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Útdráttur 

Íslensk gerð WASI (Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence) var lögð fyrir 241 

þátttakendur á aldrinum 17 til 64 ára búsetta á landsbyggðinni og voru flestir þátttakendur 

starfsmenn fyrirtækja og stofnanna. Meðalaldur var 40,5 ár og staðalfrávik 13,9 ár. 

Kynjaskipting var nokkuð jöfn, karlar voru 49% og konur 51%. Helstu niðurstöður voru 

þær að þáttabygging bandarískar útgáfu prófsins hélt sér hér á landi. Undirprófin 

Orðskilningur og Líkingar hlóðu á munnlegan þátt og undirprófin Rökþrautir og Litafletir 

á verklegan þátt. Helmingunaráreiðanleiki allra undirprófa var viðunandi en lægri en í 

bandarískri útgáfu prófsins. Við samanburð þyngdarröðunar undirprófa var ekki hægt að 

bera undirprófið Orðskilningur saman við bandarísku útgáfuna þar sem mörg atriða þess 

undirprófs voru staðfærð við þýðingu þess og prófið lengt. Komið var með hugmynd að 

því að stytta það undirpróf um sjö orð. Samanburður á þyngdarröðun undirprófanna 

Rökþrautir, Litafletir og Líkingar sýndi að atriði allra prófa færðust til miðað við 

bandaríska útgáfu prófsins, minnst á Litaflötum og mest á Rökþrautum. Þyngdarröðun 

allra undirprófa var borin saman við íslenska fyrirlagnarröð. Flest atriði færðust til á 

Rökþrautum og fæst á Litaflötum. Stoppreglur undirprófa voru athugaðar og virðast 

bandarísk viðmið eiga þar ágætlega við. Þegar bandarísk norm voru notuð við túlkun á 

niðurstöðu munnlegrar- og verklegrar greindartölu þá ofmat íslensk gerð WASI verklega 

greind fólks í úrtakinu en vanmat munnlega greind.  
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Inngangur 

Til er fjöldi sálfræðilegra matstækja sem ætluð eru til að leggja mat á eiginleika fólks eins 

og greind, viðhorf, líðan og fleira. Hafi próf verið flutt á milli landa er mikilvægt að kanna 

hvernig staðið var að þýðingu og staðfærslu þess, hvort prófið hafi verið staðlað og hvort 

próffræðilegir eiginleikar þess séu þeir sömu í nýju landi og í upprunalandi þess (Einar 

Guðmundsson, 2011; Sattler, 2008; Sigurgrímur Steingrímsson, 2005).  

David Wechsler, einn merkasti sálfræðingur seinni tíma skilgreindi greind sem 

hæfni til að skilja heiminn, hugsa rökrétt og takast á við áskoranir hins daglega lífs. Hann 

sagði að horfa ætti á hugtakið greind eins og rafeindafræðingar horfa á rafmagn. Þeir geta 

ekki séð raforkuna en vita hvað hún gerir og hvers hún er megnug. Þannig megi líta á 

greind sem orku sem ekki er sýnileg en sem gerir fólki kleift að tengja saman atriði, draga 

rökréttar ályktanir, skilja og tengja saman orð, leysa stærðfræðiþrautir og jafnvel byggja 

brýr (Wechsler, 1944). Fræðimenn hafa ekki komið sér saman um eina skilgreiningu á 

hugtakinu greind en flestar þeirra vísa til almennrar þekkingar og færni til að leysa 

verkefni (Groth-Marnat, 2005; Sattler, 2008). Það má því segja að greindar hugtakið sé 

frekar lýsandi en skýrandi (Anastasi, 1982). 

Til að sálfræðileg próf gefi rétta mynd af skjólstæðingi þarf að vera vissa fyrir því 

að prófið sé að meta það sem því er ætlað að mæla og ættu sálfræðingar eingöngu að nota 

stöðluð sálfræðileg próf þar sem próffræðilegir eiginleikar þeirra hafa verið kannaðir með 

raunvísum hætti. Við stöðlun hefur fyrirlögn og form prófsins verið fyrirfram ákveðið og 

prófið verið lagt fyrir fjölmennan hóp fólks sem ætlað er að vera lýsandi fyrir þann hóp 

sem prófinu er ætlað (Einar Guðmundsson, 2005-6; Sattler, 2008). Út frá svörum þeirra 

eru búin til viðmið til að bera niðurstöður matstækisins við (Groth-Marnat, 2005; Einar 

Guðmundsson, 2005-6). Niðurstöður staðlaðra prófa eru álitnar hlutlægari en klínísk 

greining ein og sér (Einar Guðmundsson, 2011). Sé talin þörf á og tekin ákvörðun um að 

nota þýtt og óstaðlað matstæki í klínísku starfi þurfa að liggja fyrir raunvís gögn um hvaða 

skekkjur geta fylgt notkun þess (Einar Guðmundsson, 2005-6). 

 

Greindarkenningar 

Hugtakið greind hefur árum saman verið umfjöllunarefni sálfræðinga og var við upphaf 

20. aldar tekist á um hvort greind væri meðfædd, stöðug eða áunnin. Jean Piaget benti þá 

á að börn um allan heim fæðist með sömu eiginleika en það sé menning þjóðfélagsins sem 

það fæðist inn í sem móti getu þess (Cohen og Swerdlik, 2001). Í kringum 1904 greinir 
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Charles Spearman frá hugmyndum sínum um almennan þátt greindar (g) sem hann sagði 

hafa mest að segja um hæfni fólks til að finna tengsl milli tveggja atburða eða tengja tvo 

óháða atburði saman (Sattler, 2008). 

Flestar greindarkenningar gera ráð fyrir lagskiptingu greindar. Greindarkenning 

Carroll skiptist á þrjú lög þar sem g-þáttur greindar er efstur en átta ólíkir vitsmunaþættir 

á lagi tvö, undir hvern þeirra raðast svo fjöldi hæfnisþátta (Sattler, 2008). Raymond Cattell 

sagði greind manna skiptast á tvo megin þætti; Reynslugreind (crystallized intelligence) 

sem væri forði þekkingar og reynslu sem yxi með árunum og Eðlisgreind (fluid 

intelligence) sem væri hæfni manneskju til að fást við ný verkefni og leysa þau (Groth-

Marnat, 2009). Eftir því sem fólk eldist verði síðan skilin á milli reynslugreindar og 

eðlisgreindar skýrari (Sattler, 2008). 

Sameiginleg greindarkenning Carrolls, Horns og Cattells (CHC) hefur hlotið 

almennt samþykki fræðimanna (Groth-Marnat, 2003). Kenningin inniheldur stigveldi 

þriggja laga og er efsta lagið (I) g-þáttur greindar eða almenn greind. Á lagi II er breidd 

hæfileika og gerir kenningin ráð fyrir eftirfarandi tíu vitsmunasviðum; Eðlisgreind (fluid 

intelligence), Reynslugreind (crystallized intelligence), Magnbundin þekking (quantiative 

intelligence), Lestur og ritun (reading and writing), Stundaminni (short-term memory), 

Sjónúrvinnsla (visual processing), Hljóðræn úrvinnsla (auditory processing), 

Langtímaminni (long-term storage and retrival), Vinnsluhraði (processing speed), 

Ályktunarhraði / viðbragðstími (decision speed / reaction time) og hefur hvert og eitt 

vitsmunasvið sitt hlutverk. Lag III inniheldur til viðbótar nokkra tugi afmarkaðra hæfnis- 

og færniþátta sem flokkast undir vitsmunasviðin tíu (Sattler, 2008). 

 

Sálfræðileg próf 

Starf sálfræðinga felur meðal annars í sér mat á líðan og getu fólks. Sálfræðilegum 

matstækjum er ætlað að meta mun á milli einstaklinga eða mun á viðbrögðum sama aðila 

á ákveðnum tíma (Anastasi, 1982). Sálfræðingar og rannsakendur þurfa oft á að halda 

fljótlegu og áreiðanlegu matstæki til að meta vitsmunagetu fólks. Það á til dæmis við ef 

meta þarf starfsgetu, þörf á endurhæfingu, líkur á greindarskerðingu, eða við endurmat 

fólks sem vísað er í geðmat (Wechsler, 1999). Niðurstaða sálfræðilegs prófs getur þó 

aldrei orðið meira en mæling á fyrirfram skilgreindri hegðun. Hvort mæling á þeirri 

hegðun geti spáð fyrir um aðra hegðun þarf að rannsaka með raunvísum hætti (Anastasi, 

1982; Groth-Marnat, 2003). Áður en sálfræðilegt próf er tekið í notkun þarf að athuga hvar 
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og hvernig prófið var samið og hverjir próffræðilegir eiginleikar þess eru. Hafi prófið 

verið flutt til Íslands þarf að meta hvernig staðið var að þýðingu og staðfærslu þess og 

hvort búið sé að kanna próffræðilega eiginleika þess í nýju landi (Einar Guðmundsson, 

2005-6). Í fagreglum um notkun sálfræðilegra prófa kemur fram að ekki eigi að nota 

óstöðluð sálfræðileg próf í klínísku starfi nema að sérstök rök komi til (American 

Educational Research Association, American Psychological Association and National 

Council on Measurement in Education, 1999). 

Innan sálfræðinnar hefur próffræðileg nálgun á greind hlotið mesta athygli og er 

hugtakinu ætlað að vera lýsandi fyrir það sem mælist á greindarprófum. Gert er ráð fyrir 

því að gefa megi greind tölulegt gildi sem bera megi saman við gildi stöðlunarúrtaks 

(Anastasi, 1982; Howell, 2007; Sattler, 2008). Sálfræðileg próf eru í eðli sínu hlutlæg og 

stöðluð mæling á ákveðnu atferli. Stöðlun prófs felur í sér samkvæmi við fyrirlögn og 

skorun prófs sem er forsenda þess að hægt sé að bera niðurstöður óháðra aðila saman 

(Anastasi, 1982; Einar Guðmundsson, 2011; Sattler, 2008). Eftir að próf hefur verið lagt 

fyrir nægilega stóran fjölda þátttakenda eru útbúin viðmið sem notuð eru til að breyta 

stigum próftaka í mælitölur sem síðan eru notaðar til að túlka niðurstöður prófsins (Einar 

Guðmundsson, 2005-6; Sattler, 2008). 

Fleiri sálfræðileg próf hafa verið gefin út fyrir börn en fullorðna og sagði Wechsler 

ástæðuna geta verið þá að auðveldara sé að ná til barna í gegnum skólakerfið (1944). Til 

eru margar gerðir sálfræðilegra prófa en megin umfjöllun í þessari ritgerð verður um 

greindarpróf David Wechsler og þá sérstaklega um stutta greindarprófið WASI (Wechsler 

Abbreviated Scale of Intelligence) (Wechsler, 1999). 

 

Greindarpróf 

Greindarpróf hafa verið notuð allt frá byrjun síðustu aldar. Franski sálfræðingurinn Alfred 

Binet fékk beiðni frá frönskum stjórnvöldum um að finna þroskahömluð börn innan 

franska skólakerfisins og kom Binet-Simon matskvarðinn út árið 1904 og má hæglega líta 

á hann sem fyrsta próffræðilega gerða greindarprófið. Með kvarðanum fylgdu nákvæmar 

leiðbeiningar um fyrirlögn og þyngd atriða og aldurstengd viðmið. Binet-Simon kvarðinn 

hefur verið endurútgefinn í breyttri mynd og er enn þann dag í dag talið gott mælitæki á 

greind (Sattler, 2008). 

Greindarpróf Wechsler hafa verið þekkt allt frá 1939 og eru í dag viðmið annarra 

greindarprófa (Anastasi, 1982; Dillon 1997, Groth-Marnat, 2003; Sattler 2008). Þótt deilt 
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sé um hvað slík próf mæla þá hefur notkun þeirra innan skólakerfisins til að spá fyrir um 

námsárangur og meta þörf á sérkennslu komið sér vel (Dillon, 1997). Niðurstaða 

greindarprófs segir ekki til um félagslega hæfni próftaka eða hvernig hann tekst á við 

umhverfi sitt (Einar Guðmundsson, 2008; Wechsler, 1949). Fyrir þau atriði þarf aðra 

tegund hæfni en greindarprófum er ætlað að mæla. 

Á greindarprófum er meðaltal heildartölu greindar 100 og staðalfrávik 15 

(Anastasi, 1982). Oft er litið á heildartölu greindar sem mælingu á g-þætti greindar. 

Greindarpróf eru yfirleitt lögð fyrir maður á mann og byrjað á léttum atriðum til að byggja 

upp öryggi hjá próftaka (Dillon, 1997; Wechsler, 1999). 

 

Stutt og stytt greindarpróf 

Mikill munur er á styttum útgáfum greindarprófa og stuttum greindarprófum. Stytt 

greindarpróf eru útgáfur af greinarprófum í fullri lengd en stutt greindarpróf eru sjálfstætt 

samin greindarpróf sem hafa ekki síðri próffræðilega eiginleika en greindarpróf í fullri 

lengd (Kaufman og Kaufman, 2001). 

Fyrirlögn greindarprófs í fullri lengd getur tekið einn til þrjá klukkutíma sé það 

lagt fyrir í fullri lengd. Til að spara tíma við fyrirlögn fóru sálfræðingar og rannsakendur 

að stytta upprunalegu prófin og leggja eingöngu fyrir þau undirpróf sem talin voru henta 

hverju sinni (Groth-Marnat, 2009). Til urðu styttar útgáfur af greindarprófum í fullri lengd 

án þess að hugað væri að því að viðmið upprunalega prófsins ættu ekki lengur við 

(Anastasi, 1982). Um leið og staðlaðri fyrirlögn prófs er breytt er nauðsynlegt að athuga 

með raunvísum hætti hvort próffræðilegir eiginleikar nýrrar útgáfu séu þeir sömu (Einar 

Guðmundsson, 2005-6). 

Á síðustu árum hafa verið gefin út stutt, stöðluð greindarpróf sem mæla greind 

einstaklinga út frá færri atriðum og eða undirprófum en greindarpróf í fullri lengd. Stutt 

greindarpróf eiga að geta gefið sambærilega spá um greind og próf í fullri lengd (Kaufman 

og Kaufman, 2001). Stutt, stöðluð próf eins og WASI, WRIT (Wide Range Intelligence 

Test) og K-BIT (Kaufman Brief Intelligence Test) hafa öll góða próffræðilega eiginleika í 

sínu heimalandi (Kaufman og Kaufman, 2001). Það er því engin ástæða fyrir sálfræðinga 

og rannsakendur að nota stytt greindarpróf sem hafa vafasama próffræðilega eiginleika 

þegar til eru greindarpróf með góða próffræðilega eiginleika sem taka stuttan tíma í 

fyrirlögn (Kaufman og Kaufman, 2001). 
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Þýðing, staðfærsla og stöðlun sálfræðilegra prófa 

Flestir sálfræðingar nota sálfræðileg próf við gerð sálfræðilegs mats og til að fylgjast með 

framgangi meðferðar. Fá sálfræðileg próf hafa verið samin hér á landi og því flest 

matstæki sem notuð eru af sálfræðingum á Íslandi þýdd og eru oft litlar upplýsingar til um 

þýðinguna, hvort einhverjum atriðum var breytt, bætt við eða tekin út. 

Mikilvægt er að réttmæti þýddra sálfræðilegra prófa sé athugað í heimalandi 

prófsins áður þau eru tekin í notkun í nýju landi (Einar Guðmundsson, Sigurður J. 

Grétarsson, Sveinborg Kristjánsdóttir og Valka Jónsdóttir, 1993). Gera má ráð fyrir því að 

við flutning og þýðingu matstækis á milli landa verði eiginleikar þess eitthvað lakari í 

nýjum heimkynnum (Einar Guðmundsson og Hólmfríður Ólafsdóttir, 2003). 

 Þýðing. Með þýddu prófi er átt við að erlendum texta sé snúið yfir á íslensku. 

Þýðing mælitækja er flókið ferli sem krefst sérfræðiþekkingar á tungumálinu, 

hugsmíðinni, menningu beggja samfélaga og mælitækinu sjálfu (Sigurgrímur Skúlason, 

2005). Talið hefur verið æskilegt að tveir eða fleiri aðilar geri sjálfstæða þýðingu á 

matstækinu og beri svo þýðingar sínar saman, bakþýði þýðingar hvors annars eða fái 

óháðan aðila til að bera saman þýðingarnar (Einar Guðmundsson, 2005-6). Önnur leið er 

að fá tvítyngdan aðila til að þýða matstækið (Sigurgrímur Skúlason, 2005). Besta leiðin 

ætti þá að vera að fá tvítyngdan sálfræðing með sérþekkingu á hugsmíð mælitækisins og 

menningu beggja þjóða til að sjá um þýðingu mælitækisins (Einar Guðmundsson, 2005-

2006; Sigurgrímur Skúlason, 2005).  

Staðfærsla. Þegar matstæki er flutt á milli landa og þýtt má gera ráð fyrir að 

staðfæra þurfi einhver atriði þess. Sum hugtök eiga sér ekki beina samsvörun á öðru 

tungumáli og geta orðið tvíræð, þyngri eða léttari við þýðingu. Við staðfærslu atriða geta 

þýðendur meðal annars reynt að skoða merkingu atriða í orðabók og meta út frá því hvort 

annað hugtak í nýju tungumáli eigi betur við en bein þýðing orðs (Sigurgrímur Skúlason, 

2005). Þyngd atriða getur því breyst umtalsvert við þýðingu. 

Mikilvægt er við staðfærslu atriða að hafa hugsmíð matstækisins í huga því við 

beina þýðingu orða getur hugsmíð matstækis skekkst og ekki orðið sú sama og í 

upprunalegu heimalandi prófsins (Anastasia, 1982; Einar Guðmundsson, 2005-6). Þegar 

eingöngu á að nota matstæki í einu landi en ekki til samanburðar á milli landa getur verið 

einfaldara að semja nýtt atriði inn í próf í stað þess að staðfæra það (Einar Guðmundsson, 

2005-6). Við lok þýðingar og staðfærslu matstækis er mikilvægt að fá gagnrýni íslensku-

fræðings á málfar staðfærðar þýðingar (Sigurgrímur Skúlason, 2005). Ekki er nóg að 
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vanda eingöngu til við þýðingu matstækisins heldur þarf að huga vel að þýðingu 

handbókar og matsreglna sem og leiðbeininga til þátttakanda til að ekki myndist skekkja 

í þeim (Anastasia, 1982; Einar Guðmundsson, 2005-6; Peña, 2007). 

Eftir þýðingu og staðfærslu atriða matstækis þarf að forprófa þýðingu þess og bera 

próffræðilega eiginleika þýddrar útgáfu saman við próffræðilega eiginleika þess í 

heimalandi þess (Einar Guðmundsson, 2005-2006; Peña, 2007; Sigurgrímur Skúlason, 

2005). Að lágmarki ætti að gera tvær forprófanir á þýðingu matstækis til að kanna gæði 

hennar, þyngdarraða atriðum og gera réttmætisathuganir á eiginleikum matstækisins. 

Æskilegt er við forprófun að leggja prófið fyrir það marga að hægt sé að athuga 

hugsmíðaréttmæti prófsins með þáttagreiningu undirprófa (Einar Guðmundsson, 2005-6). 

Hafi próffræðilegir eiginleikar matstækis breyst verulega við þýðingu og 

staðfærslu er ekki hægt að nýta upprunaleg viðmið þess og þarf þá að staðla það í nýju 

landi. Til að heildarstig sálfræðilegra prófa fái merkingu þarf að staðla próf og útbúa 

viðmið til að túlka niðurstöður prófsins útfrá (Einar Guðmundsson, 2005-6; 2011). 

Stöðlun. Staðlað próf vísar til þess að innihald og form prófsins er fyrirfram 

ákveðið, hverjar matsreglur þess eru og fyrirkomulag fyrirlagnar (Anastasi, 1982; Einar 

Guðmundsson, 2005-2006; Peña, 2007). Gögnum til að kanna próffræðilega eiginleika 

matstækisins er þá safnað með kerfisbundnu úrtaki sem lýsir vel breytileika þess hóps sem 

prófinu er ætlað (Einar Guðmundsson, 2005-6; Sigurgrímur Skúlason, 2005). Algengast 

er að farið sé að reglum um fyrirlögn, stigagjöf og aldursbil frumútgáfu prófsins til að 

auðvelda samanburð á niðurstöðum stöðlunarúrtaks í nýju landi við upprunalegt 

stöðlunarúrtak. Þegar nægum gögnum hefur verið safnað fyrir stöðlunarúrtak prófsins þarf 

að atriðagreina innihald prófsins, kanna próffræðilega eiginleika þess og útbúa viðmið 

prófsins út frá því úrtaki sem gögnum var safnað frá (Einar Guðmundsson, 2005-2006). 

