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szeNyó diaNNa*1 

Rajzfejlődési sajátosságok kisiskolás korban

*	A	II.	rákóczi	Ferenc	kárpátaljai	magyar	Főiskola	5.	évfolyamos	tanító	szakos	hallgatója.	A	tanul-
mányt	dr.	keresztény	István	lektorálta.

Rezümé. A	gyermekek	által	készített	grafikus	alko-
tások	megértése	alkalmat	kínál	arra,	hogy	mélyebben	
belássunk	 a	 lelki	 világukba.	 térbeli	 ábrázolásokkal	
körülvéve	nőnek	fel,	így	az	ilyen	rajzolás	képességét	
már	 nagyon	 korán	 elsajátítják.	 Valamennyi	 kultúrá-
ban,	 ahol	 kisgyermekkorban	 a	 szülő	 vagy	 a	 gondo-
zó	 lehetőséget	 kínál	 a	 rajzolásra,	 a	 gyerekek	 rajzai	
ugyanazokon	a	fejlődési	szakaszokon	mennek	keresz-
tül.	megértésükre	kiváló	segítséget	nyújt	a	hétlépéses	
képelemzési	módszer	(sscA)	alkalmazása.
Kulcsszavak: gyermekrajz, rajzfejlődési állomá-
sok, hétlépéses képelemzési módszer (Seven Step 
Configuration Analysis).

Резюме.	Діти	вже	в	ранньому	віці	
засвоюють	 здатність	 до	 просторо-
вого	 зображення	 середовища.	 гра-
фічні	 малюнки	 дають	 можливість	
ознайомитися	 з	 духовним	 світом	
дітей.	у	 кожній	 культурі	 діти	 про-
ходять	 однакові	 стадії	 розвитку	
здібності	 до	 малювання.	 Для	 по-
яснення	цих	робіт	підходить	семи-
етапний	метод	аналізу	(sscA).	
Ключові слова: дитячі малюнки, 
стадії розвитку малюнків, семи-
етапний метод аналізу зображень.

A	rajz	és	a	mögötte	meghúzódó	mágikus	tartalom	sejtetése	popper	péter	tollából:	
„A	rajzolás:	teremtés.	Az	ősember	barlangrajzai	–	bár	nemigen	tudjuk,	hogy	mi-
lyen	szándék	hozta	létre	őket	–	a	szerszámok	készítése	mellett	az	alkotási	vágy	és	
az	alkotóerő	első	megjelenésének	tekinthető.	A	gyerek,	amikor	rajzol,	újjáteremti	
a	világot.	rajzolni	jó,	de	a	kisgyerek	számára	fantasztikus	élmény	lehet:	ott	a	fa,	
a	ház,	az	ember	a	világban	és	most	megjelenik	a	papíron!...	hát	akkor	most	már	
többféle	módon	létezik.	mivel	is	rajzolunk?	csak	a	kezünkkel?	Vagy	a	szemünk-
kel	is?	és	az	eszünkkel?	sőt,	talán	a	szívünk	is	rajzol?	Az	egész	ember	rajzol!	A	
pszichológia	ezért	tartja	a	rajzot	akarattalan,	legbelsőbb	lényegünk	kifejezésének.	
nem	állítható-e	mindez	valamennyi	művészeti	és	munkatevékenységről?

Bizonyára.	ám,	 a	 gyökerek	 a	 rajzhoz	 nyúlnak	 vissza.	A	firkához.	Amikor	
valaki	az	egyéni,	vagy	az	emberiség	őstörténetében	először	húz	faággal	vonalat	
a	homokos	földbe.	Amikor	a	kontúroknál	lévő	különbségekből	–	pars	pro	toto	–	
fel	tudja	már	ismerni	az	egész	jelenséget,	meg	tanul	formát	látni.	s	ezzel	tudatos	
szinten	is	belép	a	formák	világába.”	(idézi	lakatos gaBriElla	2011)

