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Izvleček 

 

Vloga, ki jo imajo barve v naših življenjih, je veliko večja, kot si morda večina izmed nas 

predstavlja. Okolje, v katerem živimo, je sestavljeno iz različnih barv in z njihovimi odtenki. 

Ko spoznamo pomene barv in njihov vpliv na duševno in telesno počutje, znamo tudi bolje 

izbrati prave barve in odtenke za naša oblačila, dom in delovno okolje, kar nam prinese želeno 

počutje. V diplomskem delu smo z raziskavo želeli ugotoviti, kako barve v šolskem prostoru 

vplivajo na počutje učencev v osnovni šoli. Cilji raziskave so bili ugotoviti, ali imajo barve v 

razredu vpliv na počutje učencev ter kako se bodo rezultati ankete razlikovali glede na spol in 

kako glede na starost. Osnovne šole, ki so pri anketi sodelovale, so manjše mestne šole in 

podeželske šole. Ankete sem razdelila v 2., 3., 4., in 5. razrede na osnovnih šolah. Rezultati so 

pokazali, da je učencem najbolj všeč modra barva, najmanj pa rjava. Prevladujoča barva v 

njihovih domovih in sobah je največkrat bela barva. Barvi, ki prevladujeta na njihovih 

oblačilih, sta najpogosteje črna in modra. Prevladujoča barva v njihovih razredih je bela. 

Učenci so svoje počutje ocenili z oceno zelo slabo v razredu, kjer prevladuje siva, z oceno 

slabo v razredu, kjer prevladuje rjava, z oceno dobro pa v razredu, kjer prevladuje bela barva. 

Z oceno zelo dobro so ocenili počutje v razredu s prevladujočo oranžno barvo in z oceno 

odlično počutje v razredu s prevladujočo modro barvo.  

 

Ključne besede: barva, šolski prostor, svetloba, vpliv barv na počutje, anketa 
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Abstract 

 

The role that colours have in our lives is far greater than most of us might imagine. 

Environment in which we live is composed of different colours and their shades. When we are 

aware of the meaning of colours and their impact on mental and physical well-being, we can 

also better choose the right colours and shades for our clothing, home and work environment 

which would bring us the desired feelings. With this thesis we researched how colours in the 

school environment affect the well-being of pupils in elementary schools. The objectives of 

the research were: to determine whether the colours in the classrooms have impact on the 

well-being of students; if the survey results would differ significantly by gender in the first 

section and if they would be similar in the second section; if the survey results would be 

similar by the age of pupils. Elementary schools that participated in the survey are smaller 

urban schools and rural schools. Surveys were given to grades 2, 3, 4 and 5 in elementary 

schools. The results showed that pupils preferred the colour blue the most and brown the least. 

The predominant colour in their homes and rooms is mostly white. Colours that dominate 

most of their clothing are black and blue. The predominant colour in their classrooms is white. 

Pupils evaluated their well-being with a rating of very poor in a classrooms dominated by 

gray colour, with a rating of poor in classrooms dominated by brown colour and with a rating 

of good in the classrooms dominated by white colour. With a rating of very good pupils 

evaluated their well-being in classrooms with a predominant orange colour and a rating of 

excellent in the classrooms with a predominant blue colour. 

 

Keywords: colour, school space, light, colour impact on the well-being, survey 
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Uvod 

 

Barve se nam v življenju prikazujejo v neštetih različnih oblikah in pojavih. Človek zmore s 

prostim očesom zaznati vsaj 2000 različnih odtenkov. Celotno sliko in sinergijo prostora nam 

ustvarijo kombinacije različnih barv. Dejstvo je, da dobivamo okoli 87 % vseh čutnih vtisov 

preko barvnega sveta. Človek barve uporablja in preko njih izraža samega sebe. 

 

Barve imajo v našem življenju zelo pomembno vlogo, saj neposredno vplivajo na naše 

počutje in razpoloženje. Vsak od nas ima lasten spekter priljubljenih barv in barv, ki mu ne 

odgovarjajo. Posledično barvitost sveta okoli nas vpliva na naše počutje. Doživljanje barv pa 

je odvisno od več različnih dejavnikov: nianse barve, vrste svetlobe (dnevna ali umetna, 

intenzivna ali medla …), našega splošnega počutja, biološkega ritma itd. (Vir: 

http://www.soncne-barve.si/slo/dodatne-informacije/barve-in-njihov-vpliv-na-prostor/vpliv-

barv-na-pocutje, pridobljeno: 1.4. 2013). 

 

Z razlogom, da nas različne barve res obdajajo na vsakem koraku, tako v naravi kot tudi v 

prostorih, ki si jih ustvarjamo sami, sem med praksami, ki sem jih skozi celoten študij 

opravljala na različnih osnovnih šolah, opazila tudi precej zanimivih barvnih kombinacij v 

šolskih prostorih. Zdelo se mi je zanimivo, da ima vsaka osnovna šola svoj značaj, ki ga kaže 

tudi s tem, kakšne barve se v ustanovi pojavljajo.  

 

Spoznala sem večje osnovne šole v mestih, kot tudi manjše in podružnične šole na vaseh. 

Naletela sem na osnovne šole, v kateri so prevladovale zelo umirjene barve, kot tudi na 

osnovne šole z  bolj drznimi kombinacijami in živahnimi močnimi barvami. Ker sem te 

razlike opazila, sem se odločila za bolj natančno analizo. Zanimalo me je predvsem, kakšne 

barve prevladujejo v šolskih prostorih in kakšen je njihov vpliv na počutje učencev.  
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1 Kaj je barva? 

 

Na spletni strani Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša (Vir: http://bos.zrc-

sazu.si/sskj.html, pridobljeno: 10. 3. 2013) je objavljena definicija barve, ki pravi, da je barva 

lastnost predmeta, katero očesu posreduje svetloba, ki jo telo seva, odbija ali prepušča. 

 

Bela sončna svetloba je zmes vseh spektralnih barv, to so barve, ki nastanejo pri razklonu 

belega žarka skozi optično prizmo. Predmete vidimo pestro obarvane zato, ker ti nekatere 

spektralne barve vpijejo, druge pa jih odbijajo. Za primer vzemimo limono, ki jo vidimo 

rumene barve zato, ker pretežno odbija svetlobo tistega dela spektra, ki zbuja vtis rumene 

barve, druge svetlobe pa vpija (Šuštaršič, 2004). 

 

Isaac Newton (1642─1727) je bil prvi, ki je trdil, da barve izvirajo iz svetlobe. Odkril je 

namreč, da je svetloba sestavljena iz več različnih barv. To je odkril tako, da je usmeril 

sončno svetlobo skozi prizmo. Na drugi strani se je prikazala mavrica v sedmih barvah, in 

sicer v rdeči, oranžni, rumeni, zeleni, cijansko modri, temnomodri in vijoličasti. To je bilo 

Newtonovo pomembno odkritje, saj ga uporabljajo še danes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Bela sončna svetloba usmerjena skozi prizmo (Zorko V., Vir: 

http://www2.arnes.si/~gljsentvid10/optika.html, pridobljeno: 20. 8. 2012) 
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Njegove raziskave pa je nadaljeval tudi Thomas Young (1773─1829). Ugotovil je, da belo 

svetlobo sestavljajo le tri mavrične barve, in sicer rdeča, zelena in modra. Te tri barve 

imenujemo primarne barve. Na osnovi njegovega dela pa je Herman Von Helmholtz 

(1821─1894) razvil teorijo, da človeško oko vidi barve kot mešanico rdeče, zelene in modre 

svetlobe. To teorijo so splošno sprejeli. Dojemanje barve predmetov se oblikuje v naših 

možganih kot koda različnih odmerkov rdeče, zelene in modre barve. 

 

Ewald Hering pa je nasprotoval tej teoriji in je trdil, da njegov model bolje opiše človeško 

dojemanje barv. Hering trdi, da mora biti tudi rumena primarna barva, saj jo človeško oko 

poleg rdeče, zelene in modre zaznava kot neodvisno barvo. Tako je leta 1879 razvil barvni 

krog s štirimi primarnimi barvami (Starmer, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 2: Heringov barvni krog (Starmer, 2006) 
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V zgodovini barvne teorije so si številni raziskovalci prizadevali, da bi barve razvrstili po 

sistemu, ki bi omogočal njihovo označevanje in jih v barvnih telesih določal glede na njihove 

lastnosti in medsebojne kontraste. Vsaka barva ima tri dimenzije: barvnost, svetlost in 

nasičenost. Barve, ki so si v barvnem krogu nasprotne, imenujemo komplementarne barve. 

 

Čiste barve v polni barvni moči v spektru označuje njihova 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 itn. 

 

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

imata lahko isti barvni odtenek, toda različno barvno svetlost; glede na barvno svetlost ločimo 

temnomodro od svetlomodre, temnordečo 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 vijoličasta najtemnejša barva v barvnem 

krogu. 

 

Svetlostno stopnjo posamezne barve lahko spremenimo z dodajanjem svetlejše ali temnejše 

barve. Če dodajamo pestri barvi svetlejšo oz. 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 

tudi 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.  

 

Učinek svetlosti barve je odvisen tudi od osvetlitve barvne ploskve ter od barv sosednjih 

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

poleg temnejše barve ali pa temnejša v družbi svetlejše barve. 

 

Tretja dimenzija barve je njena nasičenost ali saturacija. 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 barve. Vmesne stopnje imajo enako 

vrednost svetlosti in so enake po barvnosti, a se razlikujejo po nasičenosti oz. barvni moči. 

Nasičenost barve lahko zmanjšamo z dodajanjem bele, črne, sive ali komplementarne barve. 



 

 12 

 

Učinek nasičenosti barve je odvisen od sosednje barvne ploskve oziroma od barve ozadja, na 

katerem se barvna ploskev nahaja. Vsaka barva je lahko videti barvno močna (poleg drugega, 

kromatsko šibkega tona) ali pa barvno šibka (v družbi bolj nasičene barve). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Shema barvnega telesa – stopnjevanje treh dimenzij barve v barvnem telesu (Šuštaršič, 2004) 

 

 

Barva je ime za barvni vtis, ki nastane, ko svetloba z določeno valovno dolžino draži 

fotoreceptorje mrežnice v očesu. Ti receptorji se odzivajo na specifične svetlobne valove. 

Informacija o določeni barvi potuje po vidnem živcu kot živčni impulz naprej do 

možganskega središča za zaznavanje barv, tam pa nastane subjektivni občutek za določeno 

barvo. Svetlobo, ki povzroči dražljaj, lahko sicer natančno izmerimo s fotometrom ali 

spektrometrom, vendar pa občutka ni mogoče izmeriti z nobeno merilno napravo. Barva je 

tako subjektivni pojav, ki je odvisen od fizikalnih, fizioloških in psiholoških dejavnikov 

(Šuštaršič, 2004). 
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2 Spoznajmo barve 

 

V življenju smo ves čas obkroženi z različnimi barvami. Določene barve pri ljudeh 

povzročajo močne čustvene odzive, zato moramo biti pri uporabi določenih barv v prostoru 

precej previdni. Nekatere barve nas poživljajo in nas napolnijo s pozitivno energijo, druge nas 

pomirjajo in sproščajo, spet tretje pa nas žalostijo in vznemirjajo. S premišljeno uporabo 

svetlobe lahko vzpodbudimo ali umirimo razpoloženje v določenem prostoru.  

