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Vistfræði upplýsingar fyrir kennara  

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 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 fara í tölvuver nokkrum sinnum og vinna með hermilíkan,  einnig eru vefsíður 

sem gott er að sýna og ræða um á skjávarpa eða snertitöflu 

Mér hefur reynst 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. 

Vistfræði í aðalnámsskrá 
Hér er allur vistkerfishlutinn úr aðalnámsskránni en ég hef feitletrað það sem hermilíkönin geta 

hjálpað við.  Sum markmiðin eru frá 7. bekk og reikna má með að einhverjir nemendur hafi kynnst 

hugtökunum fæðukeðja og fæðuvefur áður. 

 
Vistkerfi  (áfangamarkmið 10. bekk) 
Nemandi á að 

o geta lýst hringrás efna og orku í náttúrunni 

o þekkja ljóstillífun 

o skilja að vistkerfi byggist á samspili lífvera innbyrðis og við lífvana umhverfi 

og geta skýrt mögulegar afleiðingar þess að fæðukeðjur raskist 

o skilja mikilvægi þess að viðhalda fjölbreytileika tegunda og vistgerða 

o geta lýst sérstöðu íslenskra vistkerfa 

http://natt09.blogspot.com/
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Vistkerfi (áfangamarkmið 7. bekk) 
Nemandi á að 

o geta útskýrt hugtökin fæðukeðja og fæðuvefur og þekkja mismunandi 

hlutverk lífvera í þeim 

o geta skýrt hvað ljóstillífun er og gildi hennar fyrir lífheiminn 

o gera sér grein fyrir tengslum lífvera innbyrðis og við annað umhverfi sitt 

o geta borið saman mismunandi búsvæði á Íslandi með tilliti til 

einkennislífvera, fjölda tegunda og umhverfisþátta 

 

Vistkerfi (áfangamarkmið 4. bekk) 
Nemandi á að 

o gera sér grein fyrir að dýr nærast á öðrum lífverum 

o átta sig á áhrifum árstíðabundinna breytinga á íslenskt lífríki 

Helstu hugtök 
fæðukeðja 
fæðuvefur 
frumbjarga 
ófrumbjarga 
frumframleiðandi 
neytandi 

vistkerfi 
rándýr 
ljóstillífun 
fæðupíramýdi 
stofn 
 

Tillaga að kennsluáætlun vistfræði  
Vi ð munum styðjast við bókina ‘Einkenni lífvera’ kafla 5.  Ég set það í ykkar hendur hversu mikið þið 

styðjist við hana, en legg til að nota frekar vefsíðurnar og hermilíkönin eftir bestu getu í 

kennslustundum en nota bókina frekar í heimalestur og heimavinnu.  

Fyrir kennslustundirnar kem ég með hugmyndir hvernig þið getið byggt þær upp, þið veljið það besta 

úr þeim að ykkar mati en reynið að nota vefsíðurnar og forrit sem ég styng uppá. 

 

A. kennslustund kveikja- inngangur 
Markmið að nemendur kynnist hugtökunum, vistfræði, vistkerfi , stofn  og hugmyndinni að hver stofn 
sé öðrum háður. 
 
Ath. hér er í bókinni líka farið í hugtökin líffélag, kjörbýli og sess, það er á glærunum. 
 
http://magma.nationalgeographic.com/ngexplorer/0309/quickflicks/brainpop/foodchain/mysteries.s

wf stutt teiknimynd sem æðir í gegnum hugtökin, sýna hana og skoða myndir af fleirri vistkerfum og 

kynna um leið hugtökin, þið getið einnig notað glærurnar á xxxxxxxx og látið nemendur fá þær, eða 

þið getið fengið nemendur til að útbúa orðabók fyrir viðfangsefnið, þar sem þau taka niður öll ný 

hugtök og útskýra þau í vinnubók. 

