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POVZETEK

Ljudje smo čustvena bitja in sodobni svet čustva iz dneva v dan navdihuje v nas.

Sprehod skozi gozd nas pomiri, medtem ko nas posedanje v kavarni poživi in razveseli.

Večinoma pa se sploh ne zavedamo vizualnih učinkov, s katerimi okolica vpliva na naša

občutja in čustva (Starmer, A., 2010).

Tudi v šoli imajo barve velik vpliv na naše počutje, pripravljenost za delo, sledenje

pouku in našo učinkovitost. Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični del, v katerem

smo se posvetili teoriji barv, kjer smo opisali nekaj splošnega o barvah, pomenu barv in

njihovem vplivu na naše počutje in občutke, pomemben del je posvečen barvam v

šolskem prostoru. V empiričnem delu pa smo s pomočjo anketnega vprašalnika

raziskali, kako določene barve vplivajo na učiteljice razrednega pouka in na učence 4.

ter 5. razreda. Zanimalo nas je tudi, katera barva se najpogosteje uporablja za stene

šolskih učilnic in katere barve bi si anketirani želeli.

Ključne besede: razredni pouk, šolski prostor, barve, vzorci, čustva.



SUMMARY

Humans are emotional beings. From day to day the modern world inspires emotions in

us. A walk in the forest calms us, whereas hanging out in a pub invigorates and cheers

us up. In most cases we are not aware of the visual effects, with which our surroundings

effect our feelings and emotions (Starmer, A., 2010).

In school colors also have a big impact on our mood, readiness to work, keeping up

with the class and our efficiency. My diploma thesis is divided into theoretical part, in

which we have focused on the color theory, where we have described the general facts

about colors, the importance of colors and their impact on our mood and feelings; an

important part is dedicated to colors in the school area. In the empirical part we used a

questioner to examine how specific colors influence teachers and pupils of the 4th and

6th grade primary school. We looked into which color is the most frequently used for

the classrooms walls and which colors would the surveyed want.

Key words: primary classroom teaching, school area, colors, patterns, emotions.
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1 UVOD

Narava nas je obdarila z barvami, ki preplavljajo našo dušo in telo ter nam dovajajo

življenjsko pomembno energijo, to nujno in čudovito sestavino življenja. Ljudje smo barvita

bitja, sestavljena iz večno spreminjajočih se barvnih valovanj. Pri vsem, kar počnemo, se

aktivno ali pasivno odzivamo na barve. Ljudje imamo zelo oseben odnos do barv. Pogosto si

nagonsko privoščimo zdravljenje z njimi, in sicer tako, da se odenemo v oblačila določene

barve ali se doma ali na vrtu obdamo z določenimi barvnimi odtenki. Vendar to večinoma

počnemo nezavedno. Čudovito življenjsko silo barv pa bomo lahko popolnoma izkoristili

šele, ko bomo znali s pridom uporabiti pridobljeno znanje. Takrat bomo z energijo barv

izboljšali svoje življenje in počutje. Barve lahko vpeljemo v svoje življenje na več načinov.

Če poznamo pomen barv in njihov vpliv na duševno ter telesno počutje, znamo izbirati prave

odtenke za svoja oblačila, dom, delovno okolje in vrt, s tem dosežemo blaginjo, uspeh,

osebno rast, začnemo se bolj ceniti, naša ustvarjalna energija se poveča. Energijo barv lahko

celo použijemo s hrano in pijačo. Prav vsakdo se lahko nauči uporabljati barve in z njihovo

pomočjo bolj polno ter lepše zaživi (Chiazzari, S., 2000).

Vse v naravi ima svoj ritem. Barve in zvoki potujejo v enakomernih valovanjih, pa tudi v

gibanju morske gladine ter v rasti rastlin in živali je opaziti določen red in simetrijo. Vzorci so

ritmična gibanja, sestavljena iz črt, oblik in barv (Chiazzari, S., 2000).
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2 SVETLOBA

Svetlobo lahko razložimo kot valovanje v električnem in magnetnem polju. Poznamo različna

elektromagnetna valovanja, ki se razlikujejo v frekvenci oziroma valovni dolžini. Kot

svetlobo lahko obravnavamo tista elektromagnetna valovanja, ki jih človeško oko fiziološko

zazna kot barve.

2.1 Bela svetloba

Angleški fizik Isaac Newton je odkril osnovno lastnost svetlobe: »bela« svetloba vsebuje

svetlobo žarečih teles barve (preurejeno po: Mueller, C. G., str. 33).

Newton je v temni sobi usmeril tanek svetlobni pramen skozi optično prizmo in iz nje

izstopajoče žarke projiciral na zaslon. Tako je nastal sijajni prizor, ki ga imenujemo spektrum

– barvna lestvica svetlob od rdeče, oranžne, rumene, zelene, svetlo modre, indigo modre do

vijolične. Potem je Newton pri poskusu dobljene barvne svetlobne žarke usmeril skozi drugo

prizmo, ki jih je združila v prvotno belo svetlobo. Tako je dokazal, da je bela svetloba zmes

vseh spektralnih barv. Naposled je Newton iz bele svetlobe izločil posamezne značilno

obarvane spektralne svetlobe in dokazal, da ni mogoče nobene izmed teh svetlob še kakorkoli

spremeniti. Povsem v nasprotju s tem, kar so domnevali prej, se temeljni značaj svetlobe, ko

le-ta prodre skozi stekli prizme ali leče, ne spremeni (Mueller, C. G., 1970).

Slika 1: Newtonov dokaz s prizmo
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Thomas Young je nadaljeval Newtonove raziskave svetlobe in odkril, da belo svetlobo

sestavljajo le tri mavrične barve: rdeča, zelena in modra. Te tri barve so originalne primarne

barve. Leta 1859 je nemški filozof Herman von Helmholtz na osnovi Youngovega dela razvil

teorijo, da človeško oko vidi barve kot mešanico rdeče, zelene in modre svetlobe. Ta teorija je

bila uspešno sprejeta in pravi, da se dojemanje barve vsakega predmeta oblikuje v naših

možganih kot nekakšna koda različnih odmerkov rdeče, zelene in modre barve (prirejeno po:

Starmen, A., 2006).

2.2 Barvna svetloba

Človeško oko je občutljivo za elektromagnetne valove z valovnimi dolžinami od 380 do 750

nm. Takšna elektromagnetna valovanja sprožijo v očesni mrenici električne tokove. Ti tokovi

se nato širijo po vidnem živcu do vidnega centra velikih možganov, kjer jih zaznamo kot

spektralne barve.

Izmed vseh spektralnih barv imajo najdaljše valovne dolžine rdeče, najkrajše pa vijolične

barve. Pravimo, da rdeče barve sestavljajo dolgovalovni del svetlobnih elektromagnetnih

valov, vijolične  pa kratkovalovnega (Kladnik, R., 1998).

Rdeče barve z večanjem valovne dolžine prehajajo v infrardeče žarke, za katere oko ni več

občutljivo. Na kratkovalovni strani pa vijolične barve z manjšanjem valovne dolžine prehajajo

v ultravijolične žarke, ki jih oko ne more zaznati. Če na oko padejo ultravijolični ali infrardeči

žarki, vidi črno. Seveda pa infrardeči ali ultravijolični žarki vplivajo na oko oziroma na

človeka kako drugače, na primer ga segrevajo ali povzročajo kemične spremembe (Kladnik,

R., 1998).
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Tabela 1: Spekter svetlobe

Spektralne barve Valovne dolžina (nm)

Vijolične 380–450

Modre 450–495

Zelene 495–570

Rumene 570–590

Oranžne 590–620

Rdeče 620–750

Spekter svetlobe nam pokaže, katere spektralne barve sestavljajo svetlobo.

Slika 2: Spekter svetlobe

3 TEORIJA BARV

3.1 Kako zaznamo barve?

Ko žarki svetlobe pridejo v oko, potujejo skozi zenico in skozi prekatno tekočino v prednjem

delu zrkla do leče. Enako kot leča pri fotoaparatu tudi očesna leča lomi žarke svetlobe, da se

zberejo na mrežnici, sloju celic na zunanji strani očesnega zrkla (Chiazzari, S., 2000).
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Slika 3: Pot svetlobe do očesa

Ko svetloba pade na mrežnico, vzdraži celice v njej. V teh celicah so barvila, občutljiva za

svetlobo. Celice so dveh vrst: paličice in čepki. Paličice so bolj občutljive za svetlobo in nam

omogočajo, da vidimo tudi v mraku, vendar ne zaznavajo barv. Čepki, ki jih je manj, pa so

treh vrst. Vsaka vrsta je občutljiva za eno od osnovnih barv svetlobe – rdečeoranžno, zeleno

in modrovijolično. Čepki, občutljivi za zeleno svetlobo, ležijo natanko na sredini mrežnice in

omogočajo svetlobi, da pada tja. Zato zelena barva najbolj pomirja oko in tudi um (Chiazzari,

S., 2000).

Slika 4: Čepnice in paličice
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Ko svetloba doseže mrežnico, povzroči razpadanje barvila v čutnih celicah. To sproži živčni

dražljaj, ki po vidnem živcu odpotuje v vidno središče v zadnjem delu možganov. Dražljaji iz

desnega očesa potujejo v levo polovico možganov, dražljaji iz levega očesa pa v desno

polovico možganov. To pomeni, da se živčna vlakna križajo v delu možganov, ki se imenuje

križišče vidnih živcev. Vendar se vsi svetlobni dražljaji, ki jih sprejmemo skozi oči, ne rabijo

le za vidno zaznavanje. Živčni dražljaji iz oči ne potujejo samo v vidno središče v možganih,

ampak preko hipotalamusa tudi v možganski privesek ali hipofizo in češeriko ali epifizo.

Tako svetloba spodbuja ali zavira številne telesne funkcije, različne barvne svetlobe pa

različno učinkujejo na možgane in živčni sistem. Raznobarvni žarki vplivajo tudi na naš

energijski sistem in na občutljivejše dele telesa (Chiazzari, S., 2000).

3. 2 Barvne dimenzije

V zgodovini barvne teorije so si številni raziskovalci prizadevali, da bi barve razvrstili po

sistemu, ki bi omogočal njihovo označevanje (notacijo) in jih v barvnih telesih določal glede

na njihove lastnosti ter medsebojne kontraste. Vsaka barva ima tri dimenzije: barvnost,

svetlost in nasičenost (Šuštaršič, N., idr., 2004).

Barvnost

Čiste barve v polni barvni moči v spektru označujejo njihovo barvnost, ki se spreminja po

obodu barvnega kroga. To je značilnost, po kateri se barve med seboj razlikujejo: rumena od

oranžne, zelena od rumene, modra od zelene in tako naprej (Šuštaršič, N., idr., 2004).

Svetlost

Barvna svetlost je druga dimenzija barve, ki barvi določa svetlostno stopnjo. Dve ali več barv

ima lahko isti barvni odtenek (npr. obe sta zelenomodri), toda različno barvno svetlost; glede

na barvno svetlost ločimo temno modro od svetlo modre, temno rdečo od svetlo rdeče itn.

Barve, ki jih poznamo iz barvnega spektra, imajo pri svoji najvišji nasičenosti vsaka svojo

naravno svetlostno stopnjo, npr. intenzivno rumena je najsvetlejša, medtem ko je vijolična

najtemnejša barva v barvnem krogu (Šuštaršič, N., idr., 2004).
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Svetlostno stopnjo posamezne barve lahko spremenimo z dodajanjem svetlejše ali temnejše

barve. Če dodajamo pestri barvi svetlejšo oziroma temnejšo nevtralno barvo, naj bi ji

teoretično spremenili le svetlost. Toda pri praktični izkušnji ugotovimo, da svetlosti ni

mogoče popolnoma osamiti, če nasičeni pestri barvi primešamo npr. belo, postane ta barva

svetlejša in manj nasičena. Z dodajanjem bele ali črne barve pa se lahko spremeni tudi barvni

odtenek – če npr. rdeči barvi dodamo črno, postane rdeča barva hladnejša, če rumeni dodamo

črno, nastane motna zelenkasta barva (Šuštaršič, N., idr., 2004).

Učinek svetlosti je odvisen tudi od osvetlitve barvne ploskve in od barv sosednjih ploskev

oziroma ozadja, na katerem se barvna ploskev nahaja. Vsaka barva je lahko videti svetla

poleg temnejše barve ali pa temnejša v družbi svetlejše barve (Šuštaršič, N., idr., 2004).

Nasičenost/čistost

Tretja dimenzija barve je njena nasičenost ali sauracija. Za barvno lastnost v strokovni

literaturi zasledimo tudi druga imena: čistost barve, barvna moč, intenzivnost, polnost barve.

S tujo besedo jo imenujejo tudi kroma (chroma). Dve rdeči barvi sta lahko enake svetlosti in

odtenka, vendar pa se razlikujeta glede na stopnjo nasičenosti. Ena od njiju je močno rdeča,

druga pa šibko rdeča. Rdečo barvo lahko npr. stopnjujemo od nepestre sive, ki ima enako

stopnjo svetlosti kot rdeča, do nasičene rdeče. Vmesne stopnje imajo enako svetlost in so

enake po barvnosti, a se razlikujejo po nasičenosti oziroma barvni moči. Nasičenost barve

lahko zmanjšamo z dodajanjem bele, črne, sive ali komplementarne barve (Šuštaršič, N., idr.,

2004).

3.3 Heringov barvni krog

Ta barvni krog uvaja rumeno kot četrto primarno barvo. Ewald Hering je nasprotoval

Helmholtzevemu učenju in trdil, da njegov model bolje opiše človeško dojemanje barv. Po

njegovem mnenju mora biti tudi rumena primarna barva, saj jo človeško oko, poleg rdeče,

zelene in modre, zazna kot neodvisno barvo. Kot temeljni vizualni primarni barvi je označil

tudi črno in belo. Hering je svojo ureditev predstavil kot naravni sistem barvnega zaznavanja.

Danes je njegov sistem osnova za barvni prostor NCS (Natural Colour System – naravni
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barvni sistem), ki se kot eden izmed standardnih barvnih sistemov uporablja po vsem svetu

(Starmen, A., 2006).

Slika 5: Heringov barvni krog

Vse površine del svetlobe absorbirajo, del pa odbijajo. Človeško oko lahko zazna le odbiti del

svetlobe, pri čemer pa zastopanost posameznih barv v njej ni vedno enaka kot v vpadli

svetlobi (Starmen, A., 2006).

Slika 6: Odboj svetlobe

3.4 Barvni krog

Barvni krog je sistem razporeditve barv in protibarv na ploskvi, kjer so prikazane barve v

svoji največji moči oziroma nasičenosti in se po barvnosti stopnjujejo v krogu. Barve so

skušali urediti v barvni krog različni raziskovalci: fiziki, psihologi, filozofi, slikarji …

(Šuštaršič, N., idr., 2004.)
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Slikar John Itten je barve v barvnem krogu, ki ima izhodišče v subtraktivnem načinu mešanja

barv, uredil za praktično uporabo v slikarstvu. Osnovne barve v Ittnovem barvnem krogu so

rdeča, ki ni niti oranžnordeča niti vijoličnordeča, modra, ki ni niti zelenomodra niti

vijoličnomodra, in rumena barva. Vse tri osnovne barve Ittnovega barvnega kroga psihološko

doživljamo kot osnovne barve, ki niso zmešane z nobeno drugo barvo (Šuštaršič, N., idr.,

2004).

Danes za razporejanje in označevanje barv v barvnem krogu uporabljamo tiskarske barve kot

osnovne barve za subtraktivno mešanje barv. Kljub temu pa je Ittnov slikarski barvni krog

namenjen umetnikom in oblikovalcem, saj je za ustvarjanje barv pomembno pojmovanje

slikarskih osnovnih barv v kompoziciji, npr. barvnih kontrastov in harmonije barve, ki so

temeljni del barvne teorije v likovni umetnosti (Šuštaršič, N., idr., 2004).

Danes so primarne barve subtraktivnega mešanja tiskarske osnovne barve: magenta rdeča,

ciano modra in rumena (Šuštaršič, N., idr., 2004).

Slika 7: Barvni krog

3.5 Barvno telo

V barvnem krogu ni mogoče razporediti vseh barv glede na njihove tri dimenzije. Zato so

teoretiki razvrstili barve v tridimenzionalnih barvnih telesih (sistem HLS – angleška kratica

za hue, lightness, saturation). Notranja os barvnega telesa je sestavljena iz nepestrih barv:

zgoraj je bela, spodaj črna, vmes pa so sivi toni.  Na vodoravnem obodu  barvnega telesa so

nasičene spektralne barve razporejene v barvni krog, od sivega jedra barvnega telesa do oboda

nasičenih barv pa se stopnjujejo odtenki pestrih barv, mešanih s sivimi toni. Po navpični osi
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se tako spreminja barvna svetlost, v vodoravni smeri proti jedru se spreminja barvna

nasičenost, v krožni smeri pa barvnost (Šuštaršič, N., idr., 2004).