 

Barve imajo moč, saj vplivajo na naše razpoloženje. Pri tem je osebni odnos do barv vsakega 

posameznika odvisen od številnih dejavnikov, kot so njegov značaj, starost, spol, 

razpoloženje, moda ... Vsak od nas ima svoj spekter priljubljenih barv, ki izražajo njegovo 

osebnost in vplivajo na počutje. Doživljanje barv je tako odvisno od naše naklonjenosti do 

posameznih barv, vrste in intenzivnosti svetlobe (dnevna ali umetna svetloba, intenziteta 

osvetljenosti prostora) ali biološkega ritma (barve zjutraj doživljamo drugače kot zvečer). 

(Vir: http://www.jub.si/svetovalnica/barvni-navdih/teorija/psihologija-barv-in-barve-v-

prostoru, pridobljeno: 10. 3. 2013) 

 

 

2.1 Bela 

 

Bela v fizikalnem smislu sploh ni barva, saj se skozi prizmo brezbarvna svetloba razbije v 

celotni barvni spekter. Vendar pa belih stvari ne doživljamo kot brezbarvne. Bela barva 

ponazarja predajo – bela zastavica. Bela barva je uporabljena tudi na različnih religioznih 

upodobitvah. Predstavlja simbol vere in božanskosti. Bele živali ponazarjajo bogove. Tako so 

bele ptice ponavadi predstavljene kot prenašalke božjih sporočil ali pa kot prinašalke sreče. 

Bela barva je simbol popolnosti, dobrote, pozitivnosti. Simbolizira pa tudi lahkotnost, nežnost 

in milino. Je najsvetlejša med barvami (Kovačev, 1997). 

 

 

2.2 Rumena 

 

Rumeno barvo ljudje največkrat povezujemo s soncem in tako nam simbolizira svetlobo, 

vedrino ter optimizem. Rumena barva ima tudi pomembno lastnost, in sicer komunikativnost. 
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V antični mitologiji je rumena barva ponazarjala Hermesa, božjega prenašalca sporočil. Prav 

zato še danes rumeno barvo uporabljamo pri barvanju poštnih nabiralnikov. Zaradi notranjega 

žarenja, ki je zajeto v njej, seva rumena prek površin, ki jih prekriva, jih optično poveča in 

dela lažje. Rumena barva namreč velja za najlažjo med kromatskimi barvami. Rumena barva 

med drugimi velja tudi za barvo zrelosti. Rumena barva spodbuja motorično dejavnost 

(Kovačev, 1997). 

 

 

2.3 Oranžna 

 

Oranžno barvo se največkrat povezuje s plamenom. Simbolizira veselje, zrelost in rast. 

Oranžna barva spada med najmanj priljubljene barve. Z oranžno barvo povezujemo vsiljivost 

in ekstravertiranost - usmerjenost navzven. Oranžna barva naj bi skupaj z rumeno in rdečo 

predstavljala veselje in bogastvo. Številni moderni slikarji uporabljajo oranžno barvo kot 

barvo veselja do življenja (Kovačev, 1997). 

 

 

2.4 Rdeča 

 

Rdeča barva prinaša poživitev. Ukvarjanje z rdečo barvo naj bi ogrelo kri. Rdeča barva 

spodbuja krvi obtok v arterijah. Vse od starih Egipčanov dalje, rdeča barva pomeni zaščito 

pred ognjem. To je v današnjem času še veljavno, saj so gasilni aparati in gasilski avtomobili 

še vedno rdeče pobarvani. Psihologi pa rdečo barvo priporočajo za lajšanje tesnob, saj pomeni 

samozaupanje (Vollmar, 1997). 

 

 

2.5 Zelena 

 

Zelena barva v prvi vrsti predstavlja barvo rastlinja, zato jo večinoma povezujemo z naravo. 

Predstavlja tudi življenje. Zelena barva ima tudi učinek pomirjanja in zbuja občutek gotovosti. 

Je najbolj nevtralna med kromatskimi barvami. Na živčni sistem deluje zelo pomirjajoče. Je 

namreč hipnotična barva (Kovačev, 1997). 
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2.6 Modra 

 

Modro barvo največkrat povezujemo z daljavo in neskončnostjo. Z oddaljevanjem skoraj vsi 

predmeti dobijo nekoliko modrikast odtenek, saj jih postopno prekrijejo zračne plasti.  

Fiziološka učinka modre barve sta predvsem njen prijeten in miren značaj. Posebno ugodna je 

modra svetloba, ki omogoča dobro koncentracijo. Problem nastopi ob daljši izpostavljenosti 

takšni svetlobi, saj lahko oseba hitro zapade v sanjavost. Po mnenju nekaterih strokovnjakov 

naj bi modra barva umirjala delovanje srca in zmanjševala ritem dihanja (Kovačev, 1997). 

 

 

2.7 Rjava 

 

Rjava barva spada med najmanj priljubljene barve, vendar pa kot barva notranje opreme 

deluje estetsko. V naravi se pojavlja zelo pogosto. Simbolizira zemljo, materinstvo. Pogosto 

je tudi dominantna barva ženske mode. Rjava barva ni posebej cenjena. V zgodovini je bila 

rjava barva, barva cenenih oblačil. Rjava je bila tudi polt revnih poljskih delavk, ki so bile 

pretirano izpostavljene soncu. Zagorela polt je bila v preteklosti znamenje neplemenitosti in 

revščine. Šele po drugi svetovni vojni je postala zagorela, rjava, polt estetski ideal (Kovačev, 

1997). 

 

 

2.8 Siva 

 

Siva je najmanj izrazita med vsemi barvami. Gre za kombinacijo bele in črne barve. Je 

mračna in motna barva, v kateri je popolnost bele barve zamazana, moč črne pa oslabljena. 

Povezujemo jo s skrbjo in dolgočasjem. V naravi se čisti sivi toni pojavljajo zelo redko. Sivo 

nebo deluje moreče, siva megla pa nam onemogoča jasno videnje cilja in nam zadržuje korak. 

Siva je barva starosti in starih ljudi, saj na starost ljudje osivimo. Simbolizira tudi 

staromodnost (Kovačev, 1997). 
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2.9 Črna 

 

Črna barva pomeni odsotnost svetlobe. Največkrat jo povezujemo s temo in umazanijo. 

Povezujemo jo z negativnimi lastnostmi. V krščanstvu črna barva simbolizira smrt in 

žalovanje, zato črna oblačila nosijo žalujoče osebe. Danes črna oblačila predstavljajo 

elegantnost. Eleganca je mešanica imenitnosti, naravnosti, skrbnosti in preprostosti. S 

pridevnikom »črn« najpogosteje označujemo dejavnosti, ki so prepovedane (delo na črno, črn 

denar in črna borza) (Kovačev, 1997). 

 

 

2.10 Vijoličasta 

 

Vijoličasta barva nastane kot mešanica rdeče in modre barve. Simbolizira dvoumnost, 

nepredmetnost in negotovost. Pri vijolični barvi je najmanj jasno, katera barva prevladuje – 

rdeča ali modra, zato je to barva spremenljivosti, varljivosti in nezvestobe. Vijoličasta se v 

naravi pojavlja zelo redko. Zanimiva je podobnost med izrazoma »vijoličast« in »nasilje«. 

»Viola« je namreč latinski izraz za vijolico, »violentia« pa pomeni nasilje, silo, moč. Ta 

podobnost se je kazala že v antiki, ko je bila vijolična, barva bogatih oblastnikov. Bila je 

redka in dragocena in tako dostopna le vladarjem (Kovačev, 1997). 

 

  

3 Barve v šolskem prostoru 

 

Barve dajo vsakemu prostoru poseben žar, prav tako tudi razredom po osnovnih šolah. 

Obstaja nešteto barvnih možnosti, ki se po razredih pojavljajo. Tako od različnih barv na 

stenah, stropih oz. tleh, pa vse do barv pohištva in šolske opreme. Vse skupaj pa tvori neko 

harmonijo oz. kontraste, ki so edinstveni za posamezen razred.  

 

Šola je institucija, kjer posameznik dobi pedagoški temelj za univerzitetno izobrazbo in 

kasneje za službeno kariero. Šole delujejo v okviru možnosti družbe, družbenih vidikov, 

ustave države, pedagoških ciljev. Kljub novim smernicam, da naj bi bile šole bolj prilagojene 

za vsakega posameznika, je to pri načrtovanju pogosto zanemarjeno. Šolski sistemi delijo 

učence po razredih glede na njihovo starost povsod po svetu, od osnovne šole do srednje šole. 
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Izobraževalni cilji in pedagoške metode so ključnega pomena za oblikovanje šole. Ko otroci 

začnejo s šolanjem, mora biti formalno izobraževanje temelj, vendar pa mora vsebovati tudi 

vidik socializacije. 

 

Glavna težava je, ko šola poskuša zadovoljiti interese vseh otrok, pri tem pa naleti na 

navzkrižja interesov med: 

- osredotočenostjo na potrebe posameznika ter med izpolnjevanjem standardiziranih šolskih 

zahtev, 

- razlikami med učenci v njihovem predznanju in med stopnjo njihovega razvoja ter med 

temeljnim ciljem izobraževanja, 

- pedagoškim poslanstvom ter med zahtevami in obveznostmi družbe. 

 

Razvojni psihologi poudarjajo, da morajo otroci, zlasti v svojih prvih letih šole, svet 

raziskovati neposredno prek čutil in čustev. Neposreden osebni interes in udeležba čutil igra 

pomembno vlogo v učnem procesu. 

 

Skozi zgodovino pedagogike je bilo večkrat poudarjeno, da je povezava med učnim 

prostorom in učenjem zelo pomembna. To so poudarjali predvsem Johann Heinrich 

Pestalozzi, Peter Petersen, Hermann Lietz, Claude Freinet, Maria Montessori, ter Rudolf 

Steiner. 

 

Študija o oblikovanju šolskega prostora in opreme, ki sta jo izvedla Sommer in Olsen,  je 

pokazala, da učenci v večji meri sodelujejo pri pouku in pri medsebojnih razpravah v 

"mehkih" učilnicah, ki imajo preproge, udobne sedeže, prijetno razsvetljavo in dajejo občutek 

domačnosti (Meerwein, Rodeck, Mahnke, 2007). 

 

Na splošno lahko rečemo, da arhitekturna zasnova vpliva na:  

- šolsko klimo in vzdušje v razredu, 

- psihosomatsko zdravje učiteljev, 

- pedagoško vedenje, 

- individualno učenje in vedenje, 

- skupinsko učenje, skupinske dejavnosti, socialno vedenje znotraj skupine in med 

posameznimi učenci (Meerwein, Rodeck, Mahnke, 2007). 
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Slika 4: Primer ustreznih barv za šolski prostor (Meerwein, Rodeck, Mahnke, 2007) 

 

Pri uporabi barv v šolskih prostorih je pomembno predvsem to, da se izogibamo bele (le na 

stropih), rjave (puste), črne (jemlje preveč svetlobe) in rdeče (preveč vznemirljive) barve; in 

uporabljamo rumeno in njene odtenke; vodeno zeleno, sinje modro, bež in biserno sivo barvo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5: Primer šolskega prostora (Vir: http://www2.arnes.si/~psribno/sola_danes.htm, pridobljeno: 15. 

12. 2012)  
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Slika 6: Primer šolskega prostora (Vir: http://www2.arnes.si/~psribno/sola_danes.htm, pridobljeno: 15. 

12. 2012)   

 

 

3.1 Pomen svetlobe 

 

Pri opremljanju prostorov pogosto pozabimo na pomen svetlobe, čeprav ta bistveno vpliva na 

uspešnost izbrane barvne sheme. Za to je najbrž krivo dejstvo, da velik del življenja 

preživimo pod umetno svetlobo.  

