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Forpróf og viðhorfalisti leiðbeiningar 
Áður en þú byrjar þarf að gera þrennt: 

 senda heim bréf/tilkynningu til foreldra 

 leggja fyrir nemendur viðhorfalista 

 leggja fyrir nemendur forpróf 

 

Að kynna fyrir nemendum:Áður en þú byrjar skaltu senda nemendur heim með tilkynningu 

til foreldra.  Þú skalt útskýra fyrir þeim að kennslan er eitthvað sem þau geta ekki hætt við 

þar sem hún er hluti af venjulegu skólastarfi en ef af einhverjum ástæðum fá ekki leyfi 
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foreldra til að taka þátt munu þau ekki fylla út viðhorfalista og þau munu þá hvergi sjást á 

mynd. 

Próf og viðhorfalistar: Til að tryggja nafnleysi vil ég biðja þig að númera nemendur eftir 

bekkjarlista og númera prófin og viðhorfalista eftir því.  Nauðsynlegt er fyrir mig að tengja 

þessar upplýsingar saman svo sama númer sé á notað undan og eftir, bæði próf og 

viðhorfalista. 

Ef þú vilt nota prófin í þitt námsmat er það velkomið og kannski bara gott því það hvetur þau 

til að gera sitt besta, þú lætur þá nemendur þína vita af því.  

Tæknilegar kröfur 
Nemendur þurfa að lesa texta og svara spurningum á neti og vinna með hermilíkan sem 

útheimtir það að þau komist nokkrum sinnum ( 3-6 ) í tölvuver.  Einnig eru síður og svör sem 

gott er aðhafa á skjávarpa eða snertitöflu. 

Mér hefur reyndst best þegar ég nota net í kennslu að fá vefstjóra skólans til að setja 

tenglana á heimsíðu skólans, þar sem nemendur þekkja sig til en ef þið hafið ekki kost á því 

þá eru allir tenglarnir á http://natt09.blogspot.com og þau velja þá fagið til hægri á síðunni 

og ég mun reyna að hafa þá efst. 

Erfðafræði í Aðalnámsskrá grunnskóla 2007 
Hér er allur lífveruhlutinn úr aðalnámsskránni og hluti mannslíkama-markmiðanna, en ég hef 

feitletrað það sem erfdir.is og hermilíkönin geta hjálpað við.  Sum markmiðin eru frá 7. og 4. 

bekk og reikna má fastlega með að nemendur hafi kynnst mörgum hugtökunum áður. 

Mannslíkaminn (áfangamarkmið 10. bekk) 

Nemandi á að 

o skilja hvað stjórnar kynferði manna 
o gera sér grein fyrir að sjúkdómar geti verið af ýmsum orsökum og að leiðir til að koma í veg fyrir þá 
eða lækna tengjast orsökunum 

 

Lífverur (áfangamarkmið 10. bekk) 

Nemandi á að 

o þekkja að í öllum lífverum fer fram ákveðin starfsemi, svo sem hreyfing, næringarnám, 
úrgangslosun, vöxtur og æxlun 
o gera sér grein fyrir að líf myndast einungis af öðru lífi með kynlausri æxlun eða kynæxlun 
o gera sér grein fyrir að lífverur þroskast á mismunandi hátt á lífsleiðinni 
o kynnast helstu hugtökum erfðafræðinnar, svo sem litningum, genum og DNA 
o þekkja einföld dæmi um það hvernig eiginleikar erfast á milli kynslóða 

http://natt09.blogspot.com/
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o þekkja hvernig atferli dýra hefur áhrif á lífsafkomu þeirra og hæfni í þróunarfræðilegum skilningi 
o þekkja grunnhugtök þróunarlíffræðinnar, svo sem náttúruval, hæfni, aðlögun og arfbundinn 
breytileika 
o kynnast hugmyndum um uppruna og þróun lífsins 
o skilja mikilvægi þess að viðhalda fjölbreytileika tegunda og vistgerða 

 

Lífverur (áfangamarkmið 7. bekk) 
Nemandi á að 

o vita að erfðir ráðast af genum sem eru í frumum 

o þekkja hvernig barn verður til og fóstur þroskast 
o gera sér grein fyrir að erfðaefni stjórnar erfðum lífvera 

o gera sér grein fyrir að þær lífverur, sem eru best aðlagaðar umhverfinu, eru hæfari en aðrar til að 
lifa af og fjölga sér 

 

Lífverur (áfangamarkmið 4. bekk) 
Nemandi á að 
o geta lýst nokkrum einföldum en ólíkum lífsferlum lífvera, svo sem fræ verður að plöntu, lirfa 
verður að fiðrildi, úr eggi kemur ungi, barn verður til 
o gera sér grein fyrir að afkvæmi erfa eiginleika frá foreldrum sínum 

o kynnast og fylgjast með hegðun dýra, svo sem æxlun, félagslífi, umönnun, fari, óðalshegðun og 
leikjum 

 