Slika 8: Barvno telo

3.6 Barvni aspekti

Ko govorimo o aspektih, imamo v mislih lastnosti barv in barvnih kombinacij, ki vzbujajo

določene čustvene odzive. Za razločevanje, primerjanje in opisovanje barv uporabljamo

veliko izrazov, od katerih sta najpomembnejša svetlost in temnost, ki izražata najočitnejšo

razliko med njimi. S pomočjo barv, ki jih uporabljamo v neštetih kombinacijah, izražamo

svoje misli in čustva. Pri tem smo popolnoma odvisni od svetlobe, saj brez sončne ali umetne

svetlobe tudi barve ne obstajajo (Whelan, B. M., 1995).

Naslednji aspekti barv vsebujejo barvne kombinacije, ki so si med seboj harmonične in v

spektralnem ravnovesju. Spektralno ravnovesje nastaja v očesu, ko kemične sestavine

predmetov absorbirajo ali odbijajo na tisoče valov elektromagnetne energije različnih

valovnih dolžin. Svetlobni valovi reflektirajo rdečo, rumeno in modro. Paličnice in čepnice v

očesni mrežnici združijo in istočasno razvrstijo reflektivne barve v tisoče svetlejših ter

temnejših odtenkov, kar nam ponuja neskončno število možnosti za rabo barv (Whelan, B.

M., 1995).

Barve različnim ljudem v različnih kulturah pomenijo različne stvari. Niti dva človeka ne

vidita barv enako. Barve, ki nam posredujejo najrazličnejša sporočila, so osebne, a tudi

univerzalne (Whelan, B. M., 1995).
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3.6.1 Zelo tople barve

Nasičena vroče rdeča barva je najmočnejša barva barvnega kroga. Deluje zelo toplo, vedno

izstopa in vzbuja pozornost, zato jo pogosto uporabljamo v grafičnem označevanju ter

oblikovanju. Zelo tople barve so močne in agresivne, zdi se, da drhtijo v svojem lastnem

prostoru. Moč teh barv na različne načine vpliva na ljudi, dviguje npr. krvni tlak in stimulira

živčni sistem (Whelan, B. M., 1995).

3.6.2 Zelo hladne barve

Jasna, nasičena modra je zelo hladna, močna in prevladujoča barva. Zelo hladne barve

spominjajo na led in sneg. Modra, zelena in modrozelena vzbujajo popolnoma nasprotna

čustva od tistih, ki jih izzovejo zelo tople barve. Hladno modra pomirja in upočasnjuje

metabolizem. Če jih uporabljamo skupaj, delujejo kot ogenj in led (Whelan, B. M., 1995).

3.6.3 Tople barve

Vse barve, ki vsebujejo rdečo, so tople. Od zelo toplih barv se bistveno razlikujejo po

vsebnosti rumene barve. Tople barve, kot so rdečeoranžna, oranžna in rumenooranžna, vedno

vsebujejo mešanico rdeče in rumene barve, obsegajo tudi večji del čustvenega spektra. Tople

barve so prijetne in nevsiljive, vzbujajo nam občutek utehe. Enako kot sončni zahod tudi

toplota teh barv žari navzven in prežema vse, kar je v njenem dosegu (Whelan, B. M., 1995).

3.6.4 Hladne barve

Vse hladne barve izhajajo iz modre. Te barve (rumenozelena, zelena in modrozelena) se od

zelo hladnih razlikujejo po vsebnosti rumene barve. Hladne barve, kot so turkizno modra in

travnato zelena, lahko opazujemo v naravi. Kot ob pomladnem prebujanju se tudi ob njih

počutimo prerojeni. Vzbujajo nam občutek globine in udobja. Te barve so umirjene,

pomirjujoče in osvežujoče kot tropski tolmun (Whelan, B. M., 1995).
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3.6.5 Svetle barve

Svetle barve so pasteli najsvetlejših odtenkov. Te barve so tako svetle in skoraj prosojne zato,

ker ne vsebujejo vidnih barv. Bolj ko narašča svetlost, bolj izginja razlika med posameznimi

odtenki. Svetle barve prostor odprejo, navidezno povečajo in ga zaznamujejo z zračnostjo,

jasnostjo in spokojnostjo. Spominjajo na zavese iz najfinejših materialov in vzbujajo občutek

sprostitve (Whelan, B. M., 1995).

3.6.6 Temne barve

Temne barve (barve, ki vsebujejo črno) prostor zapirajo in ga navidez zmanjšujejo. Delujejo

resnobno in zbrano, spominjajo na jesen ter zimo. Kombiniranje svetlih in temnih barv je

pogost ter dramatičen način ponazarjanja nasprotij v naravi, kot sta npr. noč in dan (Whelan,

B. M., 1995).

3.6.7 Pestre barve

Izraz pestre barve se nanaša predvsem na raznolikost več živih barv v skupni. Zato rečemo, da

so prvo- in drugostopenjske barve v barvnem krogu pestre. So razgibane, mladostne, vesele

(Tacol, T., 1996).

3.6.8  Manj pestre barve

Če opazujemo okolje in naravo, lahko ugotovimo, da pestre barve vidimo le redko.

Prevladujejo mešani barvni toni, ki na nas delujejo nekoliko bolj umirjeno.

Dobimo jih z mešanjem na dva načina:

1. Pestri barvi primešamo belo, črno ali sivo barvo. Pestrost se barvi zmanjšuje, ko se

svetli ali temni.
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2. Pestre barve mešamo med seboj. Čim bolj jih mešamo, tem bolj pestre postajajo. Če

zmešamo vse barve, dobimo skoraj črno – nepestro barvo (Tacol, T., 1996).

3.6.9 Nepestre barve

Nevtralne barve so puste, žalostne, zadržane v primerjavi s pestrimi barvami, zato jih

imenujemo nepestre barve (Tacol, T., 1996).

3.6.10 Sorodne barve

Sorodne barve so barve, ki v barvnem krogu ležijo ena zraven druge.

3.6.11 Harmonične barve

Harmonija barv pomeni skladnost in ubranost določene skupine barv, ki naj bi na opazovalca

vplivala ugodnejše kot kakšna druga barvna kombinacija. Na splošno ločimo dve vrsti

harmonije:

1. Harmonija na osnovi sorodnosti (podobnosti, analogije)

Harmonija sorodnih barv lahko označuje:

a) barvno skupino, v kateri so si vse barve sorodne po barvnosti in se v barvnem krogu

nahajajo druga blizu druge: tako nastane npr. harmonija toplih ter hladnih barv;
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b) barvno skupino, v kateri so si barve sorodne po svetlosti, npr. harmonija svetlih barv,

harmonija temnih barv;

c) barvno skupino, v kateri so si barve sorodne po nasičenosti.

Odnos človeka do harmonije barv je odvisen od več dejavnikov: človekove osebnosti

(fiziološko-psihološki vidik), družbe, okolja, kulturne tradicije ipd., zato je odnos človeka do

barvnih kombinacij, ki nanj delujejo harmonično, subjektiven. Tudi v vsakdanjem življenju

pogosto uporabljamo subjektivne izraze za skupine barv, ki so si kakorkoli sorodne, npr.

harmonija jesenskih barv, harmonija pomladnih barv, harmonija pastelnih barv, vendar pa je

takšno pojmovanje barvne harmonije za barvno teorijo dokaj ohlapno (Šušaršič, N., idr,

2004).

2. Harmonija na osnovi kontrastnih odnosov, h kateri sodi tudi harmonija na osnovi

komplementarnih odnosov

Barvni teoretiki so se že od nekdaj trudili razviti sistem, ki bi omogočal objektivno določanje

barvne harmonije in tako znanstveno razložil njene zakonitosti. Pri tem so poklicali na pomoč

predvsem znanosti, ki preučujejo zaznavanje (fiziologijo in psihologijo vidne percepcije).

Menili so, da barvno harmonijo predstavljajo tiste kombinacije barv, s katerimi dosežemo

psihofiziološko ravnotežje zaznave. Takšno stanje naj bi povzročila nevtralna siva barva.

Oprli so se na psihofiziološke odzive pri procesu zaznavanja barv, kot sta zaporedni in sočasni

kontrast. Proces zaznavanja barv z izzvanimi (induciranimi) kontrastnimi barvami teži k

nevtralizaciji barvnih vtisov. Tako naj bi barvna harmonija temeljila predvsem na kombinaciji

barv, ki z medsebojnim mešanjem povzročijo nastanek nevtralne barve, med katere sodijo vse

komplementarne dvojice barv in trojice barv, ki so v barvnem krogu med seboj enako

oddaljene (npr. rumena, rdeča in modra) (Šuštaršič, N., idr., 2004).

3.6.12 Barvna nasprotja ali kontrasti

Slikar Johnnes Itten (1888-1967) je kontrastne lastnosti barv pregledno razvrstil v svoji knjigi

Umetnost barve. Pri tem je uporabil barvni krog s tremi osnovnimi barvami: rdečo (niti
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vijoličnordečo niti oranžnordečo), modro (niti zelenomodro niti vijoličnomodro) in rumeno

barvo. Naštel je sedem barvnih kontrastov (Šuštaršič, N., idr., 2004).

1. Kontrast barve k barvi

Kontrast barve k barvi je najpreprostejši kontrast. To je kontrast medsebojne različnosti barv,

ki so najmočnejše nasičene in so v barvnem krogu med seboj čim bolj oddaljene. Kontrast

barve v odnosu do barve predstavlja kombinacija najmanj treh barv. Ta kontrast je

najmočnejši med tremi primarnimi barvami: rumeno, rdečo in modro. Moč kontrasta barve k

barvi se zmanjša, če primarne barve nadomestimo s sekundarnimi, medtem ko je med

terciarnimi barvami še šibkejši. Močan kontrast barve ob barvi izraža barvitost, zato je bil že

od nekdaj navzoč v umetnosti številnih narodov: pri pisanih ornamentih, narodnih nošah,

knjižnem slikarstvu in vitrijah, ki pričajo o pogosti uporabi tega kontrasta v zgodovini likovne

umetnosti (Šuštaršič, N., idr., 2004).

2. Svetlo-temni kontrast

To je kontrast  med različnimi vrednostmi svetlosti določene barve (npr. med svetlo rdečo in

temno rdečo) ali pa tudi med različnimi vrednostmi svetlosti različnih spektralnih barv (npr.

rumena je bolj svetla kot modra). Najmočnejši kontrast med svetlo in temno barvo predstavlja

odnos med belo ter črno. Vsako pestro barvo lahko potemnimo ali osvetlimo z dodajanjem

črne/bele barve ali z dodajanjem kakšne druge temne ali svetle barve. Vrednosti svetlosti

posameznih barv se spreminjajo tudi glede na osvetlitev barvnih ploskev. Tople barve so

videti bolj temne pri šibki kot pri močni osvetlitvi. Hladne barve pa so videti svetlejše pri

šibki kot pa pri močni osvetlitvi. V somraku torej svetlosti barv delujejo drugače kot pri

dnevni svetlobi. V mraku bolje vidimo hladne barve, in sicer po zaslugi čutnih celic paličic v

očesni mrežnici, ki se odzivajo na hladni del spektra in omogočajo vidno zaznavanje tudi pri

medli svetlobi (Šuštaršič, N., idr., 2004).

3. Toplo-hladni kontrast

Nekatere barve izzovejo občutek toplote, druge občutek gladu. To potrjujejo tudi nekateri

poskusi. Dokazano je, da rdečeoranžna pospešuje cirkulacijo krvi, modrozelena pa jo

upočasni. Ta spoznanja so pomembna zaradi barvanja prostorov. Če dodamo hladni barvi

toplo barvo, npr. zelenorumeni, tedaj zelena postane toplejša, kot je bila prej. Toplo-hladni
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kontrast je občutiti med modrozeleno in rdečeoranžno barvo. Ploskve toplih barv delujejo

bližje kot ploskve hladnih barv (barvna perspektiva) (Šuštaršič, N., idr., 2004).

4. Komplementarni kontrast

Komplementarne barve si v barvnem krogu ležijo nasproti. Če med seboj zmešamo dve

komplementarni barvi, nastane nevtralna barva.

Z analizo komplementarnih barvnih dvojic ugotovimo, da vsaka dvojica vsebuje tri primarne

barve:

rumena : vijolična = rumena :  (rdeča + modra)

modra : oranžna = modra : (rumena + rdeča)

rdeča : zelena = rdeča : (rumena + modra) (Šuštaršič, N., idr., 2004).

Komplementarne barve v pravem sorazmerju količin dajejo statičen in trden učinek. Vsak

komplementarni par pa ima tudi svoje posebne lastnosti in oblikotvorno naravo. Tako na

primer rumeno-vijolični par predstavlja največjo stopnjo svetlostnega kontrasta, v paru

rdečeoranžna in modrozelena se najbolj izrazito ter intenzivno pokaže kontrast toplo-hladno

(Butina, M., 2000).

5. Kontrast barvne kakovosti (kvalitete)

Kakovost barve pomeni nasičenost barve, barvno moč. Najmočnejše barve so barve spektra

oziroma barve v barvnem krogu. Kontrast barve pomeni nasičenost barve v barvnem krogu.

Kontrast barvne kakovosti imenujemo nasprotje med nasičenimi in manj nasičenimi barvami

(npr. nasičena zelena nasproti manj nasičeni zeleni barvi). Da bi razumeli kontrast barvne

kakovosti, moramo odstraniti svetlo-temni kontrast (npr. nasičena zelena barva mora imeti

enako svetlost kot manj nasičena zelena barva).

Nasičenost neke barve lahko zmanjšamo tako, da ji primešamo nevtralno barvo, npr. sivo, ali

pa njeno komplementarno barvo (Šuštaršič, N., idr., 2004).
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6. Kontrast barvne količine (kvantitete)

Kontrast barvne količine se nanaša na odnos med velikostmi barvnih ploskev in pomeni

kontrast med večjo ter manjšo površino dveh barv v kompoziciji. Dve enako veliki ploskvi

dveh različnih barv namreč ne delujeta kot enako veliki (Šuštaršič, N., idr, (2004).

7. Sočasni (simultani) kontrast

Simultani kontrast je pojav, pri katerem naše oko vsaki dani barvi simultano priredi njeno

komplementarno barvno dopolnilo. Simultana barva nastane v očesu in je v resnici ni.

Simultani kontrast je najbolj neposreden izraz naravne težnje k izravnavi, se pravi izraz

zakona barvne harmonije, ki je utemeljen v optični izravnavi komplementarnosti v

nekromatičnem (Butina, M., 2000).

4 POMEN IN VPLIV BARV

4.1 Rumena

Rumena je vedra barva. Je spodbudna, živahna in je izraz navdušenja nad sončnimi dnevi.

Povezujemo jo z intelektualnim delom in izražanjem misli. Krepi bistroumnost, povečuje

razsodnost in izboljšuje spomin, ostri um, olajšuje odločanje ter izostruje presojo. Pomaga

tudi izboljšati organiziranost in usvajati nove zamisli ter povečuje dojemljivost za različna

stališča. Utrjuje samozavest in vliva optimizem. Medlo rumena je barva strahu (Chiazzari, S.,

2000).

Rumeni svetlobni valovi stimulirajo možgane in nas naredijo budne, trezne ter odločne. Ta

barva tudi nasploh krepi živčni sistem. Ker spravi v pogon motorično živčevje, ustvarja

energijo v mišicah. K delovanju spodbudi tudi limfni sistem in čisti prebavni trakt.

Blagodejno vpliva na trebušno slinavko, jetra in žolčnik (Chiazzari, S., 2000).
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Rumena je izmed vseh barv najbližje sončni svetlobi, zato je vesela in spodbudna. Poživlja

delovanje možganov, naredi nas pozorne, jasnih misli in odločne. Zato še posebej koristi pri

študiju. Rumena sama ne ponuja trdne opore, varnosti, smisla ali stališča, v kombinaciji z

drugimi skladnimi ali kontrastnimi toni pa je prav imenitna. Rumena dekoracija v kombinaciji

z rumeno lučjo ni primerno okolje, ker preveč draži živčni sistem (Chiazzari, S., 2000).

Najpogosteje uporabljeni odtenki rumene so:

motno rumena (umirja in spodbuja razmišljanje),

živo rumena (vpliva na živahnost, drznost in sproščenost),

olivno rumena (vpliva na mračnost razpoloženja),

citron rumena (vpliva na budnost, živahnost, čilost in izpopolnjevanje).

4.2 Oranžna

Oranžna barva združuje mamljivost rdeče in umsko privlačnost rumene. Je barva življenja in

veselja. Simbolizira delavnost, ustvarjalnost, veselje, zrelost in rast. Je zelo sproščujoča.

