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Povzetek 

Le malo področij tako intenzivno vpliva na naš vsakdan kot predmetno področje 

naravoslovja in tehnike: ves čas smo podvrženi prisotnosti izdelkov in pripomočkov, 

katerih namen je dvig kakovosti našega življenja. Z odkrivanjem novih materialov 

prihaja do novih izdelkov in izboljšav obstoječih. Snovi, ki so v zadnjem obdobju 

deležne intenzivnega proučevanja, so hidrogeli. Brez njih si marsikdo težko predstavlja 

svoj vsakdan: iz njih so narejene kontaktne leče, nahajajo se v tudi v otroških plenicah. 

Pravi potencial hidrogelov se kaže v možnostih uporabe na zdravstveno-

farmacevtskem področju, sintetiziranje novih vrst hidrogela pa omogoča uporabo tudi 

drugod, npr. pri obnavljanju poškodovanih tkiv. Hidrogeli so snovi, s katerimi se 

srečujemo, z njimi pa se bomo srečevali tudi v prihodnje. Vseeno ljudje o njih vejo zelo 

malo. Posebno osnovnošolci nimajo veliko možnosti, da bi se s to snovjo srečevali v 

vsakdanjem življenju. Velika vrednost hidrogelov je v tem, da je njihove lastnosti 

enostavno prepoznati: ko učenec vidi, kako hidrogel absorbira vodo, si lažje 

predstavlja prednosti, ki jih ta lastnost prinaša kmetovalcem, ki s hidrogelom obogatijo 

zemljo. Poskusi s hidrogeli omogočajo tudi primerno urjenje v izvajanju poskusov ob 

upoštevanju korakov in načel naravoslovno-tehničnega raziskovanja. 

V magistrskem delu sem se ukvarjal s temo, ali je raziskovanje s hidrogeli primerna 

vsebina za obogatitvene dejavnosti, namenjene učencem, ki do predmetnega področja 

naravoslovje in tehnika kažejo višjo stopnjo zanimanja. Da poiščemo odgovor na to 

vprašanje, je potrebno ob pregledu literature oblikovati nabor poskusov, ki so primerni 

spoznavnim in raziskovalnim sposobnostim desetletnih učencev, te poskuse izvesti in 

dokumentirati ter nato izbor le-teh izpeljati skupaj z učenci. K bolj celostni sliki o 

raziskovani tematiki vodi tudi raziskano predznanje učencev o hidrogelih. Namen 

raziskovanja s hidrogeli je obenem usvajanje novega znanja o proučevanih snoveh in 

odkrivanje nepoznanih snovi mora prav tako omogočati tudi napredovanje 

posameznika na tem področju. Po optimiziranih poskusih in raziskanem predznanju 

učencev smo izvedli kvalitativno raziskavo s skupino petih učencev petega razreda 

osnovne šole. S skupino učencev smo izvedli pet vnaprej pripravljenih poskusov, 

učenci pa so sami načrtovali zadnjega, šestega. Preko spremljanja dela učencev med 

izvajanjem poskusov ter ob analizi intervjujev pred in po raziskovalnem delu smo 

ugotovili, da so hidrogeli primerni in zanimivi za raziskovalno dejavnost, saj so učenci, 

vključeni v raziskavo, oblikovali pozitivna stališča do dela z njimi in prikazali napredek 

v poznavanju hidrogelov, njihovih lastnosti in možnosti uporabe. Rezultati raziskave 

nakazujejo, da je oblikovana zbirka poskusov in načrtovano raziskovanje s hidrogeli 

prenosljivo v pouk naravoslovja in tehnike v okviru obogatitvenih dejavnosti. Samo 

magistrsko delo odpira tudi številna vprašanja o vpeljavi raziskovanja hidrogelov v 

pouk naravoslovnih predmetov po celotni izobraževalni vertikali. 

Ključne besede: hidrogeli, načrtovanje poskusa, naravoslovje in tehnika, 

obogatitvene dejavnosti, učenje z raziskovanjem 
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Summary  

Not many education areas affect our life as much as Natural science and Technology: 
we are surrounded by natural and technical products and accessories which help us 
improve our quality of life. Inventions of new materials lead to introduction of new 
products and improvement of existing ones. Nowadays one of the intensively 
researched materials is hydrogel. Since it is used in many different products such as 
contact lenses and baby diapers, not many can imagine life without it. Its real future 
potential is shown in medical and pharmaceutical area – it could be used as 
regeneration or substitution of injured tissues. However the synthesis of new hydrogel 
forms enables many new possible ways of use. With that being said, the hydrogels are 
and will be in our everyday use, but not many people are aware of its existence. 
Especially pupils in primary school lack the possibilities to use the products containing 
hydrogels. Experiments with hydrogels with accurate instruction reading and 
knowledge of scientific-technical research techniques enable proper training in 
scientific experimenting for pupils. They can easily imagine their natural properties and 
hence understand the use of hydrogels in farming. 

In master thesis we wanted to explore whether the experiments with hydrogels are or 
are not suitable teaching content in enrichment activities for pupils, who are highly 
interested in Natural sciences and Technology. To find an answer to this question firstly 
the literature had to be studied. With information acquired from literature a collection 
of experiments, suitable for knowledge and manual competence of 10-year-old pupils, 
was made. These experiments were performed and documented and later presented 
to and with pupils. To acquire whole picture of explored area of interest interviews with 
pupils were made. In order to test the pre-existing knowledge of pupils these interviews 
took place before and after the presentation of experiments. The purpose of research 
was also to find out, how much knowledge pupils get during the presentation. A group 
of five pupils performed five pre-selected experiments and later they had to invent and 
perform one more experiment. With surveillance of pupils during experiments and 
interview analysis we concluded, that the hydrogels are interesting enough and 
suitable for experimenting, as the participating pupils presented positive feedback with 
hydrogel experiments and showed improvement in their knowledge of hydrogels, in 
their properties and possibilities of hydrogel use. The future possibilities of research 
would be in exploring of acceptance of hydrogels experiments in higher classes of 
primary school and their use in different natural sciences (Physics, Chemistry). 

Key words: enrichment activities, hydrogels, inquiry-based learning, natural science 

and technology, planning an experiment 
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1 Uvod 

Pouk naravoslovja in tehnike2 je nenehno podvržen spremembam. Slednje so 

posledica razvoja znanosti, ki se kaže v odkrivanju novih materialov ter njihove 

uporabe, na naš vsakdan pa vplivajo tudi vedno novejši izdelki, ki so nastali na podlagi 

naravoslovno-tehničnih spoznanj. Dodaten razlog, zakaj se pouk NIT spreminja, je v 

didaktičnih priporočilih, ki se spreminjajo in dopolnjujejo tako, da učenca vodijo h 

kakovostnejšemu in k uporabnejšemu znanju. Sodobni čas predvideva, da se šolsko 

delo pri NIT prilagodi do te mere, da učencu posreduje večjo količino znanja, ki pa ima 

hkrati tudi večjo uporabno vrednost. Pri tem ne gre zgolj za vsebinsko znanje, saj 

poznavanje zakonitosti brez znanja o tem, kako smo to spoznali, vodi k omejenemu 

poznavanju pojmov in ne prispeva k dvigu naravoslovne pismenosti (Krnel, 2014).  

Učenje z raziskovanjem kot oblika aktivnosti učencev pri pouku NIT v največji meri 

odgovarja na te zahteve. Pri njem učenci preko aktivnosti, ki sledijo raziskovalnim 

zakonitostim, odkrivajo novo znanje in vsebine. Te aktivnosti se ujemajo s kontekstom 

konstruktivističnega pristopa, ki je na več mestih omenjen tudi v učnem načrtu3 za NIT 

(Vodopivec, Papotnik, Gostinčar Blagotinšek, Skribe Dimec, Balon, 2011). Ta pristop 

omogoča, da učenci s svojo aktivnostjo opustijo ali dopolnijo svoje obstoječe 

predznanje (prav tam). 

Naslov magistrskega dela nakazuje na raziskovalno delo s hidrogeli kot obogatitveno 

dejavnost za učence petega razreda osnovne šole.4 Hidrogeli so kot snov slabo 

poznani pri populaciji študentov Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani (Pavlin, 

2015). Čeprav se v določeni meri pojavljajo v našem vsakdanu (iz njih so kontaktne 

leče, dodani so v otroške plenice) (Wong, 2007), se njihovega obstoja večinoma ne 

zavedamo. Raziskovanje nečesa, s čimer učenci nimajo konkretnih izkušenj (in zato 

tudi nobenega predznanja), bi lahko dojemali kot priložnost, da izhajamo iz učenčevih 

predstav in jim pomagamo izgraditi znanje o tej snovi od samega začetka. Čeprav 

predznanja o tej snovi (hidrogelih) verjetno nimajo, se lahko naslonimo na njihova 

predvidevanja (Kaj misliš, da bi to lahko bilo?). Tako nadaljnja aktivnost potrdi ali opusti 

prvotne predstave, vsaka naslednja pa dopolni obstoječe znanje in ga nadgradi. 

Ključno pri tem je, da raziskovanje s hidrogeli predstavimo kot raziskovanje: držati se 

moramo v naprej določene metodologije raziskovanja. Slednja je sicer v različnih virih 

različno natančno opredeljena (Buttemer, 2006, Gostinčar Blagotinšek, 2010, Krnel, 

2007, Vodopivec idr., 2011 …), a imajo vse omenjene tudi skupne točke: ugotavljanje 

predznanja, postavitev vprašanja, načrtovanje poskusa s spremljanjem spremenljivk 

in kontrolo, izpeljevanje rezultatov in ugotovitev. 

V magistrskem delu se bomo seznanili s koraki raziskovanja, ki so enako pomembni 

ne glede na to, s katero snovjo izvajamo raziskovanje. Ti koraki zagotavljajo veljavnost 

in preverljivost ugotovitev, kar načrtno izvajanje poskusov loči od spontane nevodene 

aktivnosti. Predstavili bomo tudi hidrogele – njihovo poznavanje je pogoj za boljše 

                                            
2 V nadaljevanju: NIT 
3 V nadaljevanju: UN 
4 V nadaljevanju: OŠ 
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razumevanje izidov poskusov. Velik poudarek magistrskega dela je namenjen 

empirični raziskavi, v kateri smo ugotavljali stališča učencev do raziskovalnih 

dejavnosti s hidrogeli. 

Delo je razdeljeno na štiri večje vsebinske enote. Teoretični del je razdeljen na dve 

večji poglavji, ki vsako zase obravnava posamezen vidik magistrskega dela. V poglavju 

2 Sodobne smernice pri pouku naravoslovja in tehnike v osnovni šoli se vprašamo, 

kako naj bi potekal sodobni pouk naravoslovja, kateri pristopi so tisti, ki jih UN za NIT 

v 4. in 5. razredu priporoča, in katere značilnosti jih odlikujejo. V naslednji večji 

vsebinski enoti (poglavje 3) se seznanimo s hidrofilnimi geli (oz. hidrogeli) kot 

naravoslovnim področjem, ki omogoča aplikacije na različnih področjih in odpira nove 

možnosti pri pouku naravoslovja preko poskusov, ki jih je mogoče z njimi izvesti. V 

tretjem poglavju (poglavje 4) je predstavljenih devet poskusov, ki so lahko podlaga za 

izpeljavo raziskovalnih aktivnosti v rednem pouku ali kot obogatitvena dejavnost za 

učence. V četrti vsebinski enoti je predstavljena kvalitativna raziskava, ki povzema 

aktivnosti s hidrogeli in stališča učencev do poskusov (poglavje 5). V zaključku 

magistrskega dela povzemamo ugotovitve, skupaj z njimi predlagamo tudi smernice 

za nadaljnje delo in raziskovanje na tem področju.  
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2 Sodobne smernice pri pouku naravoslovja in 

tehnike v osnovni šoli 

V prvem podpoglavju tega poglavja se bomo posvetili sodobnim smernicam, ki veljajo 

za pouk NIT v OŠ. Preverili bomo, kakšna so priporočila UN za NIT ter v naslednjem 

podpoglavju podrobneje opisali konstruktivizem kot pedagoški pristop, ki ga ustvarjalci 

UN za NIT priporočajo. Z načeli konstruktivističnega načina poučevanja bomo v 

ločenem podpoglavju osmislili pomen raziskovalne dejavnosti učencev. Predstavili 

bomo, v kolikšni meri predsodki, ki jih ima strokovna javnost do učenja z 

raziskovanjem, veljajo. V zadnjih dveh podpoglavjih bomo predstavili stališča 

slovenskih učencev do naravoslovja in obogatitvene dejavnosti kot možnosti za 

dopolnjevanje interesov učencev. 

2.1 Kaj pravi UN za NIT o poučevanju v 4. in 5. razredu OŠ? 

Učni načrt je s strani pristojnega Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport potrjen 

dokument, ki določa vsebino predmeta, standarde znanja in cilje pouka pri določenem 

predmetu (Zakon o osnovni šoli, 2006). Učitelji svoje delo v razredu načrtujejo tako, da 

z izvajanjem vzgojno-izobraževalne dejavnosti izpolnijo predpisane cilje, njihovi učenci 

pa dosežejo (minimalne) standarde znanja. Poleg tega UN vsebuje tudi vodila, ki 

učitelju pomagajo pri uresničevanju ciljev predmeta. Ta so v UN za NIT izražena v 

opredelitvi predmeta, pri navedbi splošnih in operativnih ciljev, v poglavju o minimalnih 

standardih ter v poglavju o didaktičnih priporočilih. 

Pri opredelitvi predmeta NIT je v UN zapisano, da gre za nadgradnjo znanj, stališč in 

veščin, ki so jih učenci razvijali pri predmetu spoznavanje okolja v prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju (Vodopivec idr., 2011). Cilj predmeta je usmerjen v doseganje 

znanja in spretnosti, ki jih učenci uporabijo pri reševanju problemov in z njimi 

odgovarjajo na naravoslovne in tehnične izzive. Namen predmeta je jasno opredeljen 

s tem, da so učenci postavljeni v središče pouka; oni so tisti, ki svoje znanje in 

spretnosti uporabijo pri iskanju odgovorov na vprašanja. 

V poglavju UN predmeta NIT, kjer so predstavljeni splošni cilji predmeta, je velik 

poudarek postavljen na izkustveno doživljanje narave in tehnike, kjer učenci opazujejo 

(naravne) procese, jih raziskujejo, in si s tem odgovorijo na vprašanja, ki so si jih (sami) 

zastavili. Ključen del pouka NIT je tudi urjenje v izvajanju raziskav »s tem, da si 

zastavljajo vprašanja, oblikujejo domneve, načrtujejo poskuse (in kontrolo 

spremenljivk), zbirajo podatke, obdelujejo podatke, interpretirajo podatke, oblikujejo 

zaključke ter sporočajo svoje ugotovitve« (Vodopivec idr., 2011, str. 5). V tej navedbi 

so že jasno opredeljeni koraki naravoslovno-tehnične raziskave, ki naj bi jih učenci (ob 

pomoči učitelja) naredili pri raziskovalnem delu. Tovrstne spretnosti sodijo tudi v sicer 

širšo idejo vseživljenjskega učenja, h kateremu cilji predmeta stremijo (Vodopivec idr., 

2011). 

Cilj ustvarjalcev UN je vzgojiti posameznika, ki je zmožen preudarno spreminjati 

družbo in je opremljen s potrebnim znanjem, ki mu omogoča odgovorno udejstvovanje 

v družbi. O tem govorijo tudi cilji, ki vključujejo:  
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 učenje o pravilni rabi tehnologije, ki omogoča prenos podatkov med 

posamezniki, 

 navajanje učenca na gospodarno ravnanje z naravnimi viri, 

 razvijanje učenčevih: sposobnosti, spretnosti in osebnostnih lastnosti, 

pozitivnega odnosa do narave in tehnike ter kritičnega odnosa do posegov v 

naravno okolje (Vodopivec idr., 2011).  

Že v prvih poglavjih UN so predstavljeni ne samo glavni namen in cilji predmeta, 

temveč tudi ključna metoda, ki naj bi zagotavljala izpolnitev poslanstva predmeta. Ana 

Tomić v svojih Izbranih poglavjih iz didaktike (2003) metodo, pri kateri učenci izvajajo 

(laboratorijske) vaje in eksperimente, v splošnem imenuje laboratorijsko-

eksperimentalna metoda. Čeprav gre za splošnodidaktično naravnan učbenik, 

namenjen študentom različnih pedagoških in andragoških smeri, v njem avtorica omeni 

prednost tovrstnih metod v tem, »da lahko pogoje spreminjamo v skladu s cilji 

preučevanja in ga zaradi kontrole lahko ponovimo« (2003, str. 99). Sama sicer med 

laboratorijske vaje in eksperimente umešča »izzivanje naravnih pojavov z namenom, 

da jih učenci načrtno opazujejo« (2003, str. 99).  

Pri pouku NIT ne gre zgolj za »izzivanje naravnih pojavov«, ampak se učenčevo 

aktivnost predvideva tudi pri drugače zastavljenih dejavnostih, katerih namen ni nujno 

posnemanje in razlaga naravnih pojavov, temveč tudi, na primer, preizkušanje 

učinkovitosti delovanja tehničnih izdelkov, ki jih učenci pred tem celo sami izdelajo. UN  

za NIT tako v poglavju operativnih ciljev in vsebin navaja cilje, ki vsebujejo naslednje 

ključne besede: 

Učenci znajo: 

 raziskati …, 

 dokazati …, 

 prikazati …, 

 izdelati …, 

 preizkusiti …, 

 uporabljati … (Vodopivec idr., 2011). 

Z izrazom praktično delo Zupan (2005) imenuje aktivnost poučevanja, ki vključuje 

»učenčevo opazovanje ali manipuliranje realnih predmetov ali materialov« (Zupan, 

2005, str. 104). Cilje, ki vsebujejo katero izmed prej naštetih ključnih besed, bi torej 

lahko umestili v praktično delo, saj od učenca zahtevajo rokovanje s konkretnimi 

predmeti in s tem presegajo sposobnost priklica pomnjenih podatkov. 

Veliko pomembnost praktičnega dela pri pouku NIT opisujejo tudi standardi znanja, ki 

so navedeni v UN. V njih so dosežki, ki naj bi jih učenci ob zaključku 4. in 5. razreda 

dosegali, v veliki meri povezani z raziskovalno dejavnostjo učencev. Več teh dosežkov 

je celo del minimalnih standardov (v UN načrtu napisanih s krepkim tiskom). Ključne 

besede pri teh standardih so pogosto: raziskati, izdelati, meriti ali katera druga, ki jasno 

predvideva učenčevo aktivno vlogo in ne zgolj priklica zapomnjenih podatkov. Ti 

standardi iz UN za NIT so (z znakom * so označeni minimalni standardi): 

Področje/tema: snovi 
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Učenec: 

 zna raziskati nekatere onesnaževalce v zraku (trdni delci), 

 zna raziskati (npr. z anketo) odnos ljudi do onesnaževanja vode, prsti in zraka 

ter vrednotiti pridobljene rezultate. 

Področje/tema: sile in gibanja 

Učenec: 

 zna izdelati in preizkušati model vozička ter predlagati izboljšave*, 

 zna izdelati model gugalnice in ga preizkušati*. 

Področje/tema: naravoslovni in tehnični postopki in spretnosti 

Učenec zna: 

 meriti oziroma uporabljati merilne pripomočke (meter, tehtnica, termometer, 

merilni valj, manometer idr.)*, 

 razvrščati (sam določa merila), uvrščati in urejati (npr. zaporedje dogodkov)*, 

 delati z viri: informacije pridobiti, jih uporabiti* in biti do njih kritičen, 

 prikazati in brati podatke iz grafičnih zapisov (prikaz s stolpci in vrsticami, figurni 

prikaz in črtični prikaz)*, 

 uporabljati veščine eksperimentalnega dela ob izvajanju preprostih poskusov*, 

 načrtovati in izvajati preprosto raziskavo, oblikovati sklepne ugotovitve in 

poročati, 

 načrtovati, skicirati, izdelovati in preizkušati izdelke ter predlagati izboljšave* 

(Vodopivec idr., 2011). 

Vse to je jasen pokazatelj tega, da so si avtorji UN prizadevali, da bi učitelji, ki 

poučujejo NIT v 4. in 5. razredu, pouk naredili kolikor se le da praktičen – tak, ki 

omogoča učencu, da sam načrtuje in izvaja poskuse. Zelo pomemben je poudarek, da 

naj bi učenci pri izvajanju raziskovanja postajali vse samostojnejši. Pri svojem delu 

učenci raziskujejo pojave, procese in stanja ter spoznavajo povezave med njimi. Sprva 

predlagajo področje raziskovanja, učitelj jim pomaga pri oblikovanju raziskovalnega 

vprašanja. S časom se učiteljeva vloga zmanjša – v končni fazi naj bi učitelj načrt 

raziskave samo preveril in z dodatnimi vprašanji pomagal učencem, da načrt po potrebi 

prilagodijo (Vodopivec idr., 2011).  

Posebna pozornost je v UN posvečena didaktičnim priporočilom. Ta pripisujejo učitelju 

vlogo nekoga, ki ustvarja okolje in priložnosti, ki učencu omogočajo gradnjo lastnega 

znanja, s katerim opusti morebitne napačne predstave o pojavu in jih približna 

znanstvenim resnicam (Vodopivec idr., 2011). Omenjen je tudi konstruktivistični način 

poučevanja, ki se mu bomo posvetili v nadaljevanju. 

2.2 Konstruktivizem 

Konstruktivizem kot teorija znanja in učenja zagovarja idejo, da je znanje posledica 

človekove lastne izgradnje in izhaja iz njegove individualne in bolj ali manj široke 

družbene dejavnosti (Plut - Pregelj, 2004). Znanje se oblikuje v interakciji med 

posameznikom in njegovo okolico, ki ponuja priložnost, da se nove in stare izkušnje 
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povežejo oz. prilagodijo tako, da tvorijo novo celoto (Qiong, 2010). Konstruktivizem 

temelji na spoznanjih in delu Jeana Piageta (Harlen, 2014), a Plut - Pregelj (2004) 

navaja, da sta se s teorijami, ki temeljijo na podobnih spoznanjih, ukvarjala tudi Vico 

in Kant v 18. stoletju, po navedbi Kesal (2003), pa zametke konstruktivizma zasledimo 

že v delih Platona, Sokrata in Aristotela; vsi trije omenjeni poudarjajo posameznikovo 

aktivno vlogo pri oblikovanju znanja (prav tam).  

Kot pedagoški nazor je konstruktivizem prekinil idejo empiričnega realizma in znanje 

opredelil kot človekov produkt, ki je odvisen tudi od časa in prostora – znanje torej ni 

neposredna (objektivna) predstavitev materialne resničnosti, temveč je izpostavljeno 

stalnemu preverjanju, vrednotenju in novim razlagam (Plut - Pregelj, 2004). Pri 

konstruktivizmu učitelj znanja ne predstavi učencem na način, da jim ga poda, 

posreduje ali na nek način vsili. Njegova naloga je, da učencem omogoči izkušnje in 

dokaze, ki jim bodo pomagali, da z lastno aktivnostjo pridejo čim bližje znanstvenim 

resnicam (Harlen, 2014). Mnenja strokovnjakov se znotraj osnovnega okvira 

konstruktivizma razlikujejo, zato so se oblikovale različne smeri (kognitivni, radikalni, 

sociohistorični, socialni, sociopragmatični, emancipatorični itd.). Plut - Pregelj (2004) 

navaja tri glavne veje konstruktivizma, ki se razlikujejo v tem, kolikšen pomen 

pripisujejo individualnim in kolikšen socialnim procesom. Dve veliki skupini pri tem 

povzame po Richardsonu (1997), tretjo pa doda sama: individualni konstruktivizem, 

socialnokonstruktivistične teorije in socialni pragmatični konstruktivizem. Glavne 

značilnosti posamezne skupine bomo predstavili v nadaljevanju. 

