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Povzetek 
 

Hidrogeli so atraktivni materiali, ker lahko absorbirajo velike količine vode. Imajo 

zanimive lastnosti, ki jih zlahka prikažemo s poskusi in ob njih razložimo določene 

naravoslovne pojme ali pojave. Hidrogeli so razširjeni v prehrambeni, farmacevtski in 

agrikulturni industriji, a pogovori s študenti kažejo, da redki vedo za njihov obstoj. 

Hidrogeli so tema, ki jo zlahka vključimo v pouk kemije in fizike v srednji šoli, zato 

smo si za cilj zadali raziskati predstave o hidrogelih po končanem srednješolskem 

izobraževanju. V raziskavo so bili vključeni 104 študenti 1. letnika razrednega pouka s 

Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. V februarju 2015 so reševali anketni 

vprašalnik tipa papir-svinčnik, ki je vseboval 26 vprašanj. Rezultati kažejo, da so 

študenti v povprečju dosegli 0,8 točk od 10 možnih. To kaže na zelo omejeno znanje o 

hidrogelih. Rezultati raziskave predstavljajo izhodišče za oblikovanje učnega gradiva 

o hidrogelih.  

 

Ključne besede: anketni vprašalnik tipa papir-svinčnik, hidrogeli, naravoslovni 

predmeti, pametni materiali, predstave študentov 

  

Abstract 
 

Attractive materials that absorb large quantities of water are called hydrogels. They 

have interesting properties which can be easily shown with experiments and combined 

with explanation of certain science concepts and phenomena. Hydrogels are spread in 

food, pharmaceutical and agriculture industry. The informal conversations with 

students show that they are not aware of their existence. Hydrogels can be easily 

included into teaching of physics in chemistry in high schools, therefore we decided to 

explore students' conceptions about hydrogels after the high school. 104 pre-service 

primary school teachers from Faculty of Education, University of Ljubljana, were 

included into the study. Students filled in a paper-pencil questionnaire with 26 items 

on February 2015 at the beginning of the spring semester. Students achieved 0.8 

points out of 10 on items testing the knowledge about hydrogels. This shows on limited 

knowledge about hydrogels. Results present the starting point for the designing of the 

teaching module about hydrogels. 

 

Key words: hydrogels, paper-pencil questionnaire, science subjects, smart materials, 

students' conceptions 
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Uvod  
 

Mladi se dandanes ne odločajo za študij naravoslovja (Khazan, 2012). Pri odločitvi za 

izbiro študija imata pomembno vlogo interes študenta in njegov odnos do naravoslovja, kar 

razvije v predhodnem izobraževanju (Vrtačnik, Ferk in Glažar, 2010). Ena od težav je tudi, da 

imajo običajno šolski naravoslovni predmeti malo skupnega z njegovimi izkušnjami 

(Williams, Stanisstreet, Spall, Boyes in Dickson, 2003). Raziskave kažejo, da učna vsebina 

povezana z življenjem omogoča motivacijo za učenje in relevantnost učnega procesa. Zato je 

skrbna priprava učnih gradiv, ki vključujejo socio-naravoslovni kontekst, zelo pomembna 

(Bulte, Westbroek, Van Rens in Pilot, 2004).  

 

Tekočekristalni prikazalniki so kontekst, ki je blizu učečim, in omogoča obravnavo 

prenekaterih fizikalnih konceptov. Pavlin (2013) je izvedla raziskavo o vpeljavi tekočih 

kristalov v pouk. Tekoči kristali niso vključeni v učni načrt za fiziko v gimnazijah, a 

raziskava je pokazala, da so dijaki 3. letnika, ki so jim bili tekoči kristali predstavljeni, 

večinsko izrazili naklonjenost ideji o vpeljavi sodobnih znanstvenih spoznanj v pouk. Izjavili 

so: 

o »Mislim, da je vključevanje moderne fizike v pouk zelo pomembno, saj tako 

pridobimo informacije o sodobnih razmerah in si lažje razlagamo svet, ki nas obdaja. 