Primerna je za prostore, v katerih želimo spodbuditi prijetno in toplo vzdušje. Vsi odtenki

oranžne imajo enak pomen in vpliv.

Oranžna spodbuja spolne organe in zelo blagodejno vpliva na prebavni sistem. Krepi vranico,

pljuča in trebušno slinavko ter povečuje odpornost telesa. Pod njenim vplivom se izločajo

telesne tekočine (Chiazzari, S., 2000).

4.3 Rdeča

Rdeča je signalna barva. Barva strasti, vitalnosti in prodornosti. Spodbuja intelektualni razvoj

in aktivnost. V prostoru moramo uporabiti zmerno količino rdeče, saj lahko hitro postane

vznemirjujoča in nadležna. Ravno nasprotno pa prižgana rdeča luč v prostoru vzbuja toplo
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vzdušje. Rdeča je pri otrocih zelo priljubljena. Je pokazatelj dobrih odnosov s starši in

drugimi otroki.

Z rdečo je težko živeti. Ker ima močan značaj, se zdi večini preveč nasilna in pretežka.

Rdečih odtenkov je veliko: po domovih pogosto zasledimo barvo burgundca, vinsko rdečo in

barvo žgane gline. Rdeča poživlja telo in spodbuja h gibanju in dejavnosti. Če ste nestrpni in

nezadovoljni, se ne obdajajte s to barvo, drugače bo le še huje. Rdeče okolje tudi poslabša

bolezni, ki izbruhnejo zaradi presežka toplote v telesu, na primer visok krvni tlak, vročino,

izpuščaje, srbečico (Chiazzari, S., 2000).

Rdeča je izmed vseh barv najbolj telesna; ima najnižjo frekvenco in najdaljšo valovno

dolžino. To je barva krvi, ki spodbudno deluje na srce in krvni obtok. Zvišuje krvni tlak in

utrjuje telo, saj spodbuja nastajanje rdečih krvničk. Spodbuja tudi delovanje adrenalinskih

žlez in nas tako okrepi ter naredi bolj odporne (Chiazzari, S., 2000).

Najpogosteje uporabljeni odtenki rdeče so:

karmin (spodbudi tekmovalnost in načelnost),

škrlatna (spodbuja živahnost, nestanovitnost in v preveliki meri celo sovraštvo),

magenta (je tipična rdeča, ki daje občutek trdnosti, uspešnosti, samozavest in nam vlije voljo),

oranžnordeča (daje občutek čutnosti in impulzivnosti).

4.4  Modra

Modra je umirjena, pomirjujoča barva, ki jo povezujemo z višjo ravnjo zavesti kot rumeno.

Pomeni noč, zato nas tako kot temno nočno modro nebo umirja in sprošča. Svetlo modra in

bledo modra nas pomirjata ter varujeta pred hrupnostjo in vročičnostjo dneva ter preganjata

slabost. Modra spodbuja umski nadzor, krepi jasnost misli in ustvarjalnost. Nočno modra

pomirja misli in nam omogoča, da prisluhnemo svoji nagonski ter ženski strani. Preveč temno
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modre barve pa lahko delujejo depresivno (Chiazzari, S., 2000). Modro pohištvo v prostoru se

priporoča osebam s stresnim vsakdanom, saj ustvarja mirno, prostrano in sproščeno okolje.

Modra simbolizira oddaljenost, prosojno morda pa optično veča prostor.

Večini ljudi je izmed vseh barv najljubša modra. Modra soba in modrikasta osvetlitev

ustvarjata mirno, prostrano in sproščeno bivalno okolje. Svetla in nežno modra nas navdajata

z mirom ter nas varujeta pred živžavom dneva. Temno modra sprošča in pomirja, tako kot

nočno nebo. Čim temnejša je, tem bolj je pomirjujoča. Posebno temno modra, ki se imenuje

»nila«, to je palijski izraz, izvirajoč iz sanskrta, je najprimernejša za prostor, v katerem

pogosto meditiramo. Modro vijolična je toplo modra, ki tolaži in prija vsem, ki jih mučita

klavstrofobija ali astma (Chiazzari, S., 2000).

Modra je povezana z grlom in žlezo ščitnico. Učinkuje zelo blažilno in pomirjujoče. Modra

luč znižuje krvni tlak tako, da umirja vegetativno živčevje. Zožuje žile in preprečuje vnetja.

Temno modra prispeva k uravnavanju spanja. Blaži in umirja bolečine ter blagodejno deluje

na okostje, saj vzdržuje zdravje kostnega mozga (Chiazzari, S., 2000).

Najpogostejše odtenki modre so:

azurna/nebesno modra (ponazarja plemenitost in ekstovertiranost),

ledeno morda (priljubljena je v puberteti, simbolizira estetiko in tradicionalnost),

pastelno modra (je nežna in sentimentalna, simbolizira nego),

mornarsko modra (je simbol zvestobe, zanesljivosti in zaupanja),

temno modra (ponazarja polnost, vrednote in pripadnost),

indigo/ultramarin (je simbol altruizma in naklonjenosti).
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4.5 Zelena

Zelena barva je tesno povezana z naravo, pomaga nam, da se poglobljeno povežemo z

drugimi ljudmi in s svetom narave. Nagonsko jo poiščemo, kadar nas muči napetost ali

čustvene tegobe. Navda nas z udobjem, lenobnostjo, sproščenostjo, spokojnostjo, zmanjšuje

napetost, uravnoveša čustva in jih pomirja. Temno zelena barva pomaga pri čustveni

negotovosti (Chiazzari, S., 2000).

Omenili smo že, da je zelena barva narave. Zato nam je, ko smo obdani z njo, udobno,

počutimo se lenobno in sproščeno, navdaja nas občutek miru ter prostranosti. Pri opremljanju

prostorov uporabljamo zeleno terapevtsko, z njo ustvarjamo občutek širine in povezanosti z

naravo. Ta barva energijsko uravnoteži vse druge bare in nas navda z globokim občutkom

zdravilnosti. Toda pomirjajo samo nežni in čisti odtenki, ubita, zamolkla ali olivno zelena pa

pomenijo razkroj. Če vas obkrožajo takšni odtenki, vaše okolje odseva le negativne lastnosti

vašega značaja (Chiazzari, S., 2000).

Zelena tako telesno kot čustveno dobro vpliva na srce. Prinaša telesno ravnovesje in sprošča.

Poleg tega pomaga uravnavati kroženje krvi. Spodbudno vpliva na delovanje hipofize. Prek

živčnega sistema sprošča mišice v prsnem košu in omogoča globlje in počasnejše dihanje

(Chiazzari, S., 2000).

Najpogosteje uporabljeni odtenki zelene so:

majsko zelena/sveža rumenkasto zelena (predstavlja poštenost, previdnost in duhovitost),

smaragdno zelena (predstavlja moč, bogastvo, energičnost in čustvenost),

olivno zelena (je bolj negativna, predstavlja šibkost, motnost in izmikanje),

jabolčno zelena (je prijetnejša kot olivno zelena, vendar daje občutek prelahkotnosti,

pretiranega čustvovanja),
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pastelno zelena (mešanica zelene in bele, ki izraža prefinjenost, neizpostavljenost),

morsko zelena (predstavlja nevoščljivost in zvijačnost),

modrikasta pastelno zelena (ohranja budnost, pozornost, daje voljo, vztrajnost in upornost).

4.6 Rožnata

Rožnata barva nas čustveno pomirja in nas navdaja z občutkom nežne topline ter ugodja.

Blaži razdraženost in napadalnost ter nam vliva občutek ljubezni in varnosti, poleg tega

preganja osamljenost, potrtost, pretirano občutljivost, ranljivost. Rožnata pomeni neskončno

ljubezen (Chiazzari, S., 2000). Dandanes velja za dekliško barvo, včasih pa je to bila barva

dečkov.

Rožnata je mešanica rdeče in bele. Čeprav jo praviloma povezujemo z ženskostjo in

ljubeznijo, je zdravilni učinek te barve zelo odvisen od tona. Občutljivi značaji se najbolj

odzivajo na bledo rožnato in rahlo rdečkasto, tistim, ki imajo zelo radi dom ter družinsko

življenje, pa so ljubši čisti rožnati toni vrtnice. Rožnata barva žlahtnih vrtnic je idealna za

spalnico, ker pomaga razviti ljubezen do sebe (Chiazzari, S., 2000).

Rožnata barva, ki nastane, če rdeči primešamo belo, deluje manj spodbudno od rdeče in

pomaga sproščati mišice (Chiazzari, S., 2000).

4.7 Vijolična

Vijolična barva je sestavljena iz modre in rdeče. Simbolizira domišljijo, izraža

ekstravagantnost in neomejenost. Če jo uporabimo v pravi meri, lahko pričara razkošje in

skrivnostno vzdušje. Izraža veličino in pomembnost, hkrati pa tudi posebnost in izobčenost.

Izzove lahko potrtost, hrepenenje in melanholijo.

Vijolična daje zavetje in nas varuje, hkrati pa nas spodbuja ter žene v delovanje. Ta barva

vzpostavlja ravnotežje in ustvarja okolje, podobno zelenemu. Vendar z njo, za razliko od
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modre in turkizne, ne zdravimo, kljub temu da predstavlja prostor, v katerem smo lahko tiho

in zbrani. Vijolična je tesno povezana z ustvarjalnostjo in številnimi slikarji ter skladatelji, ki

so med delom najraje obdani prav z njo. Vijolični interjer ustvarja vtis razkošja, kraljevskosti

in tudi skrivnostnosti, ker ga povezujemo z vladarji ter s še posebej poduhovljenimi kraji.

Najbolje je, da to barvo v manjših količinah uporabimo na oblazinjenih delih pohištva za

navdih, bodisi skupaj s toni, ki vzpostavljajo ravnotežje, ali kot dopolnitev rumene zasnove.

Purpurno lahko uporabljamo v prostorih, v katerih vladajo globoke misli in dostojanstvenost

(Chiazzari, S., 2000).

Vijolična vpliva na možgane in živčevje. Učinkuje očiščujoče in razkužilno. Pomirja nas in

blaži vročinske izpuščaje ali opekline. Poleg tega zmanjšuje občutek lakote in uravnoveša

prebavo(Chiazzari, S., 2000).

Najpogosteje uporabljena odtenka vijolične sta:

lila (sestavljena iz vijolične in bele, izraža potrpežljivost ter trpljenje),

purpur (je barva kraljev, ki izraža ošabnost).

4.8 Rjava

Spada med tople barve. Je povsod okoli nas in je barva narave. Deluje prijetno, materinsko,

zaščitniško in domače, simbolizira prilagojenost ter staranje predmetov. Nasprotno pa lahko

deluje tudi precej povprečno in dolgočasno. Med otroki barva ni preveč priljubljena.

Rjava je barva matere Zemlje. Če se obkrožimo z rjavim pohištvom, preprogami ali oblačili,

se počutimo varni pred zunanjim svetom. Rjava vnese v dom trdnost in če ste kadarkoli

negotovi, to barvo vsekakor potrebujete. Poskušajte z različnimi nevtralnimi toni, kot so

svetlo rjava, topla rožnatobež, ilovnato rumena, barva žgane gline in rjasto rjava – vse

učinkujejo toplo ter ustvarijo hranljivo okolje (Chaizzari, S., 2000).
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Največkrat uporabljeni odtenki rjave:

svetlo rjava (predstavlja sožitje in materialne dobrine),

temno rjava (ponazarja jasno presojo, pikolovstvo, posvetnost in sebičnost),

rdečerjava (predstavlja umirjenost, pasivnost, sprejemanje in odnos do telesa),

kostanjevo rjava (simbolizira načrtnost, upornost, globino in moč).

4.9 Siva

Je mešanica med belo in črno barvo. Povezana je z neodvisnostjo, zaupanjem vase in oblastjo

nad seboj. Deluje kot ščit, ki nas varuje pred zunanjimi vplivi. Vendar ima siva na splošno

slab prizvok – temno sivi so oblaki, megla in dim. To je barva izmikanja in izogibanje

obveznostim, saj ni ne črna ne bela. Povezujemo jo z odmaknjenostjo, z občutkom

nevezanosti, nevpletenosti, to pa neizbežno vodi v osamljenost (Chiazzari, S., 2000).

Če vas obkroža preveč sive, vam bo izpila vso energijo. Ta barva vzbuja negativne občutke

prav zato, ker jemlje življenjsko energijo (Chiazzari, S. 2000).

4.10 Bela

Je mešanica vseh treh naravnih barv: rumene, rdeče in modre. Nanjo se večinoma odzovemo

pozitivno. Je barva jasnosti, nedolžnosti, čistosti, predstavlja nov začetek, rojstvo. Je simbol

božanskosti, popolnosti, ponosa, dobrote in večnosti. V povezavi z rahlimi modrimi odtenki

pa deluje zelo hladno. V prostoru bela izraža svetlost, prostornost, vendar zgleda pusto,

sterilno in lahko deluje enako neprijetno kot črna. Priporoča se, da se bele stene okrasijo s

poslikavami, posterji ali uokvirjenimi slikami.

Pri otrocih je bela priljubljena, saj ne ločuje med realnostjo in domišljijo, je barva domišljije.
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Pretirana navezanost na belo pri otrocih lahko opozarja na slabo vključenost v okolico in celo

beg pred osamljenostjo.

Bela izraža popolno čistost, vendar se v njej skriva strašna samota. Povsem bel prostor je

enako grozljiv kot povsem črn. Če živite v belem okolju, imate resda prostor za širjenje in

rast, vendar to ni barva, ki bi spodbujala k delovanju. Če potrebujete čas in prostor, da bi

razmislili o svojem življenju, vam bo bela dala občutek svobode ter neomejene odprtosti.

Ljudje, ki jih privlači bela, iščejo notranje očiščenje, radi bi prevetrili svoja čustva, misli in

duha. Beli zidovi so zelo moderni, ker so prilagodljivi. Belemu prostoru lahko vsakdo vtisne

svoj pečat. Žal to pogosto izzove povsem nasproten učinek, ker bela zatira individualnost in

ovira sprejemanje odločitev. Ta barva je postala priljubljena, ko sta ljudi obsedli čistoča in

higiena. Kljub temu ni posebnih zadržkov, da ne bi mogli bele uvrstiti med barve, s katerimi

opremljamo svoje bivalno okolje. Belih odtenkov je namreč zelo veliko in res ni treba

uporabiti ravno slepeče bele. Navsezadnje je tudi v naravi veliko mehkejših odtenkov bele

barve, Inuiti, ki živijo zares sredi popolne snežne beline, poznajo vrsto izrazov, s katerimi

opisujejo posamezne odtenke bele. Ločimo toplo belo, pa belo z breskovimi in rumenimi

podtoni, pa rožnatobelo in modrikastobelo. Slepeče belo je najbolje uporabiti kot kontrast

drugim barvam, primerna je tudi kot barva za lesene površine in vrata, če so stene v bolj

živahnih barvah. Ne pozabite pa, da preveč bele deluje togo ali vzbudi občutek osamljenosti.

Izogibajte se tudi modrikastobelih tonov, ker so zelo hladni in nam niso v oporo. Ko torej

prostor opremljate belo, dodajte še nekaj drugih barv, da bo ozračje toplejše (Chiazzari, S.,

2000).

4.11 Črna

Je barva, ki jo povezujemo z negativnim, z žalovanjem. Je najbolj formalna barva, barva

ponosa, elegance, moči in skrivnostnosti. V prostoru se črna uporablja le za dodatke in

popestritev manjših površin. V večjih količinah pa deluje dušeče, mračno, odvaja energijo in

krepi depresivna stanja. V naravi čiste črne barve ni.
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V črni barvi je zajeto vse, kar je mogoče in izvedljivo, zato je ta barva, če jo uporabimo

pametno, vir navdiha ter učinkovito poudarja lastnosti sosednjih barv. Kljub temu je z njo

zelo težko živeti; prostrana črna stena ali strop izčrpavata in porajata črne misli. Črna učinkuje

negativno, zato bi morali z njo samo poudarjati druge barve ali jo uporabljati le za majhne

predmete, da bi s tem povečali globino in ton. Čeprav daje občutek širine, se zdi zaradi nje

soba manjša kot je v resnici, tako da nas nazadnje lahko popade še klavstrofobija. Ljudje, ki

imajo v stanovanju veliko črne, se pogosto počutijo odtujeno. Črna prikriva naša resnična

čustva in ljudje ne vedo, kako bi se nam približali (Chiazzari, S., 2000).

