között értesülhetek a gyermek családjában felmerülő 

problémákról a szülők vagy bármely családtag között, amelyek befolyásolhatják a 

gyermek egészséges nevelkedését. Így a probléma korai szakaszában tehetek 

lépéseket annak megoldása érdekében, amelyek szükségesek lehetnek az általam 

vizsgált helyszíneken. 
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6. Összefoglalás 
 

A szakdolgozathoz szükséges kutatás és adatgyűjtés során sikerült 

megismerkednem a lakóhelyem környékén lévő óvodák gyermekeivel. A rajzoltatás 

során képet kaptam a gyermekek viselkedéséről, hozzáállásáról, közösségben 

tanúsított magatartásáról, és mivel idegen voltam számukra, így felmérhettem, 

hogyan reagálnak egy új emberrel való találkozásra. Ismeretem tovább bővült az 

óvodásokról rajzaik részletes kielemzése során. Az ehhez szükséges ismereteket 

sikeresen elsajátítottam a szakirodalmi anyaggyűjtés során, ahol számos kiváló 

szakember technikái közül válogathattam. Az elemzéseket több szakember bevált 

módszeréből és egyéb források anyagából szemezgetve végeztem el. A 

végeredményt figyelembe véve védőnőként nagy kincs van a kezemben. 

Munkámmal hozzájárulhatok ahhoz, hogy a gyermeknek a legideálisabb feltételeket 

biztosítsam a fejlődésben a szülei mellett, annak érdekében, hogy a társadalom 

számára is hasznos, értékes, egészséges és reproduktív tagjává cseperedjen.  
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