 

http://magma.nationalgeographic.com/ngexplorer/0309/quickflicks/brainpop/foodchain/mysteries.swf
http://magma.nationalgeographic.com/ngexplorer/0309/quickflicks/brainpop/foodchain/mysteries.swf
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B. kennslustund 
Markmið að nemendur kynnist hugtökunum fæðukeðja, fæðuvefur, frumbjarga, ófrumbjarga, 

frumframleiðandi, neytandi, rándýr,  sundrendur, ljóstillífun, fæðupíramýdi 

Stýrið sjálf kennslustundinni, notið vefsíðuna til að draga upp einföldu fæðukeðjurnar, halda áfram 

með orðabók ?  

http://www.ecokids.ca/pub/eco_info/topics/frogs/chain_reaction/index.cfm  

Opna vefsíðuna, lesa með þeim textann, kynna hugtökin   

omnivores alætur, þ.e. dýr sem étur bæði plöntur og dýr  

carnivores rándýr, þ.e. dýr sem éta önnur (meat = hold)  dýr 

herbivores jurtaætur þ.e. dýr sem éta jurtir 

food chain fæðukeðja, röðin sem sýnir hver étur hvað 

Síðasti glugginn, leika sér að raða upp báðum keðjunum, leyfa nemendum að stjórna ? ræða saman 

um hvers vegna þetta sé svona ? benda þeim á hvar slóðin er aðgengileg  

Nemendur setja upp eigin keðju í lok tímans í vinnubók 

Fyrir áhugasama mæli ég með vefsíðunni webspiration til að búa til fæðukeðju sjá dæmi á xxxxxxxxxx 

C.  kennslustund  
Markmið: að nemendur átti sig á því að stofnar hafa áhruf hver á annan, og æfist í notkun hugtakana 

með því að ræða við samnemendur sína og svara verkefniNemendur vinna í tölvuveri með 

hermiforriti sem sýnir þrjár tegundir (gras, kanínur og refi) og hlutfallið milli þeirra. Tilgangurinn er að 

skoða jafnvægið eða sveiflurnar í kerfinu og hvernig stærð eins stofns hefur áhrif á annan,  vinnublað 

? 

http://puzzling.caret.cam.ac.uk/game.php?game=foodchain%20 leikurinn með Refina, kanínurnar og 

grasið 

Gæti verið gott að nota tvær kennslustundir í hermilíkanið með verkefnumum, þannig að þau hafi 

örugglega tíma til að prófa eigin tilgátur og svara spurningunum. 

D. kennslustund 
Markmið: kynna hugtökin, samkeppni, gistilíf, samhjálp, sníkjulíf og hugmyndina um náttúruval og 

jafnvægi í vistkerfi. 

Fann því miður ekki neitt styður þetta efni ?????????????????‘  

E. kennslustund 
Hefðbundin verkefnavinna, eða á vef, vona að það verði tilbúið, en þið getið þá valið hvort þið notið 

það sem heimavinnu eða tímavinnu. 

http://www.ecokids.ca/pub/eco_info/topics/frogs/chain_reaction/index.cfm
http://puzzling.caret.cam.ac.uk/game.php?game=foodchain%20
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Meira efni sem kemur einnig til greina 
http://www.kidskonnect.com/content/view/77/27/  lesefni á ensku, létt 

http://www.harcourtschool.com/activity/science_up_close/314/deploy/interface.html hér er lesið 

fyrir þig um fæðupíramída, vertu þolinmóð/ur og hlustaðu allt til enda (á ensku) 

http://www.vtaide.com/png/foodweb.htm hér eru myndir til að draga í fæðuvef og prenta 

http://www.ngfl-

cymru.org.uk/vtc/Phase3delivery/Wales/Science/Keystage4/Livingthingsand/Feedingrelation/Introd

uction/act2.swf smásíða, leggur saman margar keðjur í einn vef 

http://www.zo.utexas.edu/faculty/sjasper/images/54.11.gif mynd orkupíramídi 

 

