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Útdráttur  

Unnið er að stöðlun stuttrar íslenskrar útgáfu greindarprófs Wechslers (WASI; 

Wechslers Abbreviated Scale of Intelligence) fyrir 17-64 ára íslendinga. Þýdd og 

staðfærð gerð WASI var lögð fyrir 241 íbúa landsbyggðarinnar sem valdir voru með 

lagskiptu kvótaúrtaki, frá sex landshlutum. Þrír cand.psych. nemar við Háskóla Íslands 

sáu um úrtaksgerð og fyrirlögn prófsins. Miðað var við upplýsingar Hagstofu Íslands um 

íbúafjölda, aldur, menntun og hlutfall karla og kvenna á landsbyggðinni. Þátttakendum 

var skipt í sjö aldursbil eins og í bandarískri útgáfu WASI. Meðalaldur var 40,6 ár 

(staðalfrávik 13,5 ár) yngsti þátttakandi var 17 ára og sá elsti 64 ára. Karlar voru 49% og 

konur 51%.  

Íslensk gerð WASI hefur sjö fleiri atriði en bandarísk útgáfa þess á undirprófinu 

Orðskilningur og því er gerð tillaga að styttingu þess. Almennt er áreiðanleiki undirprófa 

WASI viðunandi eða góður hérlendis, en þó lægri en í bandarískri útgáfu. 

Áreiðanleikastuðull (intraclass correlation coefficient) fyrir samkvæmni mats á 

Orðskilningi reyndist 0,97 sem er gott og gefur til kynna að matsreglur íslenskar útgáfu 

fyrir Orðskilning séu stöðugar og áreiðanlegar.  

Þáttabygging WASI á Íslandi er svipuð bandarískri útgáfu, undirprófin fjögur 

skiptast í munnlegan og verklegan þátt. Frammistaða þátttakanda í úrtakinu á 

undirprófinu Orðskilningi er betri með auknum aldri. Með auknum aldri verður 

frammistaða lakari á undirprófunum Rökþrautir og Litafletir. Háskólamenntaðir standa 

sig betur þeir sem aðra menntun hafa.  
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Inngangur  

 

Grundvöllur notkunar sálfræðilegra matstækja er að þau séu bæði áreiðanleg og réttmæt 

mæling á þeim eiginleikum sem þeim er ætlað að mæla. Án þess er ekki hægt að treysta 

þeim upplýsingum sem matstækið gefur. Áreiðanleiki og réttmæti eru því kjarni allrar 

fræðilegrar umræðu um mælitæki (Einar Guðmundsson, 2002), hvort sem þau teljast 

sálfræðileg eða ekki. Ef matstæki eru hönnuð og notuð á viðeigandi hátt, auðveldar það 

samanburð á niðurstöðum rannsókna og eykur þekkingu fræðimanna á viðfangsefninu. 

Notkun á sálfræðilegum matstækjum byggist á þeirri meginskoðun að hægt sé að 

magnbinda þá eiginleika sem þeim er ætlað að mæla, eins og vitsmuni, viðhorf eða líðan 

– og að munur sé á þessum eiginleikum hjá fólki (Gottfredson og Saklofske, 2009). 

Samkomulag þarf að ríkja um hvernig eigi að mæla og hvað sé hægt að mæla með 

tilteknum aðferðum. 

Reglur um gerð og notkun sálfræðilegra matstækja eru oft ekki augljósar án 

skýringa. Slíkar reglur miðast við að tengja saman og magnbinda tiltekna eiginleika við 

ákveðin talnagildi en vandamál við mælingar tengjast því að eiginleikann er yfirleitt ekki 

hægt að mæla beint (Einar Guðmundsson, 2002). Tæknilegar undirstöður sálfræðilegra 

prófa eru sóttar í kenningar innan mælifræði og þá skiptir máli hvort eiginleikinn sem á 

að mæla, sé háður úrtaki eða ekki (sjá í Einar Guðmundsson, 2002). 