Útgefnu stöðluðu sálfræðilegu prófi á að fylgja nákvæm handbók um reglur við 

fyrirlögn og stigagjöf, upplýsingar um stöðlunarúrtakið sjálft og próffræðilega eiginleika 

stöðluðu útgáfunnar. Ætlast er til að reglum um fyrirlögn sé fylgt því hvert hliðarspor 

dregur úr áreiðanleika og réttmæti mælitækisins þar sem stöðlun þess miðast við 

fyrirlögnina eins og hún er sett fram í handbók matstækisins (Einar Guðmundsson, 2005; 

2011). 

 



  

17 

 

Notkun erlendra norma á Íslandi 

Hér á landi er algengt að notuð séu erlend viðmið til hliðsjónar við mat á niðurstöðum 

þýddra og óstaðlaðra sálfræðilegra matstækja (Einar Guðmundsson, 2011). Stöðlunar-

úrtök matstækja endurspegla sérkenni þýðis í viðkomandi landi og með því að nota erlend 

viðmið er um leið verið að fullyrða að enginn munur sé á þjóðunum tveimur (Einar 

Guðmundsson, 2005-6). Æskilegt er að viðmið prófs séu upprunin í því landi sem prófið 

er notað til að stöðlunarúrtakið sé eins lýsandi fyrir þýðið og hægt er (Anastasi, 1988; 

Cohen og Swerdlik; 2001, Einar Guðmundsson, 2005-6; Sattler, 2008). Varast skal túlkun 

stiga út frá erlendum normum nema búið sé að meta með raunvísum hætti að upprunaleg 

norm eigi við. Ákvörðun um að nota sálfræðilegt matstæki án þess að gögn um 

áreiðanleika og réttmæti liggi fyrir geta haft alvarlegar afleiðingar fyrir skjólstæðinga 

sálfræðinga þar sem mat á niðurstöðum prófs eru gerðar á röngum forsendum (Einar 

Guðmundsson, 2011). Niðurstöður rannsókna á próffræðilegum eiginleikum þýddra 

sálfræðilegra prófa hér á landi hafa ítrekað bent til að erlend viðmið henti ekki hér á landi. 

Réttmætisathugun á Þroskaprófi Bayleys fyrir ungbörn leiddi í ljós að bandarísk 

viðmið hentuðu fyrir hreyfikvarða prófsins en leiddu til ofmats á vitsmunakvarða hans 

(Evald Sæmundsson, Jónas G. Halldórsson og Margrét Arnljótsdóttir, 1990). MMPI- 

persónuleikaprófið (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) var þýtt af Gylfa 

Ásmundssyni árið 1965 og hefur síðan verið í notkun á Geðdeild Landspítalans. Á þeim 

tíma hefur verið safnað gögnum frá sjúklingum og heilbrigðum einstaklingum. Við mat á 

gögnum heilbrigðra komu í ljós frávik frá bandarískum viðmiðum sem Gylfi segir að hafa 

þurfi í huga við túlkun niðurstaðna prófsins hér á landi (Gylfi Ásmundsson, 1990). 

Réttmætisathugun á íslenskri þýðingu WPPSI-R á meðal 70 barna á leikskólaaldri, 

leiddi í ljós ofmat á greind barna í úrtakinu þar sem heildartala greindar ásamt munnlegri 

og verklegri greindartölu voru marktækt hærri en meðaltöl stöðlunarúrtaks í 

Bandaríkjunum (Einar Guðmundsson o.fl., 1993-1994). 

Þýdd útgáfa af WISC-III var lögð fyrir 70 börn á aldrinum níu til tíu ára og mældist 

heildartala greindar og verklegrar greindartölu marktækt hærri hjá þeim en í bandaríska 

stöðlunarúrtakinu (Einar Guðmundsson, Ásdís Claessen, Berglind Ásgeirsdóttir og Birgir 

Þór Guðmundsson, 2005-2006). Þegar WISC-III var lagt fyrir kanadísk börn og 

niðurstöður þeirra bornar saman við bandarísk norm var frammistaða kanadísku barnanna 

yfir meðaltali á heildartölu greindar og á flestum undirprófanna (Saklofske, 2003).  
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Nýleg athugun Önnu Sigríðar Jökulsdóttur á íslenskri þýðingu og staðfærslu 

WAIS-III bendir til ofmats á greind próftaka í úrtakinu á þremur af þeim fjórum 

undirprófum sem lögð voru fyrir (2011). Niðurstöður ofangreindra rannsókna sýna að ekki 

ætti að treysta niðurstöðum greindarprófa sem bornar eru saman við erlend viðmið (Einar 

Guðmundsson, 2011) og ættu sálfræðingar að varast í lengstu lög að nota óstöðluð 

sálfræðileg matstæki í sínu starfi þar sem afleiðingar túlkunar slíkra gagna fyrir 

skjólstæðinginn eru óljósar (Einar Guðmundsson, 2005-6). 

 

Úrtaksgerð á Íslandi 

Við stöðlun greindarprófa barna hér á landi hefur reynst vel að nota lagskipt 

handahófsúrtak. Landinu hefur þá verið skipt upp í sjö landsvæði og reiknað út hlutfall 

íbúa hvers svæðis eftir aldri og kyni. Réttur fjöldi þátttakenda á hverju landsvæði hefur 

síðan verið valinn af handahófi og samband haft við forráðamenn barnanna í gegnum 

grunnskólana (Einar Guðmundsson, 2005-2006). Wechsler (1944) bendir á að gott 

aðgengi að börnum í gegnum skólakerfið geti verið ein skýring þess að fleiri sálfræðileg 

próf séu til fyrir börn en fullorðna. 

Við stöðlun sálfræðilegra prófa fyrir fullorðna er talið hagkvæmast að nota lagskipt 

kvótaúrtak í stað handahófsúrtaks (Einar Guðmundsson, 2005-6). Landinu er þá skipt á 

sama hátt upp í svæði og reiknað út hlutfall íbúa hvers svæðis eftir þeim breytum sem 

taldar eru mikilvægar fyrir matstækið og til að úrtakið verði eins lýsandi fyrir þýðið og 

mögulegt er. Því líkara sem úrtakið er þýðinu því betur eiga viðmið stöðlunarúrtaksins við 

notendur þess (Anastasi, 1982; Dillon 1997; Einar Guðmundsson, 2011; Howell, 2007). 

Upplýsingar um íbúafjölda Íslendinga eru teknar saman árlega í Hagtíðindum 

Hagstofu Íslands. Upplýsingar um menntun og störf Íslendinga hafa ekki verið eins 

aðgengilegar en hægt er að panta sérvinnslu upp úr Vinnumarkaðsrannsókn sem 

framkvæmd er ársfjórðungslega á vegum Hagstofu Íslands. Við stöðlun sálfræðilegra 

prófa fyrir fullorðna er talið raunhæft að nota stóra vinnustaði til að safna gögnum í 

samræmi við réttan fjölda próftaka og kröfur úrtaksins (Einar Guðmundsson, 2005-6). 

 

Staða staðlaðra sálfræðilegra prófa á Íslandi 

Meginástæða þess að stöðluð sálfræðileg próf eru notuð í klínískri vinnu og öðrum 

hagnýtum aðstæðum er að niðurstaða þeirra er álitin hlutlægari en ályktanir út frá klínískri 

reynslu einni saman (Einar Guðmundsson, 2005-6). 
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Stanford-Binet greindarprófið var staðlað hér á landi af Matthíasi Jónassyni fyrir 

börn á aldrinum 3 til 16 ára árið 1956. Í stöðlunarúrtaki prófsins voru tæplega 4000 börn 

sem skiptust hlutfallslega eftir íbúafjölda á landinu (sjá í Atla Viðar Bragason, 2009). 

Árið 1971 þýddi og staðlaði Arnór Hannibalsson WISC hér landi fyrir börn á 

aldrinum 5 til 15 ára. Í stöðlunarúrtakinu voru 1100 börn í Reykjavík á aldrinum 5 til 15 

ára og voru 100 börn á hverju aldursári. WISC varð fljótt vinsælla próf en Stanford-Binet 

prófið og er líklegt að það hafi stafað af þægilegra viðmóti þess og meiri sveigjanleika í 

túlkun á niðurstöðum (Einar Guðmundsson, 2008). Guðmundur B. Arnkelsson (1991) 

lagði WISC fyrir 26 heilbrigð 10 ára börn og kom í ljós að prófið ofmat getu barnanna í 

rannsókninni á munnlegum- og verklegum þætti miðað við íslenska staðla prófsins frá 

árinu 1971 (Guðmundur B. Arnkelsson, 1991). 

Stöðluð útgáfa af WISC-IVIS var gefin út árið 2006 á vegum námsmatsstofnunar 

og er ætlað börnum á aldrinum 6 ára til 16 ára og 11 mánaða. Í stöðlunarúrtakinu voru 899 

börn af öllu landinu, dregin úr þjóðskrá með slembivali (Einar Guðmundsson, Sigurgrímur 

Skúlason og Kristbjörg Soffía Salvarsdóttir, 2006). 

Stöðluð útgáfa af WPPSI-RIS (Wechsler Preschool and Primary Scale of 

Intelligence-Revised Edition,) kom út hér á landi 2003. Við þýðingu prófsins voru atriði á 

munnlegum hluta staðfærð og þyngdarröðun undirprófa breytt. Stöðlunarúrtak WPPSI-

RIS  hér á landi er lagskipt handahófsúrtak 817 barna af öllu landinu en landinu var skipt 

upp í sjö svæði og miðað við að hlutfall barna hvers svæðis væri í samræmi við hlutfall 

íbúa. Áreiðanleiki prófsins er lægri en í upprunalandi prófsins en próffræðilegir eiginleikar 

þess halda sér. Niðurstöður prófsins gefa því áreiðanlegt og réttmætt mat á getu barna á 

leikskóla- og grunnskólaaldri (Einar Guðmundsson og Hólmfríður Ólafsdóttir, 2003). 

 

Staða staðlaðra sálfræðilegra prófa fyrir fullorðna á Íslandi 

Ekkert staðlað greindarpróf er til fyrir fullorðna á Íslandi. Árið 1961 þýddi og staðfærði 

Kristinn Björnssonar WAIS greindarprófið með því að leggja þýðingu þess fyrir 100 

ungmenni á aldrinum 16 til 17 ára búsett í Reykjavík. Greind þátttakenda hafði áður verið 

metin með íslenskri útgáfu Stanford-Binet greindarprófsins. Greindartölur þátttakenda á 

hvoru prófi voru bornar saman og var niðurstaða Kristins að prófin mældu sömu hugsmíð 

(Sjá í Atli Viðar Bragason, 2009). Litlar upplýsingar eru til um áreiðanleika og réttmæti 

þýðingar WAIS og því ekki forsendur til að meta eiginleika hennar (Einar Guðmundsson 

o.fl., 2006). 
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 Unnið er að þýðingu og staðfærslu WAIS-III hér á landi. Við þýðingu prófsins var 

jafnt notuð bresk útgáfa af prófinu og bandarísk frumútgáfa og sáu fjórir reyndir 

sálfræðingar og einn tölfræðingur um þýðinguna. Við staðfærslu atriða prófsins var leitað 

í orðabók eftir góðu íslensku hugtaki í stað þess enska. Að öðru leiti var prófið, 

skráningarblað og handbók þýdd beint yfir á íslensku (sjá nánar í Helgi Sigurður Karlsson 

og Karl Fannar Gunnarsson, 2008). Í ritgerð Helga Sigurðar og Karls Fannars kemur fram 

að þýdd útgáfa WAIS-III var lögð fyrir 100 manna hentugleikaúrtak sem skipt var á tvö 

aldursbil: 20 til 35 ára og 50 til 65 ára. Helstu niðurstöður voru að þyngdarröð atriða 

breyttist á flestum undirprófum, mest á undirprófinu Orðskilningur. Áreiðanleikastuðlar 

WAIS-III voru lægri en í stöðlunarúrtaki prófsins í Bandaríkjunum (2008). Helgi Sigurður 

og Karl Fannar ásamt 10 sálfræðingum lögðu WAIS-III fyrir 25 aðila á aldrinum 20 til 24 

ára. Niðurstaða rannsóknar þeirra var að endurskoða þarf þýðingu og matsreglur prófsins 

áður en haldið verður áfram með stöðlun þess (2008). 

Frá árinu 2004 hefur verið unnið að þýðingu, staðfærslu og stöðlun WASI. Þegar 

hafa próffræðilegir eiginleikar þýddrar og staðfærðar útgáfu prófsins verið athugaðir og 

benda niðurstöður rannsókna til að prófið hafi góða próffræðilega eiginleika (Berglind S. 

Ásgeirsdóttir og Einar Guðmundsson, 2007; Hólmfríður Dögg Einarsdóttir og Katrín 

Kristjánsdóttir, 2004; Sandra Guðlaug Zarif og Einar Guðmundsson, 2007) og er 

undirbúningur að stöðlun prófsins þegar hafinn og langt á veg kominn (Anna Sigríður 

Jökulsdóttir, 2010; Atli Viðar Bragason, 2009; Auður Erla Gunnarsdóttir, 2009; Bára 

Kolbrún Gylfadóttir, 2009; Emanúel Geir Guðmundsson, 2013; Hafdís Rósa 

Sæmundsdóttir, 2013). 

 

Saga greindarprófa Wechsler 

David Wechsler var fæddur í Rúmeníu 12. janúar 1896 og lést í maí 1981. Hann var 

yngstur sjö systkina og flutti hann með fjölskyldu sinni sex ára gamall til Bandaríkjanna. 

Strax að lokinni M.A. gráðu í sálfræði frá Columbia University 1917 starfaði Wechsler 

sem sálfræðingur hjá bandaríska hernum. Þar vann hann við að meta og skora frammistöðu 

nýrra herliða á Army Alpha greindarprófinu. Árið 1918 fór Wechsler á vegum hersins til 

London og vann þá í stuttan tíma með Charles Spearman og Karl Pearson sem báðir höfðu 

mikil áhrif á hugmyndir hans um greind (Matarazzo, 1972). Wechsler hóf nám í París 

1919 þar sem hann lagði stund á tilraunasálfræði og útskrifast hann með doktorsgráðu í 

því fagi árið 1925 frá Columbia háskólanum í Bandaríkjunum. Um árabil var Wechsler 
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yfirsálfræðingur á Bellevue geðspítalanum samhliða því að sinna hugðarefni sínu, 

mælingum á greind. Wechsler taldi kenningu Spearman um almennan þátt greindar (g) of 

takmarkaða og sagði hann óhjákvæmilegt að greind fólks mótaðist af persónuleika þess 

og því umhverfi sem það býr við (Dillon, 1997; Groth-Marnat, 2009; Matarazzo, 1972). 

Wechsler skilgreindi hugtakið greind á eftirfarandi hátt: 

 

,,Intelligence is the aggregate or global capacity of the individual to act purposefully, 

to think rationally and deal effectively with his environment“ (Wechsler, 1944, bls. 3). 

 

Á íslensku mætti útleggja skilgreiningu Wechsler á þessa leið: Greind er fjölþætt, 

heildargeta manneskju til að haga sér á markvissan hátt, hugsa af röksemi og fást á 

skilvirkan máta við umhverfi sitt. Greindarpróf Wechsler byggja öll á hugmyndum hans 

um greind og eru byggð til að meta almennan þátt greindar og gefa bestu spá um almenna 

greind fólks (Matarasso, 1972, Wechsler, 1999). Uppbygging allra Wechsler prófanna er 

svipuð og er hægt að reikna heildartölu greindar auk munnlegrar- og verklegrar 

greindartölu próftaka (Anastasi, 1982; Dillon, 1997; Cohen og Swerdlik, 2001; Wechsler, 

1999). Greindarpróf Wechsler eru mest notuð allra greindarprófa í heiminum í dag 

(Camara, Nathan og Puente, 2000; Dillon 1997; Kaufman og Kaufman, 2001) og á það 

sama við hér á landi (Einar Guðmundsson, 2005-6). 

Engin ein greindarkenning er tengd við greindarpróf Wechsler en með prófunum 

er mat lagt á eðlis- og reynslugreind fólks, sjónræna úrvinnslu og stundarminni auk 

almennrar greindar (Wechsler, 1944). Fjölþátta greindakenningar eins og CHC eiga vel 

við Wechsler prófin þótt ekki sé bein tenging á milli þeirra (Sattler, 2008). Vert er að hafa 

í huga að ekkert mælitæki metur alla þætti greindar (Wechsler, 1944; Sattler, 2008) en 

greindarpróf Wechsler gefa gott mat á almennri vitsmunafærni og virkni einstaklings á 

þeim tíma sem hann er prófaður (Groth-Marnat, 2005). 

Fyrsta Wechsler prófið, Wechsler Bellevue Intelligence Scale var gefið út 1939 í 

Bandaríkjunum og var ætlað til að meta greind fólks á aldrinum 7 til 69 ára. Á næstu árum 

gaf Wechsler út greindarpróf fyrir mismunandi aldurshópa og hafa flest þeirra verið 

endurútgefin í Bandaríkjunum. Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence 

(WPPI) kom fyrst út 1967 en nýjasta útgáfan er WPPSI-III sem gefin var út árið 2002. 

Prófinu er ætlað að meta greind barna á aldrinum 3 ára til rúmlega sjö ára (Wechsler, 
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2002). Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC) kom út 1949 en nýjasta útgáfan, 

WISC-IV kom út 2003. Prófið er ætlað fyrir börn á aldrinum 6 til 16 ára (Wechsler, 2003). 

Árið 1955 kom Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) út, fyrsta próf sinnar 

tegundar sem eingöngu var ætlað fyrir fullorðna. Nýjasta útgáfa WAIS er WAIS-IV sem 

kom út 2008 og er ætlað fólki á aldrinum 16 til 89 ára (Wechsler, 2008). Stutta 

greindarprófið Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence (WASI) fyrir 6 til 89 ára var 

svo gefið út 1999 (Wechsler, 1999). 

Búið er að þýða og staðfæra WASI hér á landi og verður nánar fjallað um 

undirbúning að stöðlun þess hér á eftir. 

 

Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence (WASI) 

WASI er sérsamið, stutt greindarpróf fyrir 6 til 89 ára og er eitt Wechsler prófanna þótt 

Psychological Corporation gefi það út. WASI hefur fjögur undirpróf: Orðskilningur, 

Rökþrautir, Litafletir og Líkingar sem skiptast á tvo þætti: Munnlegan- og verklegan þátt. 

Með munnlega þættinum er mat lagt á reynslugreind og almennan þátt greindar en með 

verklega þættinum er mat lagt á rökhugsun (Goldstein og Hersen, 2000; Wechsler, 1999; 

Sattler 2008). 

Við val atriða WASI voru munnlegir þættir WISC-III og WAIS-III skoðaðir og 

mat lagt á notagildi hvers atriðis í daglegu tali og á hvaða skólastigi það er kennt. Um leið 

var reynt að tryggja að atriði WASI mældu sömu hugsmíð og lengri útgáfur greindarprófa. 

Mikilvægt var að vanda val atriða þar sem hæfilega þung orð verða að vera fyrir allt 

aldursbilið. Þar sem prófið nær yfir breitt aldursskeið er mögulegt að leggja það fyrir sama 

einstaklinginn oftar en einu sinni yfir ævina (Wechsler, 1999) og meta breytingar á 

vitsmunagetu hans. 

 Það er fljótlegt að leggja WASI fyrir eða aðeins um 30 mínútur séu öll undirprófin 

fjögur lögð fyrir. Fyrirlögn prófsins er einföld og geta BA nemendur lagt það fyrir og 

reiknað stig hvers próftaka eftir að hafa fengið viðeigandi þjálfun. Túlkun á niðurstöðum 

ætti þó eingöngu að vera gerð af sérfræðingum (Wechsler, 1999). 

WASI býður upp á nýja leið við útreikning stiga frá því sem áður hefur þekkst í 

Wechsler prófunum. Við útreikning er stigum breytt yfir í T-gildi og er með því móti 

auðveldara að greina á milli getu einstaklinga. Meðaltal undirprófa WASI er 50 og 

staðalfrávik 10 en meðaltal prófþátta og heildartölu greindar er 100 og staðalfrávik 15 

(Wechsler, 1999) 
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Notkun WASI á vel við þegar ekki er þörf á ítarlegu greindarmati, þegar próftaki 

hefur takmarkað úthald fyrir lengra próf, við endurprófun, til að áætla getu einstaklings 

sem vísað er í sálfræðilegt mat og til skimunar. WASI hentar líka vel í rannsóknum þar 

sem leggja þarf mat á greind þátttakanda og við starfsmannaval. WASI er ekki ætlað að 

koma í staðin fyrir yfirgripsmeiri mælingar á greind og niðurstöður þess ekki ætlaðar til 

að byggja á stærri ákvarðanir eins og greiningu eða tilfærslu í skólakerfi (Kaufman og 

Kaufman, 2001; Wechsler, 1999). 