Po moje bi se pri fiziki morali, kolikor se lahko z našim predznanjem, več pogovarjali 

o takšnih stvareh, ker je snov bolj aktualna.« 

o »Snov se navezuje na naše vsakdanje življenje in tako opazimo, za kaj vse se lahko 

uporablja in postane bolj zanimiva in pomembna za nas.« 

o »Menim, da je bila to super ideja. Fizika je v šoli potrebna, spoznamo stvari, ki jih 

uporabljamo. Menim, da je sodobna fizika bolj zanimiva.« 

 

Podobno kot tekoči kristali so tudi hidrogeli del aktualnih raziskav na področju fizike, 

kemije in biologije. Učeči so zagotovo že naleteli na informacije o hidrogelnih lečah, hidrogel 

obližih, hidrogel blazinicah, dekorativnih hidrogel kroglicah, agrogelu, dermalnih pršilih in 

drugih proizvodih, ki vsebujejo hidrogele (slika 1). Informacije običajno iščemo po spletu. Če 

v iskalnik google vpišemo geslo »hydrogel*« dobimo 6. 720. 000 zadetkov (18. 10. 2015), 

pod geslom "know* hydrogel*" pa 734.000. Število zadetkov na zgoraj omenjeni gesli kaže 

na interes o znanjih povezanih s hidrogeli. Učeči preživijo na svetovnem spletu ogromno 

časa, pri čemer naletijo na kopico informacij, a vendar naj bi pouk predstavljal vez med 

naravoslovnimi novostmi, ki jih zasledimo na spletu, in korektnim naravoslovnim 

informiranjem mladih o teh novostih (Repnik, 2012). Osnovnošolski in srednješolski učni 

načrt je toliko fleksibilen, da omogoča vpeljavo sodobnih spoznanj v pouk. Tudi učeči so 

radovedni in se zanimajo za sodobna spoznanja in svet okoli njih, a vendar se pogosto dogaja, 

da se učitelji tem temam izognejo, ker se ne počutijo dovolj podkovani za njihovo poučevanje 

(prav tam). Na podlagi teh ugotovitev lahko trdimo, da se učeči v šolah redko srečujejo s 

sodobnimi znanstvenimi spoznanji, čeprav jih novejša odkritja zanimajo in motivirajo za delo 

(Pavlin, 2013). 
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Slika 1: Hidrogel kroglice zagotavljajo  preskrbo rastlin z vodo. 

 

 

Kaj pa so hidrogeli? Hidrogeli in njihove lastnosti so tema aktualnih raziskav o sodobnih 

materialih. Uvrščamo jih med mehke snovi, pod gele. Ključna lastnost gelov je, da so trdi ali 

poltrdi in tvorijo tridimenzionalno ogrodje, v katerega so umeščene manjše molekule 

tekočine. Najbolj znan gel je želatina, ki nastane pri hidrolizi kolagena in z vodo tvori poltrd 

koloidni gel.  

 

Hidrogeli imajo lastnosti tekočin in trdnih snovi in so izredno zanimivi materiali, 

sestavljeni iz premreženih polimernih verig razporejenih tridimenzionalno in vode (Slika 2). 

Molekule vode zapolnijo prostor med polimernimi makromolekulami. Zmožnost absorpcije 

vode teh premreženih polimerov in tvorba hidrogelov jih naredi posebne za shranjevanje ali 

transport aktivnih učinkovin. Tako imenovani polielektrolitni  geli so bili razviti kot 

superabsorpcijski materiali v plenicah in za kontrolo vlažnosti. Taki geli vsebujejo več kot 

99 % vode. Absorpcija vode in s tem proces nabrekanja sta povezana z veliko povečavo 

prostornine. Hidrogeli so postali velik del našega življenja, njihove aplikacije so izredno 

široke, od prehrambene, kozmetične, farmacevtske, biotehnološke, agrikulturne industrije in 

proizvodnje barv (Gerlach in Arndt, 2009; Kurečič, 2011).  