Ef ætlunin er að meta frammistöðu eins próftaka miðað við aðra þá þurfa að 

liggja fyrir upplýsingar um getu annarra á sama prófi. Viðmiðin verða að vera rétt valin 

eftir sérstökum reglum með úrtaki úr þýði sem hæfir (Sattler, 2001). Þá er hægt að útbúa 

staðla (norm) sem verða einskonar mælistika sem nota má til að túlka niðurstöður þegar 

matstækið er notað eftir það. Umbreyting stiga í mælitölur byggjast á úrtakinu og því er 

æskilegt að norm séu búin til þar sem notkunin fer fram (Einar Guðmundsson, 2011; 

Einar Guðmundsson, 2005-2006). 

Algengt er að á Íslandi séu notuð þýdd, óstaðfærð og óstöðluð sálfræðileg próf 

og erlend norm notuð við túlkun þeirra. Einkum og sér í lagi á þetta við um matstæki 

sem notuð eru fyrir fullorðna (Búi Bjarmar Aðalsteinsson, 2011; Einar Guðmundsson, 

2005-2006). Afleiðing þess að erlend norm eru notuð við túlkun niðurstaðna er sú að við 

mælinguna bætist óvissuþáttur sem getur verið vegna hnökra í þýðingu og 

menningarbundinna áhrifa (Sigurgrímur Skúlason, 2005). Skekkjuvaldurinn getur því 

hnikað niðurstöðum á kerfisbundinn hátt í ákveðna átt þannig að mælitölur verði of lágar 
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eða of háar (Einar Guðmundsson, 2005-6). Þegar próf eru flutt á milli landa hlýtur 

markmiðið alltaf að vera það að prófið sé jafngild mæling á hugsmíðinni og í því landi 

sem prófið er samið. Því þarf alltaf að meta próffræðilega eiginleika prófsins í nýju 

landi.  

Mælingar á greind 

Hér verður stiklað á stóru um sögu greindarprófa og umræða um greindarkenningar 

tvinnuð við þá umfjöllun. Áherslan verður á sögu greindarprófa David Wechslers. Það 

fyrsta sem þarf að gera sér grein fyrir er að mælieiningin greindartala og fyrirbærið 

greind er ekki það sama (Gottfredson og Saklofske, 2009). Greind er hugsmíðin sem 

greindarprófum er ætlað að mæla. Leitin að skýringum á því hvernig fólk er líkt og ólíkt 

hefur leitt til rannsókna á hegðun fólks þar sem reynt er að aðgerðabinda og mæla 

eiginleika þess. Til dæmis gæti einhvers konar eðlisgreind, minni og vinnsluhraði ásamt 

persónulegum einkennum eins og áhuga og vilja haft áhrif á árangur í skóla og færni í 

vinnu. Ef við vitum svo hvernig þessir eiginleikar dreifast hjá fólki almennt, til dæmis 

eftir normalkúrfu, þá mætti spá fyrir um hegðun með áreiðanlegum og réttmætum 

mælitækjum sem eiga að mæla þessa eiginleika (Gottfredson og Saklofske, 2009).  

Fyrsta nothæfa greindarprófið (Stanford-Binet) var samið í Frakklandi í byrjun 

síðustu aldar (Leahey, 2000). Alfred Binet taldi að nám á tilteknu skólastigi krefðist 

aldurstengds þroska á almennri ályktunarhæfni (general reasoning capacity). Þannig 

væri hægt að nota upplýsingar um þann þroska og útbúa prófatriði byggð á þeim 

(Gottfredson og Saklofske, 2009). Áður höfðu menn eins og til dæmis Francis Galton 

gert tilraunir til að mæla greind á mun afmarkaðri hátt en Binet gerði (Leahey, 2000).  