 

Stöðlunarúrtak WASI í Bandaríkjunum 

Í Bandaríkjunum býr fólk af öllum þjóðarbrotum sem talar mismunandi tungumál og hefur 

ólíka menningu. Stöðlunarúrtak WASI í Bandaríkjunum er ætlað að vera lýsandi fyrir 

enskumælandi Bandaríkjamenn á aldrinum 6 til 89 ára. Við gerð stöðlunarúrtaksins var 

landinu skipt upp í fjögur svæði og fundið hlutfall íbúa á hverju svæði fyrir sig. Í úrtakinu 

voru 2245 manns, 1100 börn á aldrinum 6 til 16 ára og 1145 fullorðnir á aldrinum 17 til 

89 ára. Þátttakendum var skipt upp í 23 aldursbil og voru 100 manns í hverju aldursbili 

fyrir utan í síðustu þremur hólfunum. Í aldursbilunum 75 til 79 ára og 80 til 84 ára voru 

85 þátttakendur í hvoru bili en í aldursbilinu 85 til 89 voru 75 þátttakendur. Hlutfall kynja 

í hverju aldursbili var jafnt fyrir utan síðustu þrjú bilin þar sem konur voru í meirihluta í 

samræmi við hlutfall kynja á landsvísu. Menntun var skipt niður eftir skólagöngu 

þátttakenda. Miðað var við skólagöngu undir 8 ár, 9-10 ár, 11 ár, 12 ár, 13-15 ár og 16 ára 

eða lengri (Wechsler, 1999). 

Nokkrar leiðir voru farnar til að fá fólk í úrtakið. Starfsmenn átján 

markaðsfyrirtækja hringdu í fólk af handahófi og athuguðu með áhuga á þátttöku. Auglýst 

var eftir þátttakendum í blöðum, skólum, félagsheimilum eldri borgara og í kirkjum. 

Prófið var lagt fyrir í 204 borgum víðsvegar um Bandaríkin og voru fyrirlagnir í höndum 

306 óháðra aðila. Þátttakendur svöruðu lista um almennt heilsufar sitt og voru útilokaðir 

úr stöðlunarúrtakinu ef þeir merktu við eitthvert atriðanna á listanum. Útilokandi þættir 

voru meðal annars meðvitundarleysi í fimm mínútur eða lengur, heilablóðfall, geðklofi og 

Huntington sjúkdómur (Wechsler, 1999). 
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Próffræðilegir eiginleikar WASI í Bandaríkjunum 

Greindarpróf Wechslers hafa af mörgum verið talin hinn gullni staðall við mat á greind og 

heldur WASI þeirri hefð á lofti með traustri uppbyggingu og traustum próffræðilegum 

eiginleikum í Bandaríkjunum (Stano, 2004; Wechsler, 1999). 

Helmingunaráreiðanleiki WASI var reiknaður sér fyrir börn og fullorðna og var 

hann örlítið hærri hjá fullorðnum á öllum undirprófunum. Hjá börnum var áreiðanleikinn 

frá 0,81 til 0,96 og á heildartölu greindar 0,95 til 0,97. Hjá fullorðnum var áreiðanleikinn 

frá 0,88 til 0,98 og á heildartölu greindar 0,96 til 0,98. Áreiðanleiki heildartölu greindar á 

WASI er að meðaltali 0,96 fyrir börn og 0,98 fyrir fullorðna (Wechsler, 1999). 

Endurprófunaráreiðanleiki var metinn með því að leggja prófið tvisvar fyrir 222 

þátttakendur á tveggja til tólf vikna tímabili. Í seinni fyrirlögninni hækkaði áreiðanleikinn 

lítillega sem bendir til lítilsháttar æfingaráhrifa (Wechsler, 1999). 

 Mat á svörum próftaka á undirprófunum Orðskilningi og Líkingum getur verið 

flókið þar sem svör þátttakenda eru margbreytileg og skiptir því miklu máli að prófandinn 

kynni sér matsreglur í handbók prófsins vel áður en fyrirlögn hefst. Við stöðlun WASI í 

Bandaríkjunum var samkvæmni matsmanna á munnlega þætti prófsins metin. Fjórir 

aðilar, tveir sérfræðingar og tveir háskólanemar í sálfræði mátu úrlausnir 60 þátttakanda. 

Áreiðanleiki matsmanna var 0,98 á Orðskilningi og 0,99 á Líkingum og var jafn hár milli 

sérfræðinganna og nemanna. Niðurstaða rannsóknarinnar er að þrátt fyrir að leggja þurfi 

huglægt mat á svör próftaka á tveimur undirprófum WASI þá eru reglur í handbók prófsins 

skýrar og því hægt að gefa stig á áreiðanlegan hátt (Wechsler, 1999). 

Hugsmíðaréttmæti WASI er sterkt. Þegar athuguð var fylgni WASI við WISC-III, 

WAIS-III og WIAT (Wechsler Individual Achivement Test) sem mælir aðra hugsmíð en 

greind kom í ljós sterk fylgni WASI við fyrri tvö prófin en veik við WIAT. Niðurstaða 

réttmætisathugunar er því að hugsmíðaréttmæti WASI er mjög gott (Wechsler, 1999). 

 Þáttagreining atriða WASI sýnir tvo skýra þætti sem styður að verið sé að meta 

tvær hugsmíðar með prófinu; munnlegan þátt og verklegan þátt og hlaða atriði 

undirprófanna á hvorn þátt í samræmi við það (Wechsler, 1999). 

 

Þýðing og staðfærsla WASI á Íslandi 

Árið 2004 lögðu Hólmfríður Dögg Einarsdóttir og Katrín Kristjánsdóttir grunn að þýðingu 

og staðfærslu WASI á Íslandi. Markmið rannsóknar þeirra var að kanna eiginleika 

íslenskrar þýðingar og áreiðanleika prófsins í samanburði við bandaríska útgáfu þess. 
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Þýdd útgáfa WASI var lögð fyrir 11 háskólanemendur á aldrinum 20 til 26 ára og voru í 

framhaldinu gerðar nokkrar leiðréttingar á þýðingu prófsins, þyngdarröðun atriða 

undirprófa breytt og bætt inn orðum í undirprófið Orðskilningur. 

Endurbætt þýðing var lögð fyrir 62 börn á aldrinum 6 til 9 ára í tveimur 

grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Meðaltöl undirprófa og prófþátta íslenska úrtaksins 

voru borin saman við bandaríska stöðlunarúrtakið. Niðurstöður rannsóknar Hólmfríðar 

Daggar og Katrínar eru að meðaltöl undirprófanna Orðskilningur og Líkingar auk 

heildartölu munnlegs þáttar voru of lág en meðaltöl verklegs þáttar og undirprófanna 

Rökþrautir og Litafletir of há (2004). Með notkun bandarískra viðmiða væri munnleg 

greind 6 til 9 ára barna vanmetin en verkleg greind ofmetin. Helmingunaráreiðanleiki 

undirprófa var góður og þáttabygging prófsins í samræmi við tveggja þátta uppbyggingu 

bandarískrar útgáfu (Hólmfríður Dögg Einarsdóttir og Katrín Kristjándóttir, 2004). 

Árið 2006 unnu Berglind Sigríður Ásgeirsdóttir og Sandra Guðlaug Zarif saman 

að endurbættri þýðingu WASI með aðstoð Dr. Einars Guðmundssonar. Markmið 

rannsóknar þeirra var að útbúa og prófa nýja þýðingu WASI og staðfæra prófið fyrir börn 

og fullorðna. Við endurbætur á fyrri þýðingu (Hólmfríður Dögg Einarsdóttir og Katrín 

Kristjánsdóttir, 2004) voru nokkur atriði staðfærð á undirprófunum Orðskilningur og 

Líkingar. Nýjar matsreglur voru samdar og gamlar endurskoðaðar. Atriðum á Orðskilningi 

var fjölgað úr 42 í 54 og voru 12 atriði ný í heildina eftir þýðinguna. Ný þýðing WASI var 

forprófuð á 20 börnum í 4. bekk grunnskóla í Reykjavík (Berglind Sigríður Ásgeirsdóttir, 

2006) og 20 þátttakendum á aldrinum 25 til 30 ára (Sandra Guðlaug Zarif, 2006). 

Þyngdarröðun allra undirprófa WASI var breytt út frá gögnum úr rannsókn 

Hólmfríðar Daggar Einarsdóttur og Katrínar Kristjánsdóttur (2004) og forprófun á nýrri 

þýðingu Berglindar Sigríðar Ásgeirsdóttur (2006) og Söndru Guðlaugar Zarif (2006). 

Fyrirlagnarröð undirprófa var breytt frá fyrirlagnarröð bandarískrar útgáfu í Rökþrautir, 

Orðskilningur, Litafletir og Líkingar en sú röð var talin henta börnum betur. Stoppreglur 

allra undirprófa voru hafðar rýmri þar sem gert var ráð fyrir að þyngdarröð atriða allra 

undirprófa ætti eftir að breytast (sjá nánari umfjöllun í Berglind Ásgeirdóttir og Einar 

Guðmundsson, 2007; og í Sandra Guðlaug Zarif og Einar Guðmundsson, 2007). 

Þátttakendur í rannsókn Berglindar Sigríðar voru 140 börn úr átta grunnskólum á 

höfuðborgarsvæðinu. Sjötíu börn voru í 1.bekk og annar eins fjöldi í 8. bekk. Megin 

niðurstöður rannsóknarinnar eru að helmingunaráreiðanleiki allra undirprófa er góður þótt 

hann sé lægri en í stöðlunarúrtaki prófsins í Bandaríkjunum og áreiðanleiki greindartalna 
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er sambærilegur og í Bandaríkjunum. Þáttagreining sýndi tvo þætti, munnlegan- og 

verklegan þátt, rétt eins og í bandarískri útgáfu prófsins. Umtalsverð breyting varð á 

þyngdarröðun atriða allra undirprófa fyrir utan undirprófið Litafletir (Berglind S. 

Ásgeirsdóttir og Einar Guðmundsson, 2007). 

Þátttakendur í rannsókn Söndru Guðlaugar voru 100 á aldrinum 25 til 30 ára 

búsettir á höfuðborgarsvæðinu. Þyngdarröðun atriða á öllum undirprófum breyttist miðað 

við bandaríska útgáfu prófsins, mest á undirprófinu Orðskilningur. Áreiðanleikastuðlar 

allra undirprófa voru lægri hér á landi en í bandaríska stöðlunarúrtakinu. Hæstur var 

áreiðanleikinn á undirprófinu Litafletir en lægstur á undirprófinu Rökþrautir. Við 

þáttagreiningu drógust út tveir þættir sem eru í samræmi við bandaríska útgáfu prófsins 

(Sandra Guðlaug Zarif og Einar Guðmundsson, 2007). 

Niðurstöður rannsókna á þýðingu og staðfærslu WASI hér á landi benda til að 

prófið uppfylli öll próffræðileg skilyrði til að réttlætanlegt sé að staðla prófið hér á landi 

(Berglind S. Ásgeirsdóttir og Einar Guðmundsson, 2007; Hólmfríður Dögg Einarsdóttir 

og Katrín Kristjánsdóttir, 2004; Sandra Guðlaug Zarif og Einar Guðmundsson, 2007). 

 

Undirbúningur að stöðlun WASI á Íslandi 

Undirbúningur að stöðlun WASI á Íslandi hófst árið 2009 með lokaverkefnum Atla Viðars 

Bragasonar, Auðar Erlu Gunnarsdóttur og Báru Kolbrúnar Gylfadóttur í sálfræði frá 

Háskóla Íslands. Markmið hverrar rannsóknar var að safna gögnum fyrir stöðlunarúrtak 

WASI á höfuðborgarsvæðinu og athuga um leið próffræðilega eiginleika WASI hér á 

landi. Þátttakendur voru valdir með hentugleika í lagskiptu kvótaúrtaki. Notuð var þýdd 

og staðfærð útgáfa WASI frá 2007 (Berglind Sigríður Ásgeirsdóttir og Einar 

Guðmundsson, 2007; Sandra Guðlaug Zarif og Einar Guðmundsson, 2007). 

Atli Viðar Bragason lagði WASI fyrir 147 Íslendinga á aldrinum 17 til 29 ára 

(2009). Niðurstöður rannsóknar hans eru að helmingunaráreiðanleiki undirprófa WASI 

fyrir 17 til 29 ára hér á landi er lægri en í bandaríska stöðlunarúrtakinu. Bandarísk 

þáttabygging prófsins hélt sér í úrtaki 17 til 29 ára. Þátttakendum var skipt niður á þrjú 

aldursbil í samræmi við stöðlunarúrtak prófsins í Bandaríkjunum og studdi athugun Atla 

Viðars notkun þeirra. Dreifing þátttakenda innan aldursbila var nokkuð skekkt sem og 

menntunarstig þátttakenda. Þegar bandarísk norm voru notuð við túlkun á niðurstöðu 

verklegra undirprófa og verklegrar greindartölu kom fram ofmat á getu Íslendinga í 

úrtakinu sem getur skýrst af skekkju þátttakenda innan aldursbila. Yngsta aldursbilið var 
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sérstaklega skekkt en þar voru 38 þátttakendur og flestir þeirra orðnir 19 ára gamlir og í 

framhaldsskóla. Við samanburð röðunar atriða á undirprófinu Rökþrautir færðust 74 

prósent atriða til hér á landi miðað við bandarísku röðunina (Atli Viðar Bragason, 2009). 

Auður Erla Gunnarsdóttir lagði WASI fyrir 118 Íslendinga á aldrinum 35 til 64 ára 

(2009). Niðurstöður rannsóknar hennar eru að helmingunaráreiðanleiki undirprófa í 

úrtakinu var viðunandi en lægri en í bandaríska stöðlunarúrtakinu. Bandarísk þáttabygging 

prófsins hélt sér hér á landi í úrtaki 35 til 64 ára. Þátttakendum var skipt niður á þrjú 

aldursbil í samræmi við aldursbil bandaríska stöðlunarúrtaksins. Engin marktækur munur 

var á aldursbilum. Áhrif menntunar eru marktæk á undirprófunum Orðskilningi og 

Rökþrautum þar sem háskólamenntaðir fengu hærri heildartölu en grunnskólamenntaðir. 

Meðaltöl verklegs þáttar voru hærri en í Bandaríkjunum sem bendir til að bandarísk 

viðmið eigi ekki við hér á landi. Við samanburð röðunar atriða á undirprófinu Rökþrautir 

færðust 83 prósent atriða til hér á landi miðað við bandaríska fyrirlagnarröð (Auður Erla 

Gunnarsdóttir, 2009). 

Bára Kolbrún Gylfadóttir lagði íslenska gerð WASI frá 2007 fyrir 170 þátttakendur 

á aldrinum 25 til 44 ára (2009). Niðurstöður rannsóknar hennar eru að helmingunar-

áreiðanleiki undirprófa er lægri en í bandaríska stöðlunarúrtakinu. Bandarísk þáttabygging 

prófsins hélt sér hér á landi í úrtaki 25 til 44 ára. Þátttakendum var skipt niður á þrjú 

aldursbil í samræmi við aldursbil bandaríska stöðlunarúrtaksins. Aldursbil og kyn höfðu 

ekki áhrif á frammistöðu. Á öllum undirprófum WASI fengu háskólamenntaðir marktækt 

fleiri stig en grunnskólamenntaðir. Meðaltal verklegrar greindartölu er hærra í úrtakinu 

borið saman við sama aldur í bandaríska úrtakinu sem gefur til kynna að bandarísk viðmið 

ofmeti verklega greind Íslendinga á aldrinum 25 til 44 ára og eigi því ekki við hér á landi. 

Á undirprófinu Rökþrautir færðust 86 prósent atriða til hér á landi miðað við bandaríska 

fyrirlagnarröð (Bára Kolbrún Gylfadóttir, 2009). 

 Árið 2010 safnaði Anna Sigríður Jökulsdóttir gögnum á Norðurlandi fyrir 

stöðlunarúrtak WASI. Upplýsingar frá Hagstofu Íslands um fjölda íbúa voru notaðar til að 

úrtakið yrði lýsandi fyrir íbúa landsvæðisins. Þátttakendur voru 83 á aldrinum 17 til 64 

ára, skipt niður á sjö aldursbil í samræmi við aldursbil bandaríska stöðlunarúrtaksins. 

Marktækur munur var á meðaltali heildarstiga eftir aldursbilum á undirprófunum 

Orðskilningi og Litaflötum. Ekki var munur á frammistöðu þátttakanda eftir kyni. 

Niðurstöður rannsóknar Önnu Sigríðar Jökulsdóttur benda til að menntun hafi áhrif á 
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frammistöðu þátttakanda þar sem meðaltöl háskólamenntaðra voru hærri á öllum 

undirprófum WASI (2010). 

Annar hluti rannsóknar Önnu Sigríðar var að bera saman niðurstöður undirprófa 

WASI við niðurstöður sömu undirprófa þýddrar og staðfærðrar útgáfu WAIS-III frá 2005 

(sjá í Anna Sigríður Jökulsdóttir, 2010). Röð undirprófa WAIS-III sem lögð voru fyrir var: 

Orðskilningur, Líkingar, Litafletir og Myndræn rökleiðsla sem samsvarar undirprófinu 

Rökþrautir í WASI. Þátttakendur voru 51 á aldrinum 35 til 44 ára og voru þeir valdir með 

hentugleika í lagskiptu kvótaúrtaki. Skipst var á að byrja fyrirlögn á WASI eða WAIS-III. 

Bráðabirgðaviðmið WASI voru útbúin fyrir aldursbilið 35 til 44 útfrá gögnum sem þegar 

voru til fyrir stöðlunarúrtak WASI. Marktækur munur var á mælitölum allra undirprófa 

WASI og WAIS-III. Meðaltal stiga þátttakanda voru hærri á WAIS-III á öllum 

undirprófunum nema Litaflötum. Megin niðurstöður þessarar rannsóknar benda til að 

greind fullorðinna hér á landi sé ofmetin ef miðað er við bandarísk viðmið 

greindarprófanna WAIS og WAIS-III (Anna Sigríður Jökulsdóttir, 2010). 
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Rannsóknarmarkmið 

Undanfarin ár hefur verið unnið að þýðingu, staðfærslu og stöðlun á stutta greindarprófinu 

WASI hér á landi. Próffræðilegir eiginleikar íslenskrar þýðingar WASI hafa verið 

kannaðir á börnum og fullorðnum hér á landi og ýta niðurstöður þeirra undir áhuga á að 

ljúka við stöðlun prófsins hér á landi. Áreiðanleiki þýðingarinnar er viðunandi og 

þáttabygging í samræmi við þáttabyggingu bandarískrar útgáfu prófsins (Berglind 

Sigríður Ásgeirsdóttir, 2006; Sandra Guðlaug Zarif, 2006).  

 Mikil þörf er fyrir staðlað greindarpróf fyrir fullorðna hér á landi þar sem ekkert 

slíkt próf er til en í staðin notast við óstöðluð próf (Einar Guðmundsson, 2011). Þegar er 

til staðlað greindarpróf fyrir börn hér á landi og því stefnt á að staðla WASI fyrir fólk á 

aldrinum 17 til 64 ára. Gögnum til þess hefur þegar verið safnað á höfuðborgarsvæðinu 

en gagnasöfnun á landsbyggðinni er að mestu eftir. 

Markmið þessarar rannsóknar er að ljúka gagnasöfnun á landsbyggðinni og kanna 

próffræðilega eiginleika þess úrtaks. Um leið verður tekið lokaskref í undirbúningi að 

stöðlun WASI hér á landi. Þegar gagnasöfnun líkur verður hægt að útbúa viðmið fyrir 

íslenska gerð WASI og í framhaldinu gefa prófið út. Þegar að því kemur verður brotið 

blað í sögu sálfræðinnar á Íslandi því ekkert slíkt próf fyrir fullorðna hefur áður verið 

staðlað hér á landi. 

Til að ljúka gagnasöfnun fyrir stöðlunarúrtak WASI þarf að leggja prófið fyrir um 

250 Íslendinga á aldrinum 17 til 64 ára á landsbyggðinni. Til að tryggja að úrtakið verði 

sem best lýsandi fyrir þennan aldurshóp verður stuðst við gögn frá Hagstofu Íslands um 

aldur, kyn, menntun og búsetu fólks. Leitað verður til fyrirtækja, félagasamtaka og 

menntastofnanna eftir þátttakendum. 

 Eftir að gagnasöfnun líkur verða próffræðilegir eiginleikar úrtaksins skoðaðir. Öll 

undirpróf verða atriðagreind og komið með tillögu að nýrri fyrirlagnarröð og stoppreglum. 

Eftir nýja þyngdarröðun á undirprófinu Orðskilningur verður athugað með að fækka 

atriðum á því í samræmi við bandaríska gerð prófsins. Áreiðanleiki undirprófa og 

þáttabygging prófsins verður skoðuð og hvort menntun eða aldur hafi áhrif á frammistöðu 

þátttakenda í úrtakinu. Að endingu verða skoðuð áhrif þess að túlka heildartölur 

undirprófa í úrtakinu eftir bandarískum stöðlum prófsins. 
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Aðferð 

Þátttakendur og úrtaksgerð 

Stöðlunarúrtak sálfræðilegs prófs á að vera þverskurður þess hóps sem prófinu er ætlað. 

