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Povzetek 

 

Zavedamo se večje družbene in individualne skrbi za otroka, le kakšna se pojavi, ko se v 

družini rodita dvojčka ali celo trojčki. Otrok ima danes v družini drugačen položaj kot včasih. 

Otroštvo kot samostojno obdobje je za razvoj otroka ključnega pomena. 

 

Naloga predstavi pare dvojčkov na naši šoli in pogled na njih s strani sošolcev in njih samih. 

Informacije so pridobljene s pomočjo anketnih vprašalnikov, intervjujev in literature. Za 

potrebe naloge smo nekaj zanimivosti izvedeli tudi iz podatkov patronažne službe v Žireh.  

 

 

 

Ključne besede: otrok, dvojčki, pogled družbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHVALA 
 
 
Zahvaliti se moramo  vsem anketirancem, ki so si vzeli čas ter izpolnili anketo, s katero smo 
si pomagale pri izdelovanju raziskovalne naloge. 
 
Prav tako gre zahvala za intervju gospema Mojci Trček in Valeriji Šinkovec, patronažnima  
sestrama v Žireh, saj smo z njuno pomočjo na svojevrsten način prišle do vpogleda v delo 
patronažnih sester pri negi dvojčkov. 
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1 UVOD 
 

Za nalogo smo se odločile, ker se nam zdijo dvojčki zanimivi in tudi na šoli smo jih že 

opazovale. Zanimalo nas je, kakšen je pogled družbe oz. naših učencev sošolcev dvojčkov 

nanje. Ugotavljale smo, kako so si dvojčki med seboj podobni oz. različni,  kako se vidijo 

sami in kako jih vidijo sošolci. Dvojčki imajo zagotovo prednost, ker imajo vedno nekoga ob 

sebi, da pazi nanj. 

 

Postavile smo si naslednje HIPOTEZE: 

Hipoteza 1: Anketiranci dvojčke med seboj razlikujejo. 

Hipoteza  2: Dvojčki se enako obnašajo. 

Hipoteza  3: Učitelji dvojčkom namenijo več pozornosti kot ostalim v razredu. 

Hipoteza 4: Dvojčki večinoma čutijo tako imenovano posebno vez.  
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2 TEORETIČNI DEL  
 

2.1 DRUŽBENI UGLED IN POGLED DRUŽBE NA OTROKE V 21. 

STOLETJU 

 

 

 

Otrok v 21. stoletju velja za “finančno breme”, saj ga je treba dolgo oziroma čedalje dlje 

preživljati, vzdrževati in zadovoljevati njegove želje, pa tudi zato, ker si starši od njega ne 

obetajo več ekonomske koristi. Otrok je breme tudi zato, ker se morajo starši nenehno 

prilagajati njegovim potrebam. Obremenitve staršev se v današnjem času ne zmanjšujejo, 

ampak se celo povečujejo; tudi po zaslugi samih staršev, saj želijo svojim otrokom le 

najboljše – dobro izobrazbo, službo, uspeh, denar itd. “Breme”, ki ga predstavlja otrok 

staršem, se da zmanjšati, če imajo starši dovolj denarja, da si privoščijo ceneno delovno silo 

(varuške, vzgojiteljice,  učiteljice, kuharice …). 

 

Na našem planetu po zadnjih podatkih živi približno 125 milijonov dvojčkov, kar je 1,9 

odstotka svetovnega prebivalstva, od tega je le deset milijonov enojajčnih. V ZDA, denimo, 

se je rojstvo dvojčkov v zadnjih dvajsetih letih dvignilo za kar 52 odstotkov, tudi pri nas nič 

kaj dosti ne zaostajamo. Vzrok za porast večplodnih nosečnosti pa ni le v oploditvah z 

biomedicinsko pomočjo (OBMP), temveč po številnih uglednih raziskavah sodeč, tudi v 

vedno višji starosti porodnic in menda celo v količini rastnih hormonov v naši prehrani. 

 

Povsod po svetu preučujejo, zakaj se rojeva vse več dvojčkov. Še pred dvema desetletjema 

so strokovnjaki zatrjevali, da je prav OBMP glavni razlog za večino večplodnih nosečnosti, 

torej tudi za število dvojčkov, zdaj pa se na podlagi številnih strokovnih raziskav njihovo 

mnenje spreminja, saj se je močno povečalo število rojstev dvojčkov tudi pri materah, ki so 

zanosile po naravni poti. Najnovejše študije zanesljivo kažejo, da imajo »starejše matere 

naravno več možnosti za dvojčke«, je za Health.com izsledke ene od zadnjih raziskav 

povzela ginekologinja dr. Christine Greves iz bolnišnice Winnie Palmer v Orlandu. Neka 

nizozemska raziskava iz leta 2016 pa je pokazala, da obstajata dva gena, ki pri ženski 

povečujeta možnost za spočetje dvojčkov, prvi za 18 odstotkov, drugi za devet. Če ima 

ženska oba gena, se možnosti za razvoj dvojčkov povečajo na 29 odstotkov. 

 

Laiki večinoma poznamo dve vrsti dvojčkov: enojajčne ali identične dvojčke ter dvojajčne ali 

neidentične dvojčke. Enojajčni dvojčki se razvijejo, ko se ena zigota (prva celica zarodka) 

razdeli in iz nje nastaneta dva ploda. Dvojajčni dvojčki pa se razvijejo iz dveh ločeno 

oplojenih jajčec. Enojajčna dvojčka imata tako enak genski zapis, dvojajčna dvojčka pa imata 

v povprečju 50-odstotno ujemanje v zaporedju DNK (Majce, 2013). 

 

Dvojčki naj bi trenutno predstavljali slaba dva odstotka svetovnega prebivalstva, kot smo že 

zapisale (125 milijonov). Deset odstotkov od teh je enojajčnih, 90 odstotkov pa dvojajčnih 

dvojčkov. V svetovnem merilu pogostost enojajčnih dvojčkov ostaja enaka, število dvojajčnih 

dvojčkov pa vztrajno narašča. To med drugim pripisujejo zdravilom za zdravljenje 

neplodnosti, postopkom umetne oploditve, rastnim hormonom v hrani, onesnaženosti okolja 

in višanju starosti porodnic (Majce, 2013). 



3 

 

 

Na splošno pa so bili dvojčki že skozi zgodovino tako vir navdušenja kot tudi vraževerja. Že 

indijansko ljudstvo Maji so se navduševali nad tem, da sta dve telesi videti enako. Nekatera 

indijanska ljudstva pa so verjela, da je eden izmed dvojčkov vedno dober, drugi pa zloben. 

Stari Slovani so verjeli, da imata dvojčka eno dušo, ki se je razdelila. V starem Rimu so 

častili rojstvo dvojčkov moškega spola (zaradi legende o dvojčkih Romulu in Remu), rojstvo 

dvojčic pa je za njih predstavljalo nesrečo in breme, saj je morala družina za obe izplačati 

visoko doto ob približno enakem času. V srednjeveški literaturi zasledimo prepričanje, da naj 

bi bilo rojstvo več kot enega otroka posledica materinega varanja (Majce, 2013). 

 

 

2.2 SOCIOLOŠKI POGLED NA DVOJČKE 

Pri iskanju literature na temo dvojčkov smo našle precej neznanstvene in nestrokovne 

literature (v smislu zanimivosti), manj pa tiste strokovne literature, ki jo za raziskovalno 

nalogo tudi potrebujemo. Še posebej smo se osredotočile na »pogled družbe na dvojčke«, 

torej sociološki pogled. 

Pri pregledovanju spletnih strani s strokovnimi prispevki (npr. Sage) smo našle večinoma 

povzetke, manj pa je bilo dostopnih celotnih prispevkov. 

V enem od zanimivih prispevkov piše o raziskovanju vedenja dvojčkov in kako je obnašanje 

povezano z genetiko. Pri raziskovanju dvojčkov se poraja tudi vprašanje t. i. pobratenja in pa 

kloniranja. Kako dvojčki čutijo, se obnašajo, je raziskano na podoben način, kot smo se 

raziskovanja lotile me – s pogovori oziroma z intervjuji ter anketami (Vir: Am J Hum Genet. 