 

Pomembna lastnost hidrogelov je absorpcija vode in vodnih raztopin. Polimeri, ki so v 

hidrogelih, imajo hidrofilen značaj. Za doseganje velike stopnje nabrekanja pogosto 

uporabljajo polimere, ki se raztapljajo v neurejenih strukturah. Polietilen oksid, polivinil 

alkohol, polivinilpirolidin in polihidroksietilmetakrilat so najpogosteje uporabljeni pri sintezi 

hidrogelov. Uporabijo se lahko tudi drugi polimeri, da se doseže občutljivost hidrogelov na 

temperaturo, pH, koncentracijo soli, koncentracijo organskih spojin v vodi, električno 

napetost, itd. (Kurečič, 2011; Okay, 2009; Yoshihito in Kanji, 2001). 

 

 
Slika 2: Polimerna veriga v raztopini. 

 



418 

 

Izbira monomerov in same vezi med monomeri določajo končne lastnosti hidrogelov – 

nabrekanje in druge lastnosti. Koeficient nabrekanja predstavlja razmerje med maso 

absorbiranega medija (vode) in maso suhega hidrogela. Hidrogeli lahko vpijejo do 500-krat 

toliko vode, kot je njihova masa. Voda je lahko vezana ali prosta. Hidratacija polimera se 

prične zaradi močnih interakcij med molekulami vode in hidrofilnim delom polimera (vezana 

voda) in nadaljuje zaradi kapilarnega vleka (prosta voda) (Kurečič, 2011; Yoshihito in Kanji, 

2001). 

 

Veliko hidrogelov je polimerov karboksilnih kislin. Karboksilna skupina štrli iz glavne 

verige polimera. Polimer se spremeni, ko dodamo vodo, kar je razvidno iz enačbe na sliki 3. 

Reakcija je reverzibilna. Dodana voda povzroči, da se ravnotežje pomakne v desno. Če vodo 

odstranimo, se ravnotežje pomakne v levo. Če dodamo več kisline, se ravnotežje premakne v 

levo; če odstranimo kislino, npr. z dodajanjem baze, se ravnotežje premakne v desno. Polimer 

na levi je v prvotni (suhi) obliki in tisti na desni ima večjo prostornino. Če se spremeni pH, se 

spremenijo lastnosti (Advancing the chemical science, 2015; Wong, 2007). 

 

 
Slika 3: Kemijska enačba, ki opisuje ravnotežno reakcijo med polimerom in vodo. 

 

Hidrogeli so tema, kjer se prepletata kemija in fizika (in tudi biologija) in predstavljajo 

povezavo z aktualnimi raziskovalnimi temami. Obenem je povezovanje lastnosti materialov z 

njihovo zgradbo uporaben pristop za učenje novih naravoslovnih konceptov, kadar so teme 

skrbno izbrane. Hkrati pa poznavanje in razumevanje zgradbe različnih materialov omogoča 

sinteze novih materialov z želenimi lastnostmi za uporabo za različne namene in tudi sam 

razvoj znanosti (Cussler in Moggridge, 2001; Gerlach in Arndt, 2009). 

 

V želji, da bi vpeljali hidrogele v pouk fizike in kemije na gimnazijah, smo evalvirali 

predstave študentov. Čeprav hidrogeli niso vključeni v pouk formalnega izobraževanja, smo 

pričakovali, da so študenti pridobili nekaj znanj tekom neformalnega izobraževanja. Evalvirali 

smo tudi vpliv samoocene znanja in motivacije za učenje naravoslovja. Glede na pregledano 

literaturo in raziskovalni problem smo oblikovali sledeča raziskovalna vprašanja:  

o Ali študenti razrednega pouka na vprašalniku o hidrogelih dosežejo vsaj 25 % možnih 

točk? 

o Ali študenti, ki so svoje znanje o hidrogelih ocenili kot boljše, dosegajo boljše dosežke 

na vprašalniku o hidrogelih?  

o Ali študenti, ki so motivirani za naravoslovje, dosegajo boljše rezultate na vprašalniku 

o hidrogelih?  