5 BARVE V ŠOLSKEM PROSTORU

Čeprav razlikujemo razen prostorskih barv (kamor sodijo zlasti prosojne barve, za katere

vidimo obrise predmetov) tudi površinske (na predmetih, ki se zato imenujejo tudi predmetne)

in zgolj ploskovne (kakršno nam nudi sinjina neba, enobarvno filmsko platno in pogled skozi

enobarvno odprtino tako imenovanega »redukcijskega« zastora), so tudi ploskovne barve

vedno v določenem prostoru ter jih ne moremo gledati drugače kakor s tretje ali prostorske

dimenzije; zato sta barva in prostor zakoniti medsebojno funkcionalni zvezi. In obratno:

velikost prostora je zaznano odvisna od barve. Ta funkcionalnost je tudi pri uporabi barve v

šoli zelo izrazita in prepričljiva (Trstenjak, A., 1996).

Fizični, psihični in celo fiziološki vplivi barv na počutje človeka so bolj ali manj splošno

znani pojavi. Posebno močno pa vplivajo barve na otroke, pri katerih je eidetičnost in

odvisnost od nazornih predstav neprimerno večja kot pri odraslih. Kot primer, kako močno so

otroci odvisni v svojem ravnanju od barv, dr. Anton Trstenjak uporabi primer American Paint

Journala. V Brooklynu je Herman Rodenbeger dal ponovno z živimi barvami prepleskati

pročelje svoje hiše. Na njegovo veliko ogorčenje so mu sosedovi otroci vsakokrat vso steno

umazali z žogo, s katero so se igrali pred hišo. Nazadnje ga je tako razjezilo, da je dal hišo

prepleskati s »kamuflažno« barvo, prevlečeno z nepravilnimi črnimi črtami. Od tedaj se

sosedovi otroci niso hodili več žogat pred pusto steno in je niso več uporabljali kot tarčo

(prirejeno po: Trstenjak, A., 1996).
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Drugi, morda manj »amerikanski«, zato pa tem bolj prepričevalen primer navaja American

Painter in Decorator (1949). Na neki šoli je zdravniška preiskava ugotovila, da ima več kot

polovica učencev očesne motnje, težave s prebavo in razne druge nevšečnosti, ki so za otroke

nenavadne. Ravnatelj, ki je sumil, da je vzrok številne kratkovidnosti pri otrocih slaba

razsvetljava, je dal vse razrede na novo prepleskati: strop z belo, zadnjo steno v krem barvi,

druge v svetlejših, klopi in pod pa v barvi lesa samega. Kmalu so očesne motnje izginile,

zdravilni učinki pa so bili naravnost presenetljivi (Trstenjak, A., 1996).

Ta dva primera je ponatisnil v svoji knjigi tudi ing. Maurice Déribéré, ki je desetim

ravnateljem šol postavil vprašanje: »S kakšnimi barvami bi dali prepleskati vašo šolo in

zakaj?« Niti eden ni odgovoril pravilno. Šest jih je odgovorilo, da z rjavo in sivo, dva sta bila

za bele ter krem tone, saj so svetli in veseli, dva pa nista imela mnenja (prirejeno po:

Trstenjak, A., 1996).

Pri izbiri barv za šolske prostore se je potrebno zavedati uporabnosti funkcionalne barve, ki

optimalno delujejo na fizični in umski razvoj otrok. Uspeh, ki ga želimo s funkcionalnostjo

barve v šoli doseči, je naslednji:

1. dvigniti učencem prijetno počutje v šolskih prostorih,

2. zmanjšati vizualno utrujenost in motnje,

3. stopnjevati sodelovanje učencev z učiteljem,

4. spodbuditi učence k disciplini, smislu za red in čistočo.

1. Sodobni pedagoški psihološki zahtevi, da naj bi bila šola čim bližja življenju, najbolj

ugodimo, če za žariščne barve izberemo predvsem hladne tone, ki stene optično oddaljijo in

tako prostor subjektivno povečajo ter razširijo. To velja predvsem za sprednjo steno, kamor je

pogled učencev obrnjen ves čas pouka. Ta naj bi bila prepleskana z razredčeno zeleno ali sinje

modro barvo. Zelenkastemu tonu se v tem primeru poda še kakšen odtenek sivkaste ali

rumenkaste barve, kar pa je odvisno od  svetlobe v razredu, njegove lege in barv, ki prihajajo

iz vrta ali od zidov z dvorišča. Poudariti je potrebno, da ti barvni toni ne smejo biti nasičeni,

saj sicer učinkujejo otožno in depresivno. To velja predvsem za modre barve, zato Američani

v šolskih prostorih modre barve redno odklanjajo in svarijo pred njimi (prirejeno po:

Trstenjak, A., 1996).
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Po istem načelu moramo izbrati barve za steno, v kateri so okna in od koder prihaja v razred

svetloba. Ta stena je navadno nasproti vratom, torej vhodu v razred, in mora biti v svetlih

barvah, ki pa se morajo ravnati po barvah, ki jih vidimo ob pogledu skozi okno na dvorišče ali

vrt, da se izognemo prevelikemu kontrastu. Če smo barvo te stene izbrali primerno, še

posebej, če so okna širša kot vmesne stene, potem dobimo želeni barvni prostorski učinek, in

sicer, da se nenasičena svetla barva stene prilagaja  svetlobi oken ter tako naredi vtis nekakšne

prosojnosti in se tako zliva z barvami ozadja. Ko učenec vstopi v razred, dobi občutek, da so

dimenzije razreda večje kot v resnici. Stena z okni, kamor učenec ob prihodu v razred najprej

pogleda, se tako navidezno umika in zliva z dvoriščem ali vrtom v širšo celoto. Učinkovitost

tega optičnega učinka pa se poveča, če so tudi barve hodnikov in vhodne veže (atrija) pravilno

izbrane. Le-te morajo biti v toplih in živahnih barvah, ki človeka »animirajo«, navdušijo ter

ogrejejo. Imajo tudi to posebnost, da prostore optično zožijo in približajo, zato otroke ob

vstopu privlačijo, pritegnejo, sprejmejo in objamejo. Poleg tega svetla barva hodnikov v bolj

temne prostore vnese več svetlobe. Vendar pa morajo biti hodniki v primerjavi z učilnicami

manj svetli, saj imajo učenci ob vstopu v učilnico občutek, da je neprimerno širša, svetlejša,

prijetnejša in daje sproščujoč vtis.  Nekateri prav zato izbirajo za hodnike tudi modrikaste in

zelenkaste tone (prirejeno po: Trstenjak, A., 1996).

Zelo podoben psihološki učinek dosežemo tudi, če prihaja svetloba v razred s stropa. S

svetlobno barvno prilagoditvijo stropa z okni in sinjim ozadjem neba se da  doseči subjektivni

občutek večje oddaljenost stropa (prirejeno po: Trstenjak, A., 1996).

Zadnja stena, torej ta, kamor so učenci obrnjeni s hrbtom, naj bi bila v topli (krem) barvi, kar

v razred prinese toplino in barvno raznolikost. S tem razred naredi bolj prijeten in vabljiv,

hkrati pa učitelja spodbuja k bolj živahnemu pouku (prirejeno po: Trstenjak, A., 1996).

2. Kadar želimo zmanjšati vizualno utrujenost, če želimo, da učenci lahko čim dlje vztrajajo

pri pozornosti ob pogledu na tablo in učitelja, moramo sprednjo steno prepleskati z mirnimi

barvami, ki so enake kot prej poimenovane hladne barve. Nasprotno so tople barve izzivalne

in utrudijo mnogo hitreje. Za ugodno vidljivost, ki ne utruja, je bistvenega pomena, da se

nobena ploskev ne blešči. Vse stene in površina opreme naj bi bile v toplih barvah, ki s

svojimi refleksi ne utruja pogleda. Dr. Delamarre opozarja, da barve na velikih ploskvah

odražajo precej drugačen občutek kakor na majhnih, zato bi se v šolskem prostoru morali

izogibati barv, ki na velikih ploskvah posebno močno utrujajo in izzivajo ali uspavajo ter
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deprimirajo. Mednje sodijo nasičena rdeča, oranžna, vijolična, bela, črna ter rjava barva

(prirejeno po: Trstenjak, A., 1996).

3. Želja, da s pomočjo barv povečamo sodelovanje med učenci in učiteljem, vodi do zgoraj

navedenih sklepov, vendar jih še dopolni. Stena, h kateri so učenci obrnjeni s hrbti, je

prepleskana s toplimi barvami. Ta stena je za učitelja žariščna stena, vanjo je njegov pogled

uprt ves čas pouka, zato je pravilno, da ga vseskozi nekoliko »draži«, spodbuja k aktivnosti in

s tem pripomore k učinkovitosti pouka (prirejeno po: Trstenjak, A., 1996).

Iz istega razloga naj bi bili stropi v razredih čim bolj svetli. Ne samo zaradi svetlobe, ki jo

odsevajo in tako osvetljujejo prostor, pač pa tudi zato, da pogled na svetel strop oči utruja ter

otrok tako spontano umika pogled vstran na umirjeno barvo sprednje stene in se osredini na

učitelja, z njim sodeluje. To velja posebej za tiste učence, ki sedijo v zadnjih klopeh,  saj

imajo pred očmi več stropa in je zanje večja nevarnost, da se raztresejo ter niso pozorni na

pouk. Enako pa velja tudi za steno, ki je nasproti steni z okni. Ta naj bi bila nekoliko

temnejša, nezanimiva. Ta stena je temnejša tudi zato, ker jo osvetljuje svetloba , ki prihaja od

oken z nasprotne strani, in jo tako naredi svetlejšo kot pa je njen barvni ton (prirejeno po:

Trstenjak, A., 1996).

Vsi ti razlogi povedo, da v učilnicah na stenah naj ne bi bilo slik, razen mogoče na sprednji

strani nad tablo, ker lahko pogled na slike, ki niso vsebinsko povezane s poukom, učencu

odvrne pozornost (prirejeno po: Trstenjak, A., 1996).

4. Cilj, da bi otroke z barvo spodbudili k disciplini in smislu za red ter čistočo, je mogoč, če

so tla, stene in stebri v svetli barvi. Raziskave so pokazale, da učenci vedo, da se bo, če bodo

mazali in čečkali po stenah, poznalo ter bodo tako imeli težave. To naj bi se najbolje obneslo

z rumeno barvno (prirejeno po: Trstenjak, A., 1996).

Frieling predlaga za najnižjo stopnjo uporabo čiste rdeče barve, ki pa naj bi že (vsaj) v

drugem razredu prešla v oranžno, potem pa preko rumene in zelene v petem ter šestem

razredu v čisto zeleno. Modro v določenih omejitvah priporoča samo v razredih s

pubertetniki, pri katerih igra modra barva precejšno vlogo, vendar naj ne bi bila nikoli brez

primesi rumene in oranžne (prirejeno po: Trstenjak, A., 1996).
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Rdečo barvo pri najmlajših učencih utemeljuje z načelom, da vsaka barva izzove nasprotno

barvo. Po njegovem mnenju vsak barvni dražljaj izzove nasprotni barvni dražljaj, zahtevo po

nasprotni barvi, kar je pri otrocih celo močneje kot pri odraslih. Če bi torej otroka postavili

pred rdečo steno, bi v njem izzvala nasprotni učinek kot pri odraslem. V otroku bi izzvala

učinek hladne in mirne (zelene) barve. Pri tem poudarja, da odrasli otroku barvo kot zdravilno

sredstvo drugače »predpisujejo«, kot si jo predpiše otrok sam, ki – kakor je znano – v svojih

spontanih otroških risbah daje prednost rdeči in sploh »živahnim« barvam, v katerih

kompenzira svojo živahnost ter nemir. Ta nekoliko presenetljiva ugotovitev bi utegnila postati

odločilna pri uporabi barv v otroškem svetu, seveda šele, ko bo dobila ponovno potrdilo in kar

standardno vrednost (prirejeno po: Trstenjak, A., 1996).

V učilnicah, kjer je pogosta uporaba ročnih spretnosti, so priporočljivi svetlo modri odtenki.

To velja predvsem za strokovne in obrtne šole. Enako velja za glasbene učilnice. Glasba in

modra barva druga drugo dopolnjujeta. Ravno nasprotno pa je z telovadnicami, kjer morajo

prevladovati tople in živahne barve (prirejeno po: Trstenjak, A., 1996).

Pri izbiri opreme v razredu (klopi, mize, stoli …) ima večjo vlogo estetski vidik. Tako je

izbira prepuščena okusu. Pomembno vlogo pa ima izbira barve pri šolski tabli. Leta 1954 so v

Parizu za najprimernejšo določili temno zeleno tablo. Črne pri tem niso absolutno izključili,

vendar je ta odsvetovana, saj na razmeroma svetli (čeprav hladno barvni) steni deluje v

premočnem kontrastu, ki je neprijeten za oči. Pri uporabi temno zelene table je najprimernejša

rumena ali rožnata kreda, saj daje najboljši svetlobni barvni kontrast za optimalno berljivost.

Kot zanimivost dr. Anton Trstenjak navaja, da je glede optimalne berljivosti črna tinta na

belem papirju na petem mestu, črna tinta na rumenem papirju pa na prvem (prirejeno po:

Trstenjak, A., 1996).

Pri uporabi barv v prostoru moramo upoštevati in medsebojno uskladiti funkcionalni ter

estetski vidik (prirejeno po: Trstenjak, A., 1996).
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6 SVETLOBA V PROSTORU

Svetloba je različne kakovosti, odvisno od vremena, letnega časa, ure, dneva in kraja. Lahko

je neposredna, odbita ali razpršena. S svetlostjo in kakovostjo naravne ter umetne svetlobe

lahko ustvarimo različna razpoloženja in ozračja (Chiazzari, S., 2000).

6.1 Naravna svetloba

Naravna svetloba spodbuja delovanje hipofize in epifize, obeh poglavitnih žlez endokrinega

sistema, ki nadzirata sproščanje hormonov – ti pa so v tesni zvezi z našim razpoloženjem ter

čustvi. Epifiza, ki izloča hormon serotonin, je občutljiva za svobodo in uravnava ritme,

povezane z menjavanjem posameznih letnih časov. Vsi bi morali biti vsaj pol ure na dan

izpostavljeni sončni svetlobi, ne da bi se skrivali za zastori ali sončnimi očali. Nekateri ljudje

so pozimi zaradi premalo sončne svetlobe potrti, celo depresivni. Tej tegobi pravimo tudi

sindrom sezonske čustvene motenosti. Nobena umetna svetloba ne dosega čudodelne moči

sončne svetlobe, zato odprite okna in v stanovanje spustite zrak ter sončno svetlobo. Če to ni

mogoče, namestite svetila, ki sevajo popolni svetlobni spekter. Fluorescenčne cevi oddajajo

modrikasto svetlobo, navadne žarnice pa rumenkasto. To povzroči energijsko neravnotežje v

našem telesu (Chiazzari, S., 2000).

6.2 Umetna svetloba

Vsako vrsto svetlobe, torej neposredno odbito in razpršeno, lahko umetno ustvarimo doma.

Osvetlitev, ki jo izberemo, zelo vpliva na to, kako prostor učinkuje na nas – na tisto, kar v

njem počnemo, pa tudi na splošno ozračje v sobi. Neposredna svetloba je nujna za opravila,

pri katerih sta potrebni natančnost in zbranost. Branje, pisanje, risanje in šivanje terjajo svetlo

usmerjeno svetlobo. Tudi barva zidov vpliva na osvetljenost prostora. Nekatere barve namreč
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vpijajo svetlobo, druge jo odbijajo. Tudi velikost in barva pohištva vplivata na to, kako svetlo

bo v prostoru (Chiazzari, S., 2000).

7 VZORCI

Ljudem je že od nekdaj v vseh kulturah in po vsem svetu v posebno veselje ustvarjati nove

vzorce. Rišemo si jih po koži, pa ne le z ličilom, ampak tudi drugače – v Indiji roke neveste

porišejo s heno, na zahodu se ljudje tetovirajo. Poleg tega tkemo barvne tkanine za oblačila in

ustvarjamo vzorce, s katerimi krasimo dom (Chiazzari, S., 2000).

Kadar vzorci posnemajo naravo, so videti prijetni, če ne odsevajo naravnih razmerij pa so

moteči in utrudljivi. Več vzorcev v istem prostoru utruja oko in duha. Če je v sobi več kot en

velik vzorec, nam je pogosto neprijetno in poloti se nas razdražljivost. Kombinacije vzorcev

so najlepše, če so barve in oblike ubrane (Chiazzari, S., 2000).

Vzorčaste tkanine in pohištvo oddajajo posebna sporočila ter vzbujajo posebna občutja.

Vodoravne črte nas sproščajo in učinkujejo nežno, navpične pa so polne energije, ki nas

razvedri ter preplavi z občutkom moči. Okrogli vzorci in naravne oblike ustvarjajo občutek

povezanosti z naravo ter so nam v čustveno oporo. Krepki navpični in tudi geometrijski liki

pa spodbujajo h gibanju ter spremembam (Chiazzari, S., 2000).