Taka þarf mið af hlutfalli fólks í þýði út frá aldri þess, kyni, menntun og búsetu. Hér á 

landi má fá upplýsingar um íbúafjölda og búsetu eftir landsvæðum í Hagtíðindum, riti 

Hagstofu Íslands um mannfjöldaþróun á Íslandi (Hagstofa Íslands, 2012). Á netsíðu 

Hagstofunnar fást upplýsingar um fjölda karla og kvenna á hverju aldursári (Hagstofa 

Íslands, e.d). en upplýsingar um menntun Íslendinga eftir aldri og búsetu er ekki að fá þar. 

Vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu Íslands er framkvæmd ársfjórðungslega og er 

úrtak hennar 4000 manns á aldrinum 16 til 74 ára með svarhlutfall á bilinu 80-85%. 

Lýsigögn um Vinnumarkaðsrannsóknina má nálgast á www.hagstofa.is. Þar sem breidd 

aldursbilsins hentaði ekki fyrir stöðlunarúrtak WASI var óskað eftir sérvinnslu úr gögnum 

rannsóknarinnar (Hagstofa Íslands, 2013) um áætlaðan fjölda fólks með tiltekna menntun 

eftir kyni og búsetu. 

Íslendingar voru 319.575 þann 1. janúar 2012. Þar af bjuggu 64% landsmanna á 

höfuðborgarsvæðinu og 36% á landsbyggðinni. Af þeim sem búa á landsbyggðinni voru 

63% á aldrinum 17 til 64 ára (Hagtíðindi, 2012). Við úrtaksgerðina var landsbyggðinni 

skipt upp í sex svæði; Austurland, Suðurland, Suðurnes, Vesturland, Vestfirði og 

Norðurland og hlutfall fjölda íbúa á hverju aldursári innan hvers aldursbils reiknað eftir 

kyni. Hlutfall karla og kvenna á landinu er nokkuð jafnt eða 1,007 karl á móti hverri konu 

en þó búa fleiri konur í þéttbýliskjörnum en karlar (Hagtíðindi, 2012). 

Við val á bæjarfélögum, til að safna gögnum frá var haft til hliðsjónar fjölda íbúa 

í hverju sveita- og bæjarfélagi fyrir sig. Í árslok 2011 voru sveitarfélög á Íslandi 75 og 

Reykjavíkurborg þar fjölmennast með 118.814 íbúa en Árneshreppur á Ströndum 

fámennast með 52 íbúa. Alls hafa 26 sveitarfélög færri en 500 íbúa og í aðeins níu 

sveitarfélögum búa fleiri en 5.000 íbúar (Hagtíðindi, 2012). Við val á bæjarkjörnum til að 

heimsækja var af hagkvæmnisástæðum ekki farið til minnstu bæjarfélaganna. 

Gert er ráð fyrir að í stöðlunarúrtak WASI hér á landi verði 1000 Íslendingar á 

aldrinum 17 til 64 ára sem skipt verður niður á sjö aldursbil í samræmi við stöðlunarúrtak 

prófsins í Bandaríkjunum. Við útreikninga á úrtakinu var tekið mið af upplýsingum um 

kyn, aldur, menntun og búsetu 128 Íslendinga sem þegar var búið að leggja prófið fyrir. 

Af þeim voru 83 af Norðurlandi (Anna Sigríður Jökulsdóttir, 2010) en upplýsingar um 45 

fengust frá leiðbeinanda verkefnisins. 
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Í þessari rannsókn var íslensk þýðing og staðfærsla á WASI lögð fyrir 241 

Íslendinga á aldrinum 17 til 64 ára, búsetta á landsbyggðinni. Vegna frávísunarviðmiða 

voru úrlausnir fjögurra próftaka teknar úr gagnasafninu. Þátttakendur voru valdir með 

hentugleika í lagskiptu kvótaúrtaki og voru flestir starfsmenn fyrirtækja og stofnanna.  

Niðurstöður rannsóknarinnar byggja á úrlausnum 237 próftaka, 116 karla (49%) 

og 121 konu (51%) á aldrinum 17 til 64 ára. Yngsti þátttakandinn var 17,3 ára og sá elsti 

64,4 ára. Meðalaldur þátttakanda var 40,6 ár og staðalfrávik 13,5 ár. Meðalaldur karla 40,7 

ára staðalfrávik 13,1 og meðalaldur kvenna 40,5 ár og staðalfrávik 13,9. 

Tafla 1 sýnir fjölda próftaka innan hvers aldursbils eftir kyni. Í flestum aldursbilum 

er hlutfall kynjanna jafnt sem er í samræmi við upplýsingar úr Hagtíðindum (Hagstofa 

Íslands, 2013) um hlutfall kynja á hverju aldursári. Viðauki A (tafla A.1) sýnir sömu 

upplýsingar um heildarstöðlunarúrtak WASI á landsbyggðinni. 
 

Tafla 1. Fjöldi og hlutfall karla og kvenna innan hvers aldursbils. 

 Karlar   Konur     

Aldursbil Fjöldi  Hlutfall   Fjöldi Hlutfall   Heild 

 17-19 ára  7 6   10 8   17 

 20-24 ára  12 10   12 10   24 

 25-29 ára  8 7   7 6   15 

 30-34 ára  15 13   15 12   30 

 35-44 ára  26 23   25 21   51 

 45-54 ára  27 23   28 23   55 

 55-64 ára  21 18   24 20   45 

Heild 116     121     237 

 

Í töflu 2 er sýnd dreifing menntunar próftaka innan aldursbila. Flestir í úrtakinu hafa 

grunnskólamenntun (44%) sem efsta menntunarstig en fæstir háskólamenntun (21%).  

 
Tafla 2. Fjöldi próftaka á landsbyggðinni eftir aldursbili og menntun. 

 Aldursbil  Grunnskólapróf  Iðn- og framhaldsnám   Háskólapróf   Heild  

 17-19 ára  17 0 0 17 

 20-24 ára  15 8 1 24 

 25-29 ára  7 4 4 15 

 30-34 ára  10 10 10 30 

 35-44 ára  13 22 16 51 

 45-54 ára  22 21 12 55 

 55-64 ára  22 17 6 45 

 Alls  106 82 49 237 
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Fyrsta janúar 2012 voru 115.047 einstaklingar búsettir á landsbyggðinni. Þar af voru 

72.453 á aldrinum 17 til 64 ára eða 63% íbúa á landsbyggðinni. 

Tafla 3 sýnir fjölda og hlutfall þátttakenda og íbúa hvers landsvæðis og er fjöldi 

þátttakenda á hverju landsvæði í góðu samræmi við upplýsingar um íbúafjölda á hverju 

landsvæði (Hagstofa Íslands, 2012). Hlutfall próftaka á Norðurlandi sker sig þó úr og 

mætti halda að þar hafi verið lagt fyrir of fáa þátttakendur en þegar tekið er mið af þeim 

þátttakendum sem þegar var búið að leggja fyrir á Norðurlandi verður hlutfallið rétt (sjá 

viðauka A, töflu A.2). Þegar tekið er mið af öllum þátttakendum úrtaksins er hlutfall 

þátttakenda í úrtakinu aldrei undir hlutfalli íbúa á hverju landsvæði fyrir sig og ætti úrtakið 

því að vera nokkuð góður þverskurður af búsetu landsmanna á landsbyggðinni.  

 

Tafla 3. Fjöldi og hlutfall þátttakenda og íbúa landsvæða miðað við 17-64 ára Íslendinga. 

 Landshluti   Þátttakendur   Hlutfall  Íbúafjöldia  Hlutfall  

 Vesturland  29 12% 9.574 13% 

 Vestfirðir  25 11% 4.403 6% 

 Norðurland  36 15% 22.304 31% 

 Austurland  39 16% 7.823 11% 

 Suðurland  59 25% 14.764 20% 

 Suðurnes  49 21% 13.585 19% 

 Alls  237 100% 72.453 100% 

aUpplýsingar um íbúafjölda miðast við Hagtíðindi Hagstofu Íslands 2012. 

 

 

Tafla 4 sýnir dreifingu þátttakenda innan hvers aldursbils miðað við íbúafjölda á 

landsbyggðinni í lok árs 2011 (Hagstofa Íslands, e.d). Fjöldi þátttakenda innan hvers 

aldursbils er ekki jafn sem gerir tölfræðisamanburð milli aldursbila erfiðari. Ástæðan fyrir 

ójöfnum fjölda kemur þó til af því að lagt var áherslu á að endanlegt stöðlunarúrtak WASI 

á landsbyggðinni yrði sem best. Í viðauka A, töflu A.3 er hægt að sjá dreifingu aldurs 

þátttakenda í úrtakinu í heild. 
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Tafla 4. Fjöldi og hlutfall á hverju aldursbili samanborið við íbúafjölda í lok árs 2011. 

Aldursbil Aldur Fjöldi Hlutfalla Íbúafjöldi Hlutfallb 

17-19 ára 17 7 41               1.805      32 

  18 5 29               1.871      34 

  19 5 29               1.892      34 

Alls 17-19 ára   17                 5.568        

20-24 ára 20 12 50               1.831      21 

  21 3 13               1.838      21 

  22 2 8               1.723      20 

  23 3 13               1.684      20 

  24 4 16               1.560      18 

Alls 20-24 ára   24                 8.636        

25-29 ára 25 6 40               1.456      20 

  26 0 0               1.489      20 

  27 2 13               1.426      20 

  28 5 33               1.486      20 

  29 2 13               1.510      20 

Alls 25-29 ára   15                 7.367        

30-34 ára 30 6 20               1.531      21 

  31 7 23               1.500      21 

  32 4 13               1.511      21 

  33 5 17               1.382      19 

  34 8 27               1.271      18 

Alls 30-34 ára   30                 7.195        

35-44 ára 35 8 16               1.386      10 

  36 4 8               1.427      10 

  37 6 12               1.391      10 

  38 4 8               1.527      10 

  39 9 18               1.525      10 

  40 4 8               1.382      10 

  41 5 10               1.426      10 

  42 4 8               1.459      10 

  43 2 4               1.520      10 

  44 4 8               1.451      10 

Alls 35-44 ára   50               14.494        

45-54 ára 45 6 11               1.595      10 

  46 5 9               1.621      10 

  47 8 14               1.642      10 

  48 10 18               1.643      10 

  49 5 9               1.668      10 

  50 5 9               1.548      10 

  51 2 4               1.660      10 

  52 3 5               1.683      10 

  53 4 7               1.554      10 

  54 8 14               1.522      10 

Alls 45-54 ára   56               16.136        

55-64 ára 55 9 20               1.512      12 

  56 4 9               1.495      11 

  57 4 9               1.416      11 

  58 6 13               1.419      11 

  59 3 7               1.311      10 

  60 7 16               1.209      9 

  61 5 11               1.271      10 

  62 3 7               1.188      9 

  63 2 4               1.162      9 

  64 2 4               1.074      8 

Alls 55-64 ára   45               13.057        

aHlutfall af fjölda á hverju aldursári af heildarfjölda í aldursbili, bhlutfall af fjölda íbúa á landsbyggðinni á hverju aldursári af 

heildarfjölda í aldursbili.  
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Tafla 5 sýnir hlutfallslega skiptingu menntunar innan aldursbila í úrtakinu samanborið við 

upplýsingar úr Vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu Íslands. Dreifing menntunar innan 

aldursbila í úrtakinu er gott og í góðu samræmi við upplýsingar um menntun landsmanna 

á landsbyggðinni. Í viðauka A (tafla A.4) sést dreifing menntunar allra þátttakenda á 

landsbyggðinni og sést þar hversu góð dreifing menntunar er í stöðlunarúrtakinu miðað 

við upplýsingar úr Vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu Íslands. 

 

  

Tafla 5. Hlutfall þátttakenda eftir aldri og menntun samanborið við upplýsingar Hagstofu Íslands. 

  Menntunarstig 

   Grunnskólanám    Framhaldsnám   Háskólanám 

Aldursbil   Ú %a V %b   Ú %a V %b   Ú %a V %b 

 17-19    100 96   0 4   0 0 

 20-24    63 53   33 43   4 4 

 25-29    44 32   25 46   31 22 

 30-34    33 35   33 34   33 31 

 35-44    25 31   43 40   31 28 

 45-54    40 41   38 39   22 20 

 55-64    49 49   38 41   13 11 
aHlutfallsleg skipting úrtaks eftir aldursbili og menntun; 
bHlutfall skiptingar menntunar eftir aldursbili samkvæmt sérvinnslu Vinnumarkaðsrannsóknar Hagstofu Íslands. 

 

 

 

 

Leitað var til fyrirtækja á hverju landsvæði fyrir sig sem væru lýsandi fyrir atvinnuveg 

þess svæðis þrátt fyrir að störf þátttakenda hafi ekki verið höfð með við úrtaksreikning. 

Störf þátttakenda voru flokkuð í níu yfirflokka í samræmi við flokkun starfa í 

Vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu Íslands á fjórða ársfjórðungi 2011 (Hagstofa Íslands, 

2012b). Í úrtaki Hagstofunnar er fólk á aldrinum 16-74 ára sem gerir samanburð erfiðari 

þar sem reikna má með að hluti þess fólks sé hætt störfum sökum aldurs. 
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Tafla 6 sýnir dreifing starfa innan úrtaksins í samanburði við dreifingu starfa í 

Vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu Íslands. 

 
 

Tafla 6. Fjöldi og hlutfall þátttakenda eftir starfsgrein. 

 Starfsgrein   Fjöldi   Hlutfall   Hagstofa  

 Störf kjörinna fulltrúa, æðstu embættismanna og stjórnenda  7 3% 8% 

 Störf sérfræðinga  30 15% 15% 

 Læknar og sérmenntað starfsfólk  21 10% 11% 

 Skrifstofustörf  17 9% 4% 

 Þjónustu-, umönnunar- og sölustörf  61 30% 21% 

 Störf bænda og fiskimanna  19 9% 12% 

 Störf iðnaðarmanna og sérhæfðs iðnverkafólks  17 8% 16% 

 Störf véla- og vélgæslufólks  6 3% 6% 

 Ósérhæfð störf  19 9% 7% 

 Alls  197 100% 100% 

Upplýsingar um hlutföll starfandi eru unnar upp úr gögnum Vinnumarkaðsrannsóknar Hagstofu Íslands, fjórða 
ársfjórðungs 2011 og sýna hlutfall starfandi í hverri starfsstétt á landsbyggðinni.   

 

Flestir í úrtakinu starfa við þjónustu-, umönnunar- eða sölustörf og er hlutfallið heldur 

hærra en í Vinnumarkaðsrannsókn Hagstofunnar. Á vef Hagstofunnar má sjá að 

atvinnuleysi á landsbyggðinni í árslok 2011 var 4,7% (Hagstofa Íslands, 2012b) og að 

46.217 Íslendingar voru skráðir í nám á framhaldsskólastigi eða ofar um haust 2011 

(Hagstofa Íslands, 2012c). Útfrá fólksfjölda 17-64 ára má ætla að um 23% fólks á þeim 

aldri sé skráð til náms. Í þessu úrtaki eru 17% þátttakenda ekki á vinnumarkaði. Af þeim 

eru 11% námsmenn, 3% atvinnuleitendur og 3% heimavinnandi eða öryrkjar. Hátt hlutfall 

fólks á vinnumarkaði í úrtakinu skýrist af því að helst var leitað til starfsmanna fyrirtækja 

og stofnanna eftir aðstoð.  
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Mælitæki 

Íslensk þýðing og staðfærsla á stutta greindarprófinu WASI frá árinu 2007 (Berglind S. 

Ásgeirsdóttir og Einar Guðmundsson, 2007; Sandra Guðlaug Zarif og Einar 

Guðmundsson, 2007) var lagt fyrir þátttakendur. Prófið hefur fjögur undirpróf sem 

skiptast á tvo þætti. Munnlegan þátt með undirprófin: Orðskilning og Líkingar og 

Verklegan þátt með undirprófin: Rökþrautir og Litafletir. Saman mynda undirprófin 

fjögur heildartölu greindar sem gefur bestu spá um almenna vitsmunafærni (Sattler, 2008). 

Fyrirlögn prófsins tekur samkvæmt bandarískri handbók um 30 mínútur en hægt er að 

stytta þann tíma með því að leggja eingöngu undirprófin Orðskilning og Rökþrautir fyrir. 

Sé sú leið valin er þó ekki hægt að reikna heildartölu greindar (Wechsler, 1999). 

Fyrirlögn undirprófa er ekki sú sama í íslenskri útgáfu prófsins og í bandarískri 

útgáfu þess. Í íslensku útgáfunni eru undirprófin lögð fyrir í eftirfarandi röð: Rökþrautir, 

Orðskilningur, Litafletir og Líkingar en í bandarískri útgáfu er röðin: Orðskilningur, 

Litafletir, Líkingar og Rökþrautir. Íslenska röðin hefur haldið sér frá því 2004 þegar fyrsta 

íslenska þýðing prófsins var lögð fyrir börn á grunnskólaaldri (Hólmfríður Dögg 

Einarsdóttir og Katrín Kristjánsdóttir, 2004). Talið var auðveldara fyrir börnin að byrja á 

stuttu verklegu prófi og að athygli þeirra héldist frekar allan fyrirlagnartímann með þessu 

fyrirkomulagi. Frekari athugun á þýðingu og staðfærslu WASI staðfesti íslensku röðunina 

(Berglind S. Ásgeirsdóttir og Einar Guðmundsson, 2007; Sandra Guðlaug Zarif og Einar 

Guðmundsson, 2007). Nokkrar breytingar voru gerðar á prófinu hér á landi við 

undirbúning á þýðingu og stöðlun þess og var Munnlega þættinum breytt meira en 

Verklega þættinum. Á undirprófinu Orðskilningur voru tekin út orð sem ekki þótti rétt að 

þýða og önnur sett í staðin. Til viðbótar var sjö orðum bætt við og inniheldur undirprófið 

Orðskilningur því 49 atriði í íslenskri útgáfu prófsins í stað 37 í bandarísku útgáfunni. Á 

undirprófinu Líkingar voru flest orðanna þýdd beint eða undir sama hugtak og 

upprunalega orðið átti við. Eftir forathugun á þýðingu prófsins var röðun atriða á 

undirprófunum breytt (Berglind Sigríður Ásgeirsdóttir, 2006; Sandra Guðlaug Zarif, 

2006) og sú þyngdarröðun notuð við fyrirlagnir þessa úrtaks. 

Upphafsatriði fyrirlagnar fer meira eftir aldri próftaka í bandarískri útgáfu WASI 

en í íslenskri útgáfu prófsins. Í íslenskri útgáfu breytist upphafsatriði fyrirlagnar við níu 

ára aldur á öllum undirprófum en tiltekin eru allt að fimm ólík upphafsatriði undirprófs út 

frá aldri í bandarísku útgáfunni (Wechsler, 1999). 
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Rökþrautir er fyrsta undirprófið. Það inniheldur tvö æfingardæmi og 35 ókláruð 

mynstur sem próftaki er beðinn um að klára með því að velja eitt rétt svar af fimm 

mögulegum. Gefið er 1 eða 0 stig fyrir hvert atriði. Fyrstu fjögur atriðin eru ekki lögð fyrir 

17 ára og eldri nema ef svarað er rangt á atriði 5 eða 6. Þá eru fyrstu fjögur atriðin lögð 

fyrir í öfugri röð. Fyrirlögn er hætt ef gefið er 0 stig fyrir fimm atriði í röð. Engin formleg 

tímamörk eru á þessu undirprófi. Með prófinu er lagt mat á óyrta rökhugsun og almennan 

þátt greindar (Wechsler, 1999). 

Orðskilningur er annað undirprófið. Það inniheldur 4 myndir af hlutum og 45 orð 

sem próftaki er beðinn um að skýra eða gefa merkingu á. Öll svör próftaka eru skráð 

orðrétt á skráningarblað og metin jafnóðum eftir reglum í handbók. Orðin eða hugtökin 

eru lesin upphátt af prófanda og eins getur próftaki lesið orðið í verkefnabók. Gefið er 1 

eða 0 stig fyrir fyrstu fjögur atriðin en 2, 1 eða 0 stig fyrir atriði 5 til 49. Níu ára og eldri 

byrja á atriði fimm. Fái próftaki 0 eða 1 stig á atriðum 5 eða 6 er notuð bakkregla. Próftaka 

eru þá sýnd, í réttri röð, atriði 1 til 4 og hann beðinn um að nefna hlutinn á myndinni. 

Fyrirlögn prófsins er hætt ef gefið er 0 stig fyrir sex atriði í röð. Engin formleg tímamörk 

eru á þessu undirprófi. Með prófinu er lagt mat á orðaforða, minni, hugtakaskilning og 

áunna þekkingu (Wechsler, 1999). Góð rökhugsun getur nýst próftökum vel á þessu 

undirprófi ef orðin eru gegnsæ (Sattler, 2008). 

