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A feladat: kinetikus családrajz 

Az instrukció: „Rajzolj le mindenkit a 
családodból, beleértve magadat is, 
amint csinál valamit. Próbálj meg 
egész embereket rajzolni, ne 
rajzfilmfigurákat vagy 
pálcikaembereket. Tehát mindenki 
csináljon valamit - végezzen 
valamilyen cselekvést.” (Vass Zoltán) 

 

A vizsgálat alanyai:  

4. osztályos német tagozatos tanuló 
csoport egy Budapest, 17. kerületi 
külvárosi általános iskolában 

•  A  feladat kijelölése arra irányult, 
hogy a tanulók felidézzék és 
ábrázolják a családtagjaikat a 
megszokott tevékenységük közben. 

•  A család életére, viszonyaira, 
személyközi kapcsolataikra, a 
gyermek családban megélt 
helyzetére voltunk kiváncsiak. 

•  A vizsgálati helyzet értelemszerűen 
annyiban eltért a Burns-Kaufman (3) 
féle módszertől, hogy tanórai 
keretben, kiscsoportban rajzoltak a 
gyerekek, de egymástól kellő 
távolságban. 



Eszközhasználat 

•  A családrajz elemzés új eleme lehet, 
amikor a gyerekek az alkotáshoz nem 
a hagyományos rajzoló eszközöket 
használják, hanem a számítógépet 

•  Az elemzéshez a Burns-Kaufman féle 
3 fázisú szempontsort alkalmaztam: 
•  globális értékelés 
•  emberalakok elemzése 
•  tárgyak elemzése 

•  Informatika órán 4. osztálytól 
ismerkednek a tanulók a Microsoft 
Paint nevű rajzoló programjával, ahol a 
szabad kézi rajzolás mellett – ami 
nehézkes is egérrel, kész alakzatokból 
választhatnak 

•  A színezés, színválasztás is hatékony és 
erőteljes a monitoron 



A szoftver 

•  Iskolai környezetben, számítógépes 
rajzolásra a Microsoft Paint nevű 
szoftvere használatos, amely 
alapvetően a kézi szabad rajzolás 
mellett, különböző rajzoló 
eszközökkel, törlési módokkal, előre 
definiált változtatható alakzatokkal 
segít a képalkotásban. 

•  Az elkészült rajzokból 5-öt 
választottam ki, azokat, amelyek az 
elemzés szempontjából 
kiemelkedtek. 



Rajzelemzés 1. 

Globális értékelés: Ez a kislány rögtön első ránézésre látszik, hogy 
érzékel valamiféle elfordulást, különállást a családban, erre 
mondják, hogy atomizált a család, ahol mindenki saját világába van 
bezárva, ha együtt is vannak. Anya és apa a kép két szélén kicsit 
talán a széthúzásra is utal. A kistestvér egyedül a falnál – senki nem 
akar vele foglalkozni. 

 

Emberalakok: A testarányok kis tévesztése inkább az egérrel való 
rajzolás miatt, mint valamiféle hátsó jelentésre utalna, azért apa 
„kisebb”, mint anya, az egyértelmű. A végtagok kidolgozatlansága a 
bizonytalanság jele. Anya tápláló tevékenységet folytat (1) – 
szemben az apa elfordulásával. 

 

Tárgyak: A fontos tárgyak jelennek meg, számítógép középen, anya 
a konyhai környezetben, apa pingpongozni készül. Színek 
használatáról talán ilyen eszközhasználatnál érdemes lenne 
elemzést folytatni, a nagy felületeknek választott színek, jellemzik-
e valahogy a család hangulatát. A szakirodalomban néhány 
kitüntetett színnek tulajdonítanak szerepet, de pl. a sárga ott nem 
jelenik meg.     



Rajzelemzés 2. 

Globális értékelés: Feltűnő a fizikai akadály az édesapa és a 
gyermek között, ami valami köztük fennálló személyes zavarra utal. 
A nap melegséget sugároz, a háztetőben a szív talán a családi 
érzelmi környezet megnyugtató voltát jelzi. A figurák elkülönült 
elhelyezése interakció hiányára utalhat vagy a családon belüli 
kommunikáció szegényességére. (3) 

 

Emberalakok: Amellett, hogy az alakok egymástól távoli elhelyezése 
érzelmi távolságot is jelent, az anya legalsónak rajzolt helyzete a 
családon belüli szerepére mutat rá, ahogy a végtagjával ki is lóg a 
képből. Mintha inkább a háziállathoz való kötődését hangsúlyozná a 
kislány. A végtagok, ujjak elhagyása Balogh Andrea szerint a 
bizonytalanság, bizalmatlanság jele. 

