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O nekaterih napačnih predstavah o pojmu barva smo pi-
sali pred dvajsetimi leti v tej isti rubriki revije Naravoslovna 
solnica letnik 1, številka 1. Poudarek je bil na razlikovanju 
med vsakdanjo besedo barva, ki pogosto pomeni obarvano 
snov, in o naravoslovnem pomenu, ki pomeni svetlobo do-
ločene valovne dolžine. Omenjena je bila tudi naivna razlaga 
o tem, zakaj so nekatere snovi obarvane in da gre pri teh 
razlagah za »materializacijo« lastnosti, kar pomeni, da ima 
neka obarvana snov poleg ostalih nosilcev različnih lastnosti 
tudi delce, ki snov obarvajo oziroma da   mnogi razlagajo 
obarvanost predmetov s konceptom barvil in pigmentov in 
da svetloba in barva pravzaprav nista povezana pojava (Galili 
in Hazan, 2000).

Zmedo pri razumevanju tega pojava povzroča še vrsta 
napačnih ali le delno oblikovanih, kljub temu pa dobro 
utrjenih pojmov.  

V vsakdanjem jeziku predstavlja barva imanentno lastnost 
predmeta in tudi razvojno je barva ena od prvih lastnostih, 
ki jih otroci na predmetu zaznajo, zato so predmeti najprej 
označeni z barvo, na primer »ta kocka je rdeča.« Naravoslov-
na razlaga pa govori o tem, da telesa in snovi vidimo različno 
obarvane, ker odbijajo svetlobo različnih valovnih dolžin. 
Torej gre pri barvi za interakcijo med svetlobo, običajno belo 
svetlobo, in predmetom. 

Prvi zaplet, ki pri tem nastane, je pojmovanje svetlobe, 
ki jo imenujemo bela svetloba. Naivna razlaga bele svetlo-
be in zakaj vidimo predmete obarvane, gre pogosto tako: 
»Bela svetloba je jasna, čista, brez barve. Svetloba osvetli 
predmet in takrat se pokaže barva predmeta, ki jo vidimo.« 
(Anderson in Smith, 1986). Prav ovira k razumevanju barve 
predmetov in snovi je torej razumevanje bele svetlobe. O njej 
so pogoste naslednje napačne trditve: 
−  »Bela svetloba in sončna svetloba nista sestavljeni iz raz-

ličnih barv, ne predstavljata spektra barv.«
−  »Bela svetloba je svetla in omogoča, da vidimo barvo 

predmetov.«
−  »Rumena svetloba je kot sonce, svetla in topla.« (Haa-

gen, 2014)«
Z vidika razvoja pojmov je zanimiva tudi razlaga, da je 

svetloba kot snov, ki prekrije vse predmete v osvetljenem 
prostoru, in da se v različnih barvnih svetlobah lahko raz-
lično obarvajo le beli predmeti, kar vodi k temu, da to, 
kar vidimo belo, ni barva oziroma bela ni barva (Valanides 
and Agneli, 2008). 

Ovira pri razumevanju je predvsem to, da imajo učenci 
premalo izkušenj s sestavljanjem različnih barvnih svetlob 
in razstavljanjem bele svetlobe v barvni spekter. Za barvno 
svetlobo so pogoste naslednje trditve: 

−  »Barvna svetloba se meša z barvo predmeta.«
−  »Barvna svetloba je temna in zato predmeti izgledajo te-

mnejši.«
−  »Barvna svetloba, da barvo predmetom«. 
−  »Barvna svetloba nima učinka na barvo predmeta.«

V eni od novejših študij (Martinez Borreguero in drugi, 
2013) ponovno najdemo potrditev obstoja napačnih raz-
lag ne le pri učencih osnovne šole, temveč tudi pri srednje-
šolcih, študentih in odraslih. 

Najpogostejši napačni pojmi o barvi so: 
− Barva je lastnost telesa, določa ga podobno kot njegova 

masa. Vsakdanja uporaba glagola »biti« v zvezi z barvo 
»Kocka je rdeča«, še utrjuje to napačno pojmovanje.

− Barva telesa, ki se pojavi, je vedno odvisna od svetlobe, 
ki ga osvetljuje. Telo je pri tem »nevtralno« in bo vedno 
izgledalo tako, kot ga osvetli vir svetlobe. 

− Telo oddajo svetlobo, ki doseže oko opazovalca skupaj 
s svetlobo, ki jo oddaja vir. Barva telesa je vsota obeh 
svetlob.
Ko je prostor nasičen z določeno barvno svetlobo, pred-

meta, ki je v tem prostoru in ima enako barvo kot barvna 
svetloba, ne vidimo zaradi pomanjkanja kontrasta. Ta na-
pačni pojem soobstaja z ostalimi tremi zgoraj navedenimi 
pojmi.

Kar nekaj raziskav tudi dokazuje, da tradicionalni pristo-
pi k učenju o svetlobi le malo pripomorejo k spreminjanju 
napačnih predstav o svetlobi, barvi in o tem, kako vidimo. 
Pogosto je razlog za ta neuspeh tudi ta, da učitelji ne upo-
števajo obstoječih predstav učencev, ki sestavljajo njihovo 
vsakdanje, uporabno znanje. Seveda je poznavanje tega le 
prvi korak, temu morajo slediti novi miselni izzivi, s kateri-
mi se učenci srečajo pri reševanju nalog, kot je na primer ta: 
Eli želi odkriti kateri svinčnik je rdeč, svinčnik pa lahko osvetli 
z različnimi svetlobami, vendar hkrati le z eno in seveda ne z 
belo  svetlobo (Keles, Demirel 2010). 
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