 

V vsakem osvetljenem prostoru nas obdajajo predmeti in materiali različnih barv, ki jih brez 

svetlobe ne bi videli. Iz istega vzroka je učinek obarvanosti prostora odvisen od različnih 

svetlobnih izvorov. Po navadi je težko spremeniti arhitekturne podrobnosti prostora, vendar 

lahko s premišljeno uporabo barv in svetlobe osvetlimo vsa temna področja v prostoru. Pri 

načrtovanju barvne kombinacije posameznega prostora vedno upoštevamo tudi naravno in 

umetno svetlobo v samem prostoru (Vir: http://www.jub.si/svetovalnica/barvni-

navdih/teorija/psihologija-barv-in-barve-v-prostoru, pridobljeno: 10. 3. 2013). 

 

Naravna svetloba omogoča življenje na svetu in blagodejno vpliva na razpoloženje v prostoru. 

V prostorih je smotrno uporabljati tanke prosojne zavese, saj s tem omogočimo, da prostor 

preplavi čudoviti tok svetlobe.  
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Slika 7: Naravna osvetlitev prostora (Vir: http://www.prezihovvoranc.si, pridobljeno: 15. 12. 2012) 

 

Umetna svetloba pa je neizogibni del našega življenja. Danes imamo na voljo veliko različnih 

vrst svetil, ki nam dajo čim bolj ugodno umetno svetlobo. Poznamo tri skupine osvetlitev 

prostorov. Prva je delovna osvetlitev. V šolskem prostoru moramo uporabiti to vrsto 

osvetlitve. Gre za močno svetlobo, ki jo dosežemo z močnimi žarnicami in z nastavljivimi 

svetili z usmerjeno svetlobo. Druga je prostorska osvetlitev, ki pomeni splošno osvetlitev 

prostora. Tu uporabimo šibkejša svetila ali stikalo z regulatorjem moči. Tretja pa je 

razpoloženjska osvetlitev. Namenjena je ustvarjanju določene atmosfere. Ponavadi v tem 

primeru uporabimo šibko svetlobo sveč (Starmer, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 8: Umetna osvetlitev prostora (Vir: http://www2.arnes.si/~psribno/sola_danes.htm, pridobljeno: 15. 

12. 2012)   
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3.2 Vpliv barv na otroke 

 

Fizični, psihični in fiziološki vpliv barv na človeka je splošno znan pojav. Posebno močan 

vpliv pa imajo barve na otroke, pri katerih je eidetičnost (živo, nazorno predstavljanje 

videnih, doživetih stvari) in odvisnost od nazornih predstav bistveno večja kot pri odraslih 

ljudeh (Trstenjak, 1996). 

 

»Za ponazoritev, kako močno so otroci odvisni v svojem ravnanju od barv, navaja American 

Point Journal tale primer: V Brooklynu je neki Herman Rodenberger dal ponovno z živimi 

barvami prepleskati pročelje svoje hiše, da bi bila bolj privlačna; toda na njegovo veliko 

ogorčenje mu je sosednja otročad vsakokrat vso steno umazala z žogo, s katero so se igrali 

pred hišo. Nazadnje ga je ujezilo in je dal hišo prepleskati s »kamuflažno« barvo, prevlečeno 

z nepravilnimi črnimi črtami. In kaj se je zgodilo? Odslej se otročad ni hodila več žogat pred 

pusto steno in je ni več uporabljala za tarčo.« (Trstenjak, 1996) 

 

»Drug, morda manj »amaterski«, zato pa tem bolj prepričevalen primer, navaja American 

Painter and 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 za 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, 

zdravstveni učinki pa so bili naravnost presenetljivi.« (Trstenjak, 1996) 

 

 Pred prepleskanjem (%) Po prepleskanju (%) 

Kratkovidnost 53 23 

Druge očesne motnje 39 4 

Prebavne motnje 71 40 

Kronične bolezni 75 51 

Preglednica 1: Rezultati izvedenega poizkusa (Trstenjak A., 1996: str. 368) 

 

Sodobno razgledan in napredno misleč šolnik se mora zavedati, da mora tudi barvo postaviti v 

službo otroku, njegovemu fizičnemu in umskemu razvoju, saj funkcionalna uporaba barv ni 

nič dražja kot neracionalna.  
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»H. Frieling dobro pravi, da je starejša generacija »iznajditelju« šolskega razreda z rjavo 

zelenim podzidkom (podstenjem), z apneno belimi stenami, črno tablo in temno barvanimi 

klopmi postavila v globini svoje podzavesti klavrn spomenik ob spominu na strah vzbujajoč, 

otožen pogled na nekdanje šolske prostore.« (Trstenjak, 1996) 

 

 

3.3 Vpliv barv na sodelovanje v razredu 

 

S pomočjo barv lahko stopnjujemo sodelovanje učencev z učiteljem. V tem primeru je zadnja 

stena v razredu, kamor so učenci obrnjeni s hrbtom, lahko prepleskana s toplimi barvami. Ta 

stena je namreč žarišče za učitelja, saj je vanjo njegov pogled uprt večino časa, zato je 

ustrezno, če ga ta spodbuja in spravlja iz pasivnosti v aktivnost. Enaka pravila veljajo tudi v 

pisarnah. Nasprotno pa velja za učence, saj jih mora sprednja stena pomirjati, ker so v svoji 

otroški živahnosti že tako radi preveč nemirni. Iz istega razloga mora biti strop v razredu čim 

bolj svetel. Ne samo zaradi svetlobe, ki jo odseva in tako osvetli prostor, ampak tudi zato, da 

pogled na svetel strop oči utruja in tako učenec spontano umakne pogled stran na mirno barvo 

sprednje stene. Tako strop pomaga učencu pri zbranosti. To velja predvsem za tiste učence, ki 

sedijo v zadnjem delu razreda in imajo zato več stropa pred očmi, kar jim pomaga pri 

zbranosti, saj bi le ti še laže zapadli v zdolgočasenost in nezbranost. Prav tako naj bi bila tudi 

stena, ki je nasproti steni z okni, nekoliko temnejše barve, saj jo osvetljuje svetloba, ki prihaja 

od oken z nasprotne stene in jo tako naredi subjektivno svetlejšo, kot je v resnici.  

 

Vsi ti razlogi pa nam povedo, da naj v učilnicah na stenah ne bo slik, razen na sprednji steni 

nad tablo. Pogled na sliko, ki ni v zvezi z vsebino pouka, učenca zmoti in ga spominja na 

drugo vsebino. Slike in freske so primerne v vhodni veži, v pevski sobi, v telovadnici in v 

zbornici (Trstenjak, 1996). 

 

 

3.4 Vpliv barv na vzgojo otrok 

 

Z barvami učence vzgajamo tudi k disciplini in čistoči, zato je povsem napačno nekdanje 

prepričanje, ko so razrede in hodnike v višini dosega otroških rok pleskali s trpežnimi barvami 

(rjava, siva, temnozelena, temnomodra, opečnato rjava). Tla so bila namazana s posebno 
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snovjo, tako da so si otroci s tlemi umazali čevlje in ne obratno, da bi s čevlji umazali tla. To 

je povzročilo, da so otroci instinktivno čutili, da razrede in hodnike lahko še naprej 

zanemarjajo.  

 

Povsem drugače pa se vedejo otroci, če so tla prevlečena s svetlejšo barvo, saj se zavedajo, da 

morajo na čistočo bolj paziti, drugače se bodo morali zagovarjati pred učiteljem. Enako velja 

tudi pri barvi sten. Ameriški in angleški izvedenci so ugotovili, da so otroci najmanj umazali 

stene, ki so bile prepleskane z rumeno barvo (Trstenjak, 1996). 

 

»O barvi in osvetljenosti v učilnicah ter njunem vplivu na krvni pritisk in razpoloženje 

učencev, učiteljev in vodstva šole, sta izvedla raziskavo tudi Wohlfarth in Gates. Na začetku 

šolskega leta sta na prvi šoli dotedanjo umetno razsvetljavo zamenjala s fluorescentnimi 

lučmi, na drugi sta stene učilnic prebarvala s funkcionalnimi barvami, na tretji sta zamenjala 

tako barve kot razsvetljavo, četrta šola pa je bila »kontrolna«. Na šoli, kjer sta bili 

spremenjeni barva učilnic in razsvetljava, se je pri učencih pomembno zmanjšal krvni pritisk; 

pri učiteljih in vodstvu šole pa tega učinka niso našli. Na tej šoli sta pri učencih upadli tudi 

agresivnost in žalost.« (Trstenjak, 1996) 

 

Frieling predlaga za prvi razred uporabo čiste rdeče barve, ki naj bi v drugem razredu že 

prešla v oranžno. Nato predlaga rumeno in rumeno zeleno v petem in šestem razredu. V 

nadaljnih razredih pa čisto zeleno. Modro priporoča samo v razredih s pubertetniki.  

 

»P. N. Hamid in A. G. Newport sta proučevala vpliv toplih (rožnate) in hladnih (modre) barv 

sobe na otrokovo motorično aktivnost (merjeno z modificiranim ergometrom) in razpoloženje 

(na podlagi otrokovih risb) v primerjavi z nevtralnimi barvami (sive). V raziskavo sta 

vključila 6 predšolskih otrok. Ugotovila sta zvišanje splošne vzburjenosti in pozitivnejše 

razpoloženje pod vplivom tople barve kot pod vplivom hladne, učinek nevtralne sive barve pa 

je bil nekje vmes.« (Trstenjak, 1996) 

 

Ti funkcionalno barvni vidiki pa prav nič ne izključujejo estetskih vidikov in z njimi vsega 

tistega, kar imenujemo okus, sodobno življenjsko občutje, stil, moda ipd. Estetski vidiki 

morajo vedno upoštevati tudi funkcionalne.  
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Glede obarvanja stranskih prostorov in opreme v osnovnih šolah se omejimo samo na šolsko 

tablo. Najbolj primerna je temno zelena tabla, s tem da uporabljamo rumeno ali rožnato kredo. 

Ti dve barvi dajeta namreč najboljši barvno svetlobni kontrast za optimalno čitljivost 

(Trstenjak, 1996). 

 

 

3.5 Smernice za izbor barv v šolah 

 

S funkcionalnostjo barve v šoli skušamo doseči predvsem:  

- da učencem omogočimo prijetno počutje v šolskih prostorih, 

- da zmanjšujemo vizualno utrujenost in vizualne motnje,  

- da spodbujamo sodelovanje učencev z učiteljem, 

- da jih spodbujamo k disciplini, smislu za red in čistočo. 

 

Sodobni pedagoško psihološki zahtevi, ki pravi, da naj bo šola čim bližje življenju, najbolj 

zadostimo, če izberemo za žariščne barve, kamor je pogled učencev prvenstveno usmerjen, 

predvsem hladne tone, ki stene optično oddaljujejo in tako prostor subjektivno povečajo in 

razširijo. To velja zlasti za sprednjo steno v razredu, ki naj bi bila prepleskana v razredčeno 

zeleni ali pa sinje modri barvi. Zelenkastemu tonu se poda še odtenek sivkaste ali rumenkaste 

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

Pomembno je tudi, da ti barvni toni ne smejo biti nasičeni, ker sicer učinkujejo otožno in 

depresivno (zlasti modre barve).  