2004 Apr; 74(4): 782, Entwined Lives: Twins and What They Tell Us about Human Behavior). 

  

Naletele smo tudi na izraz »Twin Studies«, ki naj bi poslovenjeno poimenoval »študijo 

dvojčkov«. Te študije naj bi služile raziskovanju razvoja lastnosti ali motenj, in sicer 

predvsem v genetskem smislu ali v okolju. Na univerzi v Michinganu imajo t. i. »Twin 

Studies« in sami ločujejo celo sedem vrst dvojčkov (več kot jih poznamo laiki) – me smo jih 

prevedle takole (https://msutwinstudies.com/why-twin-studies): 

- zrcalna dvojčka (opazovanje zunanjih lastnosti, npr. znamenje na zrcalni roki 

drugega), 

- napol identična dvojčka (si delita polovico skupnih genov – polovico od matere, drugo 

polovico pa drugače (iz obeh semenčic), nekatere lastnosti identičnih dvojčkov, 

nekatere lastnosti bratskih dvojčkov), 

- dvojčka mešanih kromosomov (dva ločena spermija oplodita dve ločeni jajčeci – 

posamezniki z različnimi nabori kromosomov), 

- superfekacija (pojav druge nosečnosti med tekočo nosečnostjo), 

- superfekundiranje (dvojčka imata lahko različna očeta), 

- bratska dvojčka (moški in ženska ali imata različno krvno skupino – kot sorojenca, 

podobnost v videzu kot kateri koli brat ali sestra v isti družini), 

- identična dvojčka (imata iste gene, oplojeno jajčece se deli na dva ločena 

posameznika, vedno so istega spola) (https://www.mindblowing-

facts.org/2013/07/there-are-7-different-kinds-of-twins-identical-fraternal-half-identical-

mirror-image-twins-mixed-chromosome-twins-superfecundation-and-superfetation/). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1181958/
https://msutwinstudies.com/why-twin-studies
https://www.mindblowing-facts.org/2013/07/there-are-7-different-kinds-of-twins-identical-fraternal-half-identical-mirror-image-twins-mixed-chromosome-twins-superfecundation-and-superfetation/
https://www.mindblowing-facts.org/2013/07/there-are-7-different-kinds-of-twins-identical-fraternal-half-identical-mirror-image-twins-mixed-chromosome-twins-superfecundation-and-superfetation/
https://www.mindblowing-facts.org/2013/07/there-are-7-different-kinds-of-twins-identical-fraternal-half-identical-mirror-image-twins-mixed-chromosome-twins-superfecundation-and-superfetation/
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Slika 1: Simbolična fotografija dvojčkov. Washington Post 

(https://www.washingtonpost.com/national/health-science/scientists-see-twins-as-the-

perfect-laboratory-to-examine-the-impact-of-nature-vs-nurture/2018/09/28/d8423d16-

9bfc-11e8-b60b-1c897f17e185_story.htm 
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2.3 ZANIMIVA DEJSTVA O DVOJČKIH 

 

2.3.1 Nosečnosti z dvojčki so vse pogostejše 
 

Nosečnosti z več dojenčki niso več tako redke, kot so bile nekoč. K temu veliko pripomorejo 

umetne oploditve, kjer je več možnosti za rojstvo dvojčkov. Kljub vsemu je to še vedno 

redkejši pojav. Samo okoli 3,4 odstotke dojenčkov, ki se rodijo, je dvojčkov. 

 

Slika 2: Simbolična fotografija dvojčkov. Foto: Thinkstock. 

 

2.3.2 Starejše matere imajo več možnosti za dvojčke 
 

»Tudi brez metod umetne oploditve imajo starejše matere naravno več možnosti za 

dvojčke,« je za Health.com povedala ginekologinja dr. Christine Greves iz bolnišnice Winnie 

Palmer v Orlandu. »Morda je to povezano z evolucijo. Ženske, ki so starejše, ne bodo mogle 

več dolgo imeti otrok, zato bi lahko bilo logično, da bi jih narava obdarila z več otroki 

naenkrat.« https://vizita.si/pediatrija/10-presenetljivih-znanstvenih-dokazov-o-dvojckih.html 

 

 

 
 

 

 

https://vizita.si/pediatrija/10-presenetljivih-znanstvenih-dokazov-o-dvojckih.html
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2.3.3 Dvojčki živijo dlje, prav tako njihove matere 
 

Študija Univerze Washington, objavljena leta 2016, je pokazala, da enojajčni dvojčki v 

povprečju živijo dlje kot dvojajčni dvojčki. Poleg tega tudi, da vsi dvojčki živijo dlje od splošne 

populacije. »Dvojčki imajo zagotovo to prednost, da imajo nekoga ves čas ob sebi, ki 

nenehno pazi nate,« je povedal vodja raziskave David Sharrow. »Ti lahko zagotovijo 

finančno in čustveno oporo, kar vodi do daljše življenjske dobe.« 

Dobra novica za matere dvojčkov je prav tako, da so raziskovalci iz univerze Utah leta 2011 

odkrili, da ženske, ki rodijo dvojčke, v povprečju živijo dlje kot druge matere. Vzrok ni v tem, 

da bi porod dvojčkov mati naredil bolj zdravo, a da imajo bolj zdrave ženske več možnosti za 

dvojčke. https://vizita.si/pediatrija/10-presenetljivih-znanstvenih-dokazov-o-dvojckih.html 

 

2.3.4 Obstajata več kot dva tipa dvojčkov 
 

Vsi dobro poznamo razliko med enojajčnimi in dvojajčnimi dvojčki. A to ni edina možnost. 

Zanimivo je, da so nekateri bratje in sestre zrcalna slika dvojčka in imajo na primer materina 

znamenja na nasprotni strani. Dvojčki so prav tako lahko spočeti ali rojeni do 24 dni narazen, 

če ženska med ovulacijo proizvede več kot eno jajčece, a sta jajčeci sproščeni ob drugem 

času. Lansko leto je revija People poročala o tem zelo redkem fenomenu, ki je znan pod 

izrazom intervalno rojstvo. https://vizita.si/pediatrija/10-presenetljivih-znanstvenih-dokazov-

o-dvojckih.html 

 

 

2.3.5 Obstaja gen, ki povečuje možnosti za rojstvo dvojčkov 
 

Nizozemska raziskava je leta 2016 pokazala, da obstajata dva gena, ki pri ženski povečujeta 

možnost za spočetje dvojčkov. Prvi za 18 odstotkov in drugi za 9 odstotkov. Če ima ženska 

oba gena, se možnosti povečajo na 29 odstotkov.  

https://vizita.si/pediatrija/10-presenetljivih-znanstvenih-dokazov-o-dvojckih.html 

 

https://vizita.si/pediatrija/10-presenetljivih-znanstvenih-dokazov-o-dvojckih.html
https://vizita.si/pediatrija/10-presenetljivih-znanstvenih-dokazov-o-dvojckih.html
https://vizita.si/pediatrija/10-presenetljivih-znanstvenih-dokazov-o-dvojckih.html
https://vizita.si/pediatrija/10-presenetljivih-znanstvenih-dokazov-o-dvojckih.html
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Slika 3: Dvojčka – deklica in deček. Foto: Thinkstock. 

 

2.3.6 Dvojčki so pogosteje levičarji 
 

Eden od petih dvojčkov je levičar, je pokazala belgijska raziskava, objavljena leta 1996. To 

pa je dvakrat pogostejši pojav kot pri splošni populaciji. 

https://vizita.si/pediatrija/10-presenetljivih-znanstvenih-dokazov-o-dvojckih.html 

 

 

2.3.7 Visoke ženske imajo več možnosti za dvojčke 
 

Študija objavljena leta 2006 je pokazala, da so ženske, ki so imele dvojčke ali trojčke, v 

povprečju nekaj centimetrov višje od preostalih žensk, ki niso rodile dvojčkov. Avtorji študije 

so predvidevali, da imajo višje ženske več možnosti za spočetje dvojčkov zaradi višjega 

nivoja inzulinu podobnega rasnega faktorja – beljakovine, ki jo sproščajo jetra in je povezana 

z višino ter rojstvi dvojčkov. 

https://vizita.si/pediatrija/10-presenetljivih-znanstvenih-dokazov-o-dvojckih.html 

 

https://vizita.si/pediatrija/10-presenetljivih-znanstvenih-dokazov-o-dvojckih.html
https://vizita.si/pediatrija/10-presenetljivih-znanstvenih-dokazov-o-dvojckih.html
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2.3.8 Dvojčki morajo biti rojeni v 37. tednu nosečnosti 
 

Da bi preprečili tveganje za zaplete med porodom, strokovnjaki pravijo, da je najboljši čas za 

porod dvojčkov 37. teden nosečnosti ali 36. teden, če si dojenčka delita posteljico. Pri 

številnih nosečnostih z dvojčki se porod naravno sproži prej kot pri običajni nosečnosti. 