 

Tárgyak: Külön érdekesség, hogy a kép szerint apával végez közös 
virágültetést a gyermek, miközben anya szorosan a háziállat mellett 
áll térben távolabb helyezve. Nyílván valami nem régi emlék 
inspirálta a képet, de a szélső elhelyezkedés a családi viszonyokra 
utalhat. 



Rajzelemzés 3. 

Globális értékelés: Első látásra feltűnik a zárt és szabályozott világ, 
amibe a gyermek helyezi magát. Úgy látszik, valamiféle 
lakásalaprajz ihlette ezt a kompozíciót – biztos nem véletlenül. „A 
kompartmentalizáció a családtagok tudatos elhatárolása a lap teljes 
hosszán végigterjedő, egyenes vonalakkal, például dobozokba, 
téglalapokba rajzolás formájában” (3) teljesen tetten érhető ennek 
a kislánynak a rajzán, szociális izolációt, elutasítottság érzését 
fejezve ki. 

Emberalakok: Az ujjak elhagyása, végtagok kidolgozatlansága 
ugyancsak fellelhető, a különféle irányultságban rajzolt alakok 
elfordulásra, bezárkózásra mutatnak. „Természetesen” anya  a 
konyhában áll, dolgozik, míg mindenki más a saját szobájában él 
elzártan. 

Tárgyak: A konyha kidolgozottsága mellett a többi helyiség 
elnagyolt, ami a konyha kitüntetett szerepét bizonyítja. Bal oldalon 
feltűnik a házi kedvenc, akinek elég nagy a megbecsültsége, ha 
külön szoba és ágy jár neki a rajzon. 



Rajzelemzés 4. 

A következő két rajzot amiatt emeltem ki, mert mindkettő valami miatt mélyebb és a 
szakirodalomban fölvetett jellemzővel rendelkezik. Az elsőn erősen megjelenik a kistestvérrel 
szembeni zavartság, elutasítás, nemcsak azért, mert a családtól különállóan, más szinten ábrázolja, 
de el is fordítja és „pálcika emberként” a kidolgozottságot is „megtagadja” tőle.   

A jobb oldali kép erősen összetartozó családot mutat, amelynek életében központi szerepet játszik a 
televízió. „Amikor a gyermek közel rajzolja magát a szülőhöz, ezzel a rá irányuló figyelem és 
elfogadás igényét, valamint az identifikációt ábrázolja” (3). Fontos még észrevenni az apa figura 
hegyes, kiemelt ujjait – ez viszont erőszakosságra, akaratosságra utaló jegy.  



Összegzés 

Megnyugtató volt számomra, hogy a hagyományos eszközökkel való rajzolásra vonatkozó megállapítások, szinte 
maradéktalanul megjelentek a digitális rajzolás esetén is. 

Az elemzés ugyanazokat a típusokat adta vissza, mint a szakirodalom. 

Dokumentálásra, megőrzésre viszont kétségtelenül alkalmasabbak ezek a rajzok.  

A korábbi félelmem, hogy az egérrel való rajzolás, szembeállítva a ceruzás rajzzal, technikailag, a rajzoláshoz 
szükséges finom kézmozgások szempontjából torzítja a végeredményt, nem igazolódott, sőt a rendelkezésre álló 
segítő eszközök, mint a színezés vagy az alapalakzatok, kompenzálták az előbb említett hátráltató tényezőt, a 
komponálást, a térkitöltést a színhasználat és a homogén rajzoló nyom szinte minden esetben segítette.  

 

Én mint informatika tanár szerepelek e gyermekek iskolai életében, így a tapasztalatokat, feltételezéseket 
megbeszéltem az osztályfőnökkel, aki nagyrészt visszaigazolta a rajzok elemzése alapján levont következtetéseket, 
de olyan is volt, a 2. rajz esetében, hogy meglepetéssel nyugtázta az elemzés eredményét, nem úgy ismeri a 
családot, mintha érzelmi távolságtartás lenne jellemző a családra, szerinte inkább egy konkrét élmény ábrázolására 
törekedhetett a tanuló, és az aszerinti elrendeződés inspirálta a kép térbeli megkomponálását. 

 

 Köszönöm a figyelmet 