Psihološke kognitivne teorije učenja so tiste, ki se najbolj držijo Piagetovih dognanj in 

njegovega poudarka, da se učenje zgodi ob interakciji posameznika z okoljem (Plut -

Pregelj, 2004), ključen pa je proces prilagajanja nove izkušnje obstoječim strukturam 

(Marentič Požarnik, 2004). Ob tem prihaja do t. i. kognitivnih konfliktov (neskladnih 

izkušenj), ki od učečega se posameznika zahtevajo, da obstoječe miselne sheme 

spreminja, prilagaja. S tem si gradi vedno bolj ustrezna pojmovanja o določeni 

zakonitosti, kar mu omogoča reševati problemske naloge v novih situacijah (Driver, 

Asoko, Leach, Mortimer, in Scott, 1994; Marentič Požarnik, 2004). Za smeri te veje 

konstruktivizma se uporablja izraz individualni konstruktivizem (Harlen, 2014, Marentič 

Požarnik, 2004). Po mnenju Glaserfelda (1995) ima znanje naslednje lastnosti: 

nejasnost, negotovost, spremenljivost. Bolj kot o resničnosti znanja je po avtorjevih 

besedah pomembna kompatibilnost in življenjskost znanja: v kolikšni meri torej znanje 

omogoča, da se posameznik znajde v življenjskih situacijah. Znanje torej ni objektivno, 

ampak bolj ali manj urejen nabor izkušenj, ki jih posameznik usvoji in vplivajo na 

njegovo ravnanje v novih okoliščinah. 

Naslednja smer konstruktivizma sledi teoriji Vigotskega, ki ključne vplive na 

posameznikov razvoj postavlja v njegovo socialno okolje. Znotraj tega znanstveniki 

zagovarjajo dve usmeritvi: prvi trdijo, da so pomembnejši odnosi posameznika z 

ostalimi osebami, drugi pa večji pomen pripisujejo procesom na »makronivoju, npr. 

vplivom posameznih kultur, družbenih ureditev, političnih struktur ter procesom 

legitimiranja znanja« (Plut - Pregelj, 2004, str. 25). Prvi se močneje ukvarjajo z odnosi, 

v katere je učenec neposredno vpleten (starši, učitelji), drugi pa želijo poudariti pomen 

ozaveščanja znanja učencem in povezujejo učenje z aktivnostjo na družbenem nivoju 
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(prav tam). S skupnim imenom tovrstne konstruktivistične smeri Plut - Pregelj imenuje 

»socialnokonstruktivistične teorije«. 

Tretjo skupino predlaga Plut - Pregljeva, in sicer kot stičišče obeh prej omenjenih: 

poudarja pomen individualne aktivnosti posameznika, vendar je ta zelo povezan s 

socialnim okoljem – šele oboje skupaj pogojuje izgradnjo znanja. To smer imenuje 

socialni pragmatični konstruktivizem (2004). 

Glede na zapisano lahko v eno izmed teh treh skupin uvrstimo tudi didaktična 

priporočila UN za NIT: na več mestih je jasno izražena posameznikova sposobnost 

delovanja v družbi, pomembna je predstavitev rezultatov in ugotovitev praktičnega dela 

z ostalimi sošolci, delo v skupinah pa je učna oblika, ki jo je po priporočilih smiselno 

vključevati v pouk naravoslovja in tehnike (Vodopivec idr., 2011). Aktivnosti 

posameznika so torej vsa praktična dejanja, eksperimenti, raziskovalno delo ipd., ki 

naj bi jih učenec opravljal pri pouku, socialni vidik gradnje znanja bi lahko bil 

zagotovljen skozi učenčevo predstavitev praktičnega dela ostalim in skozi različne 

oblike dela v parih in skupinah, kjer se dogaja interakcija znanja med posamezniki. To 

nas vodi do ugotovitve, da je UN predviden tako, da sledi ideji tretje od zgoraj naštetih 

skupin – pragmatični konstruktivizem. 

2.2.1 Učitelj – konstruktivist 

Vloga učitelja se v konstruktivističnem pouku odmika od te, ki jo zaseda v tradicionalni 

šoli. Učitelj ni več posrednik znanja, ampak postane ustvarjalec učnega okolja, 

usmerjevalec učenja in učenčev svetovalec (Qiong, 2010). V ospredje učnega procesa 

tako ni postavljen učitelj in njegova aktivnost, kar bi učence postavilo v vlogo pasivnih 

prejemnikov znanja, temveč so oboji, učenci in učitelj, postavljeni v novo vlogo (prav 

tam). 

Brooks in Grennon Brooks (1993, v Brooks in Grennon Brooks, 1999) iz sicer splošnih 

idej konstruktivističnega poučevanja oblikujeta pet osnovnih načel, ki naj bi vodila 

učitelja, ki želi organizirati delo v skladu s konstruktivizmom. To so: 

1. Učitelj si želi poznati in poiskati predstave učencev o določeni tematiki. Zaveda 

se, da mu to pomaga pripraviti pouk, in pri tem upošteva tudi njihove potrebe in 

zanimanja. 

2. Učitelj uro pripravi tako, da izzove učenčeve predstave. Pravo učenje se namreč 

zgodi, ko učitelj omogoči učencu, da izgradi svoje znanje, ki preizkuša njegova 

trenutna prepričanja. 

3. Učitelj se zaveda, da morajo učenci učni vsebini, ki jo spoznavajo pri pouku, 

dodati relevantnost – ko vidijo pomembnost v svojih dnevnih aktivnostih, se 

poveča njihovo zanimanje za učenje. 

4. Učitelji oblikujejo ure na osnovi velikih idej, ki omogočijo, da učenci prepoznajo 

pomembnost posameznih delov, ko napredujejo v razumevanju celote. 

5. Učitelj stalno spremlja napredek učencev in ne samo preko klasičnega 

ocenjevanja. Preverjanje razumevanja zgolj s svinčnikom in papirjem utrjuje 

napačne predstave o znanju, ustvarjalnosti, inteligentnosti … (Grennon Brooks 

in Brooks, 1993) 
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Tem načelom v svojem bistvu sledi tudi UN za NIT v didaktičnih priporočilih. Pri opisu 

pomembnosti in namena preverjanja učenčevega predznanja UN navaja, da je dobro 

poznavanje predznanja učencev učitelju informacija, ali je potrebno učno vsebino 

»nadgrajevati, dopolnjevati ali celo na novo usvojiti« (Vodopivec idr., 2011, str. 32). 

Preden učitelj začne obravnavati učno vsebino, mora vedeti, do katere mere jo učenci 

obvladajo in na tem temelju gradi naslednje korake v učnem procesu. 

Glede na UN naj bi učitelj prilagodil pouk predznanju učencev in ga oblikoval tako, da 

bi oni sami skozi lastno aktivnost opustili napačne predstave in jih približali 

znanstvenim resnicam (Vodopivec idr., 2011). Tudi to je v skladu s konstruktivističnim 

načelom, ki od učitelja predvideva soočenje učenčevih pojmovanj z novimi izkušnjami, 

ki jih učenec prilagodi obstoječemu pojmovanju ali pa mora, če se nove izkušnje ne 

skladajo z obstoječimi shemami, prilagoditi miselne strukture tako, da so skladne z 

novim znanjem. Načelu spodbujanja relevantnosti učne vsebine UN za NIT sledi s 

predlogi medpredmetnega povezovanja, ki pa hkrati tudi omogočajo spoznavanje 

vsebine znotraj širšega konteksta oziroma velikih idej, ki so prav tako značilne za 

konstruktivistično organiziran pouk. 

Sledenje konstruktivističnim idejam velja tudi za del UN za NIT, ki govori o ocenjevanju 

učenčevih dosežkov. Po priporočilih učnega načrta (Vodopivec idr., 2011), se del 

ocenjevanja dogaja že sproti kot podajanje povratnih informacij učencem in učiteljem 

o uspešnosti učnega procesa. Pri končnem preverjanju znanja, kjer se ugotavlja 

učenčevo doseganje ciljev, UN navaja, da učitelj potrebne podatke dobi tako, da 

spremlja razpravo med učenci, se z njimi pogovarja, pregleduje pisne izdelke (poleg 

pisnih preverjanj znanja tudi poročila, risbe, modele, plakate, praktične izdelke) itn. 

(prav tam). 

2.2.2 Smernice pri pouku naravoslovja v osnovni šoli 

Vloga učitelja v konstruktivističnem načinu poučevanja je drugačna od tradicionalne. 

Učitelji, ki se zavedajo pomena učenčeve lastne izgradnje znanja, si lahko v začetni 

fazi prehoda k učitelju – konstruktivistu pomagajo z modeli, ki podajajo dodatne 

smernice v smeri konstruktivizma. En izmed modelov, ki lahko učiteljem olajša 

vzgojno-izobraževalno delo po konstruktivističnem pristopu, je »Pet e-jev« (Bybee, 

Taylor, Gardner, Van Scotter, Carlson Powell, Westbrook in Landes; 2006). Prva faza, 

ki jo ta model uvaja, je Engagement (vklop). V njej učitelj preveri predhodno znanje 

učencev in spodbudi njihov interes za aktivnosti. V naslednjem koraku, ki se imenuje 

Exploration (raziskava), se učenci srečujejo z novimi naravoslovnimi zakonitostmi – s 

pripomočki in materialom izvajajo raziskovanje ter beležijo meritve. Tako pridobivajo 

nove izkušnje, ki jih v naslednji fazi umestijo v novo celoto. Ta faza se imenuje 

Explanation (razlaga) in v njej učitelj predstavi koncept, ki se navezuje na predhodne 

aktivnosti. Učenci tako dobijo priložnost za globlje razumevanje zakonitosti, ki so jih 

opazovali ali merili, dodatno pa utrdijo svoje znanje v četrti fazi, Elaboration 

(dodelava/izpopolnitev). V zadnji, peti fazi – Evaluation (vrednotenje), učenci 

ovrednotijo svoje razumevanje, učitelji pa preverijo, kako učenci napredujejo v smeri 

proti učnim ciljem. 

Lee (2006) obravnava pomen učenčevega okolja, in sicer pomen kontekstualizacije, 

pomen sodelovanja z učečo se skupnostjo in učiteljevo vlogo. Kontekstualizacija učne 
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vsebine omogoča predvsem to, da učenec poveže nove izkušnje z obstoječimi, hkrati 

mu pomaga odkriti pomen posameznih vej stroke, ki skupaj tvorijo določeno 

znanstveno panogo. Pri razpravi z ostalimi lahko učenec razvija svoje ideje in deli svoje 

poglede. Pomemben del pri tem je tudi jezik kot sredstvo, s katerim učenci izražajo 

svoja mišljenja. Učiteljeva vloga pri tem je, da učencem predstavi ustrezno 

izrazoslovje, ki omogoča učinkovito izražanje idej in iskanje rešitev (prav tam). 

2.3 Učenje z raziskovanjem 

Spodbujanje raziskovalnih pristopov pri pouku naravoslovnih znanosti (fizika, kemija, 

biologija …) je cilj različnih projektov in organiziranih seminarjev ter delavnic. STEM 

Learning (Science, Technology, Engineering and Mathematics Learning, 2016) in 

SCORE (Science Community Representing Education, 2009) sta združenji, ki 

učiteljem s konkretnimi idejami in predlogi predlagata, kako vključiti raziskovalno delo 

pri naravoslovnih predmetih. 

Projekt Fibonacci je na začetku tega desetletja potekal ob podpori Evropske komisije. 

Cilj projekta je bil širjenje dobrih pedagoških praks po širšem območju Evropske unije, 

tudi v Sloveniji. Pri tem je šlo predvsem za pozitivne učinke, ki jih prinaša raziskovalni 

pouk naravoslovja in matematike (IBSME – Inquiry Based Science and Mathematics 

Education). Projekt je temeljil na treh stebrih, ki so predstavljali njegov osnovni namen, 

še posebno pomemben je prvi: »Raziskovalni pouk naravoslovja in matematike za 

naravoslovno pismenost« (Projekt Fibonacci, 2010, str. 5). Kot razlago temu vodilu so 

zapisali, da raziskovalni pouk naravoslovja in matematike ni zgolj učenje konceptov in 

rokovanje s potrebščinami, temveč je osmišljen s spodbudami, ki vodijo k 

prepoznavanju »relevantnosti podatkov in razmišljanje o njihovi interpretaciji« (Projekt 

Fibonacci, 2010, str. 5). Raziskovanje pri pouku naravoslovja ni samo sebi namen, 

temveč mora biti osmišljeno, dobljeni rezultati morajo imeti uporabno vrednost oz. biti 

relevantni. Drugi in tretji steber projekta sta razmisleka o čim večji vključenosti lokalnih 

pobud za izboljševanje pouka naravoslovja na evropskem nivoju in vpeljava strategije, 

ki bi omogočila širjenje dobre prakse iz lokalnih območij širše (prav tam). 

Ena izmed publikacij, ki je v okviru projekta Fibonacci nastala, je tudi gradivo Kako 

raziskujemo. V njem avtorica Ana Gostinčar Blagotinšek uvaja ključne vidike 

raziskovalnega dela. Gradivo sledi vodilom konstruktivističnih modelov poučevanja: 

velik pomen daje preverjanju obstoječih predstav učencev o tematiki, spodbuja 

učence, da sami zastavijo vprašanja in s tem raziščejo zakonitosti, ki so njim zanimive, 

sam proces izgradnje znanja pa po pomembnosti ne zaostaja za končnimi izidi 

raziskave (Gostinčar Blagotinšek, 2010). Pri usvajanju novih znanj pa avtorica v 

gradivu Kako raziskujemo in v svoji doktorski disertaciji (Gostinčar Blagotinšek, 2016) 

opozarja na pomen strokovnega izražanja. Pomembno je, da učitelj vedno bolj 

dosledno uporablja strokovne izraze (sprva v izogib občutka odtujenosti naravoslovja 

od vsakdana pri učencih uporablja izraze iz vsakdanjega življenja – če le-ti niso s 

strokovnega stališča napačni), ob tem pa sledi učenčevemu jezikovnemu razvoju v 

materinščini (Gostinčar Blagotinšek, 2016). 

Vodilo projekta Fibonacci, da osmisli raziskovalno delo pri pouku naravoslovja, je 

odgovor na siceršnji trend, ki ga je raziskalo več avtorjev (Aikenhead, 2005; Osborne, 
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Simon in Collins, 2003; Sjøberg, 2002; v Eurydice, 2012), in sicer da je predmetno 

področje naravoslovja za učence vse manj zanimivo, saj ga dojemajo kot skupek 

nepovezanih dejstev, ki z njihovimi izkušnjami nimajo povezave. Tradicionalni pouk 

naravoslovja ne prispeva k dvigu zanimanja učencev za naravoslovje, zato je potreben 

razmislek o tem, kako podajanje vsebin prirediti tako, da bo delovalo na učence bolj 

motivacijsko. Tovrstno težavo bi se lahko odpravilo s pripravo pouka, ki temelji na 

družbenih in resničnih okoliščinah, v katerih se da znanje uporabiti (Eurydice, 2012). 

Kontekstualno poučevanje naravoslovja to omogoča in predstavlja povezovanje 

naravoslovja, tehnike in družboslovja, kar zagotovi okvir, znotraj katerega se odvija 

proces uporabe znanja. V tako zasnovanem pouku so v učenje naravoslovja vključeni 

tudi filozofski, socialni in zgodovinski vidiki (Skribe Dimec, 2013), pouk pa naj bi na 

osnovnošolski stopnji vključeval naslednja kontekstualna področja: naravoslovje in 

okolje, naravoslovje in vsakdanja tehnologija ter naravoslovje in človeško telo (prav 

tam). Tako zasnovan pouk je povezovalni člen med učenčevim obstoječim znanjem 

naravoslovja in njegovim vsakdanjim življenjem, ki ponuja možnosti za uporabo 

znanja. Izhodišče za pouk so lahko aktualna družbena vprašanja, povezana z NIT 

(etični vidiki vpeljave določenih izdelkov, vprašanja varovanja okolja …) ali pa učitelj 

izhaja iz vsakodnevnih dogodkov in opažanj učencev (Eurydice, 2012). 

2.3.1 Učenje z raziskovanjem: med teorijo in prakso  

Učenje z raziskovanjem, kot smo že ugotovili, zavzema v UN za NIT pomembno vlogo. 

Njegov namen ni samo iskanje razlag za dogajanje v naravi, ampak omogoča tudi 

priložnost za razvoj posameznikovega raziskovalnega mišljenja (Mršnik in Novak, 

2014). Da so lahko učenci uspešni pri učenju z raziskovanjem, si morajo najprej 

postaviti smiselna vprašanja in oblikovati napoved končnega izida – ključno je, da 

slednji temelji na predhodnem znanju učencev in ne na ugibanju, saj v nasprotnem 

primeru raziskave preverja učenčeva pojmovanja in ne sklepanja na podlagi 

obstoječega znanja (Mršnik, 2014). 

Tako kot znanstvena raziskava tudi učenje z raziskovanjem ni samo sebi namen. 

Zupan (2005) v svojem članku Praktično delo pri učenju in poučevanju naravoslovja 

prikazuje shemo, za katero bi lahko rekli, da osmišlja oboje: tako znanstveno raziskavo 

kot tudi učenje z raziskovanjem. Po njej lahko vidimo, da hipoteza, napoved in 

eksperimenti niso samostojni procesi, temveč stopnje sicer kompleksnejše aktivnosti 

znanstvenega raziskovanja oz. učenja z raziskovanjem (slika 1). 
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Raziskovalna dejavnost učencev pri pouku naj bi se čim bolj približala pravemu delu 

znanstvenikov naravoslovnih področij. Poleg prednosti, ki jih tovrstne aktivnosti 

prinašajo pri učenčevem izgrajevanju znanja o stvarnosti, je pomemben vidik tudi 

usvajanje naravoslovne pismenosti, ki vodi v aktivnejšo vključenost posameznika v 

družbeno okolje (Krnel, 2007). 

Raziskava pri pouku NIT, tako kot prava znanstvena raziskava ali poskus, ni zgolj 

spontana dejavnost učencev, ki manipulirajo z objekti v svoji okolici. Pravo vrednost 

dajo tem dejavnostim koraki, iz katerih je sestavljeno raziskovanje na naravoslovnem 

področju. Te korake predstavi UN za NIT v opredelitvi splošnih ciljev predmeta: 

 učenci si zastavijo vprašanja, 

 oblikujejo domneve, 

 načrtujejo poskuse (in kontrolo spremenljivk), 

 zbirajo podatke, 

 obdelujejo podatke, 

 interpretirajo podatke, 

 oblikujejo zaključke ter 

 sporočajo svoje ugotovitve (Vodopivec idr., 2011, str. 5). 

Preko teh korakov torej naj bi učenec pri pouku NIT razvijal svoje raziskovalne 

sposobnosti in spretnosti. Napotki sicer jasno nakazujejo, kaj vse naj bi raziskava pri 

pouku NIT vsebovala, a dovoljujejo učitelju, da zastavljene korake izvede na način, ki 

je njemu blizu in ki po njegovem mnenju prinaša uspeh. Obstaja več možnosti, kako 

korake iz teorije prestaviti v prakso. Učitelj, ki išče ideje, se lahko nasloni na različne 

prispevke. Že prej omenjena publikacija Kako raziskujemo (Gostinčar Blagotinšek, 

2010) podaja konkretne predloge za izvajanje učenja z raziskovanjem, poleg tega pa 

Podpirajo obstoječi 

znanstveni model 

Ovržejo obstoječi 

znanstveni model 

Nov znanstveni model 

Eksperimenti 

Napoved 

Hipoteza 

Opazovanje 

Obstoječi znanstveni model 

Slika 1: Shematski prikaz znanstvene metode (Zupan, 2005) 
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učitelja opremi s primerom stenskega plakata in delovnimi listi za učence (priloga 2). 

Kombinirana uporaba obeh omogoča sledenje korakom znanstvenega raziskovanja 

od raziskovalnega vprašanja, preko postavitve hipotez, razmisleka o odvisnih in 

neodvisnih spremenljivkah, načrta raziskave, opazovanja in meritev vse do prikaza 

rezultatov (prav tam). Dodana vrednost predlaganega gradiva (plakata in učnega lista) 

je v tem, da je univerzalno – uporabi se ga lahko ne glede na vsebino raziskovanja, 

saj so vprašanja in navodila postavljena splošno. Učne liste in plakate se lahko izpolni 

tako, da se prestavlja samolepilne lističe, na katerih so zapisane spremenljivke (prav 

tam). 

Pri svojem delu je Gostinčar Blagotinšek izhajala iz predlogov Buttemerjeve (2006), ki 

v prispevku Inquiry on Board, v ospredje vsake znanstvene raziskave postavlja 

spremenljivke. Podobno kot Gostinčar Blagotinšek tudi Buttemerjeva predlaga 

uporabo samolepilnih lističev različnih barv, ki jih učenci lepijo na table/plakate. 

Plakatov je več (osem), vsak od njih pa vodi učenca skozi posamezen korak izvajanja 

raziskave: (1) zbiranje idej, (2) izbira spremenljivk, (3) postavljanje vprašanj, (4) 

napoved izida, (5) postavitev poskusa, (6) tabela rezultatov, (7) iskanje vzorcev, grafi 

rezultatov, (8) odgovor na vprašanje (prav tam). 

Obe avtorici uporabljata podoben postopek in do neke mere tudi način prehajanja med 

posameznimi koraki, saj se obe poslužujeta samolepilnih lističev. Ti naj bi po njunih 

priporočilih bili različnih barv za neodvisne in odvisne spremenljivke, da se tako jasneje 

ločuje med obojim. Pomen lepljenja in prestavljanja samolepilnih listkov različnih barv 

avtorici utemeljujeta s tem, da to omogoča boljšo predstavljivost postopka, ki mu 

učenci sledijo pri naravoslovnem raziskovanju, Buttemer (2006) pa to osmišlja še s 

tem, da učence preko tega posredno opozori na najpomembnejši vidik raziskave, tj. 

ukvarjanje s spremenljivkami, ki je prisotno na prav vsakem koraku. 

Tudi Krnel (2007) podaja ključne korake, ki so lahko v pomoč učitelju pri načrtovanju 

raziskovalnega dela. Njegove smernice so bolj splošne in sestavljene iz šestih ključnih 

točk, ki obsegajo: (1) kaj že vemo, (2) kaj bomo raziskovali, (3) načrt raziskave, (4) 

poskusi, opazovanja, meritve, (5) kaj smo ugotovili, (6) sporočanje. Ti napotki učitelja 

opremijo s konkretnejšim vpogledom v to, kaj (in ne kako) naj bi učenci v posameznem 

koraku naredili in na kaj mora biti učitelj kot usmerjevalec in oblikovalec aktivnosti še 

posebej pozoren. Ni zanemarljivo vodilo, da je smiselno biti pozoren na morebitne 

ugotovitve, ki smo jih odkrili po naključju, ne da bi jih sprva nameravali opazovati. Avtor 

opozori, da se to dogaja tudi v pravem raziskovanju. Za razliko od prej omenjenih 

avtoric (Buttemer in Gostinčar Blagotinšek) avtor kot korak v raziskovanju navaja tudi 

sporočanje, ki vključuje predstavitev raziskovalnega vprašanja, izvajanja meritev in 

ugotovitev (prav tam). Poslušalci pri tem ocenjujejo, ali je raziskava bila poštena in 

vrednotijo delo ostalih. Ta korak omogoča močnejšo socialno komponento učenja in 

spoznanje, da se izgrajevanje znanja dogaja tudi v interakciji z ostalimi, kar je en izmed 

glavnih poudarkov tako konstruktivizma kot tudi UN za NIT (Vodopivec idr., 2011). 

2.3.2 Prednosti konstruktivističnega pristopa pri pouku naravoslovja 

Do zdaj smo veliko pozornosti namenili vodilom in konkretnim predlogom, kako naj bi 

učitelji pouk NIT zasnovali, da bi na učenca deloval motivacijsko, ob tem pa bi 
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zagotavljal kakovostnejše znanje. V nadaljevanju bomo predstavili prednosti, ki jih 

tovrstni pouk prinaša učencem.  