Barve v vzorcih bodisi okrepijo energijo črt bodisi se tepejo z njo. Valoviti vzorci so v modrih

in zelenih tonih bolj sproščujoči kakor v oranžnih ter rdečih. Rožnati vzorci se nam zdijo

lepši, če so v njih tudi odtenki zelene, geometrijskim likom pa se najlepše podajata črna in

bela. Drobni ponavljajoči se vzorci so prijetni, če niso preveč zapleteni. Če se pri svetlih,

sveže potiskanih vzorcih vidi veliko ozadja, ne motijo pogleda in ne izžarevajo utrudljivih

nasprotujočih si sporočil. Veliki vzorci sevajo močna valovanja, ki lahko vplivajo na

ravnotežje v nas, še posebej, če smo utrujeni. Zato je bolje, če velike vzorce uporabimo le za

stene hodnikov, prehodov in stopnišč ali za prostore, v katerih ne preživimo prav veliko časa

(Chiazzari, S., 2000).
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Vzorci za strop niso primerni, razen tradicionalnih štukatur ali stropnih poslikav. Okviri oken

in pohištva pa so kot nalašč za vzorce, ker jih prekinjajo zavese ter linije pohištva (Chiazzari,

S., 2000).

8 PREDSTAVITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA

V teoretičnem delu smo opisali, kaj so barve, kako jih vidimo in kakšen je njihov vpliv na

naše počutje v prostoru. Z empiričnim delom smo hoteli raziskati, kakšni so občutki učencev

4. in 5. razreda ter učiteljic razrednega pouka  v prostorih različnih barv. Prav tako nas je

zanimalo, kakšne barve so njihove učilnice in kakšnih barv učilnice bi si želeli ter zakaj.

Zanimali so nas tudi vzorci, ki bi jih učenci 4. in 5. razreda ter učiteljice razrednega pouka

želeli imeti v svojih učilnicah.

8.1 Raziskovalna vprašanja

Raziskovalna vprašanja, ki smo si jih zastavili so:

1. Kakšen vpliv imajo barve v prostoru na učence 4. in 5. razreda ter na učiteljice razrednega

pouka?

2. Kakšne barve učilnice imajo na razrednih stopnjah?

3. Kakšne barve učilnice bi si želeli učenci 4. in 5. razreda?

4. Kakšne barve učilnice bi si želele učiteljice razrednega pouka?

5. Kakšne vzorce (glede na motiv) bi učiteljice razrednega pouka želele v učilnicah?

6. Kakšne vzorce (glede na motiv) bi učenci 4. in 5. razreda želeli v učilnicah?

7. Kakšne vzorce (glede na barvo) bi učiteljice razrednega pouka želele v učilnicah?

8. Kakšne vzorce (glede na barvo) bi  učenci 4. in 5. razreda želeli v učilnicah?
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8.2 Hipoteze

Pri zapisu hipotez smo zaradi lažjega poimenovanja čustev le-te razdelili v dve skupini glede

na vrednost: pozitivna (veselo, srečno, prijetno, pomirjeno, energično, svobodno, zbrano,

samozavestno) in negativna (žalostno, nesrečno, neprijetno, vznemirjeno, utrujeno, utesnjeno,

zmedeno, nesamozavestno).

Pričakujemo, da bodo podatki, zbrani z anketo, v skladu z našimi hipotezami.

H1: Predvidevamo, da bodo ob rumeni barvi najpogosteje izbrana pozitivna čustva.

H2: Predvidevamo, da bodo ob rdeči barvi najpogosteje izbrana negativna čustva.

H3: Predvidevamo, da bodo ob modri barvi najpogosteje izbrana pozitivna čustva.

H4: Predvidevamo, da bodo ob zeleni barvi najpogosteje izbrana pozitivna čustva.

H5: Predvidevamo, da bodo ob oranžni barvi najpogosteje izbrana pozitivna čustva.

H6: Predvidevamo, da bodo ob rožnati barvi najpogosteje izbrana pozitivna čustva.

H7: Predvidevamo, da bodo ob vijolični barvi najpogosteje izbrana pozitivna čustva.

H8: Predvidevamo, da bodo ob rjavi barvi najpogosteje izbrana negativna čustva.

H9: Predvidevamo, da bodo ob beli barvi najpogosteje izbrana pozitivna čustva.

H10: Predvidevamo, da bodo ob črni barvi najpogosteje izbrana negativna čustva.

H11: Predvidevamo, da bodo ob sivi barvi najpogosteje izbrana negativno čustva.

H12: Predvidevamo, da bodo ob bež barvi najpogosteje izbrana pozitivna čustva.

H13: Predvidevamo, da bo najpogostejša barva učilnic rumena.

H14: Predvidevamo, da bo večina učiteljic razrednega pouka izbrala barvo glede na njen

pomen in vpliv na počutje.

H15: Predvidevamo, da bo večina učencev izbrala barvo, ki jim je najljubša.
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8.3 Metodologija

8.3.1 Raziskovalna metoda

Uporabili smo deskriptivno metodo zbiranja podatkov, s pomočjo diagnostične tehnike –

ankete. Uporabljeni instrument je anketni vprašalnik.

8.3.2 Vzorec in populacija

Izbrali smo neslučajnostni namenski vzorec. Vzorec je zajemal 100 učencev 4. in 5. razreda

ter 30 učiteljic razrednega pouka.

8.3.3 Obdelava podatkov

Podatke bomo predstavili v obliki grafov.

9 REZULTATI IN INTERPRETACIJA

Zaradi zagotovitve enakih pogojev vsem anketirancem smo anketne vprašalnike tiskali na

istem tiskalniku. Uporabili smo 90-gramski papir.

Zanimalo nas je, kakšen vpliv imajo barve v prostoru na počutje učiteljic razrednega pouka in

na učence  4. ter 5. razreda. Rezultate bomo zaradi preglednosti predstavili v dveh ločenih

skupinah: učiteljice posebej in učence posebej. Pri izpolnjevanju prve naloge smo dopustili

možnost več odgovorov, saj se je bilo težko opredeliti samo za eno čustvo.
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Vpliv posameznih barv v prostoru na počutje učiteljic razrednega pouka in na učence 4.

ter 5. razreda

Najprej nas je zanimalo, kako bi se učiteljice razrednega pouka in učenci 4. ter 5. razreda

počutili ob posameznih barvah v prostoru. Rezultate smo pridobili z anketo, in sicer s tabelo,

v kateri so bila navedena čustva ter posamične barve. Anketirani so s križcem označili, kako

bi se počutili, če bi bili v prostoru, ki bi bil pobarvan z barvo, navedeno v tabeli.

Rumena

H1: Predvidevamo, da bodo ob rumeni barvi najpogosteje izbrana pozitivna čustva.

Graf 1: Vpliv rumene barve  v prostoru na počutje učiteljic razrednega pouka

Graf 2: Vpliv rumene barve v prostoru na počutje učencev 4. in 5. razreda
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Iz grafa 1 je razvidno, da učiteljice razrednega pouka rumeno barvo občutijo kot pozitivno

barvo, največkrat kot veselo (63,3 %), sledijo še prijetno počutje (33,3 %), svobodno (30 %),

srečno (26,7 %), zbrano (16,7 %), samozavestno (16,7 %), energično (13,3 %) in pomirjeno

(13,3 %). Pri zadnjem možnem odgovoru je kot drugo bilo navedeno pozitivno čustvo, in

sicer, da je rumena topla barva (3,3 %). Izmed vseh negativnih čustev sta bila izbrana le

odgovora vznemirjeno (6,7 %) in zmedeno (3,3 %).

Tudi iz grafa 2 je razvidno, da so učenci 4. in 5. razreda rumeno v prostoru občutili kot

pozitivno barvo. Skoraj polovica (49 %) anketirancev je rumeno občutila kot veselo barvo,

sledijo ji čustva prijetno (28 %), svobodno (20 %), zbrano (18 %) in pomirjeno (17 %).

Odgovor drugo so tako učenci kot tudi učiteljice dopolnili z utemeljitvijo, da rumeno barvno

občutijo kot toplo, dodano pa je bilo še odlično počutje. Učenci so rumeno zaznali kot

negativno pogosteje kot učiteljice. Najpogosteje so to negativnost izražali z odgovori, da bi se

ob tej barvi počutili utrujeno (5 %), vznemirjeno (4 %) in zmedeno (3 %). Izbrali pa so tudi

čustva žalostno (1 %), nesrečno (1 %), nesamozavestno (1 %).

Prikaz rezultatov se med učiteljicami razrednega pouka in med učenci 4. ter 5. razreda ne

razlikuje bistveno. Večina vseh anketiranih ob rumeni barvi v prostoru občuti pozitivne

občutke.

Hipotezo 1 (predvidevamo, da bodo ob rumeni barvi najpogosteje izbrana pozitivna čustva)

lahko na podlagi zgoraj navedenih rezultatov potrdimo. Rumena je barva sonca, ki nas poživi,

aktivira, ohranja budnost, spodbuja koncentracijo, ob njej pa se počutimo prijetno in veselo.
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Rdeča

H2: Predvidevamo, da bodo ob rdeči barvi najpogosteje izbrana negativna čustva.

Graf 3: Vpliv rdeče barve v prostoru na počutje učiteljic razrednega pouka

Graf 4: Vpliv rdeče barve v prostoru na počutje učencev 4. in 5. razreda

Iz grafa 3 je razvidno, da so čustva deljena. Nekatere učiteljice razrednega pouka rdečo barvo

v prostoru občutijo kot pozitivno, nekatere pa kot negativno čustvo. Najpogosteje izbrana sta

bila odgovora vznemirjeno (50 %) in energično (43,3 %). Sledijo neprijetno (16,6 %), veselo
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(13,3 %), srečno (13,3 %), samozavestno (10 %), utesnjeno (10 %), zmedeno (6,7 %),

žalostno (3,3 %), nesrečno (3,3 %), prijetno (3,3 %) in nesamozavestno (3,3 %).

Graf 4 pa prikazuje, da učenci 4. in 5. razreda ob rdeči barvi občutijo pozitivne občutke. 24 %

učencev  je izbralo čustvo srečno, 22 % veselo, 20 % energično, 19 % prijetno, 11 %

samozavestno, 10 % pomirjeno in 9 % zbrano. Izmed negativnih čustev izstopa vznemirjeno

(12 %). Pri odgovoru drugo so učenci zapisali tri pozitivna čustva (razigrano, ljubeznivo,

ljubezen) in eno negativno (raztreseno).

Rdečo barvo učiteljice razrednega pouka najbolj občutijo kot barvo, ki vznemirja, takoj zatem

pa kot barvo, ki nas navdaja z energijo. Tudi učenci so mnenja, da nas rdeča navdaja z

energijo, a jo bolj občutijo kot barvo veselja in sreče. V primerjavi z učiteljicami rdeča barva

učencev ne vznemirja tako zelo.

Predvidevali smo, da bodo ob rdeči barvi najpogosteje izbrana negativna čustva, saj preveč

rdeče daje občutek nervoze in na nas vpliva negativno. Seveda je vse odvisno od odtenka,

naravne in umetne svetlobe, velikosti prostora … Rezultati, ki jih prikazujeta zgornja grafa,

nam povedo, da so občutki anketiranih glede rdeče barve mešani, vendar večji del ob njej

občuti pozitivna čustva. Hipotezo 2 torej ovržemo.

Modra

H3: Predvidevamo, da bodo ob modri barvi najpogosteje izbrana pozitivna čustva.

Graf 5: Vpliv modre barve v prostoru na počutje učiteljic razrednega pouka
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Graf 6: Vpliv modre barve v prostoru na počutje učencev 4. in 5. razreda

Pri analizi grafa 5 lahko vidimo, da so anketirani čustva ob modri barvi največkrat označili

pozitivno, in sicer zbrano (30 %) in prijetno (23,3 %). Nato pa občutki postanejo mešani, saj

13,3 % anketiranih meni, da je modra barve v prostoru utrujajoča, 13,3 % jih meni, da

utesnjuje, enak odstotek (13,3 %) jih meni, da daje občutek svobode, 3,3 % anketiranih pa

modra barva razveseli. 10 % anketiranih se ob modri v prostoru počuti samozavestno, 6,7 %

srečno in  6,7 % pomirjeno. Nasprotno pa 6,7 % anketiranih meni, da se ob tej barvi počutijo

neprijetno, zmedeno (6,7 %), nesamozavestno (6,7 %) in žalostno (3,3 %).

Graf 6 prikazuje, da so pri učencih občutki ob modri barvi deljeni. Večina meni, da se ob tej

barvni počuti pozitivno. Največ anketiranih meni, da modra barva v prostoru pozitivno vpliva

na zbranost (16 %). 15 % anketiranih se ob tej barvi počuti srečno, 14 % prijetno, prav tako

14 % pomirjeno, 13 % samozavestno, 10 % energično, 9 % svobodno in 8 % veselo. 12 %

vseh anketiranih se ob modri v prostoru počuti žalostno, 8 % zmedeno, 8 % utrujeno, 6 %

nesrečno in prav tako 6 % anketiranih ta barva utesnjuje. 5 % se jih ob njej počuti neprijetno,

4 % ta barva vznemirja, 3 % pa dela nesamozavestne. Pri odgovoru drugo sta dva anketiranca

zapisala nasprotujoči si pozitivni čustvi. Eden je zapisal, da ga modra barva umirja, drugi pa,

da ga naredi razigranega.

Če primerjamo grafa 5 in 6, vidimo, da se mnenja anketiranih razlikujejo. Učiteljice so v

večini mnenja, da modra barva v prostoru v nas vzbuja pozitivne občutke. Učenci pa so
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deljenega mnenja. Presenečajo rezultati, ki jih prikazuje graf 6, saj smo predvidevali, da se

bodo učenci ob modri počutili prijetno, pozitivno. Modra je med otroki precej priljubljena

barva, predvsem med dečki. Spominja na nebo, morje, počitnice.

Hipotezo 3 (predvidevamo, da bodo ob modri barvi najpogosteje izbrana pozitivna čustva)

lahko glede na prikazane rezultate delno ovržemo. Anketirani ob modri barvi v prostoru čutijo

mešane občutke, nekateri se ob njej počutijo pozitivno, nekateri pa negativno. Modra je sicer

ena najbolj priljubljenih barv. Na nas deluje pomirjujoče, spodbuja zrelost, natančnost in

sposobnosti.

Zelena

H4: Predvidevamo, da bodo ob zeleni barvi najpogosteje izbrana pozitivna čustva.

Graf 7: Vpliv zelene barve v prostoru na počutje učiteljic razrednega pouka
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Graf 8: Vpliv zelene barve v prostoru na počutje učencev 4. in 5. razreda

Iz grafa 7 lahko razberemo, da učiteljice razrednega pouka zeleno barvo občutijo kot

pozitivno barvo. Kar 23,3 % jih meni, da daje občutek sreče, 20 % jih meni, da je prijetna,

16,7 % jih pravi, da je energična, 16,7 % pa jih pravi, da je svobodna barva. 13,3 %

anketiranih zeleno barvo občuti kot veselo, hkrati pa jo 13,3 % anketiranih zazna kot

vznemirjajočo barvo. 6,7 % meni, da zelena daje občutek samozavesti, na drugi strani pa jo

6,7 % občuti kot neprijetno.

Tudi graf 8 nam pokaže, da so anketirani zeleno barvo v prostoru v večini občutili kot

pozitivno. 29 % jo je občutilo kot barvo, ki daje občutek svobode. Ob njej se počutijo srečno

(24 %), prijetno (22 %), veselo (18 %), pomirjeno (15 %), samozavestno (12 %), energično

(11 %) in zbrano (9 %). Le nekaj anketiranih se ob tej barvi počuti vznemirjeno (6 %),

neprijetno (2 %), žalostno (1 %), nesrečno (1 %), utrujeno (1 %), utesnjeno (1 %), zmedeno (1

%) in nesamozavestno (1 %). Pri odgovoru drugo so navedli pozitivna čustva: razigrano in

odlično počutje.

Mnenja glede zelene barve v prostoru so precej enotna. Učiteljice razrednega pouka in učenci

4. ter 5. razreda zeleno barvo občutijo kot pozitivno barvo.
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Hipotezo 4 (predvidevamo, da bodo ob zeleni barvi najpogosteje izbrana pozitivna čustva)

lahko potrdimo. Zelena barve na nas res deluje pozitivno. Je barva narave, ki nas pomirja,

sprošča in zmanjšuje nervozo.

Oranžna

H5: Predvidevamo, da bodo ob oranžni barvi najpogosteje izbrana pozitivna čustva.

Graf 9: Vpliv oranžne barve v prostoru na počutje učiteljic razrednega pouka

Graf 10: Vpliv oranžne barve v prostoru na počutje učencev 4. in 5. razreda
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Graf 9 prikazuje, da večina anketiranih oranžno barvo dojema kot negativno barvno, ob kateri

se počutijo neprijetno (23,3 %), utrujeno (23,3 %), zmedeno (20 %), nesamozavestno (10 %),

utesnjeno (6,7 %), vznemirjeno (3,3 %) in žalostno (3,3 %). Nekaj anketiranih pa meni, da se

ob oranžni v prostoru počutijo prijetno (23,3 %), srečno (13,3 %), energično (6,7 %),

pomirjeno (3,3 %), svobodno (3,3 %), zbrano (3,3 %) in samozavestno (3,3 %).