Binet setti saman próf sem samanstóð af 30 stuttum prófatriðum sem mörg voru 

háð málskilningi eða tjáningu. Miðað var við að prófatriðin ættu að mæla hvernig börnin 

hefðu áttað sig á þeim veruleika sem þau búa við daglega. Mælingin var talin réttmæt 

þar sem eldri börn fengu fleiri stig á prófinu en þau yngri og prófið var hægt að nota til 

að greina börn með skerta vitsmunafærni. Vegna notagildis prófsins varð það á fáum 

árum vinsælt í notkun bæði í Evrópu og Bandaríkjunum (Boake, 2002). Veturinn 1934-

1935 dvaldi til dæmis Ármann Halldórsson (1937) á Ísafirði og viðaði að sér efni í 

prófritgerð sína um greindarmælingar á íslenskum börnum. Árin 1945-1956 vann svo 

Matthías Jónasson (1956) að íslenskri stöðlun á Standford-Binet prófinu fyrir börn og 

unglinga. 
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Stanford-Binet greindarprófið varð fyrirmynd annarra greindarprófa, þar sem það 

hafði mörg magnbundin prófatriði sem hægt var að taka saman í eina tölu og síðar, með 

tilkomu aldursviðmiða, reikna út greindaraldur (mental age) - og í framhaldi af því - 

aldursmiðaða greindarvísitölu (ratio IQ) (Boake, 2002). 

Aldursviðmið voru fengin með því að leggja prófatriðin fyrir hóp barna á sama 

aldri og sjá hversu hátt hlutfall þeirra gat leyst það rétt (Boake, 2002). Ef til dæmis 60-

70% sjö ára barna en aðeins 30% sex ára barna gat leyst verkefnið, var atriðið talið 

hæfilega þungt fyrir sjö ára börn. Greindaraldur var svo fundinn út með því að telja 

saman fjölda þeirra atriða sem barn gat og aldursviðmið notuð til að meta hversu mikið 

barn var á undan eða eftir jafnöldrum sínum við að leysa prófatriðin rétt (Boake, 2002). 

Ef barn var sjö ára og gat leyst þann fjöld atriða sem sjö ára börn gátu almennt þá var 

greindaraldur þess sjö ár. Aldursmiðuð greindarvísitala var reiknuð með því að deila 

greindaraldri með raunaldri og margfalda með 100 og taldist það meðalgreind.  

Í fyrri heimsstyrjöldinni vann David Wechsler við að leggja bæði Alpha og Beta 

greindarpróf fyrir hópa nýliða í hernum. Undirpróf Alpha voru notuð handa þeim sem 

höfðu formlega menntun, voru læsir og höfðu ensku að móðurmáli. Beta prófin byggðu 

meira á verklegum undirprófun ætluð þeim sem höfðu litla formlega menntun eða höfðu 

aðra tungu að móðurmáli (Boake, 2002).  

Haft er eftir Wechsler að hann hafi orðið sannfærður um að áhersla Stanford-

Binet prófsins á málkunnáttu sem fengist með formlegri menntun, ylli kerfisbundinni 

skekkju í greindarmati. Hann skýrði frá því að hann hefði komist að því að við prófanir á 

hugrænni getu fólks, gæfu niðurstöður prófs stundum til kynna skerta hugræna getu – þó 

það væri fullfært um að skilja umhverfi sitt og takast á við það (sjá í Boake, 2002).  

Auk þess varð honum ljósari þörfin á því að til væri sérstakt próf fyrir fullorðna. 

Ástæðuna fyrir því taldi hann vera tölfræðilegs eðlis, óyfirstíganlegan galla þess að 

reikna út greindartölu fullorðinna sem hlutfall af aldri (sjá í Boake, 2002). Í raun má 

segja að einskonar þak hafi verið í prófinu þar sem lífaldur dró greindartölu niður, þó 

svo að frammistaða hefði ekki versnað á prófunum.  
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Árið 1939 gaf Wechsler svo út greindarpróf (Wechsler-Bellevue Intelligence 

Scale) fyrir fólk á aldrinum sjö til 69 ára. Prófið var ólíkt öðrum greindarprófum þess 

tíma þar sem notuð var fráviksmiðuð greindartala (deviation IQ), þar sem frammistöðu 

var lýst sem fráviki frá meðaltals frammistöðu fólks á svipuðum aldri (Boake, 2002). 

Þetta þýddi að mikilvægt væri að úrtak væri rétt tekið svo samanburðurinn væri 

réttlætanlegur.  

