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Povzetek  

V diplomskem delu je opisana kratka zgodovina teorije množic. Predstavljen je Georg 

Cantor, začetnik teorije, ter ostali matematiki, ki so kakorkoli povezani s to temo. Namen 

diplomskega dela je raziskati uvajanje teorije množic v šolstvo pri nas in v tujini, saj se je z 

uvajanjem teorije množic v šolah pojavila t. i. »nova matematika«. Podani so učni načrti od 

začetka uvajanja teorije množic v šolo pa vse do danes. Obravnavana je tudi teorija množic, 

ki je primerna za osnovno šolo, nekaj snovi je tudi za srednje šole in fakultete. Dotakne pa 

se tudi logike, ki je bistveno povezana s teorijo množic. 

Ključne besede: teorija množic, »nova matematika«, Georg Cantor, presek, unija,    

razlika, komplement, podmnožica, par, Vennovi diagrami. 

Abstracts – Set theory in mathematics curriculum 

In my graduation thesis I described  the history of the set theory. The beginners of this 

theory are different mathematicians, along with Georg Cantor, whom we described. The 

goal for this graduation thesis was to explore the introduction of set theory in school, here 

as well as abroad, because with this theory we witnessed the arrival of the so called »new 

math«. All the plans for study from the beginning are given, mainly for primary school, but 

also some for high school and college. A part that is linked with this theory is also logic, 

that is why we talk of it as well. 

Keyword: set theory, »new math«, Georg Cantor, intersection, union, complement, subset, 

ordered pair, Venn diagram. 
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1 UVOD 

Beseda množica v vsakdanjem življenju pomeni marsikaj, npr. množica ljudi, množica 

živali, množica besed ... Poleg tega uporabljamo za več stvari, zbranih skupaj, različne 

besede, kot so jata, trop, gruča, oddelek, zbirka, kolona ... V matematiki pa uporabljamo 

samo besedo množica, ki ima več pomenov. Vse matematične množice so sestavljene iz 

elementov, ki so med seboj vedno različni, vendar jih mora združevati značilna ali skupna 

lastnost. Množice v matematiki imajo lahko neskončno in končno število elementov ali pa 

nobenega elementa, slednjim rečemo prazna množica. 

V šolah v preteklosti niso obravnavali teorije množic. Z njenim pojavom se je v 

matematiki marsikaj spremenilo. Te spremembe so raziskane v diplomskem delu. 

Teorija množic je dala marsikateremu matematiku veliko misliti. Njen začetnik  je bil 

Georg Cantor, ki se je veliko svojega časa ukvarjal prav s teorijo množic, zato je v 

diplomskem delu na kratko predstavljeno njegovo delo v povezavi z omenjeno teorijo. 

Njegovo delo pa je nadaljevalo veliko drugih znanih matematikov.  

V diplomskem delu lahko v tretjem poglavju vidimo, da si množice različni ljudje 

razlagajo na različne načine, saj ni osnovne definicije, kaj so množice. 

V nadaljevanju je opisano, da se je s pojavom »nove matematike«, izraz opisuje 

spremembe v matematiki v povezavi s teorijo množic, v šolah spremenilo njeno 

poučevanje, ki ni več temeljilo le na golem računanju. Predstavljeno je uvajanje teorije 

množic v šole pri nas in v tujini. Sledijo učni načrti v povezavi s teorijo množic, od začetka 

pojavljanja teorije množic do danes, ter predstavitev teorije množic, ki je primerna za 

poučevanje v osnovni šoli, in nekaj snovi tudi za višje in visoke šole. 

Predstavljene so množice na splošno, operacije med množicami, računanje z množicami, 

preslikave množic, povezave med operacijami z množicami in operacijami s števili. Na 

kratko pa je predstavljena tudi logika, ki je bistveno povezana s teorijo množic. 

Na koncu je še na kratko omenjeno podajanje teorije množic v srednjih šolah in na 

fakultetah, predstavljen je tudi predmet Teorija množic z matematično logiko, ki sem ga 

sama poslušala v 4. letniku študija na Pedagoški fakulteti.  
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2 KRATKA ZGODOVINA TEORIJE MNOŽIC 

V zgodovini matematike lahko izpostavimo tri ključne mejnike, ki so pomembno vplivali 

na njen razvoj: Evklidova sinteza grškega matematičnega znanja (okrog 300 pr. n. š.), 

iznajdba infinitezimalnega računa in pojma funkcije (okrog leta 1700 n. š.) ter teorija 

množic (konec 19. stoletja) (Dolenc, 2004). 

Teorija množic je veja matematike, ki proučuje lastnosti množic in relacije med njimi. Je 

zelo pomembna za matematiko in je ena od temeljev sodobne matematike, saj je na podlagi 

teorije množic zgrajena vsa sodobna matematika. Hitro je prodrla na večino področij 

sodobne matematike, ne samo s svojo simboliko in terminologijo, temveč tudi s svojimi, 

pogosto značilnimi, novimi metodami. Nikoli pa se tudi ni rešila kritike (Devidé, 1984, str. 

160). 

Jezik teorije množic se uporablja pri večini matematičnih vej. Z množicami je matematični 

jezik bolj preprost, čist in jasen. 

Nauk o množicah je bil včasih posebna veja matematike kot mnoge druge matematične 

teorije. Dandanes pa kaže nauk o množicah tako splošne in temeljne poteze, da večina 

matematikov v njem vidi temelj svoje znanosti. Izdelali so ga kot najobsežnejšo panogo 

matematike. Danes je teorija množic skupna osnova vseh sodobnih matematičnih teorij kot 

tudi pomembno orodje, natančna delovna priprava na področjih, kjer se uporablja 

matematika. Skoraj si ne moremo več misliti sodobnega razlaganja velikega števila 

klasičnih in modernih matematičnih disciplin, ki ne bi uporabljale vsaj deloma aparat 

teorije množic (Fuchs, 1975, str. 28). 

Z množicami dobimo celoten pogled na vse mogoče strukture, omogočajo opazovanje in 

preučevanje raznih neskončnosti ... So tako splošne, da jih je mogoče uporabiti povsod in 

ne samo v matematiki. Obstaja prepričanje, da je mogoče, logično rečeno, vso sodobno 

matematiko izpeljati iz enega vira – teorije množic. 

Poleg tega je teorija množic bistveno povezana z matematično logiko, saj so se takratni 

matematiki, ki so se ukvarjali z matematično analizo logike, opirali predvsem na teorijo 

množic, ki jo je konec 19. stoletja ustvarjal nemški matematik Georg Cantor.  
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Prav Cantor velja za utemeljitelja teorije množic, čeprav so pravi pomen pojmov, ki jih je 

vpeljal, spoznali šele kasneje. Takrat je pretresel ves matematični svet s svojim ohlapno 

opredeljenim pojmom množic, ki je pripeljal do logičnega protislovja. 

Matematiki označujejo datum 7. 12. 1873 za rojstni datum teorije množic. S tem datumom 

je označeno pismo, v katerem je Cantor sporočil prijatelju Dedekindu, da je z množicami 

dokazal, da je realnih števil več kot naravnih.  

Pojmi teorije množic so v celoti vključeni v učni sistem šol po svetu. Osnovna dejstva, 

operacije, relacije med množicami, Euler-Vennovi diagrami in Hassejevi diagrami se 

poučujejo v osnovnih šolah. Pojma neskončnost in kardinalnost sta standardni del 

dodiplomskega univerzitetnega študija. 

V novejšem času je ta teorija svoj zmagoslavni pohod s področij matematike razširila na 

srednje in osnovne šole in celo v otroške vrtce. Pravijo, da na njej sloni vsa »nova 

matematika«. Skozi zgodovino se je učna snov na osnovi teorije množic v osnovni šoli 

spreminjala. Začetki pojavljanja teorije množic v osnovnih šolah po svetu segajo v drugo 

polovico 20. stoletja (Devidé, 1984, str. 160).                                                   

V Sloveniji se teorija množic kot učna snov v osnovni šoli začne pojavljati v začetku 70. 

let 20. stoletja.  

V teoriji množic se še vedno najdejo vprašanja, na katera matematiki ne morejo odgovoriti. 

Matematično logiko in teorijo množic štejemo med novejša področja matematike. 
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2.1 Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor  

Nemški matematik Georg Cantor, ki se je rodil 3. marca 1845 in umrl 6. januarja 1918, je 

znan predvsem kot oče teorije množic, ki je postala pomembna teorija v matematiki. S to 

teorijo je ustvaril popolnoma novo področje matematičnega raziskovanja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Našo znanost je obogatil z osnovnimi koncepti, z globokimi rezultati, z mnogimi 

teorijami … Njegova ideja je bila, da bi zgradili celotno matematiko na osnovi teorije 

množic. 

Njegovo znamenito delo »Mengenlehre« je nastajalo v letih 1874–1895. To je bilo izredno 

revolucionarno delo, ki je prineslo popolnoma nov pristop v matematiki.  

Veliko pametnih in zelo izobraženih ljudi je nasprotovalo novemu razmišljanju. Nekateri 

pa so teorijo sprejeli z navdušenjem. 

V matematiko je uvedel pojem množice. Menil je, da je množica skupek določenih 

predmetov, ki jih zaznamo ali si jih zamislimo in jih obravnavamo kot celoto. Množice so 

lahko končne ali neskončne. Predvsem s slednjimi ni imel miru. Pojem množice z 

neskončno veliko elementi je Cantorju postal predmet posebne temeljne panoge 

matematike. 

Poleg tega je pokazal, da realnih števil oziroma točk na premici ni mogoče prešteti z 

naravnimi števili. Moč množice realnih števil je imenoval moč kontinuuma.              

Slika 1: Georg Cantor   
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Čeprav je naravnih števil neskončno, lahko vseeno pokažemo, da se preštevanje realnih 

števil nikoli ne izide. Ko je ugotovil, da je realnih števil več kot naravnih, se je vprašal, ali 

obstaja še kaka neskončna množica, ki bi bila po moči večja od množice naravnih števil in 

manjša od množice realnih števil. Domneval je, da take množice ni, vendar tega ni znal 

dokazati. 

Najbolj ga je zanimalo vprašanje, katerih števil je več, naravnih ali realnih. 

Cantorju je njegova teorija, zlasti pojmovanje neskončnosti, prinesla veliko nasprotnikov 

in veliko zagovornikov. Zaradi nje je med matematiki 19. stoletja nastal razkol. 

Cantorjevo teorijo je odklonil tudi njegov učitelj z berlinske univerze Leopold Kronecker 

in mu preprečil, da bi postal profesor na tej univerzi. 

Znan je Cantorjev rek: »Bistvo matematike je v njeni svobodi.« 

Postavlja se vprašanje, ali je Cantor hkrati z »novo deželo« osnoval morda tudi »raj 

matematičnega pouka«, iz katerega ne bo mogoče nikogar več pregnati. 

2.2 Ostali matematiki v povezavi z množicami 

Navedimo nekaj pomembnih matematikov, ki so veliko svojega dela posvetili teoriji 

množic. 

Ernst Zermelo (1908–1953), nemški matematik, njegovo pomembno delo: Raziskave o 

temeljih nauka o množicah, aksiomatiziral je teorijo množic, sistematiziral je teorijo 

neskončnih množic s pomočjo sistema aksiomov.  

»Nauk o množicah je tista veja matematike, ki ji pripada naloga matematično raziskovati 

temeljne pojme števila, urejenosti in funkcije v njihovi prvotni enostavnosti in tako razviti 

logične temelje celotne aritmetike in analitike; je potemtakem nepogrešljiv sestavni del 

matematične znanosti.« 

Bertrand Russell (1872–1970), angleški matematik in filozof ter Nobelov nagrajenec za 

literaturo, je leta 1901 dejal: »Cantorjevo odkritje je eden največjih dosežkov 19. stoletja.« 
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David Hilbert je menil, da je teorija množic ena najlepših uresničitev človeške dejavnosti 

na področju čistega razuma in dodal: 

»Nihče nas ne bo mogel izgnati iz raja, ki nam ga je ustvaril Cantor.« 

»Cantorjeva teorija je najčudovitejši sad matematičnega duha in nasploh ena največjih 

stvaritev čisto razumske človeške tvornosti.« 

Nicolas Bourbaki je psevdonim za skupino mladih francoskih matematikov v 30. letih 20. 

stoletja. Ime Bourbaki se pojavlja med najvplivnejšimi matematiki tistega časa. Skupina 

profesorjev matematike se je zbrala, da bi naredili temeljito reformo za univerzitetni 

program matematike. S tem so na novo postavili temelje celotne moderne matematike, ki 

je močno vplivala na mnoge generacije matematikov. Spremenilo se je poučevanje 

matematike vse od osnovne šole do univerze. Prav oni naj bi bili zaslužni za reformo in 

vpeljavo »nove matematike«. 