A	rajzvizsgálati	kutatás	kiválasztásakor	több	tényező	is	közrejátszott.	első-
sorban	a	már	korábban	vizsgált	problémakör	kapcsán	született	eredmények	feldol-
gozása	során,	mely	a	gyerekek	világkonstruálási	képét	hivatott	felmérni,	jutottunk	
arra	 a	megállapításra,	mennyire	 fontos	kárpátalján	 a	 gyerekek	 lelki	 világával,	
traumáival,	titkos	kis	gondolataikkal	foglalkozni.	kulturális	különbségekből	adó-
dóan	 olyan	 speciális	 sajátosságot	 azonosítottunk,	 amelyek	 főként	 a	 kárpátaljai	
gyermekek	világról	alkotott	képére	jellemzőek.	másodsorban,	mint	az	közismert	
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tény,	a	szakirodalomban	nem	találunk	utalást	korábban	végzett	hasonló	volumenű	
vizsgálatra,1	a	6–10	éves	gyerekek	világkonstruálási	képéről	alkotott	elképzelések	
igencsak	hiányosak.	harmadsorban,	az	előző	ponthoz	kapcsolódva	tapasztalata-
ink	 is	 azt	 erősítik,	hogy	a	kárpátaljai	gyerekek	megértéséhez	elengedhetetlen	a	
tudás	és	szakmai	bázis,	amelyet	egy	esetleges	vizsgálat	készítene	elő.	A	ponto-
sabb	rálátás	érdekében	olyan	kiegészítő	vizsgálatokra	van	szükség,	melyekkel	a	
korábban	felvetett	hipotéziseket	igazolni	tudjuk.	mivel	a	gyermekek	lelki	világát,	
gondolkodását,	érzelmi	állapotát,	motivációját	kiválóan	tükrözi	az	általuk	készí-
tett	rajz,	célszerűnek	láttuk	a	rajzelemzési	vizsgálatok	elkezdését.	Így	jutottunk	el	
dr.	Vass	zoltán	hétlépéses	képelemzési	módszeréhez.	Az	innovatív	módszer	nagy	
előnye,	hogy	a	rajzelemzés	során	tapasztalt	mindenféle	spekulációt	és	belemagya-
rázást	kizár.	mindemellett	az	eddig	használt	rajzelemzési	módszerekkel	szemben	
sokféle	nézőpontot	és	elemzési	 technikát	 tartalmaz,	melyeket	elődjei	nem,	sok-
kal	realisztikusabb,	az	elemező	szubjektivitásától	elvonatkoztatottabb	képet	ad	a	
vizsgált	személyről.	A	kép	pszichológiai	megértésének	egy-egy	rétegét	képviseli	
az	sscA	hétféle	elemzési	módszere.	A	kép	„esszenciája”,	azaz	pszichológiai	je-
lentéstartalmának	megfogalmazása	az	elemzés	végeredménye.	

Az	emberek	már	évezredekkel	azelőtt	rajzoltak	tárgyakat,	hogy	azok	térbe-
li	ábrázolásának	technikáját	kidolgozták	és	felhasználták	volna.	A	mai	gyerekek	
távolról	sincsenek	annyira	ráutalva	az	ábrázolásra,	mint	az	őskor	embere.	mivel	
térbeli	ábrázolásokkal	körülvéve	nőnek	fel,	az	ilyen	rajzolás	képességét	már	na-
gyon	korán	elsajátítják.	Valamennyi	kultúrában,	ahol	kisgyermekkorban	lehető-
séget	adnak	a	rajzolásra,	a	gyerekek	rajzai	ugyanazokon	a	fejlődési	szakaszokon	
mennek	keresztül	(ColE-ColE	1998,	BErghauEr-olasz E.	2009).