Svona í lokin þá eruð þið líklega að fara í aðlögun og búsvæði líka og á fuglavefnum eru skemmtilegar 

uppl´syingar um það  

http://www1.nams.is/fuglar/frodleikur.php?id=30  

og um atferli, sem aðlögun kemur inn í http://www1.nams.is/fuglar/frodleikur.php?id=51  

Myndbönd  rotnun time lapse http://www.youtube.com/watch?v=c0En-_BVbGc  mjög gott því það 

fer eiginlega hringinn þar sem ein kartaflan í fötunni spírar í lokin 

http://www.youtube.com/watch?v=Wr__WVIpMxI 

http://www.kidskonnect.com/content/view/77/27/
http://www.harcourtschool.com/activity/science_up_close/314/deploy/interface.html
http://www.vtaide.com/png/foodweb.htm
http://www.ngfl-cymru.org.uk/vtc/Phase3delivery/Wales/Science/Keystage4/Livingthingsand/Feedingrelation/Introduction/act2.swf
http://www.ngfl-cymru.org.uk/vtc/Phase3delivery/Wales/Science/Keystage4/Livingthingsand/Feedingrelation/Introduction/act2.swf
http://www.ngfl-cymru.org.uk/vtc/Phase3delivery/Wales/Science/Keystage4/Livingthingsand/Feedingrelation/Introduction/act2.swf
http://www.zo.utexas.edu/faculty/sjasper/images/54.11.gif
http://www1.nams.is/fuglar/frodleikur.php?id=30
http://www1.nams.is/fuglar/frodleikur.php?id=51
http://www.youtube.com/watch?v=c0En-_BVbGc
http://www.youtube.com/watch?v=Wr__WVIpMxI
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Fæðukeðjur og stofnstærðir Vinnublað 

Opnaðu vefsíðuna http://puzzling.caret.cam.ac.uk/game.php?game=foodchain%20 Þetta er 

leikur sem sýnir vistkerfi sem í búa refir, kanínur og gras.Þú getur stjórnað hvað mikið er af 

hverri lífverutegund, stofnstærðinni í upphafi.  Lestu fyrst í gegn með hvítu örvunum, smelltu 

svo á Start Game  setur inn kanínur, refi og gras með pús og mínus 

tökkunum og getur svo fylgst með 50 árum á þrennan hátt: 

 með því að sjá lífverurnar birtast og hverfa sem                                     

myndir  (picture) 

 með línuriti  (graph) 

 með fæðupýramída  (biomass) 

Prófaðu að finna hvað þarf mikið af hverju til að fá jafnvægi í 

kerfið.  Skráðu í töfluna nokkrar tilraunir og hvað kemur út 

úr þeim? 

Nr. 
tilraun 

Fjöldi 
refa 

Fjöldi 
kanína 

Magn 
af grasi 

Hvað gerðist ? 

1     

     

     

     

     

Nokkur orð:  Consumer = neytandi  Producer = framleiðandi 

Population= stofn    Increase = aukast 

 

http://puzzling.caret.cam.ac.uk/game.php?game=foodchain%20
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1. Hvað gerist ef refirnir eru mikið fleiri en kanínurnar ?______________________ 

_________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

2. Hvað gerist ef það eru engir refir ?________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

3. Hvaða lífverutegund í þessari fæðukeðju er frumframleiðandinn? ____________ 

 

4. Hvaða lífverutegund er fyrsta stigs neytandi?____________________________ 

 

5. Hvaða lífverutegund er annars stigs neytandi ?____________________________ 

 

6. Hvaða flokk lífvera vantar í þessa fæðukeðju til að hún sýni til enda hvað verður 

um orkuna?   _____________________________________________________ 

 

7. Getur þú teiknað upp þína eigin fæðukeðju ? 

 

 

 

 

 

 

 