Ko so začeli s prenovo učbenikov, so se dogovorili, da bodo vse odločitve sprejemali 

soglasno in da bodo poskušali pristopiti k matematiki čim bolj abstraktno, pri čemer si 

bodo pomagali predvsem s teorijo množic. 

Prva knjiga, ki so jo izdali, je obravnavala teorijo množic. 

Nikolaj Nikolajevič Luzin (1883–1950), ruski matematik, je leta 1921 raziskoval operacije 

na množicah. Jeseni leta 1922 je končal delo o teoriji operacij na množicah, ki so ga 

natisnili leta 1928. 

»Elementi množic so lahko vsi mogoči predmeti: besede, atomi, števila, funkcije, točke, 

koti ...« 

Bernard Bolzano (1781–1848) je bil češko-nemški matematik. Njegovo delo je vplivalo na 

Cantorjev razvoj teorije množic v matematiki. 

Neki manj znani matematik Barel je dejal: 

»Množica je tako preprost pojem, vzet iz vsakdanjega življenja in prenesen v matematiko, 

da ga ni treba spravljati v kaj bolj preprostega.« 

Leopold Kronecker (1823–1891) je bil nemški matematik, ki se je veliko ukvarjal s teorijo 

števil in algebro. Bil je velik nasprotnik Georga Cantorja. 
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Na teorijo množic je gledal kot na vrsto matematičnega brezumja. Nenehno je poudarjal, 

da matematika pod Cantorjevim vodstvom divja v norišnico. Ironija usode je bila, da je 

Cantor kasneje zaradi njegovih prizadevanj zares pristal v norišnici. 

Strastno je bil predan lastni ideji, kaj je prava matematika. Ostro je napadal pozitivno 

teorijo neskončnosti in njenega avtorja z vsemi sredstvi, ki so mu bila na razpolago. 

René Thom (1923–2002), znani francoski matematik, je dejal: »Vsakdo uporablja teorijo 

množic od trenutka, ko začne živeti, ne da bi se tega zavedal.« 

George Boole (1815–1864), angleški matematik, je razvil poseben način računanja z 

množicami že sredi 19. stoletja. S tem mislimo na Boolovo algebro. 

Z. P. Dienes je bil profesor, ki je bil znan predvsem kot najuspešnejši »misijonar« na 

področju nove šolske matematike. 

Zoltán Pál Dienes (1916–), madžarski matematik, ki se je ukvarjal predvsem z 

izobraževanjem matematike majhnih otrok. Zelo je znan od »nove matematike« naprej, 

podpira pristop učenja matematike preko igre, plesa, pesmi, saj meni, da je tak pristop 

otrokom bolj zanimiv. 
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3 RAZLIČNE RAZLAGE MNOŽIC 

Oglejmo si nekaj zanimivih izjav, kaj je množica. 

• Množica je poljubna skupina elementov.        

(http://www2.arnes.si/~mpavle1/mp/mnozice.html) 

• Množica je v matematiki skupina namišljenih (abstraktnih) ali stvarnih 

(konkretnih) reči. Te reči imenujemo elementi in jih med seboj ločimo. 

Medsebojne odnose (relacije), strukture in medsebojne preslikave množic 

preučuje teorija množic. (http://sl.wikipedia.org/wiki/Mno%C5%BEica) 

• Množica je vsaka strnitev M določenih raznoterih predmetov m našega nazornega 

ali miselnega sveta (ki jih imenujemo »elementi« množice M) v celoto (Cantor). 

• Množica je skupina reči, ki imajo kako skupno lastnost. Te reči imenujemo 

elementi množice. Množica je določena, če poznamo vse njene elemente, ki jih 

zato lahko naštejemo, in pravilo, po katerem dobimo njene elemente (učbenik 

LINEA za 1. letnik gimnazije (2001)). 

• Množica je združitev nekih med seboj različnih predmetov gledanja ali mišljenja 

v celoto (Cantor). 

• Množica je sestavljena, kakor si že bodi. Vzamemo nekaj predmetov in samo 

rečemo – to je množica (Barel). 

• Rečemo lahko, da je množica vsaka skupina. Bistvo je v tem, da gledamo na 

skupino kot na en sam predmet, ki mu pripišemo lasten obstoj. Najboljša kontrola 

pri oblikovanju množic je pravilno ukvarjanje z raznoterimi predmeti (Cantor). 
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4 MATEMATIKA: MNOGO VEČ KOT GOLO RAČUNANJE 

Nova matematika je v drugi polovici 20. stoletja povsod po svetu otroke začela spoznavati 

s svetom števil in enačb skozi teorijo množic. 

Množice ali »nova matematika«, kot so takrat poimenovali to vejo matematike, so dale 

veliko misliti strokovnjakom s področja poučevanja matematike. V šolah po svetu so se 

učenci dan za dnem borili z odvečnim računanjem malo važnih računskih nalog. 

Matematične naloge so že mnogo rodov nazaj strašile starše in otroke v šoli ter doma. 

Marsikdo se je vprašal, koliko sploh ima to zveze z matematiko. Kasneje so videli, da sta 

računanje in matematika dve v osnovi različni stvari (Fuchs, 1975, str. 7–8). Odločili so se 

za reformo matematičnega pouka. S tem so upali, da bo »nova matematika« naredila več 

zadovoljstva kot nekdanje dolgočasno računanje. Niso pa hoteli prestrašiti staršev in otrok, 

da bo »nova matematika« težja od »stare«. Zgodilo se je ravno nasprotno, saj je marsikaj 

postalo bolj pregledno, bolj otipljivo in bolj logično (Fuchs, 1975, str. 17). 

Matematiki pravijo, da je zaradi množic matematični jezik bolj preprost, čist in jasen, da se 

zdaj, ko poznajo množice, lahko natančneje izražajo, da z množicami dobivajo celoten 

pogled na vse mogoče strukture, da so množice med temelji sodobne matematike, da so 

tako splošne in pripravne, da jih je mogoče povsod uporabiti, da omogočajo opazovanje in 

preučevanje raznih neskončnosti … »Jezik množic« uporabljajo matematiki vsega sveta  

podobno (Fuchs, 1975, str. 66). 

V knjigi »Oh, ta matematika« iz leta 1984 avtor Zlatko Šporer začne poglavje o množicah 

z vprašanjem: »Kakšna je sploh današnja matematika? Učijo se samo o nekakšnih 

množicah. Kamor se obrneš, samo množica in množica. Samo mučijo uboge otroke. Tudi 

mi smo svoj čas hodili v šolo in jo končali, pa se nismo učili o nikakršnih množicah. In, 

nam mogoče kaj manjka?« Omeni tudi, da verjame matematikom, ki pravijo, da si 

današnje matematike sploh ni mogoče misliti brez množic … V tej knjigi avtor v 

nadaljevanju predstavi množice na bolj duhomoren način, tako da branje pritegne 

marsikaterega bralca. 

 

 

 



10 

 

Slika 2: Ploščice         

4.1 Začetki uvajanja množic v šolo 

Zaradi dinamičnega razvoja matematične znanosti je v drugi polovici 20. stoletja prišlo do 

sprememb v poučevanju matematike. Te spremembe so zajele Ameriko, zahodno in 

vzhodno Evropo. V mnogih deželah so se že v otroških vrtcih igrali »novo matematiko« 

(Tomić, 1971). 

Iz spoznav otroškega izkustvenega sveta je bilo treba pripraviti možnost, da se bodo 

seznanjali z množicami in njihovimi elementi. Pri tem se bodo lahko igrali množice že pet 

do šestletni otroci s svojimi običajnimi igračami. Tako se igraje učijo sestavljati 

najrazličnejše reči v množice. Pri tej dejavnosti seveda ni potrebno, da bi otroci pridno, pri 

miru sedeli. Igranje z množicami se mora začeti s svobodo aktivnosti pri ravnanju s 

predmeti in besedami. 

Zelo koristne za učenje so t. i. škatle s ploščicami, ki so jih pripravili in preizkusili 

strokovnjaki. Ploščice imajo štiri spremenljivke: velikost, višino, barvo in obliko. V škatli 

je torej skupaj 48 ploščic.  

 

 

 

 

 

 

Vse igre s konkretnimi ploščicami se lahko igrajo z dvema obročema, ki sta uporabna za 

zanki množic. 

Za polaganje Vennovih diagramov so ploščice idealna igrača. Otroci lahko z njimi 

oblikujejo presečne, združene in preostale množice. 

Učenje teoretičnih simbolov množic gre lahko složno z igro množic. Že davno je ovržena 

zabloda, da morajo otroci najprej odlično brati in pisati, da bi mogli brezhibno ravnati s 

simboli. Otroci se naučijo ravnati s takimi znaki prav tako brezskrbno, kakor delati z 

elementi v Vennovih diagramih, katerih zanke so narisane ali položene z obroči. 
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Staro prazno vero, da je matematična »forma« le »suh« skelet brez krvi, so prepričljivo 

ovrgli z »učnimi igrami« modernega pouka matematike. 

Ob koncu leta 1960 so bile osnovne zamisli teorije števil uvedene v šolski pouk. Posebej 

temeljito se je spremenilo učenje računanja v prvih razredih osnovne šole. Računanje je 

zdaj postalo del pouka matematike. 

Pojem množice so začeli delno pretirano uporabljati, kar so kmalu omilili. 

V 70. letih je bilo pri uvajanju teorije množic v šolo porabljeno veliko časa, zaradi tega so 

drastično padla tista vedenja računstva, ki jih lahko da samo trdo delo in vaja v šoli. Takrat 

se je razširila krilatica, da zadostuje razumeti, pa že znaš narediti. 

Po letih uporabe »nove matematike« v šolah so ugotovili, da novi pouk matematike zbuja 

brez primere več veselja kot stari. Ugotovili so, da matematična dejavnost za šolsko rabo 

še zdaleč ni tako težka, kot so jo pred tem radi prikazovali.  

Sodobni pouk matematike je postal dostopen vsem tistim, ki jih veseli disciplinirano 

mišljenje, ki napreduje korak za korakom. Po starem temelji matematika na računskem 

drilu in na memoriranju formul, po novem pa je v ospredju razumevanje matematičnih 

procesov (Uršič, 1970). Kdor se zna naučiti formule brez misli in razumevanja, stori škodo 

tej znanosti, ki je polna fantazije. V času malih in velikih strojev je postalo spretno 

računanje na pamet nepotrebno razkošje. Sploh pa je samo številčno računanje le še ozko 

področje celotnega območja nove matematike (Fuchs, 1975, str. 20–22). 

Stara ura računstva je kmalu postala stvar preteklosti. Svet nove matematike se v osnovi 

razlikuje od nekdanjih hladnih soban za mehanično urjenje računskih spretnosti. Dandanes 

je učenje matematike lahko v veselje vsem. 

Matematična dejavnost in mišljenje sta postala v stoletju nove matematike človeška 

aktivnost, ki jo lahko začnemo uriti že v otroškem vrtcu. 

Pri sodobnem pouku matematike gre v prvi vrsti za matematično razumevanje. Nesmiselno 

je, če se otrok uči računati, ne da bi pri tem doumel, zakaj se dela tako in ne drugače.  Pred 

leti so se učenci učili poštevanko in štiri računske operacije ter računati z merami, utežmi 

in denarjem. Učenec, ki se uči matematike po novem, pa se uči spoznavati različne 

številske sestave, opazovati skladnost in simetrijo, sestavljati množice, ocenjevati in 

reševati statistične probleme. 
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Urediti so morali nadaljnje izobraževanje za učitelje v matematiki. Spoznali so, da  je bilo 

nujno, da se uredi ustrezno nadaljnje izobraževanje staršev. Z leti se je pokazalo, da je bilo 

veliko staršev, ki jih je močno zanimal nov izkustveni svet svojih otrok, želeli so biti 

deležni novega znanja, ki so ga v šoli posredovali njihovim otrokom.  

Temeljni matematični objekti so števila in točke, matematiki pa jih danes preučujejo tako, 

da opazujejo razne množice števil, množice točk, množice funkcij, množice vektorjev … 

Pri uvajanju v šole (ne samo pri nas, bolj ali manj povsod po svetu, kjer so »jajčaste« 

sličice v barvah preplavile učbenike) so pretiravali (Devidé, 1984, str. 160). 

Pogosto pozabljajo, da  je tisti del teorije množic, ki ga lahko z uspehom uporabljajo v 

osemletni šoli, zelo elementaren, da pa za bolj razvita področja te teorije ne prihaja v 

poštev, da bi jih mogel usvojiti povprečen otrok v starosti deset do štirinajst let (Devidé, 

1984, str. 160). 