 

Enako načelo velja tudi pri izbiri barve za steno, v kateri so okna, od koder v razred prihaja 

svetloba in je po navadi tudi nasproti vhodu v razred. Ta stena mora biti v svetlih barvah, ki 

pa se morajo ravnati po barvah ozadja, kakršnega vidimo ob pogledu skozi okno. Tako se 

izognemo premočnemu kontrastu. Če smo barvo te stene izbrali pravilno in če so pri tem še 

okna širša kot vmesne stene, potem dobimo zaželeni barvni prostorninski učinek. Nenasičena 

svetla barva stene se prilagaja s svetlobo oken in daje vtis skoraj nekakšne prosojnosti in se 

tako zliva z barvami ozadja. Ko učenec vstopi v takšen razred, se mu dimenzije razreda zdijo 

večje, kot so v resnici, saj se mu žariščna stena z okni, kamor ob prihodu v razred najprej 

pogleda, tako rekoč umika in se zliva z zunanjim okoljem. Ta optično barvni učinek je 

učinkovitejši, če so tudi barve hodnikov in vhodne veže pravilno izbrane. 
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Vhodna veža in hodniki v šolah morajo biti obdani s toplimi in živahnimi barvami, saj te 

človeka navdušijo. Te barve prostore optično navidezno zožijo in približajo, zato otroka ob 

vstopu pritegnejo. Hodniki morajo biti obdani s svetlimi barvami, saj le te vnesejo v te že 

navadno bolj temne prostore čim več svetlobe. Vendar pa vseeno hodniki ne smejo biti 

svetlejši od razredov samih, saj tako učenec, ko stopi iz hodnika v razred, dobi sproščujoč 

vtis, kakor da je spet na prostem. S tem namenom nekateri za hodnike izbirajo modrikaste in 

zelenkaste tone.  

 

Podoben psihološki učinek pa lahko dosežemo tudi tako, da omogočimo svetlobi, da v razred 

prihaja tudi s stropa. V tem primeru se da s svetlobno barvno prilagoditvijo stropa z okni in 

sinjim ozadjem neba doseči občutek večje oddaljenosti stropa, kar pa nam daje občutek, da 

smo na prostem. Zadnja stena, kamor so učenci obrnjeni s hrbtom, pa naj bi bila v topli barvi 

(krem), kar pa v razred vnaša toplino in barvno raznolikost in ga tako naredi prijetnega in 

vabljivega, obenem pa tudi učitelja spodbuja k temu, da poskrbi za čim bolj živahen pouk.  

 

Zahteva po zmanjšanju vizualne utrujenosti nas privede do podobnega zaključka. Če hočemo, 

da učenci čim dlje vztrajajo v pozornosti ob pogledu na tablo in na učitelja in si pri tem oči 

čim manj utrudijo, potem mora biti sprednja stena v razredu prepleskana z mirnimi barvami, 

ki so istovetne s prej imenovanimi hladnimi. Tople barve pa so izzivalne in oči utrudijo veliko 

hitreje, zato niso primerne za razrede, ki so namenjeni večurnemu pouku. 

 

Vidljivost v razredu dvignemo, če je strop čim svetlejši, saj tako odseva čim več svetlobe, ki 

se razprši tudi na oddaljenih mestih. Za ugodno vidljivost je pomembno tudi, da nobena 

barvna ploskev ne blešči. Vse stene in površina opreme, ki je v razredu, morajo biti v toplih 

barvah, ki s svojimi refleksi ne utrujajo pogleda.  

 

»Dr. Delemarre, pariški zdravnik za šolsko in univerzitetno higieno, opozarja pri tem na znan 

pojav, da barve na velikih ploskvah napravljajo precej drugačen vtis kakor na majhnih, zato bi 

se morali v šolskih prostorih izogibati predvsem tistih barv, ki na velikih ploskvah posebno 

močno bodisi utrujajo in izzivajo ali pa uspavajo in deprimirajo; sem sodijo nasičena rdeča, 

oranžna, vijolična, bela in črna ter rjava barva.« (Trstenjak, 1996) 
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3.6 Navodila za graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji  

 

RAZPISNO GRADIVO (maj 2007) 

 

PROSTORI ZA POUK PRVEGA TRILETJA naj v prostorski zasnovi šole tvorijo 

zaključeno celoto, z ločenim vhodom in centralno garderobo, pri čemer naj bo vhod v šolo 

možen tudi mimo nje. Postavitev matičnih učilnic v izmeri 60 m2 naj bo oblikovana tako, da 

omogoča iz vsake učilnice izhod na delno pokrito tlakovano zunanjo površino (po možnosti v 

pritličju). Temu je, na vsako matično učilnico prvega razreda, namenjenih dodatnih 20 m2 

neto zazidanih površin, ki jih štejemo med prostore za pouk in so oblikovani kot razširitev 

prostora pred razredi (periodično ali centralno). Tako razširjene površine omogočajo izvajanje 

pouka v več skupinah hkrati, v razredu in zunaj njega, sprostitev med poukom (igralni kotički, 

blazine, gibanje) in s tem postopno navajanje na daljše koncentrirano delo. V šolah, kjer je 

dolgoletno povprečje pod 21 učencev/oddelek, velikost učilnic pa je med 56 in 60 m2, zgoraj 

navedena dodatna razširitev komunikacij v izmeri 20 m2 ni potrebna. V sklopu prostorov za 

pouk prvega triletja naj bo nameščen tudi kabinet za individualno delo in shrambo učil. 

 

V sklopu prostorov za prvo triletje morajo biti nameščene tudi ustrezno velike sanitarije. 

Omogočiti je potrebno prostorsko povezavo prvega triletja s skupnimi prostori šole in prostori 

za športno vzgojo. 

 

Prostori za pouk prvega triletja so: 

• matična učilnica - 60 m2
,  

• skupni prostor za 1. razred - dodatnih 20 m2/matično učilnico prvega razreda (ne velja za vse 

šole), 

• kabinet za individualno delo in shrambo učil - 20 m2
. 

 

Število prostorov je odvisno od velikosti in organizacije šole. 

 

PROSTORI ZA POUK DRUGEGA TRILETJA 

Prostori drugega triletja so vmesni člen med prvim in tretjim triletjem. Vhod za drugo in tretje 

triletje je lahko skupen, le centralne garderobe naj bodo ločene. Za učence 4. in 5. razreda je 

potrebno zagotoviti še matične učilnice, medtem ko se pouk za učence 6. razreda že izvaja v 
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predmetnih učilnicah. Zato naj se del prostorov drugega triletja navezuje na prostore tretjega 

triletja ter na skupne prostore šole. 

 

Prostori za pouk drugega triletja so: 

• matična učilnica - 60 m2 (za 4. in 5. razred), 

• predmetne učilnice (prikazane v tretjem triletju). 

 

Število prostorov je odvisno od velikosti in organizacije šole. 

 

PROSTORI ZA POUK TRETJEGA TRILETJA 

Ves pouk tretjega triletja se izvaja v predmetnih učilnicah. Praviloma so namenjene pouku 

enega predmeta ali predmetnega področja, vendar se, glede na ciljno obremenjenost 

posamezne učilnice s tridesetimi urami pouka na teden, med seboj ustrezno kombinirajo. 

Predmetnim učilnicam v izmeri 60 ali 80 m2, odvisno od vrste učilnice, so za potrebe 

izvajanja nivojskega pouka v manjših skupinah, dodane male učilnice v izmeri 40 m2. 

Za vsako predmetno področje je potrebno predvideti ustrezno število kabinetov v izmeri 

20─24 m2, namenjenih pripravam učiteljev, delu manjših skupin učencev oz. individualnemu 

delu. 

 

Vse predmetne učilnice morajo s svojo zasnovo in opremo omogočiti različne načine 

izvajanja pouka (predavanja, frontalni pouk, delo v skupinah, demonstracije in izvajanje 

poskusov, individualno delo, okrogle mize itd.). 

 

Prostori za pouk tretjega in delno drugega triletja so: 

• predmetna učilnica za slovenski jezik - 60 m2
, 

• predmetna učilnica za tuji jezik - 60 m2
, 

• predmetna učilnica za matematiko - 60 m2
, 

• predmetna učilnica za družboslovje - 60 m2
, 

• mala predmetna učilnica - 40 m2
. 

 

Specialne predmetne učilnice so: 

• predmetna učilnica za naravoslovne predmete - 80 m2
, 

• predmetna učilnica za likovno vzgojo - 80 m2
, 

• predmetna učilnica za tehniko in tehnologijo - 123 m2
. 
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Pri šolah, kjer je dolgoletno povprečje pod 21 učencev na oddelek, se predvidijo predmetne 

učilnice v izmeri 40 m2 in specialne predmetne učilnice v izmeri 60 m2. 

 

Število prostorov je odvisno od velikosti in organizacije šole 

(Vir:http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/razpisi/investicije/inv_6__

navodila_OS.pdf, pridobljeno: 15. 12. 2012). 

 

Navodila za graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji prilagam z razlogom, da vam 

predstavim, kako so ta navodila precej podrobna glede zahtev za graditev osnovnih šol. 

Zajemajo precej natančne izmere ustreznih prostorov. Zanimivo je predvsem to, da ne 

zajemajo nobenih navodil ali pa vsaj predlogov za izbiro barv v razredu in nobenih navodil v 

povezavi s svetlobo in njenim vplivom na delo v razredu, čeprav sta ti dve stvari za uspešno 

delovanje še kako pomembni. Po mojem mnenju bi bilo smotrno oblikovati vsaj navodila 

glede ustrezne svetlobe v razredih, saj se mi zdi, da se v praksi v kar nekaj primerih s svetlobo 

ne ravna pravilno. S tem mislim predvsem na število in velikost oken v prostorih in na 

ustrezno uporabno svetil. Ustrezen izbor barv v razredu ter ustrezna svetloba sta pomembni 

tako za učence kot tudi za učitelje. 

 

 

4 Empirična raziskava 

 

4.1 Metodologija 

 

V okviru diplomske dela sem izvedla tudi empirični del. Z njim sem si želela odgovoriti na 

vprašanja, ki se pojavljajo v teoriji. Predvsem me je zanimalo tudi, kako je z barvami v 

šolskem prostoru v našem okolišu. Izdelala sem anketni vprašalnik in ga razdelila po 

osnovnih šolah v okolici svojega domačega kraja. Osnovne šole, ki so pri anketi sodelovale, 

so manjše mestne šole in podeželske šole. Ankete sem razdelila v 2., 3., 4., in 5. razrede na 

osnovnih šolah. 1. razred sem izpustila, ker se mi učenci zdijo še premajhni in bi že sama 

izvedba ankete verjetno povzročala precejšnjo zmedo pri učencih in učiteljih. To mi je 

potrdila tudi učiteljica 1. razreda, ko sem na eni izmed osnovnih šol vseeno poskušala z 

izvedbo ankete v 1. razredu, vendar ta učiteljica ni želela ankete izvesti pri učencih. Ankete 

sem razdelila učiteljem določenih razredov, jim anketo podrobno predstavila in razložila 
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namen le te ter kaj želim z njo izvedeti, potem pa smo se dogovorili, da so mi učitelji 

sporočili, kdaj so ankete izvedli in sem jih jaz prišla prevzet na določeno osnovno šolo. To 

sem storila predvsem zato, ker nisem želela motiti njihovega šolskega poteka in sem dovolila 

učiteljem, da so sami izbrali ustrezen trenutek za izvedbo ankete. Učenci so ankete reševali v 

svojih matičnih razredih, po navadi med šolskimi urami, ki niso bile zanje tako zahtevne in 

jim je do konca ure ostal prosti čas.   