A	gyerekek	kezdetben	csak	firkálnak,	és	nem	készítenek	képeket.	számuk-
ra	örömet	okoz,	hogy	nyomot	hagyhatnak,	és	nem	igazodnak	a	kerethez.	3	éves	
koruk	körül	nagyot	lépnek	előre,	amikor	felismerik,	hogy	jelentést	is	adhatnak	a	
vonalaknak,	 foltoknak.	ekkor	 kezdenek	köröket,	 ellipsziseket	 rajzolni.	kezdeti	
rajzaik	két	dimenzióban	fejlődnek,	melyek	később	kapják	meg	csak	háromdimen-
ziós	formájukat.	

A	kifejezés-pszichológiai	szakirodalomban	számos	elmélettel	találkozhatunk	
a	rajzfejlődési	állomások	rendszerezéséről.	Az	alábbiakban	a	teljesség	igénye	nél-
kül	kerülnek	ismertetésre	a	legalapvetőbb	kritériumok.

A	rajzolás	 több	kognitív	összetevőt	 is	 igényel,	mellyel	kapcsolatban	mind-
egyik	megközelítésnek	van	mondanivalója.	piaget	konstruktivista	megközelíté-
sének	megfelelően	a	gyerekek	 rajzolásának	 fejlődésében	szakaszok	figyelhetők	
meg.	A	moduláris	álláspont	szerint,	azok	a	gyerekek,	akik	nyelvi,	mentális	vagy	
társas	fejlődésükben	visszamaradnak,	magas	szintű	rajzolási	képességet	mutatnak	
(ColE-ColE	2006).

A	 gyermekrajzok	 fejlődési	 állomásait	 tudósok	 többféleképpen	 értelmezik,	
de	 általánosságban	 hasonló	 szakaszokra	 bontják.	A	XIX–XX.	 század	 fordulója	
1	Ugyan	magyarországon	1975-ben	országos	felmérésre	kerülhetett	sor	mérei	Ferenc	vezetésével,	
azonban	Ukrajnában	napjainkig	senki	nem	foglalkozott	hasonló	kutatással.
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környékén	kezdtek	el	kutatók	érdeklődni	a	művészi	kifejezés	fejlődése	iránt,	és	
határoztak	meg	 a	 gyerekeknél	megfigyelhető	 egyetemes	 fejlődési	 szakaszokat.	
szerintük	a	gyermekek	művészeti	fejlődése	három	szakaszon	megy	keresztül:

1.	 Firka	szakasz:	rendszertelenül	húzott	vonalkák	és	később	egymást	met-
sző	firkák,	körkörös	alakzatok.

2.	 sematikus	szakasz:	a	gyermek	emberalakokat,	tárgyakat	és	környezetet	
ábrázoló	sémákat	dolgoz	ki.

3.	 naturalisztikus	szakasz:	a	rajzon	már	realisztikusabb,	valósághű	részle-
tek	szerepelnek.

A	későbbiekben	lowefeld	tovább	dolgozta	ezt	az	elképzelést,	és	hat	fejlődési	
szakaszt	különített	el:

1.	 Firkálás	(2–4	éves	korig):	különböző	típusú	firkák,	rendezetlen,	hosszanti	
és	körkörös	vonalkák,	amelyeket	e	szakasz	végén	a	gyermek	meg	is	nevez.

2.	 presematikus	ábrázolás	(4–7	éves	korig):	korai	szimbólumok	használatá-
nak	kialakulása,	főként	emberi	figurák	kezdetleges	formái.

3.	 sematikus	szakasz	(7–9	éves	korig):	a	szimbólumok	további	fejlődése,	
főleg	figurák,	 tárgyak,	kompozíciók	és	színek	sémái,	alapvonal	megje-
lenése.

4.	 Bontakozó	realizmus	(9–11	éves	korig):	növekszik	a	térkihasználás,	ter-
mészetes	 színek	 ábrázolásának	 képessége,	 a	művészi	 alkotás	 növekvő	
rigiditásával	párhuzamosan.