Helstu hugtök  
Arfgerð 
Arfhreinn 
Frjóvgun 
Litningur 
Okfruma 
Víkjandi 
Ríkjandi 
Frævun 
Svipgerð 
DNA 
Gen 
lögmálið um aðskilnað 
ófullkomið ríki 
Rýrirskipting 
Tilgáta 
arfblendinn, 

Kynlitningur 
lögmálið um óháða samröðun 
Stökkbreyting 
Víxlfrjóvgun 
Sjálffrjóvgun 
Líkindaferningur 
Einræktun 
erfðatækni 
erfðasjúkdómur 
kyntengt einkenni 
genasamsæta 
óaðskilnaður 
plasmíð 
samsæta 
splæst DNA 
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Kennsluhugmyndir   Erfðafræði  
Námsefni:  vefsvæðið  http://www.erfdavisir.is/index.html , þetta er erlent efni sem Íslensk 

erfðagreining hefur látið þýða sjá : http://www.dnaftb.org/og 

http://www.dnalc.org/ddnalc/websites/dnaftb.html Fræðimenn hafa gagnrýnt vefsíður 

ætlaðar til kennslu að vera í mörgum tilfellum lítið meira en bók á skjá.  Það má að vísu segja 

um þessa vefsíðu að hún er rík af lesefni, en fínu lesefni, ég tel þess vegna að ef nemendur 

lesa hana þurfi þeir ekki endilega að lesa bókina. Það sem vefsvæðið hefur aftur á móti 

framyfir bókina er að myndirnar hreyfast, það eru gagnvirkar spurningar sem nemendur fá 

strax svar við.  Ókosturinn er að orðaforðinn er ekki alltaf námkvæmlega sá sami og í 

kennslubókinni en þar sem þið munuð líka betrumbæta með ykkar innleggi þá á það að 

jafnast út. Sérstaklega hvet ég ykkur til umræðna en það er áhrifaríkur þáttur í öllu námi að 

tjá hugsanir sínar.  

Vefsvæðið er sagt vera skrifað fyrir alla aldurshópa. Það er í þrem hlutum og við munum 

nota fyrsta hlutann allann og nokkrar síður úr II og III þannig að þau lesi sig í gegnum sama 

efnisatriði og Erfðir og þróun ná yfir og námsskráin ætlast til.  Mín reynsla hefur verið sú að 

krakkarnir eru frekar áhugasöm í erfðafræðinni þangað til það kemur að því að fylla út 

líkindatöflu og læra hugtökin. Þau vilja frekar spjalla um CSI sjónvarpsþáttinn, eigin eiginleika 

í samanburði við systkini og foreldra, hvort menn geti átt börn með öpum og önnur 

undarlegheit sem þau velta fyrir sér, að sjálfsögðu þarf að gefa þeim tíma til að samræma 

hugmyndir úr umhverfinu við hugmyndir úr bókinni svo að bekkjarkennsla með umræðum 

eða jafnvel skipt í hópa er líka gagnleg. 

Einnig skulum við nota leikinn BUG LAB sem er hermilíkan sem hermir eftir skordýrastofni og 

sýnir skríðandi pöddur, arfgerðir og svipgerðir í töflu við hliðina, auk þess að þau geta 

stjórnað umhverfi, svo þetta getur svo líka nýst ykkur aðeins við 3. kaflann. Sjá 

leiðbeiningablað og  

http://www.channel4.com/learning/microsites/G/genetics/activities/buglab.html   

Og við umfjöllun við klónun er gagnlegt að klóna mús á 
http://learn.genetics.utah.edu/content/tech/cloning/clickandclone/  hvort sem þið veljið að gera 
það á skjávarpa eða snerittöflu eða nemendur sjálfir í tölvuveri. 

 

Ég set ykkur ekki nákvæmlega fyrir hvernig þið eigið að gera, heldur kem með tillögur og bið 

ykkur að halda saman og skrá í punktaformi hvernig þið aðlagið að ykkar raunveruleika sem 

stjórnast af aðbúnaði ykkar og aðgengi að tölvuverum/fartölvuvögnum og 

skjávarpa/snertitöflu. 

Um verkefnablöðin:  Það er mismunandi hvernig kennarar vilja vinna með nemendum í 

tölvuveri.  Til að stýra vinnu nemenda, fá yfirsýn og afurð geta verkenfablöð komi að góðum 

notum.  Hugsanlegt er samt að stýra því með öðru móti, t.d. láta nemendur skrifa útdrátt og 

http://www.erfdavisir.is/index.html
http://www.dnaftb.org/
http://www.dnalc.org/ddnalc/websites/dnaftb.html
http://www.channel4.com/learning/microsites/G/genetics/activities/buglab.html
http://learn.genetics.utah.edu/content/tech/cloning/clickandclone/
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skila ykkur í tölvupósti, setja upp spjallþráð og láta nemendur tjá sig þar eða svara 

spurningum, eða setja upp rafræn verkefni. 