»Veliko dvojčkov tako ali tako ne zdrži do 39. ali 40. tedna nosečnosti, saj je materina 

maternica pod večjim pritiskom kot pri običajni nosečnosti,« pove dr. Grevesova. Prav zato 

imajo dvojčki večjo možnost za prezgodnje rojstvo, tudi pred 37. tednom nosečnosti. 

https://vizita.si/pediatrija/10-presenetljivih-znanstvenih-dokazov-o-dvojckih.html 

 

2.3.9 Carski rez ni edina možnost  
 

Carski rez je pogostejši pri materah, ki pod srcem nosijo dvojčke. A tudi normalni nožnični 

porod je lahko varen. »Če sta obe glavici dojenčkov obrnjeni navzdol, če dojenčka sodelujeta 

in če je posteljica v pravi poziciji, radi poskusimo porod izvesti po naravni poti,« je povedala 

dr. Grevesova. Ko se rodi prvi dojenček, običajno hitro za njim pride tudi drugi, a ni vedno 

tako. »Zgodilo se je tudi, da smo morali počakati še nekaj ur na drugega dvojčka. A 

najpogosteje se drugi rodi v manj kot eni uri,« še doda. 

https://vizita.si/pediatrija/10-presenetljivih-znanstvenih-dokazov-o-dvojckih.html 

 

 

2.4 ZANIMIVOSTI O OTROCIH, ROJENIH 2018 V SLOVENIJI 

 

Na dan se jih je rodilo povprečno 54. Največ se jih je rodilo 5. julija (83) – bil je četrtek –, 

najmanj, več kot trikrat manj, pa 11. novembra, na Martinovo nedeljo (25). Na običajni 

delovni dan (od ponedeljka do petka) se jih je rodilo povprečno 58, med koncem tedna (na 

soboto ali nedeljo) pa povprečno 43.  

Največ novorojenih dečkov je tudi v tem letu, že dvajsetem zaporednem, dobilo ime Luka. 

Največ novorojenih deklic je dobilo ime Ema. Porodov dvojčkov je bilo 340, porodi trojčkov 

pa so bili trije. 212 mater se je po otrokovem rojstvu poročilo še v istem letu. 54 otrok se je 

rodilo prav na rojstni dan svojih mater, 57 pa na rojstni dan svojih očetov. 

 

 

 

 

 

https://vizita.si/pediatrija/10-presenetljivih-znanstvenih-dokazov-o-dvojckih.html
https://vizita.si/pediatrija/10-presenetljivih-znanstvenih-dokazov-o-dvojckih.html
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2.4.1 Zanimivosti o dvojčkih (in trojčkih) na Žirovskem 
 

Po podatkih Patronažne službe Žiri je bilo v obdobju od leta 1986 do 2014 na našem 

območju 18 parov dvojčkov, od tega 5 parov deklic, 6 parov fantkov in 7 mešanih  parov. Dve 

družini pa so osrečile trojčice. V letih 2015, 2016, 2017 se je rodil po en par dvojčkov, v 

zadnjih dveh letih pa na Žirovskem ni dvojčkov ali trojčkov. 

 

Gospa Mojca Trček je zapisala: »Vi imate pa kar dva? A je naporno?« To so bile besede,  ki 

jih je slišala pred zdravstvenim domom. Ko na sprehodu srečamo mlado gospo z vozičkom, 

nam postane toplo po srcu. Ko pa včasih vidimo voziček za dvojčke, se nam čez obraz 

nariše še slajši nasmeh, a že v naslednjem trenutku se vprašamo: »Kako zmore?« Dvojčki 

so bolj redki.  

  

 

Slika 4: Dvojčki v Žirovskih stopinjah decembra 2013, foto: Gregor Mlinar. 
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Slika 5: Dvojčki – učenci 1. razreda v šolski knjižnici, marec 2020, foto Maja Brezovar. 
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3 RAZISKOVALNI DEL  
 

V sledečem poglavju bomo predstavile metode, s katerimi smo pridobile informacije in 

podatke, predstavljene v nadaljevanju naše raziskovalne naloge. 

 

 

3.1 METODOLOGIJA  

 

Za svojo raziskavo smo pripravile anketo, ki so jo izpolnjevali dvojčki in sošolci dvojčkov 

naše šole. Izvedle smo tudi dva intervjuja s patronažnima sestrama v Žireh. 

 

3.1.1 Opis vzorca raziskave 
 

V raziskavo smo vključile 65 učencev, ki so sošolci dvojčkov. Od tega je odgovarjalo 34 

deklet in 31 fantov.  Vključeni so bili tudi dvojčki, in sicer trije pari dvojčkov iz prvega razreda, 

par dvojčič iz tretjega razreda, dva para iz četrtega razreda,  par dvojčič iz petega razreda, 

dva para dvojčkov iz šestega razreda, par dvojčkov iz sedmega razreda, v osmem in 

devetem razredu pa imamo trojčice. 

 

3.1.2 Opis merskega instrumenta 
 

Za zbiranje podatkov smo uporabile anketo (priloga 2), ki smo jo oblikovale same. Ta je bila 

anonimna. Sestavljena je bila iz vprašanj, od katerih so bila štiri vprašanja odprtega tipa, 

ostala pa zaprtega tipa. Izvedli sva tudi intervju z gospo Valerija Šinkovec, dipl. m. s., mag. 

soc. geron. in gospo Mojco Trček, dipl. m. s. 

 

 

3.1.3 Opis postopka zbiranja podatkov 
 

Ankete so učenci opravili preko spletne aplikacije. S posameznimi pari dvojčkov smo opravile 

individualne razgovore. Intervjuja s patronažnima sestrama smo opravile kar preko 

elektronske pošte, in sicer smo to delale v zimskih mesecih šolskega leta 2019/20. 

 

3.1.4 Obdelava podatkov 
 

Podatke smo si zabeležile in shranile. Podatke, pridobljene z anketo, smo analizirale in 

grafično obdelale s pomočjo urejevalnika grafov. 

 

 

3.2 REZULTATI  

 

Na začetku prilagamo odgovore patronažnih sester v Žireh, v nadaljevanju pa so prikazani 

rezultati ankete, ki smo jo izvedle med dvojčki in sošolci le-teh. 
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3.2.1 Pogovor s patronažno sestro/z babico v Žireh 1 
 

1. Prebrali smo, da upada trend rojstev v Sloveniji. Zanima nas, koliko od 39 

živorojenih otrok, registriranih v Občini Žiri, je dvojčkov? Kakšna je statistika/trend 

dvojčkov v zadnjih letih/od kadar imate podatke? 

 

Novorojenčke in dojenčke (tudi dvojčke) na terenu obravnavam že več kot 18 let. Pred tem 

sem se z dvojčki srečevala v otroškem dispanzerju v Gorenji vasi in v Razvojni ambulanti v 

Škofji Loki. Moje terensko območje obsega del občine Žiri in dve krajevni skupnosti sosednje 

občine Gorenja vas - Poljane. Letno obravnavam od 30 do 35 novorojenčkov. Vsaj enkrat 

letno obravnavam družino, 

 v katero se rodijo dvojčki. 

 

2. Kako vi kot babica gledate na nego in skrb za dvojčke? 

 

Mamica z novorojenčkom je po navadi iz porodnišnice odpuščena tretji dan po porodu. Če je 

bil izveden carski rez, kar je pri rojstvu dvojčkov pogosto, pa je odpust planiran peti dan. 