Metoda 

o Vzorec  

V raziskavi so sodelovali 104 študenti 1. letnika univerzitetnega študijskega programa 

razredni pouk s Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani (9 % moških in 91 % žensk). V 

povprečju so bili študenti stari 20,6 let (SD = 3,4). Študenti do izvajanja raziskave še niso 

imeli naravoslovnih predmetov na fakulteti. Študenti so na maturi v povprečju dosegli 20,0 

točk od 34 možnih na maturi (59 %, SD = 6,6 točk). Omenjeno kaže na to, da so v raziskavo 
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vključeni študenti glede na znanje povprečni, saj je slovensko povprečje na maturi v šolskem 

letu 2013/14 bilo 19,7 točke. Vzorec predstavlja mešano prebivalstvo glede na stratum. 

 

o Inštrument 

Vprašalnik o hidrogelih tipa papir-svinčnik je imel 26 vprašanj in so ga študenti 

izpolnjevali v februarju 2015, na začetku letnega semestra, pred pričetkom izvajanja 

naravoslovnih predmetov. Vprašalnik je bil osnovan le za potrebe te raziskave in je imel 3 

dele: (1) splošne informacije (spol, starost, končana srednja šola, dosežki v srednji šoli in na 

maturi, stratum prebivališča), (2) motivacija za učenje naravoslovnih predmetov v osnovni in 

srednji šoli in (3) vprašanja o hidrogelih (5 splošnih vprašanj in 10 vprašanj o samih 

hidrogelih). Študenti so imeli 20 minut časa za izpolnjevanje vprašalnika.  

 

o Potek raziskave  

Študenti predhodno niso prejeli formalnega znanja o hidrogelih. Vprašalnik so izpolnjevali 

študenti na prvih predavanjih iz fizike pri predmetu Naravoslovje pod normalnimi izpitnimi 

pogoji.  

V raziskavi je uporabljena deskriptivna in neeksperimentalna metoda pedagoškega 

raziskovanja. Za opis vzorca in dosežkov je bila uporabljena deskriptivna statistika. Za opis 

vzorca in spremenljivk smo uporabili osnovno deskriptivno statistiko. Podatke, ki smo jih 

pridobili z anketnim vprašalnikom, smo obdelali s programom IBM SPSS Statistic 22. 

Razlike med skupinama učencev glede na samooceno znanja smo preverjali s t-testom za 

neodvisne vzorce. Za ugotavljanje razlik v znanju o hidrogelih med različno motiviranimi 

skupinami študentov je bila uporabljena analiza variance (ANOVA).  

 

Rezultati  

 

Analiza kaže, da je za hidrogele, kljub pogostemu rokovanju, že slišalo okoli 20 %. 88 % 

anketiranih študentov meni, da o njih ne ve ničesar. 16 % študentov meni, da jih je že 

uporabljalo, 15 % študentov je prepričanih, da jih še niso uporabljali, medtem ko jih je 69 % 

zapisalo, da ne ve. Dosežki anketiranih študentov so v skladu s tem, saj so študenti v 

povprečju dosegli 0,8 točke od 10 možnih (SD = 1,3). Pričakovali smo, da bodo študenti 

pravilno odgovorili vsaj na 2 vprašanji, da se uporabljajo v vrtnarstvu in absorbirajo veliko 

vode. En študent je dosegel 6 točk in en 5 točk. 

 

Iz analize študentovih odgovorov smo dobili sledeče odgovore: 

o 11 % študentov je naštelo izdelek s hidrogeli (povečini so bile to dekorativne vodne 

kroglice za lončnice in plenice), 

o 15 % študentov je zapisalo, da je pomembna lastnost hidrogelov velika sposobnost 

absorpcije vode, 

o 6 % študentov se je strinjalo s trditvijo, da lahko kroglice hidrogela uporabimo kot 

povečevalno steklo, 

o 5 % študentov pravilno meni, da vsi hidrogeli ne fluorescirajo, 

o 8 % študentov ve, da so hidrogeli polimeri, 

o 5 % študentov se je strinjalo s trditvijo, da imajo hidrogeli v kislih raztopinah manjšo 

prostornino, 

o 11 % ve, da hidrogeli ne absorbirajo vseh tekočin, 

o 9 % študentov je ustrezno ovrednotilo trditev, da hidrogele v olju vidimo, 

o le 1 % študentov ve, da imajo hidrogeli lahko enak lomni količnik kot voda, 
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o 6 % študentov se pravilno ni strinjalo s trditvijo, da hidrogeli ne zdržijo povišanih 

tlakov. 