Ef þið veljið að nota verkefnablöðin megið þið breyta þeim, en sendið mér þá bara breyttu 

útgáfuna. Ef þið veljið að vera með skil á einhverju öðru formi, skráið þá niður hjá ykkur 

hvers vegna þið veljið það og leyfið mér að sjá hvað varð úr.  

Tillaga að kennslustundum  

A. Í kennslustofu. Upprifjun á hvað frumur eru og skilgreininguna á hvað sé lifandi, 

(einkenni lífvera). Kynning á hvað erfðafræðin fjallar um, Mendel og fyrstu hugtök 

víkjandi, ríkjandi,arfhreinn, arfblendinn. (kafli 1-1).  Umræður í bekk.  Kynna 

vefsíðuna http://www.erfdavisir.is/index.html (á skjávarpa eða gagnvirkri 

snertitöflu ef hægt er) fyrir nemendum og hvernig hún virkar. 

B. Í tölvuveri, nemendur lesa sig í gegnum vefsíðuna og svara spurningum, ég mæli 

með tvö og tvö saman til að þau þurfi að ræða saman. Nemendur fá verkefnablað 

með spurningum til að svara, kennari er til staðar til að aðstoða þau.  Gefið 

nemendum slóðina svo þau geti líke lesið heima ef vill, hugsanleg heimavinna, 

skrifa, hér væri tilvalið ef kennari er með spjallborð eða blogg að láta þau skrifa 

rafrænt, t.d. hvað fannst þeim merkilegast.   (miða við  I  1 – 9, verkefnablað 1) 

C. Í tölvuveri Að kynnast betur Mendel og hans uppgötvunum, mikið lesmál á ensku, 

gætuð haft þetta til viðbótar fyrir betri nemendur ?  

http://www2.edc.org/weblabs/Mendel/mendel.html (leiðbeiningablað í vinnslu)  

D. Í kennslustofu, Sýna notkun reitatöflu, vinna verkefni ?? úr bók, úr 

kennsluleiðbeiningum ?? (sendi þér þau rafræn til að fara yfir á skjávarpa ef vill) 

eða sjálfspróf á neti, sjá tengla hér neðar. 

E. Í tölvuveri, Nemendur vinna með vefsíðuna BUG LAB, verkefnablað fylgir, 

(verkefnablað 3) ég samdi nokkrar einfaldar spurningar og smá leiðbeiningar, 

held samt að við ættum að miða við að þau aðallega prófi sig áfram og skoði 

hvað gerist þegar þau maka dýrin saman og fikta með magn á mat, hitastigi og 

UV geislum.  Leggið samt áherslu á að þau noti möguleikann að smella á dýr og 

skoða arfgerð þeirra og bera saman við svipgerðina.  Ég myndi mæla með að 

þau vinni tvö og tvö saman svo þau þurfi að ræða saman, nota orðaforðann og 

rökstyðja tilgátur sínar. 

F. Í kennslustofu, fara yfir hugtökin, ófullkomið ríki, stökkbreytingar, 

litningakenningin, kynákvörðun, erfðatækni, (kafli 1-2) 

G. Í tölvuveri, áfram að lesa sig gegnum vefsíðu Erfdir.is og svara spurningum 

(verkefnablað 2).  Og Klóna mús ??? 

http://www.erfdavisir.is/index.html
http://www2.edc.org/weblabs/Mendel/mendel.html
http://www.channel4.com/learning/microsites/G/genetics/activities/buglab.html
http://www.erfdavisir.is/index.html
http://learn.genetics.utah.edu/content/tech/cloning/clickandclone/
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H. Í kennslustofu 2-1 blóðflokkar,  Blóflokkabörnin kyntengdar erfðir, kyntengdir 

sjúkdómar, erfðir og umhverfi, einræktun. Klóna mús á skjávarpa ? 

I. Umræður og samantekt. Hvað höfum við lært, samantekt á hugtökum, nota 

skjávarpa eða gagnvirka snertitöflu.  

  

http://www4.landspitali.is/lsh_ytri.nsf/htmlpages/blodbankinn.html
http://learn.genetics.utah.edu/content/tech/cloning/clickandclone/
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Fleirri gagnlegar vefsíður  
 

http://www2.edc.org/weblabs/Punnett/punnettsquares.html   Hænusíðan 

http://www.ismennt.is/not/arndis/framhaldsdeild/namogkennsla/vefrally/vefrallyblodb.ht

m  Vefrallý um blóðbankann 

http://nobelprize.org/educational_games/medicine/landsteiner/index.html Leikur um 

blóðgjafir tekur langan tíma, benda nemendum að leika heima ? 