Patronažna medicinska sestra načrtuje prvi obisk otročnice in novorojenčkov (dvojčkov) v 24 

urah po odpustu iz porodnišnice. Vsakemu izmed dvojčkov „dvojčku A“ in „dvojčku B“ 

pripada šest obiskov v prvem letu starosti. Če gre za dvojčka z zelo nizko porodno težo ali za 

slabo napredovanje na teži, izbrani otrokov pediater napiše delovni nalog, da patronažna 

medicinska sestra opravi več obiskov dvojčka. Patronažna medicinska sestra vsakega izmed 

dvojčkov obravnava individualno.  

Tako kot v družini z enim novorojenčkom, patronažna medicinska sestra tudi v družini z 

dvojčki zdravstveno vzgojno svetuje naslednje vsebine: istočasno dojenje dvojčkov, pravilno 

pristavljanje k prsim, pomen dojenja za mamo in dvojčka, spodbujanje dojenja, napredovanje 

dvojčkov na telesni teži, seznanitev z morebitnimi težavami pri dojenju in ukrepanju ob tem, 

svetovanje glede ureditve ležišča za dvojčka, previjalne mize, otroškega vozička za dvojčke 

in ustrezne mikroklime v prostoru. Patronažna medicinska sestra svetuje družini o pomenu 

čustvene in psihične podpore otročnici (mamici dvojčkov). Svetuje o pomenu zdravega 

načina življenja v družini z dvojčki, o negi novorojenčkov (dvojčkov), o negi popkov, svetuje 

glede izbire osebnega pediatra dvojčkov, o postopku za pridobitev drugih pravic, ki pripadajo 

družini, v kateri so se rodili dvojčki. 

Patronažna medicinska sestra vsakega izmed dvojčkov skrbno pregleda (glava, mečava, 

beločnice, ustna votlina, koža, prsni koš, spolovilo, roki, nogi, prsti, nohti, izločki, dihanje). 

Spremlja pravilno rokovanje z dvojčki, t. i. handling. Spremlja nego dvojčkov in nudi pomoč 

pri negi (umivanje, oblačenje, previjanje, nega ušes, noska). Opazuje morebitne spremembe 

kože dvojčkov (temenca, eritemi, izpuščaji, neonatalni mozolj, suha koža, plenični izpuščaj, 

glivične okužbe, kožna znamenja). Opravi pregled popkov pri dvojčkih, opazuje izločanje 

urina in blata ter spremlja morebitno zlatenico in z njo pogojene težave. 

Na vsakem obisku patronažna medicinska sestra oceni tudi zdravstveno stanje otročnice 

(matere dvojčkov). 

Dvojčki s svojim prihodom v družini spremenijo dinamiko, potrebe, strukturo in vlogo vseh 

družinskih članov. Novorojenčka (dvojčka) si izborita v družini svoj prostor, vneseta vanjo 
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novi osebnosti, strese, zahteve in priložnosti. Vsaka razvojna faza družine in dvojčkov ima 

svoje značilnosti in potrebe, ki morajo biti zadovoljene, da ne motijo zdravega razvoja. 

Zgodnji stik med materjo in dvojčki zagotavlja temelj za razvoj navezovanja in zdrav 

osebnostni razvoj vsakega izmed dvojčkov. 

Zelo pomembna je tudi vloga očeta v odnosu do dvojčkov in njune matere (partnerice, žene), 

saj to vpliva na dobro duševno zdravje matere, ki je pogosto na preizkušnji ob skrbi za 

dvojčka (pojav depresije, izčrpanosti ...). 

V veliko pomoč so lahko družini z dvojčki tudi babice in dedki, ki poskrbijo za starejše otroke, 

opravijo določena gospodinjska opravila, operejo in zlikajo na tone perila, skuhajo, pomijejo 

in še marsikaj postorijo. Pomembno je, da sami opazijo, kaj mlada družina z dvojčki 

potrebuje in to napravijo brez velikih besed. 

 

3. S katerimi izzivi se po vašem opažanju soočajo starši dvojčkov? 

 

V družini z dvojčki je potrebno vsako opravilo pomnožiti z dva. Tudi poraba plenic, bodijev, 

majic, jopic in mlečnih formul je velika in so tako tudi stroški družinskega proračuna bistveno 

višji kot v družini z enim novorojenčkom. 

Starši dvojčkov so pogosto neprespani, utrujeni. Vse se dogaja zelo hitro, vsakdanja rutina je 

lahko zelo utrujajoča, saj se vse vrti okoli hranjenja, polivanja, podiranja kupčkov, previjanja, 

lulanja, kakanja, kopanja, spanja in nege dvojčkov ... 

Starši, predvsem mame dvojčkov, imajo pogosto občutek krivde, ker se ne morejo vsakemu 

izmed dvojčkov posvetiti 100-odstotno. Tisti izmed dvojčkov, ki je običajno bolj zahteven, 

prejme, hočeš nočeš, več pozornosti. Pozneje, ko dvojčka malo zrasteta, je bistveno lažje, 

saj se z igro že med sabo malo zamotita. 

Mati gre z dvojčki težko sama na sprehod. Izhod je potrebno načrtovati, ko sta dvojčka sita in 

naspana. Potrebno je pripraviti veliko pripomočkov za sabo (plenice, stekleničke, hrana, 

dodatna oblačila ...). 

V začetku je potrebno osvojiti tehniko dojenja obeh dvojčkov istočasno, previjanje drugega 

za drugim, podiranje kupčkov, igranje in spanje istočasno, ker le tako lahko starši pridobijo 

kakšno urico samo zase. V poznejših mesecih je pomembno, da dvojčka spita dvakrat na 

dan, dopoldanski daljši spanec in popoldanski krajši spanec. Zvečer pa mora rutina priprave 

dvojčkov na spanje potekati čim bolj umirjeno. Predvsem dvojčki, ki so se rodili z nizko 

porodno težo, potrebujejo nočno hranjenje še kar nekaj mesecev. Pozneje pa se stvari lepo 

uredijo in dvojčka pomenita za starše dvojno srečo. Dvojčki so običajno zelo povezani in 

znajo poskrbeti drug za drugega. V odrasli dobi si po navadi ustvarijo vsak svoje življenje. 

 

 

4. Ali imate na oskrbovanje dvojčkov kakšen zanimiv spomin/ anekdoto? Ali ga lahko 

delite z nami? 

 

Verjetno bi na to vprašanje znala bolje odgovoriti kakšna mamica dvojčkov, saj je ukvarjanje 

z dvojčki zelo pestro. Je pa prava umetnost, kako ločiti predvsem enojajčne dvojčke, ki so si 

podobni kot jajce jajcu. V začetku jih nekateri ločijo po popku. 

So pa zanimive zgodbe enojajčnih dvojčkov, kako so včasih v šoli zavajali profesorje. Vsak 

izmed dvojčkov se je naučil snov samo za en predmet in nato odgovarjal kar za oba. 

Mimogrede sta bila tudi enako oblečena in jih v šoli niso prepoznali, kdo je kdo izmed 

dvojčkov. 
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5. Ali tudi kasneje spremljate kot sokrajanka življenje dvojčkov/otrok, za katere ste kot 

babica/patronažna sestra skrbeli? Zakaj? 

 

Patronažna medicinska sestra ima možnost obiskati dvojčka še v drugem in tretjem letu 

otrokove starosti. Z vidika zdravstvene nege spremljamo psihofizični razvoj otroka in 

spremljanje optimalnih pogojev za nadaljnji razvoj dvojčkov.  

Pogosto »moje« dvojčke srečujem na sprehodih, srce mi zaigra, ko vidim dva enako 

oblečena dvojčka. Mimogrede, moji prvi dvojčki so danes že polnoletni. 

 

Valerija Šinkovec, dipl. m. s., mag. soc. geron. 

 

 

 

 

 

3.2.2 Pogovor s patronažno sestro/z babico v Žireh 2 
 

 

1. Prebrali smo, da upada trend rojstev v Sloveniji. Zanima nas, koliko od 39 

živorojenih otrok, registriranih v Občini Žiri, je dvojčkov? Kakšna je statistika/trend 

dvojčkov v zadnjih letih/od kadar imate podatke? 

 

Po podatkih Patronažne službe Žiri je bilo v obdobju od leta 1986 do 2014 na našem 

območju 18 parov dvojčkov, od tega 5 parov deklic, 6 parov fantkov in 7 mešanih  parov. Dve 

družini pa so osrečile trojčice.  