Annar mikilvægur eiginleiki Wechslers prófsins var að Wechsler sameinaði í eitt 

próf atriði sem mátu bæði munnlega og verklega þætti greindar, ásamt heildartölu 

greindar (Boake, 2002). Atriðin voru tekin saman í 11 undirpróf. Munnleg undirpróf 

nefndust Þekking (Information), Skilningur (Comprehension), Talnaraðir (Digit Span), 

Reikningur (Arithmetic) og Orðskilningur (Vocabulary), sem var aukapróf í þessari 

útgáfu. Verkleg undirpróf voru: Myndaröðun (Picture Arrangement), Ófullgerðar 

myndir (Picture Completion), Litafletir (Block Design), Hlutaröðun (Object assembly) 

og Talnatákn (Digit Symbol) (Groth-Marnat, 2009). Sum undirprófanna voru byggð að 

hluta á Stanford-Binet prófinu (Skilningur, Reikningur, Talnaraðir, Líkingar og 

Orðskilningur). Önnur voru byggð á öðrum prófum, meðal annars Alpha og Beta prófum 

bandaríkjahers (Boake, 2002).  

 Frá því að fyrsta útgáfa Wechslers greindarprófsins kom út hefur prófið verið 

endurskoðað nokkrum sinnum, því skipt upp í próf fyrir börn og fyrir fullorðna og 

viðmið bætt við sum þeirra, svo hægt sé að reikna mælitölur fyrir Vinnsluminni og 

Vinnsluhraða (Groth-Marnat, 2009). Undirprófið Orðskilningur er ekki lengur aukapróf 

því það er talið góð mæling á reynslugreind og hefur mikla fylgni við heildartölu 

greindar (sjá t.d. í Wechsler, 1999). Árið 1971 var staðlað Greindarpróf Wechslers fyrir 

börn og unglinga (Wechsler Intelligence Scale for Children; WISC) gefið út á Íslandi og 

tók sú vinna átta ár (Arnór Hannibalsson, 1971).  

Í Bandaríkjunum er notkun greindarprófa og hæfnisprófa mikil og eru Wechslers 

prófin þar fremst í flokki, bæði fyrir börn og fullorðna (Camara, Nathan og Puente, 

2000). Á Íslandi er notkun greindarprófa Wechslers einnig algeng, þá sérstaklega próf 

ætluð börnum – enda eru þau stöðluð á Íslandi (Búi Bjarmar Aðalsteinsson, 2011). 

Ástæður vinsælda greindarprófa Wechsler eru meðal annars sterkir próffræðilegir 

eiginleikar þess og að hægt er að bera summu stiga á hverju undirprófi við frammistöðu 

þátttakenda í stöðlunarúrtaki – á samsvarandi aldursbili (Groth-Marnat, 2009).  
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Greindarkenningar byggðar á raunvísum gögnum hafa í gegnum árin slípast til, 

og gera þær flestar ráð fyrir greind sé samsett úr mörgum ólíkum hæfnisþáttum, sem eru 

þó kerfisbundið háðir hver öðrum. Þeir hafa oft fylgni við annan sameiginlegan þátt sem 

væri hægt að kalla yfirþátt og er oft kallaður almennur g-þáttur greindar (general mental 

ability factor). Með greindarkenningum er reynt að flokka það sem virðist vera ólíkir 

þættir vitrænnar færni, í eina heildarmynd sem veita á betri yfirsýn (Gottfredson og 

Saklofske, 2009). 

Sú kenning sem hefur mestan stuðning fræðimanna er svokölluð Cattel-Horn-

Carrol (CHC) kenning um greind. Kenningin byggir á kenningum Cattels og Horns um 

reynslugreind (crystalized intelligence) og eðlisgreind (fluid intelligence) og þriggja laga 

kenningu Carrols um greind (McGrew, 2009). Í efsta laginu er gert ráð fyrir almennum 

greindarþætti (g – þætti greindar). Svo komi tíu almenn vitsmunasvið sem hvert metur 