Graf 10 nam pokaže, da so učenci nasprotnega mnenja kot učiteljice. 24 % učencev se ob

oranžni barvi počuti pomirjeno, 22 % veselo, 17 %  srečno, 14 % prijetno, 12 % energično, 9

% svobodno, 8 % zbrano in 5 % samozavestno. 10 % anketiranih se ob oranžni barvi počuti

vznemirjeno, 9 % neprijetno, 7 % utrujeno, 6 % ta barva zmede, 4 % anketiranih se počuti

nesamozavestno, 3 % žalostno, 1 % nesrečno in 1 % utesnjeno.

Primerjava grafov 9 in 10 je zelo zanimiva, saj lahko opazimo, da učiteljice oranžno barvo v

prostoru večinoma občutijo kot negativno – je neprijetna, utrujajoča in barva, ki zmede.

Rezultati presenečajo, saj ima oranžna barva same pozitivne lastnosti, marsikatere zelo

spodbudne za v razred. Učenci 4. in 5. razreda oranžno barvo v prostoru občutijo kot veselo,

srečno, pomirjujočo, prijetno.

Hipotezo 5 lahko delno potrdimo, delno ovržemo. Potrdimo jo lahko glede na rezultate anket,

opravljenih med učenci 4. in 5. razreda, ovržemo pa jo lahko glede na rezultate, pridobljene iz

anket, opravljenih med učiteljicami razrednega pouka. Oranžna barva na nas vpliva prijetno in

toplo. Je barva, ki izraža veselje do življenja.
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Rožnata

H6: Predvidevamo, da bodo ob rožnati barvi najpogosteje izbrana pozitivna čustva.

Graf 11: Vpliv rožnate barve v prostoru na počutje učiteljic razrednega pouka.

Graf 12: Vpliv rožnate barve v prostoru na počutje učencev 4. in 5. razreda

Rožnata barva na učiteljice razrednega pouka vpliva pozitivno. Graf 11 prikazuje, da se ob

njej počutijo srečno (23,3 %), prijetno (20 %), svobodno (16,7 %), energično (16,7 %), veselo

(13,3 %), samozavestno (6,7 %) in zbrano (3,3 %). 13,3 % anketiranih se ob rožnati barvi

počuti vznemirjeno, 6,7 % neprijetno in 3,3 % žalostno.
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Graf 12 prikazuje, da so učenci manj skladnega mnenja kot učiteljice. Večji del meni, da

rožnata barva vzbuja pozitivne občutke. 20 % anketiranih se ob tej barvi počuti prijetno, 13 %

srečno, 12 % veselo, 10 % energično, 10 % samozavestno, 10 % svobodno, 9 % pomirjeno in

5 % zbrano. Nasprotno pa 13 % anketiranih pravi, da bi se ob rožnati barvi počutili

vznemirjeno, 8 % neprijetno, 7 % zmedeno, 6 % nesamozavestno, 3 % žalostno, 2 %

nesrečno, 2 % utesnjeno in 1 % utrujeno. Pri odgovoru drugo so ponovno navedena pozitivna

čustva, in sicer sta dva učenca navedla odgovora čustveno in živahno.

Rožnato barvo učiteljice razrednega pouka in učenci 4. ter 5. razreda občutijo kot pozitivno

barvo. Zanimivo pa je, da je med izbranimi negativnimi čustvi le-teh več pri učencih.

Predvidevali smo, da bodo ob rožnati barvi najpogosteje izbrana pozitivna čustva, saj nas

navdaja z občutkom ljubezni in varnosti. Daje nam občutek topline, ugodja in nas pomirja.

Hipotezo 6 lahko glede na rezultate, ki jih prikazujeta zgornja grafa, potrdimo.

Vijolična

H7: Predvidevamo, da bodo ob vijolični barvi najpogosteje izbrana pozitivna čustva.

Graf 13: Vpliv vijolične barve v prostoru na počutje učiteljic razrednega pouka
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Graf 14: Vpliv vijolične barve v prostoru na počutje učencev 4. in 5. razreda

Graf 13 prikazuje, da anketirani vijolično barvo doživljajo kot pozitivno barvo. Najpogostejši

občutek je, da ta barva osvobaja, daje občutek svobode (26,7 %), sledijo prijetno počutje (23,3

%), veselje (20 %), sreča (16,7 %), pomirjenost (6,7 %), zbranost (3,3 %) in samozavest (3,3

%). Le nekaj anketiranih pa se ob vijolični barvi v prostoru počuti zmedeno (10 %),

vznemirjeno (1 %) in nesrečno (1 %).

Iz grafa 14 je opaziti, da so učenci glede počutja ob vijolični barvi prostora deljenega mnenja.

Anketirani menijo, da se ob njej počutijo pomirjeno (19 %), zbrano (13 %), prijetno (9 %),

veselo (8 %), srečno (6 %), samozavestno (6 %), energično (6 %) in svobodno (4 %). Hkrati

pa se ostali anketirani ob vijolični barvi v prostoru počutijo vznemirjeno (12 %), neprijetno (9

%), utrujeno (8 %), nesamozavestno (7 %), zmedeno (6 %), žalostno (6 %), nesrečno (4 %),

utesnjeno (4 %). Pri odgovoru drugo so anketirani zapisali odgovor živahno (1 %).

Primerjava rezultatov, prikazanih v zgornjih grafih, je zanimiva, saj lahko opazimo, da

učiteljice razrednega pouka vijolično barvno v prostoru dojemajo predvsem kot veselo,

srečno, prijetno in svobodno, torej se ob njej počutijo pozitivno. Medtem ko  učenci 4. in 5.

razreda ob tej barvi občutijo mešana čustva.

Hipotezo 7 (predvidevamo, da bodo ob vijolični barvi najpogosteje izbrana pozitivna čustva)

lahko glede na rezultate, pridobljene med učiteljicami, potrdimo. Med učenci pa je mnenje
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glede počutja ob vijolični barvi v prostoru deljeno. Večji del se sicer nagiba k pozitivnim

občutkom.

Rjava

H8: Predvidevamo, da bodo ob rjavi barvi najpogosteje izbrana negativna čustva.

Graf 15: Vpliv barv v prostoru na počutje učiteljic razrednega pouka

Graf 16: Vpliv barv v prostoru na počutje učencev 4. in 5. razreda

Rezultati, prikazani v grafu 15, nam povedo, da učiteljice rjavo v prostoru občutijo kot

negativno barvo. Največkrat jo občutijo kot neprijetno (36, 7%), utrujajočo (36, 7 %) in kot
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barvo, ki onesrečuje (33,3 %). 16,7 % anketiranih se ob tej barvi v prostoru počuti

nesamozavestno, 10 % utesnjeno in 3,3 % vznemirjeno. Ena anketirana oseba pa rjavo v

prostoru občuti kot prijetno (3,3 %).

Med učenci je mnenje glede čustev, ki jih vzbuja rjava barva v prostoru, mešano. Tisti, ki jo

zaznajo kot negativno, menijo, da se počutijo neprijetno (17 %), nesamozavestno (16 %),

utesnjeno (13 %), nesrečno (13 %), žalostno (13 %), vznemirjeno (12 %) in utrujeno (10 %).

Medtem ko jo nekateri zaznajo kot pomirjajočo (7 %), veselo (6 %), prijetno (6 %), energično

(5 %), srečno (3 %), svobodno (3 %), zbrano (2 %) in samozavestno (2 %).

Rjavo barvo učiteljice razrednega pouka občutijo kot negativno barvo, medtem ko pri učencih

4. in 5. razreda vzbuja mešane občutke. Učiteljice so se bolj poenoteno odločale za izbiro

čustev – nesrečno, neprijetno in utrujeno. Učenci pa so za opis svojih občutkov uporabili več

različnih čustev, tako negativnih kot pozitivnih.

Hipotezo 8 (predvidevamo, da bodo ob rjavi barvi najpogosteje izbrana negativna čustva)

lahko potrdimo, saj je večina vseh anketiranih svoje počutje ob rjavi barvi v prostoru označila

kot negativno. Rjava barva je sicer topla, domača, je barva narave. V prevelikih količinah pa

lahko deluje zdolgočaseno in povprečno.

Bela

H9: Predvidevamo, da bodo ob beli barvi najpogosteje izbrana pozitivna čustva.

Graf 17: Vpliv bele barve v prostoru na počutje učiteljic razrednega pouka
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Graf 18: Vpliv bele barve v prostoru na počutje učencev 4. in 5. razreda

Graf 17 prikazuje, da se največ anketiranih ob beli barvi v prostoru počuti nesamozavestno

(26,7 %). 6,7 % jih žalosti,  6,7 % se jih počuti neprijetno, 6,7 % utesnjeno in 3,3 % nesrečno.

Izmed pozitivih čustev je bil največkrat izbran odgovor pomirjeno (16,7 %), nato prijetno (10

%), svobodno (10 %), samozavestno (10 %), veselo (6,7 %), srečno (6,7 %) in zbrano (6,7

%).

Iz grafa 18 je razvidno, da so čustva anketiranih ob beli barvi deljena. 14 % se ob tej barvi v

prostoru počuti utrujeno, 13 % nesrečno, 10 % neprijetno, 10 % utesnjeno, 9 % žalostno, 9 %

zmedeno, 8 % vznemirjeno in 4 % nesamozavestno. 11 % anketiranih pravi, da se ob beli

barvi počutijo svobodno, 9 % zbrano, 8 % pomirjeno, 7 % veselo, 5 % energično, 5 %

samozavestno, 4 % srečno in 4 % pomirjeno. Pri odgovoru drugo so anketirani zapisali, da

svojih občutkov ne znajo opisati (ne vem, 3 %).

Ob beli barvi se vsi anketirani počutijo približno enako. Njihova mnenja so deljena. Nekaj se

jih ob beli barvi v prostoru počuti pozitivno, nekaj negativno. Mnenja anketiranih so precej

»normalna«, saj bela barva res hitro lahko preide iz pozitivne v negativno. Izraža čistost in

daje občutek svobode, a se v njej lahko skriva velika osama.

Predvidevali smo, da bodo ob beli barvi najpogosteje izbrana pozitivna čustva, saj je bela

najpogostejša barva sten, ki nas obdajajo. Bela v prostoru sicer izraža svetlost in prostornost,
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vendar zgleda pusto ter zaradi tega deluje negativno. Hipoteze 9 ne moremo ne zavreči ne

potrditi, saj so mnenja anketiranih zelo deljena.

Črna

H10: Predvidevamo, da bodo ob črni barvi najpogosteje izbrana negativna čustva.

Graf 19: Vpliv črne barve v prostoru na počutje učiteljic razrednega pouka

Graf 20: Vpliv črne barve v prostoru na počutje učencev 4. in 5. razreda

Iz grafa 19 je razvidno, da črna barva v prostoru vzbuja zelo negative občutke. Kar 83,3 %

učiteljic razrednega pouka ob tej barvi občuti žalost, 63,3 % se jih počuti nesrečno, 40 %
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utesnjeno, 26,7 % neprijetno, 23,3 % nesamozavestno, 10 % črna barva zmede, 6,7 % utrudi

in 3,3 % vznemirja.

Tudi graf 20 prikazuje, da so izbrani občutki zelo negativni. 57 % učencev se ob črni barvi v

prostoru počuti žalostno, 26 % nesrečno, 20 % utesnjeno, 19 % zmedeno, 19 %

nesamozavestno, 17 % neprijetno, 11 % utrujeno, 7 % anketiranih pa se ob tej barvi počuti

vznemirjeno. Pri odgovoru drugo so anketirani dopisali močno negativna čustva – strašno (1

%), jezno (1 %), sovražno (1 %).

Pri izbiri čustev, ki jih občutimo v prostoru črne barve, se mnenja učiteljic razrednega pouka

in učencev 4. ter 5 razreda razlikujejo. Učiteljice so po pričakovanjih označile sama negativna

čustva, učenci, sicer izjeme, pa so izbrali tudi pozitivna. To bi predpisali slabi prostorski

predstavi, kajti črna v prostoru v majhnih količinah lahko deluje prijetno in pozitivno, v

velikih količinah, kot so vse stene v prostoru, pa definitivno deluje negativno.

Hipotezo 10 (da bodo ob črni barvi najpogosteje izbrana negativna čustva) lahko zagotovo

potrdimo. Rezultat ne preseneča, saj preveč črne v prostoru deluje mračno, moreče in

depresivno. Črna barva pomeni žalovanje. Lastnost črne barve je, da odvaja energijo.

Primerna je kot dodatek, majhna popestritev.

Siva

H11: Predvidevamo, da bodo ob sivi barvi najpogosteje izbrana negativna čustva.

Graf: Vpliv sive barve v prostoru na počutje učiteljic razrednega pouka
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Graf 21: Vpliv sive barve v prostoru na počutje učencev 4. in 5. razreda

Iz grafa 21 lahko razberemo, da siva barva v prostoru na večji del anketiranih vpliva

negativno. Kar 33,3 % sivo občuti kot barvo, ki utruja, 30 % se ob njej počuti nesrečno, 26,7

% nesamozavestno, 20 % utesnjeno, 6,7 % žalostno, prav tako 6,7 % neprijetno, 3,3 % ta

barva vznemirja, 3,3 % anketiranih pa se ob njej zmede. Nekaj anketiranih pa sivo občuti kot

pozitivno barvo. In sicer kot barvo, ki pomirja (3 %), daje občutek svobode (3 %) in

samozavesti (3 %), ob njej se počutimo veselo (2 %), prijetno (2 %), zbrano (2 %), srečno (1

%) ter energično (1 %). Pri odgovoru drugo so anketirani zapisali, da se počutijo zamišljeno

(1 %).

Tudi graf 22 pokaže, da večji del anketiranih sivo barvo v prostoru občuti kot barvo, ki utruja

(23 %), nas naredi nesrečne (18 %), ob njej se počutimo neprijetno (18 %), utesnjeno (16 %),

žalostno (15 %), zmedeno (8 %), vznemirjeno (5 %) in nesamozavestno (5 %). Nekaj

anketiranih pa sivo občuti kot veselo (2 %) in prijetno (2 %), kot barvo, ob kateri se počutijo

pomirjeno (3 %), svobodno (2 %), zbrano (2 %), samozavestno (2 %) ter energično (1 %). Pri

odgovoru drugo so zapisali, da se ob sivi barvi v prostoru počutijo zamišljeno.

Mnenja anketiranih glede sive barve v prostoru so podobna. Tako učiteljice razrednega pouka

kot tudi učenci 4. in 5. razreda so svoje občutke opisovali z negativnimi čustvi. Rezultat ne

preseneča, saj so tudi lastnosti sive bolj negativno naravnane.
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Hipotezo 11 (predvidevamo, da bodo ob sivi barvi najpogosteje izbrana negativna čustva)

lahko potrdimo. Siva je barva, ki deluje zelo dolgočasno, neprijetno, negotovo, lahko tudi

otožno in žalostno. Siva je, enako kot črna, bolj primerna za dodatke.

Bež

H12: Predvidevamo, da bodo ob bež barvi najpogosteje izbrana pozitivna čustva.

Graf 22: Vpliv bež barve v prostoru na počutje učiteljic razrednega pouka

Graf 23: Vpliv bež barve v prostoru na počutje učencev 4. in 5. razreda
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Graf 23 prikazuje, da se 33,3 % anketiranih ob bež barvi v prostoru počuti prijetno in 23,3 %

pomirjeno. 10 % se ob njej počuti srečno, 6,7 % energično, 6,7 % zbrano, 6,7 %

samozavestno, 3,3 % veselo in 3,3 % samozavestno. 13,3 % anketiranih meni, da se ob tej

barvi počutijo nesrečno, 13,3 % zmedeno. Ob bež barvi se počutijo še neprijetno (6,7 %),

nesamozavestno (6,7 %), žalostno (3,3 %), utrujeno (3,3 %) in utesnjeno (3,3 %). Pri

odgovoru drugo so navedli, da se ne morejo opredeliti (ne vem, 6,7 %).

Iz grafa 24 lahko razberemo, da večina anketiranih bež barvo v prostoru dojema kot pozitivno

barvo. Največ se jih ob njej počuti zbrano (17 %), energično (10 %), veselo (10 %), srečno

(10 %), prijetno (10 %), pomirjeno (10 %), svobodno (9 %) in samozavestno (8 %). Negativni

občutki ob bež barvi pa so: utesnjeno (6 %), zmedeno (6 %), žalostno (5 %), utrujeno (5 %),

neprijetno (4 %), nesamozavestno (4 %), nesrečno (2 %) in vznemirjeno (2 %) počutje. Pri

odgovoru drugo so anketirani zapisali pozitivno čustvo – zabavno (1 %).