Fræðsla um blóðflokka frá Nobelsíðunum 

http://nobelprize.org/educational_games/medicine/landsteiner/readmore.html  

Fræðslusíður Blóðbankans 

http://www.southcollegetn.edu/library/subject-guides/allied-health/medical-

assisting_/body-and-organ-systems/ tenglasíða góð 

http://www.gen.is/erfdir3/kross7.htm  Litningar, gen og erfðaefnið DNA Sjálfspróf eftir 

Sigurlaugu Kristmannsdóttur 

http://www.ismennt.is/not/einarjo/pot/genogerfdir.htm Litningar gen og erfðir, Sjálfspróf 

eftir Einar Jóns. 

http://www.ismennt.is/not/einarjo/pot/erdirmanna.htm Erfðir manna Gagnvirk æfing eftir 

Einar Jóns.  

(þessir tenglar eru héðan http://www.ismennt.is/not/einarjo/bekkur10/erdafradi.htm )  

 

Átt þú fjórða kaflann eftir ?  hér er sjálfspróf um þróun manna 

http://www.ismennt.is/not/einarjo/sjalfsprof/trounmanna.htm  

Bug Lab tenglar: 

Síðan:  http://www.channel4.com/learning/microsites/G/genetics/activities/buglab.html  
 
leiðbeiningar á ensku: 
http://www.channel4.com/learning/microsites/G/genetics/activities/bug_help.html   
 
hér er leikurinn sjálfur:  
http://www.channel4.com/learning/microsites/G/genetics/activities/shockwave-bug.html 

 

 

http://www2.edc.org/weblabs/Punnett/punnettsquares.html
http://www.ismennt.is/not/arndis/framhaldsdeild/namogkennsla/vefrally/vefrallyblodb.htm
http://www.ismennt.is/not/arndis/framhaldsdeild/namogkennsla/vefrally/vefrallyblodb.htm
http://nobelprize.org/educational_games/medicine/landsteiner/index.html
http://nobelprize.org/educational_games/medicine/landsteiner/readmore.html
http://www.southcollegetn.edu/library/subject-guides/allied-health/medical-assisting_/body-and-organ-systems/
http://www.southcollegetn.edu/library/subject-guides/allied-health/medical-assisting_/body-and-organ-systems/
http://www.gen.is/erfdir3/kross7.htm
http://www.ismennt.is/not/einarjo/pot/genogerfdir.htm
http://www.ismennt.is/not/einarjo/pot/erdirmanna.htm
http://www.ismennt.is/not/einarjo/bekkur10/erdafradi.htm
http://www.ismennt.is/not/einarjo/sjalfsprof/trounmanna.htm
http://www.channel4.com/learning/microsites/G/genetics/activities/buglab.html
http://www.channel4.com/learning/microsites/G/genetics/activities/bug_help.html
http://www.channel4.com/learning/microsites/G/genetics/activities/shockwave-bug.html
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Vinnublað 1. með erfðir.is 
 

Nafn: ____________________________    Dags: _______________ 

 
 

Opnaðu vefsíðuna http://wwww.erfdir.is  smelltu á klassísk erfðafræði, 
 

Á hverri síðu fylgir þú þessu ferli 

Lesa textann undir þessu vel og vandlega   

Skoða og lesa þetta vel og vanlega                

leysa þetta                                                           

Ef þú vilt lesa  og læra meira                            
 
 
Þegar þetta er búið ferðu á næst síðu velur númerin til vinstri og svo koll af kolli. 
 

Þú þarft bara að lesa síðurnar sem eru spurningarnar úr og númer spurningarinnar er líka 
númer vefsíðunnar þar sem þú getur lesið þér til um svarið, mundu samt að lesa allan 
inganginn, myndskeiðið og gera verkefnið ef það stendur Allt  á eftir númerinu. 
 
Hluti I 

1. Hvers vegna notaði Mendel baunaplöntur við tilraunir sínar?  _______________________ 

________________________________________________________________________ 

 

2.  Allt.  Tengdu     Arfgerð  sjáanlega einkennið sem kemur fram  

                                Svipgerð                  genin í samsætunni eru mismunandi t.d. Yy 
                                Arfhreinn                genin í samsætunni eru bæði eins t.d. YY eða yy 
                                Arfblendinn            samsætan eða genið sem lífveran ber 
 

Þegar þú leysir verkefnin getur verið 
gott að lesa upplýsingarnar sem 
koma þegar þú svarar rangt. 

http://wwww.erfdir.is/
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3.  Allt. A) Ef arfblendnir einstaklingar fyrir tiltekinn eiginleika eru æxlaðir saman, í hvaða 

hlutfalli koma þá eiginleikarnir fram ?   _______________________________________ 

         B)Ef arfhreinir einstaklingar fyrir tiltekinn eiginleika þar sem annar er ríkjandi eru 

æxlaðir saman,  munu afkvæmin þá sýna víkjandi eða ríkjandi eiginleikann ? _________ 

________________________________________________________________________ 

 

4.  Allt.   A) Hverjar af þessum samsætum eru arfhreinar ? Dragðu hring um þær 

                                      YY  Yy    RR  yy   Rr     Oo    GG      Gg.  