Že omenjeno britansko združenje SCORE (Science Community Representing 

Education, 2009) kot prednosti vključevanja raziskovanja v pouk naravoslovja navaja, 

da praktične dejavnosti v razredu omogočajo eksperimentalno učenje, s katerim učenci 

preverjajo svoje ideje ali teorije, same aktivnosti pa razvijajo njihove strategije 

reševanja problemov in spodbujajo samostojno učenje. Odvisno od tega, ali 

raziskovalno delo poteka skupinsko ali individualno, to vpliva tudi na razvoj kompetenc 

skupinskega dela, ali omogoča individualizacijo zahtevnosti in tempa dela 

posamezniku glede na njegove zmožnosti. Praktične dejavnosti omogočajo rokovanje 

s konkretnimi materiali, kar vključuje uporabo več čutil hkrati. 

O pozitivnih učinkih konstruktivističnega pristopa pri pouku naravoslovja govorijo tudi 

prispevki, ki jih v preglednem znanstvenem članku o učenju z raziskovanjem navajata 

Barron in Darling-Hammond (2008). Prednosti, ki so jih ugotovili raziskovalci, so 

naslednje: 

 boljši dosežki učencev na testih kritičnega mišljenja in višja samozavest pri 

učenju (Shepherd, 1998; v Barron in Darling-Hammond, 2008), 

 učenci so spretnejši reševanju problemskih nalog (Gallagher, Stepien in 

Rosenthal, 1992; v Barron in Darling-Hammond, 2008), 

 učenci so napredovali v sposobnosti argumentiranja svojega razmišljanja 

(Stepien, Gallangher in Workman, 1993; v Barron in Darling-Hammond, 2008), 

 učenci imajo boljše sposobnosti za načrtovanje projektne naloge po tem, ko so 

se ukvarjali s podobno problemsko nalogo (Moore, Sherwood, Bateman, 

Bansford in Goldman, 1996; v Barron in Darling-Hammond, 2008). 

Raziskave navajajo tudi pozitivne spremembe v interesu, odnosu do učenja in 

sposobnostih (vključno z delovnimi navadami, zmožnostjo kritičnega presojanja in s 

sposobnostjo reševanja problemov) (Barron in Darling-Hammond, 2008). 

V prid raziskovalnemu delu pri pouku govori triletna longitudinalna raziskava, ki jo je 

izvedla Boaler (1998). V njej je primerjala, kakšne vrste znanja je spodbujala vsaka 

izmed dveh šol, ki sta temeljili na različnih modelih pouka. Pouk prve je temeljil na 

tradicionalnem modelu, kjer učitelj posreduje znanje učencem s pomočjo knjig, 

delovnega zvezka in frontalne razlage, druga šola pa je dajala večji poudarek 

projektnemu delu, kjer učenci aktivno raziskujejo in se ukvarjajo z odprtimi problemi. 

Glavna razlika po preteklem raziskovalnem obdobju je bila ta, da učenci prve šole (kjer 

je potekal tradicionalni pouk) svojega matematičnega znanja niso znali uporabljati v 

situacijah, ki so bile drugačne od tistih pri pouku. To se je kazalo s težavami, ki so jih 

imeli pri reševanju nalog matematičnega dela GCSE (General Certificate of Secondary 

Education5). Razvili so način razmišljanja, da je matematika predmet, sestavljen iz 

pravil in dejstev, ki si jih moraš zapomniti. Učenci druge šole so bili pri reševanju testov 

uspešnejši, čeprav pri rednem pouku niso obravnavali vseh področij, ki jih GCSE 

preverja. Imeli so sposobnost prilagoditi metode tako, da so ustrezale novim 

                                            
5 V Angliji test GCSE rešujejo učenci starosti 15–16 let, torej nekoliko starejši, kot so 
slovenski osnovnošolci stari ob pisanju nacionalnega preverjanja znanja. 



14 
 

situacijam. Slednji učenci so izrazili, da znanje, ki ga usvojijo pri pouku, brez težav 

povežejo z matematičnimi izzivi izven šolskega okoliša – učenci prve šole so navedli, 

da povezave med obema svetovoma ne vidijo (Boaler, 1998). Čeprav je v raziskavi 

Boaler spremljala znanje učencev pri matematiki, so njeni izsledki prenosljivi tudi na 

druga učna področja, še posebej na NIT, za katerega UN že v osnovi predvideva 

aktivno vlogo učencev pri usvajanju učne vsebine in naravoslovnih postopkov. S tem 

se opremijo za njihovo uporabo v novih situacijah, na katere se niso mogli pripraviti, a 

se lahko na podlagi obstoječega znanja znajdejo in ravnajo tako, da pridejo do pravilne 

rešitve. 

2.4 Miti o učenju z raziskovanjem 

Krnel (2007) opozarja, da ni vsaka dejavnost, pri kateri učenci manipulirajo z 

materialom, že kar sama po sebi učenje z raziskovanjem. Sama ideja učenja z 

raziskovanjem tudi ni strogo sledenje eni sami znanstveni metodi, temveč izbiranje 

korakov in postopkov, ki nas v konkretni situaciji pripeljejo do pravilne izbire postopkov. 

Raziskovanje ni odgovarjanje na vprašanja učencev. Pomembnejše od iskanja 

odgovorov je iskanje smiselnih vprašanj, na katera se z raziskovanjem da poiskati 

odgovore. Vloga učitelja ni več vloga posredovalca znanja, temveč je oblikovalec in 

usmerjevalec, ki mu lahko učenci zastavijo vprašanje, na katerega se ni nujno pripravil. 

Dobro razumevanje pojavov je zato pri učitelju še toliko bolj ključno, saj le tako lahko 

zagotovi prave usmeritve za učence. Načrtovanje tovrstnih dejavnosti res vzame več 

časa kot načrtovanje klasičnega pouka, a gre pri tem za uresničevanje temeljnih ciljev 

in usvajanje glavnih kompetenc naravoslovja. Avtor zato meni, da je vredno 

raziskovalnim dejavnostim učencev posvetiti dovolj časa, saj to vodi v kvalitetno 

izgradnjo naravoslovnih kompetenc. Te niso namenjene zgolj dobrim učencem – 

zaradi širokega nabora naravoslovnih postopkov in kompetenc (opazovanje, merjenje, 

sklepanje …) ter vsebin je raziskovanje primerno za vse učence, ne glede na 

predznanje in sposobnosti. V nasprotju z mitom, da je ocenjevanje dela učencev pri 

tovrstnem pouku nemogoče, avtor zagovarja, da se z zgolj tradicionalnimi pisnimi 

preizkusi znanja tega res ne da doseči. Potrebno je poseči po drugih izdelkih: portfolio, 

samoocenjevanje, ocenjevanje poročil itn. 

Pomembno pri vsem skupaj je to, da učenje z raziskovanjem vsekakor ni nova ideja 

pri pouku naravoslovja. Na ta način so se z iskanjem odgovorov na naravoslovna 

vprašanja ukvarjali že Stari Grki. Avtor povzema misel Johna Daweya, da se učenje 

ne začne, če posameznik ni postavljen v problemsko situacijo (prav tam). 

2.5 Stališča učencev do naravoslovja 

V primerjavi s svojimi vrstniki, vključenimi v mednarodno raziskavo TIMSS (Trend in 

International Mathematics and Science Study), imajo slovenski šolarji do učenja 

matematike in naravoslovnih znanosti bolj negativen odnos. V povprečju se 50 % 

učencev na mednarodni ravni rado uči matematiko in naravoslovje, 35 % srednje rado 

in 12 % se jih ne mara učiti – v Sloveniji se to področje rado uči 41 %, srednje rado 

38 %, 21 % pa se jih ne mara (Japelj Pavešić, Svetlik in Kozina, 2012). Dodatna 

pomembna ugotovitev raziskave TIMSS je tudi povezanost med pozitivnim odnosom 
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do naravoslovja in matematike ter boljšimi dosežki pri naravoslovnih predmetih. Ta 

ugotovitev poudarja pomembnost pozitivnega stališča do predmetnega področja, ki 

vodi v boljši učni uspeh (prav tam). Učenci se vsebine, ki so jim zanimive, lažje in raje 

učijo. Tu svojo vlogo igra notranja motivacija, to je motivacija, ki ne predvideva nagrade 

ali priznanja zunaj učenca – ta se uči zato, ker mu je to izziv, ga zanima oziroma na 

učenje gleda kot na vrednoto (Juriševič, 2012a). Učenci naj bi z odraščanjem vedno 

manj ohranjali tovrstno naravnanost ter prevzeli občutek nujnosti za učenje zaradi 

zunanjih spodbud (Wigfield in Eccles, 2002, v Juriševič, 2012a). Ta prehod naj bi se 

začel dogajati že med tretjim in šestim letom šolanja (Hidi, 2000, v Juriševič, 2012a). 

Ignjatović (2015) je v svojem diplomskem delu ugotavljala priljubljenost naravoslovja 

med 221 učenci tretjega in petega razreda petih ljubljanskih osnovnih šol. Na 

vprašanje Ali se rad/a učiš naravoslovje je 76,5 % učencev odgovorilo z da, ostalih 

23,5 % pa z ne. Statistično pomembnih razlik med učenci tretjega in petega razreda 

pri tem ni ugotovila (Ignjatović, 2015). Najpogostejši razlog za priljubljenost 

naravoslovja so bile zanimive učne vsebine, sledila sta dobre ocene in potek pouka 

(prav tam).  

Podpovprečna stališča učencev do naravoslovja v mednarodni raziskavi TIMSS kličejo 

k razmisleku o tem, kako naj bi potekal pouk naravoslovja. V UN za NIT je krajši 

odstavek namenjen pobudi k oblikovanju pozitivnega odnosa ne do predmeta kot 

takega, temveč do ljudi in okolja (Vodopivec idr., 2011). Pouk mora ohranjati 

radovednost, predlaga tudi vključevanje aktualnih tematik (ekologija, okolijska vzgoja, 

trajnostni razvoj) v skoraj vse teme (prav tam). Bolj kot to, da učenci oblikujejo pozitivna 

stališča do predmeta NIT, je pomembno to, da oblikujejo pozitiven odnos do narave in 

okolijskih vprašanj, spoznajo pomen objektivnosti, kritičnosti, natančnosti in 

sistematičnosti pri izvajanju in komentiranju dela. Ključni poudarek je, da mora biti pouk 

zanimiv in primerno zahteven, da učence pritegne (prav tam). 

2.6 Obogatitvene dejavnosti 

Obogatitvene dejavnosti so namenjene učencem, ki imajo do določenega 

predmetnega področja višjo stopnjo zanimanja. Udeležujejo se jih tisti, ki v rednem 

pouku ne zadovoljijo svojih interesov, da bi zadostili svoji radovednosti. Potekajo daljši 

ali krajši čas, njihovi izvajalci so strokovni delavci šole. Izvajajo se v obliki delavnic, 

projektov, ustvarjalnih dejavnosti, obiskov muzejev in drugih ustanov ter sodelovanja 

pri dogodkih (Okrožnica, 2007). Obogatitvene dejavnosti so v svojem poslanstvu zelo 

blizu interesnim dejavnostim. Slednje poleg podaljšanega bivanja, jutranjega varstva, 

dopolnilnega in dodatnega pouka ter šole v naravi sodijo v razširjeni program 

osnovnošolskega izobraževanja (Zakon o osnovni šoli, 2006). Jasne opredelitve pojma 

»obogatitvene dejavnosti« na spletu ni najti, iskanje nam povrne povezave do spletnih 

strani vrtcev in šol, ki nudijo obogatitvene dejavnosti. Avtonomiji šole je torej 

prepuščeno, katere obogatitvene dejavnosti bo nudila učencem in v kolikšni meri. 

Namen izvajanja dejavnosti je po Okrožnici za vrtce (2007): (1) uresničevati načela 

predšolske vzgoje: načelo enakih možnosti za otroke in starše, upoštevanje različnosti 

med otroki ter pravice do izbire in drugačnosti in (2) kakovostna in pestra izvedba 

kurikuluma. 
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Tako obogatitvene kot interesne dejavnosti se prilagajajo interesom in pogojem 

posamezne šole. Koncept – Interesne dejavnosti za 9-letno OŠ (2008) navaja splošne 

vzgojno-izobraževalne cilje, ki naj bi jih z interesnimi dejavnostmi učenci dosegli. Prvi 

izmed njih navaja, da učenci zadovoljujejo lastne potrebe – izbirajo aktivnosti po lastnih 

nagibih in presojah, pri tem pa razvijajo lastne interese, nagnjenja, sposobnosti in 

talente (Koncept – Interesne dejavnosti za 9-letno OŠ, 2008). Z obogatitvenimi 

dejavnostmi je mogoče odgovoriti na različne stopnje interesa, ki ga učenci kažejo do 

NIT. Po priporočilih UN za NIT naj bi učencem glede na zmožnosti in druge posebnosti 

prilagajali že redni pouk (Vodopivec idr., 2011). V praksi se k udeležbi obogatitvenih 

dejavnosti spodbuja predvsem nadarjene učence: po navedbah Freeman, Raffan in 

Warwicka (2010; v Juriševič 2012b) so obogatitvene dejavnosti najpogostejša metoda 

dela z nadarjenimi učenci. Za učence druge triade OŠ je nudenje obogatitvenih 

dejavnosti tudi ena izmed predlaganih dejavnosti nadarjenim učencem (Koncept – 

Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli, 1999). Ena izmed 

osebnostih značilnosti nadarjenih učencev je po navedbi istega dokumenta tudi visoka 

storilnostna motivacija ter močno izraženi interesi (prav tam). Vse to govori v prid temu, 

da nudenje obogatitvenih dejavnosti odgovarja na potrebe specifičnih skupin učencev, 

a hkrati po načelu prostovoljnosti, sicer omenjenem v Konceptu – Interesne dejavnosti 

za 9-letno OŠ (2008), prenese del odgovornosti tudi na učenca, ki se za dejavnosti 

odloča po lastni izbiri. 
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3 Hidrogeli 

Raziskovalno področje sodobne znanosti, ki ga strokovnjaki (kemiki, fiziki in tudi ostali) 

v sodobnem času intenzivno preučujejo, so geli. To so trodimenzionalne zamrežene 

polimerne strukture, ki absorbirajo topilo in brez raztapljanja nabreknejo do določene 

stopnje (Yshihito in Kanji, 2001, v: Kurečič, 2011). Ena izmed vrst gelov je želatina, ki 

jo pridobivajo s kuhanjem živalskih tkiv, ki vsebujejo kolagen. Želatina z vodo tvori 

koloidni gel (Pavlin, 2015). Njena uporaba sega v kulinariko in prehrambno industrijo, 

farmacijo in celo v fotografsko stroko, saj so fotografski filmi premazani z emulzijo iz 

kolagena (Mariod in Fadol, 2013).  

Hidrogeli so posebna vrsta gelov. Sestavljeni so iz trodimenzionalno razporejenih in 

zamreženih polimernih verig in vode, ki zapolni vmesni prostor (Kurečič, 2011; Pavlin, 

2015). V določenih vrstah hidrogelov lahko absorbirana voda predstavlja 500-kratnik 

mase suhega hidrogela (Pavlin, 2015), ob postopku absorbiranja vode, pa se ne 

spremenita oblika in mehanska trdnost hidrogela (Kurečič, 2011).  

Hidrogeli imajo lastnosti tako trdnih snovi kot tekočin. Posamezen hidrogel se ne 

pretaka, kar je lastnost trdnih snovi, po drugi strani pa voda in druge snovi (dovolj 

majhni gradniki), raztopljene v vodi, prehajajo v hidrogel in iz njega, kar je lastnost 

snovi v tekočem agregatnem stanju (Paleos, 2012). 

Lastnost nekaterih hidrogelov, da vpijejo velike količine vode, je zanimiva na različnih 

področjih, zato se možnosti uporabe te snovi z vsakim novim odkritjem povečujejo. V 

prihodnjih podpoglavjih je predstavljena zgradba in sinteza hidrogelov, njihove 

lastnosti in možnosti uporabe v vsakdanjem življenju. 

3.1 Zgradba hidrogelov 

Hidrogeli so tridimenzionalna mreža, sestavljena iz hidrofilnih polimerov. Njihova 

sposobnost, da absorbirajo velike količine vode glede na svojo maso in se pri tem ne 

raztapljajo, je posledica kompleksne zgradbe. Če jo pogledamo podrobno, ugotovimo, 

da je hidrogel sestavljen iz dveh ključnih komponent. Polimer predstavlja »ogrodje« 

hidrogela, ki zaradi medmolekulskih vezi snovi daje trdnost (slika 2), hidrofilna 

funkcionalna skupina, ki izhaja iz polimernega ogrodja, pa privlači molekule vode 

(Okay, 2009). 

 

 

Slika 2: Polimerna veriga v vodi (Okay, 2009) 
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Pri nekaterih hidrogelih iz polimerne verige lahko sega karboksilna funkcionalna 

skupina (Pavlin, 2015; Wong, 2007). Ko damo tovrstni hidrogel v vodno okolje, se 

spremeni njegova sestava – vodikov atom karboksilne funkcionalne skupine skupaj z 

molekulami vode v okolici tvori oksonijeve ione. Zaradi tega razloga pride znotraj 

karboksilne funkcionalne skupine do prerazporeditve naboja – karboksilna 

funkcionalna skupina je navzven nabita negativno. Slednje omogoči, da se polimerne 

verige raztegnejo in privlačijo vodikov atom molekule vode, ki se z vodikovo vezjo veže 

na nevezni elektronski par bolj elektronegativnega kisikovega atoma karboksilne 

funkcionalne skupine (Wong, 2007). Zaradi ustrezne strukture polimera se hidrogeli v 

vodi ne raztapljajo, temveč ohranjajo primarno obliko geometrijskega telesa (krogla) 

(Peppas, Bures, Leobandung in Ichikawa, 2000). 

Voda se v hidrogel absorbira na dva načina. Vezana voda je tista, ki se na začetku 

hidratacije suhega hidrogela veže na hidrofilni del polimera, dodatna voda pa se 

absorbira zaradi kapilarnega efekta (prosta voda) (Kurečič, 2011; Pavlin, 2015). 

Po vzpostavitvi dinamičnega ravnovesja reakcije med polimerom in vodo (slika 3) 

zaradi razlike v koncentraciji snovi voda z raztopljenimi snovmi difundira (Okay, 2009). 

S spreminjanjem reakcijskih pogojev lahko vplivamo na smer ravnotežne reakcije. Če 

odvzamemo vodo ali dodamo kislino, se ravnotežje pomakne v levo, če pa dodamo 

vodo ali bazo, pa se ravnotežje pomakne v desno (slika 3) (Pavlin, 2015). 

 

  

Slika 3: Reakcijska shema ravnotežne reakcije hidrogela z vodo (levo suhi hidrogel, desno 
hidrogel v vodi) (Pavlin, 2014) 

 

Suhi hidrogel ne more absorbirati neomejene količine vode. Koeficient nabrekanja 

(tudi: faktor nabrekanja) predstavlja razmerje med maso absorbiranega medija 

(tekočine) in maso suhega hidrogela. Maksimalna absorpcija je odvisna od več 

dejavnikov: vrste monomerov, ki so prisotni v polimerni strukturi hidrogela, načina 

povezovanja monomernih enot, hidrofilnosti oziroma hidrofobnosti funkcionalne 

skupine, vrste radikala in kislosti oziroma bazičnosti funkcionalne skupine (Pavlin, 

2015, Peppas idr., 2000).  

Na faktor nabrekanja vplivajo tudi pogoji, kjer poteka reakcija hidrogela z vodo. 

Hidrogeli v odvisnosti od teh pogojev lahko absorbirajo ali sprostijo ujeto vodo. Pogoji 

so: spremembe v temperaturi, tlaku, pH vrednosti, električni napetost, prisotnost drugih 

snovi … (Kurečič, 2011; Okay, 2009; Peppas idr., 2000). Ker se hidrogeli odzivajo na 

okoljske razmere, jim pravimo pametni materiali. 
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Glede na to, kako so polimerne verige pri sintezi med seboj prepletene, ločimo 

hidrogele s različni vrstami vezi (Fajfar, 2010). Polimerne verige so lahko povezane s 

kovalentnimi, ionskimi in medmolekulskimi vezmi (prav tam). 

Za sintezo hidrogelov lahko uporabimo naravne kot tudi umetne polimere. Naravni 

polimeri, iz katerih lahko sintetiziramo hidrogele, so alginat, citosan, škrob, kolagen, 

agar, želatina (Fajfar 2010) in so biokompatibilni ter biorazgradljivi (Paleos, 2012). 

Pogosto uporabljeni umetni polimeri so etilen oksid, vinil alkohol, vinilpirolidin, 

hidroksimetakrilat (Kurečič, 2011). Umetne hidrogele se da sintetizirati, tako da 

zadovoljijo širokim zahtevam uporabe (prav tam).  

3.2 Sinteza hidrogelov 

Tako kot obstaja veliko različnih vrst hidrogelov, obstaja več možnosti, kako hidrogel 

sintetiziramo. Od načina priprave hidrogela je namreč odvisno, kakšne sposobnosti 

absorpcije vode bo imel in na katere spremembe v okolju bo reagiral. Sinteze so lahko 

enostopenjske ali večstopenjske, bistveno je to, da se polimerne molekule, ki vsebujejo 

reaktivne (hidrofilne) skupine, zamreži z zamreževalcem (Kurečič, 2011). Čim večja 

kot je množina zamreževalnega reagenta glede na množino polimerov, tem bolj bo 

hidrogel trden in manj vode bo absorbiral (Peppas idr., 2000). Različnih postopkov, ki 

omogočajo ustrezno zamreženje je več, vse skupaj je odvisno od reagentov, iz katerih 

želimo izdelati hidrogel, in od lastnosti, za katere želimo, da jih hidrogel ima. 

3.3 Lastnosti hidrogelov 

Poleg osnovne lastnosti, da nase vežejo večje ali manjše količine vode, so hidrogeli 

zanimivi tudi zaradi drugih lastnosti. Ena izmed njih je gotovo ta, da imajo hkrati 

značilnosti snovi v trdnem in tekočem agregatnem stanju (Paleos, 2012). Dodatna 

uporabna vrednost hidrogelov je, da lahko absorbirajo tudi nekatere molekule 

topljenca. Naštete lastnosti zadostujejo za širok nabor uporabe, denimo za izdelavo 

otroških plenic za enkratno uporabo in kontaktnih leč. Pravo dodano vrednost 

hidrogelom daje dejstvo, da se odzovejo na spremembe v svojem okolju. Z uporabo 

različnih materialov in postopkov pri sintetiziranju hidrogelov so znanstveniki sposobni 

ustvariti hidrogele, ki v določenih pogojih vežejo dodatne količine vode ali se kako 

drugače odzivajo na okolje (Enas Ahmed, 2015). V splošnem materialom, ki se 

odzivajo na razmere v okolju, pravimo pametni materiali. Njihovo opredelitev si bomo 

pogledali v nadaljevanju. 