Teorija množic se je razvila v eno najbogatejših matematičnih disciplin, ki je bila nekaj 

desetletij v središču pozornosti matematične ustvarjalnosti (Devidé, 1984, str. 160). 

Tvorbo »množica« štejemo danes za nedefiniran osnovni pojem – vsaj v matematični 

vsakdanjosti: namesto da vprašamo, kaj je množica, vprašajmo raje, kako lahko vpeljemo v 

matematiko tvorbe, kot so množice, ne da bi pri tem prišlo do protislovij. Številnim takim 

in podobnim težavam se lahko izognemo, če omejimo teoretično obravnavanje množic 

najprej na množice s končno mnogo elementov. Te končne množice imajo pomembno 

vlogo predvsem pri matematičnem pouku v osnovni šoli (Fuchs, 1975, str. 67). 

Ukvarjanje z matematiko je človeška dejavnost, pomembna in nujna – toda res človeška in 

ne dialog z nadnaravnimi bitji. »Nova matematika«, ki je po besedah Brouwerja bolj 

dejavnost kot pa uk, se spreminja v metodah in predmetih, tako kot se spreminja obličje 

našega planeta. 

Obe stališči morate imeti pred očmi, kadar se čudite, da se vaši otroci učijo v današnji šoli 

čisto drugačne matematike, kot ste se je učili vi v včerajšnji šoli. Bežno ste morda že imeli 

opraviti z marsikaterim področjem problemov moderne matematike, ko ste se kratkočasili 

z reševanjem miselnih nalog in z igrami potrpežljivosti. 
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Številske lastnosti množic, njihovo moč, uporabljamo dandanes pri matematičnem pouku, 

da bi vpeljali naravna števila, ki so postavljena na temelj teorije množic. Naravna števila 

smo torej povezali z naukom o množicah. 

Od številskih lastnosti do naravnih števil, od združitve disjunktnih množic do seštevanja 

teh števil – to so na kratko povzete misli o dosedanjem preudarjanju o novem pouku 

matematike v osnovni šoli. 

Očitno je, da rabijo otroci več časa kot nekoč, da bi mogli zanesljivo seštevati petmestna 

števila. Zato pa bodo prav gotovo pokazali mnogo več razumevanja za stvari, ki jih morajo 

delati. Za te otroke matematična dejavnost niso zgolj mehanično naguljene računske 

spretnosti pri ravnanju s števili. Učijo se pri igri in odkrivajo zveze, ki se jih danes še 

mnogi odrasli ne zavedajo. 

Računati z velikimi števili, to zmorejo danes računski stroji in računalniki mnogo 

zanesljiveje in hitreje od ljudi. Matematično umsko delo nima skoraj nič opraviti z 

računanjem na pamet. Le polagoma se ta odnos do matematike uveljavlja tudi v osnovnih 

šolah. 

Pet do desetletni otroci morejo in morajo danes, v razmerah igranja in učenja obenem, 

odkriti pomembna dejanska stanja moderne matematike, pri tem pa imajo poglavitno vlogo 

števila. 

Teorija množic je potrebna in koristna. Njeno uporabljanje pri pouku pa bi bilo potrebno 

spraviti v prave meje – po eni strani je treba zavreči predsodek, da se da na njeni podlagi 

zgraditi vsa matematika, po drugi strani pa ne smemo pozabiti, da bo velika večina dijakov, 

ko odraste v vsakdanjem življenju, še naprej potrebovala tudi temeljno matematično znanje, 

potrebno njihovim staršem (Devidé, 1984, str. 160).  
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4.2 Uvajanje »nove matematike« po svetu 

Nauk o množicah v otroškem vrtcu končno ni več stvar daljne prihodnosti: tako je že na 

vseh koncih in krajih našega planeta, med Novo Gvinejo in Veliko Britanijo, med 

Madžarsko in Avstralijo. Ta novi način, delati novo matematiko, očitno otroke bolj veseli 

kot nekdanja običajna ura iz računstva (Fuchs, 1975, str. 20). 

Francija 

V Franciji so v šole uvedli poskus z novo matematiko v šolskem letu 1968/69, in sicer v 50 

oddelkih 1. razreda. V nadaljnjih letih pa so te poskuse uvedli še v višje razrede. Učni načrt 

se ni bistveno spremenil, dodali pa so 1. poglavje z naslovom Relacije, kjer je bi poudarek 

na množicah in relacijah med njimi (Kvaternik, 1970). 

Madžarska 

Na Madžarskem so s poukom moderne matematike, ki izhaja iz teorije množic, začeli pred 

nami. 

Danska 

Na Danskem so straši priznali, da svojim otrokom iz nižjih razredov osnovne šole niso 

sposobni pomagati pri domačih nalogah. Niti učenci niti starši niso razumeli novih smernic 

za pouk računstva, ki jih je predaval učitelj. Zato se je sedem očetov in pet mater odločilo 

za poseben tečaj, opravilo zaključni izpit in potem so bili spet vsi srečni, ker so lahko spet 

pomagali svojim otrokom pri domačih nalogah (Fuchs, 1975, str. 10). 

S podobnimi problemi, predvsem kar zadeva pouk računstva, so se takrat srečevali starši 

pri nas, v Nemčiji, Italiji, Belgiji, Španiji in na Finskem, Madžarskem, Švedskem, 

Japonskem (Fuchs, 1975, str. 10). 

Nemčija 

V Nemčiji je leta 1974 izšel članek z zanimivim naslovom »Mengenlehre: 3+5=5+3«, kjer 

se avtor ukvarja z »novo matematiko« oziroma pojavom teorije množic v osnovnih šolah. 

Članek ponuja z uvodnim stavkom pomoč matematikom in zdravnikom žaljivih staršev v 

boju proti teoriji množic. Starši niso več znali pomagati svojim otrokom pri domačih 

nalogah, zato so na pomoč klicali učitelje. V šolah so začeli pri pouku matematike slediti 

knjigi avtorjev Neunzig in Sorger z naslovom »Wir lernen Mathematik« v prvih štirih 
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razredih osnovne šole. Vsi Nemci, ne glede na stopnjo izobraženosti, so se uprli šolskemu 

predmetu, ki so mu rekli »nova matematika«.  

V Nemčiji je do prenove pouka matematike najprej prišlo na srednjih šolah. Vse to se je 

zgodilo, ne da bi izven šole sploh kdo to opazil. Javnost se je razburila šele ob prenovi 

matematike v osnovni šoli. Leta 1968 so s strani nemškega ministrstva za šolstvo sprejeli 

načrt, da se bo v osnovni šoli po novem učila teorija množic, da je sodobna matematika 

primerna za osnovne šole, saj naj bi šlo za spremembo, ki so jo potrdili tudi psihologi in 

pedagogi. Kmalu so ugotovili, da obstajajo učenci, ki se celo leto učijo o sodobni 

matematiki, na koncu pa ne vedo točno, kaj je to število, kaj šele, da bi znali kaj izračunati. 

Celo starši so morali obiskovati razne tečaje ali si kupovati knjige, da so se lahko učili o 

»novi matematiki«, saj jih njihovi otroci niso mogli zaprositi za pomoč pri domačih 

nalogah, ker oni tega preprosto niso znali. Mame so se pritoževale, da njihovi otroci 

zbolevajo za zvišano temperaturo, bolečinami v trebuhu in glavoboli, ki jih povzroča 

prezahtevna tema. Tudi zdravniki so opozarjali na posledice, saj naj bi po njihovem 

mnenju bila teorija množic domnevno kriva za disleksijo. Starši in zdravniki so se 

»bojevali« s šolskim ministrstvom. 

Teorija množic, ki se izvaja v osnovnih šolah in bi se v šolo morala uvajati postopoma, se 

bistveno razlikuje od teorije množic, ki se jo poučuje na univerzah. Kljub temu se otroci 

učijo stvari, ki so bile do nedavnega mišljene za višje šole. Teorija množic je le del 

sodobne matematike in velja kot prva teorija matematike, ki zagotavlja dokaj obsežno 

opredelitev števila, sledijo ji še geometrija, logika … Slikovno pridobivanje znanja naj bi 

bilo otrokom bližje kot pisno. V Bauersfeldu so naredili velik eksperiment, ki je potekal 4 

leta v Frankfurtu. Razrede so razdelili v dve skupini, v eni so poučevali matematiko po 

tradicionalnem pouku, v drugem po sodobnem načinu. V obeh skupinah so učenci na 

splošno dosegli enako raven znanja iz računanja.  

Glavni pogoj za uvajanje sodobne matematike v osnovne šole je bil, da otroci spoznavajo 

matematiko preko igre, zato je tudi madžarski matematik Zoltán Dienes razvil pripomoček, 

ki mu rečemo logični bloki, s katerim si otroci pomagajo pri matematiki. Sodobna 

matematika ni le priložnost, da si otroci pridobijo lastne izkušnje o spoznavanju količin in 

števil, temveč tudi priložnost za učenje preko igre posamično ali v manjših skupinah.
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4.3 Uvajanje »nove matematike« v Sloveniji 

V Sloveniji so s procesom uvajanju nove matematike v osnovno šolo začeli v šolskem letu 

1971/72. V vse prve razrede osnovne šole so uvedli koncept matematičnega pouka »Wir 

lernen Mathematik«, ki sta ga pripravila Walter Neunzig in Peter Sorger za nekatere šole v 

zahodno nemški deželi Baden – Württemberg.  V učnem načrtu se pojavijo nova poglavja 

za osnovne šole. Seznanimo se z osnovami teorije množic ter relacijami in operacijami z 

njimi, osnovnimi pojmi iz matematične logike ter nekaterimi drugimi poglavji. 

Znano je, da je Slovenija med jugoslovanskimi republikami prva reformirala 

osnovnošolsko matematiko. Odločitev za prenovo osnovnošolske matematike je sprejel 

takratni strokovni svet Zavoda za šolstvo SR Slovenije 9. marca 1971 (Perat, 2002, str. 66). 

Leta 1971 je v učnem načrtu že v prvem razredu drugačen pristop k uvajanju številskih 

predstav. Števila se sedaj pridobiva s pomočjo moči množice in ne več kot mersko število 

enakih količin. Vendar se kmalu pojavi problem štetja in kdaj je štetje smiselno. Po nauku 

iz prejšnjih metodik je bilo smiselno s štetjem ugotavljati, koliko je istovrstnih stvari. Sedaj 

pa moramo ugotoviti moč množice, pri tem pa imata dve množici z enakim številom 

elementov isto moč in predstavljata nekako isto število. Pojmovanje števila se je 

premaknilo v abstraktne vode in tako postalo otrokom težje dostopno. Potrebno je bilo 

dobro ločiti med enakimi in neenakimi množicami ter tudi med enako močnimi in neenako 

močnimi množicami (Perat, 2002, str. 63). 

Učenci po novem v razredu zbirajo podatke v množice in pokrivajo pole papirja s krogi, 

kadar računajo, koliko je deklic in koliko dečkov … (1974). 

V reviji Naša skupnost se pojavi članek z naslovom Nova matematika in dom. V članku 

govorijo o tem, da se je tudi po podeželju razširilo učenje matematike po novem. Starši so 

to sprejeli z različnimi občutki. Prvošolčkom pa se je to zdelo zelo v redu, saj popestri 

pouk matematike, prijetno se razvedrijo in vživijo v pouk. Na tablo so narisali množice 

otrok in staršev. 

Po izsledkih se v več osnovnih šolah pojavi nova matematika. 

• OŠ SELA PRI KAMNIKU 

Zapisano za šolsko leto 1971/72: » … v prvi razred uvedena nova matematika …« 
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• OŠ MAKSA DURJAVE 

Ravnateljica je v šolskem letu 1971/72 zapisala, da sta razredničarki 1. razredov v tem letu 

opravili pionirsko delo, saj sta začeli poučevati t. i. novo matematiko, ki temelji na teoriji 

množic. Kljub začetni skepsi kolektiva je ob koncu leta ugotovila, da so učenci začeli 

logično misliti in da so sprejeli matematiko kot najljubši predmet. 

Učitelji so zahteve iz učnega načrta sicer izvajali na formalni ravni, toda slej ko prej so 

morali uvesti enoto, če so hoteli imeti pouk vsaj za silo podprt s ponazorili (Perat, 2002, str. 

63). 

Teorija množic je bila prebogat model, da bi lahko z njo uvajali računstvo. Po drugi strani 

pa je bila za to stopnjo otrok (7 do 10 let) še vedno preabstrakten model, ki je pri nekaterih 

matematičnih dejavnostih zahteval preveč omejitev (Perat, 2002, str. 63). 

To je bil začetek izvajanja projekta modernizacije osnov matematike (MOM). 