               B)  í dæminu sem Mendel segir þarna frá, hver væri litur bauna plöntu sem hefði 

arfgerðina:  YY __________      en Yy  _____________     en yy ___________ 

 

5.  Allt.  Strikaðu yfir ranga orðið:  Tvö blóm koma við sögu í sjálffrjóvgun/víxlfrjóvgun en eitt 

blóm við sjálffrjóvgun/víxlfrjóvgun   
 

6.   Allt. Hvers vegna brá de Vries, Correns og von Tschermak-Seysenegg ? _______________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

7.  Skoðið myndskeiðið frumuskiptinguna, jafnskipting = mítósa en þú þarft ekki að læra 

orðin og stigin 
Hvað verður ein líkamsfruma orðin að mörgum eftir þrjár jafnskiptingar ? _____________ 
 
Hvaða ár lýsti Flemming janfskiptingunni ? ______________________________________ 
 

8. Skoða myndskeiðið, frumuskiptinguna, rýrirskipting en þú þarft ekki að læra orðin og 

stigin.  Hver er munurinn á líkamsfrumum þeim sem við sjáum fyrst í myndskeiðinu og 

kynfrumunum sem við sjáum í lokin ?    

a) Kynfrumur hafa _________________________________________________________ 

b) en líkamsfrumur hafa ____________________________________________________ 

        c)  Hvað verður um ígulkeraeggin sem frjóvgast af tveim sáðfrumum ?  ______________ 

        d) Hvers vegna heldurðu að það gerist ?  ______________________________________ 

                                                                               



Grunn erfðafræði Vinnublöð erfdir.is bls. 3 Svava Pétursdóttir 

Vinnublað 1. með erfðir.is  SVARBLAÐ 
 

Nafn: ____________________________    Dags: _______________ 

Mundu að spurningarnar eru líka númer vefsíðunnar þar sem þú getur lesið þér til um svarið, 
mundu samt að lesa allan inganginn, myndskeiðið og gera verkefnið ef það stendur Allt  á 
eftir númerinu. 
 
Hluti I 

1. Hvers vegna notaði Mendel baunaplöntur við tilraunir sínar?  Því þær eru auðveldar í 
ræktun og bera mörg mismunandi einkenni sem hægt er að rekja milli 
kynslóða  

 
 

2.  Allt.  Tengdu     Arfgerð  samsætan eða genið sem lífveran ber 

                                Svipgerð                  sjáanlega einkennið sem kemur fram 
                                Arfhreinn                genin í samsætunni eru bæði eins t.d. YY eða yy 
                                Arfblendinn            genin í samsætunni eru mismunandi t.d. Yy 
 
 

3.  Allt. A) Ef arfblendnir einstaklingar fyrir tiltekinn eiginleika eru æxlaðir saman, í hvaða 

hlutfalli koma þá eiginleikarnir fram ?   3:1 

         B)Ef arfhreinir einstaklingar fyrir tiltekinn eiginleika þar sem annar er ríkjandi eru 

æxlaðir saman,  hvernig verða þá afkvæmin ? Afkvæmin koma öll til með að bera 
ríkjandi eiginleikann, sá víkjandi verður falinn. 

 
 

4.  Allt.   A) Hverjar af þessum samsætum eru arfhreinar ? Dragðu hring um þær 

                                      YY  Yy    RR  yy   Rr     Oo    GG      Gg.  

               B)  í dæminu sem Mendel segir þarna frá, hver væri litur bauna plöntu sem hefði 

arfgerðina:  YY  Gul        en Yy      Gul       en yy græn 

 
 

5.  Allt.  Strikaðu yfir ranga orðið:  Tvö blóm koma við sögu í sjálffrjóvgun/víxlfrjóvgun en 

eitt blóm við sjálffrjóvgun/víxlfrjóvgun   

 
 

6.  Allt. Hvers vegna brá de Vries, Correns og von Tschermak-Seysenegg ? Þeir komust að 
þvi að uppgötvun þeirra um lögmál erfðanna hafði verið fundið af Mendel 
þrjátíu og fimm árum áður (Mendel 1865, þeir um 1900, líklega ekki bætt út skák 

að hann var munkur en þeir alvarlegir vísindamenn) 
 



Grunn erfðafræði Vinnublöð erfdir.is bls. 4 Svava Pétursdóttir 

7.  Skoða myndskeiðið frumuskiptinguna, jafnskipting en þú þarft ekki að læra orðin og stigin 

Hvað verður ein líkamsfruma orðin að mörgum eftir þrjár jafnskiptingar ?  8 

 

Hvaða ár lýsti Flemming janfskiptingunni ? 1882 

 
 

8. Skoða myndskeiðið, frumuskiptinguna, rýrirskipting en þú þarft ekki að læra orðin og 

stigin.  Hver er munurinn á líkamsfrumum þeim sem við sjáum fyrst í myndskeiðinu og 

kynfrumunum sem við sjáum í lokin ?    

        Kynfrumur hafa Kynfrumur hafa eitt sett litninga  

        en líkamsfrumur tvö sett litninga.  