5.	 pszeudorealizmus	(11–13	éves	korig):	az	emberi	figurák	és	a	környezet	
ábrázolásának	kritikai	szemlélete;	növekvő	számú	részlet;	a	művészi	al-
kotás	tovább	növekvő	rigiditása;	karikatúrák.

6.	 döntések	szakasza	(serdülőkor):	az	alkotás	kidolgozottabb,	részletesebb.	
néhány	gyermek	nem	jut	el	erre	a	szintre,	ha	nem	kap	megfelelő	biztatást	
az	alkotásra.	(MalChiodi	1998).

A	firka korszak (szakasz)	egyéntől	függően	1,5–2	éves	kortól	3–4	éves	korig	
tart.	ebben	az	időszakban	kezd	el	a	gyermek	járni,	mászni,	szaladni,	így	a	korszak	
egyik	jellemzője	a	szem-kéz	koordináció.	rajzaik	rögtönzöttek,	fő	céljuk	a	vizu-
ális	és	motoros	aktivitás	közötti	koordináció	gyakorlása.	ebben	a	korszakban	a	
színek	használata	még	nem	jellemző,	nem	tudatosan	választják	azokat.	e	szakasz	
végére	elkezdődik	a	szimbolikus	gondolkodás,	fejlődik	a	célirányos	viselkedés.	A	
tárgyakat	forma,	szín	és	méret	szerint	kezdik	el	osztályozni.	

Az	alapvető formák avagy presematikus szakaszban,	mely	3-4	éves	kor	
körül	bontakozik	ki,	 a	gyermek	még	 rajzol	firkákat,	 de	 egyre	 inkább	 jellemző,	
hogy	jelentést	ad	azoknak	vagy	történeteket	talál	ki	a	firka	köré.	egocentrikus	a	
gondolkodása,	jobban	fejlődik	a	szimbolikus	gondolkodás.	ebben	a	korban	fejlő-
désükben	mérföldkőhöz	érkeznek,	már	össze	tudják	kötni	mozgásukat	a	papíron	
hagyott	jelekkel,	a	firkákat	a	világ	jelenségeivel.	egyre	nagyobb	jelentőséget	kap	
a	firkához	tartozó	mesélés,	amiből	fontos	információkat	is	megtudhatunk.	A	gye-
rekek	szívesen	beszélnek	arról,	mit	vagy	kit	 rajzoltak	 le,	és	sokszor	 találnak	ki	
történeteket	a	rajz	köré	a	felnőttek	szórakoztatására,	valamint	rajzolás	közben	is	
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szívesen	kommentálják	tevékenységüket.	Viszont	az	is	előfordul,	hogy	ugyanaz	a	
rajz	vagy	figura	másnap	már	teljesen	más	személyazonosságot	vagy	történetet	kap	
(lakatos gaBriElla	2011).

Alig	 tesznek	 különbséget	 egy	 alakon	 belül	 a	 nagyobb	 és	 kisebb	 részletek	
között,	 arányérzékük	még	 nagyon	 kezdetleges.	 kis	 világukban	 nem	 létezik	 az	
arányokban	fellelhető	realitás.	Amit	fontosnak	találnak,	azt	nagyobbra	rajzolják	
(MérEi-Binét	1993).

A	kezdetleges sémák vagy sematikus szakasz	az	ábrázolás	szakasza.	A	firka	
már	teljesen	eltűnik,	és	helyét	a	kezdetleges	ábrázolás	veszi	át.	ezekből	a	rajzok-
ból	már	leolvashatók	a	gyermek	személyiségjegyei,	temperamentuma,	hangulata.	
Az	egyik	legfontosabb	fejlemény	ebben	a	szakaszban	az	emberalak	megjelenése.	
A	fej-láb	emberkéket	ebihal	emberkéknek	is	szokás	nevezni.	ezek	az	emberrajzok	
4	és	7	éves	kor	között	bármikor	megjelenhetnek,	jellegzetességük,	hogy	néhány	
gyermeknél	visszaesés	figyelhető	meg	megjelenésük	előtt.	Azaz	újra	firkál,	mie-
lőtt	elkezd	emberalakokat	rajzolni	(lakatos gaBriElla	2011).