Litafletir er þriðja undirprófið. Notaðir eru níu tvílitir kubbar sem raðað er saman 

í 13 mynstur eftir fyrirmynd á tíma. Níu ára og eldri byrja á atriði þrjú. Fyrstu tvö atriðin 

eru lögð fyrir í öfugri röð ef próftaki fær 0 eða 1 stig fyrir atriði 3 eða 4. Tveir kubbar eru 

notaðir á atriði eitt og fær þátttakandi 30 sekúndur til að raða þeim upp í rétt mynstur. 

Fjóra kubba þarf til að ljúka við mynstur tvö til níu og eru tímamörkin 60 sekúndur. Á 

atriðum tíu til þrettán eru mynstrin samansett úr níu kubbum og tímamörkin 120 sekúndur. 

Gefið er núll stig fyrir rétt mynstur ef halli á mynstrinu fer yfir 30° eða ef farið er yfir 

tímamörkin. Gefin eru bónusstig fyrir skjótar úrlausnir. Fyrirlögn er hætt ef próftaki fær 

núll stig á fjórum atriðum í röð. Með prófinu er lagt mat á samhæfingu hugar og handa, 

sjónræna sundurgreiningu og samþættingu heildar, úrvinnsluhraða og rökhugsun 

(Wechsler, 1999). 

Líkingar er fjórða og síðasta undirprófið. Það inniheldur 4 myndir af hlutum í 

tveimur röðum og 22 orðpör. Níu ára og eldri byrja á atriði 5 en sé gefið 0 eða 1 stig fyrir 

atriði 5 eða 6 er bakkað á atriði eitt. Próftaki er þá beðinn um að benda á hvaða atriði í 

neðri myndaröðinni á heima með myndunum í efri myndaröðinni. Gefið er 0 stig fyrir 
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rangt svar en 1 eða 2 stig fyrir rétt svar eftir reglum í handbók. Fyrirlögn er hætt þegar 

gefið hefur verið 0 stig á fimm atriðum í röð. Engin formleg tímamörk eru á þessu 

undirprófi. Með prófinu er lagt mat á yrta rökhugsun, málþroska, færni í að finna tengsl á 

milli orða og áunna þekkingu (Wechsler, 1999). 

Íslenskri þýðingu WASI fylgir íslensk handbók (Einar Guðmundsson, 2007), 

verkefnabók, kassi með níu kubbum og skráningarblað. Í handbókinni eru leiðbeiningar 

um fyrirlögn atriða eftir aldri próftaka, bakkreglur og stoppreglur. Ítarlegar leiðbeiningar 

eru um mat á svörum próftaka á undirprófunum Orðskilningi og Líkingum. Verkefnabókin 

er notuð við fyrirlögn á öllum undirprófunum nema Líkingum. Við fyrirlögn á WASI er 

nauðsynlegt að hafa skeiðklukku við höndina vegna tímamarka á undirprófinu Litaflötum. 

 

Framkvæmd 

Þrír kandítatsnemar sáu um fyrirlagnir og útreikning úrtaks. Til að tryggja gæði fyrirlagnar 

á prófinu lögðu prófendur það fyrir tíu þátttakendur hver. Ein æfingafyrirlögn var tekin 

upp og yfirfarin af leiðbeinanda verkefnisins sem leiðbeindi um hvað mátti betur fara við 

fyrirlögn prófsins. Byrjað var á að útbúa kynningarbréf um rannsóknina (sjá viðauka B) 

sem sent var á forsvarsmenn fyrirtækja og stutta auglýsingu (sjá viðauka C) til að hengja 

upp á vinnustöðum. Farnar voru tvær leiðir við að óska eftir þátttöku fyrirtækja, stofnanna 

og samtaka. Í fyrsta lagi var haft samband símleiðis við forsvarsmenn og rannsóknin 

kynnt. Ef áhugi á þátttöku var fyrir hendi var ítarleg kynning á rannsókninni send í 

tölvupósti ásamt auglýsingu og skráningarblaði fyrir starfsmenn. Í öðru lagi var kynning 

á rannsókninni fyrst send í tölvupósti á forsvarsmenn fyrirtækja og hringt tveimur til 

þremur dögum síðar til að kanna áhuga á þátttöku. Í báðum tilvikum var óskað eftir því 

við forsvarsmenn fyrirtækja að starfsmönnum væri gert kleift að leggja verkefninu lið á 

vinnutíma og athugað hvort aðstaða til fyrirlagnar væri fyrir hendi. Í auglýsingu til 

starfsmanna var tekið fram að þegar lægi fyrir samþykki fyrirtækisins um að það starfsfólk 

sem vildi gæti tekið þátt á vinnutíma. 

Við útreikning á úrtakinu var landsbyggðinni skipt upp í sex svæði og reiknað út 

hlutfall þátttakanda eftir kyni, menntun og búsetu. Fundið var út hvaða atvinnuvegir væru 

lýsandi fyrir hvert svæði og byrjað á að hafa samband við stærstu fyrirtækin á hverjum 

stað og fóru flestar fyrirlagnir fram á vinnustöðum próftaka. Þar sem ekki var aðstaða til 

fyrirlagnar á öllum vinnustöðum og hluti próftaka ekki á vinnumarkaði var haft samband 

við Kvasir, samtök fræðslu- og símenntunarstöðva um allt land, og Háskólasetur og falast 
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eftir aðstöðu og þátttöku þeirra félagsmanna. Aðstaða var jafnan auðsótt sem og aðstoð 

starfsmanna við að kynna verkefnið fyrir heimamönnum. Nokkrar fyrirlagnir í smærri 

bæjarfélögum fóru fram í félagsheimilum eða heimahúsum þar sem ekki var önnur aðstaða 

fyrir hendi. 

Til að nýta tíma og ferðir prófanda til fulls var hver ferð á hvern stað vandlega 

skipulögð. Áður en lagt var af stað var haft samband við alla sem buðu fram aðstoð til að 

bóka þá á tíma. Um leið var athugað hvort viðkomandi passaði inn í úrtakið miðað við 

aldur hans og menntun. Hverjum próftaka var úthlutað klukkutíma til að hægt væri að 

yfirfara svör hans að lokinni fyrirlögn og koma í veg fyrir tafir. 

Fyrirlagnir fóru fram á skrifstofum, kennslustofum eða bakherbergjum þar sem 

lítil hætta var á truflun. Próftaki var boðinn velkominn og honum þakkað fyrir að taka þátt. 

Prófandi kynnti sig og bauð upp á spurningar um verkefnið. Próftaka var sagt að um fjögur 

stutt og skemmtileg verkefni væri að ræða sem þættu misjafnlega erfið og eðlilegt væri að 

geta ekki svarað þeim öllum. Prófandi og próftaki sátu hvor á móti öðrum með borð sín á 

milli. Prófandi skráði aldur, kyn, menntun, starf og búsetu próftaka á skráningarblað en 

próftaki skráði svör við spurningum um heilsufar (sjá viðauka D). 

Við fyrirlögn prófsins var farið í einu og öllu eftir fyrirmælum í íslenskri handbók 

WASI og á skráningarblaði prófsins. Svör próftaka, tími og stig voru metin og skráð 

jafnóðum. Prófið var lagt fyrir í einni lotu og tók hver fyrirlögn að meðaltali 40-50 

mínútur. Að lokinni fyrirlögn var próftaka þakkað fyrir þátttökuna. Fyrirlagnir fóru fram 

frá miðjum febrúar 2013 og fram í apríl 2013. Stig voru endurmetin út frá handbók eftir 

að fyrirlögnum var lokið og stig undirprófa lögð saman. 

 

Úrvinnsla gagna 

Svör próftaka á undirprófunum Orðskilningur og Líkingar voru skráð í töflureikninn Excel 

til að auðvelda skoðun á sérkennum svara og meta samræmi í stigagjöf. Niðurstöður allra 

undirprófa voru færð inn í tölfræðiforritið SPSS þar sem úrvinnsla gagna fór fram. 

Byrjað var á að yfirfara gagnasafnið og leggja mat á hvort taka þyrfti einhverja 

þátttakendur út úr safninu. Meðaltal og staðalfrávik allra undirprófa var reiknað fyrir öll 

aldursbilin og kannað hvort dreifing stiga væri normaldreifð. Reiknaðar voru heildartölur 

fyrir hvert undirpróf. Réttlæting á breidd aldursbila var metin með því að skoða fylgni 
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aldurs við heildarstig undirprófa og gerð dreifigreining til að athuga hvort munur væri á 

frammistöðu eftir aldri, kyni eða menntun. 

 Atriðagreining var gerð á undirprófinu Orðskilningur til að leggja mat á hvort hægt 

væri að fækka orðum í íslenskri gerð prófsins. Atriðum undirprófa var raðað eftir nýrri 

þyngdarröðun og helmingunaráreiðanleiki þeirra reiknaður. Því næst voru meðaltöl og 

staðalfrávik heildarstiga undirprófa skoðuð fyrir hvert aldursbil og fylgni aldurs við 

heildartölu kvarðans reiknuð. Lagt var mat á stoppreglur allra undirprófa nema á 

undirprófinu Litafletir en þar var lagt mat á reglur um tímabónus. Gerður var samanburður 

á frammistöðu próftaka eftir kyni og menntun. Afleiðing notkunar bandarískra viðmiða 

við túlkun niðurstaðna verklegra undirprófa og verklegrar greindartölu var athuguð. 

Þáttabygging var könnuð með þáttagreiningu á T-gildum. 
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Niðurstöður 
 

Atriðagreining 

Þyngdarröðun atriða allra undirprófa í úrtakinu var fundin með því að reikna hlutfall réttra 

svara (Rökþrautir) eða meðaltal svara (Orðskilningur, Líkingar og Litafletir). Prófatriðum 

var svo raðað í þyngdarröð eftir því. Sú þyngdarröð var borin saman við röð atriða í 

bandaríska stöðlunarúrtakinu sem og fyrirlagnarröð íslenskrar gerðar WASI. Atriðum 

allra undirprófa var raðað eftir nýrri þyngdarröð og stoppreglur þeirra athugaðar með því 

að skoða hversu mörgum atriðum var svarað eftir ákveðinn fjölda rangra svara í röð.  

Rökþrautir. Í töflu 7 er samanburður á þyngdarröðun atriða undirprófsins 

Rökþrautir þar sem miðað er við atriðaröð í bandarískri útgáfu WASI (Wechsler, 1999). 
 

Tafla 7. Samanburður á þyngdarröðun atriða á undirprófinu Rökþrautum. 

Atriðaröð 

Bandaríkina 
Ný atriðaröðb 

Atriðaröð 

Íslandc 
  

Atriðaröð 

Bandaríkina 

Ný 

atriðaröðb 

Atriðaröð 

Íslandc 

B1 N1 H1   B19 N14 H17 

B2 N2 H2   B20 N20 H23 

B3 N3 H3   B21 N32 H31 

B4 N7 H7   B22 N16 H21 

B5 N6 H6   B23 N21 H25 

B6 N8 H8   B24 N19 H20 

B7 N5 H5   B25 N24 H29 

B8 N4 H4   B26 N25 H27 

B9 N9 H9   B27 N27 H24 

B10 N22 H11   B28 N26 H26 

B11 N11 H18   B29 N28 H22 

B12 N10 H10   B30 N29 H28 

B13 N15 H13   B31 N33 H33 

B14 N13 H19   B32 N31 H30 

B15 N12 H15   B33 N30 H32 

B16 N17 H12   B34 N35 H34 

B17 N18 H14   B35 N34 H35 

B18 N23 H16         
aÞyngdarröð stöðlunarúrtaks WASI í Bandaríkjunum; bÞyngdarröð byggð á núverandi úrtaki (n=237);cÞyngdaröð í 

íslenskri handbók WASI.  

 

Í fyrsta dálki töflunnar er fyrirlagnarröðin eins og hún er í bandarískri útgáfu 

WASI. Í dálki tvö kemur fram hvar atriði raðast í úrtaki rannsóknarinnar. Atriði tíu (B10) 

í bandarískri fyrirlögn raðast númer 22 í úrtaki rannsóknarinnar (N22). Þriðji dálkur sýnir 

hvernig atriði bandarísku útgáfunnar var lagt fyrir í úrtakinu samkvæmt íslenskri handbók. 

Þannig var atriði tíu (B10) í bandarískri fyrirlagnarröð það ellefta (H11) í íslenskri 

fyrirlagnarröð. Þegar lesið er úr  töflunni sést að atriði tíu í bandarískri fyrirlögn (B10) var 

ellefta atriði í íslenskri fyrirlagnarröð (H11) en er númer 22 í úrtaki rannsóknarinnar 

(N22). Það er tilfærsla um tólf sæti miðað við bandaríska röðun atriða en ellefu sæti miðað 
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við röð atriða í verkefnabók. Atriði sem þyngdust miðað við bandaríska fyrirlagnarröð 

færðust að meðaltali til um 3,7 sæti, spönn 1-12 sæti, miðgildi 2 sæti og tíðasta gildi 1 

sæti. Atriði sem léttast færðust að meðaltali til um 3,5 sæti, spönn 1-7 sæti, miðgildi 3 sæti 

og tíðasta gildi 3 sæti. 

Fjöldi þátttakenda sem fengu rétt eða rangt svar á undirprófinu Rökþrautir má sjá 

á næstu tveimur myndum. Báðar myndirnar sýna hversu margir þátttakendur fengu núll 

eða eitt stig fyrir hvert atriði undirprófsins. 

 

 

Mynd 1 sýnir atriðin í fyrirlagnarröð miðað við íslenska handbók. Mynd 2 sýnir röð svara 

eftir að atriðum var raðað í nýja þyngdarröð miðað við svör þátttakenda í úrtaki 

rannsóknarinnar. 
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Mynd 1. Röðun svara á undirprófinu Rökþrautir
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Mynd 2. Þyngdarröð undirprófsins Rökþrautir miðað við úrtak rannsóknar.
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Stoppreglan í íslenskri handbók WASI fyrir Rökþrautir er að fyrirlögn er hætt eftir 

fimm röng atriði í röð. Þegar stoppregla er ákveðin er algengt að miða við að 5-10% 

próftaka fái stig væri fyrirlögn haldið áfram eftir að stoppreglan tekur gildi. 

Væri stoppregla nýrrar þyngdarröðunar fimm röng svör í röð þá hefðu 10% 

þátttakanda fengið stig ef fyrirlögn undirprófsins væri haldið áfram. Væri stoppreglan 

fjögur röng svör í röð fengju 16% próftaka stig eftir það. Ef fyrirlögn er hætt eftir sex röng 

svör í röð fá 5% próftaka úrtaksins stig. Væri stoppreglan fjögur röng svör af fimm í röð 

þá hefðu 24% próftaka í úrtakinu fengið stig. Athugun á stoppreglu undirprófsins 

Rökþrautir fyrir þetta úrtak, bendir því til að rétt sé að hætta fyrirlögn eftir fimm til sex 

röng svör í röð.  

Orðskilningur. Þyngdarröð undirprófsins Orðskilningur er ekki hægt að bera 

saman við fyrirlagnarröð bandaríska úrtaksins þar sem mörgum atriðum var breytt við 

þýðingu og staðfærslu prófsins hérlendis. Í töflu 8, dálki eitt má sjá fyrirlagnarröð atriða 

undirprófsins eins og hún kemur fyrir í íslenskri handbók. Dálkur tvö sýnir þyngd atriða 

miðað við frammistöðu próftaka í rannsóknarúrtakinu. 

 

Tafla 8. Samanburður á þyngdarröðun atriða á undirprófinu Orðskilningur. 

Atriðaröð 

Íslanda 

Ný 

atriðaröðb 
  

Atriðaröð 

Íslanda 

Ný 

atriðaröðb 
  

Atriðaröð 

Íslanda 

Ný 

atriðaröðb 

F1 N1   F18 N12   F35 N41 

F2 N2   F19 N14   F36 N21 

F3 N3   F20 N40   F37 N35 

F4 N4   F21 N10   F38 N39 

F5 N6   F22 N26   F39 N31 

F6 N5   F23 N15   F40 N43 

F7 N13   F24 N20   F41 N33 

F8 N8   F25 N32   F42 N42 

F9 N7   F26 N28   F43 N47 

F10 N23   F27 N30   F44 N37 

F11 N25   F28 N38   F45 N45 

F12 N22   F29 N36   F46 N46 

F13 N19   F30 N18   F47 N44 

F14 N16   F31 N24   F48 N49 

F15 N9   F32 N29   F49 N48 

F16 N17   F33 N27       

F17 N11   F34 N34       
aFyrirlagnarröð í íslenskri handbók WASI; bFyrirlagnarröð byggð á núverandi úrtaki (N = 237). 
 

 

 

Miðað við þyngdarröð í úrtaki rannsóknarinnar ætti atriði 15 í fyrirlagnarröð (F15) að vera 

númer níu (N9), ef fyrirlagnarröð atriða væri breytt miðað við niðurstöður þessarar 

rannsóknar. Í úrtaki þessarar rannsóknar þyngdust atriði undirprófsins að meðaltali um 4,8 
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sæti, spönn 1-13 sæti, tíðasta gildi 1 sæti og miðgildi 4 sæti. Atriði sem léttust færðust að 

meðaltali til um 3,5 sæti, spönn 1-15 sæti, tíðasta gildi og miðgildi voru eins eða 6 sæti. 

Atriðum var raðað í nýja þyngdarröð og stoppregla undirprófsins skoðuð. 

Stoppregla í íslenskri handbók er að hætta skal fyrirlögn eftir sex stigalaus svör. Í 

rannsóknarúrtakinu hefði tæpt prósent fengið stig eftir sex núll stig í röð. Væri fyrirlögn 

hætt eftir fimm núllstig í röð fengju 2% stig eftir það. Ef stoppreglan tæki mið af fjórum 

röngum atriðum í röð hækkar hlutfall þeirra sem fengi stig í tæp 4%. Væri stoppreglan 

þrjú röng svör í röð fengju 13% úrtaksins stig væri fyrirlögn haldið áfram. Miðað við 

þessar niðurstöður mætti stytta stoppreglu undirprófsins í fjögur eða fimm núllstig í röð. 

 

 

Á mynd 3 sést þyngd atriða undirprófsins Orðskilnings í fyrirlagnarröð. Hér sést 

að stígandi er í þyngd atriða. Létt atriði eru framarlega í röðinni og þau þyngri aftar. Mynd 

4 sýnir þyngdarröð atriða miðað við úrtak í þessari rannsókn. 
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Mynd 3. Þyngd atriða í fyrirlagnaröð á undirprófinu Orðskilningur.
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Við þýðingu og staðfærslu WASI á Íslandi var bætt við atriðum í undirprófið 

Orðskilningur. Í bandarískri útgáfu eru atriðin 42 en í íslenskri útgáfu eru þau 49. Ákveðið 

var að stytta undirprófið um sjö atriði í þessu úrtaki til að hafa atriðafjölda þess eins og í 

bandarískri útgáfu prófsins. 

Tekin voru út þrjú orð (atriði 12, 14 og 19) sem hafa fleiri en eina merkingu þar 

sem margar merkingar gefa fleiri möguleika á réttu svari sem krefst ítarlegri matsreglna. 

Tvö orð á listanum vísa til skyldra hugsmíða og var ákveðið að taka út orðið (atriði 24) 

sem greindi verr á milli þátttakenda. Myndræn greining studdi þá ákvörðun. Þrjú orð 

(atriði 15, 18 og 21) voru tekin út þar sem ráða má merkingu þeirra af orðinu sjálfu. 

Leiðrétt fylgni tveggja þeirra við heildartölu undirprófsins var undir 0,3 en yfirleitt er 

miðað við að leiðrétt fylgni sé ekki minni en 0,2 – 0,3 ef halda á atriði inni. Leiðrétt fylgni 

þriðja orðsins var 0,39. 

Mynd 5 sýnir þyngdarröðun undirprófsins Orðskilningur eftir að sjö atriði hafa 

verið tekin út. Tvö atriði skera sig úr þar sem áberandi er að meirihluti þátttakenda fá 1 

stig fyrir svar sitt sem bendir til að endurskoða þurfi matsreglur fyrir þau atriði. 
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Litafletir. Þyngdaröðun atriða undirprófsins Litafletir í úrtaki rannsóknarinnar er 

sett fram í töflu 9. Fyrirlagnarröð atriða undirprófsins er eins í bandarískri og íslenskri 

útgáfu prófsins eins og sjá má í dálki eitt og tvö. Í dálki þrjú og fjögur er þyngdarröðun 

atriða í rannsóknarúrtakinu með og án viðbótarstiga. Þyngdarröðun í úrtakinu bendir til að 

atriði númer sjö (B7, F7) ætti að vera númer 5 með viðbótarstigum (V5) en númer 8 án 

viðbótarstiga (Á8) í röðinni.  
 

Tafla 9. Þyngdarröðun Litaflata með og án viðbótarstiga. 

Atriðaröð Atriðaröð   Ný Ný 

Bandaríkin Ísland   
þyngdarröða þyngdarröðb 

B1 F1   V1 Á1 

B2 F2   V2 Á2 

B3 F3   V4 Á4 

B4 F4   V3 Á3 

B5 F5   V7 Á7 

B6 F6   V6 Á6 

B7 F7   V5 Á8 

B8 F8   V8 Á10 

B9 F9   V9 Á5 

B10 F10   V10 Á9 

B11 F11   V11 Á11 

B12 F12   V12 Á12 

B13 F13   V13 Á13 
a Litafletir með viðbótarstigum,  bLitafletir án viðbótarstiga.  