         Hvað verður um ígulkeraeggin sem frjóvgast af tveim sáðfrumum ?  þau deyja 

        Hvers vegna heldurðu að það gerist ?  Vegna þess að þau þroskast ekki eðlilega 

með of marga litninga. 

 
 

 

  



Grunn erfðafræði Vinnublöð erfdir.is bls. 5 Svava Pétursdóttir 

Vinnublað 2 með erfdir.is 
 
Nafn: ____________________________    Dags: _________________ 

Mundu að spurningarnar eru líka númer vefsíðunnar þar sem þú getur lesið þér til um svarið, 
mundu samt að lesa allan textannog gera verkefnið ef það stendur Allt  á eftir númerinu. 
 

9.  Allt. Manneskja með XX litninga er _________en manneskja með XY litninga er ________ 

 

10.  Allt. Skráðu arfgerðirnar : 

 Karlfluga með hvít augu    ____________      kvenfluga með hvít augu   ____________ 
 
Karlfluga með rauð augu   ____________      kvenfluga með rauð augu  ____________ 

 

13.   Allt.  Hvað átti Viktoría mörg börn með dreyraskýki ?  ___________________________ 

 

14.  Allt.  a) Hvort heldur þú að David Farragut hafi orðið mikill sjóliðsforingi fyrir tilstuðlan 

erfða eða umhverfis ?  _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
Hluti II 

19. Kíktu myndirnar af James Watson og Francis Crick í byrjun myndskeiðsins. Hvaða ár gætu 

þeir hafa verið fæddir ? Geturðu komist að því? 

 ________________________________________________________________________ 

 

Hluti III 

34. Lesa innganginn. Spennandi fyrir áhugsama um splæst DNA, verkefnið er flott. Til hvers 

voru vísndamennirnir að koma geni úr manni fyrir í ecoli gerli ?  ____________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 

39. Lesa innganginn.   Hvenær lauk greiningu á erfðamengi mannsinns ? ________________ 

 

40.  Lesa innganginn.  Hvað er sagt þar að veirur geti gert?   _________________________ 

41. Lesa innganginn, ekki þarf að lesa seinni síður og ekki gera verkefnið.   Til hvers er verið 

að færa ný gen inn í mýs ?  __________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 



Grunn erfðafræði Vinnublöð erfdir.is bls. 6 Svava Pétursdóttir 

Vinnublað 2 með erfdir.is     SVARBLAÐ 
 

Nafn: ____________________________    Dags: _______________ 

 

9.   Manneskja með XX litninga er kona  en manneskja með XY litninga er karl 
 

10.  Skráðu arfgerðirnar : 

 Karlfluga með hvít augu      XWY                                        kvenfluga með hvít augu      XWXW     
 

Karlfluga með rauð augur  XRY                                            kvenfluga með rauð augur     XRXW 

 

 

13.   Hvað átti Viktoría mörg börn með dreyraskýki ?  Bara eitt, hann Leopold         

 

14.  Hvort heldur þú að David Farragut hafi orðið mikill sjóliðsforingi fyrir tilstuðlan erfða eða 

umhverfis ?  Hann  hlýtur að hafa orðið mikill sjóliðsforingi fyrir tilstilli 
umhverfis því hann var ættleiddur og því ekki með gen frá föður sínum. 

 
Hluti II 

19. Kíktu myndirnar af James Watson og Francis Crick .  Hvaða ár gætu þeir hafa verið fæddir ? 

1928 og 1916.   Watson er enn á lífi en Crick lést 2004. 
Hluti III 

 

34. Lesa innganginn. Spennandi fyrir áhugsama um splæst DNA, verkefnið er flott. Til hvers voru 

vísndamennirnir að koma geni úr manni fyrir í ecoli gerli ?  Til að láta hann framleiða 
vaxtarhormón og insúlín. 

 

39. Lesa innganginn.   Hvenær lauk greiningu á erfðamengi mannsinns ? Í júní árið 2000  

 

40.  Lesa innganginn, ekki þarf að lesa seinni síður og ekki gera verkefnið.  Hvað er sagt þar að veirur 

geti gert?   Flutt gen á milli lífvera.  
 

41. Lesa innganginn, ekki þarf að lesa seinni síður og ekki gera verkefnið.   Til hvers er verið að færa 

ný gen inn í mýs ?  Til að komast að því hvað prótínið sem það stjórnar 
framleiðslu á gerir. 