 

 

4.2 Opis ankete 

 

S pomočjo ankete sem želela izvedeti predvsem, katere barve so učencem všeč, katere 

prevladujejo v njihovem okolju ter kako se počutijo v razredu, kjer prevladuje določena barva. 

Zanimalo me je, če obstaja razlika v dojemanju barv glede na spol ter glede na različno starost 

anketiranih učencev. Zanimala me je tudi povezava določene barve, ki prevladuje v razredu, z 

določenim opisom počutja, torej korelacija med vidno in psihološko zaznavo.  

 

 

4.2.1 Prvi del ankete: Prevladujoče barve v okolju 

 

Učenec je moral na začetku ankete označiti svojo starost in spol. Nato je sledila tabela, v 

kateri je učenec svoj izbor barve označil z X. Na razpolago so bile bela, rumena, oranžna, 

roza, rdeča, zelena, modra, rjava, siva, črna in vijolična barva. Pri izdelavi anketnega 

vprašalnika sem bila vezana na tisk, zato so barve tako nasičene. Določena barva, npr. zelena, 

predstavlja vse odtenke te barve, v tem primeru vse odtenke zelene. 

 

                      

bela                     

                      
Slika 9: Barve,  ki so bile na razpolago anketirancem  
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Odgovoriti je moral na naslednja vprašanja: 

1. Barva, ki ti je najbolj všeč? 

2. Barva, ki ti je najmanj všeč? 

3. Barva, ki prevladuje v tvojem domu? 

4. Barva, ki prevladuje v tvoji sobi? 

5. Barva, ki prevladuje na tvojih oblačilih? 

6. Barva, ki prevladuje v tvojem razredu? 

 

 

4.2.2 Drugi del ankete: Kako se počutiš v razredu, kjer prevladuje določena barva? 

 

Učenec je na drugi strani anketnega vprašalnika odgovarjal na vprašanje »Kako se počutiš v 

razredu, kjer prevladuje določena barva?« Odgovor na to vprašanje je podal v dveh sklopih. V 

prvem sklopu je svoje počutje ocenil s številčno oceno, in sicer 1 – zelo slabo, 2 – slabo, 3 – 

dobro, 4 – zelo dobro in 5 – odlično. V drugem sklopu je svoje počutje opisal z eno besedo. 

Uporabil je lahko svojo besedo, kot primer pa so bili dani še namigi: utrujeno, srečno, 

nesrečno, utesnjeno, veselo, sproščeno.  

 

 

4.2.3 Primer anketnega vprašalnika 
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 ANKETA: BARVE             

               

 Starost: _______ let   Spol (obkroži):       M            Ž      

               

 Odgovor                         

 označi z  bela                       

 X                         

 Barva, ki ti je                     

 najbolj všeč                     

 Barva, ki ti je                         

 najmanj všeč                         

 Barva, ki                      

 prevladuje v                     

 tvojem domu                     

 Barva, ki                         

 prevladuje v                     

 tvoji sobi                         

 Barva, ki                     

 prevladuje na                     

 tvojih oblačilih                     

 Barva, ki                         

 prevladuje v                      

 tvojem razredu                         
Slika 10: Prva stran anketnega vprašalnika 
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Slika 11: Druga stran anketnega vprašalnika 

         

 Kako se počutiš v razredu, kjer prevladuje določena barva?  

 Barva: Obkroži ustrezen odgovor. Počutje opiši z eno besedo.  

    1 - zelo slabo (npr. utrujeno, srečno, nesrečno,   

    2 - slabo utesnjeno, veselo, sproščeno …)  

    3 - dobro        

    4 - zelo dobro        

    5 - odlično            

 bela       1      2      3      4      5          

         1      2      3      4      5              

         1      2      3      4      5          

         1      2      3      4      5              

         1      2      3      4      5          

         1      2      3      4      5              

         1      2      3      4      5          

         1      2      3      4      5              

         
         
 Hvala za sodelovanje.  
         
 Kristina Bec, absolventka Pedagoške fakultete, smer razredni pouk.  
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4.3 Metoda dela 

 

Sprva sem v diplomski nalogi želela predstaviti anketo z vzorcem 100 učencev, vendar sem 

dobila vrnjenih 95 v celoti izpolnjenih vprašalnikov. Vzorec je bil vseeno dovolj velik, da sem 

lahko anketirane učence smiselno porazdelila glede na spol in glede na starost. 

 

 

 

 

 

 

 

Preglednica 2: Zajeta populacija 

 

 

4.4 Delovne hipoteze 

 

Po analizi anketnih vprašalnikov sem pričakovala, da bodo zbrani podatki ustrezali mojim 

hipotezam.  

 

HIPOTEZA 1: Predvidevam, da bodo pridobljeni odgovori nakazovali, da imajo različne 

barve, ki prevladujejo v razredu, različen vpliv na počutje učencev v razredu.  

HIPOTEZA 2: Predvidevam, da se bodo rezultati ankete glede na spol v prvem delu ankete 

močno razlikovali, v drugem delu pa si bodo podobni.  

HIPOTEZA 3: Predvidevam, da si bodo rezultati ankete glede na starost učencev podobni.  

 

 

4.5 Analiza rezultatov izpolnjenih anket 

 

Kot sredstvo za pridobitev potrebnih informacij sem torej uporabila anketni vprašalnik. Ker je 

vzorec 95 učencev kar velik za obdelavo in obravnavo rezultatov, sem si pri tem pomagala s 

praznimi anketnimi vprašalniki. Izpolnjene ankete sem si najprej razdelila glede na spol. Tako 

sem opravila analizo rezultatov glede na spol anketiranih učencev. Rezultate sem si beležila 

      N N N 

št. skupine triletje starost dečki deklice skupaj 

1. 1. 7 let 3 3 6 
2. 1. 8 let 21 23 44 
3. 2. 9 let 11 17 28 
4. 2. 10 let 6 7 13 
5. 2. 11 let 3 1 4 
    skupaj 44 51 95 
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na prazen anketni vprašalnik po lastnem sistemu, in sicer označena barva na anketnem 

vprašalniku, je ena črtica pri tej isti barvi na mojem anketnem vprašalniku.  Po končani 

analizi sem rezultate strnila in izdelala preglednice in grafe. Sledila je še razdelitev vseh anket 

glede na starost.  

 

Devetletno šolanje je razdeljeno na tri obdobja – triletja. V prvo triletje se vključujejo učenci 

v starosti od 6 do 8 let in so vključeni glede na starost od 1. do 3. razreda. Učenci, stari od 9 

do 11 let, obiskujejo drugo triletje in so glede na starost uvrščeni v 4., 5. in 6. razred. V 

zadnjem triletju so učenci stari od 12 do 14 let  in so razvrščeni v 7., 8., in 9. razred.  

 
Shema devetletnega programa: 

Legenda:  

 

Izvajalci: URP = učitelj razrednega pouka, UPP = učitelj predmetnega pouka, VZG = vzgojitelj  

Oblika diferenciacije: ND = notranja difereciacija, FD = fleksibilna diferenciacija, ZD = zunanja diferenciacija 

Avtor sheme: Boris Zupančič 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 12: Shema devetletnega programa (Vir: http://www.os-danilekumar.si/os-danile-
kumar/delovanje/predstavitev-programa, pridobljeno: 15. 12. 2012) 
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4.6 Rezultati ankete 

 

4.6.1 Rezultati ankete razdeljeni glede na spol 

 

      spol N 

št. skupine triletje starost 
N   

dečki 
N 

deklice skupaj 

1. 1. 7 let 3 3 6 
2. 1. 8 let 21 23 44 
3. 2. 9 let 11 17 28 
4. 2. 10 let 6 7 13 
5. 2. 11 let 3 1 4 

    skupaj 44 51 95 

Preglednica 3: Populacija zajeta glede na spol in starost ter seštevki slednjih 

 

 

4.6.1.1 Prvi del ankete: Prevladujoče barve v okolju - rezultati ankete razdeljeni glede 

na spol anketirancev 

 

Rezultati ankete: Prevladujoče barve v okolju 

  dečki N=44 deklice N=51 

  vodilna barva delež [%] vodilna barva delež [%] 

1. Barva, ki ti je modra 36,8 vijolična 31,6 
najbolj všeč zelena 28,1 modra  19,0 

  črna 14,0 roza 10,1 

2. Barva, ki ti je  roza 18,5 rjava 26,2 
najmanj všeč črna 16,7 siva 24,6 

  siva 14,8 črna 21,3 

3. Barva, ki prevladuje bela 42,3 bela 46,6 
v tvojem domu rumena 15,4 rumena 17,2 

  modra 9,6 oranžna 10,3 

4. Barva, ki prevladuje modra 34,0 bela 29,3 
v tvoji sobi bela 30,0 vijolična 13,8 

  zelena 10,0 roza 12,1 

5. Barva, ki prevladuje modra 33,9 črna 24,4 
na tvojih oblačilih črna 17,9 vijolična 15,9 

  zelena 12,5 modra  13,4 

6. Barva, ki prevladuje bela 51,0 bela 43,8 
v tvojem razredu oranžna 20,4 rumena 20,3 

  roza 12,2 oranžna 14,1 
Preglednica 4: Analiza rezultatov (rezultati razdeljeni glede na spol): Prevladujoče barve v okolju 
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Kot je razvidno iz preglednice 4, je dečkom najbolj všeč modra (36,8 %), deklicam pa 

vijolična (31,6 %) barva. Najmanj všeč pa je dečkom roza barva (18,5 %), deklicam pa rjava 

(26,2 %). 

Barva, ki prevladuje v njihovih domovih, je pri dečkih (42,3 %) in pri deklicah (46,6 %) bela. 

V njihovih sobah pa pri dečkih prevladuje modra (34,0 %), pri deklicah pa bela (29,3 %) 

barva.  

 

Prevladujoča barva na oblačilih je pri dečkih modra (33,9 %), pri deklicah pa črna (24,4 %). 

 

V razredih, ki jih učenci obiskujejo, prevladuje bela barva tako pri dečkih (51,0 %) kot tudi 

pri deklicah (43,8 %). 

 

 

Ugotovitev: 

Opazimo lahko, da med pridobljenimi rezultati ni bistvenih razlik glede na spol 

anketirancev, saj se med tremi vodilnimi barvami, ki sem jih v preglednici prikazala za 

vsako trditev posebej, vsaj po ena barva pojavi pri obeh spolih pri določeni trditvi. 

 

 

4.6.1.2 Drugi del ankete: Kako se počutiš v razredu, kjer prevladuje določena barva? 

4.6.1.2.1 Prvi sklop: Oceni počutje – rezultati ankete razdeljeni glede na spol 

 

Rezultati ankete: Kako se počutiš v razredu, kjer prevladuje določena barva?  

Oceni počutje! 

  dečki N=44 deklice N=51 

Ocene počutje: vodilna barva delež [%] vodilna barva delež [%] 

1 - zelo slabo roza 52,3 siva 58,8 
  siva 29,5 rjava 41,2 
  bela 25,0 bela 21,6 

2 - slabo rjava 25,0 rjava 27,5 
  bela 15,9 siva 19,6 
  rumena 15,9 rumena 15,7 

3 - dobro oranžna 27,3 bela 31,4 
  bela 22,7 oranžna 25,5 
  rjava 18,2 zelena 15,7 

4 - zelo dobro oranžna 25,0 modra 29,4 
  zelena 20,5 zelena 27,5 
  siva 20,5 roza 27,5 
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5 - odlično modra 72,7 modra 45,1 
  zelena 47,7 rumena 43,1 
  rumena 36,4 oranžna 39,2 

Preglednica 5: Rezultati ankete (rezultati razdeljeni glede na spol): Kako se počutiš v razredu, kjer 

prevladuje določena barva? Oceni počutje! 