2015 1 par 

2016 1 par 

2017 1 par 

2018 0 

2019 0 

 

 

2. Kako vi kot babica gledate na nego in skrb za dvojčke? 

 

Dvojčki prinesejo v družino lepo pričakovanje, veselje »podvojena« čustva in hkrati tudi 

podvojene skrbi. Starši se morajo organizirati na drug način. Navadno so mamice in očetje, 

po začetnem - uvajalnem času, ko se starši in otroka privajajo drug na drugega, zelo 

usposobljeni in organizirani za nego, vsakdanjo rutino in družinsko življenje.  

 

 

3. S katerimi izzivi se po vašem opažanju soočijo starši dvojčkov? 

 

Dvojčki vsekakor prinašajo v družinsko dinamiko več izzivov, za katere tisti, ki imamo enega 

otroka (naenkrat) niti ne vemo. Dva jokajoča otroka naenkrat, dvoje lačnih ust, tolažba 

otroka, ko ima le ta trebušne krče, ko hoče-ta materino pozornost, cartanje, uspavanje, 

nočno zbujanje (če eden joka, po navadi zbudi še drugega) ..., to je nekaj izzivov, ki se 
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nanašajo na vsakodnevno življenje. Ostanejo izzivi vezani na finančno obremenitev družine. 

Veliko stvari je potrebno podvojiti: voziček, avtosedež, količino plenic, posteljo ... 

Predvsem pa je v določenih situacijah dobrodošla, vsaj v obdobju dojenčka in malega otroka 

dvojna pomoč, npr. obiski pediatra, pomoč pri negi otroka, kopanju dojenčka, situacija, ko 

oba potrebujeta več pozornosti … 

 

4. Ali imate na oskrbovanje dvojčkov kakšen zanimiv spomin/anekdoto? Ali ga lahko 

delite z nami? 

 

Pri patronažnem delu se res velikokrat srečamo s kakšno zanimivo situacijo. Spomnim se 

poletja, ko sem nadomeščala kolegico in sem imela res veliko obiskov. Pokliče me mamica 

in mi pove, da je rodila. Še tisti dan se dogovoriva za obisk. Po uvodnem razgovoru na 

njihovem domu in ogovarjanju dojenčice sem šele čez nekaj časa ugotovila, da je na drugi 

strani sedežne v gnezdecu, še drugi dojenček: »Ooo, saj vi imate pa dva?!« Mamica mi ni v 

pogovoru nakazala, da ima dvojčka, sama pa sem videla le enega. Ker dvojčki niso ravno 

pogosti, si niti mislila nisem, da bi bil lahko še eden. Seveda smo se temu prijetnemu 

presenečenju vsi nasmejali. 

 

 

5. Ali tudi kasneje spremljate kot sokrajanka življenje dvojčkov/otrok, za katere ste kot 

babica/patronažna sestra skrbeli? Zakaj? 

 

Kot patronažna medicinska sestra daš staršem možnost, da te kontaktirajo in jih obiščeš. 

Velikokrat vidiš dvojčke na obisku pri pediatru, v vrtcu, kasneje v šoli … Vse otroke je lepo 

spremljati pri njihovem razvoju in rasti. Ko so dojenčki, potrebujejo starševsko ljubezen, 

hranjenje, nego, varnost … Ko ti otroci (z)rastejo, postanejo svoje osebnosti in vidimo, kako 

pomembno, zahtevno in težko vlogo imajo starši v življenju otroka. Patronažna medicinska 

sestra, ki se sreča predvsem z novorojenčkom in dojenčkom, predstavlja kapljico v morje 

njihovega življenja. Seveda mi je lepo in toplo pri srcu, ko se ob velikem dekletu ali fantu 

spomniš, da si ga obiskoval kot dojenčka. 

 

Mojca Trček 

 

 

 

 

3.2.2 Rezultati vprašalnika za sošolce in sošolke dvojčkov v OŠ Žiri 
 

Odločile smo se anketirati okvirno po pet sošolcev ali sošolk dvojčkov na oddelek v Osnovni 

šoli Žiri. 

 

Predstavljamo vam odgovore, ki so jih podali anketiranci. 
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Graf 1: Spol dvojčkov 

 

 

 

Iz prvega grafa je razvidno, da imamo na šoli 43 % par deklic, 31 % par deček in deklica in 

26 % par dečkov. Enajst parov je dvojčkov in v navedenem grafu trojčice niso predstavljene. 

 

 
Graf 2: Razlikovanje med dvojčki – da ali ne 

 

 

 

Iz drugega grafa je razvidno, da le 1,8 % (ali dva anketirana učenca) ne ločita dvojčkov, ki 

sta si tako podobna. Sošolci so odgovorili, da jih v veliki večini med seboj razlikujejo. Tudi 

zato, ker so (seveda nekateri) različnega spola. 
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Graf 3: Kako ju ločiš? 

 

 

Pri naslednjem vprašanju smo spraševali oziroma ponudili možnost, kako ju ločijo. Največ 

anketirancev 38, 5 % je odgovorilo, da ju loči po dolžini las oz. frizuri. Zanimivo je tudi, da kar 

26 % anketirancev spozna oz. prepozna dvojčka po znamenju na obrazu ali telesu. 12 % 

vprašanih pa ju loči po gibanju oz. obnašanju, torej vedenju. Tudi oblačenje je pomembno, 

saj jih 11 %  prepozna po oblačenju. Ker imamo glasove različne, jih tudi 8 % anketirancev 

prepozna po glasu. Še vedno pa je nekaj vprašanih odgovorilo, da jih ne loči vedno, in sicer  

4,5 %. 

 

 
Graf 4: Prikaz podobnosti dvojčkov glede na njihov značaj 

 

Iz četrtega grafa je razvidno, da so anketiranci mnenja, da so si pari dvojčkov podobni po 

značaju oz. si niso podobni po značaju razdeljeni na polovico, torej polovica anketirancev 

meni, da so si dvojčki značajsko podobni, polovica meni, da si niso. Učencev prvega razreda 

je tudi težko razložiti, kaj je značaj človeka. Imamo pa največ anketirancev prav iz prvega in 

tretjega razreda. 
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Graf 5: Zaznavanje t. i. vezi med dvojčkoma 

 

Zanimalo nas je, če sošolci opazijo kakšno posebno ali pomembno vez oziroma povezavo 

med dvojčki in tudi tukaj so mnenja razdeljena na polovico. Polovica anketirancev tega ne 

opazi, druga polovica pa to vez opazi. Verjetno gre tudi za različno razumevanje tega pojma. 

 

 
Graf 6: Po čem opaziš 

 

Največ jih je odgovorilo, da jih to opazi po zunanjem videzu ali, da se zelo malo prepirata ter 

se skupaj igrata. 
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Graf 7: Ali jim učiteljica nameni več pozornosti? 

 

 

 

Iz grafa sedem je opazno, da učiteljica ne nameni prav nič več pozornosti dvojčkoma kot 

ostalim, saj je 94 % anketirancev odgovorilo tako. Le  6  % vprašanih meni drugače. 

 

 
Graf 8: Na kakšen način? 

 

 

 

Le devet anketirancev je odgovorilo na zastavljeno vprašanje. Od tega jih pet ni znalo 

razložiti kako, po en odgovor pa so podali, da jih učiteljica več opozarja, ker ne naredita 

naloge, da jima večkrat razloži in pomaga pri učenju. 
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Graf 9: Se z dvojčkoma družiš? 

 

 

 

Na vprašanje, če se družiš z dvojčkoma, smo prejele naslednje odgovore. 38 % se jih druži 

enako kot z drugimi sošolci. 40 % se jih druži in le 22 % jih je odgovorilo, da se ne družijo z 

dvojčki. 

 

 

 

 
Graf 10: Opis dvojčkov 

 

Anketiranci so opisali dvojčka kot prijazna in vesela, da znata pomagati, da sta vesela, tudi 

radovedna in samostojna. Večina jih je zaznala tudi kot pogumna in odgovorna. Anketiranim 

so bili predlagani odgovori s pozitivnimi lastnostmi, druge so navedli sami. 
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3.2.2 Rezultati vprašalnika za dvojčke v OŠ Žiri 
 

Med 12 anketiranimi pari dvojčkov je bilo 8 enojajčnih in 8 dvojajčnih, 10 deklic, 6 dečkov in 3 

pari – deček, deklica. Pare dveh deklic/dveh dečkov smo vprašale, kako jih ločijo sošolci. 