 

11 % študentov je ocenilo, da nekaj ve o hidrogelih, 89 % anketiranih študentov je bilo 

mnenja, da ne vedo ničesar. Študenti, ki so svoje znanje ocenili kot srednje oziroma obstoječe, 

so v povprečju dosegli 2,3 točke od 10 možnih (SD = 1,6), medtem ko so preostali v 

povprečju dosegli 0,5 točke (SD =1,2). Če obstajajo statistično pomembne razlike v znanju o 

hidrogelih med skupinama študentov, ki sta različno samoocenili svoje poznavanje le-teh, 

smo preverili s t-preizkusom. Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F= 3,951; 

p = 0,05) je test za neodvisne vzorce pokazal statistično pomembne razlike med skupinama v 

povprečnem številu doseženih točk na vprašalniku o hidrogelih (t = 4,467; p = 0,000).  

 

21 % anketiranih študentov je zapisalo, da jih naravoslovje ne zanima, medtem ko jih 47 % 

srednje zanima. Delež anketiranih študentov, ki jih naravoslovje zelo zanima, zanima jih sama 

snov in se radi učijo naravoslovne predmete, je 32 %. Študenti, ki so nemotivirani za učenje 

naravoslovja, so v povprečju dosegli 0,1 točke od 10 možnih (SD = 0,3), srednje motivirani 

0,8 točke (SD = 1,4) in visoko motivirani 1,0 točke od 10 možnih (SD = 1,5). Ali so med 

študenti omenjenih skupin razlike v poznavanju hidrogelov, smo preverili z analizo variance 

(ANOVA). Izid preizkusa homogenosti varianc kaže, da je predpostavka o homogenosti 

varianc neupravičena (F = 13,598; I = 0,000), zato uporabimo Welchovo aproksimativno 

metodo analize variance. Razlika med aritmetičnimi sredinami je statistično značilna (I = 

11,654; p = 0,000). Izkaže se, da obstajajo statistično pomembne razlike v znanju o hidrogelih 

med študenti, ki so zelo motivirani in nemotivirani (razlika aritmetičnih sredin je 0,9; p = 

0,027). Med skupinama nemotiviranih in srednje motiviranih (razlika aritmetičnih sredin je 

0,8, p = 0,061) in skupinama srednje motiviranih in zelo motiviranih (razlika aritmetičnih 

sredin je 0,2, p = 0,825) ni statistično pomembnih razlik. 

 

Diskusija 

 

Analiza rezultatov pripelje do naslednjih odgovorov na raziskovalna vprašanja: 

 

o Ali študenti razrednega pouka na vprašalniku o hidrogelih vsaj 25 % možnih točk? 

Študenti po srednješolskem izobraževanju nimajo skoraj nobene predstave o hidrogelih, 

saj so v povprečju dosegli 8 % možnih točk. Na podlagi dobljenih rezultatov ugotovimo, 

da so predstave študentov o hidrogelih šibke, skoraj neobstoječe. Eden od razlogov je 

lahko ta, da hidrogeli niso vključeni v učni načrt fizike in kemije za gimnazije. Podobno je 

bilo ugotovljeno tudi v raziskavi o prestavah študentov o tekočih kristalih, ki so tudi 

potencialna tema za vključitev v pouk naravoslovnih predmetov v srednji šoli, čeprav s 

tekočekristalnimi zasloni dnevno rokujemo (Pavlin, Čepič in Vaupotič, 2013). 

 

o Ali študenti, ki so svoje znanje o hidrogelih ocenili kot boljše, dosegajo boljše 

rezultate na vprašalniku o hidrogelih?  