Az	5	éves	korú	gyerekek	a	szocializációs	folyamatok	hatására	már	tisztában	
vannak	azzal,	hogy	nem	illik	ruhátlanul	mutatkozni	más	emberek	előtt,	így	alko-
tásaikon	már	megfigyelhető	a	ruha	megjelenítése	(BErghauEr-olasz E.	2009).

A	bontakozó realizmus szakaszában	a	gyermekek	megértik	a	térfogat	és	a	
súly	állandóságát,	képesek	sorba	rendezni	és	osztályozni	a	tárgyakat.	A	dolgokat	
egymáshoz	és	már	nem	önmagukhoz	viszonyítják,	ez	 is	azt	mutatja,	hogy	ego-
centrizmusuk	oldódik.	

A	kreatív	kifejezés	készségei	gyorsan	fejlődnek	6	és	9	éves	kor	között.	Az	
emberi	figurák,	állatok,	házak	és	 fák	ábrázolásakor	a	 legfontosabbak	a	vizuális	
szimbólumok,	sémák	fejlődése.	Bár	néha	túl	mereven	használják	a	színeket,	de	
már	kezd	megjelenni	a	tárgyak	és	színek	közötti	összefüggés.	rajzaikon	már	meg-
jelenik	 a	 talajvonal	 és	 az	 égvonal,	 de	még	 nem	 törekednek	 a	 háromdimenziós	
ábrázolásra	(lakatos gaBriElla	2011).

A	gyermekek	életében	az	iskolába	lépéssel	egy	új	korszak	nyílik	meg.	gyö-
keres	fordulatot	vesz	fejlődésük	szomatikusan,	intellektuálisan,	motorosan,	emo-
cionálisan	és	a	szocializáció	terén	is.	A	gondolkodás	és	a	logikai	képességek	ug-
rásszerűen	 fejlődnek.	 egyre	 inkább	 előtérbe	 kerülnek	 a	 gyermek	 intellektuális	
erői.	A	 legintenzívebb	 változás	 a	 grafikus	mozgástevékenységben	 két	 területen	
történik.	Az	analizáló,	szintetizáló	és	generalizáló	képesség	fejlődése	következté-
ben	jön	létre	az	egyik.	ezek	hatására	a	gyermek	már	képessé	válik	az	élesebb	és	
realitásközelibb	megfigyelésre,	melyeket	már	primitív	szinten	értelmezni	is	tud.	
A	szenzomotoros	manuális	érettség	területe	a	másik,	ez	abban	tükröződik,	hogy	
a	gyermek	már	egyre	finomabban	tud	a	szándékolt	irányba	haladni,	kézmozgását	
kontrollálni.	A	kisiskolások	érdeklődése	egyre	inkább	a	tematikus	rajzok	felé	for-
dul,	szívesen	készítenek	hangulatképeket.	két	típusú	rajzolót	különböztetünk	meg	
elemi	szinten:
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Az	egyik	a	szintetikus	rajzolók,	akiknek	figyelmét	elsősorban	a	kontúr	köti	le,	
a	nagy	egészet	emelik	ki	a	környezetből	és	kevésbé	koncentrálnak	a	szerkezetre,	
struktúrára.

A	második	az	analitikus	rajzolók,	akiket	elsősorban	a	szerkezet,	a	felépítés	és	
a	struktúra	köt	le.	

piaget	hármas	tagozódásban	térképezi	fel	az	életkorra	jellemző	fejlődést.	Az	
első	fázisban	megjelenik	a	részletek	utánzása	iránti	igény,	s	az	utánzás	gyakorlása	
során	a	minta	értelmes	elrendezése	és	újjáalkotása	felé	tesz	lépéseket	a	gyerek.	
A	második	 fázisra	 az	 utánzás	 tudatosulása	 lesz	 a	 jellemző.	Végül,	 a	 harmadik	
fázisban	már	a	gyerek	fogja	kiválasztani	a	számára	utánzásra	ösztönző	jelenséget	
(fEuEr Mária	2000).