3.3.1 Pametni materiali 

Z izrazom pametni materiali označujemo materiale, ki se sami od sebe odzovejo na 

okolje. Odziv, ki ga material v določenih okoljih naredi, je lahko različnih vrst: lahko se 

mu spremeni prostornina, barva, viskoznost ali katera druga lastnost (Smart materials, 

2003). Pogosto je reakcija reverzibilna, torej ko se nek »dražljaj« umakne, se material 

vrne v svoje prvotno stanje (prav tam). Uporaba pametnih materialov je primerna 

denimo za detekcijo okvar in poškodb na plovilih, vozilih, mostovih in drugih tehnično-

gradbenih področjih, omogočajo dvig ravni varnosti in zmanjšajo nivo izpostavljenosti 

sevanju v nuklearni industriji, v medicini pa denimo pomagajo spremljati in nadzorovati 

raven krvnega sladkorja pri ljudeh z diabetesom (Kamila, 2013). 
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Hidrogeli so geli, ki vsebujejo visok delež vode, a hkrati jih zaradi njihove sposobnosti 

odzivanja na okolje umeščamo tudi v skupino pametnih materialov. Dražljaje, ki 

spodbudijo spremembe v hidrogelih Enas Ahmed (2015) razdeli na naslednji način: 

 Fizikalni dražljaj: 

o temperatura 

o električno polje 

o magnetno polje 

o svetloba 

o tlak 

o zvok 

 Kemijski dražljaj: 

o pH 

o koncentracija ionov  

o sestava topila 

o vrsta molekul 

S kombiniranjem različnih materialov in postopkov lahko strokovnjaki ustvarijo 

hidrogele, ki se odzovejo na različno število dražljajev (na samo enega ali na več) in ki 

se na spremembe odzovejo hitro ali počasi (Kuckling, Arndt in Richter, 2009). Na ta 

način lahko ustvarijo hidrogele s ciljnimi lastnostmi, ki omogočajo natančno delovanje 

v točno določenih okoljih. Uporaba hidrogelov kot pametnih materialov narašča na 

različnih področjih, kar bomo osvetlili v nadaljevanju. 

3.4 Uporaba hidrogelov 

Lastnosti hidrogelov, kot sta njihova zmožnost, da absorbirajo velike količine vode in 

da se njihove značilnosti spreminjajo glede na spremembe v okolju (pametni materiali), 

so razlogi za širok nabor uporabe tega materiala na najrazličnejših področjih: so 

pomemben sestavni del otroških plenic, kozmetičnih izdelkov za nego kože in las, 

osveževalcev zraka in odstranjevalcev neprijetnih vonjav, intenzivno jih razvijajo za 

uporabo na področju medicine in farmacije, pomagajo pri ohranjanju svežine hrane v 

zaprtih embalažah, kmetom pomagajo pri zadrževanju vode s hranili v prsti. Čeprav so 

hidrogeli že danes močno uporabljeni na najrazličnejših področjih in je narejenih 

mnogo raziskav, ki potrjujejo njihove pozitivne lastnosti, je na tržišču manj tovrstnih 

izdelkov, kot bi bilo pričakovati glede na njihov potencial. Do neke mere je to povezano 

tudi z visokimi proizvodnimi stroški (Caló in Khutoryanskiy, 2014). 

3.4.1 Zdravstvo 

a) Otroške plenice 

Vpojni del plenice za enkratno uporabo je sestavljen iz celuloze, v katero so vmešani 

majhni kristali hidrogela. Ti imajo premer okoli 1 mm in hitro vpijejo urin, ob čemer 

nabreknejo (Wong, 2007). Ker iz svoje strukture absorbirane tekočine ne sprostijo niti 

ob mehanskem pritisku, ostane dojenček suh (prav tam). Predolga izpostavljenost 

vlagi lahko na dojenčkovi koži povzroči izpuščaje, kar pa hidrogel v plenicah omejuje 

oziroma v veliki meri preprečuje (NICE 2013, v: Hydrogels, 2016). 
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V teku so raziskave, ki ugotavljajo škodljivost vpliva hidrogela, ki vstopi v naše telo 

skozi poškodovano kožo. Poskusi na podganah so pokazali hude negativne 

zdravstvene posledice (celo smrt), če so jim hidrogel vbrizgali v krvne žile. Injiciranje 

tik pod površino kože ni povzročilo nobene škode (Hicks, Satti, Leach in Naylor, 1989; 

v: Hydrogels, 2016). Izpostavljenost podgan otroškim plenicam je povzročilo simptome 

napada astme (težko dihanje) in draženje nosa, oči in grla, a jim ni uspelo dokazati, ali 

je to zaradi hidrogela v plenici ali zaradi kakšnih drugi snovi v plenici ali njeni embalaži 

(Anderson in Anderson, 1999; v: Hydrogels, 2016). 

b) Kontaktne leče 

Kot alternativo očalom z dioptrijo poznamo kontaktne leče. Ena izmed ovir, ki so jo 

morali strokovnjaki zaobiti, je ta, kako omogočiti, da oko zaradi plasti tujega materiala 

ni prikrajšano za vlaženje in hranila, ki jih potrebuje. Rešitev je v uporabi hidrogela, saj 

je le-ta omogoča prehajanje tekočine in s tem ne izsuši očesa, temveč zaradi 

prehajanja vode in vodnih raztopin skozenj omogoča optimalno navlaženost površine 

očesa. 

Zahteve, ki jih mora hidrogel izpolnjevati, da je ustrezen za izdelavo kontaktnih leč, so 

obsežne in vključujejo njihovo visoko prepustnost svetlobe (vsaj 95 %), ustrezen lomni 

količnik (med 1,372 in 1,381), prepustnost za vodo in kisik, stabilnost in mehanske 

lastnosti (za udobnost nošenja in dolgo življenjsko dobo) ter biokompatibilnost 

materiala (Caló in Khutoryanskiy, 2014). 

c) Rehabilitacija poškodovanih tkiv 

Podobno kot tkiva v človeškem telesu, so tudi hidrogeli sestavljeni iz velikega deleža 

vode. S tega vidika so hidrogeli bolj kot katerikoli drug umetni material podobni 

človeškemu tkivu  (Peppas idr., 2000). To omogoča strokovnjakom novo polje možne 

uporabe hidrogelov, kot, denimo, ogrodje za obnovo poškodovanih tkiv (Tan in Marra, 

2010). Če se hidrogel vnese s pomočjo injekcije, je poseg minimalno invaziven. V 

hidrogelu so lahko prisotne tudi različne učinkovine, ki rast tkiva spodbudijo ali sploh 

omogočijo. Tovrsten poseg pride v poštev recimo pri obnovitvi organa po odstranitvi 

tumorja ali po poškodbi organa zaradi nesreče (prav tam). 

Ena izmed najnovejših možnih aplikacij hidrogela na področju zdravstva je 

posnemanje delovanja mišice. Tako kot človeške mišice, se tudi ta hidrogel ne širi v 

vse smeri enako: ob spremembi temperature se denimo zoži in podaljša ter ob povrnitvi 

v osnovo stanje razširi in skrajša (RIKEN, 2015). Pri tem so dosegli tudi relativno hitro 

odzivnost hidrogela, saj je ob spremembi proces trajal le eno sekundo (prav tam). 

Možna uporaba takega hidrogela je tudi kot neke vrste termostat: ob previsoki 

temperaturi radiatorja bi ga samodejno ugasnil (prav tam). 

d) Farmacija 

Raziskovanje uporabe hidrogelov je zelo živo na področju vnosa zdravil v telo. 

Prednost zdravila, vezanega v hidrogelu, je ta, da se sprosti le pod določenimi pogoji 

v okolju. Če je, denimo, inzulin vezan na hidrogel, ki absorbirano učinkovino sprosti ob 

povišani koncentraciji sladkorja v krvi, potem je lahko zdravilo ves čas v telesu in se 

sprosti le po potrebi (Peppas idr., 2000). 
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3.4.2 Kmetijstvo 

Hidrogeli, ki se jih uporablja v kmetijstvu in domačih vrtovih (agrogeli), omogočijo, da 

prst zadrži vodo, ko je le-te v okolici dovolj. Ko se prst suši, hidrogeli sproščajo vodo 

in tako podaljšajo obdobje med zalivanji vode (Wong, 2007) in s tem zagotavljajo 

optimalnejše pogoje za rast rastlin. 

Pri ponovnem pogozdovanju so, denimo, dosegli večjo učinkovitost uspevanja borovih 

sadik, če so pri le-teh prst obogatili s hidrogeli (Sarvaš, Pavlenda in Takáčová, 2007). 

Po prvem obdobju vegetacije je bila uspešnost rasti sadik iz kontrolne skupine 59 % 

(pri eksperimentalnih 73 % in 78 %), po drugem pa 20 % (pri eksperimentalnih 69 % 

in 68 %) (prav tam). V sklopu iste raziskave so ugotovili, da prevelika količina hidrogela 

lahko tudi zmanjša uspevanje rastline. Razlog za to je v tem, da hidrogeli v tem primeru 

vpijejo preveč vode in se napihnejo do te mere, da sadiko izruvajo iz prsti (prav tam).  

3.5 Poskusi s hidrogeli v literaturi 

Ob pregledu literature zasledimo vire, ki podajajo predloge za šolske poskuse, ki jih je 

mogoče narediti s hidrogeli. Ideje in predlogi so predstavljeni ali v obliki konkretnih 

navodil, ki od koraka do koraka vodijo izvajalca poskusa od zasnove le-tega vse do 

analize rezultatov in sklepov, ali pa je predstavljen zgolj namen poskusa oziroma 

njegovo raziskovalno vprašanje. V vsakem primeru je moč najti širok nabor zanimivih 

poskusov, ki so primerni za delo v razredu.  

Pavlin (2014) v članku Experiments with hydrogel pearls navaja zanimiv nabor 

poskusov, ki lahko predstavljajo temelj raziskovanju s hidrogeli: (1) Spreminjanje mase 

kroglic hidrogela glede na čas v vodi; (2) Spremljanje rasti hidrogela pod mikroskopom; 

(3); Primerjanje gostot različno velikih kroglic hidrogela; (4) Opazovanje hidrogela v 

obarvani vodi; (5) Kaj se dogaja z barvnim hidrogelom, če nanj posvetimo z laserji 

različnih barv; (6) Kroglica hidrogela kot povečevalno steklo; (7) Hidrogel v kislem 

mediju. Za vsakega od poskusov so navedeni cilji in naloge za učenca, poleg njih pa 

tudi opažanja z zaključki, ki jih lahko potegnemo na podlagi določenega poskusa. 

Spletni portal LearnChemistry (Experiments with hydrogels, 2016) navaja dva predloga 

za izpeljavo raziskovanja s hidrogeli. V prvem na gel za lase posujemo sol – slednja  

povzroči, da gel izloči tekočino, ki se začne zadrževati nad preostankom gela. V 

naslednjem je potrebno iz otroških plenic izločiti hidrogel in mu nato dolivati vodo, vse 

dokler jo še absorbira. Podoben poskus predstavlja tudi prispevek Helpful Hydrogels 

(2008). 

Spletna stran LearnCHemistry predlaga tudi eksperimente s hidrogeli, ki naj bi jih 

izvajali po celem svetu in nato skupaj poročali o rezultatih (Water: A global experiment 

with hydrogels, 2015). V prvem poskusu učenci primerjajo količino vode, ki jo vpije 

enako velik vzorec hidrogela iz otroške plenice in bombažne krpe. V drugem se meri 

čas, ki ga suhi hidrogel potrebuje, da absorbira 100 mililitrov vode, in nato še čas za 

vsakih naslednjih 100 ml. Zadnji eksperiment je odprte narave, saj zanj niso navedeni 

nobeni koraki, zgolj vodilo: Ali lahko dobimo vodo iz hidrogela? Namen poskusa je, da 

učenci sami razmislijo, kako bodo zasnovali korake poskusa, ki bo iz hidrogela izločil 

vodo. 
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Ahearne, Yang in Liu, (2008) v svojem članku obravnavajo različne mehanske lastnosti 

hidrogelov in načine, kako jih meriti. Ena izmed lastnosti je tudi stisljivost, ko nanje 

delujemo s silo. Koliko se hidrogel stisne, ko nanj delujemo z določeno silo, izmerimo 

tako, da vzorec vstavimo med dve trdni površini, postavljeni horizontalno. Na zgornjo 

nalagamo breme in s tem povečujemo tlak, ki deluje na hidrogel. 

Prispevek Hydrogel – superabsorbent polymer crystal (2013) podaja korake za 

izpeljavo poskusa, v katerem suhe kroglice hidrogela stehtamo in nato vstavimo v 

različne tekočine. Namen je ugotoviti, ali hidrogel vpije samo vodo ali tudi druge 

tekočine in kako različne snovi vplivajo na rast kroglic. Podane so najrazličnejše 

tekočine: voda, pomarančni sok, mleko, kis, olje in alkohol. 

Tudi spletni portal video vsebin (YouTube) je lahko vir idej za poskuse s hidrogeli. En 

izmed posnetkov prikazuje kroglice hidrogela, ki niso bile v vodi, temveč v toniku 

(pijača, ki vsebuje kinin). Ko je avtor prispevka na kroglice posvetil z ultravijolično (UV) 

svetilko, so zažarele v svetlo modrih odtenkih (Water Balz Jumbo - UV Hydrogel, 

2015). 

V literaturi lahko zasledimo poskuse, ki obravnavajo optične lastnosti hidrogelov. Ena 

izmed teh je tudi ta, da imajo kroglice hidrogela enak lomni količnik kot voda. V praksi 

to pomeni, da kroglic hidrogela v vodi ne opazimo, dokler vanjo ne sežemo z roko ali 

drugim pripomočkom in kroglice zajamemo (Vanishing Water Balls, b.d.; Water: A 

global experiment with hydrogels – extension, 2015). To velja v primeru, da so voda in 

kroglice hidrogela enake barve. Kroglico hidrogela v vodi lahko poiščemo tudi z 

laserjem (Pavlin, 2014). 

Pri iskanju predlogov in idej za raziskovalno delo s hidrogeli smo izhajali iz 

predstavljene literature, ki predstavlja aktivnosti s hidrogeli. Za potrebe magistrskega 

dela smo naredili izbor poskusov in jih optimizirali ter zastavili tako, da se skladajo z 

navodili za učenje z raziskovanjem.  

 

4 Poskusi s hidrogeli 

V prvem delu teoretskega uvoda magistrskega dela smo med drugim omenili, da se 

mora raziskovalna dejavnost učencev pri predmetu NIT v svoji metodologiji čim bolj 

približati znanstvenemu raziskovanju (Krnel, 2007). Hidrogeli omogočajo izpeljavo 

različnih poskusov, njihova uporaba pa je že v današnjih časih zelo razširjena. Iz teh 

razlogov se zdi, da raziskovanje s hidrogeli omogoča uresničevanje načel učenja z 

raziskovanjem, ki mora biti naslonjeno na izkušnje in predznanje učencev, hkrati pa 

mora posnemati resnično raziskovanje, kot ga opravljajo strokovnjaki. V prvem 

podpoglavju bomo predstavili, kje lahko najdemo hidrogele za poskuse, v drugem 

podpoglavju pa devet optimiziranih poskusov, ki so po svoji zahtevnosti in ciljih 

primerni za učence petega razreda osnovne šole pri pouku naravoslovja.  
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4.1 Kje dobiti hidrogel?  

 Hidrogel za vrtnarjenje/kmetijstvo – agrogel 

Prvi način, kako pridobiti zrnca hidrogela, je ta, da kupimo v trgovini z vrtno opremo 

gel za absorpcijo vode v zemlji. Slednjega imenujejo agrogel. Dobi se ga v različno 

velikih pakiranjih, za potrebe mojih poskusov sem uporabil manj kot eno 

petdesetgramsko vrečko agrogela. 

 Hidrogel iz otroških plenic 

Hidrogeli predstavljajo pomemben sestavni del otroških plenic, od koder ga lahko 

izločimo. To storimo tako, da s plenice odtrgamo srednji, vpojni del, ki je sestavljen iz 

celulozne vate, v katero so pomešana majhna zrnca. Če celoten vpojni del prerežemo 

na polovico in nad posodo rahlo udarjamo po njem, začno zrnca padati ven. Pri tem 

padajo ven tudi drobna vlakna ali celo večji kosmi vate. Slednja najlažje odstranimo 

tako, da jih poberemo s prsti ali s pinceto. Prednost tovrstnih zrnc hidrogela pred 

agrogelom je v tem, da so mnogo drobnejša in vodo absorbirajo hitreje kot večja zrna 

hidrogela. Poleg tega je z njimi mogoče ustvariti bolj homogen gel, v katerem se manj 

opazijo posamezna začetna zrnca (kot je to pri agrogelu). Po drugi strani pa je iz ene 

plenice moč dobiti relativno malo hidrogela: povprečno sem iz ene plenice izločil 

približno 3 grame zrnc hidrogela. 

 Hidrogel kroglice 

Hidrogel lahko najdemo tudi v obliki kroglic (perlic). Spletni brskalniki in spletne 

trgovine jih najdejo pod ključno besedno zvezo »hydrogel pearls«. Pogosto jih je v 

kompletu po nekaj sto ali celo tisoč. Gre za majhne kroglice, premera nekaj milimetrov. 

V Sloveniji v prosti prodaji tovrstnih kroglic nisem zasledil. 

 Dekorativne hidrogel kroglice 

Vodni biseri/kristali so še ena izmed pojavnih oblik hidrogela, občasno so na voljo v 

kakšni izmed nizkocenovnih trgovin z različnimi izdelki (T€DI) ali pa v trgovini z opremo 

za ustvarjanje (Rayher). Gre za hidrogele v plastenki, ki je že napolnjena z vodo, tako 

da so že pripravljeni na uporabo (nastavi se jih v vaze z rožami, kjer poskrbijo za 

ustrezno količino vode). Če te hidrogele vzamemo ven iz plastenke in postavimo na 

suho, se voda iz njih sprošča in posledično se zmanjšajo. Ta postopek traja vsaj nekaj 

dni. Take kroglice se lahko potem uporablja v novih poskusih. 

V poskusih, ki so predstavljeni v nadaljevanju, so bili uporabljeni hidrogeli iz virov, ki 

so navedeni zgoraj. 

4.2 Poskusi s hidrogeli 

V tem podpoglavju bom predstavil nabor devetih poskusov s hidrogeli, ki se jih da 

izvesti tudi v različno velikih skupinah v razredu. Pri vsakem poskusu bom navedel 

pripomočke, predviden čas, ki je potreben za izpeljavo poskusa, navodila za izvedbo 

poskusa ter opažanja in sklepe.  

S poskusi se uresničuje cilje UN za NIT (4. in 5. razred) pa tudi UN za naravoslovje (6. 

in 7. razred), zato so poskusi primerni za izpeljavo tako pri rednih urah naravoslovnih 
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predmetov kot tudi v obliki obogatitvene dejavnosti. V nadaljevanju so navedeni cilji, 

povezani z raziskovalno dejavnostjo, katerih uresničitev omogoča izvajanje poskusov 

s hidrogeli. 

Učenci pri predmetu NIT usvajajo in se urijo v metodologiji raziskovanja (pojavov, 

procesov in stanj) s tem, da si zastavljajo vprašanja, oblikujejo domneve, načrtujejo 

poskuse (in kontrolo spremenljivk), zbirajo podatke, obdelujejo podatke, interpretirajo 

podatke, oblikujejo zaključke ter sporočajo svoje ugotovitve. Z naravnimi pojavi tudi 

eksperimentirajo, kar jim omogoča, da spoznajo potek pojavov in povezave med njimi 

v znanih in nadzorovanih okoliščinah. (Vodopivec idr., 2011) 

Učenci pri pouku naravoslovja (6. in 7. razred) urijo in razvijajo spoznavne postopke, 

veščine in spretnosti ter oblikovanje stališč in vrednot: 

 sistematično opazovanje, poimenovanje, opisovanje snovi, predmetov in 
organizmov; 

 primerjanje snovi, predmetov in organizmov ter oblikovanje kriterijev za njihovo 
razvrščanje; 

 načrtovanje in izvajanje poskusov, ob skrbi za urejeno delovno okolje in 
upoštevanju varnosti pri delu; 

 izvajanje osnovnih eksperimentalnih tehnik, s katerimi pridobivamo 
eksperimentalne podatke, in ustrezna uporaba pripomočkov v ta namen 
(laboratorijska steklovina, tehtnica, gorilnik, mikroskop, lupa itd.); 

 sistematično opazovanje in izvajanje meritev ter zapisovanje eksperimentalnih 
opažanj in meritev; 

 razlikovanje med poštenimi in nepoštenimi poskusi ter opredelitev konstant in 
spremenljivk pri poskusih; 

 načrtovanje in izvajanje raziskav; 

 zastavljanje problemskih vprašanj, ki jih je mogoče eksperimentalno preveriti; 

 napovedovanje eksperimentalnih rezultatov; 

 oblikovanje hipotez in ugotavljanje, ali dokazi, zbrani z opazovanji in poskusi, 
podpirajo njihovo veljavnost; 

 urejanje in obdelava eksperimentalno pridobljenih podatkov (tabelarično, 
grafično); 

 prepoznavanje vzorcev, zakonitosti in vzročno-posledičnih povezav iz 
eksperimentalno pridobljenih podatkov; 

 oblikovanje zaključkov s povezovanjem eksperimentalnih rezultatov (meritev, 
opažanj) in teoretičnega znanja; 

 vrednotenje smiselnosti eksperimentalnih rezultatov ter načrtovanje sprememb 
ali izboljšav poskusa; 

 predstavitev poteka in rezultatov poskusov ali raziskave v pisni in ustni obliki. 
(Skvarč idr., 2011, str. 7–8) 
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1. poskus: Kaj sploh je hidrogel? 

 Pripomočki in material 

otroška plenica, škarje, krožnik, posoda za sladoled (čista in suha), steklena posoda, 

(destilirana) voda, žlica/steklena paličica, sol 

 Predviden čas 

20 minut (izločanje hidrogela iz plenice: 5 minut, izvedba poskusa: 15 minut) 

 Navodila za izvedbo 

Iz ene otroške plenice odstranimo osrednji, vpojni del. Tega s škarjami prerežemo in z 

rahlim tresenjem izločimo zrnca hidrogela v krožnik. Postopek poteka hitreje, če vpojni 

del še dodatno razpremo. Posodo rahlo pretresemo, da se bombažna vlakna sprimejo 

v kosem, ki ga odstranimo. Polovico zrnc hidrogela stresemo v stekleno čašo in vlijemo 

približno 100 ml destilirane vode ter opazujemo. 

Ko se proces absorpcije ustavi, preverimo teksturo zmesi z žlico/stekleno paličico ali s 

prsti, vendar je ne okušamo. Napovemo, do kakšnih sprememb bo prišlo, ko bomo 

dodali še preostali hidrogel, in ga dodamo. 

Ko se dogajanje konča, z žličko ali stekleno paličico preverimo teksturo novonastalega 

gela, dotaknemo se ga tudi s prsti. Nato pa v gel s paličico vmešamo ščep soli, pustimo 

10 minut in znova opazujemo. Sol lahko dodamo tudi večkrat, vsakič počakamo na 

vidne spremembe. 

 Opažanja in sklepi 

Bela zrna hidrogela takoj, ko jih prelijemo z vodo, navidezno izginejo, spodnji del vode 

v čaši pa postane moten (slika 4). Videti je, kako se ta motna gmota dviga, vse dokler 

ne pride do gladine vode, ki se navidezno zaskorji. V tej fazi poskusa je potekala 

absorpcija vode, ki se je začela takoj, ko so zrna hidrogela prišla v stik z vodo. 

Posameznim zrnom se je povečala prostornina, saj so absorbirali vedno več vode – to 

opazimo kot z dna čaše dvigajočo se gmoto. Ko se je absorpcija končala, smo dodali 

še preostalo polovico hidrogela (slika 5), ki je absorbiral še dodatne količine vode. 

Postopek se je končal, ko je hidrogel vpil vso vodo, pri tem pa je postal motne barve 

(slika 6). Na otip je bila nastala zmes podobna gelu: vlažna, mehka in ob poskusu 

stiska spolzi med prsti. 

Ko smo zmesi dodali sol, smo spremenili okolje, v katerem se je nahajal hidrogel. Ta 

je na to reagirali (pametni materiali se odzivajo na spremembe v okolju, v katerem se 

nahajajo) in sprostili se je znaten delež vode, ki ga je predhodno absorbiral. 