 

 

 

  



Grunn erfðafræði Vinnublöð erfdir.is bls. 7 Svava Pétursdóttir 

Innihald vefsvæðisins ERFÐAVÍSIR fyrir kennara 
I 

1. Mendel, baunatilraunir,svipgerð, víxlfrjóvgun, sjálffrjóvgun 

2. Genapar, arfgerð,  Hreinræktuð, (arfhrein) sjálffrjóvgun, samsæta 

3. Lögmál Mendels um aðskilnað eiginleika 3:1, líkindatafla 

4. Ríkjandi, víkjandi , arfhrein, arfblendin  

5. Punnet ferningur, líkindaferningur 

6. Hugo deVries, Carl Correns og Erich von Tschaermak-Seysenegg og mismunandi frumur, 

kjarna þeirra og að þeir innihalda litninga, verkefnið um smásjáskoðun á frumum/kjörnum 

7. Jafnskipting og öll stigin verkefnið gott  

8. Rýriskipting og öll stigin, Walter Sutton og Theodor Boveri, þungt lesmál en verkefnið er gott 

ca. hér er skiptingin yfir í kafla 2 

9. kynlitingar og kynákvörðun  Edmund Wilson, Nettle Stevens, verkefni gott 

10. Thomas Hund Morgar, gen, kyntengdar erfðir, stökkbreytingar 

11. Genavíxl, ekki hluti af námsefni grunnskóla  

12. ræktun, þróum, of flókið fyrir grunnskóla  

13. kyntengdar erfðir, Viktoría drottning, mjög gott ! arfberi, dreyrasýki , ættartré  

14. erfðir og umhverfi, áhugavert en útskýrir ekki vel  

15.  ekki hluti af námsefni grunnskóla  

16.  til 33 of flókið fyrir grunnskóla  

 19.  Mynd af James Watson og Francis Crick  í byrjun myndskeiðs, en efnið of flókið 

20 – 33 ekki námsefni grunnskóla 

 34. sagt frá splæsingu plasmíðs, flókið lesefni en góðar myndir, verkefnið flott  

III   

39. Greining á erfðamengi mannsins, inngangur læsilegur 

40. Veirur flytja gen ofl. inngangur læsilegur 

 41. Erfðatækni, splæst DNA, inngangur læsilegur 

 



Grunn erfðafræði Vinnublöð MENDEL bls. 1 Svava Pétursdóttir 

Verkefnablað með BUG LAB 
 

Nafn: ____________________________    Dags: _______________ 

 
Vinnið tvö og tvö saman farið á  
http://www.channel4.com/learning/microsites/G/genetics/activities/shockwave-bug.html 
 
Leiðbeiningar 
kvendýr F eru með langan búk                              karldýr M eru með stuttan búk 
Þegar þú klikkar á það kemur gulur hringur       þegar þú klikkar á það kemur rauður kross  

 Þú getur skoðað dýrin með því að smella á þau og þá skoðað arfgerð þeirra, og 
upplýsingar um aldur, orku hraða og af hvaða kynslóð þau eru,  

 þú getur valið tvö dýr og makað þau saman með því að smella á mate, athugaðu þú 
þarft eitt kvendýr og eitt karldýr 

 skoðaðu hnappana efst á stikunni  
Orðaforði:  ekkert hugsa um að læra orðin, bara hafa þau til að skilja leiðbeiningarnar 

phenotype= svipgerð, hvaða eiginleiki kemur fram 
genotype – arfgerð    dominant = ríkjandi 
recessive = víkjandi    homozygous = arfhreinn td. RR 
heterozygous = arfblendinn td. Rr  breed= rækta, láta þau makast 
UV radiation = útfjólubláir geislar sem geta valdið stökkbreytingum 

Prófaðu fyrst frjálsu aðferðina og breyttu hitastigi, fóðruninni og geislun 
 
Spurningar: 
 
Tilraun 1: 
Finndu eitt grænt dýr og eitt brúnt dýr og láttu þau makast, hvernig verður afkvæmið? _____ 
 
Prófaðu nokkrum sinnum. Verður alltaf sama niðurstaðan ?___________________________ 
 
Tilraun 3 
Hvort er ríkjandi genið fyrir löngum eða stuttum löppum ? ___________________________ 
 
Hvort er ríkjandi genið fyrir  loðnum (hairy) eða (smooth) líkama?______________________ 
 
Ef þú lætur tilraunina ganga í smá stund hvert verður þá hlutfallið milli langleggjaðra og 
stuttleggjaðra skordýra? 
___________________________________________________________________________ 
 
Er það rökrétt, hvernig þá ?___________________________________________________ 
Tilraun 4: 
Hún gengur út að finna jafnvægi, þar sem skordýrin eru farin að éta hvort annað 
(cannibalism) en stofnstærð helst samt óbreytt. Athugaðu hvort þér tekst það ef tíminn 
leyfir.  

http://www.channel4.com/learning/microsites/G/genetics/activities/shockwave-bug.html


Grunn erfðafræði Vinnublöð MENDEL bls. 1 Svava Pétursdóttir 

Mendel leiðbeiningablað 
 

Þýðing á texta síðunnar, orðaforði og leiðbeiningar. 

http://www2.edc.org/weblabs/Mendel/mendel.html     

Ath, vefsvæðið er í fimm hlutum sem valdir eru neðst 

undir  Sections  

Ef textinn er hér í svona ramma þá vísar það til 

einhvers sem þú getur smellt á eða valið á vefsíðunni 

Orðaforði: 

genetics: erfðafræði,      trait: eiginleiki 

inheritance: erfðir     cross = æxla saman 

offspring= afkvæmi     prediction = tilgáta eða spá 

dominant= ríkjandi     recassive = víkjandi 

 