A	gyermekekben	hároméves	koruk	körül	már	megjelenik	az	ábrázolás	szán-
déka.	Viszont	rajzaik	még	nem	ezt	tükrözik,	hiszen	ők	tagolatlan	egészet	látnak.	
Vagyis	csak	részletről	részletre	tudnak	pontosan	lerajzolni.	Viszont	szinkretikus	
szemléletükben	nekik	az	is	egész,	amit	mi	részletnek	látunk.	

A	gyermekrajzok	sokáig	megőrzik	néhány	jellegzetességüket.	Az	aránytalan-
ság,	ahol	rajzaikon	az	emberalak	akkora,	mint	a	hegy.	Az	érintkezés	és	a	bennfo-
gadás	adekvát	ábrázolására	a	gyermek	még	nem	képes.	A	kalap	a	fej	fölött	lebeg,	
van	szem	is,	arc	is,	de	a	szem	az	arcon	kívül	helyezkedik	el.	Az	irányok	gyakran	
véletlenszerűek.	A	kerítés	teljesen	független	a	háztól.	A	gyermekek	rajzaiban	ek-
kor	a	juxtapozíció	a	domináns,	ami	azt	jelenti,	hogy	a	tárgyak	bármilyen	elrende-
zésben	érvényesek,	viszonyítás	nélkül.	

körülbelül	az	ötödik	életévükben	küzdik	 le	az	alapvető	 technikai	nehézsé-
geket	 és	 jutnak	 túl	 a	 juxtapozíción	 is.	már	 egyre	 inkább	a	valóságot	 szeretnék	
ábrázolni,	bár	rajzaikban	még	azt	jelenítik	meg,	amit	tudnak	az	adott	tárgyról	nem	
pedig	azt,	ahogyan	látják	(MérEi-Binét	1978).

Az	1937-ben	kidolgozott	elméletében	piaget	hat	fő	rajzfejlődési	szakaszt	ál-
lapít	meg.	Az	úgynevezett	firkakorszak	az	első	(1-2	év),	az	utánzás	hiánya	figyel-
hető	meg.	ebben	az	időszakban	a	gyermeknek	az	is	örömet	szerez,	hogy	nyomot	
hagyhat	a	papíron,	még	nem	tudja	mozdulatait	korlátozni,	kifut	a	papírról.	A	szór-
ványos	utánzás	és	formafirkálás	szakasza	követi	ezt	(2-3	év).	A	környezet	kérdései	
nyomán	kezd	el	a	gyermek	a	firkáknak	jelentést	adni.	A	rendszeres	utánzás	kezde-
te	és	az	egyszerű	formák	korszaka	a	harmadik	szakasz	(3-4	év).	ekkor	a	gyermek	
tagolatlan	 egészet	 lát,	 de	 lerajzolni	 csak	 részletről	 részletre	 tud.	 számára	 az	 is	
egész,	ami	a	felnőttek	számára	csak	részlet.	Belső	mintát	követ,	bár	igyekszik	a	
valósághoz	igazodni.	A	negyedik	(4-5	év)	és	az	ötödik	(5-7	év)	szakaszban	jelenik	
meg	a	saját	testen	nem	látható	minták	pontosabb	utánzása	és	a	valódi	ábrázolás	
kezdete	és	kiteljesedése.	rajzait	sokszor	rajzolás	közben	kommentálja	és	elvárja,	
hogy	megértsük	az	ábrázolt	mintákat.