Najpogostejši odgovor je bil po nekem telesnem znamenju. Starši jih največkrat ločijo po 

telesnem znamenju ali po njihovem glasu. Okolica, kot sosedje, pa jih največkrat ločijo po 

frizuri ali pa jih sploh ne ločijo vedno.  

Večina dvojčkov si med seboj značajsko ni podobnih in med njimi ni prav posebne vezi. Tisti, 

ki pa menijo, da imajo posebno vez, pa si med seboj največkrat zelo pomagajo. Trije pari 

dvojčkov so med seboj najboljši prijatelji, ostali pa ne. Po večini imata dvojčka A in B vsak 

svoje prijatelje in le malo skupnih. Srečanj družin z dvojčki se je že udeležila tretjina 

dvojčkov. Večina družinskih prijateljev nima dvojčkov. V družini se o dvojčkih ne pogovarjajo. 

Starši so ob novici, da bodo dobili dvojčka, bili veseli in presenečeni.  

Učitelji nobenemu od njih ne namenijo več pozornosti kot ostalim učencem. Anketiranci so 

veseli, pogumni, nasmejani in pripravljeni pomagati. Nekaj od njih nam je povedalo 

zanimivosti in prigode iz njihovih življenj. En deček nam je z navdušenjem povedal, da je 

pojedel sponko in si tudi že prebil čelo. En par dvojčkov pa se je rodil 3 mesece prehitro in je 

nekaj časa preživel v inkubatorju.  

Nekaj starejših učenk/učencev dvojčkov smo prosile, če za nas zapišejo kakšen spomin. Te 

prilagamo spodaj. 

 

Že od nekdaj nas vzgojiteljice (in učiteljice) niso mogle ločiti. In že kot triletnim punčkam nam 

to ni bilo všeč, da nas niso ločili ter smo jim vedno morale govoriti, katera je katera. 

Na nek nič poseben dan je mojo sestro Tjašo vzgojiteljica vprašala, katera je, ona pa ji je že 

kar malo jezno odgovorila, da ji je ime Teja. Čez nekaj časa ista vzgojiteljica pride do mene 

in me vpraša isto. Jaz sem navadno odgovorila, da sem Teja. Istočasno pa je neka druga 

vzgojiteljica vprašala isto vprašanje še mojo drugo sestro Tamaro. Ona pa ji navihano 

odgovori, da je tudi ona Teja. Vzgojiteljicam v tistem trenutku ni bilo nič jasno, nam pa je to 

zgodbo mami še kar nekajkrat povedala, sej se ji je zdela zanimiva in zabavna. 

 

              (prava) Teja, 9. r. 

 

Z bratom Jernejem sva se rodila 6. 7. 2008 v ljubljanski porodnišnici. Rodila sva se tri 

mesece pred rokom, ker sem se rodil prvi, sem dvojček A, moj brat Jernej pa je dvojček B. 

Hranili so naju po cevkah. Priklopljena sva bila na več naprav, kjer so nama merili različne 

stvari. V bolnišnici sva bila dva meseca in pol. Ko sva prišla domov, sem tehtal 3300 gramov, 

brat Jernej pa 1900 gramov. Razlika med nama je bila velika, zato so naju brez težav 

razlikovali. V obraz naj bi si bila zelo podobna. Čeprav mislim, da se naju zlahka razlikuje, pa 

temu ni tako, saj naju tudi nekaj ožjih sorodnikov ne. Včasih je to zanimivo, velikokrat pa 

nadležno, ko naju sprašujejo – kdo si že ti – Jernej ali Matej. Popolnoma naju ločijo le ati, 

mami in sestra Ema, tako na fotografijah kot tudi v živo. 

Z bratom se bolj ali manj razumeva, včasih se skregava, a se imava kljub temu vseeno rada. 

 

                                                                                                                             Matej, 6. r. 
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Sem Jernej in sem dvojček B. Z bratom Matejem sva enojajčna dvojčka. Rodila sva se tri 

mesece pred rokom. Zato sva bila drobna nedonošenčka. Matej je tehtal 1135 gramov, takoj 

po rojstvu je zadihal in so ga dali v inkubator. Jaz sem se rodil pet minut za Matejem, ker se 

nisem obrnil, bi zame morali narediti carski rez, a sem se v zadnjem hipu obrnil in porod je bil 

naraven. Po porodu/rojstvu pa nisem zadihal in v nekaj minutah je medicinsko osebje 

poskrbelo, da sem zadihal. Tehtal sem 980 gramov. Na intenzivni negi sva ostala dva 

meseca in pol. 

Najini domači so bili zelo veseli, ko sva sredi septembra končno prispela domov. Za kratek 

čas so naju lahko videli. 

Ljudje okrog naju menijo, da sva si zelo podobna, sam mislim, da si sploh nisva. Res je le, 

da imava oba rada šport in umetnost. Veliko je stvari, v katerih sva si različna, saj sva zelo 

različni osebnosti. Jaz sem desničar in sem realist, Matej je levičar in ima preveč domišljije. 

Kljub raznolikosti naju ne ločijo vsi. Marsikdo me sploh ne pokliče po imenu, saj ne ve, koga 

od naju vidi. 

 

                                                                                                                                Jernej, 6. r 

 

 

 

Ni mi ostalo veliko spominov iz našega otroštva. Sem pa izvedela, da smo kot majhne veliko 

skupnih trenutkov preživele prav na plaži, kamor smo med poletnimi počitnicami hodili na 

morje. Nekega dne v avgustu smo kot vsako leto odšli na morje v hrvaško mestece Rabac. 

Najeli smo stanovanje, spakirali in se odpeljali na 2 uri dolgo vožnjo. Tam smo ostali en 

teden. 

Nekega popoldneva smo se odpravili na plažo. Takoj ko smo prispeli tja, smo odložili brisače 

in mami nas je posedla vsako v svoj napihljiv obroč. Ko smo imele dovolj plavanja, nas je 

mami odnesla ven in nas položila na brisače. V trenutku smo zaspale. Ko smo se zbudile, 

sta ati in (starejša sestra) Karin že prišla iz vode. Čez nekaj časa so se odločili, da gremo 

nazaj v naše stanovanje. Med tem ko so ati, mami in Karin pospravljali blazine in brisače, 

smo me le sedele, jih opazovale in čakale. Ko smo se že odpravljali, sva se s Tino v trenutku 

dvignili na noge in stekli stran do kabin za preoblačenje. Za nama se je po vseh štirih 

priplazila še Ana. V istem trenutku smo vse tri glave potisnile pod zaveso kabine. V kabini je 

bila neka ženska, ki se nas je na smrt prestrašila. Za nami sta kmalu pritekla še mami in ati 

in nas dvignila od tal, me pa smo se samo smejale. Nato smo se odpravili v naše stanovanje. 

To je edini skupni trenutek, ki se ga je spomnil kdo v moji družini. Sicer je bilo veliko 

nenavadnih in zanimivih trenutkov, le da jih je vsaka nekako preživela zase, ne skupaj. Po 

mojem je to vzrok naše vizualne in karakterne različnosti. Je pa bil definitivno edinstven in 

poseben. 

 

                                                                                                         Hana, 8. r. (ena od trojčic) 
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4 RAZPRAVA  
 

Dvojčki niso tako pogosti, pa vendar se zdi, da jih v naši šoli kar opazimo, saj imamo skoraj v 
vsakem razredu (ne oddelku) par, v 1. razredu pa imamo celo štiri pare dvojčkov. V višjih 
razredih imamo tudi trojčice. To je spodbudilo tudi naše raziskovanje, in sicer ne z 
biološkega vidika, ampak bolj s sociološkega – kako mi kot družba ali del nje gledamo nanje. 
Postavile smo hipoteze, ki jih tekom razprave potrdimo ali ovržemo. 
 