 

Kot je razvidno iz preglednice 5, se dečki zelo slabo (ocena 1) počutijo v razredu, kjer 

prevladuje roza (52,3 %) barva. Deklice pa se zelo slabo (ocena 1) počutijo v razredu, kjer 

prevladuje siva (58,8 %). 

 

Tako dečki (25,0 %) kot tudi deklice (27,5 %) se slabo (ocena 2) počutijo v razredu, kjer 

prevladuje rjava barva. 

 

V razredu, kjer prevladuje oranžna barva, se dobro (ocena 3) počuti 27,3 % dečkov, medtem 

ko se največ deklic dobro (ocena 3) počuti v razredu, kjer prevladuje bela barva, in sicer 31,4 

%.  

 

Z oceno 4 (zelo dobro) je svoje počutje v razredu, kjer prevladuje oranžna barva ocenilo 25,0 

% dečkov, pri deklicah pa je z isto oceno največ deklic ocenilo razred, kjer prevladuje modra 

(29,4 %) barva.  

 

Kot odlično (ocena 5) je svoje počutje v razredu, kjer prevladuje modra barva, opredelilo 72,7 

% dečkov in 45,1 % deklic.  

 

 

Ugotovitev: 

Opazimo lahko, da sta si oba spola enotna pri ocenjevanju počutja v razredu, kjer 

prevladuje rjava, kjer so tako dečki kot deklice počutje ocenili kot slabo (ocena 2). Tudi 

pri modri barvi sta si oba spola enotna, kjer so tako dečki kot deklice počutje ocenili kot 

odlično (ocena 5). Pri vseh ostalih ocenah pa so si rezultati glede na spol podobni, saj je 

pri  odgovorih skupna vsaj po ena vodilna barva. Pri določenih odgovorih pa sklepam, 

da so učenci upoštevali tudi svoja stališča do barv nasploh, saj dvomim, da imajo vsi 

izkušnje z razredi, kjer bi prevladovale vse naštete barve.  
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4.6.1.2.2 Drugi sklop: Počutje opiši z eno besedo – rezultati ankete razdeljeni glede na spol 

 

Rezultati ankete: Kako se počutiš v razredu, kjer prevladuje določena barva?  

Počutje opiši z eno besedo. 

  dečki N=44 

Barve: vodilne opisne besede za počutje 

  1. mesto delež [%] 2. mesto delež [%] 3. mesto delež [%] 

bela srečno 22,7 nesrečno 22,7 utrujeno 13,6 
rumena srečno 27,3 veselo 20,5 dobro 11,4 
oranžna veselo 20,5 srečno 18,2 sproščeno 13,6 

roza nesrečno 25,0 slabo 22,7 utesnjeno 18,2 
zelena srečno 27,3 veselo 22,7 sproščeno 18,2 
modra srečno 40,9 veselo 22,7 sproščeno 18,2 
rjava srečno 22,7 utrujeno 13,6 nesrečno 13,6 
siva utrujeno 20,5 srečno 18,2 nesrečno 13,6 

Preglednica 6: Rezultati ankete: Kako se počutiš v razredu, kjer prevladuje določena barva? Počutje opiši 

z eno besedo. Dečki N=44 

 

 

Rezultati ankete: Kako se počutiš v razredu, kjer prevladuje določena barva?  

Počutje opiši z eno besedo. 

  deklice N=51 

Barve: vodilne opisne besede za počutje 

  1. mesto delež [%] 2. mesto delež [%] 3. mesto delež [%] 

bela utrujeno 21,6 srečno 17,6 sproščeno 13,7 
rumena srečno 31,4 veselo 21,6 sproščeno 13,7 
oranžna srečno 23,5 sproščeno 17,6 dobro 17,6 

roza srečno 31,4 veselo 19,6 dobro 13,7 
zelena srečno 21,6 veselo 15,7 utrujeno 15,7 
modra srečno 31,4 veselo 19,6 sproščeno 11,8 
rjava nesrečno 27,5 slabo 27,5 veselo 9,8 
siva nesrečno 27,5 slabo 17,6 utrujeno 15,7 

Preglednica 7: Rezultati ankete: Kako se počutiš v razredu, kjer prevladuje določena barva? Počutje opiši 

z eno besedo. Deklice N=51 

 

Bela barva: Dečki so svoje počutje v razredu, kjer prevladuje bela barva, opredelili kot srečno 

in nesrečno (22,7 %), deklice pa kot utrujeno (21,6 %). 

 

Rumena barva: Dečki so v večini svoje počutje v razredu, kjer prevladuje rumena barva, 

opredelili kot srečno (27,3 %), enak odgovor pa je na prvem mestu tudi pri deklicah (31,4 %). 
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Oranžna barva: Pri dečkih se je izkazalo za vodilno počutje v razredu, v katerem prevladuje 

oranžna, veselo (20,5 %), pri deklicah pa srečno (23,5 %). 

 

Roza barva: Pri dečkih je počutje v razredu, kjer prevladuje roza barva, največkrat nesrečno 

(25,0 %), pri deklicah pa ravno nasprotno – srečno (31,4 %). 

 

Zelena barva: Oba spola sta se pri zeleni barvi odločila za opredelitev počutja s srečno, vendar 

dečki v večjem deležu (27,3 %) kot deklice (21,6 %).  

 

Modra barva: Tudi pri modri barvi sta se oba spola odločila za enako opredelitev počutja in 

sicer s srečno, vendar dečki v večjem deležu (40,9 %) kot deklice (31,4 %). 

 

Rjava barva: Pri dečkih v razredu s prevladujočo rjavo barvo večinoma zaznamo srečno (22,7 

%) počutje, pri deklicah pa nesrečno in slabo (27,5 %) počutje.  

 

Siva barva: Večina dečkov se v razredu s prevladujočo sivo barvo počuti utrujeno (20,5 %), 

večina deklic pa nesrečno (27,5 %). 

 

 

Ugotovitev:  

Ugotavljam, da so si odgovori med spoloma pri opisovanju počutja v razredu, kjer 

prevladuje določena barva, precej podobni ali celo popolnoma enaki. Do večjih razlik 

prihaja le pri beli in rjavi barvi. Sklepam, da so pri nekaterih odgovorih anketirani 

učenci upoštevali tudi svoj splošen odnos do določenih barv, npr. dečki se v razredu, 

kjer prevladuje roza barva počutijo nesrečno, deklice pa srečno, medtem ko se v 

razredu, kjer prevladuje rjava barva dečki počutijo srečno, deklice pa nesrečno. 
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4.6.2 Rezultati ankete razdeljeni glede na starost 

 

      spol N 

št. skupine triletje starost 
N   

dečki 
N 

deklice skupaj 

1. 1. 7 let 3 3 6 
2. 1. 8 let 21 23 44 
3. 2. 9 let 11 17 28 
4. 2. 10 let 6 7 13 
5. 2. 11 let 3 1 4 

    skupaj 44 51 95 

Preglednica 8: Populacija zajeta glede na starost in spol anketirancev ter njihov seštevek 

 

 

4.6.2.1 Prvi del ankete: Prevladujoče barve v okolju – rezultati ankete razdeljeni glede 

na starost anketirancev 

 

Rezultati ankete glede na starost: Prevladujoče barve v okolju 

  starost 7 let 8 let 9 let 10 let 11 let 

  N 6 44 28 13 4 

  1. Barva, ki ti je črna modra vijolična modra zelena 
  najbolj všeč 33,3 26,6 31,4 35,7 75,0 

  2. Barva, ki ti je črna siva rjava rjava vijolična 
  najmanj všeč 50 24,1 26,7 35,7 50,0 

vodilna 3. Barva, ki  bela bela bela  bela bela, rumena, 
barva prevladuje v  57,1 43,6 40 53,3 zelena, modra 

z  tvojem domu       25,0 

deležem 4. Barva, ki modra bela bela, bela modra 
[%] prevladuje v  50,0 35,7 modra 38,5 75,0 

  tvoji sobi     20,7     

  5. Barva, ki modra, črna modra, modra modra 
  prevladuje na črna 21,5 črna 30,8 75,0 
  tvojih oblačilih 33,3   20,6     

  6. Barva, ki oranžna bela bela rumena rumena 
  prevladuje v  83,3 57,1 53,1 33,3 100,0 
  tvojem razredu           

Preglednica 9: Primerjava rezultatov ankete glede na starost: Prevladujoče barve v okolju 

 

Pri izbiri barve, ki je anketirancem najbolj všeč, prihaja do večjih razlik med posameznimi 

starostnimi skupinami. Učencem starim 7 let je najbolj všeč črna, učencem starim 8 in 10 let 

pa je najbolj všeč modra barva. Pri učencih starosti 9 let je najljubša vijolična barva. Učencem 

zadnje starostne skupine, tj. 11 let, pa je najbolj všeč zelena barva. 

 



 

 41 

Pri barvi, ki je anketirancem najmanj všeč, pa se pojavljajo pri starosti 7 let črna barva, pri 

starosti 8 let siva, pri starosti 9 in 10 let rjava in pri starosti 11 let vijolična barva.  

 

Pri izboru barve, ki prevladuje v domovih anketirancev, je pričakovano pri vseh starostnih 

skupinah prepričljivo na prvem mestu bela barva. 

 

Barvi, ki prevladujeta v sobah anketirancev, sta modra in bela. Pri anketirancih starih 7 let je 

najpogostejša modra, pri starosti anketirancev 8 let bela, pri  starosti anketirancev 9 let sta 

najpogostejši modra in bela barva, pri starosti 10 let bela in pri zadnji starostni skupini tj. 11 

let modra barva. 

 

Barva, ki prevladuje na oblačilih anketirancev, je po pričakovanju pri skoraj vseh starostnih 

skupinah modra, z izjemo anketirancev, ki so stari 8 let, pri katerih pa prevladuje črna barva. 

Pri anketirancih starih 7 in 9 let pa sta obe barvi, tako modra kot tudi črna, enako zastopani.  

 

Glede barve, ki prevladuje v razredih anketirancev, pa se pojavljajo tri različne barve, in sicer 

oranžna v razredih, kjer so učenci stari 7 let, bela v razredih, kjer so učenci stari 8 in 9 let ter 

rumena v razredih, kjer so učenci stari 10 in 11 let.  

 

 

Ugotovitev: 

Pri vseh vprašanjih sem dobila takšne odgovore, ki sem jih večinoma pričakovala že 

vnaprej. Izjema pa je npr. črna barva, ki je najbolj všeč anketirancem starim 7 let. 

Sklepam, da je tu viden vpliv starejših bratov, sester ali staršev na otroško miselnost.  
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4.6.2.2 Drugi del ankete: Kako se počutiš v razredu, kjer prevladuje določena barva? 

4.6.2.2.1 Prvi sklop: Oceni počutje – rezultati ankete razdeljeni glede na starost 

anketirancev 

 

Rezultati ankete glede na starost: Kako se počutiš v razredu, kjer prevladuje določena barva? 