 

 

 

 

Mynd 6 sýnir stig próftaka í úrtakinu á hverju atriði undirprófsins Litafletir. Á 

myndinni sést að dreifing stiga er neikvætt skekkt þar sem stór hluti þátttakenda fékk þrjú 

viðbótastig á atriðum undirprófsins. Áberandi er að nærri 50% þátttakenda fékk fullan 

tímabónus á atriði sjö.  
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Notagildi bandarískrar tímareglu á undirprófinu Litafletir í úrtaki rannsóknarinnar 

var metið með því að skoða hversu stórt hlutfall próftaka fékk viðbótarstig fyrir skjóta 

lausn á hverju atriði. Í töflu 10 sést númer atriðis í fyrirlagnarröð, fjöldi próftaka sem 

leystu ekki verkefnið, fjöldi þeirra sem leystu það án viðbótarstiga og fjöldi þeirra sem 

fengu eitt, tvö eða þrjú viðbótarstig. 

 

Tafla 10. Fjöldi og hlutfall stiga á undirprófinu Litafletir miðað við bandarísk tímamörk. 

              Fjöldi viðbótastiga 

  Röng úrlausn   Rétt úrlausna   1b   2c   3d 

Atriði Fjöldi %   Fjöldi %   Fjöldi %   Fjöldi %   Fjöldi % 

5 12 5   80 34   51 22   67 28   27 11 

6 10 4   69 29   41 17   72 31   45 19 

7 9 4   20 8   28 12   68 29   112 47 

8 13 5   67 28   65 28   67 28   25 11 

9 30 13   42 18   44 18   68 29   53 22 

10 30 13   40 17   45 19   69 29   53 22 

11 53 22   44 19   36 15   49 21   55 23 

12 83 35   50 21   41 17   35 15   28 12 

13 156 66   33 14   21 9   17 7   10 4 
aRétt úrlausn án viðbótastiga; bEitt aukastig fyrir rétta úrlausn á: atriði 5-9 (16-20 sek.) atriði 10 (46-65 sek.), atriði 

11-13 (56-75 sek.); cTvö stig fyrir: atriði 5-9 (11-15 sek.), atriði 10 (31-45 sek.) atriði 11-13 (41-55 sek.); dÞrjú stig 

fyrir: atriði 5-9 (1-10 sek.), atriði 10 (1-30 sek), atriði 11-13 (1-40). 

Á atriðum 5–9 fá um 50% próftaka sem svara atriðunum rétt tvö eða þrjú 

viðbótarstig. Atriði 10 hefur sér tímareglu í bandarískri útgáfu prófsins og fá 51% próftaka 

í úrtaki rannsóknarinnar tvö eða þrjú viðbótarstig á því atriði. Á atriðum 11-13 fjölgar 

próftökum sem ekki ná réttri úrlausn og um leið fækkar þeim sem ná tveimur eða þremur 

viðbótarstigum. 

Skoðað var hvort einstaka atriði og heildarstig undirprófsins Litafletir viku frá 

normaldreifingu. Kolmogorov-Smirnov marktektarprófið sýnir að einstök stig og 

heildartala Litaflata með viðbótarstigum víkja marktækt frá normaldreifingu sem bendir 

til þess að bandarísk tímaregla eigi ekki við í úrtaki þessarar rannsóknar og endurskoða 

þurfi regluna þegar viðmið íslenskrar útgáfu prófsins verða reiknuð. 
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Líkingar. Í töflu 11 er samanburður á þyngdarröð atriða undirprófsins Líkingar 

þar sem miðað er við þyngdarröð í bandarískri útgáfu prófsins. Í fyrsta dálki töflunnar er 

fyrirlagnarröðin eins og hún er í bandarískri útgáfu prófsins. Í dálki tvö kemur fram hvar 

atriði raðast í úrtaki rannsóknarinnar. Atriði númer 20 í bandarískri fyrirlögn (B20) raðast 

númer 23 í úrtaki rannsóknarinnar (N23). Þriðji dálkur sýnir hvernig atriði bandarísku 

útgáfunnar var lagt fyrir í úrtakinu samkvæmt íslenskri handbók. Þannig var atriði 20 

(B20) í bandarískri fyrirlagnarröð númer 14 í íslenskri fyrirlagnarröð (H14). Þegar lesið 

er úr töflunni sést að atriði 20 í bandarískri fyrirlögn (B20) var númer 14 í íslenskri 

fyrirlagnarröð (H14) en er númer 23 í úrtaki rannsóknarinnar (N23). 

 

Tafla 11. Samanburður á þyngdarröðun atriða á Líkingum. 

Atriðaröð 

Bandaríkina 

Ný 

atriðaröðb 

Atriðaröð 

Íslandc 
  

Atriðaröð 

Bandaríkina 

Ný 

atriðaröðb 

Atriðaröð 

Íslandc 

B1 N1 H1   B14 N13 H15 

B2 N2 H2   B15 N20 H20 

B3 N3 H3   B16 N16 H23 

B4 N4 H4   B17 N17 H16 

B5 N5 H5   B18 N19 H22 

B6 N6 H11   B19 N18 H17 

B7 N7 H6   B20 N23 H14 

B8 N9 H7   B21 N22 H18 

B9 N8 H10   B22 N21 H19 

B10 N10 H8   B23 N14 H25 

B11 N15 H9   B24 N24 H21 

B12 N12 H13   B25 N25 H24 

B13 N11 H12   B26 N26 H26 
aÞyngdarröð stöðlunarúrtaks WASI í Bandaríkjunum; bÞyngdarröð byggð á núverandi úrtaki (N = 237); 
cFyrirlagnarröð í íslenskri handbók WASI. 

 

Atriði sem þyngdust miðað við bandaríska fyrirlagnarröð færðust að meðaltali til 

um 1,8 sæti, spönn 1-4, tíðasta gildi 1 sæti og miðgildi 1 sæti. Atriði sem léttust færðust 

að meðaltali til um 2,5 sæti, spönn 1-9 sæti, tíðasta gildi og miðgildi var það sama eða 1 

sæti. 
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Á mynd 7 sést þyngd atriða undirprófsins Líkingar eins og þau voru lögð fyrir í 

úrtakinu. Hér sést myndrænt að það er stígandi í þyngd atriða og er áberandi að margir fá 

núll stig á atriði númer 14 sem bendir til að það sé ekki á réttum stað í fyrirlögninni. 
 

 

 

Mynd 8 sýnir röð atriða undirprófsins Líkingar eftir þyngdarröð í úrtakinu. Ef 

myndir 7 og 8 eru skoðaðar samtímis sést til dæmis hvernig atriði númer 14 í 

fyrirlagnarröð samkvæmt íslenskri handbók færist til og verður númer 23 í þessu úrtaki. 

Stoppregla í bandarískri handbók er að hætta fyrirlögn eftir fjögur núllstig í röð. Í 

rannsóknarúrtakinu hefðu 2% fengið stig eftir fimm núll stig í röð væri fyrirlögn haldið 

áfram. Væri fyrirlögn hætt eftir fjögur röng atriði í röð hefðu 3% fengið stig við 

áframhaldandi fyrirlögn en 8% væri stoppreglan þrjú röng svör í röð. Miðað við þessar 

niðurstöður mætti stytta stoppreglu undirprófsins í fjögur röng svör í röð. 
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Mynd 7. Þyngd atriða í fyrirlagnarröð á undirprófinu Líkingar.
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Samantekt. Almennt er þyngd atriða allra undirprófa WASI þannig að þau verða 

þyngri þegar líður á fyrirlögn prófsins. Í úrtakinu er tilfærsla á atriðum undirprófa óveruleg 

en einstaka atriði færast um mörg sæti. Í töflu 12 eru teknar saman upplýsingar um 

tilfærslur atriða á undirprófum, borið saman við þyngdarröð atriða í bandarísku 

stöðlunarúrtaki. Í töflu 13 eru aftur á móti upplýsingar um tilfærslur atriða á undirprófum, 

miðað við fyrirlagnarröð atriða í íslenskri útgáfu WASI.  

Þyngdarröð atriða Rökþrauta breytist mest miðað við bandarískt stöðlunarúrtak. 

Bæði breytist þyngdarröð flestra atriða í þessu undirprófi og þau færast um flest sæti 

miðað við bandaríska útgáfu. Þyngdarröð atriða í Litaflötum breytist minnst. Þyngdarröð 

atriða í Líkingum breytast einnig nokkuð en færast þó minna en í undirprófinu Rökþrautir. 

 

Tafla 12. Samanburður á þyngdarröð atriða undirprófa WASI á Íslandi (N = 237) og í 

Bandaríkjunum. Fjöldi, hlutfall (%) og meðaltal færslu atriða um sæti. 

  

Þyngra á Íslandi en í 

BNA  

Óbreytt 

þyngdarröð  

Léttari á Íslandi en í 

BNA 

  n % M   n %   n % M 

Rökþrautir 11 31 3,7   7 20   17 49 2,4 

Orðskilningur        -             -             -               -             -               -             -             -      

Litafletira 2 15 1,5   9 69   2 15 1,5 

Líkingar 6 23 1,8   14 54   6 23 2,5 

Athugasemd: Undirprófið Orðskilningur er ekki haft með því fjöldi orða er ekki sambærilegur. n: fjöldi atriða; M: 

meðaltal færslu atriða um sæti; aLitafletir samkvæmt bandarískri reglu um viðbótarstig fyrir skjóta lausn. 
 

 

Atriðum á undirprófinu Orðskilningi var breytt við þýðingu og staðfærslu WASI 

hér á landi og því ekki forsendur til að bera það próf saman við bandarísku útgáfuna. Í 

töflu 13 er röð atriða í úrtakinu borið saman við íslenska fyrirlagnarröð. Þyngdarröð atriða 

Orðskilnings breytist nokkuð, 39% atriða verða þyngri en 41% verða léttari en í íslenskri 

handbók og færast að meðaltali til um sex sæti. Þyngdarröð atriða í undirprófunum 

Rökþrautum og Líkingum breytast einnig nokkuð miðað við fyrirlagnarröð en þó færast 

atriði þar um færri sæti en í Orðskilningi. 
 

Tafla 13. Samanburður á þyngdaröð atriða í úrtaki (N = 237) miðað við íslenska handbók WASI; 

Fjöldi, hlutfall (%) og meðaltal færslu atriða um sæti. 

  
Þyngra í íslensku 

úrtaki    

Óbreytt 

þyngdarröð   
Léttara í íslensku 

úrtaki 

  n % M   n %   n % M 

Rökþrautir 13 37 2,8   11 31   11 31 3,3 

Orðskilningur 19 39 4,8   10 20   20 41 6,1 

Litafletira        -             -             -               -             -               -             -             -      

Líkingar 11 42 2,9   7 27   8 31 4 
Athugasemd: Litafletir eru lagðir fyrir í sömu röð og í bandarískri handbók. n: fjöldi atriða; M: meðaltal færslu 

atriða um sæti; aLitafletir með viðbótastigum, bLitafletir án viðbótastiga.  
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Áreiðanleiki undirprófa 

Eftir að undirprófið Orðskilningur var stytt um sjö atriði og atriðum þyngdarraðað var 

reiknaður helmingunaráreiðanleiki. Atriðum undirprófa var skipt í tvo helminga, odda- og 

sléttar tölur og fylgni milli helminga leiðrétt með Spearman-Brown formúlu. Tafla 14 

sýnir helmingunaráreiðanleika úrtaksins, eftir undirprófum og aldursbilum. Í henni sést 

einnig áreiðanleiki í bandarísku stöðlunarúrtaki (tafla 5.1 í bandarískri handbók).  

 

Tafla 14. aÁreiðanleiki undirprófa eftir aldursbilum borið saman við bandarískt stöðlunarúrtak. 

     Rökþrautir     Orðskilningur    Litafletira    Líkingar    

 Aldursbil   n  ÍS BNA   ÍS BNA   ÍS BNA   ÍS BNA   

 17-19 ára  17 0,73 0,91   0,92 0,90   0,68 0,92   0,71 0,84   

 20-24 ára  24 0,79 0,88   0,84 0,91   0,89 0,94   0,88 0,87   

 25-29 ára  15 0,66 0,91   0,83 0,93   0,93 0,93   0,39 0,91   

 30-34 ára  30 0,82 0,92   0,88 0,92   0,91 0,94   0,74 0,92   

 35-44 ára  51 0,85 0,94   0,84 0,96   0,86 0,94   0,78 0,94   

 45-54 ára  55 0,84 0,96   0,90 0,96   0,83 0,92   0,82 0,93   

 55-64 ára  45 0,95 0,96   0,90 0,94   0,90 0,91   0,88 0,93   
Athugasemd: ÍS= Ísland, BNA= Bandaríki norður Ameríku. aHelmingunaráreiðanleiki; aLitafletir með 

viðbótarstigum. 

   

Helmingunaráreiðanleikastuðlar á öllum undirprófum í úrtakinu eru lægri en í 

bandaríska stöðlunarúrtakinu. Áreiðanleiki undirprófsins Orðskilningur er viðunandi eða 

góður. Lægstur er áreiðanleiki undirprófsins Líkingar á aldursbilinu 25-29 ára en hæstur 

á undirprófinu Rökþrautir fyrir aldursbilið 55-64 ára. Lítill fjöldi þátttakenda getur skýrt 

lágan áreiðanleikastuðul í sumum aldursbilum. 

 Innra samkvæmni undirprófa er lægst á undirprófinu Líkingar (α=0,77) en góður 

á undirprófinu Rökþrautir (α=0,86), á Orðskilningi (α=0,88) og Líkingum (α=0,83). 
 

Þáttagreining 

Byrjað var á að athuga hvort gögnin hentuðu til þáttagreiningar með prófi Bartletts 

(Bartlett´s Test of Sphericity) og KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy). Bartletts prófið var marktækt, χ2(6)=302,12 p<0,0001og KMO var 0,74, sem 

gefur til kynna að breyturnar séu ekki ótengdar í fylgnifylkinu og gögnin henti til 

þáttagreiningar. Gerð var meginásaþáttagreining (Principal axis) með hornskökkum 

snúningi (Promax rotation). Skriðupróf sýndi einn þátt með eigingildið 2,49 og annan 

með 0,71. Þessir tveir þættir skýra samtals 80% af heildardreifingu undirprófanna. Þáttur 

eitt skýrir 62% dreifingarinnar en þáttur tvo 18%. Ákveðið var að kalla fram tvo þætti og 

snúa þeim hornrétt. 
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Í töflu 15 er hleðsla undirprófa á tvo þætti eftir hornskakkan snúning ásamt upplýsingum 

um hve stóran hluta dreifingar breytanna þættirnir skýra (Communalities h2). 
 

Tafla 15. Þáttahleðsla og þáttaskýring undirprófa WASI með meginásaaðferð. 

  Þáttur   

Undirpróf I II h2 

Orðskilningur 0,76 0,05 0,61 

Líkingar 0,70 0,26 0,72 

Rökþrautir 0,22 0,58 0,52 

Litafletir 0,08 0,68 0,53 

Fylgni milli þátta eftir hornskakkan snúning (Promax rotation) var 0,50. 
 

 

Þáttahleðsla undirprófa var skýr eftir hornskakkan snúning. Munnlegu undirprófin 

Orðskilningur og Líkingar hlóðu á þátt eitt en verklegu undirprófin Rökþrautir og 

Litafletir á þátt tvö. Þættirnir skýrðu stærstan hluta af dreifingu Líkinga en minnstan hluta 

dreifingar Rökþrauta. 

 Til að athuga hvort þáttabygging prófsins héldist óháð aldri var úrtakinu skipt í tvo 

hluta. Í hópi 17 til 39 ára eru 117 manns en 120 í hópi 40 til 64 ára. Í báðum hópum sýndi 

skriðupróf einn þátt með eigingildi yfir 2 og annan með eigingildi um 0,70, sem saman 

skýra rúm 80% af heildardreifingu undirprófanna. Þáttur eitt skýrir ríflega 63% 

dreifingarinnar í báðum hópum en þáttur tvö 17%. Hér var einnig ákveðið að draga tvo 

þætti með hornskökkum snúningi. Þáttahleðsla undirprófa er með sama hætti og fyrir 

úrtakið í heild þó hún sé ekki eins skýr. Munnlegu undirprófin Orðskilningur og Líkingar 

hlóðu áfram hæst á þátt eitt og verklegu undirprófin Orðskilningur og Líkingar á þátt tvö. 

Tafla 16 sýnir hleðslu undirprófa á þættina tvo eftir hornskakkan snúning og skýrða 

dreifingu eftir að úrtaki rannsóknarinnar var skipt í tvo hópa. 
 

 

Tafla 16. Þáttahleðsla og þáttaskýring undirprófa WASI á hópi 17-39 ára og 40-64 ára. 

Aldur Undirpróf I 

Þáttur 

h2 II 

17-39a Orðskilningur 0,89 0,03 0,81 

(n=117) Líkingar 0,56 0,35 0,57 

  Rökþrautir 0,4 0,49 0,55 

  Litafletir 0,05 0,82 0,71 

40-64b Orðskilningur 0,87 0,03 0,78 

(n=120) Líkingar 0,62 0,35 0,67 

  Rökþrautir 0,07 0,8 0,68 

  Litafletir 0,34 0,46 0,45 
aFylgni milli þátta með hornskökkum snúningi í úrtaki 17-39 ára var 0,34; bFylgni milli þátta með hornskökkum 

snúningi í úrtaki 40-64 ára var 0,38. 
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Krosshleðslur koma fram í báðum hópunum. Í yngri hópnum hlaða undirprófin Líkingar 

og Rökþrautir á báða þætti en Líkingar og Litafletir í eldri hópnum. Þættirnir skýrðu 

stærstan hluta  dreifingar Orðskilnings en minnstan á undirprófi Rökþrauta hjá yngri 

hópnum og Litaflata hjá þeim eldri. 

 

Réttlæting á breidd aldursbila 

Reiknuð voru heildarstig fyrir hvert undirpróf. Í töflu 17 má sjá meðaltöl heildarstiga 

undirprófanna eftir aldursbilum. Eins og sjá má hækka meðaltöl á undirprófunun 

Rökþrautir, Litafletir og Líkingar á fyrstu þremur aldursbilunum en lækka eftir það. Á 

undirprófinu Orðskilningi hækkar meðaltalið með aldri. 

 

Tafla 17. Spönn, meðaltal og staðalfrávik heildartalna undirprófa eftir aldursbili. 

    Undirpróf 

Aldursbil   Rökþrautir Orðskilningur Litafletira Litafletirb Líkingar 

17-19 ára Spönn 20-32 28-76 35-70 24-44 23-44 

(n = 17) M 26,8 56,4 53,2 39,4 33,8 

  sf 3,6 13,0 8,5 5,5 5,2 

20-24 ára Spönn 21-31 23-80 12-70 12-44 16-41 

(n = 24) M 27,9 58,2 52,7 38,3 32,5 

  sf 3,0 12,0 13,8 8,1 5,8 

25-29 ára Spönn 25-34 54-81 16-68 16-44 26-41 

(n = 15) M 28,5 64,1 54,9 39,5 36,0 

   sf  2,4  7,7   13,9   7,8   4,6  

30-34 ára Spönn 12-34 46-93 12-66 12-44 22-44 

(n= 30) M 27,1 67,1 51,7 39,2 35,9 

  sf 4,8 10,6 12,0 6,5 5,4 

35 - 44 ára Spönn 10-33 48-86 24-71 24-44 25-46 

(n = 51) M 26,8 71,1 51,0 38,75 35,5 

  sf 4,7 9,0 10,9 5,0 5,0 

45- 54 ára Spönn 10-32 28-90 12-68 12-44 18-45 

(n = 55) M 24,7 68,0 45,3 36,2 34,4 

  sf 5,5 13,2 12,0 7,1 6,3 

55-64 ára Spönn 8-32 48-91 16-65 16-44 19-45 

(n = 45) M 23,0 71,6 40,4 33,6 33,7 

  sf 6,5 10,6 13,1 8,2 7,3 
Athugasemd. Hámarksstig undirprófa: Rökþrautir = 35, Orðskilningur = 80, Litafletir = 71, Líkingar = 48. 
a Litafletir með viðbótarstigum,  bLitafletir án viðbótarstiga.        
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Próftökum var skipt eftir aldri í aldursbil eins og þau eru í bandarísku úrtaki WASI. 

Til að athuga hvort notkun aldursbilanna sé réttlætanleg í íslenskri gerð WASI var reiknuð 

fylgni heildarstiga undirprófa við aldur og gerður samanburður á meðaltölum undirprófa 

eftir aldursbilum. Gert er ráð fyrir að heildarstig allra undirprófa nema Orðskilnings hafi 

neikvæða fylgni við hærri lífaldur eins og í bandaríska stöðlunarúrtakinu. Tafla 18 sýnir 

fylgni aldurs við heildartölu undirprófa. 