V šolskem letu 1972/73 so v osnovni šoli v prvi in drugi razred uvajali učni načrt s 

projekta MOM, od tretjega do osmega razreda pa so učili po starem učnem načrtu, v 

naslednjih šolskih letih so postopoma opuščali stari učni načrt in pričeli uvajati novi učni 

načrt za matematiko (Perat, 2002, str. 63). 

Reforma matematičnega pouka, ki je potekala na razredni stopnji v prvi fazi ob prevedenih 

nemških učbenikih, je na predmetni stopnji osnovne šole potekala z uporabo novih 

domačih učbenikov, ki so bili napisani po novem učnem načrtu (Perat, 2002, str. 64). 

Neunzig in Sorger sta v nižje razrede vnesla novo vsebino iz teorije množic in logike. Po 

tem konceptu so pojmi iz teorije množic osnova za pridobivanje aritmetične in 

geometrijske snovi na razredni stopnji osnovne šole. Po njunem mnenju sta teorija množic 

in logika osnovi drugim matematičnim vsebinam, zato je možno z njenimi pojmi razložiti 

vse matematične pojme. Avtorja poudarjata, da je za matematizacijo računstva pomembno, 

da spoznajo učenci od začetka šolanja simbole in jezik iz teorije množic in logike, saj z 

njimi uvajamo matematične strukture, razvijamo natančno izražanje in logično mišljenje. 

Tako so pojmi iz teorije množic in logike postali osnova ali rdeča nit začetnega 

matematičnega jezika (Perat, 2002, str. 66). 

Slovenski učitelji niso sprejeli Neunzig-Sorgerjevega priročnika, zato je zavod SR 

Slovenije za šolstvo sproti za vsak razred pripravljal potrebna metodična navodila za 
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izvajanje pouka v nižjih razredih. Prenova začetne matematike v Sloveniji je bila sprejeta z 

etiketo »množice«. Množice so se v pedagoški javnosti vtisnile tako globoko v zavest, da 

so danes, po štiridesetih letih od reformiranja pouka matematike, le redki učitelji, ki bi 

prenovo šolske matematike drugače imenovali (Perat, 2002, str. 67). 

Uvedba nemškega koncepta modernizacije osnov matematike se pri nas ni prijela, 

napravila pa je veliko škodo. Delno to škodo plačujemo še danes. 

Leta 1977 je bil sprejet popravljeni učni načrt pouka matematike. Po tem učnem načrtu so 

bili napisani vsi domači učbeniki Stanka Uršiča za razredno stopnjo osnovne šole, ki so 

nadomestili nemške učbenike, in to je bil tudi zadnji učni načrt iz dobe uvajanja množic v 

našo osnovno šolo (Perat, 2002, str. 67). 

Učni načrt za matematiko, sprejet maja 1984, lahko samo popravi nekatere neugodne 

odklone projekta modernizacije osnov matematike, ne more pa pričarati popolno 

restavracijo starega. Novi učni načrt ni doživel večjih pohval, kljub temu pa mu kritiki 

priznavajo, da se je nekako otresel pretiranega naslanjanja na množice in pomeni delni 

umik od smernic modernizacije osnov matematike (Perat, 2002, str. 67). 

Množice ostajajo tudi v novem konceptu relativno ločena vsebina, saj se prejšnje 

tradicionalno računstvo ni smiselno integriralo v vsebinsko celoto matematičnih znanj 

(Perat, 2002, str. 69). 

Spremembe so se pokazale tudi pri prenovi učbenikov. Stare učbenike so ob sprejetju 

novega učnega načrta pospremila navodila, ki so bila le nekako kazalo, kaj v učbenikih 

izpustiti oziroma dopolniti ali dodati (Perat, 2002, str. 69). 

Za razredno stopnjo osnovne šole je učna snov razčlenjena v  štiri sklope: 

• Osnovni pojmi iz logike in o množicah, 

• Naravna števila do …, 

• Geometrija, 

• Merjenje in merske enote. 

Na stopnji otrok, ki so še v vrtcih oziroma nižjih stopnjah osnovne šole, se nauka o 

množicah ne da obravnavati »aksiomsko«. Aksiomski nauk o množicah, s katerim se 

ukvarjajo matematiki, je zaradi velike natančnosti pojmov še mnogo pretežak in 
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neprimeren za začetni matematični pouk otrok. Nauk o množicah je za začetnike treba 

najprej obravnavati popolnoma naivno. Začeti je treba s končnimi množicami, z 

množicami, ki imajo končno mnogo elementov (Fuchs, 1975, str. 34). 

V začetku naj bi začeli z igrami množic, ki bi za otroke postavile temelj matematičnega 

razumevanja ali vsaj nekakšno razumevanje za matematiko. S tem pa se tudi matematikom 

ne bo treba bati, da bi zvodeneli precizni ideali njihove znanosti. Nauka o množicah v šoli 

ni mogoče, niti z izčrpnimi razlagami in spretnimi didaktičnimi pripravami, obravnavati 

preprosto, »po cantorsko naivno« (Fuchs, 1975, str. 36). 

Z gotovostjo lahko trdimo, da je množica temeljni pojem sodobne matematike. 
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5 SPREMEMBE V MATEMATIKI      
  

5.1 Slovenski matematiki 

STANKO URŠIČ 

 Stanko Uršič je slovenski matematik 20. stoletja. Učil je na pedagoški gimnaziji v 

Ljubljani, bil je tudi publicist, posvečal se je predvsem metodiki pouka. Leta 1970 je bil 

med sestavljavci projekta za modernizacijo pouka v osnovnih šolah. Sam in s sodelavci je 

napisal vrsto učbenikov in delovnih zvezkov za osnovne šole. Z njimi je uvajal teorijo 

množic kot osnovo sodobnega pouka matematike. 

Leta 1971 je napisal učbenik z naslovom Kratek pregled pojma operacij z množicami. 

Poleg vseh učbenikov, ki jih je napisal za osnovno šolo, je tudi avtor knjige z naslovom 

Matematične tabele in formule (priročnik za osnovne in srednje šole). V tej knjigi so vse 

osnovne formule in tabele, ki so dobrodošla pomoč pri pouku matematike in tudi fizike. 

Dotakne pa se tudi teme o množicah, saj za določene razlage pojmov uporabi izraz 

množica, ki je temelj matematike. Napisal je tudi knjigo z naslovom Logaritmi in druge 

tabele (štirimestni logaritmi in druge tabele). 

IZIDOR HAFNER 

Izidor Hafner je slovenski matematik in logik. Je ustanovitelj tekmovanj iz logike ter revije 

Logika in razvedrilna matematika (1991). Leta 1990 je organiziral prvo državno 

tekmovanje iz razvedrilne matematike. Za svoje zasluge pri uvajanju računalništva in 

logike v srednje šole ter za delo z mladimi na tem področju je leta 2000 prejel častni znak 

svobode Republike Slovenije. Leta 2009 je prejel državno nagrado na področju šolstva 

(bivša Žagarjeva nagrada).  

Napisal je ogromno učbenikov za osnovne šole ter člankov za revijo Obzornik za 

matematiko in fiziko. V slednjih se je lotil predvsem množic v nižjih razredih osnovnih šol 

ter opozoril na nekaj problemov, ki jih prinaša »nova matematika«. 

Poudaril je, da osnovni pojem množice niti avtorjem učbenika verjetno ni jasen in da ga 

toliko manj razumejo otroci, ki ta učbenik uporabljajo. Zagovarja, da za množico nikoli ne 

moremo reči, da je pred nami, celo množica konkretnih predmetov je vedno abstrakcija. 
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Po njegovem pojmi teorije množic v učbenikih niso pravilno vpeljani. Pojavi se vprašanje, 

ali je te pojme sploh mogoče pravilno in preprosto pojasniti učencu nižjih razredov 

osnovne šole, ki pa ostaja še naprej nerešeno. 

Danes je predavatelj programiranja in matematike na Fakulteti za elektrotehniko in 

računalništvo v Ljubljani. 

Ukvarja pa se predvsem s prostorsko predstavljivostjo, iz katere organizira tudi tekmovanje, 

ki ima cilj, da otrokom širi in poglablja znanje matematike, razvija prostorsko 

predstavljivost, popularizira matematiko, odkriva za matematiko nadarjene dijake … 

NIKO PRIJATELJ 

Niko Prijatelj je slovenski matematik, pedagog in avtor učbenikov. Podobni pogledi, kot 

jih je imel George Boole, so danes skoraj do popolnosti obdelani v teoriji formalnih 

jezikov. Tudi v slovenskem jeziku je napisana izvrstna knjiga Nika Prijatelja z naslovom 

Osnove matematične logike. S pomočjo omenjene knjige je predaval študentom 1. letnika  

Fakultete za naravoslovje in tehnologijo. V študijskem letu 1971/72 je prevzel predavanje 

iz predmeta Analiza 1 za študente matematike in fizike ter posledično  leta 1980 napisal 

knjigo Uvod v matematično analizo 1, ki sicer ni napisana točno za ta predmet, vendar 

zavzema vso snov, ki je potrebna pri obravnavi analize, ki je ena od najobširnejših področij 

matematike. V tej knjigi je prvo poglavje namenjeno prav množicam, ki sicer ne sodijo 

neposredno v analizo, temveč so prikazane kot zelo uporabno in pomembno 

komunikacijsko sredstvo v sodobni matematiki. V naslednjem pa se dotakne množic števil, 

kjer je nakazan prehod od množic h kardinalnim številom. 

Pri poglavju o množicah, v zgoraj omenjeni knjigi, avtor zelo dobro opiše in pojasni vse 

logične znake (izjave), množice na splošno ter njihove elemente, podmnožice in operacije 

med množicami. Obravnava tudi urejen par in kartezični produkt množic, ki posledično 

privede do funkcij, ter še veliko stvari, ki so povezane s temo o množicah. Knjiga je sicer 

namenjena študentom oziroma zahtevnejšim bralcem tovrstnega gradiva, vendar je 

zanimiva tudi za marsikoga, ki ga ta snov zanima, saj je v njej vse lepo in razločno 

razloženo. 

Napisal je tudi knjige z naslovi Matematične strukture 1, 2 in 3. V uvodnem delu omeni, da 

je teorija množic cvet matematike 19. stoletja. Teorija množic je nerazdružno zvezana z 

abstraktnim vidikom in ravno tako »soodgovorna« za današnjo podobo matematike. 
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Vendar velja takoj povedati, da je bila osnovna ideja, ki si je to teorijo zamislila, za 

matematični okus tega stoletja močno revolucionarna in je odločno stopila iz okvira takrat 

splošno priznanih navad in pojmovanj (Prijatelj, 1964, str. 12). 

Zelo znan je tudi njegov znameniti stavek: »Matematika je lepa po definiciji.« 

IVAN VIDAV 

Ivan Vidav je slovenski matematik, ki je leta 1941 diplomiral iz matematike na Filozofski 

fakulteti v Ljubljani. Kmalu po diplomi je tudi doktoriral in pokazal neverjeten talent za 

matematiko. Predaval je matematiko na Filozofski fakulteti, izpopolnjeval pa se je tudi v 

Parizu. Leta 1985 se je upokojil in prejel naziv zaslužni profesor. Poleg tega je bil tudi 

predsednik Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije ter vodja komisije na 

tekmovanjih. Bil pa je tudi začetnik podiplomskega študija matematike na Univerzi v 

Ljubljani. 

Napisal je knjigi Višja matematika 1 in 2, za kateri je prejel Prešernovo nagrado. Knjigi se 

uporabljata predvsem za predmet matematična analiza na višjih šolah. V poglavju o 

zaporedjih opiše tudi podpoglavje z naslovom Upodabljanje množic. 
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5.2 Učni načrti skozi zgodovino in njihovi cilji   

Učni načrti od leta 1959 do leta 1983 so povzeti po knjigi avtorja Zvonka Perata iz leta 

2002.      

5.2.1 UČNI NAČRT (1959) 

Leta 1959 v učnem načrtu preide osnova pridobivanja količinskih predstav iz enote na 

množino (množico). Tu se je že pričel pripravljati teren za kasnejše uvajanje pojma števila 

s pomočjo moči množice. 

1. razred 

Razvijanje in krepitev predstav o množinah (množicah):      

• Spoznavanje različnih predmetov in njihovo imenovanje.  

• Položaj predmetov glede na opazovalčevo mesto in neodvisno od njega; določanje 

velikosti istovrstnih predmetov; primerjanje istovrstnih predmetov po velikosti; 

razporejanje treh predmetov po velikosti; spoznavanje in razlikovanje predmetov glede na 

obliko; opazovanje predmetov, ki mirujejo in onih, ki se gibljejo; pojem črte; množine 

drobnih predmetov; spoznavanje različnih množin (istovrstne in raznovrstne množine); 

razdruževanje večjih množin na manjše. 