Az	utolsó,	hatodik	szakaszban	figyelhető	meg	a	valóságábrázolás	kiteljese-
dése,	valamint	a	valósághű	tükrözésére	való	hajlam	(7-9	év).	Íróeszköz	haszná-
lata	már	precíz,	így	nyomáserőssége,	vonalvezetése	teljes	mértékben	akaratlagos	
(BErghauEr-olasz E.	2009).
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Feuer	mária	szakaszolása	szerint	a	gyermek	6 éves	korban	egyéni	stílusje-
gyekkel,	könnyedén	lerajzol	bármit,	ami	eszébe	jut.	A	helyzettel	helyettesíti	a	cse-
lekvést,	mintegy	áthidalva	a	szakadékot	a	realitás	és	a	gyenge	grafikus	kivitelezés	
között.	A	korszak	a	biztos	vonalhúzás	periódusa.	konvencionális	elemek	elbur-
jánzásába,	sematizmusba	fullad	a	realista	ábrázolásra	való	erős	törekvés.	erre	a	
korra	jellemző	a	díszítőelemek	intenzív	megjelenése.	A	fokozódó	esztétikai	igényt	
a	zsúfolt	túldíszítés	jelzi.		lassan	és	fokozatosan	kezd	illeszkedni	a	valósághoz	a	
színezés.	egyre	 szívesebben	próbálkoznak	betűk	 és	 számok	 leírásával,	 lerajzo-
lásával.	A	7 éves	 gyermeket	hirtelen	 intenzíven	érdekelni	kezdi	minden,	 ami	a	
realitással	és	külvilággal	kapcsolatos.	Fantázia	és	realitás	között	mozog	grafikus	
tevékenységeiben.	ezt	a	fázist	leíró	realizmusnak	nevezik,	mivel	ilyenkor	egyre	
jobban	törekednek	az	események	hű	és	pontos	regisztrálására,	szenvedélyesen	és	
sokat	rajzolnak.	eltérés	figyelhető	meg	a	lányoknál	és	a	fiúknál,	mivel	a	fiúk	ma-
gasabb	rajzi	teljesítményt	nyújtanak.	Az	ábrázolandó	tárgy	körvonalait	ceruzával	
vonják	meg,	a	kontúrokat	gyakran	korrigálják	és	csak	utána	színeznek,	ez	mutatja	
az	éntudat	és	az	önreflexiós	képesség	 fejlődését.	A	8 éves	kor	a	piageti	 felosz-
tás	 szerint	 a	 késleltetett	 utánzás	 fázisának	 felelne	meg.	Az	 élmény,	 a	 hozzájuk	
kapcsolódó	asszociációk	és	 fantáziák	hozzák	 létre	 az	 alkotás	vágyát	 és	örömét	
továbbra	is	a	gyerekekben.	A	firka	egyes	elemei	visszatérnek	a	szerkesztett	jele-
netrajzokon.	Az	egész	megragadásának	vágya	és	a	mind	nagyobb	és	precízebb	
részletgazdagság	preferálásának	kettőségét	figyelhetjük	meg	ebben	a	korban.	Az	
alak	szerinti	megkülönböztetés	a	szín	szerintivel	szemben	egyértelművé	válik.	sa-
ját	és	mások	rajzának	megítélésében	jelentős	változás	áll	be.	Az	egocentrikus	raj-
zolás	jelentősen	csökken	9 éves	korra.	Fokozatosa	halad	az	egyre	kidolgozottabb	
és	részletesebb	formák	felé.	csak	és	kizárólag	azt	akarja	ábrázolni,	amit	lát.		ezt	
a	törekvést	szemléleti	realizmusnak	nevezi	luquet,	optikai	realizmusként	tartják	
számon	mások.	ebben	a	korban	észrevehető,	hogy	egy	gyermek	kiugróan	magas	
rajzi	teljesítményt	mutat,	majd	hirtelen	visszacsúszik	saját	nívójához	és	van,	hogy	
véglegesen	ott	is	marad.	egyre	inkább	felerősödik	a	mozgásábrázolás	igénye.	Fo-
kozatosan	emelkedik	a	 színharmónia	 iránti	 fogékonyság.	 	sokuknál	a	9–10.	év	
körül	a	rajzolási	vágy	ellankad	és	végleg	meg	is	szűnik.	kevés	kivételes	tehetség	
folytatja	a	rajzolást,	mely	körülbelül	a	serdülőkorig	 tart,	mivel	ekkor	újabb	na-
gyobb	csoport	hagy	fel	ezzel	a	tevékenységgel	(fEuEr M.	2000).