 
 

Tafla 18. Fylgni aldurs við heildartölu undirprófa. 

        Rökþrautir   Orðskilningur   Litafletir   Líkingar 

Aldursbil   n   Fylgni p   Fylgni p   Fylgni p   Fylgni p 

17 - 19   17   -0,334 0,190   -0,047 0,859   0,051 0,847   -0,485* 0,049 

20 - 24   24   0,100 0,642   -0,003 0,988   -0,195 0,362   -0,138 0,552 

25 - 29   15   -0,020 0,994   -0,169 0,635   -0,080 0,770   0,096 0,735 

30 - 34   30   -0,340 0,857   -0,012 0,948   0,171 0,368   -0,007 0,970 

35 - 44   51   -0,273 0,052   0,084 0,559   -0,270 0,056   -0,173 0,226 

45 - 54   55   -0,127 0,357   0,014 0,992   -0,269 0,047*   -0,219 0,109 

55 - 64   45   -0,169 0,268   0,091 0,553   0,009 0,951   -0.097 0,524 

Heild   237   -0,333 0,000*   0,336 0,000*   -0,369 0,000*   -0,039 0,547 

*Marktekt p<0,05, two tailed test 
 

 

Niðurstöður sýndu að jákvæð fylgni er milli aldurs og heildarstiga undirprófsins 

Orðskilnings, r = -0,336 (p < 0,001) sem gefur til kynna að með hækkandi aldri verði 

frammistaðan betri. Neikvæð tengsl eru milli aldurs og heildarstiga á undirprófunum 

Rökþrautir, r = -0,333 (p < 0,001) og Litafletir r = - 0,369  (p < 0,001) sem gefur til kynna 

að með auknum aldri verði frammistaðan á þeim prófum lakari. Ekki var marktæk fylgni 

milli aldurs og frammistöðu á undirprófinu Líkingum í úrtakinu.  

Til að athuga hvort munur væri á meðaltölum eftir aldri var gerð einhliða 

dreifigreining á heildartölur undirprófanna eftir aldursbilum. Forsendur dreifigreiningar 

voru kannaðar og voru Rökþrautir eina undirprófið þar sem dreifing heildarstiga var ekki 

einsleit og neikvætt skekkt. Í einu hólfi Rökþrauta var staðalfrávik meira en tvöfalt það 

lægsta og próf Levenes er marktækt fyrir undirprófið Rökþrautir. Í viðauka E má sjá 

niðurstöður marktektarprófa (Kolmogorov-Smirnov/Shapiro-Wilk) fyrir hvert undirpróf 

eftir aldursbilum. Þrátt fyrir að undirprófið Rökþrautir sé ekki normaldreift var ákveðið 

að gera dreifigreiningu þrátt fyrir að það geti dregið úr afköstum prófsins. 
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Samkvæmt niðurstöðu dreifigreiningar var marktækur munur í úrtakinu á 

frammistöðu eftir aldursbilum á undirprófinu Rökþrautum F(6,230) = 5,045, p < 0,001, 

Orðskilningi F(6,230) = 8,605, p < 0,001 og Litaflötum F(6,230) = 6.301, p < 0,001 en ekki á 

undirprófinu Líkingum F(6,230) = 1,368, p =0,229. 

Til að kanna hvar munur er á milli aldursbila var gerður marghliða eftirá 

samanburður með Scheffé prófi. Í töflu 19 eru upplýsingar um marktækan mun á 

frammistöðu eftir aldursbilum.  

 

Tafla 19. Marghliða samanburður meðaltala undirprófa WASI eftir aldursbili. 

Undirpróf Aldursbil Aldursbili Meðalmunur Vendigildi* 

Rökþrautir 55-64 ára 20-24 ára -4,92 0,022 

   25-29 ára -5,58 0,033 

   35-44 ára -3,79 0,036 

Orðskilningur 17-19 ára 35-44 ára -13,29 0,001 

    45-54 ára -10,55 0,022 

    55-64 ára -13,64 0,001 

  20-24 ára 35-44 ára -12,32 0,000 

    45-54 ára -9,58 0,016 

    55-64 ára -12,66 0,000 

Litafletir 55-64 ára 17-19 ára -12,75 0,036 

   20-24 ára -12,29 0,015 

   25-29 ára -14,44 0,016 

   30-34 ára -11,28 0,018 

   35-44 ára -10,58 0,007 
*Marktekt miðast við vendigildið p< 0,05.  

 

Á undirprófinu Rökþrautum lækka heildarstig þátttakenda með hærri lífaldri. Á 

Orðskilningi er mestur munur á yngsta og elsta aldursbilinu  og standa eldri þátttakendur 

sig betur á undirprófinu en þeir yngri. Þátttakendur í elsta aldursbili úrtaksins stóðu sig 

marktækt verr en þátttakendur í öðrum aldursbilum. Ekki kom fram marktækur munur á 

frammistöðu þátttakanda á undirprófinu Líkingar. 
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Tafla 20 sýnir meðaltal og staðalfrávik heildartalna karla og kvenna í úrtakinu á 

öllum undirprófunum. Ekki er marktækur munur á meðaltali heildarstiga karla og kvenna 

F(4,232) = 0,993, p > 0,05. 
 

Tafla 20. Meðaltal og staðalfrávik heildarstiga á undirprófum WASI eftir kyni. 

    Rökþrautir   Orðskilningur   Litafletira   Litafletirb   Líkingar 

Kyn N M sf   M sf   M sf   M sf   M sf 

Karlar  116 25,3 6,3   67,3 11,5   47,5 14,0   36,7 7,9   34,1 6,6 

Konur  121 26,4 4,0   67,2 12,5   49,0 12,1   37,8 6,4   35,0 5,2 
a Litafletir með viðbótastigum; bLitafletir án viðbótastiga.                

 

 Tafla 21 sýnir meðaltal og staðalfrávik heildarstiga undirprófa þátttakenda eftir 

menntunarstigi þeirra.  

Tafla 21. Meðaltal og staðalfrávik heildarstiga undirprófa WASI eftir menntun. 

    Rökþrautir   Orðskilningur   Litafletira    Líkingar 

Menntun n M sf   M sf   M sf     M sf 

Grunnskólam.  106 24,8 5,2   50,9 10,7   46,6 13,9     32,5 6,1 

Iðn. / Stúd.  82 25,4 5,8   56,3 9,9   47,33 12,8     34,3 5,3 

Háskólam. 49 28,8 2,9   63,2 6,0   53,7 9,1     39,4 3,3 
a Litafletir með viðbótastigum.                      
 

Til að athuga hvort munur væri á meðaltölum eftir menntun var gerð einhliða 

dreifigreining sem sýndi að munur var á frammistöðu próftaka. Á undirprófinu 

Rökþrautum F(2,234) = 10,716, p < 0,001, Orðskilningi F(2,234) = 28,251, p < 0,001, 

Litaflötum F(2,234) = 5,642, p < 0,05 og Líkingum F(2,234) =27,812, p < 0,001. Til að kanna 

þennan mun var gerður marghliða eftirá samanburður með Scheffé prófi. Tafla 22 sýnir 

niðurstöðu marghliða samanburðar undirprófa WASI eftir menntunarstigi. 
 

Tafla 22. Marghliða samanburður meðaltala undirprófa WASI eftir menntun. 

Rökþrautir Háskólapróf Grunnskóli 3,9 0,000 

    Stúdentspróf 3,4 0,001 

Orðskilningur Háskólapróf Grunnskóli 12,4 0,000 

    Stúdentspróf 6,9 0,001 

Litafletir Háskólapróf Grunnskóli 7,1 0,006 

    Stúdentspróf 6,4 0,022 

Líkingar Háskólapróf Grunnskóli 6,9 0,000 

    Stúdentspróf 5,1 0,000 
*Marktekt miðast við vendigildið p< 0,05.  

 

Frammistaða háskólamenntaðra í úrtakinu er maktækt betri á öllum undirprófum WASI 

en þátttakenda með aðra menntun. 
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Meðaltal og staðalfrávik eftir menntun og aldri eru í töflu 23. Þrátt fyrir að fáir séu 

í hverju hólfi má sjá breytingar á meðaltölum eftir menntun og aldri. Gerð var marghliða 

dreifigreining til að kanna samvirkni milli aldurs og menntunar. Ekki komu fram 

samvirknihrif milli aldurs og menntunar á neinu undirprófi íslenskrar gerðar WASI í þessu 

úrtaki rannsóknarinnar. 

 
 

 

Tafla 23. Meðaltal og staðalfrávik undirprófa WASI eftir menntun á hverju aldursbili. 

            Iðnmenntun/         

    Grunnskóli   Stúdentspróf   Háskólapróf 

Undirpróf Aldursbil n M sf   n M sf   n M sf 

Rökþrautir 17-19 17 26,8 3,6      -            -            -           -            -         -      

  20-24 15 27,4 3,5   8 28,4 1,8   1 31,0     -      

  25-29 7 28,9 2,3   4 28,0 0,8   4 28,5 3,9 

  30-34 10 23,9 6,2   10 28,0 3,4   10 29,3 2,8 

  35-44 13 26,3 3,5   22 25,2 5,6   16 29,1 3,2 

  44-54 22 23,1 4,5   21 24,6 6,9   12 27,8 3,0 

  55-64 22 21,6 6,6   17 22,8 6,6   6 28,5 2,5 

  Heild 106 24,8 5,2   82 25,4 5,8   49 28,8 2,9 

Orðskilningur 17-19 17 56,4 13,0      -            -            -           -            -        -      

  20-24 15 53,1 11,9   8 66,8 6,5   1 66    -      

  25-29 7 63,9 9,2   4 59,0 3,4   4 69,8 4,1 

  30-34 10 60,0 9,1   10 68,3 12,5   10 73,1 4,9 

  35-44 13 71,9 7,5   22 66,4 9,5   16 77,0 5,2 

  44-54 22 61,4 11,0   21 69,2 14,5   12 77,8 7,1 

  55-64 22 68,2 10,9   17 72,8 9,3   6 81,2 5,6 

  Heild 106 62,1 12,2   82 68,4 11,2   49 76,1 6,4 

Litafletira 17-19 17 53,2 8,5      -            -            -           -            -        -      

  20-24 15 50,0 16,4   8 57,1 7,1   1 58,0   -      

  25-29 7 50,1 7,1   4 44,5 22,3   4 57,8 10 

  30-34 10 49,2 14,6   10 51,3 12,0   10 54,6 9,3 

  35-44 13 48,3 9,3   22 48,9 12,9   16 56,1 7,3 

  44-54 22 42,2 12,3   21 44,9 11,8   12 51,6 9,9 

  55-64 22 37,5 14,6   17 42,0 11,6   6 46,7 10 

  Heild 106 46,6 13,9   82 47,3 12,8   49 53,7 9,1 

Líkingar 17-19 17 33,8 5,2      -            -            -           -            -                -      

  20-24 15 30,7 6,3   8 34,6 3,3   1 41,0           -      

  25-29 7 36,1 4,3   4 32,5 5,5   4 39,3 0,5 

  30-34 10 33,0 6,7   10 36,6 5,3   10 38,2 2,3 

  35-44 13 33,5 5,0   22 33,9 4,3   16 39,4 3,8 

  44-54 22 31,5 5,8   21 34,2 5,8   12 40,1 3,7 

  55-64 22 31,9 7,6   17 33,7 6,7   6 40,2 3,8 

  Heild 106 32,5 6,1   82 34,3 5,3   49 39,4 3,3 
aLitafletir með viðbótarstigum.   
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Notagildi bandarískra norma við túlkun niðurstaðna WASI 

Til að fá upplýsingar um hversu viðeigandi bandarísk viðmið eru á Íslandi var 

heildarstigum hvers þátttakenda á öllum undirprófum breytt í T-gildi samkvæmt 

bandarískri handbók. Meðaltal T-gilda er 50 og staðalfrávik 10. T-gildin voru lögð saman 

til að fá út heildartölu verklegs- og munnlegs þáttar. Eins og sjá má í töflu 24 henta 

bandarísk viðmið ekki til að túlka meðaltöl undirprófa WASI í þessu úrtaki. Ef stuðst væri 

við bandarísk viðmið við túlkun niðurstaðna myndi það leiða til ofmats á verklegum þætti 

en vanmats á munnlegum þætti prófsins. Hráskorum allra undirprófa var breytt í T-gildi 

með því að nota viðmið í viðauka A í bandarískri handbók prófsins. 

 

Tafla 24. Meðaltal og staðalfrávik T-gilda í íslensku úrtaki með bandarískum viðmiðum. 

    T-gildi   T-gildi   

Aldursbil   Rökþrautir Litafletir Verklegur þáttur Orðskilningur Líkingar Munnlegur þáttur 

17-19  M 50,5 55,6 104,6 43,0 48,1 92,8 

(n=17) sf 7,3 5,7 9 11,4 8,9 13,5 

20-24  M 54,8 56 108,7 43,3 45,4 91,8 

(n=24) sf 6 9,2 10,3 11 10 13,1 

25-29  M 57,1 58,1 112,7 46,8 51 98,4 

(n=15) sf 4,8 9,1 11,1 9,2 7,8 10,8 

30-34  M 56,4 57,5 111,8 47,9 50,2 98,8 

(n=30) sf 9,1 7,8 13 9,8 9 13,2 

35-44  M 56,2 57,5 111,5 50,4 49,5 100,2 

(n=51) sf 8,1 6,9 12,3 8,6 8,5 11,8 

45-54  M 56 55 108,9 47,9 59,9 98,7 

(n=55) sf 7,5 7,5 12 11,6 8,8 14,3 

55-64  M 56,3 54,1 109,8 52,8 51,5 103,8 

(n=45) sf 10,4 8,5 12,2 8,9 9,8 13,8 
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Umræður 

 

Markmið þessarar rannsóknar var að ljúka gagnasöfnun fyrir stöðlunarúrtak WASI á 

landsbyggðinni og taka þar með lokaskref í undirbúningi að stöðlun prófsins hér á landi. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru að þáttabygging prófsins hélt sér hér á landi og 

próffræðilegir eiginleikar undirprófa voru almennt viðunandi. Atriðagreining undirprófa 

leiddi í ljós að einhver atriði á öllum undirprófunum færðust úr stað í úrtaki 

rannsóknarinnar. Á þremur af undirprófum WASI gekk eldri próftökum betur en þeim 

yngri en aldur próftaka hafði ekki áhrif á frammistöðu þeirra á undirprófinu Litafletir. Í 

þessu úrtaki var ekki munur á frammistöðu próftaka eftir kyni og var meðaltal 

háskólamenntaðra hæst á öllum undirprófunum. 

 Tiltölulega þægilegt er að nálgast upplýsingar um aldur, kyn og búsetu fólks eftir 

landshlutum í ritum Hagstofu Íslands og á vefsíðu þeirra en erfiðara er að nálgast 

upplýsingar um hlutfall menntunar Íslendinga. Í þessari rannsókn var miðað við 

upplýsingar úr Vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu Íslands. Óskað var eftir sérvinnslu úr 

þeim gögnum miðað við aldursbil bandaríska stöðlunarúrtaks WASI. 

 Úrtak WASI á landsbyggðinni var reiknað út miðað við að 1000 þátttakendur yrðu 

í stöðlunarúrtakinu á landsvísu. Út frá upplýsingum Hagstofunnar um fjölda Íslendinga í 

lok árs 2011 var landsbyggðinni skipt upp í sex svæði og reiknað út hlutfall íbúa eftir kyni, 

aldri og menntun. Áður en þessi gagnasöfnun fyrir stöðlunarúrtak WASI fór fram hafði 

prófið þegar verið lagt fyrir 145 þátttakendur víðs vegar um landið, þar af 83 á Norðurlandi 

(Anna Sigríður Jökulsdóttir, 2011). Tekið var mið af þeim þátttakendum við úrtaksgerðina 

en ekki þegar greint er frá niðurstöðum þessarar rannsóknar. Niðurstöður rannsóknarinnar 

eru því ekki lýsandi fyrir landsbyggðina í heild.  

Framkvæmd rannsóknarinnar tókst vel þar sem réttur fjöldi þátttakenda náðist í 

öllum landshlutum í samræmi við upplýsingar frá Hagstofunni um íbúafjölda hvers 

svæðis, menntun og kynjaskiptingu. Dreifing aldurs innan allra aldursbila var góð og í 

samræmi við upplýsingar Hagstofu Íslands um íbúafjölda á landsbyggðinni. Helst hallar 

á þátttöku fólks í þremur yngstu aldursbilunum og voru flestir þátttakendur á aldrinum 17 

til 19 ára í námi. Léttara var að fá háskólamenntaða til að taka þátt en fólk með aðra 

menntun. Af hagkvæmnisástæðum fóru flestar fyrirlagnir þessarar rannsóknar fram í 

stærstu bæjarkjörnum hvers landsvæðis þar sem reiknað var með að ná til sem flestra 

þátttakenda í einu. 
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Fyrirlögn prófsins tók að meðaltali um 40-50 mínútur sem er heldur lengri tími en 

gert er ráð fyrir í bandarískri handbók prófsins (Wechsler, 1999) en er í samræmi við 

niðurstöður gagnasöfnunar á Norðurlandi (Anna Sigríður Jökulsdóttir, 2010) og á 

höfuðborgarsvæðinu (Atli Viðar Bragason, 2009; Auður Erla Gunnarsdóttir, 2009; Bára 

Kolbrún Gylfadóttir, 2009). Ein skýring á lengri fyrirlagnartíma hér á landi er að við 

athugun á próffræðilegum eiginleikum íslenskrar gerðar prófsins hafa stoppreglur verið 

rýmri en í bandarískri gerð þess. Undirprófið Orðskilningur var lengt um sjö atriði við 

þýðingu og staðfæringu þess og tekur það próf lengstan tíma í fyrirlögn. Við söfnun gagna 

fyrir stöðlunarúrtakið voru svör á undirprófunum Orðskilningur og Líkingar skráð 

nákvæmlega niður til að hægt væri að yfirfara þau síðar og athuga samræmi í stigagjöf. 

Ætla má að við stöðlun prófsins verði atriðum á undirprófinu Orðskilningi fækkað og að 

þá muni fyrirlagnartími prófsins styttast umtalsvert. 

 Þegar dreifing heildarstiga allra undirprófa var skoðuð fyrir öll aldursbil úrtaksins 

í einu kom í ljós að dreifing þeirra var normaldreifð nema á undirprófinu Rökþrautir þar 

sem dreifingin var örlítið neikvætt skekkt. Búast má við því að heildarstig Rökþrauta muni 

einnig normaldreifast þegar stöðlunarúrtakið í heild verður tekið saman. 

 Við fyrri athuganir á próffræðilegum eiginleikum íslenskrar þýðingar og stöðlunar 

WASI hefur þyngdarröðun undirprófsins Rökþrautir verið athuguð og borin saman við 

þyngdarröð bandarískrar útgáfu (Anna Sigríður Jökulsdóttir, 2010; Atli Viðar Bragason, 

2009; Auður Erla Gunnarsdóttir, 2009; Bára Kolbrún Gylfadóttir, 2009). 

Í þessari rannsókn var þyngdarröðun allra undirprófa í úrtakinu skoðuð og borin 

saman við íslenska fyrirlagnarröð. Þyngdarröðun undirprófanna Rökþrautir, Litafletir og 

Líkingar var borin saman við stöðlunarúrtak prófsins í Bandaríkjunum. Í úrtaki þessarar 

rannsóknar voru 31% atriða á undirprófinu Rökþrautir þyngri og 49% léttari samanborið 

við bandaríska útgáfu prófsins en miðað við íslenska fyrirlagnarröð voru 37% atriða 

þyngri og 31% léttari. 

Þyngdarröðun undirprófsins Orðskilningur breyttist töluvert borin saman við 

núverandi fyrirlagnarröð hér á landi. Af 49 atriðum þyngdust 39% en 41% atriða færðust 

framar um að meðaltali 6 sæti. Eftir þyngdarröðun undirprófsins voru sjö atriði tekin út 

og undirprófið þar með stytt í samræmi við bandaríska útgáfu prófsins. Við val á atriðum 

var tekið mið af nýrri þyngd þess miðað við úrtak rannsóknarinnar í heild, hvort orðið 

hefði margar merkingar og hvort merking þess lægi í orðinu sjálfu. Að auki var myndræn 

skoðun á dreifingu svara skoðuð. Við val á atriðum var þyngdarröðun undirprófsins ekki 
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skoðuð niður á hvert aldursbil í úrtakinu. Við stöðlun prófsins væri rétt að skoða 

þyngdarröðun atriða niður á hvert aldursbil áður en atriði verða tekin út. 

Litlar breytingar urðu á þyngdarröðun í þessu úrtaki á undirprófinu Líkingum. 

Þyngdarröðun undirprófsins Líkingar var borin saman við bandaríska og íslenska 

fyrirlagnarröð. Í úrtaki rannsóknarinnar urðu meiri tilfærslur á atriðum samanborið við 

íslenska fyrirlagnarröð en bandaríska fyrirlagnarröð. 