ólíka vitsmunalega færni: Eðlisgreind, Reynslugreind, Magnbundna Þekkingu, Lestur og 

ritun, Stundarminni, Sjónúrvinnslu, Hljóðræna úrvinnslu, Langminni, Vinnsluhraða og 

Ályktunarhraða/Viðbragðstíma (ensk heiti í sömu röð: Fluid reasoning, Crystallized 

intellicenge, Quantitative intelligence, Reading and writing, Short-term memory, Visual 

processing, Auditory processing, Long-term storage and retrieval, Processing speed, 

Decision speed/ Reaction time). Í þriðja og neðsta laginu er gert ráð enn afmarkaðri 

þáttum sem flokkast undir þessi tíu almennu vitsmunasvið (Sjá t.d. í McGrew, 2009 og 

Gottfredson og Saklofske, 2009).  

Með eðlisgreind er átt við að fólk hafi eiginleika eða vinnslugetu sem geri því 

kleift að átta sig á nýstárlegum atburðum eða aðstæðum. Reynslugreind er aftur á móti 

hægt að lýsa sem skilningsgetu eða þekkingu sem fólk hefur öðlast fyrr á ævinni með 

eðlisgreindinni. Stuðningur við þessa skiptingu felst meðal annars í því að heildarstig 

fólks á prófum sem meta eðlisgreind virðast stíga og hníga samtímis; stíga samfara 

líkamlegum þroska og hníga svo með auknum lífaldri. Heildarstig prófa sem mæla 

reynslugreind benda til að hún sé stöðugri. Hún rísi eins og eðlisgreindin í takt við 

líkamlegan þroska en hnígi ekki með auknum aldri (Gottfredson og Saklofske, 2009).  

 McGrew (2009) leggur áherslu á að líta beri á CHC kenninguna sem áfanga en 

ekki endastöð þekkingar um greindarhugtakið. Það sjónarhorn er í samræmi við 

Gottfredson og Saklofske (2009) en þau benda á að svar við því hvað hugtakið greind 

felur í sér, þarfnist raunvísra rannsókna sem eru samræmanlegar og í samhengi við 

kenningar.  
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Stytt og stutt greindarpróf 

Svo lengi sem til eru tímafrekar aðferðir til að ná einhverju markmiði, þá mun fólk finna 

aðferðir til að stytta sér leið. Greindarpróf í fullri lengd geta verið tímafrek og því hafa 

menn gripið til þess að stytta prófin með því að velja nokkur undirpróf og sleppa öðrum 

eða með því að sleppa atriðum í fyrirlögn (Kaufman og Kaufman, 2001). Það á 

sérstaklega við þegar ástæða fyrirlagnar er skimun, endurmat, takmarkað úthald 

próftaka, eða notkun prófsins í rannsóknum (Wechsler, 1999).  

 Galli þess að stytta prófin á þennan hátt er að þá er í raun búið að breyta prófinu 

og því illa hægt að nota stöðluð viðmið sem því fylgja. Kerfisbundnir áhrifaþættir aðrir 

en voru við stöðlun prófsins geta gert það að verkum að frammistaða fólks verður ólík 

eftir því hvort öll undirpróf (eða atriði) eru lögð fyrir, eða ekki. Í greindarprófum 

Wechslers er til að mynda gert ráð fyrir að fólk þurfi tíma til að skilja og átta sig á 

verkefnum prófsins. Vegna þessa skiptir máli að öll atriði undirprófa séu lögð fyrir í 

réttri röð (Kaufman og Kaufman, 2001). Þegar próf er lagt fyrir í fullri lengd getur 

þreyta og einbeiting haft áhrif á niðurstöður prófsins. Þar sem fyrirlögn er stöðluð er þó 

búið að haga því þannig að allir í stöðlunarúrtakinu leysi verkefnin við svipaðar 

aðstæður. Rannsóknir hafa sýnt að séu færri undirpróf lögð fyrir til að áætla heildartölu 

greindar, þá sé áætluð heildartala marktækt hærri en þegar öll undirprófin eru notuð (sjá 

í Kaufman og Kaufman, 2001).  