Študenti, ki so ocenili, da nekaj vedo o hidrogelih, dosegajo statistično gledano boljše 

rezultate kot tisti, ki so ocenili svoje znanje kot neobstoječe. Temi hidrogeli in tekoči 

kristali nista del učnega načrta za fiziko oziroma kemijo v gimnazijah. Študenti so kritično 

ocenili svoje znanje, kar je skladno tudi z njihovimi dosežki na vprašalnikih tako o 

tekočih kristalih in tudi pri hidrogelih (Pavlin, Čepič in Vaupotič, 2013).  

 

o Ali študenti, ki so motivirani za naravoslovje, dosegajo boljše rezultate na vprašalniku 

o hidrogelih?  
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Študenti, ki so zelo notranje motivirani za učenje naravoslovja, dosegajo statistično 

gledano boljše rezultate kot nemotivirani. Notranja motivacija je tista, ki je ključna za 

učenje naravoslovja, saj visoko motivirani študenti sami poiščejo informacije o sodobnih 

naravoslovnih spoznanjih in svetu, ki jih obdaja, kar se odraža tudi na dosežkih pri 

poznavanju tematik, ki niso vključene v učne načrte, tj. hidrogelov in tekočih kristalov 

(Pavlin, 2013). 

 

Zaključek  
 

V članku predstavljamo raziskavo o neformalno pridobljenem znanju o hidrogelih. 

Poznavanje predstav študentom o hidrogelih nam bo služilo za oblikovanje učnega gradiva o 

teh zanimivih materialih. Da bi dobili informacijo o predstavah, smo anketirali 104 študente 

1. letnika študijskega programa razredni pouk na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani v 

februarju 2015. 

 

Ugotovili smo: 

 Anketirani študenti so povprečni predstavniki generacije glede na dosežke na 

spomladanskem roku mature v letu 2014. 

 32 % študentov je zelo motiviranih za učenje naravoslovja. 

 Študenti so v povprečju dosegli 0,8 točke od 10 možnih (SD =1,3). 

 20 % študentov je seznanjenih s hidrogeli. 

 11 % študentov je ocenilo, da nekaj ve o hidrogelih. 

 Obstajajo statistično pomembne korelacije med uspehom testiranca glede na 

samooceno znanja in notranjo motivacijo za učenje naravoslovja. 

 

Izsledkov raziskave ne moremo posplošiti na celotno množico študentov 1. letnikov, saj 

naš vzorec ni bil homogen po spolu in smeri študija, vseeno so rezultati pokazali na 

neobstoječe prestave o hidrogelih. Na podlagi pridobljenih informacij o predstavah študentov 

o hidrogelih po končanem srednješolskem izobraževanju in pregledane literature o poskusih s 

hidrogeli smo na Pedagoški fakuteti Univerze v Ljubljani že osnovali učno gradivo o 

hidrogelih, ki vključuje nabor eksperimentov, ki kažejo na njihove osnovne lastnosti 

(National Youth Science Day, 2008; Pavlin, 2014; Steve Spangler Science, 2015). Cilji 

učnega gradiva so, da študenti vedo, kaj so hidrogeli; poznajo njihovo pomembno lastnost – 

absorpcija vode; preko raziskovalnega pouka spoznajo, zakaj so hidrogeli pametni in zelo 

uporabni materiali (vpliv medija na njihovo obnašanje, vpliv tlaka, optične lastnosti). Obenem 

smo skušali pokrivati še cilje iz učnega načrta za fiziko in kemijo za gimnazije, ki se nanašajo 

na ravnotežne reakcije, polimerizacijo, tlak, svetloba (odbojni in lomni zakon, preslikave z 

lečo), fizika in okolje (teme v zvezi s sodobnimi odritji), zgradba in lastnosti polimerov, potek 

kemijskih reakcij (Učni načrt –fizika, 2008; Učni načrt – kemija, 2008). Učno gradivo je že 

bilo testirano, evalvacija je v teku. Prve analize kažejo na pozitiven sprejem učnega gradiva o 

hidrogelih pri študentih razrednega pouka.  
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