2. razred 

• Konkretno ni snovi v povezavi z množicami. Opravijo pa temeljito ponovitev snovi iz 

prvega razreda. 

3. razred 

• Ni poglavja, ki bi temeljilo na teoriji množic.  

Podobno v 4. razredu.  

 

 



24 

 

5.2.2 UČNI NAČRT (1966)  

Zadnji popravljeni učni načrt za matematiko iz obdobja enotne osnovne šole in pred 

nastopom projekta Modernizacija osnov matematike izide leta 1966. V njem je tudi iz 

formalizacije vsebin še bolj zaznavna prihajajoča naslonitev pouka matematike na teorijo 

množic. 

Ta metodični premik na množino je imel tudi nekaj škodljivih posledic. Zaradi množine se 

je zabrisal pojem in kakovost enote.  

1. razred 

Množica 

• Razvijanje in dopolnjevanje predstav o množicah; množice drobnih predmetov kot 

celote; spoznavanje različnih množic; računanje z množicami, razdruževanje večjih množic 

na manjše; spoznavanje enote z razstavljanjem množice na njene elemente; primerjanje 

množic; nizanje več množic v vrstnem redu. 

Ostali razredi 

V 2., 3. in 4. razredu ni posebnega poglavja, ki bi obravnavalo teorijo množic. 

5.2.3 UČNI NAČRT (1975)  

1. razred 

Osnovni pojmi o množicah 

• Množice konkretnih predmetov, element množice in odnos pripadnosti, sestavljanje 

množic po določeni lastnosti njihovih elementov, osnovna množica, delna množica, presek, 

unija, komplement, prazna množica, komutativnost unije in preseka, enake in neenake 

množice, enako močne in neenako močne množice. 

• Naravna števila vpeljemo kot kardinalna števila končnih množic. Osnovni pojmi teorije 

množic imajo zato dvojni pomen v tej izbiri snovi: kot osnova za uvajanje naravnih števil 

in kot samostojno gradivo. 

• Otrok se seznani s pojmi iz teorije množic. V prvem razredu posredujemo otroku 

končno množico naravnih števil od 1 do 20. V tej množici vpeljemo tudi računske 

operacije seštevanja in odštevanja naravnih števil, ki jih naslonimo na operacije z 
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množicami. Na osnovi lastnosti operacij med množicami izpeljemo tudi nekatere lastnosti 

seštevanja in odštevanja ter medsebojni odnos obeh operacij. 

2. razred 

Osnovni pojmi o množicah 

• Tabelarični zapis množice, kartezični produkt dveh množic. 

• V drugem razredu razširimo množico naravnih števil do 100  in v njej ponovimo vse do 

sedaj znane operacije z naravnimi števili in njihove lastnosti. 

• Otroka seznanimo še s kartezičnim produktom dveh množic in na osnovi tega vpeljemo 

tudi množenje naravnih števil, njihove lastnosti. Deljenje števil naslonimo na razpad 

ustrezne množice elementov na enako močne tuje si množice. Tudi to operacijo spozna 

otrok šele nato kot obrat množenja. 

3. razred 

Osnovni pojmi o množicah 

• Preproste relacije med elementi množic in njihove lastnosti (refleksivnost, simetričnost, 

tranzitivnost), prikaz relacije s puščičnimi diagrami in urejenimi dvojicami. 

• V tretjem razredu razširimo množico poznanih naravnih števil do 1000, dopolnimo in 

poglobimo računske zakone ter pismena algoritma za seštevanje in odštevanje naravnih 

števil. 

4. razred 

Utrjevanje operacij z množicami s pomočjo logičnih iger 

• Uporaba pri preprostih nalogah, preproste relacije med naravnimi števili, deljivost. 

• V četrtem razredu prikažemo množico naravnih števil kot neskončno množico in v njej 

dokončno izdelamo vse štiri osnovne računske operacije. Vseskozi spremljajo računstvo 

razne praktične naloge, ki pokažejo ponovno zvezo števil s konkretnimi množicami in s 

tem tudi uporabnost računstva.  Iz teorije množic seznanimo otroka v tem razredu posebej 

s pojmom relacije med elementi ene množice. Poseben poudarek je na relacijah ureditve in 

ekvivalenčnih relacijah.          
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5.2.4 UČNI NAČRT (1977) 

1. razred            

Osnovni pojmi o množicah  

• Množice konkretnih predmetov, element množice in odnos pripadnosti, ponazarjanje 

množic, sestavljanje množic po različnih lastnostih njihovih elementov, osnovna množica, 

podmnožica, število elementov množice, presek, unija, komplement, prazna množica, 

enako močne in neenako močne množice.  

• V prvem razredu posredujemo otroku končno množico naravnih števil od 1 do 100. 

• Otrok se seznami s pojmi iz teorije množic ter spozna tudi moč množice in število 

njenih elementov kot naravno število. Ostalo podobno kot leta 1975. 

2. razred 

Osnovni pojmi o množicah 

• Presek, unija, razlika – z vpeljavo znakov, urejena dvojica, kartezični produkt dveh 

množic. 

• V drugem razredu razširimo množico naravnih števil do 1000. Ostalo podobno kot leta 

1975. 

3. razred 

Osnovni pojmi o množicah 

• Raziskovanje preprostih odnosov med elementi množic, prikaz z urejenimi dvojicami, 

ponazarjanje operacij z množicami: Vennov diagram, igre z vrati. 

• V tretjem razredu razširimo množico znanih naravnih števil do milijona. 

4. razred 

Množice 

• Utrjevanje operacij z množicami, uporaba pri preprostih nalogah.  
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5.2.5 UČNI NAČRT (1983) 

1. razred 

Osnovni pojmi iz logike in o množicah 

• Množice konkretnih predmetov, element množice in odnos pripadnosti, prazna 

množica, podmnožica, tuji si množici, unija, komplement, množice z enakim in različnim 

številom elementov, resničnost in neresničnost izjav, zanikanje izjav. 

• Ob opazovanju predmetov iz okolja in narisanih predmetov učenci odkrivajo skupne 

lastnosti predmetov, sestavljajo množice predmetov in pridobivajo osnovne pojme iz 

teorije množic. 

2. razred 

• Urejeni par, kartezični produkt dveh množic. 

• Kartezični produkt vpeljemo in ga uporabimo za ponazoritev množenja naravnih števil. 

3. razred 

• Osnovni pojmi iz logike in o množicah.  

• Izjave, sestavljene s povezavami: in, ali, če – potem in zanikanje teh izjav, odnosi med 

elementi množice. Znakov za povezave ne uvajamo. 

4. razred 

Osnovni pojmi iz logike in o množicah 

• Presek, zapis množice, unija, presek, razlika – vpeljava znakov, splošne izjave in 

njihovo zanikanje. 

• Uvedemo pojem preseka. Nato pojme o množicah utrdimo in vpeljemo zapis množice z 

zavitim oklepajem ter znake za unijo, presek in razliko dveh množic. 

5. razred 

Logika, množice in relacije 

• Pravilne in nepravilne izjave, povezave izjav: konjunkcija, disjunkcija, negacija, 

različni zapisi množice, diagram množice, odnos pripadnosti in znak pripadnosti, prazna 
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množica, enakost množic, podmnožica, število elementov množice, presek in unija množic, 

urejen par, kartezični produkt dveh množic in njegov graf, binarne relacije, grafi relacij. 

• Pojme o množicah, ki so jih učenci spoznali v prejšnjih letih, utrdimo in dopolnimo 

potrebno simboliko pri zapisu množic in operacij z njimi. 

6. razred 

Logika 

• Povezavi izjav: implikacija, ekvivalenca. 

• Poglavja o množicah ni več. 

V 7. in 8. razredu ni posebnih poglavij o množicah, pojem množica se pojavlja npr. kot 

množica naravnih števil, množica racionalnih števil, množica točk … 

Leta 1995 so po veljavnem učnem načrtu za peti razred izdali posebno knjigo z naslovom 

Množice, ki spada v sklop učbenikov Presečišče. Ker potrjeni učbeniki Presečišče 5, 

Presečišče 6 in Presečišče 7 obidejo teorijo množic, so se avtorji odločili za t. i. dodatek, ki 

predpisuje teorijo množic. Knjižica poskuša učencem približati zahtevno vsebino. V njej je 

veliko zgledov in rešenih nalog. 

Knjižica je namenjena osnovnošolcem, učitelji pa naj odločijo, v kolikšni meri in kdaj jo 

bodo vključili v pouk. Vsebina knjižice je lahko tudi koristno branje za marsikaterega 

srednješolca. 

5.2.6 UČNI NAČRT (1999) 

1. razred 

Osnovni pojmi iz logike in o množicah 

• Prazna množica, podmnožica, tuji si množici, unija, komplement, zanikanje izjav. 

2. razred 

Osnovni pojmi iz logike in o množicah 

• Kartezični produkt dveh množic. 
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3. razred 

Osnovni pojmi iz logike in o množicah 

• Izjave, sestavljene s povezavami: in, ali, če – potem in zanikanje izjav. 

4. razred 

Osnovni pojmi iz logike in o množicah 

• Izjave in njihovo zanikanje. 

5. razred 

Logika, množice in relacije 

• Urejen par, kartezični produkt dveh množic in njegov graf, binarne relacije, graf 

funkcij. 

6., 7. in 8. razred: ni sprememb. 

5.2.7 UČNI NAČRT (1998 – devetletna osnovna šola) 

1. razred 

Logika in jezik 

• Množice, predstavitve množic, relacije in odnosi. 

2. razred 

Logika in jezik 

• Množice. 

V devetletni šoli pouka ne začnejo s poglavjem o množicah, temveč se tega lotijo bolj proti    

koncu šolskega leta. Logika in jezik ni vsebina zase, ampak ima svojo pomembno mesto v 

vseh matematičnih vsebinah. Z logiko naj bi učitelj spodbujal otrokov kognitivni razvoj, 

hkrati pa bi moral otroka naučiti pravilnega in natančnega izražanja. 

3. razred 

Logika in jezik 

• Množice, predstavitev množic, relacije in urejanje. 



30 

 

4. razred 

• V četrtem razredu ni posebne teme logika in jezik. 

5. razred 

Logika in jezik 

• Množice, operacije z množicami, predstavitve množic in operacij (diagrami). 

• Pojmi se obravnavajo na nivoju jezika. Ne gre za formalne operacije z množicami.   

V 6., 7., 8. in 9. razredu ni posebnega poglavja, ki bi obravnavalo teorijo množic. 

5.2.8 UČNI NAČRT (2006) 

1. razred  

Logika in jezik 

• Razvrščati predmete, telesa, like in števila glede na eno izbrano lastnost in oblikovati 

množice ter podmnožice, odkriti in ubesediti lastnost, po kateri so bili predmeti, telesa, liki 

in števila razvrščeni, prikazati razvrstitev elementov z različnimi diagrami. 

2. razred  

• Razvrščati predmete, telesa, like in števila glede na največ dve lastnosti, odkriti in 

ubesediti lastnost oziroma dve lastnosti, po katerih so bili predmeti, telesa, liki in števila 

razvrščeni, prikazati razvrstitev predmetov z različnimi diagrami. 

3. razred  

• Cilji so enaki kot v prvem in drugem razredu. 

4. razred 

• Ni posebnega poglavja z naslovom Logika in jezik. 
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5. razred 

Operacije z množicami 

• Uporabljati pojme množica, osnovna množica, podmnožica, unija, presek, prazna 

množica in jih znati zapisati z ustrezno simboliko (Pojmi se obravnavajo na nivoju jezika 

in ne gre za formalne operacije med množicami.). 

Predstavitev množic in operacij 

• Grafično prikazati množice in odnose med njimi z ustreznimi diagrami (Euler-Vennov, 

Corellov, puščični, drevesni). 

6., 7., 8. in 9. razred 

• Ni poglavja o logiki in množicah. 

5.2.9 UČNI NAČRT (2011) 

Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje 

Tema: ARITMETIKA IN ALGEBRA 

Naravna števila in število 0 

• Ocenijo število predmetov v množici. 

• Uredijo po velikosti množico naravnih števil do 20 (1. razred). 

• Uredijo po velikosti množico naravnih števil do 100 (2. razred). 

• Uredijo po velikosti množico naravnih števil do 1000 (3. razred). 

Računske operacije in njihove lastnosti 

• Seštevajo in odštevajo v množici naravnih števil do 20 (1. razred). 

• Seštevajo in odštevajo v množici naravnih števil do 100 (2. razred). 