A	gyermekpszichológusok	már	több	mint	egy	évszázada	foglalkoznak	a	gyer-
mekek	grafikus	alkotásainak	elemzésével,	sajnos	ahogy	más	gyermeklélektani	te-
rületen,	 úgy	 itt	 sem	 láthatunk	 a	 gyermekek	 fejébe,	 viszont	 talán	 a	 rajzelemzés	
az	a	kutatási	terület,	ahol	a	legjobban	megfigyelhetjük,	feltárhatjuk	gyermekeink	
gondolat-	és	lelkivilágát.	

A	gyermekrajzokat	főként	abból	a	szempontból	elemezték	a	gyermeklélek-
tanban,	hogy	miként	jut	bennük	kifejezésre	a	képzeletalkotásnak,	a	világról	való	
ismeretek	feldolgozásának	fejlődése	(MérEi-Binét	1993,	186).

Fentebb	 láthattuk	 piaget,	 lowefeld	 és	 más	 XIX–XX.	 századi	 kutatók	
rajzfejlődési	 szakaszolását.	 mindegyikben	 észrevehető	 a	 különbözőség,	 de	



126

 ISSN 2310-1954. Acta Academiae Beregsasiensis 2013/2  

megfigyelhetjük	azt	is,	hogy	szakaszolásukban	az	életkorok	és	általánosan	a	gyer-
mekek	 fejlődési	 szintje	 ugyanaz.	Azaz	 elmondhatjuk,	 minden	 kutató	 ugyanazt	
szerette	volna,	rájönni,	hogyan,	miként	fejlődik	a	gyermek.	mi	ösztökéli	gyerme-
keinket	arra,	hogy	ceruzát	fogjanak	és	nyomot	hagyjanak	maguk	után,	valamint	
mikor	jutnak	el	arra	a	szintre,	hogy	firkáik	ne	csak	összefüggéstelen,	jelentéstar-
talom	nélküli	vonalak	legyenek,	hanem	a	külvilágot,	gondolataikat	próbálják	meg	
ábrázolni.	elmondhatjuk,	hogy	a	gyerekek	általánosan	ezen	fejlődési	szakaszokon	
mennek	keresztül,	de	tudnunk	kell,	hogy	sokkal	többet	tudnak	az	őket	körülvevő	
világról,	mint	amit	le	tudnak	rajzolni.

Véleményem	 szerint	 napjainkban	 nagyon	 aktuális	 és	 hasznos	 lehetőség	 a	
rajzvizsgálat,	 mivel,	 sajnos,	 egyre	 több	 lelkileg	 sérült,	 feldolgozatlan	 traumán	
átesett	gyermekkel	 találkozhatunk.	A	 felszínre	került	„esszencia”	segítségünkre	
lehet	abban,	hogy	a	pedagógusok	a	szülőkkel	közreműködve	segítséget	tudjanak	
nyújtani	a	gyerekeknek.	céljaim	között	áll,	hogy	a	közeljövőben	kutatást	végez-
zek	a	kisiskolások	körében,	ahol	átfogóbb	képet	kaphatok	fejlődésükről,	gondo-
lataikról.	módszereim	kiválasztása	között	mindenképp	segítségemre	lesz	piaget	
szakaszolása,	valamint	Vass	zoltán	pszichológus	alkotta,	napjaink	legkorszerűbb	
rajzvizsgálati	módszere,	 a	sscA	(seven-step	configuration	Analysis)	vagyis	a	
hétlépéses	képelemzési	módszer.
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