
Nemendanúmer ____________       stelpa        strákur    skóli _________________________ 
Leiðbeiningar: vinsamlegast svaraðu spurningunum eins vel og þú getur og reyndu að svara þeim 

öllum.  Þetta er ekki próf en við viljum virkilega vita hvað þú veist um erfðir.  

 

1. Hvar hafðir þú áður en skólinn byrjaði nú í haust, helst fengið upplýsingar um gen, 

litninga og erfðir ? (Vinsamlega merktu í eins marga reiti og við á) 

 

      

Ég kannast 

ekki við þetta Í skólanum 

Í fjölmiðlum 

(sjónvarpi, 

blöðum, 

útvarpi 

o.s.frv.) 

Hjá 

vinum 

Hjá 

fjölskyldunni 

Á Internetinu 

eða í bókum 

 

2. Hvað eru erfðaupplýsingar  ?________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Heldur þú að eftirtalið innihaldi erfðaupplýsingar 

 
 Já Nei Er ekki viss 

tré    

spendýr    

burknar    

steinn    

vírusar    

sveppir    

gerlar    

bíll    

skordýr    

 

Kýrin Skjalda varð fyrir því óhappi að Búkolla mamma hennar eina kúin á bænum dó 

skömmu eftir að hún fæddist, bóndinn tók þá til bragðs að láta Skjöldu litlu alast upp með 

svínunum á bænum.   

 

4. Þegar að Skjalda óx úr grasi, hvort heldur þú að hún hafi haft langan hala eins og Búkolla 

eða hringaðan hala eins og fóstra hennar hún Svínka ? 

langan   hringaðan   annað eða ekki viss 

 

5. Hvers vegna heldurðu það ? ________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Skjalda lék sér með hinum grísunum en hvort heldur þú að hún hafi hrínt eins og hinir 

grísirnir eða baulað ? 

hrínt   baulað   annað eða ekki viss 

 

7. Hvers vegna heldurðu það ? ________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 



8. Teiknaðu eftir bestu getu gen, DNA og  litninga  og hvar þau eru staðsett í líkamanum, 

merktu og skrifaðu útskýringar með er þarf.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Raðaðu eftir stærð 

 

DNA     –     líkami     –     fruma     –     gen     –      litningur 

 

stærst                        minnst 

 

____________      ____________        ____________        ____________        ____________ 

 

Útskýrðu : 

 

10. Hvað er DNA ?___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

11. Hvað eru gen og hvað gera þau ?_____________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

12. Hvers vegna eru gen mikilvæg ? ______________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

13. Hvaðan fékkst þú þín gen ?__________________________________________________ 

 

 

14. Hvers vegna fæðast sum börn strákar og sum stelpur ? ____________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

15. Jón og Gunna eiga eina stelpu og eiga von á öðru barni, hvort er líklegara að barnið verði 

önnur stelpa eða strákur ? 

stelpa   strákur  bæði jafn líklegt ekki viss 

 

Hvers vegna heldurðu það ? ____________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 