• Seštevajo in odštevajo v množici naravnih števil do 1000 (3. razred). 
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Tema: DRUGE VSEBINE  

Logika in jezik 

• Razporejajo predmete, telesa, like, številke glede na izbrano eno lastnost in s tem 

oblikujejo množice in podmnožice (Množica je rezultat procesa razporejanja.). 

• Ponazorijo razporeditev predmetov z različnimi prikazi (Euler-Vennov, Corellov in 

drevesni prikaz). 

Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje 

Računanje z naravnimi števili sistematično širimo od 1000 do neskončne množice naravnih 

števil. 

Tema: ARITMETIKA IN ALGEBRA 

Naravna števila 

• Razvijajo številske predstave in spoznavajo odnose med števili v množici naravnih in 

racionalnih števil (4. razred). 

• Usvojijo pojem neskončna množica naravnih števil (6. razred). 

Računske operacije in njihove lastnosti 

• Ustno in pisno množijo enomestno število v množici naravnih števil do 10 000  

(4. razred). 

• Pisno množijo z večkratniki števila 10 v množici naravnih števil do 10 000 (4. razred). 

• Računajo v množici naravnih števil prek milijona (6. razred). 

Enačbe in neenačbe 

• Rešijo enačbe in neenačbe v dani osnovni množici s pomočjo tabele in določijo njeno 

množico rešitev (6. razred). 
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Tema: DRUGE VSEBINE  

Simbolne zapise odnosov med množicami vpeljemo v 5. razredu, ko imajo učenci že 

dovolj izkušenj s konkretnimi primeri. Razumevanje (branje) matematičnih zapisov se 

učenci učijo z različnimi dejavnostmi, npr. narišejo ali oblikujejo zahtevane odnose med 

množicami. 

Množice 

• Uporabljajo pojme množica, podmnožica, osnovna množica, unija, presek, prazna 

množica in jih znajo zapisati z ustrezno simboliko. 

• Grafično prikažejo množice in odnose med njimi z ustreznimi prikazi. 

Tretje vzgojno-izobraževalno obdobje 

Tema: ARITMETIKA IN ALGEBRA 

Usvojijo številske predstave in računske operacije v množici realnih števil. 

Spoznajo odnose med številskimi množicami. 

Naravna števila 

• V množici naravnih števil prepoznajo sestavljeno število oziroma praštevilo (7. razred). 

Realna števila 

• Utemeljijo razloge za razširitev množice naravnih števil. 

• Ugotovijo, kateri množici števil pripada dano število. 

• Oblikujejo ali nadaljujejo dano zaporedje v množici celih števil. 

• Ločijo med množicami naravnih, celih, racionalnih, realnih števil in razumejo odnos 

med njimi.   
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6 ZNANJE MNOŽIC V ŠOLI       
   

6.1  Množice na splošno 

Naivna ali klasična teorija množic je izraz za teorijo množic, ki se jo poučuje v šolah. To je 

pravzaprav teorija, ki ne sloni na aksiomih. Aksiomatska teorija množic je sicer pomembna 

pri številnih osnovnošolskih temah iz algebre in geometrije, paziti pa moramo, da njene 

poenostavitve ne bi pripeljale do napačnega razumevanja množic. 

Obravnavanje množic ni preprosto. V zagati smo že ob njihovi vpeljavi. Ko rečemo 

množica je »skupina« ali »kolekcija« ali »sestava« …, uporabljamo bogastvo jezika, 

vendar pojma s tem zares ne definiramo. Zato velja v matematiki, da množice samo 

ilustriramo s primeri. 

Vse matematične množice so sestavljene iz elementov. Vse elemente množice, ki so vedno 

med seboj različni, mora združevati značilna ali skupna lastnost. Množice v matematiki 

označujemo z velikimi tiskanimi ali pisanimi črkami. Elemente množice, glede na njihove 

lastnosti, nanizamo v zaviti oklepaj ali jih podamo z značilno lastnostjo. 

Najenostavnejši način, da določimo, opišemo ali »definiramo« množice v šoli, je, da jih 

narišemo. Z enostavnimi slikami množic in načini pisanja množic, ki se jih je lahko naučiti, 

nam uspeva obvladovati nenavadne tvorbe nove matematike. 

Predvsem v vrtcih in zgodnjih šolskih letih se otroci ukvarjajo z risanjem množic in 

naštevanjem elementov, ki pripadajo določeni množici, čeprav taka določitev množice 

nima nič skupnega s štetjem. Pri tem opravilu z množicami smo še vedno na 

»predštevilčnem področju«, čeprav se že ukvarjamo z matematiko. Način naštevanja 

elementov ne pomeni ureditve elementov po stopnji njihove vrednosti, niti ne pomeni 

njihovega vrstnega reda. V množici nimamo nobene, prav v nikakršni obliki, urejene 

razporeditve elementov. Vse to je primerno za množice z malo elementi. Ta postopek pa 

postaja dolgotrajen in neroden pri bolj obsežnih množicah. 

Elemente v množicah lahko pokažemo (to in to spada k množici), sestavimo (iz določenih 

predmetov), lahko sestavimo seznam stvari, ki spadajo v določeno množico … 

V vseh teh primerih so elementi množice enakopravni, torej je vrstni red imenovanja brez 

pomena. 
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6.1.1 NAČINI PODAJANJA MNOŽIC 

• Popišemo vse elemente in jih ogradimo z zavitimi oklepaji, med elemente pa 

postavimo vejico (nepraktičen zapis pri velikem številu elementov). To se predvsem 

uporablja pri končnih množicah. 

• Krajši zapis: zapišeš značilno lastnost, ki jo mora imeti vsak element množice, če ima 

element to lastnost, pripada množici, sicer ne. Ker za veliko ali celo neskončno množico ni 

več mogoče navajati posameznih elementov, pride tu v poštev krajši zapis množice.  

• Ponazarjanje množic z risbo (Vennovi diagrami): množice radi ponazarjamo z diagrami. 

Poznamo več vrst diagramov, najbolj znana sta Vennov in Eulerjev. Poleg teh dveh 

poznamo še Corellov, puščični in drevesni diagram. 

V Vennovih diagramih sklenjena črta predstavlja neskončno množico, pravokotnik pa         

neskončno osnovno množico. Končne množice na podoben način samo nakažemo. Pri tem 

nam po dogovoru točke v sklenjenem območju predstavljajo različne elemente dane 

množice. 

Elemente množice zapisujemo z malimi črkami. 

Da določen element pripada množici, označimo takole: 

daljši zapis: a je element množice A, 

krajši zapis: a∈A. 

Če pa določen element ne pripada množici, je zapis sledeč: 

daljši zapis: b ni element množice B, 

krajši zapis: b∉B. 
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PRIMER ZAPISA NESKONČNE MNOŽICE NA VEČ NAČINOV: 

S je množica elementov n z lastnostjo, da je n sodo število: 

S = { n, z lastnostjo, da je n sodo število} ali 

S = { n : n je sodo število} ali 

S = { 2n : n∈N}. 

6.1.2  MNOŽICE GLEDE NA ŠTEVILO ELEMENTOV 

• Množica brez vsakega elementa je prazna množica. Zapišemo jo s posebnim znakom 

∅  ali pa s praznim zavitim oklepajem {}. Množica, ki nima nobenega elementa. Da so 

jo vpeljali, je več razlogov. Eden od njih je, da mora biti presek dveh množic množica.  

Množica A je prazna tedaj in le tedaj, če velja za vsak x, da x ni njen element. S simboli: 

};{{} AxxA ∉∀⇔= . 

• Množica s končnim številom elementov je končna množica. 

• Množica z neskončnim številom elementov je neskončna množica. 

• Množica z vsemi elementi obravnavanega območja je osnovna ali univerzalna množica. 

Lastnosti, ki veljajo za končne množice, ne veljajo nujno tudi za neskončne množice. 

Določenemu območju v teoriji množic pravimo osnovna ali univerzalna množica in jo 

zapišemo z U. 

Prva za matematika zanimivejša množica, ki se jo učimo že v osnovni šoli, je množica 

naravnih števil. 
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6.2  OPERACIJE MED MNOŽICAMI      
   

6.2.1 ENAKOST MNOŽIC 

• Dve množici, A in B, sta enaki natanko tedaj, kadar je vsak element ene množice hkrati 

tudi element druge množice. To lahko zapišemo tudi s simboli, in sicer takole:  

A = B };{ BxAxx ∈⇔∈∀⇔ . 

• Če je množica A enaka množici B in če je množica B enaka množici C, potem je tudi 

množica A enaka množici C. S simboli: CACBBA =⇒=∧= . 

• V množici ni enakih elementov, vsi elementi se med seboj ločijo. 

• Dve množici sta enaki, če imata iste elemente.  

6.2.2 PODMNOŽICA 

• Podmnožica je množica, ki je vsebovana v drugi množici. 

• Če je vsak element množice A obenem tudi element množice B, pravimo, da je A 

podmnožica množice B. Zapis s simboli: };{ BxAxxBA ∈⇒∈∀⇔⊆ . 

• Če je množica A podmnožica množice B, množica B pa podmnožica množice C, potem 

je tudi A podmnožica množice C. S simboli: CACBBA ⊆⇒⊆∧⊆ . 

• Vsaka množica ima vsaj eno podmnožico. 

• Prazna množica je podmnožica vsake množice. 

• Prazna množica ima za podmnožico kar samo sebe. 

• Množica je tudi sama sebi podmnožica. 

• Če je v množici vsaj en element, ki ne pripada tudi podmnožici, pravimo, da je taka 

podmnožica – prava podmnožica. 

• Pri pisanju podmnožic neke množice nikoli ne smemo pozabiti na prazno množico, ki 

je podmnožica vsake množice, in pa seveda prvotne množice, ki je seveda tudi 

podmnožica sama sebi. 

• Število podmnožic dane množice je odvisno od števila elementov te množice.
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6.3 Računanje z množicami        
       

6.3.1   PRESEK 

• Presek množic, A in B, je množica, ki sestoji iz vseh tistih in samo tistih elementov, ki 

pripadajo množici A in množici B.  Zapis s simboli:  { }BxAxxBA ∈∧∈=∩ ; . 

• Presek je komutativna operacija. Zapis s simboli: ABBA ∩=∩ . 

• Presek je asociativna operacija. Zapis s simboli: )()( CBACBA ∩∩=∩∩ . 

• Presek množic je množica. 

• Množici, katerih presek je prazna množica, imenujemo tuji (disjunktni) si množici. 

Zapis simboli: BABA ,⇒∅=∩ tuji si množici. 

• Presek neprazne množice s prazno množico je prazna množica.  

Zapis simboli: ∅=∅∩A . 

• Presek množice s samo seboj je prvotna množica. Zapis s simboli: AAA =∩ . 

• Če je A podmnožica množice B, potem je vsak element iz A tudi element v B, velja, da 

je presek množic A in B enak množici A. S simboli: ABABA =∩⇔⊆ . 

• Vennov diagram za presek: 

 

 

 

 

 

 

 
                                      Slika 3: Presek 
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6.3.2  UNIJA 

• Unija množic, A in B, je množica, v kateri so vsi elementi, ki pripadajo vsaj eni od 

množic A in B.  S simboli: { }BxAxxBA ∈∨∈≡∪ ; . 

• Unija je komutativna operacija.  S simboli: ABBA ∪=∪ . 

• Unija je asociativna operacija. S simboli: )()( CBACBA ∪∪=∪∪ . 

• Unija množic je množica. 

• Unija neprazne množice s prazno množico je prvotna množica. S simboli: AA =∅∪ . 

• Unija množice s samo seboj je enaka prvotni množici. S simboli: AAA =∪ . 

• Unija množice in njene podmnožice je vselej prvotna množica. 

• Če je A podmnožica množice B, potem je vsak element iz A tudi element v B, velja, da 

je unija množic A in B enaka množici B. S simboli: BBABA =∪⇔⊆ . 

• Vennov diagram za unijo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Slika 4: Unija 
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Presek in unijo povezujeta distributivna zakona. 

)()()( CBCACBA ∩∪∩=∩∪  

)()()( CBCACBA ∪∩∪=∪∩  

Skoraj vsi izreki teorije množic, v katerih nastopata unija in presek, so v parih (če 

zamenjamo vse unije s preseki in obratno, spet dobimo veljavno trditev). 

Primer, ko to ne velja: ∅=∅∩A , AA =∅∪ . 

6.3.3  RAZLIKA 

• Razlika množic, A in B je množica, ki jo sestavljajo elementi pripadajoči množici A, pa 

ne pripadajo množici B. Zapis s simboli: { }BxAxxBA ∉∨∈≡ ;\ . 

• Razlika ni komutativna operacija. S simboli: ABBA \\ ≠ . 

• Razlika dveh enakih množic je prazna množica. S simboli: ∅=AA \ . 