Glede na naše raziskovanje smo prišle do – nam se je zdelo – kar zanimivih odkritij glede na 
hipoteze, ki smo jih postavile na začetku. Opravile smo intervju s patronažnima sestrama, z 
dvojčki v naši šoli smo se pogovorile, anketirale pa smo tudi nekaj sošolcev dvojčkov – ravno 
z vidika pogleda na te sošolce. Zanimalo nas je, kaj opažajo. Ugotovile smo, da imamo v OŠ 
Žiri v skoraj polovičnem deležu dvojčic, skoraj tretjina imamo par (dečka in deklico), slaba 
četrtina pa imamo dvojčkov. 
 
Učence smo vprašale, ali dvojčke/dvojčice med seboj razlikujejo. Skoraj vsi so zagotovili, da 
jih, le dva učenca od petinšestdesetih anketiranih jih med seboj ne ločita. Seveda v paru 
ločijo že dvojčka po spolu, sicer pa sošolcem in sošolkam pri ločevanju dvojčkov pomaga 
dolžina las oziroma pričeska (več kot tretjini anketiranih), dobri četrtini pri prepoznavanju 
pomaga znamenje na obrazu oziroma telesu, v manjšem deležu sledijo odgovori: gibanje 
oziroma obnašanje, oblačenje, različni glasovi. Tu pa jih je skoraj ena dvajsetina odgovorila, 
da jih čisto vedno vseeno ne ločijo.  
 
Anketirane smo nato vprašale, če menijo, da so si dvojčki po značaju podobni ali ne. Mnenja 
so skoraj v enakovrednem deležu razdeljena na pozitivno in negativno. Hkrati smo imele 
največ anketirancev iz prvega in tretjega razreda, ki pa mogoče še ne razumejo dobro 
besede značaj oziroma si tega, kaj »spada pod« značaj, ne predstavljajo najbolje. 
 
Spraševale smo tudi, če opazijo kakšno posebno vez med dvojčki, kar smo nemalokrat 
zasledile v medijih. Tudi tu je opaziti skoraj enakomeren delež med odgovoroma da in ne. 
Tisti, ki so to vez opazili, navajajo, da se dvojčka malo prepirata, se dobro razumeta in sta 
prijatelja, se veliko družita in igrata ter vedno držita skupaj. Glede na to, da so odgovori, ki to 
vez opažajo in tisti, ki je ne, skoraj enakomerno razporejeni, ne moremo ravno reči, da je to 
nekaj, kar je dvojčkom »zagotovljeno«. 
 
Anketirane smo vprašale, ali po njihovem opažanju učiteljica dvojčkom nameni več 
pozornosti (ker sta dvojčka). 94 % jih tega ni opazilo, tisti, ki so to opazili, pa pravijo, da jima 
učiteljica večkrat razloži oziroma pomaga pri učenju ali jih opozarja, če nista naredila domače 
naloge. Na podlagi tega bi lahko rekle, da učiteljice ravnajo profesionalno in skušajo do 
učencev v oddelku, ki ga poučujejo, ravnati enakovredno. 
 
Povprašale smo, ali se z dvojčki družijo. 40 % je odgovorilo, da se z njimi družijo, malo 
manjši delež se z dvojčki druži toliko kot z ostalimi sošolci, slaba četrtina pa jih je odgovorilo, 
da se z dvojčki ne družijo. Pričakovale smo, da imajo dvojčki svojevrstno »karizmo«, s katero 
privlačijo druge v svojo družbo. 
 
Sošolci so tudi označili dvojčke, in sicer so jim najpogosteje dodali naslednje karakteristike: 
sta vesela, prijazna, pogumna, radovedna, pripravljena pomagati, igriva, samostojna, 
odgovorna. Manj pa je bilo odgovorov: nagajiva, nadležna, zanimiva, sramežljiva, tepeta se. 
 
Pogovorile smo se tudi z dvojčki in dvojčicami v naši šoli. Ugotovile smo, da dvojčki/dvojčice 
navajajo, da jih ljudje najpogosteje ločujejo med seboj po vidnih znamenjih po obrazu ali 
telesu ter po laseh oziroma pričeski. Ugotavljajo, da jih okolica ne loči čisto vedno. Menijo, da 
si značajsko niso med seboj podobni in ne prepoznavajo tako imenovane posebne vezi med 
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njimi. Tisti, ki pa menijo, da so na nek način povezani, si med seboj zelo pomagajo. Trije pari 
dvojčkov so zatrdili, da so njihovi dvojčki hkrati tudi njihovi najboljši prijatelji. V družini se 
posebej o temi dvojčkov ne pogovarjajo, je pa njihove starše razveselilo in presenetilo, ko so 
izvedeli, da bodo dobili dvojčka. Sami dvojčki navajajo, da ne dobijo več pozornosti od 
učiteljev v primerjavi z ostalimi sošolci. Sebe so označili za vesele, pogumne, nasmejane in 
pripravljene pomagati. 
 
Patronažne sestre ugotavljajo, da imajo starši dvojčkov dvakratno obremenitev, ko so dvojčki 
še zelo majhni, saj se mnogokrat rodijo prezgodaj (prej, kot če je otrok samo eden). Večidel 
dneva se vrti okrog hranjenja, previjanja, preoblačenja, spanja otrok. V pomoč so tudi stari 
starši, ki pomagajo pri skrbi za starejše otroke v družini ali družinskih opravilih (kuhanje, 
pranje …). Starši se velikokrat počutijo krive, ker se ne morejo v zadovoljivi meri posvetiti 
samo enemu otroku naenkrat.  
 
Starejše dvojčke in dvojčice/trojčice smo prosile za zapis kakšnega zanimivega spomina 
doživljaja, ki se jim je zgodil kot dvojčkom. Na podlagi zapisov je videti, kako oni vidijo 
vsakdanjost. 
 
Na podlagi našega raziskovanja ugotavljamo glede naših hipotez, da nekatere držijo, 

nekatere pa ne.  

Hipoteza 1: Anketiranci dvojčke med seboj razlikujejo. Potrjena. 

Hipoteza  2: Dvojčki se enako obnašajo. Ovržena. 

Hipoteza  3: Učitelji dvojčkom namenijo več pozornosti kot ostalim v razredu. Ovržena. 

Hipoteza 4: Dvojčki večinoma čutijo tako imenovano posebno vez. Ovržena. 
 

Ugotavljamo, da se dvojčki ne obnašajo enako. To nam zatrjujejo tako dvojčki sami, 

opažanje pa z njihovim mnenjem delijo tudi sošolci.  

Tako dvojčki kot njihovi sošolci navajajo, da jim učiteljica ne nameni nič več pozornosti samo 

zato, ker so dvojčki, ampak ravno toliko kot ostalim učencem v razredu. Tako da je ta 

hipoteza ovržena. 

Naša anketa in odgovori dvojčkov nam pravijo, da o posebni vezi med večino dvojčkov ne 

moremo govoriti, saj rezultati kažejo drugače. To posebno vez nekateri prepoznavajo ali 

opazijo, večina pa jih tega ne opazi, tako da s tem lahko to hipotezo ovržemo. 
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5 ZAKLJUČEK  
 

Naloga je razkrila nekatere ugotovitve o dvojčkih, ki jih poznamo. V naši šoli OŠ Žiri se nam 
je zdelo, da opazimo kar precej dvojčkov. To je bila spodbuda za naše raziskovanje, in sicer 
bolj s sociološkega vidika oziroma kako družba, okolica »vidi« dvojčke. Raziskovanja smo se 
lotile z anketo sošolcev dvojčkov, pogovorile smo se z dvojčki naše šole, nekatere dvojčke 
smo prosile za zapis izkušnje, naredile pa smo tudi intervju s patronažnima sestrama, ki 
delujeta na Žirovskem in družine z dvojčki ob rojstvu (kot druge) obiščeta. Prišle smo do 
zanimivih ugotovitev glede na hipoteze, ki smo jih postavile. Ugotovile smo namreč, da 
skoraj vsi sošolci dvojčke med seboj razlikujejo (zelo redko jih ne), sošolci opažajo, da so si 
dvojčki med seboj različni, tako kot trdijo tudi sami zase. V medijih smo zasledile omenjanje 
t. i. posebne vezi med dvojčki, vendar smo tukaj ugotovile, da to v polovici opazijo tako 
sošolci kot dvojčki sami, zato je tu mnenje o tem res deljeno. Sošolci ugotavljajo, da se radi 
skupaj igrajo, se družijo. Učiteljica v razredu dvojčkom ne nameni več pozornosti v primerjavi 
z ostalimi učenci v razredu. Dvojčkom pa so prisodili predvsem  pozitivne značajske 
lastnosti. Patronažni sestri navajata, da je v družini zelo dobrodošla pomoč starih staršev, ko 
v družino prideta dvojčka, saj se tudi delo podvoji. Dvojčki sami se ne spominjajo prav 
posebnih dogodkov, povezanih z njihovo podobnostjo, vseeno omenijo v svojih zapisih, da 
jih je to, da jih sploh kot mlajših velikokrat niso ločili, motilo. Navajajo pa celo, da jih marsikdo 
ne pokliče po imenih, ker ni prepričan, kateri od dveh je. Naše raziskovanje se nam je zdelo 
zanimivo. Anketiranje učencev nižjih razredov je predstavljajo pravi izziv, saj jim je bilo treba 
še marsikaj razložiti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 