Oceni počutje! 

  starost 7 let 8 let 9 let 10 let 11 let 

  N 6 44 28 13 4 

  1 - zelo slabo siva, siva siva roza,  bela, 
    rjava 47,7 42,9 rjava rumena 
    66,7    38,5 25,0 

  2 - slabo bela, rjava rjava rjava roza 
    modra 31,8 25,0 38,5 50,0 
    33,3         

vodilna 3 - dobro rumena bela bela,  oranžna bela,  
barva   50,0 27,3 oranžna 46,2 oranžna 

z       35,7   25,0 

deležem 4 - zelo dobro oranžna, zelena oranžna zelena, oranžna 
[%]   roza 25,0 42,9 modra 50,0 

    16,7     46,2   

  5 - odlično modra modra modra bela zelena,  
    50,0 72,7 46,4 46,2 modra 
            50,0 

Preglednica 10: Primerjava rezultatov ankete glede na starost: Kako se počutiš v razredu, kjer prevladuje 

določena barva? Oceni počutje! 

 

Kot je razvidno iz analize rezultatov oziroma preglednice 10, se zelo slabo (ocena 1) večina 

anketirancev počuti v razredu, kjer prevladuje siva barva (starostne skupine 7 let, 8 let in 9 

let), medtem ko se anketiranci stari 10 let najslabše počutijo v razredu, kjer prevladuje roza in 

rjava, anketiranci stari 11 let pa v razredu, kjer prevladuje bela in rumena barva. 

 

Z oceno slabo (ocena 2) je svoje počutje v razredu, v katerem prevladuje rjava barva, ocenilo 

največ anketirancev, in sicer pri starosti 8, 9 in 10 let. Anketiranci stari 7 let so z oceno slabo 

ocenili počutje v razredu, kjer prevladujeta bela in modra barva, anketiranci stari 11 let pa 

počutje v razredu, kjer prevladuje roza barva.  

 

Kot dobro (ocena 3) so svoje počutje anketiranci ocenili v razredu, kjer prevladujejo bela, 

rumena ali oranžna barva. 
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V razredu, v katerem prevladuje oranžna barva, se zelo dobro (ocena 4) počutijo učenci stari 

7, 9 in 11 let. Učenci stari 8, in 10 let pa se zelo dobro počutijo v razredu, kjer prevladuje 

zelena barva. 

 

Z oceno odlično (ocena 5) pa so svoje počutje ocenili učenci stari 7, 8, 9 in 11 let v razredu, 

kjer prevladuje modra barva. Učenci stari 10 let pa se odlično počutijo v razredu, kjer 

prevladuje bela barva.  

 

 

Ugotovitev: 

Opazimo lahko, da znotraj samih ocen počutja (od ocene 1 do ocene 5) s pripadajočo 

vodilno barvo glede na starost anketirancev ne prihaja do bistvenih razlik, ampak so si 

odgovori precej podobni. Pri vsaki oceni počutja se pojavita dve različni barvi pri 

posameznih starostnih skupinah.  
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4.6.2.2.2 Drugi sklop: Počutje opiši z eno besedo – rezultati ankete razdeljeni glede na 

starost anketirancev 

 

Rezultati ankete glede na starost: Kako se počutiš v razredu, kjer prevladuje določena barva? 

Počutje opiši z eno besedo. 

  starost 7 let 8 let 9 let 10 let 11 let 

  N 6 44 28 13 4 

    utrujeno srečno srečno, utrujeno, dolgočasno 
  bela 50,0 18,2 nesrečno srečno 50,0 
       21,4 23,1   

    veselo srečno srečno srečno, veselo  
  rumena 33,3 34,1 35,7 veselo 50,0 
          23,1   

vodilna   veselo srečno srečno srečno, utrujeno 
barva oranžna 50,0 34,1 21,4 dobro 50,0 

z        23,1   

deležem   sproščeno srečno, srečno nesrečno nesrečno 
[%] roza 33,3 nesrečno 28,6 30,8 75,0 

      25,0       

    veselo srečno srečno utesnjeno sproščeno 
  zelena 50,0 34,1 25,0 23,1 75,0 
            

    veselo srečno srečno srečno,  sproščeno 
  modra 33,3 45,5 25,0 sproščeno 50,0 
          23,1   

    srečno, srečno nesrečno utrujeno, veselo  
  rjava slabo 22,7 35,7 nesrečno 75,0 
    33,3     23,1   

    nesrečno, nesrečno nesrečno dobro srečno, 
  siva slabo 29,5 35,7 38,5 nesrečno 
    33,3       25,0 

Preglednica 11: Primerjava rezultatov ankete glede na starost: Kako se počutiš v razredu, kjer prevladuje 

določena barva? Počutje opiši z eno besedo. 

 

Bela barva: Anketiranci stari 7 in 10 let so za vodilno počutje v razredu, kjer prevladuje bela 

barva, označili utrujeno počutje. Učenci stari 8 in 9 let pa so označili pri beli barvi srečno 

počutje. Izjema so učenci stari 11 let, saj se ti v razredu, kjer prevladuje bela barva, počutijo 

dolgočasno.  

 

Rumena barva: Pri učencih, ki so stari 8, 9 in 10 let, se je za vodilno počutje v razredu, kjer 

prevladuje rumena barva, izkazalo srečno počutje. Veselo počutje pa se pojavlja pri učencih 

starih 7 in 11 let. 
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Oranžna barva: Učenci stari 8, 9 in 10 let so za vodilno počutje v razredu, kjer prevladuje 

oranžna, označili srečno počutje, medtem ko se učenci stari 7 let v istem razredu počutijo 

veselo, učenci stari 11 let pa utrujeno.  

 

Roza barva: Pri anketirancih starih 7 let se v razredu, kjer prevladuje roza barva, izpostavlja 

sproščeno počutje, pri anketirancih starih 8 in 9 let srečno počutje, pri anketirancih starih 10 

in 11 let pa nesrečno počutje. 

 

Zelena barva: Učenci, ki so stari 7 let, se v zeleno obarvanem razredu počutijo veselo, učenci 

stari 8 in 9 let srečno, učenci stari 10 let utesnjeno in učenci stari 11 let sproščeno. 

 

Modra barva: Pri učencih, ki so stari 8, 9, 10 let, se je za vodilno počutje v razredu s 

prevladujočo modro barvo, izkazalo srečno počutje. Veselo počutje pa se pojavlja pri učencih 

starih 7 let. Pri učencih starih 11 let pa se pojavlja sproščeno počutje.  

 

Rjava barva: Učenci stari 7 in 8 let se v razredu, kjer prevladuje rjava barva, počutijo srečno, 

medtem ko se učenci stari 9 in 10 let počutijo nesrečno. Izjema pa so učenci stari 11 let, ki se 

v razredu s prevladujočo rjavo barvo počutijo veselo. 

 

Siva barva: Skoraj vsi anketirani učenci se v razredu s prevladujočo sivo barvo počutijo 

nesrečno. Izjema so učenci starosti 10 let, ki pa se v takem razredu počutijo dobro. 

 

 

Ugotovitev: 

Ugotavljam, da razlike pri opisovanju počutja v razredih, kjer prevladuje določena 

barva, med posameznimi starostmi anketiranih učencev obstajajo. Pri določenih barvah 

so si odgovori podobni. Rumena in modra barva pri učencih spodbujata pozitivna 

počutja. Ostale barve (bela, oranžna, roza, zelena, rjava in siva) pa pri različnih 

starostnih skupinah spodbujajo različna počutja, tako pozitivna kot negativna. 
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4.6.3 Rezultati vseh anketirancev 

4.6.3.1 Prvi del ankete: Prevladujoče barve v okolju – rezultati vseh anketirancev 

 

Rezultati ankete: Prevladujoče barve v okolju 

   N=95 

  vodilna barva delež [%] 

1. Barva, ki ti je modra 26,5 
najbolj všeč vijolična 21,3 

  zelena 16,9 
  črna 11,0 
  roza 6,6 
  rdeča 5,9 
  oranžna 5,1 
  rumena 3,7 
  siva 2,2 
  bela 0,7 
  rjava 0,0 

2. Barva, ki ti je  rjava 20,0 
najmanj všeč siva 20,0 

  črna 19,1 
  roza 13,9 
  rdeča 7,9 
  vijolična 7,0 
  bela 6,1 
  rumena 5,2 
  zelena 0,9 
  modra 0,0 
  oranžna 0,0 

3. Barva, ki prevladuje bela 44,5 
v tvojem domu rumena 16,4 

  oranžna 9,1 
  zelena 8,2 
  rdeča 6,4 
  modra 4,5 
  rjava 4,5 
  siva 2,7 
  roza 1,8 
  vijolična 1,8 
  črna 0,0 

4. Barva, ki prevladuje bela 29,6 
v tvoji sobi modra 20,4 

  oranžna 9,3 
  rumena 9,3 
  vijolična 8,3 
  zelena 8,3 
  roza 6,5 
  rjava 3,7 
  siva 2,8 
  črna 1,9 
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  rdeča 0,0 

5. Barva, ki prevladuje črna 21,7 
na tvojih oblačilih modra 21,7 

  vijolična 12,3 
  bela 8,0 
  roza 7,2 
  siva 6,5 
  zelena 6,5 
  rdeča 5,1 
  rumena 5,1 
  rjava 3,6 
  oranžna 2,2 

6. Barva, ki prevladuje bela 46,9 
v tvojem razredu oranžna 16,8 

  rumena 15,0 
  roza 12,4 
  siva 3,5 
  zelena 1,8 
  črna 0,9 
  modra 0,9 
  rdeča 0,9 
  rjava 0,9 
  vijolična 0,0 

Preglednica 12: Prikaz rezultatov vseh anketirancev: Prevladujoče barve v okolju, N = 95 

 

 

4.6.3.1.1 Grafični prikaz rezultatov prvega dela ankete: Prevladujoče barve v okolju; 

rezultati vseh anketirancev 

 

Barva, ki ti je najbolj všeč
modra
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črna
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rjava
 

Tortni grafikon 1: Barva, ki ti je najbolj všeč, N = 95 

 

S tortnega grafikona 1 je razvidno, da je pri populacijskem vzorcu 95 anketirancev najbolj 

všeč barva modra barva, nato pa ji sledita vijolična in zelena.  
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Barva, ki ti je najmanj všeč

rjava
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črna

roza

rdeča
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Tortni grafikon 2: Barva, ki ti je najmanj všeč, N = 95 

 

Barva, ki je anketirancem najmanj všeč, je rjava, sledita pa ji siva in črna barva. 

 

 

Barva, ki prevladuje v tvojem domu
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oranžna

zelena
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Tortni grafikon 3: Barva, ki prevladuje v tvojem domu, N = 95 

 

Pri barvi, ki prevladuje v domovih anketirancev, je najpogosteje zastopana bela barva, nato 

rumena in oranžna.  
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Barva, ki prevladuje v tvoji sobi
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Tortni grafikon 4: Barva, ki prevladuje v tvoji sobi, N = 95 

 

Barva, ki prevladuje v sobah anketirancev, je najpogosteje bela, sledi ji modra, nato pa še 

oranžna barva. 

 

 

Barva, ki prevladuje na tvojih oblačilih
črna
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Tortni grafikon 5: Barva, ki prevladuje na tvojih oblačilih, N = 95 

 

Kot je razvidno iz tortnega grafikona 5, se je pri anketirancih za barvo, ki prevladuje na 

njihovih oblačilih, najpogosteje pojavila črna, za njo sledita modra in vijolična barva.  
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Barva, ki prevladuje v tvojem razredu bela
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Tortni grafikon 6: Barva, ki prevladuje v tvojem razredu, N = 95 

 

Za večino anketirancev je prevladujoča barva v njihovih razredih bela, za njo oranžna, tretje 

mesto pa po številu odgovorov zaseda rumena barva.  

 

 

Ugotovitev: 

Pri obdelavi rezultatov vseh anketirancev pridemo do precej pričakovanih rezultatov. 