• Razlika množic je množica. 

• Vennov diagram za razliko: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Slika 5: Razlika 
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Nekaj povezav med presekom, unijo in razliko za poljubne množice A, B in C: 

• ( ) A\BBAA\ =∩  

• A\B(A\B)A =∩  

• BAB(A\B) ∪=∪  

• A\BB)\B(A =∪  

• ∅=∩ B)\B(A  

• ∅=∩ B(A\B)  

• (A\C)(A\B)C)A\(B ∩=∪  

• (A\C)(A\B)C)A\(B ∪=∩  

6.3.4  KOMPLEMENT MNOŽICE 

UNIVERZALNA MNOŽICA je množica vseh elementov, ki nas v danem primeru 

zanimajo. Označimo jo z črko U. 

• Naj bo množica A podmnožica univerzalne množice U. Komplement množice A glede 

na univerzalno množico U  je množica elementov, ki so v množici U  in niso v množici 

A. Zapis s simboli: { }AxxxACA C ∉∧∈== U; .  

• Komplement univerzalne množice U  je prazna množica. Zapis s simboli: CU = ∅ . 

• Komplement prazne množice ∅  je univerzalna množica U.  Zapis s simboli: C∅ = U.. 

• Komplement komplementa dane množice A je prav tako množica A. Zapis s simboli: 

C(CA)=A. 

• Unija množice A in njenega komplementa CA je univerzalna množica U. Zapis s 

simboli: U=∪ CAA . 

• Presek množice A in njenega komplementa CA je prazna množica ∅ . Zapis s simboli: 

=∩ CAA ∅ . 

• Razlika med množico A in B je enaka preseku množice A s komplementom množice B. 

Zapis s simboli: CBAA\B ∩= .   
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• Množica A je enaka množici B tedaj in le tedaj, kadar je komplement množice A enak 

komplementu množice B. Zapis s simboli: CBCABA =⇔= . 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

• Ko znamo izračunati komplement množice, lahko uporabimo naslednja dva izreka.  

DE MORGANOVA ZAKONA: presek in unija sta dualna pod komplementom. 

       CCC BABA ∪=∩ )( ali CBCABAC ∪=∩ )(  

       CCC BABA ∩=∪ )( ali CBCABAC ∩=∪ )(  

6.3.5  KARTEZIČNI PRODUKT 

Velikokrat moramo natančno določiti kraj, npr. pri reševanju šahovskih problemov, pri 

iskanju mest, rek, gora na zemljevidu, pri iskanju ulic na načrtu mesta … 

V ravnini lego točke natančno določimo z dvema podatkoma. 

• Kartezični produkt množic A in B je množica vseh urejenih parov (a,b), pri čemer je a 

element množice A in b element množice B.  Zapis s simboli: { }BbAabaBA ∈∧∈≡× );,( . 

• Če ima množica A n elementov, množica B pa m elementov, imata množici BA× in 

natanko mn ×  elementov. 

• Graf kartezičnega produkta dveh množic sestavljajo presečne točke koordinatnih črt, ki 

jih priredimo elementom obeh množic. 

                                   Slika 6: Komplement 
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• Za kartezični produkt ne velja zakon o zamenjavi. Zapis s simboli: ABBA ×≠× . 

• Kartezični produkt dveh množic je prazna množica ∅ , kadar je vsaj ena od teh dveh 

množic prazna. Zapis simboli: =× BA ∅ =⇔ A ∅ =∨ B ∅ . 

• V povezavi s kartezičnim produktom veljajo tudi naslednji distributivni zakoni. 

       Naj bodo A, B in C tri poljubne množice, potem velja: 

      )()()( CABACBA ×∪×=∪×  

      )()()( CABACBA ×∩×=∩×  

      )()()( CABACBA ×−×=−×  

PRIMER ZA KARTEZIČNI PRODUKT: 

A = {1,2,3} 

B = {1,2} 

BA×  = {(1,1), (1,2), (2,1), (2,2), (3,1), (3,2)} 

 

6.3.5.1  PAR  

• Par pomeni, da pojem združuje dva znaka, ki sta lahko ali števki ali črki ali črka in 

števka, katerih vrstni red ni pomemben. 

• Če sta a in b dve poljubni različni reči, potem obstaja natanko ena množica C, ki ima 

za edina elementa reči a in b. S simboli: bxaxCxxCba =∨=⇔∈∀∃⇒≠ :, . 

Množico C, ki ima za edina elementa reči a in b, imenujemo par in jo označimo z 

znakom {a,b}. S simboli: .:},{ bxaxCxxbaC =∨=⇔∈∀⇔=  

• Urejen par (ko je pomemben vrstni red elementov dvojice) zapišemo v oklepaju       

(primer: (a,b)). 
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• Neurejen par je množica dveh elementov, urejen par pa na splošno ni množica dveh 

elementov. 

• Urejeni par ni komutativen, če elementa nista enaka. 

• Dober primer je koordinatni sistem.  

KOORDINATNI SISTEM 

Koordinatni sistem sestavljata dve pravokotni številski premici x in y, ki se sekata v točki 

(0,0). Premici imenujem koordinatni osi, točko (0,0) pa koordinatno izhodišče. Lego 

poljubne točke v ravnini podamo s koordinatama (x,y). V urejenem paru je x vedno prva 

koordinata, y pa druga. 

6.3.6  POTENČNA MNOŽICA 

• PA množice A je množica vseh podmnožic množice A. Zapis s simboli:  

};{ AXXA ⊆=P . 

• Če ima dana množica n elementov, potem ima njena potenčna množica natanko n2  

elementov. 

• Za vsako množico A obstaja natanko ena množica B, ki je njena potenčna množica. 

Zapis s simboli: )A)(!)(( P=∃∀ BBA . 

• Veljajo tudi naslednje zveze za poljubni dve množici A in B: 

      )BA(BA PP =⇔⊆  

      B)(AB)(A)( ∪⊆∪ PPP  

       B)(AB)(A)( ∩=∩ PPP  

PRIMER POTENČNE MNOŽICE: 

A = {1,2,3} 

B = {1,2} 

PA= {∅ ,{1},{2},{3},{1,2},{1,3},{2,3},{1,2,3}} 

PB= {∅ , {1}, {2}, {1,2}} 
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6.4   Preslikava množic 

Pri preslikavi množic imamo vedno dve množici.  

Začetni množici rečemo domena, končni kodomena. 

• INJEKCIJA ali INJEKTIVNA PRESLIKAVA: predpis za priredbo, pri katerem 

različnim elementom začetne množice priredimo različne elemente končne množice. 

Zapis s simboli: )()(,,: 212121 xfxfxxxxBAf ≠⇒≠∈→ ,D f  ali 

212121 )()(,,: xxxfxfxxBAf =⇒=∈→ ,D f . 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  SURJEKCIJA ali SURJEKTIVNA PRESLIKAVA: vsakemu elementu končne 

množice je prirejen vsaj en element začetne množice. Zapis s simboli: 

yxfAxByBAf =∈∃∈∀→ )(:,: . 

 

 

 

 

 

 

 

        Slika 7: injektivna preslikava 

 Slika 8: surjektivna preslikava 
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• BIJEKCIJA ali BIJEKTIVNA PRESLIKAVA: predpis za priredbo je, da je to 

preslikava, ki je hkrati surjekcija in injekcija (različnim elementom začetne množice se 

priredijo različni elementi končne množice, tako da ni neprirejenih elementov). To 

preslikavo lahko vzpostavimo samo med množicama, ki imata enako število elementov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKVIVALENTNOST MNOŽIC 

Množici A in B sta ekvivalentni ali ekvipolentni (s simboli A ), če med njima obstaja 

bijektivna preslikava. 

  

Slika 9: bijektivna preslikava 
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6.5 Povezave med operacijami z množicami in operacijami s števili 

Naravna števila so kardinalna števila končnih množic (vsaki končni množici pripada 

določeno naravno število). 

KARDINALNA ŠTEVILA ali GLAVNA ŠTEVILA 

Ekvipolentne množice imajo isto kardinalno število. 

Koliko je česa? 

Kardinalnost množice A lahko zapišemo kot kard(A) ali pa na kratko zapišemo v primeru 

končne množice s simbolom |A|. 

ORDINALNA ŠTEVILA ali VRSTILNA ŠTEVILA 

Kateri po vrsti?  

6.5.1  UNIJA MNOŽIC IN SEŠTEVANJE ŠTEVIL 

Vsota kardinalnega števila unije množic A in B in kardinalnega števila preseka množic A in 

B je enaka vsoti kardinalnih števil množic A in B.  

Zapis s simboli: )()()()( BkardAkardBAkardBAkard +=∩+∪  ali 

|||||||| BABABA +=∩+∪ . 

Če sta A in B množici brez skupnih elementov, je kardinalno število unije množic A in B 

enako vsoti kardinalnih števil množic A in B. Zapis s simboli: 

)()()( BkardAkardBAkard +=∪  ali |||||| BABA +=∪ . 

6.5.2  RAZLIKA MNOŽIC IN ODŠTEVANJE ŠTEVIL 

Kardinalno število razlike množic A in B je enako razliki kardinalnega števila množice A in 

kardinalnega števila preseka množic A in B. Zapis s simboli: 

)()()( BAkardAkardBAkard ∩−=−  ali |||||| BAABA ∩−=− . 

Če je množica B manjša od množice A (s simboli B < A), potem velja, da obstaja taka 

podmnožica 1A  množice A, da je podmnožica 1A  ekvipolentna množici B,  in ne obstaja 

taka podmnožica 1B množice B, da bi bila podmnožica 1B  ekvipolentna množici A. S 

simboli: B < A, BBneBAAA ⊆∃∧⊆∃ 111 ~, , da bi veljalo 1~ BA . 
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Če sta A in B taki množici, da je B < A, potem je kardinalno število razlike množic A in B 

enako razliki kardinalnih števil množic A in B. Zapis s simboli: 

)()()( BkardAkardBAkard −=−  ali |||||| BABA −=− . 

6.5.3  KARTEZIČNI PRODUKT IN MNOŽENJE ŠTEVIL 

Če sta kard(A) in kard(B) kardinalni števili množic A in B, zmnožek teh dveh števil 

definiramo kot kardinalno število kartezičnega produkta A×B. Zapis s simboli: 

)()()( BkardAkardBAkard ×=×  ali |||||| BABA ×=× . 
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7 LOGIKA 

Teorija množic je bistveno povezana s predikatno logiko. 

Logika je filozofski nauk o mišljenju ter njegovih zakonitostih. Logika v ožjem smislu je 

znanost o pravilnem sklepanju. Tradicionalno je logika filozofska disciplina, v 19. stoletju 

pa je postala tudi del matematike in kasneje računalništva. 

Utemeljitelj logike je Aristotel. Najpomembnejša sodobna logika pa sta Frege in Russell. 

Russell je hotel zagotoviti logično podlago, na kateri bi se potem matematika razvijala, 

strogo vzeto, kot veja logike. Brouwer in njegova šola pa sta nasprotno kot Russell menila, 

da je matematika primarna, logika pa sekundarna abstrakcija matematičnih zakonitosti. 

Eden od glavnih razlogov za tako bujen in buren razvoj matematične logike nasploh je bil 

nepričakovan nastanek določenih antinomij ali paradoksov v Cantorjevi teoriji množic.  

Simbolika sodobne logike vlada od Cantorjevih časov vedno bolj vidno matematičnemu 

jeziku formul: nauk o množicah in logiko so včasih kar istovetili. 

7.1   LOGIKA IN JEZIK V ŠOLI 

Logika in jezik je sklop, ki ohranja vse tisto, brez česar si matematike ne moremo zamisliti, 

odkar smo jo zastrupili s teorijo množic. Ohranja tisto, kar je teorija množic prinesla 

dobrega ter del izrazoslovja, ki je postal tako domač, da bi ga bilo nesmiselno ukinjati in 

zamenjevati ter zamegljevati z drugimi manj splošnimi sinonimi. 

Logika in jezik je bil leta 1984 opredeljen kot prvi sklop v učnem načrtu za osemletno 

osnovno šolo in ima tudi v devetletni osnovni šoli enako navodilo. Cilji tega sklopa niso 

cilji samostojnega poglavja, ampak se smiselno porazdelijo v obravnavo vsebin pouka 

matematike. 

V tem sklopu se obravnavajo vsebine o množicah in njihovi predstavitvi ter vedenja iz 

sklopa relacije in odnosi.  
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7.2 UČENJE S SVETOVNIM SPLETOM 

Za sodobno učenje matematike ali logike si lahko pomagamo tudi s svetovnim spletom. Z 

namenom, da bi učenci in dijaki tudi od doma lahko reševali logične naloge, reševali 

naloge iz matematike, fizike in računalništva ter pridobili dodatno znanje ali pa si osvežili 

že usvojeno znanje, so se zbrali strokovnjaki z različnih področij ter ustanovili spletno 

stran NAUK.SI  (napredne učne kocke). 