 

6 VIRI IN LITERATURA 
 

Hodnik, S. Položaj otroka v družini nekoč in danes. Diplomsko delo. Ljubljana: Univerza v 

Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2014. Dostopno na: http://pefprints.pef.uni-

lj.si/2282/1/SHdiploma_2014.pdf, 5. 3. 2020.  

 

K. B., Deset presenetljivih znanstvenih dokazov o dvojčkih. Dostopno na: 

https://vizita.si/pediatrija/10-presenetljivih-znanstvenih-dokazov-o-dvojckih.html, 28. 2. 2020. 

 

Ljubič, A., Mernik Merc, A., Peroša, M. Obravnava novorojenčka in dojenčka na domu. V: 

Priporočila obravnave pacientov v patronažnem varstvu za diplomirane medicinske sestre. 

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih 

sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2016, str. 35–49. 

 

Majce, V. Kako so dvojčki pripomogli k razumevanju dednosti.  Gea, 2013, str. 55–59. 

 

Pajntar, M., Novak-Antolič, Ž. Nosečnost in vodenje poroda. V Novak-Antolič, Ž. Večplodna 

nosečnost. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2004, (str. 54–59) 

 

Rojstvo, čudež življenja v medicini, fotografiji in poeziji. Prihod novorojenčka v družino. 

Ljubljana: Univerzitetni klinični center Ljubljana, 2011. 

 

Statistični urad Republike Slovenije. Podatki o rojenih v Sloveniji. Dostopno na: 

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8194, 5. 3. 2020. 

 

Šinkovec, V. Pisno sporočilo, intervju. Žiri, 2019. 

 

Trček, M. Pisno sporočilo, intervju. Žiri, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pefprints.pef.uni-lj.si/2282/1/SHdiploma_2014.pdf
http://pefprints.pef.uni-lj.si/2282/1/SHdiploma_2014.pdf
https://vizita.si/pediatrija/10-presenetljivih-znanstvenih-dokazov-o-dvojckih.html
https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8194


27 

 

7 PRILOGE  
 

Priloga 1: Vprašalnik za babico v Žireh 

 

Prebrali smo, da upada trend rojstev v Sloveniji. Zanima nas, koliko od 39 živorojenih otrok, 

registriranih v Občini Žiri, je dvojčkov? Kakšna je statistika/trend dvojčkov v zadnjih letih/od 

kadar imate podatke? 

 

 

Kako vi kot babica gledate na nego in skrb za dvojčke? 

 

 

S katerimi izzivi se po vašem opažanju soočijo starši dvojčkov? 

 

 

Ali imate na oskrbovanje dvojčkov kakšen zanimiv spomin/anekdoto? Ali ga lahko delite z 

nami? 

 

 

Ali tudi kasneje spremljate kot sokrajanka življenje dvojčkov/otrok, za katere ste kot 

babica/patronažna sestra skrbeli? Zakaj? 
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Priloga 2: Vprašanja za anketo – sošolci dvojčkov 

 

Sošolca dvojčka sta:  a) deklici  b) dečka  c) deklica in deček 

Če si odgovoril a ali b – ali ju ločiš po videzu? DA NE 

 

Kako ju ločiš? 

a) Po dolžini las ali frizuri. 

b) Po oblačenju. 

c) Po znamenju na obrazu/telesu. 

d) Po glasu. 

e) Po obnašanju/gibanju telesa. 

f) Drugo: _____________________ 

g) Ju ne ločim vedno.  

 

Ali se ti zdi, da sta dvojčka značajsko podobna? DA NE 

 

Ali opaziš tako imenovano »posebno vez« med dvojčkoma? DA NE 

 

Ali jima po tvojem mnenju učitelj(ica) nameni več pozornosti kot ostalim sošolcem?  

DA NE 

Če si odgovoril z DA, napiši po čem se to vidi. 

______________________________________ 

Ali se z dvojčkoma družiš?  DA NE 

 

Opiši dvojčka v razredu tako, da izbereš besede spodaj. 

IGRIVA PRIJAZNA  PRIPRAVLJENA POMAGATI RADOVEDNA 

VESELA SAMOSTOJNA ODGOVORNA POGUMNA 

Dopiši njuno lastnost: ______________________ 
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Priloga 3: Vprašanja za anketo – dvojčki 

 

Smo Anja, Špela in Lara in opravljamo raziskovalno nalogo o dvojčkih. Prosimo vas, da si 

vzamete nekaj časa in izpolnite anketo. Hvala. 

 

Razred:__________  

 

1. Dvojčka sva:  a) enojajčna        b) dvojajčna   c) ne vem 

 

2. Dvojčka sva:  a) deklici  b) dečka  c) deklica in deček 

 

3. Če sta dva dečka ali dve deklici, kako vaju najhitreje ločijo sošolci? 

 

a) Po dolžini las ali frizuri. 

b) Po oblačenju. 

c) Po znamenju na obrazu/telesu. 

d) Po glasu. 

e) Po obnašanju/gibanju telesa. 

f) Drugo: _____________________ 

g) Naju ne ločijo vedno.  

 

4. Kako vaju ločijo starši? 

 

a) Po dolžini las ali frizuri. 

b) Po oblačenju. 

c) Po znamenju na obrazu/telesu. 

d) Po glasu. 

e) Po obnašanju/gibanju telesa. 

f) Drugo: _____________________ 

 

5. Kako vaju loči okolica (stari starši, sosedje idr.)? 

 

a) Po dolžini las ali frizuri. 

b) Po oblačenju. 

c) Po znamenju na obrazu/telesu. 

d) Po glasu. 

e) Po obnašanju/gibanju telesa. 

f) Drugo: _____________________ 

g) Naju ne ločijo vedno. 

 

 

6. Ali se ti zdi, da sta si z bratom/s sestro značajsko podobna? DA NE 

 

7. Ali opaziš tako imenovano »posebno vez« med vama? DA NE 
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V kateri obliki? 

______________________________________________________________ 

 

8. Ali je tvoj dvojček/tvoja dvojčica tudi tvoj najboljši prijatelj/najboljša prijateljica?  

   DA           NE 

 

9. Ali imata skupne najboljše prijatelje ali vsak svoje?  

  

SKUPNE VSAK SVOJE                      DELOMA SKUPNE 

 

10. Ali ste se kot družina udeležili kakšnega srečanja družin z dvojčki? DA NE 

 

11. Ali imate družinske prijatelje, ki imajo tudi dvojčke?  DA NE 

 

12. Ali se doma posebej o tem pogovarjate? DA NE 

 

13. Ali so vama starši povedali, kako so sprejeli novico, da bodo imeli dvojčka ali pa mogoče 

s kakšnim težavami so se srečevali, ko ste bili še mlajši? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

14. Ali vama po tvojem mnenju učitelj(ica) nameni več pozornosti kot ostalim sošolcem?

  

DA NE 

 

Če si odgovoril z DA, napiši po čem se to vidi. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

15. Opiši vaju tako, da izbereš besede spodaj. 

 

IGRIVA PRIJAZNA  PRIPRAVLJENA POMAGATI RADOVEDNA 

VESELA SAMOSTOJNA ODGOVORNA POGUMNA 

 

Dopiši še drugo vajino lastnost: ______________________  

 

16. Nam lahko zaupaš še kakšno zanimivost. 

 

 