Vzpostavilo se je novo ravnovesno stanje med količino vode v hidrogelu in v njegovi 

okolici. Na sliki 7 vidimo, da se je hidrogel usedel na dno čaše, voda pa plava nad njim. 
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Slika 4: Hidrogel kmalu po začetku poskusa 

 

Slika 5: Sprememba, ko dodamo preostanek 
hidrogela 

 

 

Slika 6: Hidrogel ob koncu absorpcije 

 

Slika 7: Hidrogel po 4 urah v slani vodi

 

2. poskus: Kako raste hidrogel? 

 Pripomočki in material 

Steklena čaša, (suha) barvna kroglica hidrogela, milimetrski papir, USB mikroskop, 

računalnik z ustrezno programsko opremo, (destilirana) voda, ura 

 Predviden čas: 

180–240 minut (priprava: 5 minut, izvajanje meritev vsaj na vsakih 30 minut, vsaj 5 

meritev, urejanje podatkov: 10 minut) 

 Navodila za izvedbo 

V stekleno čašo damo kroglico hidrogela in oboje skupaj postavimo na milimetrski 

papir. Mikroskop nastavimo tako, da od zgoraj snema dogajanje. Na računalniškem 

programu spremljamo povečano sliko dogajanja (slika 8). Zabeležimo začetni premer 
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kroglice in nalijemo destilirano vodo. Na 30 minut naredimo posnetek z mikroskopom 

in s posnetka odčitamo premer kroglice. Podatke uredimo v preglednico in prikažemo 

z grafom. 

 

 

Slika 8: Postavitev poskusa 

 Opažanja in sklepi 

Slika 9 prikazuje začetno stanje velikosti hidrogela takoj po tem, ko smo v čašo nalili 

vodo. Z nje razberemo, da je premer kroglice 3 mm. Premer kroglice smo na 30 minut 

izmerili in vpisali izmerek v tabelo (tabela 1). V grafu premera kroglice v odvisnosti od 

časa (slika 10) so podatki prikazani v obliki točkovnega diagrama. Ob prebiranju tabele 

in opazovanju grafa razberemo, da je kroglica v prvih 30 minutah zelo malo povečala 

svoj premer, v naslednjem časovnem obdobju pa se je premer povečal na dvakratnik. 

Kroglici se je premer povečeval še dve uri, ko se je ustalil na vrednosti 16 mm (slika 

11). Po 12 urah v vodi se je voda absorbirala po celotni prostornini kroglice hidrogela 

(slika 12), intenziteta njene barve je zato enaka v središču in bližje površju. Premer 

kroglice je bil 17 mm. Polimerne mreže se v stiku z molekulami vode razklenejo in 

absorbirajo molekule vode. Ko se razklenejo, so postavljene manj tesno druga ob 

drugi. Intenzivnost barve na tem območju se močno pomanjša – kroglica je videti 

svetlejša. Sprva se to dogaja le tik ob površju kroglice, postopoma pa kroglica 

hidrogela absorbira vodo po celi prostornini. 

 

 

 

Slika 9: Kroglica ob začetku merjenja 

Tabela 1: Meritve premera pri rasti kroglice 

Čas [min] Premer kroglice [mm] 

00 3 

30 7 

60 11 

90 13 

120 14 

150 15 

180 15 

210 15 

240 16 
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Slika 10: Graf premera kroglice hidrogela v odvisnosti od časa 

 

 

Slika 11: Kroglica po 240 minutah v vodi 

 

 

 

Slika 12: Kroglica po 12 urah v vodi 

3. poskus: Koliko vode vpijejo kroglice hidrogela? 

 Pripomočki in materiali 

Laboratorijska tehtnica (merjenje na 0,01 g natančno), 10 kroglic (suhega) hidrogela, 

2 stekleni čaši (ali dva kozarca), (destilirana) voda, ura, cedilo 

 Predviden čas 

100 minut (priprava: 5 minut, izvajanje meritev: 90 minut, urejanje podatkov: 5 minut) 

 Navodila za izvedbo 

Na laboratorijski tehtnici stehtamo deset kroglic hidrogela. Da dobimo povprečno maso 

ene kroglice, odčitano vrednost delimo z deset (kar velja za vsa nadaljnja merjenja). 

Stresemo jih v čašo in natočimo destilirano vodo. Na 10 minut s cedilom precedimo 

vodo v drugo čašo, kroglice hidrogela prestrežemo, stehtamo in jih, ko zabeležimo 

rezultat, stresemo v čašo z vodo. Podatke zbiramo vsaj 2 šolski uri. Podatke uredimo 

v tabelo in narišemo graf. 
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 Opažanja in sklepi 

Kroglice hidrogela so absorbirale vodo, pri čemer sta se spreminjali njihova prostornina 

in masa. Pri poskusu smo ugotavljali, kako se slednja spreminja v odvisnosti od časa. 

Podatke smo vpisovali v tabelo (tabela 2) in tako dobili pregleden zapis meritev. 

Pred začetkom poskusa je masa desetih kroglic znašala 0,15 g (slika 13), kar pomeni, 

da je povprečna masa ene bila 0,015 g. Po preteklih devetdesetih minutah je 

povprečna masa ene kroglice znašala 0,98 g, kar pomeni, da je koeficient nabrekanja 

(razmerje med absorbirano vodo in maso ene kroglice) znašal 64 (gel je po preteklih 

90 minutah absorbiral 64-krat večjo maso vode, kot je njegova lastna masa).  

Z grafa na sliki 14 je razvidno, da je rast mase hidrogela v prvih devetdesetih minutah 

linearna. A nadaljnje meritve pokažejo, da to ne drži, saj krivulja rasti postopoma 

postaja vse položnejša. Največja masa kroglic je bila 25,72 g, ob času 480 minut (8 ur) 

po začetku. Takrat je povprečna masa ene kroglice znašala 2,57 g, kar pomeni 

koeficient nabrekanja 170. Po 12 urah (720 minut) je masa kroglic znašala nekoliko 

manj, in sicer 25,17 g (slika 15). Če kroglico, ki je bila v vodi 12 ur, primerjamo s suho 

kroglico hidrogela, lahko opazimo, koliko se je v tem času spremenila prostornina (slika 

16). Več o tem je bilo povedano pri opažanjih in sklepih pri 2. poskusu. 

 

 

Slika 13: Masa kroglic pred začetkom poskusa 
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Tabela 2: Spremljanje rasti kroglice hidrogela in koeficienta nabrekanja 

Čas 
[min] 

Masa 10 kroglic [g] Povprečna masa 
ene kroglice [g] 

Koeficient nabrekanja 

(
𝑚𝑎𝑠𝑎𝑡𝑒𝑘𝑜č𝑖𝑛𝑒  −  𝑚𝑎𝑠𝑎𝑘𝑟𝑜𝑔𝑙𝑖𝑐𝑒

𝑚𝑎𝑠𝑎𝑘𝑟𝑜𝑔𝑙𝑖𝑐𝑒

) 

0 0,15 0,015 0 

10 1,30 0,13 8 

20 2,57 0,26 16 

30 3,66 0,37 24 

40 4,70 0,47 30 

50 5,85 0,59 38 

60 7,02 0,70 46 

70 7,62 0,76 50 

80 8,70 0,87 57 

90 9,82 0,98 64 

120 11,17 1,17 77 

150 13,66 1,37 90 

180 14,56 1,46 96 

480 25,72 2,57 170 

720 25,17 2,52 167 

 

 

Slika 14: Graf mase hidrogela v odvisnosti od časa 

 

 

Slika 15: Masa kroglic po 12 urah v vodi 

 

Slika 16: Primerjava suhe kroglice hidrogela in 
kroglice po 12 urah v vodi 
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4. poskus: Ali lahko hidrogel zažari? 

 Pripomočki in materiali 

Ultravijolična svetilka (UV svetilka), tonik (pijača, ki vsebuje kinin), destilirana voda, 2 

kozarca, 2 prozorni kroglici hidrogela, krožnik (ali plastičen pladenj) 

 Predviden čas 

30 min (Priprava: 5 minut, čas, da hidrogel absorbira tekočino: 20 minut, preverjanje 

končnega izida: 5 minut) 

 Navodila za izvedbo 

V en kozarček nalijemo tonik in v drugega destilirano vodo. Odpravimo se v zatemnjen 

prostor. Z UV svetilko posvetimo na oba kozarčka. Opazimo, da tonik zažari, če nanj 

posvetimo z UV svetilko. Prižgemo luči damo po eno kroglico hidrogela v tonik in 

destilirano vodo. Nato v en kozarček nalijemo destilirano vodo, v drugega pa tonik. 

Pustimo nekaj časa (vsaj 20 min), da kroglici absorbirata tekočino. Nato ju vzamemo 

ven, splaknemo pod tekočo vodo, odložimo na krožnik in zatemnimo prostor. Z UV 

svetilko posvetimo na obe kroglici in opazujemo, če katera izmed njiju zažari. 

 Opažanja in sklepi  

Voda in tonik sta oba brezbarvni tekočini (slika 17). Ko z UV svetilko posvetimo na obe 

tekočini, opazimo, da tonik zažari v svetlo modri barvi po celotni svoji prostornini (slika 

18). Voda po drugi strani ne zažari, zgolj osvetli se del, na katerega neposredno 

svetimo. Tonik zažari, če nanj posvetimo z UV svetilko, ker je v njem kinin (slika 19). 

To snov so v preteklosti uporabljali kot zdravilo proti malariji (Slemenjak, Jaklič in 

Trampuž; 2003). Molekula kinina absorbira fotone UV svetlobe, ki ima krajšo valovno 

dolžino kot vidna svetloba. UV svetloba povzroči, da molekula preide v višji energijski 

nivo (Podlipec, 2009), iz katerega se pa želi čim prej vrniti v osnovno stanje (Šter, 

2015). Ko se vrne v svoje osnovno stanje, se zmanjša njena energija. Razliko med 

višjo energijo, ki jo je imela molekula v vzbujenem stanju, in nižjo v osnovnem stanju 

molekula seva v obliki svetlobe z daljšo valovno dolžino (Podlipec, 2009). 

 

 

Slika 17: Destilirana voda in tonik v naravni svetlobi 

 

Slika 18: Destilirana voda in tonik v temi, obsijana z 
UV svetilko 
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Slika 19: Stereo formula kinina (Quinine, 2008) 

Ali hidrogel absorbira celotno tekočino, v kateri se nahaja, ali iz nje samo absorbira 

vodo, smo s tem poskusom dokazali tako, da smo dve kroglici hidrogela izpostavili 

dvema različnima tekočinama – eno smo dali v destilirano vodo in drugo v vodno 

raztopino – tonik. Da sta kroglici absorbirali različni tekočini, smo lahko že sklepali takoj 

za tem, ko smo ju vzeli ven iz kozarčkov: kroglica, ki je bila v vodi, je bila večja kot 

tista, ki je bila v toniku (slika 20).  

Ko smo na obe kroglici posvetili z UV svetilko, smo opazili, da je ena zažarela v svetlo 

modrih odtenkih (slika 21). Po tem vemo, da se mora v kroglici nahajati kinin, ki ga je 

absorbirala iz tonika, v katerem se je nahajala. Odgovorili smo si torej, da hidrogel vpije 

tudi vodno raztopino kinina. 

Absorpcija tekočine v hidrogel poteka po principu difuzije (Kurečič, 2011), absorbirana 

tekočina se iz njegove mreže sprosti na dva različna načina (velja za alginatne 

hidrogele), odvisno od pH vrednosti medija: v kislem mediju raztopljene snovi prehajajo 

skozi netopno ogrodje alginske kisline, v nevtralnem pa skozi nabreklo zvezno plast in 

z erozijo ogrodja samega (Smrdel, Bogataj in Mrhar, 2008). Tonik je kisel medij, s pH 

lističem lahko izmerimo vrednost med 2 in 3, kar pomeni, da raztopljene snovi 

prehajajo skozi ogrodje, pri katerem pa ne prihaja do erozije. 

 

 

Slika 20: Kroglici, ko ju vzamemo iz tekočin (levo 
kroglica iz vode, desno kroglica iz tonika) 

 

 

Slika 21: Kroglici hidrogela iz vode (levo) in tonika 
(desno) v temi, obsijani z UV svetilko 
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5. poskus: Kako močno lahko obremenimo hidrogel? 

 Pripomočki in material 

Šest enakih praznih kozarčkov, gobasta krpa, svinčnik, škarje, nož za karton, 3 

plastični zamaški, več dekorativnih kroglic hidrogela, lahka plošča (iz lesa ali akrila, 

dimenzij približno 15 cm x 15 cm), uteži, tehtnica 

 Predviden čas 

30 minut (Priprava in postavitev: 5 minut, izvajanje meritev: 20 minut, analiza 

rezultatov: 5 minut) 

 Navodila za izvedbo 

Plastični lonček postavimo na gobasto krpo in s svinčnikom obrišemo dno. Izrežemo 

po krožnici in v sredino zarežemo manjšo odprtino kvadratne oblike (1 cm x 1 cm). Ta 

bo poskrbela, da se kroglica hidrogela ne bo premikala med izvajanjem meritve. 

V plastični kozarec damo plastični zamašek (obrnjen z luknjo navzdol) in nanj okroglo 

gobasto krpo z odprtino (slika 22). Zamašek bo poskrbel, da bo celotno breme na 

kroglicah hidrogela in ne na stenah kozarčkov. Na krpo damo kroglico hidrogela 

(preverimo, da nima kakšne razpoke) in nanjo prazen kozarček (slika 23). Naredimo 

tri take pripomočke in jih postavimo v (enakostranični) trikotnik. Nanje damo ploščo. 

Na ploščo dodajamo bremena (slika 24). Začnemo z bremenom z maso 1 kg in maso 

bremena povečujemo v korakih po 0,2 kg, dokler ena izmed kroglic ne poči. 

Upoštevamo zadnjo meritev, ko so bile vse kroglice še cele. Poskus izvedemo večkrat, 

pred tem zamenjamo uničeno kroglico. 

 

 

Slika 22: Gobasto krpo okrogle oblike in z luknjo na 
sredini postavimo na zamašek v kozarec 

 

Slika 23: V luknjo vstavimo dekorativno kroglico 
hidrogela in nanj še en plastični kozarček 
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Slika 24: Postavitev poskusa 

 Opažanja in sklepi 

S poskusom smo merili, kolikšno breme je vzdržala vsaka trojica kroglic hidrogela. 

Posamezno meritev smo zapisali v preglednico (tabela 3). Povprečna masa, ki so jo 

trojice še vzdržale, je bila 3,8 kg, kar pomeni, da je posamezna kroglica hidrogela v 

povprečju vzdržala breme 1,3 kg. Meritve so si sicer zelo različne, med najvišjim in 

najnižjim izmerjenim bremenom, ki so ga kroglice še vzdržale je več kot 2 kg razlike. 

Del vzroka gre pripisati dejstvu, da vse kroglice verjetno niso bile povsem brezhibne: 

že manjša vidna razpoka lahko povzroči, da kroglica poči pri skupni obremenitvi manjši 

od 0,5 kg. Potrebno je pa tudi upoštevati, da vse kroglice niso bile nujno enako 

obremenjene, pri čemer gre vzrok iskati v postavitvi poskusa. 

Tabela 3: Izmerki obremenitev na kroglicah hidrogela 

Št. meritve Breme (masa plošče in 
uteži) [kg] 

1 2,7 

2 3,1 

3 2,7 

4 4,1 

5 4,7 

6 3,9 

7 3,7 

8 4,9 

9 3,5 

10 4,5 

Povprečje 10 
meritev 

3,8 

 

6. poskus: Kako se spreminja gostota hidrogela v primerjavi z njegovo 

prostornino? 

 Pripomočki in material 

3 kozarci, steklena paličica/žlica, sadni sirup, detergent, destilirana voda, olje, (suhe) 

kroglice hidrogela 
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 Predviden čas:  

40 minut (priprava: 5 minut, čas, da hidrogel absorbira vodo: 30 min, analiza rezultatov: 

5 minut) 

 Navodila za izvedbo 

V kozarec preko steklene paličice nalijemo najprej sadni sirup, nato detergent za 

pomivanje posode, vodo in na koncu še olje. Dobimo tri ločene plasti treh tekočin, ki si 

sledijo od tiste z največjo gostoto pri dnu do tiste z najmanjšo gostoto na vrhu (slika 

25). V preostala kozarca nalijemo destilirano vodo in v vsakega damo po eno kroglico 

hidrogela. V enem kozarcu jo pustimo 10 minut, v drugem 30 minut. Po preteku tega 

časa damo obe kroglici v kozarec s tremi tekočinami, vanj vržemo še suho kroglico. 

 

Slika 25: Tekočine z različnimi gostotami v 
kozarcu (od spodaj navzgor: sadni sirup, 
detergent, voda) 

 Opažanja in sklepi 

Kroglica hidrogela (suhega) ima gostoto okoli 1,7 g/ml (Pavlin, 2014). Ko absorbira 

vedno več vode, se gostota kroglice vedno bolj približuje gostoti vode. Čim večja kot 

je kroglica hidrogela, tem manjša je njena gostota. Pri poskusu smo različne gostote 

hidrogela opazili tako, da so tri kroglice hidrogela potonile različno globoko. Najgloblje 

je potonila suha kroglica hidrogela – njena gostota je bila večja od gostote vode in 

gostote detergenta in manjša od gostote sirupa (slika 26). V pasu, kjer je bil detergent, 

je lebdela kroglica, ki je bila v vodi 10 minut – v tem času je absorbirala toliko vode, da 

je bila njena gostota enaka gostoti detergenta. Kroglica, ki je bila v vodi najdlje, je bila 

v kozarcu najvišje, na meji med detergentom in vodo – njena gostota je bila večja od 

gostote vode in manjša od gostote detergenta.  
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Slika 26: Kroglice iz sirupa (najbolj spodaj), detergenta (v sredini) in vode 
(najvišja) v kozarcu s tremi različnimi tekočinami 

 

7. poskus: Kako različne tekočine vplivajo na rast hidrogela? 

Izvedba poskusa omogoča nov vpogled v delovanje hidrogelov. 

 Potrebujemo  

(suhe) kroglice hidrogela, laboratorijska tehtnica (ki meri do 0,01 g natančno), 4 

kozarčki/čaše, čaj, destilirana voda, sladkor, kuhinjska sol, pH lističi 

Predviden čas  

4,5 ure (priprava: 10 minut, čas, da kroglice hidrogela absorbirajo vodo: 4 ure, meritve 

in analiza rezultatov: 20 min) 

 Navodila za izvedbo 

Naberemo štirikrat po deset kroglic hidrogela in vsako skupino posebej stehtamo ter 

zabeležimo meritve. Razdelimo jih po deset v en kozarček. V en kozarček nalijemo čaj 

(ohlajen na sobno temperaturo), v druge tri pa enako količino destilirane vode. V en 

kozarec z destilirano vodo dodamo 2 g sladkorja, v drugega 2 g soli, tretjega pustimo 

za kontrolo. Po preteku 4 ur kroglice vzamemo iz tekočin in kroglice iz posamezne 

tekočine stehtamo. 

Rezultate vpišemo v tabelo in grafično prikažemo. 

 Opažanja in sklepi 

Ko damo kroglice hidrogela v vodo, pričnejo absorbirati vodo in vodne raztopine iz 

okolja. S poskusom smo pokazali, da različne snovi, raztopljene v vodi, v različni meri 

vplivajo na količino absorbirane vodne raztopine. V preglednico smo vpisali maso 

suhih kroglic ob začetku poskusa in maso kroglic po pretečenih 4 urah v tekočini, 

izračunali smo še faktor nabrekanja (tabela 4). Dobljene faktorje nabrekanja smo 

prikazali tudi grafično (slika 28). 

Od vseh so največ vode absorbirale kroglice hidrogela kontrolne skupine – tam so bile 

kroglice hidrogela v destilirani vodi. Masa absorbirane vode je bila pri teh hidrogelih 

171-krat večja od mase suhih kroglic hidrogela ob začetku poskusa. Najmanj vode je 
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hidrogel absorbiral v slani vodi, dosegel je najmanjši koeficient nabrekanja, in sicer 14. 

Vmesni mesti sta predstavljala hidrogela v sladkorju in čaju. V slednjem je koeficient 

nabrekanja predstavljal 50, pri sladkorju pa 131, kar je (relativno gledano) blizu 

vrednosti v destilirani vodi. Da so kroglice vpile različno količino vode, je bilo mogoče 

opaziti že s prostim očesom (slika 28), grafično smo podatke prikazali tudi s stolpčnim 

diagramom (slika 29). 

Razlog za tako nenavadne vrednosti koeficientov nabrekanja je v tem, da so hidrogeli 

pametni materiali, ki se odzivajo na lastnosti okolice. Ko damo v vodo kuhinjsko sol, 

se slednja raztopi, nastane vodna raztopina negativno nabitih klorovih ionov in 

pozitivno nabitih natrijevih ionov. Natrijevi kationi zaradi svojega pozitivnega naboja 

tvorijo vez z atomi kisika, ki imajo pribitek elektronov. Tak hidrogel absorbira manj 

vode. 

Med gradniki sladkorja je kovalentna vez. Molekule sladkorja ob raztapljanju v vodi ne 

razpadejo na manjše ione, temveč se pomešajo med molekule vode. Ker v vodi niso 

raztopljeni negativni in pozitivni ioni, kot je to pri soli, so kisikovi atomi karboksilne 

skupine prosti in rahlo polarne molekule vode se lahko vežejo nanje. Večje molekule 

sladkorja, v polimernem ogrodju hidrogela hitreje zapolnijo prostor. Zaradi tega 

hidrogel absorbira manj vode s sladkorjem kot destilirane vode. 

Razlog, zakaj je pri čaju koeficient nabrekanja tak, kot je, pa je v tem, da so hidrogeli 

pametni materiali, kar pomeni, da okolica (in spremembe v njej) vpliva na njihove 

lastnosti. Ena izmed lastnosti, ki vpliva na obnašanje hidrogelov, je tudi pH tekočine. 

Čaj je vodna raztopina kislega okusa, kar pokaže tudi preizkus s pH lističem, ki prikaže 

pH vrednost čaja okoli 3 (slika 29). Dodajanje kisline povzroči, da je manj prostih 

kisikovih atomov funkcionalne karboksilne skupine s prebitkom elektronov, kar 

preprečuje, da bi se molekule vode vezale nanje v enako veliki meri kot v destilirani 

vodi. 

Tabela 4: Merjenje mase desetih kroglic hidrogela na začetku poskusa in po 4 urah v različnih medijih 

Medij Masa ob 
začetku [g] 

Masa po 4 
urah [g] 

Koeficient nabrekanja 

[
𝑚𝑎𝑠𝑎𝑡𝑒𝑘𝑜č𝑖𝑛𝑒 − 𝑚𝑎𝑠𝑎𝑘𝑟𝑜𝑔𝑙𝑖𝑐𝑒

𝑚𝑎𝑠𝑎𝑘𝑟𝑜𝑔𝑙𝑖𝑐𝑒
] 

Destilirana voda 0,11 18,94 171 

Čaj (šipek) 0,11 5,63 50 

Voda s sladkorjem 0,13 17,10 131 

Voda s soljo 0,14 2,08 14 
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Slika 27: Graf faktorjev nabrekanja kroglic iz različnih tekočin 

 

 

Slika 28: Hidrogeli iz različnih tekočin po štirih urah 
(od leve proti desni: kroglica iz vode, iz čaja, 
iz osladkane vode in iz osoljene vode 

 

Slika 29: pH listič iz čaja in barvna shema 

 

8. poskus: Kaj vpije več vode: hidrogel ali kuhinjska krpa? 

 Pripomočki in materiali 

2 plastična kozarčka (2 dl), suha gobasta krpa, svinčnik, škarje, laboratorijska tehtnica, 

zrna hidrogela iz plenice, destilirana voda, 2 majhna kozarčka (2 cl ali 3 cl) 

 Predviden čas 

30 minut (priprava: 5 minut, čas, ko se poskus odvija: 20 minut, analiza rezultatov: 5 

minut) 

 Navodila za izvedbo 

Plastični kozarček postavimo na kuhinjsko krpo in ga s svinčnikom obrišemo. Dobljeni 

krog izrežemo in stehtamo ter ga vstavimo na notranjo stran kozarca. Na tehtnici 

natehtamo enako maso hidrogela, kot je masa izrezanega kroga, in vsebino stresemo 

v drug kozarec. 

