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1 Bat Or, M. (2012)

Non-verbal representations of maternal holding of preschoolers
Pētījuma dizains Kvalitatīvs
Pētījuma mērķis Izpētīt mātes un bērna apskāviena neverbālās 

reprezentācijas māla figūrās. 
Dalībnieku izlase 24 precētas, strādājošas mātes ar pirmo vai 

vienīgo bērnu, kas ir 21 mēn. – 4 gadus vecs, 
kuras nav nākamā bērna gaidībās pētījuma laikā.

Vizuālo datu iegūšanas tehnikas Mākslas uzdevums un verbalizācija
Iegūtie vizuālie dati Mākslas darbs un mijiedarbība ar to (refleksija)
Analīzētie dati Mākslas darbs un rakstītais teksts
Analīzes metodes un pieejas Fenomenoloģija, hermeneitika, mākslā balstīta 

pieeja

4 Bird, J. (2018)

Art therapy, arts-based research and transitional stories of domestic violence and
abuse
Pētījuma dizains Kvalitatīvs
Pētījuma mērķis Izzināt kā vizuālie attēli un mākslas terapijas 

principi palīdz izpētītu sieviešu reakciju uz 
vardarbību ģimenē. 

Dalībnieku izlase 20 angļu sievietes
Vizuālo datu iegūšanas tehnikas Mākslas uzdevums un verbalizācija 
Iegūtie vizuālie dati Mākslas darbs un mijiedarbība ar to (refleksija)
Analīzētie dati Mākslas darbs un rakstītais teksts
Analīzes metodes Fenomenoloģiska, mākslā balstīta pieeja

8 Eisenbach, N., Snir, S., & Regev, D. (2015)

Identification and characterization of symbols emanating from the spontaneous 
artwork of survivors of childhood trauma
Pētījuma dizains Kvalitatīvs, mākslā balstīts pētījums
Pētījuma mērķis Izpētīt un definēt vizuālos simbolus mākslas 

terapijas spontāni veidotos mākslas darbos. 
Dalībnieku izlase 10 sievietes vecumā 24-60 gadiem, kas 

pieredzējušas kādu psiholoģisku traumu (0-12 
gadiem) un kuras aprakstizē kādu mākslas veidu, 
ir prasmes izpaust sevi mākslā.  

Vizuālo datu iegūšanas tehnikas Mākslas uzdevums un verbalizācija 
Iegūtie vizuālie dati Mākslas darbs un mijiedarbība ar to (refleksija)
Analīzētie dati Mākslas darbs un rakstītais teksts

11 Kruger, D., & Swanepoel, M. (2017)

Gluing the pieces together: Female adolescents’ construction of meaning through digital
metaphoric imagery in trauma therapy
Pētījuma dizains Mākslā balstīts pētījums, gadījuma analīze
Pētījuma mērķis Izpētīt, kāda ir digitāli veidotu, metaforisku attēlu 

nozīme uzvedības veidošanā KBT.
Dalībnieku izlase 4 jaunietes, kas cietušas no vardarbības (13 -15 

gadui)
Vizuālo datu iegūšanas tehnikas Mākslas uzdevums, verbalizācija, anketa
Iegūtie vizuālie dati Mākslas radīšanas process, mākslas darbs un 

mijiedarbība ar to (refleksija) 
Analīzētie dati Mākslas darba radīšanas procesa pieredze, mākslas 

darbs un refleksijas transkripts. 
Analīzes metodes Tematiskā analīze

5 Carr, S. M. D. (2014)

Revisioning self-identity: The role of portraits, neuroscience and the art therapist’s
“third hand.”

Pētījuma dizains Kvalitatīvs, gadījuma analīze
Pētījuma mērķis Novērtēt identitātes veidošanās procesu, 

veidojot un uzlūkojot pacienta iztēles portretus, 
ko gleznojis mākslas terapeits.

Dalībnieku izlase 1 pacients, paliatīvā aprūpe
Vizuālo datu iegūšanas tehnikas Mākslas uzdevums un verbalizācija 
Iegūtie vizuālie dati Mākslas darbs un mijiedarbība ar to (refleksija)
Analīzētie dati Mākslas darbs un rakstītais teksts
Analīzes metodes Fenomenoloģiska

12 Mahony, J. (2001)

Three commentaries: Looking experiences at three exhibitions

Pētījuma dizains Heiristisks pētījums, mākslā balstīts pētījums
Pētījuma mērķis Mākslas izstādes izpēte, lai pētītu vizuālo iespaidu, 

artefaktus, un subjektīvo izjūtu. 
Dalībnieku izlase Terapeita pašizjūtas izpēte
Vizuālo datu iegūšanas tehnikas Izstādes apmeklējums, vizuāla refleksija, pieraksti 
Iegūtie vizuālie dati Mākslas darbs un mijiedarbība ar to (refleksija)
Analīzētie dati Mākslas darbs un rakstītais teksts
Analīzes metodes Heitistiska analīze
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