Stran je ustvarjena kot množica gradiv, s katerimi si učitelji in prav tako učenci pomagajo 

pri svojem delu. Projekt za izdelavo e-gradiv je podprlo veliko partnerjev. 

Trenutno se izvajajo naslednji projekti: 

•  Fizika za OŠ (e-gradiva),  

•  Fizika za SŠ (e-gradiva),  

•  Matematika za SŠ (e-gradiva),  

•  Računalništvo in informatike (e-gradiva),  

•  Logika (e-gradiva). 

Pri projektu matematika za srednje šole se najde tudi poglavje o množicah, kjer so razločno 

predstavljene definicije, ki so potrebne za obravnavanje množic na ravni srednje šole. 

Obravnavane so vse operacije med množicami (unija, presek, razlika in komplement) in 

podane so tudi vaje. 

Pri projektu logika pa lahko najdemo snov, ki je primerna za osnovno šolo, vsebuje  izjave, 

logično sklepanje, simbolno logiko, obravnava pa tudi Vennov diagram. 

Poleg tega na tej spletni strani najdemo tudi elektronsko obliko revije Presek vse od leta 

1973 naprej. 
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8 MNOŽICE V SREDNJI ŠOLI IN GIMNAZIJI 

V srednji šoli in gimnaziji se večina učbenikov za 1. letnik začne z uvodnim poglavjem z 

naslovom Množice. 

Iz učnega načrta za matematiko za gimnazije je razvidno, da sta postavljena 2 cilja za 

splošno maturo, ki se nanašata na snov iz logike oziroma množic.  

Naslov prvega cilja je Osnove logike, kjer dijaki lahko veljavnost izjav formalno preverijo 

z uporabo pravil sklepanja in s pomočjo predstavitev z množicami in operacijami med 

njimi. Zraven je zapisano tudi, da priporočajo njeno obravnavo v 1. letniku gimnazije. 

Naslov drugega cilja se glasi Množice. Pri obravnavi teh vsebin priporočajo, da se 

upošteva predznanje dijakov iz osnovne šole. Dijaki uporabljajo različne predstavitve 

množic, računajo z množicami, poiščejo potenčno množico končne množice, narišejo graf 

kartezičnega produkta dveh množic ter uporabljajo formule za moč unije dveh ali treh 

množic in moč kartezičnega produkta končnih množic. Spet je priporočeno, da se te 

vsebine obravnavajo v 1. letniku gimnazije. 

V učnem načrtu je razvidno, da dijaki obravnavajo še številske množice, kjer so vključena 

naravna, cela, racionalna in realna števila. Poleg tega je priporočljivo pokazati povezavo 

med kombinatoriko in preslikavami med množicami ter pri uvajanju v verjetnostni račun 

začeti z analizo verjetnosti dogodkov iz vsakdanjega življenja na intuitivni ravni. Dogodke 

in operacije z njimi pa povežemo z množicami. 

V gimnazijah se poleg ponovitve znanja iz osnovne šole pri poglavju o množicah dodajo 

naslednje vsebine: komplement množic, potenčna množica, kartezični produkt množic, 

moč potenčne množice, De Morganova zakona. 

Dijak naj bi po zaključku obravnave poznal osnovne pojme teorije množic, odnose med 

njimi in njihove lastnosti ter uporabljal matematično logiko (prepoznavanje vzročno-

posledičnih povezav) in prepoznal matematično logiko kot orodje moderne matematike ter 

razumel njen pomen pri logičnem sklepanju in utemeljevanju v vsakdanjem življenju.
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9   MNOŽICE NA FAKULTETAH 

Na Pedagoški fakulteti v Ljubljani se je poučevanje teorije množic začelo v začetku 90. let 

20. stoletja. Od študijskega leta 2002/03 je poučevanje predmeta Teorija množic z 

matematično logiko v 4. letniku študija. Predmet je bil sprva mišljen za 1. letnik, vendar je 

zaradi spleta okoliščin pristal v zadnjem letniku. 

S poučevanjem tega predmeta v 4. letniku je začel dr. Dragan Marušič, nadaljevala je dr. 

Andreja Prijatelj, po njeni prerani smrti pa je s poučevanjem nadaljeval dr. Marko Razpet, 

ki je podoben predmet tudi sam poslušal v 1. letniku na Fakulteti za naravoslovje in 

tehnologijo. Na omenjeni fakulteti je takrat predmet poučeval prof. dr. Niko Prijatelj. Po 

knjigah, ki jih je napisal, še dandanes poučujejo teorijo množic na fakultetah, ki omogočajo 

študij matematike. 

Po besedah profesorja Marka Razpeta, je v tem, da se je predmet predaval v 4. letniku, 

nekaj slabosti in nekaj prednosti. Slabost naj bi bila v tem, da študentje dobijo občutek, da 

so vse to že nekje slišali in predmetu ne posvetijo dovolj pozornosti. Dobro pa je to, da 

študentje bolj od daleč pogledajo na matematiko, ki so jo študirali  v predhodnih študijskih 

letih, in imajo, če ne drugega, priložnost, da si nekoliko popravijo povprečje ocen. 

V študijskem letu se je predmet Teorija množic z matematično logiko ponovno »preselil« v 

1. letnik študija, in sicer z naslovom Logika in množice, predava pa ga dr. Primož Šparl.  

Primož Šparl, ki si je dve leti s prof. Markom Razpetom delil predmet Teorija množic z 

matematično logiko v 4. letniku, je povedal, da je bilo po njegovem mnenju predavanje 

tega predmeta bolj smiselno v 4. letniku kot pa sedaj, ko ga predava v 1. letniku, kjer se 

študentje šele spoznavajo s študijem matematike in je za njih pravi šok, ko poslušajo vse te 

izreke, definicije in dokaze, saj kaj kmalu snov iz osnov matematike in stvari, ki so jih 

spoznali že v preteklih letih šolanja, preidejo na preveč abstraktno raven, ki pa je za 

študente 1. letnika kar velik zalogaj. 

Na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani se je pred bolonjskim študijem predmet 

predaval v 1. semestru v 2. letniku, imenoval se je Teorija množic. Po trenutnem 

študijskem programu se predmet izvaja v 1. letniku študija, in sicer z naslovom Logika in 

množice, ki si je zadal sledeče cilje in vsebine: 



53 

 

Študent spozna pojem matematičnega dokaza in pravilnega sklepanja, osnovne diskretne 

strukture in kombinatorne pojme ter osnove teorije množic.  

• Izjavni in predikatni račun. Pravila sklepanja. Dokaz in naravna dedukcija. 

• Formalna teorija. Osnovno znanje o interpretacijah in modelih. (Naivna) teorija 

množic. Relacije in funkcije. 

• Grafi. Strukture urejenosti. Končne množice. Načelo vključitev in izključitev. 

• Preštevanje funkcij. Množice in razredi. Aksiomi teorije množic. Aksiom izbire in 

Zornova lema. Moč množic 

Predmet se poučuje na podlagi sledeče literature: 

• N. Prijatelj: Osnove matematične logike I, DMFA-založništvo, Ljubljana, 1992. 

• N. Prijatelj: Osnove matematične logike II, DMFA-založništvo, Ljubljana, 1992. 

• N. Prijatelj: Matematične strukture I : Množice - relacije – funkcije, DMFA-

založništvo, Ljubljana, 1996. 

• M. Juvan, P. Potočnik: Teorija grafov in kombinatorika, DMFA-založništvo, 

Ljubljana, 2000. 

Podobno na fakulteti za naravoslovje in matematiko v Mariboru poučujejo predmet Teorija 

množic v 1. letniku študija. Vsebina predmeta je sestavljena iz: 

Osnovni pojmi matematične logike. Načini zapisovanja množic. Osnovne relacije med 

množicami, osnovne operacije z množicami ali družinami množic. Relacije. Ekvivalenčne 

relacije. Ureditev. Dobra ureditev. Matematična indukcija. Funkcije. Posebni tipi funkcij.  

Končne in neskončne, števne in neštevne množice.  

Osnovno o kardinalnih in ordinalnih številih.  

Literatura je zelo podobna literaturi, ki jo uporabljajo v Ljubljani. 

Na večini fakultet v Sloveniji, kjer imajo na predmetniku predmet, ki je povezan z 

matematiko, na začetku kot uvod obravnavajo množice in logiko. 
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9.1 TEORIJA MNOŽIC Z MATEMATIČNO LOGIKO 

Teorija množic z matematično logiko je predmet, ki sem ga sama poslušala v 4. letniku 

študija na Pedagoški fakulteti. Moje mnenje je, da je predmet res bolj primeren za 1. letnik 

študija matematike, saj se večina stvari sliši že v predhodnih letih študija in potem 

predavanja v 4. letniku niso več tako zelo zanimiva. Predavanja so bila občasno manj 

obiskana, saj se večini študentov in študentk zdi, da to večinoma že znajo in da se bo to 

dalo hitro naučiti in si pridobiti dobro oceno. Po drugi strani pa snov kmalu preide v razne 

trditve, izreke in dokaze, ki pa v 1. letniku lahko marsikateremu študentu oziroma 

študentki postanejo problem hitrega učenja. 

Pri predmetu teorija množic z matematično logiko se predavanja in vaje začnejo z 

izjavami. Pri izjavah se obravnavajo operacije z izjavami in resničnostne tabele. Sledi 

teorija množic, kjer se študentje spoznajo z aksiomi o množicah, kot so aksiom o 

ekstenzionalnosti, aksiom o podmnožicah, aksiom o paru, aksiom o uniji, aksiom o 

potenčni množici, aksiom izbire ter z vsem, kar je povezano s teorijo množic.  Med drugim 

o lastnostih unije, preseka in razlike, o lastnostih komplementa množice, o lastnostih 

kartezičnega produkta, o ekvipolentnih množicah. Snov potem preide na relacije. Po 

relacijah se obravnavajo funkcije, kjer se predelajo preslikave med množicami ter 

kompozitum. Podrobno se obravnavajo tudi strukture urejenosti. 

V drugem delu sledijo predvsem izreki, definicije, trditve in dokazi o končnih in 

neskončnih množicah ter njihovih podmnožicah. Obravnava se princip indukcije pri 

končnih množicah, aksiom o neskončnosti in Peanova množica. Na koncu se obravnava še 

aksiom o kardinalnosti množic, aksiom substitucije in aksiom regularnosti.  
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10 ZAKLJUČEK 

Diplomsko delo prikaže, da se je skozi zgodovino veliko matematikov ukvarjalo s teorijo 

množic. Najbolj znan med njimi je bil prav gotovo  »oče« teorije množic Georg Cantor. 

Množice so v matematiki pomembne. Označujemo jih za temelj sodobne matematike, saj 

je večina stvari zgrajena na podlagi teorije množic. Prav tako je pomemben jezik teorije 

množic, saj je z njim matematični jezik bistveno bolj preprost in jasen. 

S pisanjem diplomskega dela sem ugotovila, da se je z uvedbo množic skozi zgodovino v 

šolah začela t. i. »nova matematika«. Poučevanje v šolah se je spremenilo, hkrati z učenci 

so se »nove matematike« učili tudi učitelji in celo starši. 

Učni načrti v povezavi z množicami v osnovnih šolah so se skozi leta spreminjali. Po 

začetnem navdušenju leta 1971, ko so začeli z vpeljevanjem množic v šole po knjigah 

Walterja Neunziga in Petra Sorgerja, so kaj kmalu vse opustili, saj se učitelji z vsem skupaj 

niso strinjali. Že leta 1977 so v celoti prenovili učni načrt za matematiko, ki je bil zadnji 

napisan v letih, ko so pri pouku matematike začele pojavljati množice. Leta 1984 je bil 

napisan učni načrt, v katerem pa ni bilo več pretiranega naslanjanja pouka matematike na 

množice. 

Prepričana sem, da si marsikateri današnji matematik ali nematematik niti ni predstavljal, 

da je bila teorija množic nekakšna prelomnica v zgodovini pouka matematike, da so se z  

njihovo uvedbo v pouk dogajale marsikatere razprave, da so učitelji potrebovali dodatno 

izobraževanje in da so se celo starši, ki so bili že dolgo izven osnovnošolskih klopi, 

ponovno učili »novo matematiko«. 

V diplomskem delu je dobro razvidna zgodovina teorije množic ter njene osnovne lastnosti. 

Predstavljeni so začetki pojavljanja teorije množice v šole, učni načrti skozi zgodovino ter 

snov, ki je v večini primerna za osnovno šolo. 
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