Mali plastični kozarec za aperitive (2 cl ali 3 cl) napolnimo do označbe. Vsebino 

razdelimo med dva enaka majhna kozarčka tako, da je gladina vode enako visoka v 

obeh kozarčkih. Tako smo dobili mero (1 cl ali 1,5 cl). Gladino vode označimo z 

ustreznim pisalom in vodo zlivamo v kozarec s krpo, dokler se na njej ne naredi gladina 

vode. 
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Drug kozarček z označbo za mero uporabimo za to, da dolivamo vodo v kozarček s 

hidrogelom. Po vsakem dodanem kozarčku vode preverimo, ali je na njem nastala 

gladina vode. To naredimo tako, da ga rahlo nagnemo in opazujemo, površino gela. 

Upoštevamo zadnjo meritev, pri kateri gladine vode še ni bilo. 

Rezultate vpišemo v tabelo. 

 Opis in razlaga 

V kozarčku, iz katerega smo prelivali vodo na gobasto krpo, je bilo še nekaj vode, ko 

se je nad krpo že naredila gladina vode. Vpila je manj kot 1 cl vode. V kozarčku s 

hidrogelom smo vodo dodali večkrat. Ko smo dodali 13. merico vode, smo na površini 

hidrogela opazili vodo, ki je gel ni absorbiral, opazili smo gladino (slika 31). Zadnja 

količina, kjer gladine še ni bilo opaziti, je bila 12 cl (slika 2). Podatke smo predstavili v 

preglednici (tabela 5). 

Če podrobneje pogledamo gobasto krpo, vidimo, da vsebuje zelo veliko luknjic, ki jih 

zapolni voda. Skupni volumen teh luknjic je omogočil, da je gobasta krpa vpila količino 

vode, ki je manjša od 1 cl. Zrnca hidrogela so drugačna: ko jih damo v vodno okolje, 

se nanje vežejo molekule vode. Veriga polimera se nato razklene in molekule vode 

zapolnijo njegovo notranjost. Voda ima tako vedno več prostora za to, da se absorbira 

v notranjosti polimernega ogrodja. Tudi ta ogrodja imajo omejeno maksimalno količino 

absorbirane vode, a je slednja več kot 12-krat višja kot pri gobasti krpi. 

 

Slika 30: Primerjave prostornine vpite vode pri 
gobasti krpi (levo) in hidrogelu iz plenice (desno) 

 

Slika 31: Ko kozarec nagnemo, gel le počasi odteka, 
na njem ni videti gladine vode 

 

Tabela 5: Primerjava prostornine vpite količine vode pri gobasti krpi in hidrogelu iz plenice 

 Masa ob začetku 
poskusa [g] 

Prostornina 
vpite vode [cl] 

Goba (krpa) 0,78 < 1  

Hidrogel (plenica) 0,78 12 
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9. poskus: Kako hidrogel zadržuje vodo v prsti? 

 Pripomočki in materiali 

2 plastična kozarčka (2 dl) z luknjo v dnu, 4 kose vatirane blazinice, hidrogel iz ene 

plenice, 2 plastična kozarca (1 dl), 2 čaši z oznako za 50 ml (oz. ena čaša in še en 

kozarec), voda, sadni sirup, žlica 

 Predviden čas 

25 minut (5 minut za pripravo, 20 minut za izvedbo) 

 Navodila za izvedbo 
a) V en preluknjan kozarec damo na dno dva kosa okrogle vate (kontrola), v 

drugega pa najprej en kos vate, nato zrnca hidrogela ene plenice in še en kos 

vate.  

b) Oba preluknjana kozarca postavimo vsakega v svoj manjši kozarec, ki bo 

predstavljal vodo, ki odteče v podtalnico (slika 32).  

c) V čašah namerimo po 50 ml vode in zmešamo z žlico sadnega sirupa, ki 

ponazarja vodotopna gnojila in minerale, ki izboljšajo kakovost pridelka rastline. 

d) Raztopino sladnega sirupa iz čaš zlijemo v vsakega izmed preluknjanih 

kozarcev in opazujemo dogajanje. 

 

 

Slika 32: Postavitev poskusa 

 

 Opažanja in sklepi 

V trenutku, ko smo v kozarca nalili vodo s sirupom, je gladina tekočine segala enako 

visoko v obeh kozarcih (slika 33). V kontrolnem kozarcu (brez hidrogela) je voda iz 

luknjice začela kapljati v spodnji kozarec, med tem ko so v eksperimentalnem kozarcu 

tekom celega poskusa padle zgolj tri kapljice tekočine. Tekočina, ki se je zadržala v 

kozarcu z luknjo, je predstavljala vodo, ki bi jo agrogel v dežju zadržal v prsti, voda v 

spodnjem kozarcu pa podtalnico, od koder rastline vode ne morajo črpati. 

Takoj, ko je voda s sirupom prišla v stik z agrogelom, jo je slednji začel absorbirati. 

Tako je nastal gel, ki je vodo zadržal v zgornjem kozarcu. Skozi celoten potek poskusa 
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(15 minut) se je v kontrolni skupini skoraj vsa voda iz zgornjega kozarca prelila v 

spodnjega, medtem ko so v eksperimentalni skupini v spodnji kozarec (podtalnico) 

padle tri kapljice (slika 34). Agrogel smo dali med dva kosa okroglih vatiranih blazinic. 

Ob začetku poskusa sta bila ta en nad drugim. Gel, ujet med oba kosa vate, je nato 

povečeval svoj volumen na račun absorbirane tekočine in odmikal zgornji kos okrogle 

vatirane blazinice (slika 34). 

Poskus je pokazal praktično rabo hidrogelov: kmetje lahko z njimi dosežejo, da voda v 

deževnih obdobjih ne pronica v podtalnico, temveč jo hidrogeli zadržijo v prsti, od koder 

jo lahko rastline črpajo v bolj suhih obdobjih. S hidrogeli obogatene zemlje tudi ni 

potrebno tako pogosto zalivati, kar prispeva k prihranku časa in denarja. 

 

 

Slika 33: Začetek poskusa (ko v zgornja kozarca 
vlijemo vodo s sirupom) 

 

Slika 34: Stanje ob koncu poskusa (levi kozarec 
vsebuje zrna hidrogela) 
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5 Učenje z raziskovanjem – poskusi s hidrogeli z 

učenci 5. razreda OŠ 

Do sedaj smo predstavili sodobne smernice pouka NIT ter spoznali hidrogele, katerih 

uporaba je že razširjena v našem vsakdanjem življenju in omogočajo izpeljavo številnih 

poskusov, ki smo jih tudi predstavili v četrtem poglavju. 

V nadaljevanju magistrskega dela bomo predstavili raziskavo, s katero smo želeli 

ugotoviti, v kolikšni meri je raziskovanje s hidrogeli primerno kot obogatitvena 

dejavnost za učence petega razreda OŠ pri pouku NIT. Opredelili bomo raziskovalni 

problem, cilj raziskave in raziskovalna vprašanja, predstavili metodo dela, rezultate in 

na njihovi podlagi oblikovali zaključke raziskave, ki bodo podali odgovore na 

raziskovalna vprašanja. 

5.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

O vključevanju novih vsebin v naravoslovne predmete je že bilo opravljenih nekaj 

raziskav, dve je prispevala Pavlin, ki je preverjala, kakšno znanje in stališča do 

sodobnih aktualnih odkritij imajo študentje Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. V 

dveh ločenih prispevkih je obravnavala njihova stališča do tekočih kristalov (Pavlin, 

2013) in hidrogelov (Pavlin, 2015). Pri slednjem je na vzorcu 104 študentov 1. letnika 

razrednega pouka Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani ugotovila, da je bilo 20 % 

študentov takih, ki so za hidrogele že slišali, in 11 % študentov je menilo, da o 

hidrogelih nekaj vedo. Enak delež študentov je poimenovalo vsaj en izdelek iz 

hidrogelov, 15 % je navedlo, da je pomembna lastnost hidrogelov sposobnost velike 

absorpcije vode. Pri tem je ključno poudariti, da hidrogeli niso del obvezne učne snovi 

v gimnazijskem kurikulumu niti pri kemiji niti pri fiziki. Kar so torej študentje vedeli o 

hidrogelih, je bil rezultat neformalnega pridobivanja znanja (prav tam). Pri 

pregledovanju gradiv ni bilo mogoče najti prispevka, ki bi raziskoval stališča 

osnovnošolskih učencev do hidrogelov. Zanimivo bi bilo raziskati, kakšne odgovore bi 

na ista vprašanja dajali učenci 4. in 5. razreda OŠ.  

Glede na to, da je eno izmed načel konstruktivističnega načina poučevanja in tudi 

priporočilo UN za NIT to, da se kot izhodišče pouka učencem predstavi tisto, kar 

poznajo in s čimer se srečujejo, bi lahko na hidrogele pozabili in učencem ponudili kaj 

drugega. Ker pa hidrogeli omogočajo izvedbo širokega nabora poskusov in ker so, 

čeprav skriti, prisotni v našem vsakdanjem življenju, je smiselno oblikovati poskuse z 

njimi, jih predstaviti učencem in raziskati, v kolikšni meri je ta snov primerna za učence 

na razredni stopnji. Cilj tega poglavja magistrskega dela je raziskati primernost 

raziskovanja s hidrogeli kot primera obogatitvene dejavnosti za učence petega razreda 

osnovne šole. 

5.2 Cilj raziskave in raziskovalna vprašanja 

Cilj raziskave je ugotoviti, v kolikšni meri lahko nova spoznanja naravoslovnih znanosti 

(v tem primeru hidrogeli) nudijo možnost za izvajanje obogatitvenih dejavnosti za 
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učence, ki kažejo višjo stopnjo zanimanja za predmetno področje NIT. Z raziskavo 

bomo želeli odgovoriti na tri raziskovalna vprašanja: 

1. Kakšen napredek bodo učenci pokazali na področju načrtovanja raziskovalnega 
dela?   

2. Kakšno bo znanje učencev o hidrogelih pred in kakšno po izvajanju poskusov?  
3. Kakšna so stališča učencev, ki bodo sodelovali pri eksperimentih, do hidrogelov 

pri pouku NIT?  

Da bi odgovorili na prvo raziskovalno vprašanje, bomo učence spremljali med 
izvajanjem poskusov z namenom, da ugotovimo njihovo upoštevanje korakov 
naravoslovne raziskave. Spremljali bomo tudi, kako samostojni so učenci pri svojem 
delu. Odgovor na drugo raziskovalno vprašanje bomo poiskali tako, da bomo pred 
izvajanjem poskusov preverili predznanje učencev o hidrogelih skozi njihovo 
razumevanje »delovanja« in možnosti uporabe hidrogelov in to primerjali z znanjem, 
ki ga bodo v intervjujih pokazali po opravljenih aktivnostih. Na tretje raziskovalno 
vprašanje bomo odgovorili tako, da bomo preko intervjujev poskušali ugotoviti mnenja 
učencev o zahtevnosti in zanimivosti poskusov, kako reflektirajo svoje opravljeno delo 
in v kolikšni meri bi se s to snovjo radi srečevali v svojem šolanju. 

5.3 Metode dela 

5.3.1 Raziskovalni pristop in raziskovalne metode 

Raziskava magistrskega dela temelji na deskriptivni metodi, raziskovalni pristop pa je 

kvalitativna raziskava. 

5.3.2 Vzorec 

Vzorec je predstavljalo 5 učencev6, štirih različnih ljubljanskih osnovnih šol, ki so v 

šolskem letu 2015/2016 obiskovali četrti ali peti razred in ki so do predmetnega 

področja naravoslovje in tehnika kazali višjo stopnjo zanimanja od vrstnikov. Stari so 

bili 10–11 let. Njihov splošni učni uspeh in učni uspeh pri predmetu naravoslovje in 

tehnika nista bila merilo za pristop k sodelovanju. Način vzorčenja je bil namenski za 

potrebe raziskave. Za potrebe analize smo učence označil z A, B, C, D in E. 

5.3.3 Postopki zbiranja podatkov 

V mesecu maju 2016 smo navezali stik z izbrano OŠ v Ljubljani. Soglasja staršev, da 

se strinjajo s sodelovanjem njihovih otrok za potrebe raziskav pri magistrskih nalogah, 

šola zbere in hrani ob začetku šolskega leta, zato ob mojem prihodu tega ni bilo 

potrebno urediti. V oddelku petega razreda smo v dveh junijskih srečanjih s celotnim 

razredom izvedli pet poskusov s hidrogeli. Namen je bil oceniti zahtevnost poskusov 

in preveriti sposobnost učencev, da usvojijo učne cilje, povezane z lastnostmi 

hidrogelov. S šestimi učenci smo se dobili še enkrat, da so izvedli lastni poskus in da 

smo z njimi izvedli končni intervju. Na ta način smo pridobili potrebne podatke o 

ustreznosti merskih instrumentov – delovni list, opazovalni list in vprašanja za intervju. 

Izkazalo se je, da je bilo reševanje delovnih listov učencem ovira in dolgočasno 

opravilo, zato nismo mogli računati, da bi z njimi dobili dovolj kakovostne podatke. Prav 

                                            
6 Sodelovali so učenci in učenke, a bo v empiričnem delu magistrskega dela zaradi lažjega razumevanja 
uporabljena samo moška oblika (učenci). 
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tako je bilo med delom učencev nemogoče izpolnjevati tako natančno strukturiran 

opazovalni list, kot smo ga sprva načrtovali. Pri načrtovanju raziskave smo oboje 

upoštevali. Podatke smo tudi zbirali na podlagi avdio posnetkov in zapiskov sprotnih 

opažanj in pripomb učencev. Učenci tako napovedi in rezultatov poskusa niso vpisovali 

na vnaprej pripravljen list, temveč so jih povedali, mi smo jih pa posneli in v 

nadaljevanju analizirali. 

Raziskavo smo izpeljali s petimi učenci. V prvem srečanju smo z dvema učencema v 

enem dopoldnevu izvedli vse potrebne intervjuje in poskuse. Nekaj dni za tem smo 

enako naredili še s preostalimi tremi učenci. Poskuse smo izvajal v prvi polovici 

meseca septembra (2016). 

Vrstni red izvedenih poskusov je bil v obeh primerih enak: najprej smo izvedli poskus 

Kaj sploh je hidrogel, nato smo nastavili poskusa Ali hidrogel lahko zažari, ter Kako 

različne tekočine vplivajo na rast hidrogela. Sledila je izvedba poskusov Kaj vpije več 

vode: kuhinjska krpa ali hidrogel ter Kako hidrogel zadržuje vodo v prsti. Med 

izvajanjem ostalih poskusov smo preverili, kaj se je zgodilo z nastavljenima 

poskusoma in izvedli še zadnji, lastni poskus. 

5.3.4 Opis instrumentov 

Za zbiranje podatkov so bili uporabljeni trije instrumenti: Polstrukturiran intervju 

(vprašanja za intervju pred in po učenju z raziskovanjem s hidrogeli, priloga 1), anketni 

vprašalnik za spremljanje raziskovalnega dela (delovni list Učimo se z raziskovanjem 

za učence, priloga 2) ter Opazovalni list za spremljanje učenja z raziskovanjem za 

učitelja (priloga 3). 

a) Polstrukturiran intervju 

Z učenci smo izvedli nestandardiziran polstrukturiran intervju. Potekal je v dveh delih, 

in sicer nas je pred izvajanjem poskusov zanimalo, kako dobro učenci že poznajo 

hidrogele, z intervjujem po opravljenih poskusih smo poskušali najti odgovore na 

raziskovalna vprašanja, kako se je njihovo znanje o hidrogelih izboljšalo in kakšna so 

bila njihova stališča do poskusov ter hidrogelov kot takih. Intervju, ki smo ga opravili 

pred izvajanjem poskusov, je bil sestavljen iz treh vprašanj: dve sta bili zaprtega in eno 

odprtega tipa. Intervju po opravljenih poskusih je vseboval 10 vprašanj: eno zaprtega 

in devet odprtega tipa (Priloga 1). 

Vprašanja za intervju smo oblikovali sami za potrebe raziskave, pri čemer smo se 

osredotočali na to, v kolikšni meri učenci poznajo hidrogele kot snov in kakšna so 

njihova stališča do opravljenega dela. Vprašanja smo preizkusili v mesecu juniju in jih 

do izvedbe raziskovalnega dela z izbrano skupino učencev optimizirali, da so odgovori 

učencev jasneje izražali njihova stališča. 

b) Anketni vprašalnik za spremljanje raziskovalnega dela 

Vprašanja, na katera so učenci odgovarjali ustno, so bila prirejena po predlogi projekta 

Fibonacci (Gostinčar Blagotinšek, 2010), in sicer po delovnem listu za prvo triletje in 

po delovnem listu za drugo triletje (prav tam). Z vprašanji smo pomagali učencem, da 

so postavili vprašanje, določili spremenljivke, načrtovali poskus, spremljali opažanja 

ter meritve in oblikovali zaključke (Priloga 2). Ob pregledovanju odgovorov učencev 



46 
 

smo si odgovorili na vprašanje, v kolikšni meri so učenci izvajali poskuse v skladu s 

pravili znanstvenega raziskovanja. 

c) Opazovalni in delovni list 

Sprva je bilo mišljeno, da bi med raziskovalnim delom učencev izpolnjevali opazovalni 

list, povzet po Senior 3 Physics: A Foundation for Implementation (2003) (Priloga 3). 

Po preizkusu merskih instrumentov smo ugotovili, da je sprotno izpolnjevanje tako 

strukturiranega opazovalnega lista prezahtevno, zato smo za beleženje sprotnih 

opomb imeli pripravljeno pisalo in prazen list papirja. 

Enako smo v osnovi nameravali učencem razdeliti delovne liste, ki bi jih reševali 

(priloga 2). Po preizkusu instrumentov se je izkazalo, da je tovrsten način zbiranja 

podatkov neprimeren, saj učenci za tako delo niso bili motivirani, nanje je delovalo 

odbijajoče, kar so omenili tudi v zaključnem intervjuju. Za potrebe raziskave smo zato 

opustili delovne liste in smo poskuse spremljali ustno s snemanjem, brez sprotnega 

zapisovanja odgovorov. 

5.3.5 Postopek obdelave podatkov 

Za potrebe empirične raziskave je bilo potrebno podatke, pridobljene iz instrumentov, 

urediti. Naredili smo prepis zvočnih posnetkov intervjujev. Odgovorom smo določili 

kode in med seboj primerjali odgovore vseh petih učencev. Zaradi narave 

raziskovalnega pristopa (kvalitativna raziskava) statistične analize podatkov nismo 

delali, nas je pa vseeno zanimalo, koliko od petih učencev je izbralo določen odgovor. 

Tega nismo delali z namenom posploševanja ugotovitev, ampak zaradi bolj 

poglobljene analize dobljenih odgovorov. 

5.4 Opis in analiza dela s skupino petih učencev 

V naslednjem podpoglavju magistrskega dela so predstavljene aktivnosti, ki smo jih z 

izbranimi petimi učenci izvedli po opravljenem začetnem intervjuju. Izvajanje poskusov 

je potekalo v dveh terminih, vrstni red je bil v obeh enak. Pred vsako izvedbo poskusa 

je bilo potrebno načrtovati poskus: ko smo učencem predstavili naslov poskusa in 

njegov glavni namen, smo od njih želeli izvedeti, kako bi lahko odgovorili na to 

vprašanje. Sledil je pogovor o spremenljivkah: kaj bomo opazovali in kaj spreminjali. 

Da bi zagotovili objektivnost poskusa, smo pripravili tudi kontrolno skupino, s katero 

smo ostale primerjali. Dobljene meritve in sklepe smo skupaj pokomentirali. 

Prvi poskus: Kaj sploh je hidrogel?  

Učencem smo pokazali, kako se iz otroške plenice za enkratno uporabo pridobi 

hidrogel. Enako so naredili tudi oni in dobljeni hidrogel stresli v plastični kozarček. Dolili 

so vodo in opazovali dogajanje. Vsak je dobil še en kozarček z zrnci agrogela: opisali 

so njihov izgled ter kakšni so na otip, nato pa tudi te zalili z vodo. Opazili so, da v obeh 

primerih nastane gel (poimenovali so ga tudi sluz), ki ob otipu spolzi med prsti in je 

vlažen na otip. Sledila je napoved, kaj menijo, da se bo zgodilo, če v gel vmešamo sol. 

En učenec je napovedal, da bo sol razžrla gel in da se bo slednji zmanjšal. 
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Drugi poskus: Ali hidrogel lahko zažari? 

V zatemnjenem prostoru smo z UV-svetilko posvetili na destilirano vodo in na tonik 

(pijačo, ki vsebuje kinin). Po povratku v učilnico so učenci podali svoja opažanja in 

razmislili, kako bi lahko s tema dvema pijačama ugotovili, ali hidrogel vpije samo vodo 

ali z njo tudi topljenec iz vodne raztopine. Predlagali so, da damo kroglice hidrogela v 

različne tekočine in počakamo, da absorbirajo tekočino. Nato bi kroglice vzeli ven, šli 

znova v temen prostor in posvetili nanje z UV-svetilko: če kroglica, ki je bila v toniku, 

zasveti, je hidrogel vpil tonik, če pa ne, pa samo vodo. Hidrogele so dali v destilirano 

vodo in tonik in jih tam pustili približno 30 minut, nato so jih vzeli ven, sprali njihovo 

površino v destilirani vodi in položili na krožnike. V zatemnjenem prostoru so nanje 

posvetili z UV-svetilko in opazili, da so žarele le tiste kroglice, ki so bile namočene v 

tonik, med tem ko preostale niso.  

Tretji poskus: Kako različne tekočine vplivajo na rast hidrogela? 

Učenci so na podlagi znanja, ki so ga do zdaj imeli, načrtovali poskus, s katerim so 

poskušali ugotoviti, kako raste hidrogel v različnih vodnih raztopinah. V vsakega izmed 

petih kozarčkov so dali po deset kroglic suhega hidrogela, ki so jih predhodno stehtali. 

V enega so nalili sirup za pripravo soka, v drugega tonik, v ostale pa destilirano vodo. 

V en kozarec z vodo so dodali sol, v drugega sladkor, zadnjega so pa pustili za 

kontrolo. Napovedali so, da bodo hidrogeli v destilirani vodi zrasli bolj kot v ostalih 

tekočinah. Svojo napoved so preverili ob ponovnem tehtanju kroglic hidrogela ob 

koncu poskusa, ko so svoje napovedi lahko potrdili. 

Četrti poskus: Kaj vpije več vode: hidrogel ali kuhinjska krpa? 

Učenci so na gobasto krpo dali kozarec in jo obrisali. Krog so izrezali in stehtali. 

Postavili so ga na dno kozarca. V drug kozarec so natehtali enako maso agrogela. 

Predlagali so, da bi manjši kozarček uporabili kot merilno posodo za 1 cl in v vsakega 

od večjih kozarcev izlili enako količino vode, nato pa opazovali, katera snov je vpila 

več vode. Kot kriterij, kaj pomeni, da je snov vpila vodo, so privzeli to: če se kozarec 

prevrne – imaš dovolj časa, da ga pobereš, ne da bi se kaj polilo po mizi. Ko so v oba 

kozarca nalili prvo merico vode, so ugotovili, da je hidrogel absorbiral vso vodo (ni bilo 

videti tekoče vode), v kozarcu s kuhinjsko krpo, pa je gladina vlite vode močno 

presegala višino kuhinjske krpe. Učenci so ugotovili, da je krpa vpila zelo malo vode. 