Med barvami, ki prevladujejo v domovih anketirancev in med barvami, ki prevladujejo 

v razredih anketirancev, dobimo zelo visok delež (nad 40 odstotkov) pri beli barvi. Pri 

ostalih vprašanjih pa so odgovori precej bolj razpršeni in med barvami ni tako izrazitih 

razlik pri njihovih deležih. 
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4.6.3.2 Drugi del ankete: Kako se počutiš v razredu, kjer prevladuje določena barva?  

4.6.3.2.1 Prvi sklop: Oceni počutje – rezultati vseh anketirancev 

 

Rezultati ankete: Kako se počutiš v razredu, kjer prevladuje določena barva?  

Oceni počutje! 

   N=95 

Ocene počutje: vodilna barva delež [%] 

1 - zelo slabo siva 45,3 
  rjava 29,5 
  roza 29,5 

2 - slabo rjava 26,3 
  rumena 15,8 
  siva 13,7 

3 - dobro bela 27,4 
  oranžna 26,3 
  rjava 15,8 

4 - zelo dobro oranžna 24,2 
  zelena 24,2 
  modra 22,1 

5 - odlično modra 57,9 
  zelena 40,0 
  rumena 40,0 

Preglednica 13: Prikaz rezultatov vseh anketirancev: Kako se počutiš v razredu, kjer prevladuje določena 

barva? Oceni počutje! N = 95 

 

S preglednice 13 lahko razberemo, da je največ anketirancev z oceno zelo slabo (ocena 1), 

ocenilo počutje v razredu, kjer prevladuje siva (45,3 %) barva.  

 

V razredu s prevladujočo rjavo barvo se slabo (ocena 2) počuti 26,3 % vseh anketiranih 

učencev.  

 

Kot dobro (ocena 3) je svoje počutje v razredu, kjer prevladuje bela barva, opredelilo 27,4 % 

anketirancev.  

 

Z oceno zelo dobro (ocena 4) je svoje počutje v razredu, kjer prevladuje oranžna ali zelena 

barva, ocenilo 24,2 % anketirancev. 

 

Z najvišjo, odlično oceno (ocena 5), so anketiranci svoje počutje ocenili v razredu, kjer 

prevladuje modra (57,9 %) barva.  
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Ugotovitev: 

Glede na pridobljene rezultate ugotavljam, da so si anketiranci najbolj enotni pri oceni 

počutja z najvišjo (odlično) in najnižjo (zelo slabo) oceno. Z oceno zelo slabo so ocenili 

počutje v razredu, kjer prevladuje siva barva, z odlično oceno pa počutje v razredu, kjer 

prevladuje modra barva. Pri ostalih ocenah počutja ne prihaja do izrazitih razlik med 

posameznimi barvami. 

 

 

4.6.3.2.2 Drugi sklop: Počutje opiši z eno besedo – rezultati vseh anketirancev 

 

Rezultati ankete: Kako se počutiš v razredu, kjer prevladuje določena barva?  

Počutje opiši z eno besedo. 

   N=95 

Barve: vodilne opisne besede za počutje 

  1. mesto delež [%] 2. mesto delež [%] 3. mesto delež [%] 

bela srečno 20,0 utrujeno 17,9 nesrečno 14,7 
rumena srečno 29,5 veselo 21,1 dobro 12,6 
oranžna srečno 21,1 veselo 17,9 sproščeno 15,8 

roza srečno 22,1 nesrečno 14,7 slabo 14,7 
zelena srečno 24,2 veselo 18,9 sproščeno 14,7 
modra srečno 35,8 veselo 21,1 sproščeno 14,7 
rjava nesrečno 21,1 slabo 20,0 srečno 14,7 
siva nesrečno 21,1 utrujeno 17,9 slabo 14,7 

Preglednica 14: Prikaz rezultatov vseh anketirancev: Kako se počutiš v razredu, kjer prevladuje določena 

barva? Počutje opiši z eno besedo. N = 95 

 

Bela barva: Kot je razvidno iz preglednice 14, je pri anketiranih učencih vodilno počutje v 

razredu, kjer prevladuje bela, srečno, in sicer v 20,0 %. 

 

Rumena barva: Počutje učencev v razredu s prevladujočo rumeno barvo je v večini primerov 

srečno (29,5 %). 

 

Oranžna barva: Anketirani učenci se v razredu s prevladujočo oranžno barvo večinoma 

počutijo srečno (21,1 %). 

 

Roza barva: Razred, v katerem prevladuje roza, večino vprašanih učencev osrečuje (22,1 %). 
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Zelena barva: Srečno je besedni opis, s katerim je svoje počutje v razredu, kjer prevladuje 

zelena, opisala večina anketiranih učencev (24,2 %). 

 

Modra barva: Anketirani učenci pri tej barvi svoje počutje v razredu večinoma (35,8 %) 

opisujejo z besednim opisom srečno.  

 

Rjava barva: Večina vprašanih učencev (21,1 %) se v razredu s prevladujočo rjavo  barvo 

počuti nesrečno.  

 

Siva barva: V razredu, v katerem prevladuje siva, se večinoma pojavlja nesrečno (21,1 %) 

počutje. 

 

 

Ugotovitev: 

Ugotavljam, da se tudi tu pojavljajo zelo neizraziti deleži posameznih opisov počutij pri 

večini barv. Izstopa le delež 35,8 % odgovorov za počutje srečno, ki se pojavi pri modri 

barvi. To pa je tudi najvišji delež v celotni preglednici 14. Na podlagi analize rezultatov 

ugotavljam še, da imajo opisi za počutja v razredu, kjer prevladujejo barve: bela, 

rumena, oranžna, roza, zelena in modra, pozitivno konotacijo, pri rjavi in sivi barvi pa 

je konotacija očitno negativna.  

 

 

4.7 Sklep ankete 

 

HIPOTEZA 1 (Predvidevam, da bodo pridobljeni odgovori nakazovali, da imajo različne 

barve, ki prevladujejo v razredu, različen vpliv na počutje učencev v razredu.)  je potrjena. 

 

ODGOVOR: Glede različnih barv, ki prevladujejo v razredu, prihaja do različnih 

počutij učencev. Tako se v razredu, kjer prevladujejo svetlejše barve (npr. bela, 

rumena, modra), učenci počutijo srečnejše kot v razredu, kjer prevladujejo temne barve 

(npr. rjava, siva). 
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HIPOTEZA 2 (Predvidevam, da se bodo rezultati ankete glede na spol v prvem delu ankete 

močno razlikovali, sploh pri trditvi o barvi, ki jim je najbolj všeč, v drugem delu ankete pa si 

bodo podobni.) je potrjena. 

 

ODGOVOR: Rezultati ankete glede na spol se v prvem delu ankete res najbolj 

razlikujejo pri barvi, ki jim je najbolj všeč. Do razlik prihaja tudi pri barvi, ki 

prevladuje v njihovih sobah, vendar se tu postavi vprašanje, če lahko vsi učenci vplivajo 

na barvo svoje sobe. Odgovori pri ostalih vprašanjih pa so si glede na spol precej 

podobni. V drugem delu ankete, kjer so anketiranci ocenili počutje z oceno, pa sta si 

glede na spol med tremi vodilnimi barvami enaki vsaj po dve barvi. Pri opisovanju 

počutja v razredu, kjer določena barva prevladuje, pa prihaja do izrazite razlike med 

spoloma pri roza in rjavi barvi. Sklepam, da je do tega prišlo zaradi upoštevanja 

njihovega splošnega odnosa do določenih barv. 

 

HIPOTEZA 3 (Predvidevam, da si bodo rezultati ankete glede na starost učencev podobni.)  

 je deloma potrjena, deloma ovržena. 

 

ODGOVOR: Rezultati ankete glede na starost učencev se v prvem delu ankete najbolj 

razlikujejo pri barvi, ki jim je najbolj všeč. Pri ostalih vprašanjih so učenci odgovorili 

podobno – pojavljajo se po dve ali tri različne barve. V drugem delu ankete, kjer so 

učenci ocenjevali počutje v razredu s prevladujočo barvo, pa so si odgovori precej 

podobni glede na starost učencev. Pri opisovanju počutja v razredu, kjer določena barva 

prevladuje, se pojavljata po dva različna besedna opisa pri posamezni barvi.  

 

 

4.8 Uporabna vrednost ankete 

 

Anket in raziskav o priljubljenosti barv je veliko. Prav tako razprav o tem, kako določena 

barva vpliva na počutje ljudi. Na žalost pa nikjer nisem zasledila podrobne raziskave o tem, 

kako barve vplivajo na počutje učencev v šolskem prostoru. Prav tako nisem zasledila, 

kakšnih nasvetov, ki bi delavce osnovnih šol usmerjali pri izboru barv.  
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Tudi pri analizi anket smo ugotovili, da pri anketiranih učencih v njihovih razredih prevladuje 

bela barva. Glede na današnjo raznolikost materialov in vseh možnostih izbire, ki so na voljo 

me ta podatek preseneča. Pričakovala sem, da se bodo v razredih pojavljale bolj pestre barve, 

kot je bela.  

 

Analiza ankete nam nazorno prikazuje stanje, ki se pojavlja v realnosti glede pestrosti barv, ki 

se pojavljajo v šolskih prostorih in ocene počutja, ki so ga učenci ocenili glede na to, kako se 

v določenih prostorih počutijo. Mislim, da bi pri izboru barv za šolski prostor lahko imeli 

vpliv tudi učenci, saj nam je v končni fazi pomembno tudi njihovo dobro počutje. 

 

 

5 Zaključek 

 

V okviru diplomskega dela sem si zastavila cilj, da raziščem področje barv, ki prevladujejo v 

šolskih prostorih. V času študija na Pedagoški fakulteti sem obiskala kar nekaj različnih 

osnovnih šol in opazila, da se v šolah pojavljajo zelo različne barve, nekje zelo umirjene, 

drugje pa tudi bolj živahne barve. Ob tem se mi je porajalo ključno vprašanje: Kako se učenci 

počutijo v razredu, kjer prevladuje določena barva? 

 

Izdelala sem anketni vprašalnik in ga razdelila po osnovnih šolah. Pri anketi so sodelovale 

manjše mestne šole in podeželske šole. S pomočjo ankete sem želela izvedeti predvsem, 

katere barve so učencem všeč, katere prevladujejo v njihovem okolju ter kako se počutijo v 

razredu, kjer prevladuje določena barva. Vse izpolnjene ankete sem analizirala in pridobljene 

rezultate prikazala s tabelami in grafi. Ugotovitve, do katerih sem prišla, so mi pomagale 

odgovoriti na moje tri hipoteze, ki sem si jih zastavila v okviru diplomskega dela. Dve 

hipotezi sem potrdila, eno pa delno potrdila, delno pa ovrgla. 

 

V času iskanja in pregledovanja literature za diplomsko delo sem našla zelo veliko gradiva na 

temo barv in na temo počutja ob določenih barvah. Na žalost pa nikjer nisem zasledila 

podrobne raziskave o tem, kako barve vplivajo na počutje učencev v šolskem prostoru. Meni 

osebno se zdi to precej pomembno področje, saj učenci veliko časa preživijo v šolskih 

prostorih. Pomembno pa je tudi zato, ker jim z izbiro ustreznih barv lahko olajšamo njihovo 
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delo. Torej zagotovimo jim prijetno počutje v določenem prostoru, tako da se bodo lahko oni 

lažje osredotočili na delo in učenje ter bodo tako bolj uspešni.  
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