Občutki, ki jih učiteljice razrednega  pouka in učenci 4. ter 5. razreda občutijo ob bež barvi, so

v večini pozitivni. Večjih odstopanj ni. Lahko bi omenili le, da so učiteljice bile bolj enotne

pri izbiri dveh pozitivnih čustev – prijetno in pomirjeno.

Hipotezo 12 (predvidevamo, da bodo ob bež barvi najpogosteje izbrana pozitivna čustva)

lahko potrdimo. Bež barva je odtenek rjave, ki na nas deluje toplo in ohranja prijetno okolje.

Kakšne barve je vaša učilnica?

H13: Predvidevamo, da bo najpogostejša barva učilnic rumena.

Anketo med učiteljicami smo izvajali na štirih različnih šolah. Med učenci pa smo anketo

izvajali le na eni šoli, kjer so vse učilnice, ki smo jih obiskali, rumene barve, zato bomo v

grafu prikazali le rezultate ankete, izvedene med učiteljicami. Učilnice, ki smo jih obiskali, so

vse v skladu s teorijo dr. Trstenjaka. Kar pomeni, da so stene, ki jih gledajo učitelji, bolj

živega odtenka, stena, ki jo gledajo učenci, pa bolj mirnega odtenka.
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Graf 24: Barve učilnic anketiranih

9 od 30-ih (28 %) učilnic anketiranih učiteljic razrednega pouka je rumene barve, kar je dobra

izbira, saj rumena barva spodbuja aktivnost, koncentracijo in ohranja budnost. Tako lahko

učenci boljše sledijo pouku, hkrati pa učitelji ohranjajo energijo za delo.

Presenetilo nas je, da je 5 od 30-ih (17 %) učilnic pisanih. Seveda je odvisno od tega, kako je

učilnica pobarvana, vendar moja izkušnja s pisano učilnico ni najboljša. V srednji šoli smo

imeli učilnico, ki je po vsej steni imela rumene, rdeče, modre, zelene in vijolične kroge. Pouk

v tej učilnici je bil naporen, saj smo se zelo težko koncentrirali in sledil pouku. Počutili smo

se zelo neprijetno, zmedeno in utesnjeno.

4 od 30-ih (14 %) učilnic so zelene barve, kar je dobra izbira. Zelena deluje umirjeno,

pomirjujoče in spodbuja premišljenost. Zelo dobro funkcionira v kombinaciji z modro in belo.

3 od 30-ih (10 %) učilnic so svetlo modre in roza barve. 2 od 30 (7 %) učilnic sta modro-

rumene barve in prav tako 7 % učilnic svetlo sive barve. Ostane še 5 učilnic, ki so zeleno-lila

(3 %), zeleno-modre (3 %), sivo-zelene (3 %), bež (3 %) in modre (3 %) barve.

Hipotezo 13 (predvidevamo, da bo najpogostejša barva učilnic rumena) lahko glede na

dobljene rezultate potrdimo. Rumena je res najprimernejša, saj stimulira možgane, nas

ohranja aktivne in budne, spodbuja koncentracijo ter na nas deluje prijetno, veselo, skratka

pozitivno.
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Kakšne barve učilnice bi si želele učiteljice razrednega pouka?

Zanimalo nas je, kakšne barve učilnice bi si učiteljice razrednega pouka in učenci 4. ter 5.

razreda želeli in zakaj ravno to barvo. Predvidevamo, da bodo učiteljice odgovarjale bolj v

skladu s karakteristiko barve, npr. rumena pomirja, učenci pa bodo barve izbirali predvsem po

priljubljenosti.

H14: Predvidevamo, da bo večina učiteljic razrednega pouka izbrala barvo glede na njen

pomen in vpliv na počutje.

Graf 25: Želje učiteljic razrednega pouka glede barve učilnic

Iz zgornjega grafa lahko razberemo, da je najbolj priljubljena barva učilnice rumena (23 %).

Učiteljice razrednega pouka so kot razlog za njeno izbiro navedle, da je vesela, prijetna, topla,

svetla in stimulativna barva, ki jim je tudi na splošno zelo všeč. Rumeni sledijo svetle barve:

rumena, oranžna, zelena, modra … (10 %), ob katerih se učiteljice dobro počutijo. Izbrale so

tudi svetlo zeleno (10 %), saj je topla in pomirja. 10 % jih je izbralo pisano barvo. Pravijo, da

je njihova učilnica že sedaj pisana in da jim je všeč takšna, kot je. Z istim razlogom so izbrali

tudi zeleno (7 %), živo zeleno (7 %), modro (4 %), vijolično (4 %), zeleno-vijolično (3 %) in
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zeleno-lila (3 %) barvo. Oranžno barvo (7 %) so izbrali, ker jih umirja in je svetla barva.

Razlog za izbiro modre in živo zelene (3 %) je, da razveseljuje. Izbira rumeno-oranžne (3 %)

je utemeljena z razlogom, da je topla, rumeno-zelene (3 % ) pa, da je prijetna barva. Ena

izmed anketiranih (3 %) pa bi želela imeti svetlo modro učilnico z mavrico in belimi oblaki,

saj ji je zelo všeč.

Kakšne barve učilnic bi si želeli učenci 4. razreda?

H15: Predvidevamo, da bo večina učencev izbrala barvo, ki jim je najljubša.

Graf 26: Želje učencev 4. razreda glede barve učilnic

Graf prikazuje, da si 23 % učencev 4. razreda želi učilnico zelene barve. Zelena je njihova

najljubša barva, je vesela in prijetna, ob njej se lahko zberejo ter se počutijo kot v naravi. Tudi

modra (16 %) je njihova najljubša barva in tudi njo primerjajo z naravo, spominja jih na

morje. 10 % anketiranih pa bi si želelo pisano učilnico, ker jim je všeč in je prijetna. Rumeno

učilnico si želi 10 % učencev, ob njej se počutijo dobro.  6 % učencev pa si želi oranžno
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učilnico, saj se ob njej dobro počutijo, jih pomaga pri zbranosti, jih pomirja, nekaj pa jih

poživi. Veliko učencev je za barvo učilnice izbralo najljubšo barvo, in sicer svetlo modro (3

%), rdečo (3 %), temno rdečo (3 %), rožnato (3 %), vijolično (3 %), srebrno (3 %) in zeleno-

oranžno (3 %). Eden učenec (3 %) bi želel učilnico v rjavi barvi, saj ga rjava sprošča, eden (3

%) bi želel belo, saj je svetla, enemu izmed anketiranih (3 %) pa je za barvo učilnice vseeno.

Kakšne barve učilnic bi si želeli učenci 5. razreda?

H15: Predvidevamo, da bo večina učencev izbrala barvo, ki jim je najljubša.

Graf 27: Želje učencev 5. razreda glede barve učilnic

Učenci 5. razreda bi najraje imeli učilnico modre barve (22 %). Navedli so naslednje razloge:

je moja najljubša barva, daje energijo, pomirja, je vesela, ob njej se zberem, spominja na

morje in  nebo. Modri barvi sledi zelena (18 %). Tudi za zeleno je najpogostejši razlog

najljubša barva. Prav tako pa daje občutek sreče in svobode, poživlja, je prijetna ter zanimiva,

umirja. 15 % učencev 5. razreda bi želelo učilnico v rumeni barvi, saj je to njihova  najljubša

barva, daje občutek zbranosti, pomirja, je vesela, sprošča. 12 % učencev pa bi želelo oranžno

barvo učilnice. Pravijo, da jim oranžna barva pomaga pri zbranosti, daje energijo, sprošča in
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pomirja, poživi učilnico. Nekateri bi to barvo želeli zato, ker je takšna tudi zunanjost šole.

Oranžni sledi rdeča (8 %), ki je prav tako njihova najljubša barva, daje energijo in občutek

zbranost ter je prijetna, vesela in živa barva. 6 % bi želelo učilnico vijolične barve, saj je to

njihova najljubša barva in pomirja. Enake razloge so navedli učenci, ki bi želeli rožnato

učilnico (5 %). 3 % anketiranih si želi belo, ker jim je všeč in osvobaja. Prav tako bi jih 3 %

želelo pisano učilnico, saj bi bila le-ta bolj vesela. Le nekaj učencev pa bi želelo učilnico

kombiniranih barv. In sicer 1 % zeleno-modro, ker je prijetna, 1 % zeleno-rumeno, ker je

njihova najljubša barva, 1 % zeleno-rdečo, saj daje občutek veselja, 1 % pa rumeno-modro,

ker pomirja.

Iz utemeljitev lahko ugotovimo, da je večina vseh anketiranih izbirala glede na najljubšo

barvo. Opazili pa smo lahko, da se je ta razlog največkrat pojavil pri učencih 4. razreda, malo

manj pri učencih 5. razreda in najmanj pri učiteljicah razrednega pouka. Starejši kot so bili

anketirani, bolj so razmišljali tudi o pomenu barv in njihovem vplivu na počutje.

Kakšne vzorce (glede na motiv) bi učiteljice razrednega pouka želele na zavesah v

učilnicah?

Zaradi nazornejšega prikaza podatkov smo vzorce poimenovali s črkami.

A = B = C = D = E = F =

G = H = I = J = K = L =

Vzorci so bili razdeljeni v šest skupin, in sicer: geometrijski vzorec (A, B), brez vzorca (C,

D), ravne črte (E, F), krive črte (G, H), velik vzorec (I, J) in droben vzorec (K, L). Vsak

anketirani je moral izbrati po en primer iz vsake skupine, npr.: izbiral je med A in B, C in D,

E in F, G in H, I in J ter K in L.
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Graf 28: Odločitev učiteljic razrednega pouka pri izbiri vzorcev zaves glede na motiv

Graf 29 nam prikazuje, katere vzorce, ki bi jih želele imeti na zavesah v svoji učilnici, so

izbrale učiteljice razrednega pouka. V geometrijskem paru se je 73 % anketiranih odločilo za

primer A in 27 % za primer B. Pri paru brez vzorca se je kar 97 % anketiranih odločilo za

primer D in 3 % za primer C. Menimo, da je rezultat takšen, ker je barva primera D bolj

svetla, prijetna in bolj pozitivno vpliva na naše počutje. V paru, kjer so v vzorcu ravne črte, se

je 67 % anketiranih odločilo za primer E, 33 % pa za primer F. V paru, kjer so v vzorcu

mehke črte, pa se jih je 60 % odločilo za primer G in 40 % za primer H. Enako razmerje je v

paru z velikim vzorcem: 40 % anketiranih se je odločilo za primer I, 60 % pa za primer J. V

paru z drobnim vzorcem prepričljivo vodi primer K (73 %), primer L pa je izbralo 27 %

anketiranih.
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Kakšne vzorce (glede na motiv) bi učenci 4. razreda želeli na zavesah v učilnicah?

Graf 29: Odločitev učencev 4. razreda pri izbiri vzorcev zaves glede na motiv

Učenci 4. razreda so pri prvem paru bili deljenega mnenja. 52 % se jih je odločilo za primer

A, 48 % pa za primer B. Kar je v primerjavi z učiteljicami razrednega pouka zelo zanimivo,

saj je 75 % učiteljic izbralo primer A. Tudi drugi primer se v primerjavi z učiteljicami

razrednega pouka zelo razlikuje. 97 % učiteljic se je odločilo za primer D, učenci 4. razreda

pa so se raje odločali za primer C (65 %). Pri paru z vzorcem z ravnimi črtami se je 65 %

anketiranih odločilo za primer E in 35 % za primer F. Med primeri vzorcev z mehkimi črtami

pa se je 29 % anketiranih odločilo za primer G in 71 % za primer H.  Če te rezultate

primerjamo z rezultati, prikazanimi v grafu 29, vidimo, da so tudi tu ravno obratni. Pri

predzadnjem paru (veliki vzorci) so se učenci raje odločali za primer I (75 %). Prav tako pa je

tudi pri zadnjem paru – za primer K se je odločilo 68 % anketiranih, medtem ko je primer L

izbralo le 32 % anketiranih.
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Kakšne vzorce (glede na motiv) bi učenci 5. razreda želeli na zavesah v učilnicah?

Graf 30: Odločitve učencev 5. razreda pri izbiri vzorcev zaves glede na motiv

Učenci 5. razreda so pri izbiri pri prvem primeru (enako kot učenci 4. razreda) deljenega

mnenja. 59 % petošolcev je izbralo primer A, 41 % pa primer B.  Zanimiv je podatek, da so se

učenci 5. razreda v drugem primeru (brez vzorca) odločali podobno kot učiteljice. 13 %

anketiranih je izbralo primer C in 87 % primer D. Kot smo že prej ugotovili pa so se

četrtošolci raje odločili za primer C. Pri tretjem paru, kjer so primeri vzorcev z ravnimi

črtami, ni večjih odstopanj med vsemi anketiranci. Učenci 5. razreda so se odločili za primer

E (59 %) in za primer F (41 %). Primer z mehkimi črtami ponovno kaže razlike v mnenju.

Mnenja se razhajajo med učiteljicami in učitelji razrednega pouka ter med vsemi anketiranimi

učenci skupaj. Učenci 5. razreda so (prav tako kot učenci 4. razreda) večkrat izbrali primer H

(80 %). Tudi predzadnji primer z velikim vzorcem kaže na podobne ugotovitve. Kar 95 %

učencev 5. razreda je izbralo primer I, le 5 % pa primer J.  Pri zadnjem primeru z drobnim

vzorcem pa se mnenja poenotijo. Enako kot učiteljice razrednega pouka in učenci 4. razreda

so tudi učenci 5. razreda raje kot vzorec L (36 %) izbirali vzorec K (64 %).

Zanimivo bi bilo, če bi naloga poleg izbire zahtevala tudi utemeljitev odločitve, saj bi tako

lahko preučevali tudi razloge za vsa odstopanja.
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Primerjava rezultatov 3. in 4. naloge

Izmed vseh barv, ki bi jih anketirani želeli na stenah svojih učilnic, smo izpostavili modro,

zeleno in rumeno barvo ter rezultate anketiranih, ki so izbrali te barve, primerjali z rezultati 4.

naloge, kjer so se morali odločati med primeri vzorcev, ki bi jih glede na motiv želeli imeti v

učilnici.

Modra

Graf 31: Odločitve anketiranih, ki si želijo učilnico modre barve, pri izbiri vzorcev zaves glede na motiv

Izmed vseh anketiranih si 1 (4 %) učiteljica razrednega pouka, 5 (16 %) učencev 4. razreda in

15 (22 %) učencev 5. razreda želi učilnico modre barve. Zanimiva so odstopanja, ki se

pojavijo pri določenih primerih. Niti ena izmed učenk 4. razreda se ni odločila za primera D

in F, nobena izmed učenk 5. razreda pa se ni odločila za primera G in J. Učenci pa se  niso

odločili za primera D in I (četrtošolci) ter primer J (petošolci). S strani učiteljic pa nikoli niso

bili izbrani primeri B, C, F, H, I in K.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A B C D E F G H I J K L

Učiteljice

Učenke 4. razred

Učenci 4. razred

Učenke 5. razred

Učenci 5. razred



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Jerneja Kebe: Barve v šolskem prostoru

65

Zelena

Graf 32: Odločitve anketiranih, ki si želijo učilnico zelene barve, pri izbiri vzorcev zaves glede na motiv

Izmed vseh anketiranih si 5 (17 %) učiteljic razrednega pouka (pri čemer smo združili zeleno

in svetlo zeleno barvo), 7 (23 %) učencev 4. razreda in 12 (18 %) učencev 5. razreda želi

učilnico zelene barve. Izmed četrtošolk se nobena ni odločila za primera D in G. Izmed

četrtošolcev pa se je za vsak primer odločil vsaj eden, enako velja za petošolce. Petošolke pa

se niti enkrat niso odločile za primera C in G. Če primerjamo grafa 32 in 33, ugotovimo, da

učiteljice, ki si želijo učilnico zelene barve, niso izbrale primerov B, C, H, I in L.
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Rumena

Graf 33: Odločitve anketiranih, ki si želijo učilnico rumene barve, pri izbiri vzorcev zaves glede na motiv

Izmed vseh anketiranih si 7 (23 %) učiteljic razrednega pouka, 3 (10 %) učenci 4. razreda in

10 (15 %) učencev 5. razreda želi učilnico  rumene barve. Nihče izmed dečkov iz 4. razreda

ne bi želel učilnice  rumene barve. Učenke 4. razreda nikoli niso izbrale primerov C, F in L.