Da bi ugotovili, koliko vode lahko vpije hidrogel, so ustreznemu kozarčku dodajali vodo, 

dokler je hidrogel lahko absorbiral novo količino vode. Njihova predvidevanja, da bo 

hidrogel vpil več vode, so se uresničila. 

Peti poskus: Kako hidrogel zadržuje vodo v prsti? 

Učenci so v dveh preluknjanih kozarcih s kosi okroglih vatiranih blazinic ponazorili 

zgornjo plast prsti. V en kozarec so dodali agrogel, oba kozarca pa so položili v 

manjšega, kjer se je nabirala voda, ki je odtekala skozi luknji. V oba kozarca so nalili 

enako količino vode s sirupom (ki je vodo obarval in olajšal opazovanje) in opazovali. 

Na začetku je voda kapljala iz obeh kozarcev. Po nekaj trenutkih se je v kozarcu, kjer 

so bila tudi zrnca agrogela, začel tvoriti gel, ki je absorbiral vodo in postopoma ustavljal 

kapljanje. V kontrolnem kozarcu (tam, kjer ni bilo agrogela), se je kapljanje nadaljevalo, 

dokler se ni skoraj vsa voda iz zgornjega kozarca prelila v spodnjega. Ob zaključku 
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poskusa so potrdili svoje predvidevanje, da bo agrogel vpil več vode kot samo vata in 

bo zato gladina vode »podtalnice« pri agrogelu nižja. 

Šesti poskus: Lastni poskus 

Celotno znanje o hidrogelih, ki so ga učenci usvojili med izvajanjem ostalih poskusov, 

in znanje o korakih naravoslovnega raziskovanja so učenci uporabili pri pripravi 

lastnega poskusa. Pri tem so morali pokazati tudi določeno mero ustvarjalnosti, saj so 

za zamišljen poskus lahko uporabili omejen nabor pripomočkov in materiala. V prvi 

vrsti je potrebno omeniti, da je vsak izmed učencev izpeljal svoj lasten poskus, ob tem 

pa so morali učenci kar nekaj pozornosti nameniti vprašanju, kaj raziskati. Ko so 

predstavljali svoje ideje, so vsi učenci razlagali, kako bodo izpeljali poskus, zato je bilo 

ključno vprašanje, na katerega smo želeli dobiti odgovor: »Kaj želiš ugotoviti?« 

Odgovor učencev je sprva bil: »Videti želim, kaj se zgodi!« Od tod naprej smo učence 

poskušali privesti do oblikovanja raziskovalnega vprašanja in napovedi rezultata 

poskusa. Ključno je bilo tudi, da učenci zagotovijo veljavnost poskusa preko kontrole 

spremenljivk. Poskus so nato učenci izpeljali sami, kar pomeni, da so sami tehtali, 

merili, opazovali in vse to tudi zapisali v taki obliki, da so oni razumeli. V njihovo delo 

smo se vključili na koncu, ko smo preverili, kaj so ugotovili in kako se to sklada z 

napovedmi. 

Učenci so imeli na voljo naslednji material in pripomočke, s pomočjo katerih so sami 

raziskali lastnost hidrogelov, ki se jim je zdela zanimiva: raznobarvne kroglice 

hidrogela, agrogel, hidrogel iz plenic, dekorativne kroglice hidrogela, destilirana voda, 

voda iz pipe, čaj, tonik, sol, sladkor, milimetrski papir, tehtnica, steklene čaše (250 ml), 

kozarčki različnih velikosti (2 cl, 1 dl, 2 dl), gobaste krpe, papirnate brisače, plastične 

žličke, stekleno paličico, grelnik za vodo … 

Učenec A je raziskoval, kako prisotnost snovi v vodi (sol, sladkor) vpliva na 

spreminjanje velikosti dekorativnih kroglic hidrogela (torej takih, ki že imajo vodo v 

sebi). Sprva je nameraval postaviti le dva kozarca: v enega bi dal vodo in sol, v drugega 

vodo in sladkor. Spodbudil sem ga, da bi to dvoje primerjal s tem, če damo hidrogel 

samo v vodo. Nasvet je upošteval in dodal še tretji kozarec. Pričakoval je, da bodo vse 

dekorativne kroglice povečale svojo maso. Za tiste, ki so bile v destilirani vodi in vodi 

s sladkorjem se je to uresničilo, za kroglice, ki so bile v slani vodi, pa ne. To ga je 

močno zbegalo, zato sem ga usmerjal, da znova razmisli, kaj se je zgodilo s 

hidrogelom v prvem poskusu, ko smo dodali sol. Na ta način je sam sebi odgovoril na 

dilemo, ki jo je imel. Glede na to, da je hidrogel v preostalih dveh kozarcih povečal 

svojo maso, je predvideval, da kroglice v embalaži niso tako velike, kot bi lahko bile, 

kar je lahko posledica tega, da v embalaži ni nujno destilirana voda oz. da je ni dovolj 

za vse. Nenačrtovano je med poskusom ugotovil, da se je voda obarvala: dekorativne 

kroglice so bile rdeče in zelene in voda se je rahlo obarvala v teh odtenkih. Skupaj smo 

prišli do morebitne razlage: voda v hidrogelu je že obarvana. Ko damo hidrogel v 

kozarec z vodo, začne voda prehajati v hidrogel in iz njega. Tako se nekaj obarvane 

vode pomeša s tisto, ki je v kozarcu. 

Učenec B je raziskoval, ali se hidrogel obarva, če ga damo v obarvano tekočino. 

Prozorne kroglice suhega hidrogela je dal v destilirano vodo, kamor je primešal sadni 

sirup oranžne barve. Po preteku 20 minut je kroglice vzel ven in postavil na belo 



49 
 

površino. Opazil je, da kroglice niso bile več povsem prozorne, temveč so bile motno 

rumene barve. Njegova predvidevanja so se uresničila, saj je napovedal, da se bodo 

kroglice obarvale. Kljub temu je potrebno opozoriti, da učenec B ni upošteval korakov 

raziskovalnega dela. Večjo veljavnost poskusa bi zagotovil, če bi pripravil še en 

kozarec, kamor bi dal prozorno kroglico hidrogela in destilirano vodo brez sadnega 

sirupa. Tako bi dobil trdnejši dokaz, da se je hidrogel v obarvani vodi obarval zaradi 

sirupa in ne zaradi česa drugega. 

Učenca C je zanimalo, ali temperatura vode vpliva na hitrost absorpcije vode v 

dekorativnih kroglicah hidrogela. Stehtal je maso desetih dekorativnih kroglic hidrogela 

in jih razdelil v dva kozarca. V enega je natočil vodo, ki je bila sobne temperature, v 

drugega pa vrelo vodo. Predvideval je, da bodo hidrogeli v vroči vodi bolj povečali svojo 

maso kot hidrogeli v vodi pri sobni temperaturi. Končni izračuni so pokazali, da se je 

masa hidrogelom v »hladni« vodi povečala za 26 % v vroči pa za 22 %. S poskusom 

je učenec ovrgel svoja predvidevanja. Ta poskus bi se dalo izboljšati tako, da bi 

temperaturo vode, v katero damo kroglice hidrogela, bolj nadzirali. Morda bi jih dali v 

kozarce, v katerih je voda z 20 °C, 40 °C in 60 °C ter primerjali rast hidrogela pod temi 

pogoji. 

Učenec D je primerjal, kaj vpije več vode: dekorativne kroglice hidrogela ali enaka 

masa agrogela. Tri dekorativne kroglice hidrogela je stehtal in postavil v kozarec. V 

drugi kozarec je natehtal enako maso agrogela. V korakih po 2 cl je dolival vodo v oba 

kozarca, dokler jo je agrogel še absorbiral. Zabeležil je, koliko tehtata 2 cl vode in koliko 

vode je zlil v kozarca. Ko absorpcija vode ni bila več mogoča, je preštel kozarce, ki jih 

je zlil, in stehtal dekorativne kroglice iz prvega kozarca. Ugotovil je, da je 8,08 g 

agrogela absorbiralo približno 120 g vode, enaka masa dekorativnih kroglic hidrogela 

pa v tem času (približno 20 minut) 2,16 g vode. S tem je potrdil svojo napoved, da bo 

agrogel v enakem času absorbiral večjo količino vode. Razlog, zakaj sta agrogel in 

dekorativna kroglica hidrogela vpila različne količine vode, je v tem, da je namen 

uporabe teh dveh vrst različen: prvi pomaga pri zadrževanju vode v prsti, drugi pa služi 

za postopno sproščanje vode ali kot okras v stanovanju. 

Učenca E je zanimalo, kako se spreminjajo mase dekorativnih kroglic hidrogela, če jih 

damo v vodo ali v sok, v primerjavi s tem, če jih pustimo na zraku. Napovedal je, da se 

bo masa kroglic na zraku najbolj spremenila, celo da se bodo kroglice »posušile«. S 

poskusom je ugotovil, da se je masa kroglic na zraku komaj kaj zmanjšala (iz 17,31 g 

se je zmanjšala na 17,24 g). Drugi dve masi sta se povečali: v soku iz 11,55 g na 

13,41 g, v vodi pa iz 13,12 g na 16,99 g. Podal je tudi napoved, da bodo zelene 

kroglice, ki so bile v vodi, pobledele. Izkazalo se je, da se je voda res obarvala zeleno, 

a kroglice same so bile še naprej zelene barve in niso pobledele toliko, da bi to lahko 

zaznali.  
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5.5 Rezultati z interpretacijo 

V nadaljevanju predstavljamo rezultate izvedene raziskave. 

5.5.1 Analiza podatkov pridobljenih s polstrukturiranim intervjujem 

S polstrukturiranim intervjujem smo poskušali odgovoriti na naslednji vprašanji: kako 

so učenci napredovali v poznavanju hidrogelov in kakšna stališča so oblikovali do 

raziskovalnega dela z njimi. Analiza podatkov, pridobljenih s polstrukturiranim 

intervjujem, je zato razdeljena na dva manjša sklopa: znanje o hidrogelih in stališča 

učencev do poskusov. 

Znanje o hidrogelih 

Kako so učenci napredovali na področju poznavanja hidrogelov, smo ugotovili s 

pomočjo intervjujev pred izvajanjem poskusov in po njem. V začetnem intervjuju nihče 

od učencev ni rekel, da hidrogele pozna ali da je zanje že slišal, so pa trije učenci 

podali predlog, kaj bi to bilo. Pri tem so izhajali iz imena hidrogel – hidro v besedi 

hidroelektrarna pomeni voda, vodna. Predvidevali so torej, da bi to lahko bil gel (ali 

sluz), povezan z vodo. Na podlagi odgovorov na vprašanja začetnega intervjuja smo 

ugotovili, da je bilo znanje, ki so ga učenci usvojili v nadaljevanju, zanje novo (tabela 

6). 

Tabela 6: Prepis intervjuja pred izvajanjem poskusov 

Vprašanje \ 
Učenec 

A B C D E 

Veš, kaj so to 
hidrogeli? 

Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. 

Prvič slišiš za 
to besedo? 

Recimo. Ja. Ja. Ja. Ja. 

Če ugibaš, kaj 
misliš, da 
pomeni 
hidrogel? 

Kakšni 
plini, 
tekočine 
… 

Neki hidro … recimo 
hidroelektrarna, nekaj 
na vodo. 

Gel 
za 
lase. 

Nekaj 
povezano z 
vodo, ker je 
hidro-gel. 

Nek gel iz vode, 
ker je hidro-gel, 
kot v hidro-
elektrarni. 

 

Z vprašanji, ki smo jih učencem zastavili po opravljenih poskusih, smo želeli ugotoviti, 

kako se je povečalo njihovo poznavanje hidrogelov ter njihova uporaba. Vseh pet 

učencev je naštelo vsaj eno lastnost in vsaj en primer uporabe hidrogela. Lastnost, ki 

so jo največkrat omenili, je bila ta, da vpijajo vodo, kar so omenili vsi učenci. Nekateri 

so bili pri naštevanju lastnosti precej podrobni. Dva izmed odgovorov sta se glasila: da 

hidrogeli vpijejo več vode kot kuhinjska krpa (učenec A) in da različno rastejo v slani 

in destilirani vodi (učenec B). Slednji odgovor že namiguje na zavedanje učenca, da 

se hidrogeli v različnih okoljih različno obnašajo (tj. so pametni materiali). 

Kot primer uporabe hidrogelov je vseh pet učencev omenilo, da se jih uporablja za 

rastline oz. zato, da zadržijo vodo v zemlji, ter da se nahajajo v plenicah (tabela 7). 

Smiselno je sklepati, da so si učenci ta dva primera uporabe zapomnili, ker so jih 

neposredno spoznali: v prvem poskusu so iz plenice sami izločevali hidrogel, v petem 

pa so s pravim agrogelom odkrivali, kakšne prednosti prinaša pred zemljo, v kateri ni 

agrogela. Učenec E je dodal še to, da se hidrogeli pojavljajo v različnih oblikah: 

kristalčki, majhne kroglice (suhe), velike kroglice itn. Razen prej omenjenega 
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učenca B, ostali niso nič omenjali, da so hidrogeli pametni materiali (oz. da se odzivajo 

na okolje/spremembe v njem). Trije učenci so omenjali vodo, dva sta omenila, da 

vpijajo tudi druge tekočine. 

Ne glede na pomanjkljive odgovore so učenci več lastnosti in primerov uporabe 

hidrogelov povedali v intervjuju po opravljenih poskusih kot v intervjuju pred njimi. To 

pomeni, da so tekom izvajanja poskusov usvojili nekaj osnovnega faktografskega 

znanja o hidrogelih. 

Tabela 7: Odgovori na vprašanja o hidrogelih po izvedenih poskusih 

Vprašanje \ 
Učenec 

A B C D E 

Kaj veš o 
hidrogelih? 

Da se 
napihnejo, 
če jih daš v 
tekočino; da 
jih lahko 
kupiš na 
internetu; da 
zadrži 
tekočino, jo 
vpije – bolje 
kakor krpa. 

Da se 
napihnejo, če 
so v vodi (se 
povečajo). 

Da vpijejo 
vodo, da so 
zelo lepi 
(barvni), 
kmetom 
agrogeli 
zadržujejo 
vodo v prsti 
(da ne gre 
toliko v 
podtalnico). 

Vem, da vodo 
vpijejo vase, 
da vpije celo 
tekočino, ne 
samo vode. 

So v 
pleničkah, so 
v različnih 
oblikah 
(velike, 
majhne 
bunkice, 
kristalčki). 

Kje se 
uporabljajo 
hidrogeli? 

V pleničkah, 
zdravilih, 
kmetje … 
 

Uporabljajo 
jih v plenicah, 
pa za rastline. 
Niso naravni 
(treba v 
laboratoriju), 
različno 
rastejo v slani 
vodi kot v 
navadni, da 1 
g lahko vpije 
veliko vode. 

V plenicah, 
kmetom 
agrogeli 
zadržujejo 
vodo v prsti 
(da ne gre 
toliko v 
podtalnico). 

V pleničkah, 
pomagajo 
kmetom pri 
zadrževanju 
vode. 
 

Kmetom 
zadržijo 
vodo. 

 

Stališča učencev do dela s hidrogeli 

Dodatni namen intervjuja po opravljenih poskusih je bil ugotoviti stališča učencev do 

dela s hidrogeli. Ob splošnem vprašanju ni nihče izmed učencev omenil, da mu kaj pri 

delu s hidrogeli ne bi bilo všeč. Vsi učenci so odgovorili, da jim je bilo vse všeč. Na 

vprašanje Kateri poskus ti ji bil najbolj všeč? so navedli različne poskuse: dvakrat je bil 

izbran poskus Kako različne tekočine vplivajo na rast hidrogela (učenca A in C), druga 

pa poskus Ali hidrogel lahko zažari (učenca C in E). Zanimivo je, da je učenec D izbral 

svoj poskus kot tisti, ki mu je bil najbolj všeč (ta učenec je primerjal sposobnost vpijanja 

vode dekorativnih kroglic hidrogela in agrogela). Na vprašanje: Ti kakšen poskus ni bil 

všeč? Kateri? trije učenci niso podali odgovora. Učenec B je odgovoril, da mu je bil 

najmanj všeč poskus Kaj vpije več vode: hidrogel ali kuhinjska krpa, učenec E pa je 

odgovoril, da mu sploh ni bil všeč poskus Kako hidrogel zadržuje vodo v prsti. 

Pri ugotavljanju stališč učencev do njihovih lastnih poskusov smo ugotovili, da so bili 

vsi učenci s svojim poskusom zadovoljni. En izmed njih je sicer navedel, da ni ravno 
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najboljši poskus na svetu, a je z njim vseeno zadovoljen in je povedal, da se je dalo iz 

njega kaj zanimivega spoznati.  

Glede na odzive, podane v intervjuju (tabela 8), so učenci oblikovali pozitivna stališča 

do poskusov s hidrogeli. Odziv, da jim je bilo vse všeč, to potrjuje, prav tako pa 

odsotnost odzivov, ki bi izražali negativna stališča. Vsi učenci so priznali, da bi se s 

tovrstnimi poskusi radi srečevali tudi v šoli. Glede tega, kakšna stališča bi imeli do 

poskusov njihovi sošolci, so se njihova mnenja razlikovala. Učenec B je rekel, da ima 

občutek, da sošolkam tako delo ne bi bilo zanimivo, učenec C je navedel, da bi te 

poskuse v šoli rad izvajal samo, če bi vsak delal sam – z delom v skupini zaradi svojih 

sošolcev nima dobrih izkušenj. Ostali trije so ocenili, da bi ti poskusi zanimali tudi 

njihove sošolce. 
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Tabela 8: Stališča učencev do dela s hidrogeli 

Vprašanje \ 
Učenec 

A B C D E 

Kaj meniš o 
poskusih s 
hidrogeli? 

Da so super. Dobri so bili. 
 

Fajn so bili. Bili so 
odlični. 

Da so bili v 
glavnem v 
redu. 

Kaj ti je bilo 
všeč? 

Da se 
hidrogel 
sveti, 
poskusi. 
 

Dotikanje 
gela, prvi 
poskus, vsi 
poskusi. 
 

/ Vse. 
 

UV in tonik. 
 

Kateri poskus ti 
je bil najbolj 
všeč? 

Kroglice v 
različnih 
tekočinah. 
 

Kaj je 
hidrogel. 
 

Hidrogel v 
različnih 
tekočinah, UV 
lučka. 
 

Lastni 
poskus (da 
sem ga 
lahko 
naredil). 
 

UV in tonik. 
 

Ti kakšen 
poskus ni bil 
všeč? Kateri? 

Niti en. 
 

Najmanj všeč 
mi je bil 
poskus s 
hidrogelom in 
kuhinjsko 
krpo. 
 

Vse je bilo 
fajn. 
 

/ Ni mi bil všeč 
poskus Kako 
hidrogel 
pomaga 
zadrževati 
vodo v prsti. 
 

Kako bi ocenil 
svoje delo, si 
imel kakšne 
težave? 
 

Vse sem 
znal, 
razumel. 
 

Ne vem.  
 

Rabil sem 
pomoč pri 
lastnem 
poskusu. 
 

Malo sem 
polil, bil 
neroden.  
 

Preveč sem se 
zafrkaval. 
 

Kakšen se ti zdi 
lastni poskus? 

Ni glih 
najboljši 
poskus na 
svetu, ampak 
je v redu. 

Ja, v redu je 
uspel, 
kroglice so 
dost narastle. 

Zadovoljen, 
nič ne bi 
spremenil. 

Zadovoljen 
sem. 

Zdi se mi 
super, da sem 
lahko še sam 
malo 
raziskoval. 

Bi rad, da bi tudi 
v šoli delali 
podobne 
poskuse? 
 

Ja. Ja. Ja, ker je zelo 
zanimivo. 

Ja, bi! V bistvu ja/ne: 
Naravoslovje 
imam rad. Ne 
pa zato, ker 
imamo 
sošolce, s 
katerimi ne bi 
rad delal v 
skupinah. Če 
bi sam delal, bi 
bilo v redu. 
 

Kaj bi mislili 
tvoji 
sošolci/sošolke? 
 

Tudi oni bi jih 
radi imeli. 
 

Mislim, da bi 
bili tudi njim 
všeč. 
 

Oni bi jih tudi 
imeli. 
 

Punce 
verjetno 
bolj ne, 
imam tak 
občutek. 
 

Enim bi bilo 
bedno, enim 
ok, teh bi bilo 
več. 
 

 

Po razmisleku, ali so imeli učenci težave pri poskusih, sta dva jasno izrazila, da jih 

nista imela, eden pa ni znal oceniti, ali jih je imel ali ne. Učenec C je rekel, da je imel 

težave na začetku lastnega poskusa, ko je bilo potrebno dobiti idejo, učenec D pa je 

kot težavo omenil svojo nerodnost, zaradi katere je prevrnil kozarec s hidrogelom. 
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Zanimivo je, da nihče od učencev ni navedel težav z razumevanjem navodil ali težav, 

povezanih s slabim poznavanjem hidrogelov. Dejstvo, da takega odgovora ni bilo, je 

spodbudno, saj iz tega lahko sklepamo, da so bili izbrani poskusi učencem razumljivi 

in dovolj jasni, da so jih lahko izpeljali. 

5.5.2 Analiza podatkov iz anketnih vprašalnikov za spremljanje učenja z 

raziskovanjem  

Med izvajanjem vseh poskusov smo učence opominjali na sledenje vnaprej določenim 

korakom. V prvi vrsti je to pomenilo, da smo od njih po predstavitvi osnovne ideje 

posameznega poskusa zahtevali, da so izrazili svoja predvidevanja o izidu poskusa. 

Zaradi pomanjkanja poznavanja hidrogelov in njihovega delovanja je pri prvih dveh 

poskusih to pomenilo, da so učenci uporabljali znanje z drugih področij ali pa preprosto 

ugibali. Pri poskusu Kaj sploh je hidrogel? je drugi del poskusa zahteval, da v že 

formiran gel učencii vmešajo sol. Pred tem so podali svoje napovedi, ena izmed njih je 

bila: »Sol bo razžrla gel.« Učenec se je očitno spomnil, da je sol snov, ki pospešuje 

rjavenje (razžiranje) železa (Corrosion Theory, b. d.) in je to svojo predstavo uporabil 

v novi situaciji. Pri poskusu Ali hidrogel lahko zažari? so učenci morali napovedati, ali 

bo hidrogel v temi zažarel. Glede na to, da je ta poskus učencem predstavil veliko prej 

nepoznanih predmetov in snovi (hidrogel, tonik – kinin, UV-svetilka), se učenci niso 

mogli na nič opreti. Njihov odziv je bil torej ugibanje, ki pa se je uresničilo: vsi so 

napovedali, da bo hidrogel iz tonika zažarel, tisti iz vode pa ne. Pri tem poskusu so ob 

jemanju kroglic iz kozarcev opazili, da je kroglica v toniku zrasla manj kot kroglica v 

destilirani vodi. To opažanje jim je prišlo prav pri napovedi izida naslednjega poskusa: 

kroglice hidrogela so dali v različne tekočine in primerjali njihove mase. Njihova 

napoved je bila, da bodo kroglice v sladkani vodi in kroglice v toniku manj povečale 

svojo maso kot kroglice v destilirani vodi. Pri tem so se naslonili na predhodna 

opažanja, da je hidrogel v destilirani vodi zrasel bolj kot v toniku. Prav tako so na 

podlagi prvega poskusa napovedali, da bodo tudi kroglice v slani vodi zrasle manj kot 

v destilirani vodi. Sklepali so na podlagi tega, da je sol v prvem poskusu povzročila, da 

je gel postal manj viskozen. 

Pri poskusu Kako hidrogel zadržuje vodo v prsti so učenci pravilno predvidevali, da bo 

v kozarcu z dodanim hidrogelom manj vode šlo v spodnji kozarec. Naučili so se, kako 

»deluje« hidrogel: absorbira vodo in jo shrani v obliki gela. Učenci so tudi dobili že 

nekaj občutka, da nekateri hidrogeli lahko vpijejo zelo velike količine vode, zato so tudi 

pravilno napovedali, da bo hidrogel vpil več vode kot enaka masa kuhinjske krpe. 