Introduction:  Halló . Ég heiti Gregor Mendel. Ég bjó í Austurrríki á nítjándu öldinni löngu 

áður en nokkur vissi eitthvað um gen og erfðir. Ég gerði tilraunir með plöntur til að skoða 

hvernig eiginleikar erfast frá foreldrum til afkvæma og uppgötvaði þá grunnlögmál 

erfðafræðinnar sem enn eru  í gildi og kennd í kennslubókum í dag. Komdu og prófaðu 

tilraunir mínar til að sjá hverju þú getur komist að um erfðir. NEXT 

Ég notaði baunaplöntur því að þær vaxa auðveldlega og hratt og það er auðvelt að sjá og 

þekkja mismunandi eiginleika þeirra. NEXT 

Plant + Cross:  Settu niður fimm plöntur og taktu eftir eiginleikum þeirra. PLANT  - NEXT 

Skoðaðu plönturnar sem þú settir niður. Hvað sérðu marga mismunandi eiginleika ?   4, 5, 6, 

7  DONE   

Síðan listar svo þá möguleika sem eru og myndirnar skýra þá nokkuð vel. NEXT 

Núna erum með fimm baunaplöntur, frjóvgaðu þær á fimm mismunandi hátt og athugaðu 

hvort þú sérð eitthvað myndstur í því hvernig eiginleikarnir koma fram.  Mundu að þú getur 

bæði sjálffrjóvgað plönturnar eða víxlfrjóvgað þær. Dragðu baunaplönturnar inn í kassana 

merkta með parent 1  og parent 2 foreldri 1 og 2 og smelltu svo á CROSS  ef þú vilt 

sjálffrjóvga plöntu, dragðu þá plöntu bara í annan kassann og smelltu á CROSS 

Predict results:   Frjóvgaðu þessa plöntu með sjálfri sér.  Hvernig verða baunir 

afkvæmisplantanna  í laginu ?   NEXT  

http://www2.edc.org/weblabs/Mendel/mendel.html


Grunn erfðafræði Vinnublöð MENDEL bls. 2 Svava Pétursdóttir 

Ertu hissa að planta með sléttar baunir gefi af sér afkvæmisplöntu með hrukkóttar baunir?   

NEXT 

Sjálffrjóvgaðu þessa plöntu.  Hvernig verða baunir afkvæmisplantanna í laginu ? NEXT 

Hvað komstu að með baunirnar ?  NEXT 

Þegar ég frjóvga plönturnar tvær fyrir neðan þá munu baunir afkvæmisplantnanna verða: 

O sumar sléttar, sumar hrukkóttar,             O Allar hrukkóttar 

O Allar sléttar                                                   O  Get ekki spáð  

Frjóvgaðu plönturnar tvær til að sjá hvort tilgáta þig sé rétt      CROSS 

Allar afkvæmisplönturnar hafa _____________  baunir.   Tilgáta þin var rétt.  Hvað leiddi þig 

að þessari tilgátu? 

Með því að gera tilraunir mínar með baunir hef ég lært mikið um erfðir og hvernig eiginleikar 

flytjast milli kynslóða.  Ég tók eftir að stundum eru afkvæmi með eiginleika sem foreldrarnir 

höfðu ekki. Ég kallaði þá eiginleika sem földu aðra eiginleika ráðandi eiginleika. Ég kallaði 

földu eiginleikana víkjandi eiginleika.  NEXT 

Pedigree: Notaðu þessar plöntur til að komast að hvor plöntuliturinn erfist áfram ?  Hvor 

liturinn er ríkjandi hvítur eða fjólublár ?     

Þetta er ættartré. Þú getur sjálfrjóvgað eða víxlfrjóvgað plöturnar.(velja plöntu eða tvær svo) 

CROSS  

Which is dominant?  = hvað er ríkjandi ?  (veldu svar úr, það er felligluggi undir purple)  NEXT 

Explore:  Rannsakaðu aðra eiginleika baunaplantnanna tl að komast að því hvaða eiginleikar 

eru ríkjandi og hverjir eru víkjandi.  Notaðu fallgluggana (eru undir grænu stöfunum) til að sjá 

mismunandi eignleika. 

Select a  trait = veldu eiginleika (það er felligluggi undir pea shape , veldu svo plöntu/r og 

CROSS 

View notepad     (Þá opnast felligluggi þar sem þú setur inn svörin þín hvaða eiginleiki sé 

ríkjandi, eftir að hafa rannsakað það) 

Þið eruð búin þegar hann segir : „all of your trait 

selections are correct“  og þú ert búinn að komast 

að því fyrir alla sjö eiginleikana, hvaða eiginleiki sé 

ríkjandi. 

 