Učenke 5. razreda pa nikoli niso izbrale primerov C in J, učenci 5. razreda se niso odločili za

primere A, H, J in L. Zanimiva je primerjava grafov 32 in 33, saj se nobena izmed učiteljic ni

odločila za primere B, C in H. Medtem ko pri grafu 34 vidimo, da se izmed omenjenih

primerov učiteljice niso odločile za primer C. Torej se izmed vseh učiteljic nobena nikoli ni

odločila za primer C. Razlago lahko najdemo v barvi. Menimo, da se učiteljice niso odločile

za primer B, saj je v primerjavi s prvim bolj droben in šablonski. Pri primeru H sklepamo, da

so jih bolj privabile mehke in tanjše linije primera G, ki so tudi manj opazne.

Ko primerjamo vse tri grafe (graf 32, graf 33, graf 34), opazimo, da med izbiro želene barve

učilnice in izbiro primerov vzorcev obstajajo povezave. Učenke 4. razreda, ki bi si želele

učilnico modre ali zelene barve, niso nikoli izbrale primera D, tiste, ki bi želele učilnico

rumene barve, pa so ga izbrale. Učenke 4. razreda, ki bi si želele učilnico modre ali rumene

barve, se niso nikoli odločile za primer F, tiste, ki si želijo zeleno učilnico, pa so se odločile

za ta odgovor. Enak vzorec lahko opazimo pri učenkah 5. razreda. Tiste, ki bi si želele

učilnico modre ali zelene barve, niso izbrale vzorca G, tiste, ki bi si želele rumeno učilnico, pa

so ga izbrale. Enako kot četrtošolke se tudi petošolke, ki si želijo modro ali rumeno učilnico,
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niso odločile za isti primer vzorca (J). Pri petošolkah lahko opazimo povezavo tudi med

zeleno in rumeno barvo. Tiste, ki bi si želele učilnico zelene ali rumene barve, niso izbrale

vzorca C, medtem ko so tiste, ki bi si želele učilnico modre barve, ta primer izbrale. Povezavo

med izbiro vzorca in barvo učilnice opazimo tudi pri petošolcih. Tisti, ki bi si želeli učilnico

modre ali rumene barve, niso izbrali primera J.  Izmed petošolcev se je vedno vsaj eden

odločil za vsak primer. Med četrtošolci si nihče ne želi učilnice rumene barve. Izmed tistih, ki

si želijo zeleno učilnico, pa ni nikogar, ki se niti enkrat ne bi odločil vsaj za en primer. Tisti,

ki bi si želeli modro učilnico, se nikoli niso odločili za primera D in I.

Na podlagi prikazanih podatkov lahko ugotovimo, da se med vzorci in barvami kažejo

nekakšne povezave. Izbira barve o nas pove več, kot si mislimo. Po navadi izbiramo barve, ki

nas privlačijo, so povezane z našo naravno obarvanostjo, se skladajo z našo energijo (povzeto

po: Chiazzari, 2000). Menimo, da lahko iz analize grafov razberemo, da enako velja za izbiro

vzorcev, ki je definitivno pogojena z izbiro barve.

Kakšne vzorce (glede na barve) bi učiteljice razrednega pouka želele na zavesah v

učilnicah?

Zaradi nazornejšega prikaza podatkov smo tudi pri tej nalogi vzorce poimenovali s črkami.

M = N = O = P =

R = S = T = U =

Tudi ti vzorci so bili razdeljeni v skupine, in sicer: svetlo na temnem (M, N), temno na

svetlem (O, P), sorodne barve – odtenki (R, S) in kontrasti – vijolično-rumen in zeleno-rdeč

(T, U). Vsak anketirani je moral izbrati iz vsake skupine po en primer, npr.: izbiral je med M

in N, med O in P, R in S ter T in U.
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Graf 34: Odločitve učiteljic razrednega pouka pri izbiri vzorcev zaves glede na motiv

Učiteljice razrednega pouka so vzorce zaves (glede na barve), ki bi jih želele imeti v učilnici,

izbrale takole: 53 % se jih je odločilo za vzorec M in 47 % za vzorec N. Pri drugi skupini se je

kar 70 % anketiranih odločilo za vzorec P, le 30 % pa za vzorec O. Sklepamo, da je rezultat

takšen zato, ker je vzorec O geometričen, medtem ko je vzorec P bolj razgiban oziroma ima

mehkejše linije in prijetneje vpliva na naše počutje. Med sorodnimi barvami oziroma vzorci

glede na odtenke je največ anketiranih izbralo vzorec E (63 %), vzorec F je izbralo 27 %

anketirancev. Velik razpon je opaziti tudi med vzorcema T in U. Kar 80 % anketiranih se je

odločilo za vzorec T (vijolično-rumen vzorec), medtem ko je le 20 % anketiranih izbralo

vzorec U (zeleno-rdeč vzorec).
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Kakšne vzorce (glede na barve) bi učenci 5. razreda želeli na zavesah v učilnicah?

Graf 35: Odločitve učencev 5. razreda pri izbiri vzorcev zaves glede na motiv

Izmed vseh anketiranih jih je 59 % izbralo vzorec M, 41 % pa se jih je odločilo za vzorec N.

Pri drugem paru vzorcev ponovno opazimo večji razpon – 75 % anketiranih se je odločilo za

vzorec P, medtem ko je 25 % anketirancev izbralo vzorec O. Pri tretjem paru vzorcev se jih je

54 % odločilo za vzorec R in 46 % za vzorec S. Zadnji par vzorcev ponovno prikazuje velik

razpon med odgovori – 84 % anketiranih je izbralo vzorec T in 16 % vzorec U.
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Kakšne vzorce (glede na barve) bi učenci 4. razreda želeli na zavesah v učilnicah?

Graf 36: Odločitve učencev 4. razreda pri izbiri vzorcev zaves glede na motiv

Izmed vseh anketiranih jih je 65 % izbralo vzorec M, 35 % pa vzorec N. Pri drugem paru se

rezultat podatkov, pridobljenih med četrtošolci, razlikuje od rezultatov, pridobljenih med

učiteljicami razrednega pouka in med petošolci. Pri slednjih je razpon med odgovori zelo

velik, tu pa je skoraj izenačen. 45 % jih je izbralo vzorec O in 55 % vzorec P. Pri paru

sorodnih barv (odtenkov) se je 39 % anketiranih odločilo za prvi vzorec (R), 61 % pa za drugi

vzorec (S). Rezultat, prikazan za zadnji par – kontrasti, pa je tudi pri tem grafu enak kot pri

prejšnjih. Razpon med vzorcema T in U je ogromen. 81 % anketiranih je izbralo vzorec T

(vijolično-rumen) in 19 % vzorec U (zeleno-rdeč).
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10 SKLEP

Dr. Anton Trstenjak je v knjigi Človek in barve zapisal: »Naše življenje se tako rekoč koplje v

morju svetlobe in barv. Ves vidni svet se človeku prikazuje le po svetlobi in barvi.«

Že od nekdaj me barve zelo privlačijo. Rada sem obkrožena z živimi barvami in zelo rada v

naravi opazujem sto in en odtenek, ki nam ga pričarajo pomlad, poletje, jesen ter zima. Moje

navdušenje nad barvami me je privedlo do diplomskega dela o barvah. Želela sem se poglobiti

v pomen barv, ki me obkrožajo, zanimal me je njihov vpliv na naše življenje. Barve so

povsod okoli nas. Spremljajo nas doma, v službi, v šoli, na sprehodu itn., vedno na nas

puščajo nekakšen pečat.

Menim, da je izbira barv v domu, na delovnem mestu in še posebej v šoli zelo pomembna, saj

lahko z njimi izboljšamo naše počutje, našo zbranost, aktivnost, energijo, vse to pa vpliva na

kvaliteto dela. Kot študentka razrednega pouka sem tekom študija obiskala ogromno učilnic.

V nekaterih sem se počutila odlično, v nekaterih malo manj, nekatere pa me nikakor niso

privlačile. Ko sem se vprašala zakaj, sem ugotovila, da ima velik vpliv barva učilnice,

svetloba, ki jo obdaja, in tudi okrasitev same učilnice. Šele takrat, ko sem začela prebirati

gradivo, sem ugotovila, kako premišljeno se moramo odločiti za barvo in njene odtenke.

Vsaka stena s svojo barvo ima svoje sporočilo in nalogo. Tako je npr. »naloga« prve stene, v

katero gledajo učenci, da jih umirja in vpliva na njihovo zbranost, »naloga« zadnje stene, v

katero gleda učitelj in je bolj živega odtenka, pa je, da učitelju daje energijo in ga aktivira.

Tudi ostale stene imajo svoje »naloge«.

V empiričnem delu nas je zanimalo kakšen vpliv na počutje imajo rumena, rdeča, modra,

zelena, oranžna, rožnata, vijolična, rjava, bela, črna, siva in bež barva. Raziskavo smo izvedli

med učiteljicami razrednega pouka in med učenci 4. ter 5. razreda. Ugotovili smo, da rumena

barva v prostoru vzbuja največ pozitivnih občutkov. Anketirani so tudi rdečo v prostoru

označili kot pozitivno barvo, kar nas je presenetilo, saj je rdeča v preveliki količini lahko

nadležna. Seveda je vse pogojeno z odtenki in svetlobo v prostoru. Glede modre barve so

mnenja deljena. Nekaj anketiranih jo občuti kot pozitivno, nekaj pa kot negativno barvo. Kot

zelo pozitivna barva je bila sprejeta tudi zelena, ki spominja na naravo in v nas vzbuja

pomirjujoče, pozitivne občutke. Zelo zanimivi so rezultati, ki so bili pridobljeni za oranžno
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barvo. Le-ta je pri učencih 4. in 5. razreda sprejeta kot barva, ki vzbuja pozitivne občutke,

učiteljice razrednega pouka pa jo zaznavajo kot negativno barvo. Pri rožnati barvi v prostoru

se vsi strinjajo, da v nas vzbuja pozitivne občutke, povezane z ljubeznijo. Prav tako tudi

vijolično v večini občutijo kot pozitivno barvo. Rjava v prostoru na vse anketirane vpliva

negativno. Glede bele barve so občutki deljeni. Črna in siva v prostoru pa pri vseh anketiranih

vzbujata negativne občutke. Ti dve barvi sta veliko bolj primerni v manjših količinah, kot

dekoracija. Bež barva pa v anketirancih vzbuja prijetne, pozitivne občutke.

Najpogostejša barva učilnic je rumena. Rumena barva je pozitivna barva, ki v nas vzbuja

prijetne in vesele občutke. Spodbuja našo aktivnost in koncentracijo, ohranja budnost ter

spodbuja možgane k dejavnosti. Glede želja, vezanih na barvo učilnice, so mnenja različna.

Učiteljice razrednega pouka so želje uskladile s karakteristikami barv. Medtem ko so učenci

4. in 5 razreda najpogosteje izbirali barve, ki so jim najljubše.

Po analizi vseh nalog se poraja vprašanje: za koga urejamo učilnico? Za učitelje ali učence?

Glede na pridobljene rezultate smo lahko glede določenih barv in vzorcev opazili razhajanja v

občutkih ter mnenjih. V raziskavi smo pred seboj imeli tri skupine: učiteljice, četrtošolce in

petošolce. Vsaka skupina je različne barve doživljala svojemu starostnem obdobju primerno,

zato tudi prihaja do razhajanj. Zagotovo je potrebno pogledati obe strani in najti najbolj

optimalno rešitev za opremljanje učilnice. Izbira barve učilnice je zelo pomembna, saj vpliva

na ogromno dejavnikov. Najpomembnejši je vpliv na naše počutje. Pomembno je, da nas

barva pomirja, da se ob njej počutimo prijetno in se posledično v učilnici radi zadržujemo, da

nas aktivira ter spodbuja k razmišljanju. Posredno pa imajo barve vpliv tudi na naše zdravje.



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Jerneja Kebe: Barve v šolskem prostoru

73

11 LITERATURA IN VIRI

Butina, M., (2000). Mala likovna teorija. Ljubljana: Debora.

Chiazzari, S., (2000). Barve. Ljubljana: Slovenska knjiga, d.o.o.

Drew, J. T., Meyer, S. A., (2003). Color Management – A Comprehensive Guide. Mies: Roto

Vision SA.

Kladnik, R., (1998). Energija, toplota, zvok, svetloba. Fizika za srednješolce 2. Ljubljana:

DZS.

Meerwein, idr., (2007). Color – communication in Architectural Space.

Mueller, C. G., (1970). Svetloba in vid. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Poore, J., (1994). Interior Color by Design. Gloucester: Rockport Publishers, Inc.

Starmer, A., (2010). Barvne sheme. Naučite se z barvnimi kombinaciji ustvariti prijetno

okolje. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije

Šuštaršič, N. idr., (2004). Likovna teorija. Učbenik za umetniške gimnazije likovne smeri od

1. do 4. Letnika. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Trstenjak, A., (1996). Psihologija barv. Ljubljana: Inštitut Antona Trstenjaka.

Vodnik, A., (1998). Tekstilni vzorci v srednjeveškem stenskem slikarstvu na Slovenskem.

Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Whelan, B. M., (1995). Barvna harmonija 2. Priročnik za ustvarjanje kreativnih barvnih

kombinacij. Ljubljana: Softproject, d. o. o.

Wong, W., (1988). Principles of Color Design. New York: Van Nostrand Reinhold Company

Inc.



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Jerneja Kebe: Barve v šolskem prostoru

74

Elektronski viri:

O barvah: <http://www.risancki.si/nasveti/barve.html>. (Dostop 12. 4. 2012.)
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12 PRILOGE

PRILOGA A: Anketni vprašalnik, ki smo ga izvedli med učenci 4. in 5. razreda

Spoštovani, moje ime je Jerneja Kebe in sem absolventka razrednega pouka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Sem v procesu pisanja

diplomske naloge z naslovom Barve v šolskem prostoru. Pred Vami je kratka anketa o vplivu barv v prostoru na Vaše počutje. Anketa je

anonimna,  podatki bodo uporabljeni le v raziskovalne namene.

BARVE V ŠOLSKEM PROSTORU

Spol: M/Ž Starost: ____ let

Razred, ki ga obiskuješ: _____

1. S križcem označi, kako bi se počutil/-a, če bi bil/-a v prostoru, ki bi bil pobarvan z barvo,

navedeno v tabeli.

Odgovor označi z X

Veselo

Žalostno

Srečno

Nesrečno

Prijetno

Neprijetno

Pomirjeno

Vznemirjeno

Energično

Utrujeno

Svobodno

Utesnjeno

Zbrano

Zmedeno

Samozavestno

Nesamozavestno

Drugo (dopiši)

_____________
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2. Kakšne barve je vaša učilnica? __________________________________

3. Kakšne barve učilnico bi si želel/-a? Zakaj ravno to barvo?

___________________________________________________________________________

_________________________________________

4. Pri vsaki točki izberi vzorec, ki bi ga (glede na motiv) želel/-a imeti na zavesah v učilnici.

I. a) b) II. a) b)

III. a) b) IV. a) b)

V. a) b) VI. a) b)

5. Pri vsaki točki izberi vzorec, ki bi ga (glede na barve) želel/-a imeti na zavesah v učilnici.

II. a) b) II. a) b)

III. a) b) IV. a) b)



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Jerneja Kebe: Barve v šolskem prostoru

77

PRILOGA B: Anketni vprašalnik, ki smo ga izvedli med učiteljicami razrednega pouka

Spoštovani,  moje ime je Jerneja Kebe in sem absolventka razrednega pouka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Sem v procesu pisanja

diplomske naloge z naslovom Barve v šolskem prostoru. Pred Vami je kratka anketa o vplivu barv v prostoru na Vaše počutje. Anketa je

anonimna, podatki bodo uporabljeni le v raziskovalne namene.

BARVE V ŠOLSKEM PROSTORU

Spol: M/Ž Starost: ____ let

Del. doba: _____ let Razred, ki ga trenutno poučujete: _____

1. S križcem označite, kako bi se počutili, če bi bili v prostoru, ki bi bil pobarvan z barvo,

navedeno v tabeli.

Odgovor označi z X

Veselo

Žalostno

Srečno

Nesrečno

Prijetno

Neprijetno

Pomirjeno

Vznemirjeno

Energično

Utrujeno

Svobodno

Utesnjeno

Zbrano

Zmedeno

Samozavestno

Nesamozavestno

Drugo (dopiši)

____________
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2. Kakšne barve je vaša učilnica? __________________________________

3. Kakšne barve učilnico bi si želeli? Zakaj ravno to barvo?

___________________________________________________________________________

_________________________________________________

4. Pri vsaki točki izberite vzorec, ki bi ga (glede na motiv) želeli imeti na zavesah v učilnici.

IV. a) b) II. a) b)

III. a) b) IV. a) b)

V. a) b) VI. a) b)

5. Pri vsaki točki izberite vzorec, ki bi ga (glede na barve) želeli imeti na zavesah v učilnici.

I. a) b) II. a) b)

III. a) b) IV. a) b)