Učence je bilo pri izvajanju poskusov večkrat potrebno spomniti, kako bodo poskrbeli 

za veljavnost poskusa. Večinoma so pravilno navedli, da je potrebno v vse kozarce 

doliti enako vode, da je enako kroglic hidrogelov v posameznem kozarcu, da se 

natančno meri maso pred in po poskusu. 

Primer: Izsek pogovora ob načrtovanju poskusa Kako različne 

tekočine vplivajo na rast hidrogela. 

Učitelj: Zanima nas, kje bodo kroglice hidrogela najbolj zrasle. Kako 

bomo poskus zastavili?  

Učenec C: V en kozarec bomo nalili vodo, v drugega tonik, v tretjega 



55 
 

sirup, v četrtega vodo in sol ter v zadnjega vodo in sladkor … 

Učitelj: Kako bomo pa poskrbeli, da bo poskus pravičen?  

Učenec C: Tako, da bomo dali enako vode v vse kozarce.  

Učitelj: Kaj pa tam, kjer bomo dodali v vodo še sol ali sladkor? 

Učenec C: Ja, soli mora biti enako kot sladkorja, a ne.  

Učitelj: Koliko bomo pa dali tonika in sirupa? 

Učenec C: Enako kot vode. 

Včasih je bilo učence tudi potrebno spomniti, kaj je namen določenega koraka, recimo 

tehtanja mase kroglic hidrogela pred izvajanjem poskusa. 

Primer: Pri pripravljanju poskusa Kako različne tekočine vplivajo na 

rast hidrogela je učenca D zmotilo, da so nekatere kroglice na videz 

nekoliko večje kot druge. Opozoril sem jo, da ravno zato vsako 

deseterico kroglic stehtamo. Izkazalo se je, da so štiri od petih 

skupin kroglic imele enako izhodiščno maso. 

S skupnimi poskusi so učenci vadili, kaj vse potrebuje poskus, da je veljaven. Pri 

vsakem poskusu smo oblikovali napovedi, vztrajali smo tudi pri tem, da so sami 

povedali, kako bomo poskrbeli za zagotavljanje pravičnosti poskusa. Marsikakšen 

odgovor se jim je zdel povsem sam po sebi umeven, a vseeno smo vztrajali pri tem, 

da so ga ubesedili in s tem še dodatno osmislili ob pogovoru.  

Primer: Pri poskusu Kako hidrogel zadržuje vodo v prsti me je 

zanimalo, kako bomo zagotovili veljavnost poskusa. 

Učitelj: Kako bomo dosegli, da bo poskus pravičen? 

Učenec D: Tako da bomo dali v oba kozarca enako vode? 

Učitelj: Ja, tako je.  

Učenec D: Pa saj to že vemo! 

Pri načrtovanju in izvajanju lastnega poskusa so bili učenci motivirani za delo in 

samostojni. Štirje od petih lastnih poskusov so vključevali dekorativne kroglice 

hidrogela in pri teh istih poskusih so učenci spremljali spreminjanje mase, en izmed 

poskusov je poleg tega vključeval še agrogel. V intervjujih so učenci B, C, D in E 

(zanimivo, isti, ki so izvajali poskuse z dekorativnimi kroglicami in tehtnico) izrazili, da 

so z lastnim poskusom zadovoljni, en izmed njih je celo dodal, da ne bi pri poskusu 

ničesar spreminjal. Peti odgovor učenca A je bil: »Ni ravno najboljši poskus na svetu, 

ampak je v redu.« S poskusi so učenci raziskovali lastnosti, ki jih nismo odkrivali pri v 

naprej pripravljenih poskusih, ali pa so raziskovali, kako so zakonitosti, ki veljajo za 

suhe kroglice hidrogela, prenosljive na dekorativne kroglice hidrogela. Poskusi so bili 

tako smiselni in z njimi so učenci poiskali odgovore na vprašanja o hidrogelih, ki so si 

jih postavili. Štirje od petih poskusov so dosledno sledili korakom naravoslovnega 

raziskovanja, eden pa ne. Šlo je za poskus učenca A, ki je želel ugotoviti, ali se 

prozorna kroglica hidrogela v obarvani tekočini obarva. To je naredil tako, da je kroglico 

hidrogela dal v sadni sirup pomešan z vodo. Kroglica se je sicer obarvala, a manjkala 

je kontrola poskusa. Primer take kontrole bi bil, če bi učenec dal enako kroglico v 

destilirano vodo. Po preteku določenega časa bi nato obe kroglici primerjal in dobil 

kakovostnejši odgovor na raziskovalno vprašanje. 
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5.6 Sinteza rezultatov z razpravo 

V tem podpoglavju povzemamo rezultate raziskave ter z njihovo pomočjo odgovarjamo 

na raziskovalna vprašanja, ki smo si jih zastavili v fazi načrtovanja raziskave. 

Raziskovalno vprašanje 1: Kakšen napredek bodo učenci pokazali na področju 

načrtovanja raziskovalnega dela? 

Lastni poskus, ki so ga načrtovali in izvedli učenci sami, je dal poglobljeno oceno o 

tem, v kolikšni meri so učenci dobili potrebno znanje za izpeljavo poskusa po korakih 

in načelih naravoslovnega raziskovanja. Učenci so v šolah bili deležni takšnega ali 

drugačnega izvajanja poskusov, zato ob začetku sodelovanja pri raziskavi niso bili brez 

izkušenj na tem področju. Vseeno so pri svojem delu potrebovali spremljanje učitelja, 

da jih je opozarjal na dosledno upoštevanje metodoloških korakov, kar je vodilo proti 

večji veljavnosti posameznega poskusa. Brez spremljanja učitelja bi aktivnost učencev 

bila spontano raziskovanje in ugibanje, čemur se moramo pri pouku NIT izogibati 

(Mršnik, 2014). 

Primer: Učenca C je zanimalo, kako temperatura vode vpliva na 

morebitno rast dekorativnih kroglic hidrogela. Ko je začel z delom, se 

je odvijal naslednji pogovor: 

Učitelj: … (ime učenca C), ti moraš tudi stehtati kroglice pred 

poskusom.  

Učenec C: Zakaj?  

Učitelj: Da boš potem videl, kakšna je razlika. 

Učenec C: Pa sej je isto [skliceval se je na to, da jih je v vsakem 

kozarcu enako število]. 

Učitelj: Čisto enako ni, zato jih moraš stehtati.  

Učenec C je nato stehtal kroglice in ugotovil, da masa obeh skupin 

kroglic ni bila enaka. 

Ko so naštevali ideje za izvedbo lastnega poskusa, so trije učenci sprva izhajali iz 

konkretnih aktivnosti, ki bi jih izvedli: bolj kot raziskovalno vprašanje in preverjanje 

hipotez jim je bila atraktivna dejavnost, kar koli bi že z njo ugotovili. 

Ob učiteljevem vztrajanju, da idejo oblikujejo na podlagi vprašanja Kaj bi rad izvedel?, 

so podali lepše izoblikovane predloge in tudi začetne težave načrtovanja lastnega 

poskusa so takoj premagali in začeli z delom. 

Prav tako je lastni poskus dal vpogled v znanje o hidrogelih, ki so ga učenci usvojili 

med izvajanjem predhodnih poskusov. Učenci so s svojim samostojnim delom 

pokazali, da je mogoče tudi v kratkem času pridobiti dovolj vsebinskega znanja za 

izvedbo smiselnih poskusov s hidrogeli. V skladu z našimi predvidevanji so učenci 

nekaj težav imeli, a so vsi izvedli svoj poskus. 
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Raziskovalno vprašanje 2: Kakšno bo znanje učencev o hidrogelih pred in kakšno po 

izvajanju poskusov? 

Na podlagi primerjave odgovorov v intervjujih pred in po izvajanju raziskovanja s 

hidrogeli, ugotavljamo, da so učenci usvojili novo znanje o hidrogelih in njihovih 

lastnostih. V intervjuju pred raziskovanjem sploh niso vedeli, kaj so to hidrogeli, iz 

sklepanja so nekateri predvideli, da je »nekaj povezano z vodo«. V zaključnem 

intervjuju so vsi učenci navedli ključno lastnost hidrogela, in sicer da vpijejo vodo. 

Navedli so tudi vsak vsaj po dva primera uporabe: da se nahajajo v plenicah in da jih 

uporabljajo za zadrževanje vode v prsti. 

O različnih primerih uporabe hidrogelov smo se z učenci med izvajanjem poskusov 

tudi (spontano) pogovarjali, omenili smo uporabo v kontaktnih lečah, v farmaciji in 

zdravstvu ter navedli primer umetne mišice. Zanimivo (a ne nepričakovano) je, da teh 

primerov uporabe učenci niso omenili, vsi so pa navedli primera uporabe, s katerimi 

smo se neposredno srečali pri izvajanju raziskovalnega dela: pri prvem poskusu so 

učenci neposredno iz plenic izločevali kristalčke hidrogela, v petem poskusu pa so 

simulirali prehajanje vode skozi zgornje plasti zemlje v podtalnico in primerjali proces, 

če je v zemljo primešan agrogel ali če ga ni. Bolj kot to, kar so slišali, so si zapomnili 

to, kar so delali. Ta ugotovitev je povsem v skladu z navedbo Ane Gostinčar 

Blagotinšek, ki v svoji doktorski disertaciji omenja, da je znanje, pridobljeno med 

raziskovalnim učenjem, trajnejše od tistega, pridobljenega pri klasičnih oblikah pouka, 

kjer učenci ne sodelujejo pri organizaciji in osmišljanju znanja (Dow, 2000; v Gostinčar 

Blagotinšek, 2015). 

Raziskovalno vprašanje 3: Kakšna so stališča učencev, ki bodo sodelovali pri 

eksperimentih, do hidrogelov pri pouku NIT? 

Učenci so do raziskovalnega dela in hidrogelov oblikovali pozitivna stališča, od vseh 

učencev je le en izrazil, da mu kateri izmed poskusov sploh ni bil všeč. Učenci so tudi 

izrazili željo po tem, da bi se s takimi poskusi srečevali tudi pri pouku NIT v OŠ. 

Ugotovitev, da so vsi učenci do poskusov oblikovali pozitivna stališča, je v skladu z 

našimi pričakovanji. Razlogov za to je več, eden izmed njih je gotovo ta, da so pri 

raziskovanju sodelovali učenci, ki jih predmet NIT zanima – smiselno je sklepati, da bi 

sodelovanje zavrnili, če bi imeli do tovrstnega dela ali do NIT nasploh negativna 

stališča. Ignjatović (2015) je v svoji diplomski nalogi ugotovila, da je en izmed razlogov, 

zakaj je naravoslovje učencem všeč, tudi način, kako poteka pouk (Ignjatović, 2015). 

Kaj točno to pomeni: raziskovanje zunaj učilnice, na prostem, raziskovalno delo v 

razredu, branje iz knjige (…) ni bilo razdelano. Pri učencih, vključenih v našo raziskavo, 

je bilo iz njihovega dela, odgovorov in sproščenega vzdušja mogoče opaziti, da so pri 

delu uživali.   

Namen izvedbe tovrstnega raziskovanja z učenci je bil ugotoviti primernost vsebine 

hidrogelov za raziskovalno dejavnost učencev v petem razredu osnovne šole. 

Opazovanje in spremljanje učencev pri njihovem delu ter intervjuji z njimi so potrdili, 

da hidrogeli predstavljajo zanimivo in primerno vsebino za raziskovanje: učenci so do 

poskusov oblikovali pozitivna stališča, pri izvajanju aktivnosti pa niso naleteli na 
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nepremostljive prepreke – poskuse so v veliki meri izvajali samostojno, torej z malo 

učiteljevega posredovanja. 
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6 Zaključek 

Magistrsko delo obravnava raziskovanje s hidrogeli kot obogatitveno dejavnost v 

petem razredu osnovne šole. V teoretičnem delu magistrskega dela smo naredili 

pregled sodobnih smernic in priporočil za pouk naravoslovja v osnovne šole. Ugotovili 

smo, da UN jasno navaja konstruktivistični pristop kot tistega, ki ga je potrebno 

vključevati v pouk. V prid temu govorijo različni avtorji, ki v svojih prispevkih navajajo 

prednosti, ki jih učencem prinaša delo s konkretnim materialom. Raziskovalna 

dejavnost učencev je ena izmed oblik dela z materialom, kar pa še zdaleč ne pomeni, 

da je vsak poskus, ki ga učenec izvede v šoli, že upravičen do naslova raziskovalna 

dejavnost. 

Glavni namen magistrskega dela je bil oblikovati in izvesti nabor poskusov s hidrogeli 

in izbor poskusov predstaviti in izvesti z učenci petega razreda osnovne šole. V 

literaturi smo zasledili veliko primerov poskusov s hidrogeli, ki so neposredno 

prenosljivi v aktivnosti učencev (Experiments with hydrogels, 2016; Helpful Hydrogels, 

2008; Pavlin, 2014; Water: A global experiment with hydrogels, 2015). Pred tem je 

sicer potrebno zagotoviti ustrezne delovne liste (če se učitelj odloči zanje), saj obstoječi 

vključujejo navodila v angleškem jeziku. V literaturi predlagani poskusi s hidrogeli 

različno natančno vodijo učenca – raziskovalca od ene faze raziskovanja do druge, 

zato je potrebno jasno določiti, kakšna so pričakovanja in zahteve. V magistrskem delu 

smo nabor devetih poskusov izvedli na enak način, pri tem pa smo se s fotografijami 

tudi potrudili za jasnejšo predstavo o postavitvi poskusov in končnih rezultatih. 

Poskusi, ki smo jih izvedli, so: 

1. Kaj sploh je hidrogel? 

2. Kako raste hidrogel? 

3. Koliko vode vpijejo kroglice hidrogela? 

4. Ali hidrogel lahko zažari? 

5. Kako močno lahko obremenimo hidrogel? 

6. Kako se spreminja gostota hidrogela v primerjavi z njegovo prostornino? 

7. Kako različne tekočine vplivajo na rast hidrogela? 

8. Kaj vpije več vode: hidrogel ali kuhinjska krpa? 

9. Kako hidrogel zadržuje vodo v prsti? 

V ožji izbor poskusov, ki smo jih izvedli z učenci, smo izbrali pet poskusov (poskusi 1, 

4, 7, 8 in 9), za katere smo ocenili, da omogočajo najbolj celosten vpogled v lastnosti 

hidrogelov in so po zahtevnosti primerni za petošolce. Učenci so preko izvajanja 

poskusov pridobili novo znanje o hidrogelih ter ob upoštevanju korakov 

naravoslovnega raziskovanja krepili svojo naravoslovno pismenost (Krnel, 2007). 

Oboje so uporabili pri načrtovanju lastnega poskusa, s katerim so odkrivali lastnosti 

hidrogelov, ki se jim nismo posvetili pri skupnih poskusih. 

Z raziskavo smo ugotovili, da so učenci: 

 Med izvajanjem poskusov usvojili znanje o hidrogelih, ki ga prej niso imeli 

(tabela 6 in tabela 7). 
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 Ob izvajanju lastnega poskusa predstavili izvirne poskuse, s katerimi so preverili 

še neraziskano lastnost hidrogelov (Podpoglavje 5.5). 

 Oblikovali pozitivna stališča do poskusov s hidrogeli (tabela 8).  

 Izrazili željo po podobnih aktivnostih tudi pri pouku NIT v OŠ. Pri tem so v večini 

ocenili, da bi tovrstni poskusi zanimali tudi njihove sošolce (tabela 8). 

Med pregledom literature nismo zasledili prispevka, ki bi obravnaval stališča učencev 

do teh dejavnosti. Pričujoče magistrsko delo je tako eden izmed prvih korakov na poti 

k temu, da se raziskovanje s hidrogeli ponudi petošolcem kot obogatitvena dejavnost 

pri NIT, ali celo vključi kot aktivnost, preko katere se uresničuje operativne cilje pouka 

NIT. V vsakem primeru bi bilo potrebno poznavanje te snovi razširiti med tiste, ki te 

dejavnosti učencem ponudijo – med učitelje. Na tem področju že deluje J. Pavlin s 

prispevki, v katerih preverja poznavanje hidrogelov med študenti Pedagoške fakultete. 

Spodbudno je, da so v teku nadaljnji koraki, eden izmed njih je tudi predstavitev nabora 

poskusov študentom naravoslovnih področij (fizika, tehnika) in razrednega pouka. 

Dejstvo, da malo študentov pozna hidrogele ter njihove lastnosti in uporabo, ne 

pomaga k širitvi te dejavnosti v šolski prostor. Ne glede na to, kako je urnik natrpan s 

pridobivanjem stvarnega znanja (tudi pri NIT), bi se moralo najti dovolj časa tudi za 

izpeljavo raziskovalnih dejavnosti, sploh če le-te vključujejo tudi sodobna naravoslovna 

spoznanja, ki v bolj ali manj veliki meri že kreirajo ali bodo kreirala naš vsakdan. V 

prvem poglavju smo omenili, da je pomen vključevanja sodobnih naravoslovnih 

spoznanj v pouk NIT ključen, saj omogoča kontekstualizacijo vsebine, kar učencem 

približa pouk in jih bolj motivira za delo (Eurydice, 2012). Spodbuda za raziskovalno 

delo s sodobnimi spoznanji naravoslovno-tehničnih strok ni omejena zgolj na 

hidrogele. Eni izmed alternativ – tekočim kristalom – se je v svoji doktorski disertaciji 

posvetila Pavlin (2013). Pri izbiri vsebin, ki jih ponudimo, je potrebno paziti, da vsebino 

prilagodimo spoznavnim zmožnostim učencev.  

Priložnost za vključevanje hidrogelov kot raziskovalno dejavnost pri pouku NIT se v 

prvi vrsti kaže kot obogatitvena dejavnost za učence, ki imajo do NIT višje zanimanje 

kot njihovi vrstniki in jim redni pouk ne omogoča zadovoljitve njihovih interesov. Taka 

dejavnost bi v strnjeni obliki (lahko tudi v enem samem srečanju) omogočila, da bi se 

učenci srečali s snovjo, ki je zaradi svoje vsakdanje uporabe lahko dostopna. Učenci, 

vključeni v to raziskavo, so pokazali tudi zanimanje za vpeljavo teh poskusov in 

materiala v šolski prostor, kar je še dodatna spodbuda, da se vsaj tistim, ki jih 

raziskovalno delo bolj zanima, omogoči rokovanje s hidrogeli. 

Cilj, ki bi si ga sam v svojem pedagoškem in raziskovalnem delu rad zadal, je, kako 

raziskovanje s hidrogeli še dodatno optimizirati, da bi bilo primerno za redni pouk NIT. 

Glavni izziv, ki se pri tem pojavlja, je: kako spremljati večjo skupino učencev na tak 

način, da bi dobil kakovostno povratno informacijo o njihovem znanju o novi vsebini ter 

poznavanju in upoštevanju raziskovalnih postopkov brez anketnih vprašalnikov in 

sprotnega beleženja napredka. Lastno spremljanje in beleženje potrebnih podatkov je 

zahtevno že pri treh učencih, izpolnjevanje delovnih listov pa se je po naših izkušnjah 

izkazalo za neučinkovit način pridobivanja podatkov. Pri tem se odpira možnost, ki še 

bolj kot individualno delo posameznega učenca predstavlja idejo konstruktivističnega 

pristopa. Z delom v skupini bi se močneje aktiviral socialni vidik učenja, poleg tega bi 

z delitvijo vlog med člani posamezne skupine lahko dvignili angažiranost 
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posameznega učenca. Učitelj ne bi več spremljal večjega števila posameznih učencev, 

ampak manjše število skupin, kar bi omogočilo hitrejšo in temeljitejšo povratno 

informacijo skupini in njenim članom. Dodaten smisel dela v skupini bi bila skupinska 

razprava o dobljenih rezultatih: so bili ti doseženi s pravilnimi postopki, kako lahko te 

rezultate uporabimo v praksi … Tovrsten pogovor celega razreda vodi v pasivnost 

posameznika. Slednji ima v manjši skupini večjo vlogo kot pred celim razredom. 

Magistrsko delo povzema pregled sodobnih smernic pouka NIT, predstavlja hidrogele 

kot zanimiv material in navaja primer poskusov, ki so neposredno prenosljivi v šole kot 

primer obogatitvenih dejavnosti za učence 5. razreda OŠ. Empirična raziskava, ki smo 

jo opravili v sklopu magistrskega dela, pričuje, da so predlagani poskusi primerni 

spoznavni stopnji učencev. Želja avtorja magistrskega dela je, da bi se take in podobne 

predloge za raziskovanje vključevalo tudi v prakso. 

Preden sem začel z delom na magistrskem delu, za hidrogele nisem vedel. Ob 

pregledovanju literature sem o njih izvedel veliko novega in zanimivega in do 

usvojenega znanja oblikoval pozitivna stališča. Navdušenje nad snovjo so spodbudili 

tudi opravljeni poskusi, s katerimi sem preverjal delovanje hidrogelov v praksi. Prav v 

izvajanju poskusov doma in z učenci sem najbolj užival, saj sta obe dejavnosti 

omogočili, da sem najprej sam doživel navdušenje nad hidrogeli, ki sem ga potem 

poskušal preko dela z učenci prenesti tudi nanje. Prednost hidrogelov je tudi v 

njihovem naravoslovnem ozadju: hidrogele je mogoče predstaviti petošolcem z 

omejenim naravoslovnim znanjem, dijakom in študentom, ki imajo za sabo nekaj let 

naravoslovnih predmetov, in strokovnjakom, ki se z njimi poklicno ukvarjajo. Vsaka od 

naštetih ciljnih skupin se lahko s hidrogeli ukvarja na sebi zanimiv način in vsaka ob 

tem pridobi količino informacij, ki so jim zanimive in razumljive. Prav sodobna 

spoznanja in vključevanje odkritij, ki jih uporabljamo vsak dan, dajejo smisel pouku 

naravoslovja in ga predstavljajo kot živo vedo, ki se spreminja, napreduje in vpliva na 

naše življenje. Prav zato si želim in upam, da bom v svoje pedagoško delo znal in 

zmogel vključevati tudi to komponento naravoslovja in s tem navduševal učence za 

pogumno soočanje z izzivi in raziskovanjem. 
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8 Priloge 

8.1 Priloga 1: Vprašanja za intervju pred in po učenju z 
raziskovanjem s hidrogeli 

Vprašanja za intervju pred izvajanjem poskusov: 

 Veš, kaj so to hidrogeli? 

 Prvič slišiš za to besedo? 

 Če ugibaš, kaj misliš, da pomeni hidrogel? 

Vprašanja za intervju po izvajanju poskusov: 

 Kaj veš o hidrogelih? 

 Kje se uporabljajo hidrogeli? 

 Kaj meniš o poskusih s hidrogeli? 

 Kaj ti je bilo všeč? 

 Kateri poskus ti je bil najbolj všeč? 

 Ti kakšen poskus ni bil všeč? Kateri? 

 Kako bi ocenil svoje delo, si imel kakšne težave, je vse teklo kot po maslu? 

 Kakšen se ti zdi tvoj lastni poskus? 

 Bi rad, da bi tudi v šoli delali podobne poskuse? 

 Kaj bi mislili tvoji sošolci/sošolke? 
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8.2 Priloga 2: Delovni list Učimo se z raziskovanjem za učence 

(Vir: Gostinčar Blagotinšek, A. (2010). Kako raziskujemo. Spremljevalno besedilo za 

delavnico v okviru projekta Fibonacci.) 
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8.3 Priloga 3: Opazovalni list za spremljanje učenja z 
raziskovanjem za učitelja 

(Vir: Senior 3 Physics: A Foundation for Implementation. (2003) Winnipeg: Manitoba 

Education and Youth.) 

 

 