 Þyngdarröðun á núverandi fyrirlagnarröð undirprófa WASI var gerð eftir 

forprófun á þýðingu og staðfærslu prófsins hér á landi. Forprófun á íslenskri þýðingu 

WASI var gerð á 20 nemendum í 8. bekk (Berglind Ásgeirsdóttir og Einar Guðmundsson) 

og á 20 einstaklingum á aldrinum 25 til 30 ára (Sandra Guðlaug Zarif og Einar 

Guðmundsson, 2007). Núverandi fyrirlagnarröð var gerð eftir forprófun yngri þátttakenda 

en í þessu úrtaki og gæti það skýrt fjölda atriða sem færast til á undirprófunum. Hversu 

mörg atriði færast til sýnir mikilvægi þess að atriðum sé þyngdarraðað miðað við þann 

hóp sem prófið er ætlað. 

Stoppreglur allra undirprófa voru skoðaðar útfrá þyngdarröðun undirprófa í úrtaki 

rannsóknarinnar. Sé miðað við að 5-10% próftaka fengju stig væri fyrirlögn haldið áfram 

eftir að stoppregla tæki gildi þá virðast stoppreglur bandaríska stöðlunarúrtaksins eiga vel 

við á öllum undirprófum íslenskrar gerðar WASI í þessu úrtaki. 

 Helmingunaráreiðanleiki allra undirprófa var reiknaður eftir aldursbilum og voru 

allir áreiðanleikastuðlar viðunandi hér á landi en lægri en í bandarískri útgáfu prófsins. Sú 

niðurstaða er í samræmi við fyrri athuganir á próffræðilegum eiginleikum íslenskrar 

gerðar prófsins (Anna Sigríður Jökulsdóttir, 2010; Atli Viðar Bragason, 2009; Auður Erla 

Gunnarsdóttir, 2009; Bára Kolbrún Gylfadóttir, 2009). 

 Við úrvinnslu þáttagreiningar var heildartölum allra undirprófa breytt í T-gildi 

samkvæmt bandarískri handbók. Tveir þættir drógust út fyrir úrtakið í heild óháð aldri 

sem og þegar þátttakendum var skipt upp í tvo aldurshópa. Undirprófin Orðskilningur og 

Líkingar hlóðu á Munnlegan þátt og Rökþrautir og Litafletir á Verklegan þátt. Þættirnir 

tveir eru í samræmi við þáttabyggingu bandarískrar útgáfu WASI og fyrri rannsóknir á 

próffræðilegum eiginleikum íslenskrar gerðar prófsins (Atli Viðar Bragason, 2009; Auður 

Erla Gunnarsdóttir, 2009; Berglind Ásgeirsdóttir og Einar Guðmundsson, 2007; Bára 

Kolbrún Gylfadóttir, 2009; Sandra Guðlaug Zarif og Einar Guðmundsson, 2007). 

 Frammistaða háskólamenntaðra var betri á öllum undirprófum WASI en próftaka 

með aðra menntun. Eldri þátttakendur stóðu sig jafnframt betur en yngri þátttakendur á 
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undirprófunum Orðskilningur, Rökþrautir og Líkingar en aldur hafði ekki áhrif á 

frammistöðu próftaka á undirprófinu Litafletir. Mögulegt er að fjöldi þátttakenda í 

aldursbilum hafi áhrif á niðurstöðuna því töluvert færri þátttakendur eru í þremur yngstu 

aldursbilunum en eldri aldursbilunum. 

 Athugað var hvaða áhrif það hefði á túlkun prófsins að styðjast við bandarísk 

viðmið. Heildarstigum allra undirprófa var breytt yfir í T-gildi samkvæmt bandarískri 

handbók og reiknuð greindartala fyrir verklegan- og munnlegan þátt prófsins. Miðað við 

úrtak rannsóknarinnar þá ofmetur íslensk útgáfa WASI verklega greind próftaka en 

vanmetur munnlega greind hans. Niðurstaðan er í samræmi við fyrri rannsóknir hér á landi 

sem sýna að við mat á niðurstöðum greinarprófa sé ekki rétt að miða túlkun heildarstiga 

við erlend viðmið (Einar Guðmundsson, o.fl., 1993-1994; Einar Guðmundsson o.fl., 2005-

2006; Evald Sæmundsen o,fl. 1990).  

 Með gagnasöfnun þessarar rannsóknar líkur undirbúningi að stöðlun WASI hér á 

landi og um leið undirbúningi að stöðlun fyrsta greindarprófsins fyrir fullorðna hér á landi. 

Þörfin fyrir prófið er mikil og því vonandi að prófið verði sem fyrst gefið út með íslenskum 

viðmiðum. Með útgáfu prófsins er von til þess að notkun óstaðlaðra greindarprófa hér á 

landi verði hætt þar sem ómögulegt er að segja til um hvaða áhrif notkun erlendra norma 

hafa við túlkun á niðurstöðum þeirra (Einar Guðmundsson, 2005-6; 2011). 

 Mikil vinna er að baki þýðingu, staðfærslu og söfnun gagna fyrir stöðlunarúrtak 

WASI. Gagnasöfnun er þó lokið sem sýnir að slíkt verk er vel vinnanlegt hér á landi. Við 

stöðlun WASI í Bandaríkjunum var prófið lagt fyrir 2245 einstaklinga á aldrinum 6 til 89 

ára af 306 aðilum. Hér á landi hefur gögnum fyrir stöðlunarúrtak WASI að mestu verið 

safnað af sjö framhaldsnemum í sálfræði. Velta má fyrir sér hvort ekki sé hægt að hafa 

víðtækara samstarf sálfræðinga um allt land við söfnun gagna til að betur gangi hér á landi 

að þýða, staðfæra og staðla mikilvæg sálfræðileg mælitæki. Slík vinna kæmi allri stéttinni 

til góða og myndi um leið stuðla að því að notkun óstaðlaðra matstækja hér á landi yrði 

hætt. Við gagnasöfnun á landsbyggðinni sagði einn ágætur maður er honum var þakkað 

fyrir aðstoðina ,,Við gætum ekki búið hérna ef við hjálpuðumst ekki að“. Tökum okkur 

þessi orð til fyrirmyndar og hjálpumst að við að gera gæði sálfræðilegra matstækja betri 

hér á landi. 
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Viðauki A 

 

Í viðauka A eru upplýsingar um heildarúrtak WASI á landsbyggðinni (N = 369). Tafla 

A.1 sýnir jafna skiptingu karla og kvenna í stöðlunarúrtaki WASI á landsbyggðinni og er 

í samræmi við upplýsingar frá Hagstofu Íslands (2012) um kynjaskiptingu landsmanna. 
 

Tafla A.1. Fjöldi og hlutfall karla og kvenna í stöðlunarúrtaki WASI á landsbyggðinni innan 

hvers aldursbils (N=369)a 

  Karlar   Konur 

Aldursbil fjöldi hlutfall   fjöldi hlutfall 

 17-19 ára  13 43   17 57 

 20-24 ára  18 49   19 51 

 25-29 ára  14 47   16 53 

 30-34 ára  20 46   24 54 

 35-44 ára  38 51   37 49 

 45-54 ára  39 49   48 55 

 55-64 ára  34 52   32 48 

Heild 176     193   
aFjórir þátttakendur sem ekki voru hafðir með í gagnavinnslu eru hluti af þessum fjölda. 

 

 

Tafla A.2 sýnir hlutfall þátttakenda á hverju landsvæði miðað við íbúafjölda þess 

svæðis. Hér sést hvernig hlutfall þátttakenda á Norðurlandi verður í samræmi við hlutfall 

fjölda íbúa á því landsvæði þegar allir þátttakendur stöðlunarúrtaksins eru teknir saman. 

 

 

Tafla A.2. Fjöldi og hlutfall 17-64 ára Íslendinga í stöðlunarúrtaki WASI á landsbyggðinni og 

íbúa hvers landshluta (N=369)a 

 Landshluti   Þátttakendur   Hlutfall  Íbúafjöldib  Hlutfall  

 Vesturland  45 12% 9.574 13% 

 Vestfirðir  27 7% 4.403 6% 

 Norðurland  121 33% 22.304 31% 

 Austurland  43 12% 7.823 11% 

 Suðurland  67 18% 14.764 20% 

 Suðurnes  66 18% 13.585 19% 

 Alls  369 100% 72.453 100% 
aFjórir þátttakendur sem voru ekki hafðir með í gagnavinnslu eru hluti af þessum fjölda;  bUpplýsingar um 
íbúafjölda miðast við Hagtíðindi Hagstofu Íslands 2012. 
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Tafla A.3 í sýnir fjölda og hlutfall allra þátttakenda á landsbyggðinni á hverju 

aldursári samanborið við íbúafjölda á landsbyggðinni. 
 

 

Tafla A.3. Fjöldi og hlutfall landsbyggðarúrtaks WASI á hverju aldursbili samanborið við 

íbúafjölda í lok árs 2011 (N=369)a 
Aldursbil Aldur Fjöldi Hlutfallb Íbúafjöldi Hlutfallc 

17-19 ára 17 10 33               1.805      32 

  18 10 33               1.871      34 

  19 10 33               1.892      34 

Alls 17-19 ára   30                 5.568        

20-24 ára 20 16 43               1.831      21 

  21 6 16               1.838      21 

  22 3 8               1.723      20 

  23 6 16               1.684      20 

  24 6 16               1.560      18 

Alls 20-24 ára   37                 8.636        

25-29 ára 25 10 33               1.456      20 

  26 2 7               1.489      20 

  27 4 13               1.426      20 

  28 9 30               1.486      20 

  29 5 17               1.510      20 

Alls 25-29 ára   30                 7.367        

30-34 ára 30 9 20               1.531      21 

  31 12 27               1.500      21 

  32 6 14               1.511      21 

  33 7 16               1.382      19 

  34 10 23               1.271      18 

Alls 30-34 ára   44                 7.195        

35-44 ára 35 9 12               1.386      10 

  36 5 7               1.427      10 

  37 8 11               1.391      10 

  38 7 9               1.527      10 

  39 10 13               1.525      10 

  40 8 11               1.382      10 

  41 8 11               1.426      10 

  42 5 7               1.459      10 

  43 7 9               1.520      10 

  44 8 11               1.451      10 

Alls 35-44 ára   75               14.494        

45-54 ára 45 7 8               1.595      10 

  46 7 8               1.621      10 

  47 12 14               1.642      10 

  48 14 16               1.643      10 

  49 8 9               1.668      10 

  50 10 12               1.548      10 

  51 3 3               1.660      10 

  52 8 9               1.683      10 

  53 7 8               1.554      10 

  54 11 13               1.522      10 

Alls 45-54 ára   87               16.136        

55-64 ára 55 11 17               1.512      12 

  56 7 11               1.495      11 

  57 7 11               1.416      11 

  58 9 14               1.419      11 

  59 8 12               1.311      10 

  60 10 15               1.209      9 

  61 6 9               1.271      10 

  62 3 5               1.188      9 

  63 2 3               1.162      9 

  64 2 3               1.074      8 

Alls 55-64 ára   65               13.057        
aFjórir þátttakendur sem voru ekki hafðir með í gagnavinnslu eru hluti af þessum fjölda; bHlutfall af fjölda á 

aldursári af heildarfjölda í aldursbili; cHlutfall af fjölda íbúa á landsbyggðinni á aldursári af heildarfjölda á 
aldursbili.  
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 Tafla A.4 sýnir hlutfall menntunar próftaka í stöðlunarúrtaki WASI á 

landsbyggðinni samanborið við upplýsingar úr Vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu Íslands. 

 

Tafla A.4. Hlutfall þátttakanda í stöðlunarúrtaki landsbyggðarinnar eftir aldri og menntun 

samanborið við upplýsingar frá Hagstofu Íslands (N=369)a. 

  Menntunarstig 

   Grunnskólanám    Framhaldsnám   Háskólanám 

Aldursbil   Ú %b V %c   Ú %b V %c   Ú %b V %c 

 17-19    97 96   3 4   0 0 

 20-24    54 53   43 43   3 4 

 25-29    27 32   37 46   36 22 

 30-34    27 35   32 34   41 31 

 35-44    33 31   38 40   29 28 

 45-54    36 41   40 39   24 20 

 55-64    42 49   41 41   17 11 
aFjórir þátttakendur sem ekki voru hafðir með í gagnavinnslu eru hluti af þessum fjölda; bHlutfallsleg skipting úrtaks 

eftir aldursbili og menntun; cHlutfall skiptingar menntunar eftir aldursbili samkvæmt sérvinnslu 

Vinnumarkaðsrannsóknar Hagstofu Íslands. 
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Viðauki B 
 

 

Til forstöðumanns. 
 

 

Þátttaka í samfélagslega mikilvægu verkefni. 
 
 

Nú fer fram undirbúningur að stöðlun á WASI (Wechsler Abbreviated Scale of 

Intelligence) sem er stutt vitsmunapróf fyrir fullorðna. Verkefnið er hluti af 

lokaverkefnum í sálfræði við Háskóla Íslands og unnið undir stjórn Dr. Einars 

Guðmundssonar. 

Óskað er eftir leyfi til að leggja prófið fyrir starfsmenn í þínu fyrirtæki á þeirra vinnutíma. 

Prófið samanstendur af fjórum undirprófum. Tvö þeirra reyna á munnlega færni og tvö á 

verklega færni. Fyrirlögn prófsins tekur aðeins um 40 mínútur. 

 Þegar hefur íslensk þýðing og staðfærsla prófsins verið forprófuð og upplýsingum 

um áreiðanleika og réttmæti prófsins safnað. Til að prófið gefi áreiðanlegt og réttmætt mat 

á getu Íslendinga þarf íslensk viðmið. Það er gert með því að leggja prófið fyrir um 1.000 

Íslendinga. Til að fá sem bestan þverskurð af íbúum landsins er gögnum safnað um allt 

land. Svör hvers þátttakenda eru skráð sem og kyn hans, aldur og menntun en hvorki nafn 

né kennitala. Ekki verður hægt að rekja svör einstakra þátttakenda. Út frá gögnum 

þátttakenda verður hægt að útbú íslensk viðmið. Ekkert staðlað greindarpróf fyrir 

fullorðna á Íslandi og verkefnið því afar brýnt. 

 Með þessu bréfi er formlega óskað eftir þátttöku og stuðningi þess fyrirtækis sem 

þú ert í forsvari fyrir. Í þeim stuðningi felst fyrst og fremst aðstoð við að gera 

starfsmönnum kleift að taka sér hlé frá vinnu til að taka prófið (með þeirra samþykki). 

 

Hafir þú einhverjar spurningar um verkefnið er þér velkomið að hafa samband við 

Emanúel Guðmundsson (s:xxx xxxx, Moniku Skarphéðinsdóttur (s:xxx xxxx) eða Hafdísi 

Sæmundsdóttur (s:xxx xxxx). Einnig má senda tölvupóst á: xxl@hi.is, xx@hi.is, xx@hi.is  

 

 

 

Með fyrirfram þökk, 

Emanúel Guðmundsson 

Monika Skarphéðinsdóttir 

Hafdís Rósa Sæmundsdóttir 
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Viðauki C 

 

Hefur þú áhuga á að taka þátt í samfélagslega mikilvægu verkefni? 
 

 
Nú fer fram undirbúningur að stöðlun á WASI (Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence) sem 

er stutt vitsmunapróf fyrir fullorðna. Þetta er verkefni framhaldsnema í sálfræði undir stjórn Dr. 

Einars Guðmundssonar, prófessors í sálfræði við Háskóla Íslands. Okkar verkefni er að leggja 

WASI fyrir um 300 Íslendinga á landsbyggðinni til að ljúka söfnun íslenskra viðmiða fyrir WASI. 

Með því lýkur um fimm ára vinnu nokkurra framhaldsnema við sálfræðideild Háskóla Íslands.  

 

Stöðlun prófsins fer þannig fram að framhaldsnemi leggur prófið fyrir hvern þátttakanda (maður 

á mann). Fyrirlögn prófsins tekur um 40 - 50 mínútur og þykir flestum skemmtilegt að glíma við 

verkefnin. Leitað er eftir fólki á aldrinum 17 til 64 ára. Aldur, kyn og menntun eru skráð en hvorki 

nafn né kennitala og því ekki hægt að rekja niðurstöður til einstakra þátttakenda. Frumgögnum 

verður eytt þegar tölvuskráningu lýkur og hefur Persónuvernd verið tilkynnt um framkvæmdina.   

 

Af hverju hefur verkefnið samfélagslegt gildi? 

Á Íslandi eru ekki til endanleg viðmið fyrir vitsmunamat 17-64 ára fólks og niðurstöður oftast 

bornar saman við erlend viðmið. Rannsóknir sýna að slík túlkun gefi ekki rétta mynd og því þurfi 

íslenska staðla fyrir matið. Stöðlun prófsins er mikilvægt, bæði fyrir rannsóknir og klíníska vinnu. 

Það er réttlætismál fyrir skjólstæðinga sálfræðinga að stuðst sé við rétt viðmið við mat á 

vitsmunastarfi.   

 

Hafir þú áhuga á að aðstoða okkur við þetta mikilvæga verkefni þá vinsamlegast skráðu nafn þitt 

og símanúmer á þátttakendalista eða sendu tölvupóst á xx@hi.is, xx@hi.is eða xx@hi.is og við 

verðum í sambandi við þig til að finna tíma sem hentar.  

 

Með von um góðar undirtektir, 

Emanúel Guðmundsson 

Hafdís Rósa Sæmundsdóttir 

Monika Skarphéðinsdóttir 

 

Ef þú hefur einhverjar spurningar, hafðu þá samband við Emanúel Guðmundsson í s:xxx-xxxx, 

Hafdísi Rósu Sæmundsdóttur í s:xxx-xxxx eða Moniku Skarphéðindóttur í s:xxx-xxx. 

 

  

mailto:xx@hi.is
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Viðauki D 
 
 

Vinsamlegast merktu í viðeigandi reiti ef eitthvað af eftirfarandi á við um þig. 

Litblinda ☐ 

Heyrnartap ☐ 

Sjónskerðing ☐  Notar þú gleraugu/linsur ☐ 

Minnisvandi ☐ 

Hreyfiskerðing í efri hluta líkama (hendur t.d.) ☐ 

Höfuðmeiðsl ☐    

Tekurðu geðlyf að staðaldri ☐ 

Hefurðu verið í meðferð við áfengis- eða vímuefnamisnotkun ☐ 

 

Hefurðu átt við alvarleg veikindi að stríða nýlega eins og: 

Heilablóðfall ☐ 

Flogaveiki ☐ 

Heilaskurðaðgerð ☐ 

Heilabólga ☐ 

MS  ☐ 

Parkinson sjúkdóm ☐ 

Huntington sjúkdóm ☐ 

Alsheimer sjúkdóm ☐ 

Geðklofa ☐ 

Geðhvarfasýki ☐ 



  

73 

 

Viðauki E 
 

 

Tafla E.1. Meðaltal og staðalfrávik undirprófa WASI eftir menntun á hverju aldursbili  

    Kolmogorov-Smirnov   Shapiro-Wilk 

Undirpróf Aldursbil Statistic df Sig.   Statistic df Sig. 

Rökþrautir 17-19 0,123 17 0,200   0,946 17 0,395 

  20-24 0,225 24 0,003   0,87 24 0,005 

  25-29 0,222 15 0,044   0,916 15 0,168 

  30-34 0,194 30 0,005   0,893 30 0,006 

  35-44 0,136 51 0,019   0,912 51 0,001 

  44-54 0,141 55 0,008   0,886 55 0,000 

  55-64 0,169 45 0,002   0,908 45 0,002 

Orðskilningur 17-19 0,134 17 0,200   0,958 17 0,601 

  20-24 0,203 24 0,012   0,915 24 0,046 

  25-29 0,172 15 0,200   0,944 15 0,441 

  30-34 0,109 30 0,200   0,981 30 0,839 

  35-44 0,092 51 0,200   0,966 51 0,146 

  44-54 0,154 55 0,002   0,947 55 0,017 

  55-64 0,091 45 0,200   0,976 45 0,472 

Litafletir 17-19 0,090 17 0,200   0,983 17 0,981 

  20-24 0,200 24 0,014   0,837 24 0,001 

  25-29 0,199 15 0,112   0,817 15 0,006 

  30-34 0,140 30 0,136   0,885 30 0,004 

  35-44 0,153 51 0,005   0,952 51 0,039 

  44-54 0,101 55 0,200   0,963 55 0,090 

  55-64 0,098 45 0,200   0,969 45 0,275 

Líkingar 17-19 0,983 17 0,981   0,983 17 0,981 

  20-24 0,837 24 0,001   0,837 24 0,001 

  25-29 0,817 15 0,006   0,817 15 0,006 

  30-34 0,885 30 0,004   0,885 30 0,004 

  35-44 0,952 51 0,039   0,952 51 0,039 

  44-54 0,963 55 0,090   0,963 55 0,090 

  55-64 0,969 45 0,275   0,969 45 0,275 

 