 Í yfirlitsgrein Kaufman og Kaufman (2001) eru færð fleiri rök fyrir því að ekki 

eigi að stytta sér leið við fyrirlögn staðlaðra prófa ef ætlunin er að nota staðlana sem 

prófinu fylgja. Þar er einnig greint frá þremur útgefnum stöðluðum og stuttum 

greindarprófum sem sé mælt með að nota, ef ekki er þörf á greindarprófi í fullri lengd.  

Þar sem stuttar útgáfur greindarprófa veita ekki eins viðamiklar upplýsingar og 

greindarpróf í fullri lengd, þarf notandi prófsins að huga að því að eðlilegt er að nota slík 

próf við skimun, endurprófun eða til að áætla heildartölu greindar (Wechsler, 1999).  

 Eitt þeirra prófa sem Kaufman og Kaufman mæltu með er stutt greindarpróf 

Wechslers fyrir börn og fullorðna á aldrinum 6 – 89 ára (Wechslers Abbreviated Scale of 

Intelligence; WASI) (Wechsler, 1999). Prófið var fyrst gefið út í Bandaríkjunum 1999 

en endurskoðuð útgáfa þess (WASI-II) kom út árið 2011 (Wechsler, 2011). Prófið var 

samið til að hægt væri að reikna út áætlaða heildartölu greindar ef ekki væri talin þörf á, 

eða framkvæmanlegt að leggja fyrir greindarpróf í fullri lengd (McCrimmon og Smith, 

2012).  



14 

Stutt útgáfa greindarprófs Wechslers fyrir fullorðna: WASI 

Bandarísk útgáfa WASI er samsett úr fjórum undirprófum (Orðskilningur, Litafletir, 

Líkingar og Rökþrautir) og hægt er að reikna út áætlaða heildartölu greindar, ásamt 

mælitölum fyrir munnlegan og verklegan þátt. Þessu undirpróf voru valin þar sem þau 

hafa hæstu fylgni við almennan þátt greindar (g-þátt). Hægt er að leggja öll fjögur 

undirprófin fyrir og þá tekur fyrirlögn 30 mínútur, en einnig má leggja tvö þeirra fyrir og 

tekur fyrirlögn þá 15 mínútur. Atriði undirprófanna fjögurra eru álíka og í fyrri 

Wechslers greindarprófum, en þó ekki þau sömu. Prófinu fylgir handbók, verkefnabók 

og níu tvílitir kubbar. Í handbók er uppbyggingu prófsins vel lýst, lýsing á 

stöðlunarúrtaki,og leiðbeiningar um fyrirlögn og matsreglur. Einnig eru í handbók 

leiðbeiningar um hvernig eigi að reikna út niðurstöður og túlka þær ásamt lýsingu á 

próffræðilegum eiginleikum þess (Wechsler, 1999).  

Áreiðanleiki undirprófa bandarískrar útgáfu WASI er talinn góður eða viðunandi 

og áreiðanleiki heildartölu greindar er góður (að meðaltali 0,98 fyrir fullorðna). 

Réttmætisathuganir á bandarískri útgáfu WASI gefa til kynna að það er viðunandi og 

þáttagreining sýnir að undirprófin mæli tvo aðgreinda þætti, munnlegan og verklegan 

(Wechsler, 1999). Í aðferðakafla hér á eftir er umfjöllun um fyrirlögn á undirprófum 

bandarískrar útgáfu og því lýst hver munur er á íslenskri gerð WASI og bandarískri 

útgáfu prófsins. Í niðurstöðukafla (tafla 13) er greint frá meðaltals áreiðanleikastuðlum 

WASI eftir aldursbilum. Ítarlega lýsing á áreiðanleika og réttmæti bandarískrar útgáfu 

WASI má til dæmis finna ritgerðum Önnu Sigríðar Jökulsdóttur (2010), Auði Erlu 

Gunnarsdóttur (2009), Atla Viðari Bragasyni (2009) og Báru Kolbrúnu Gylfadóttur 

(2009).  

 Aldursbundin viðmið fyrir WASI í Bandaríkjunum voru fengin með því að leggja 

prófið fyrir 2.245 bandaríkjamenn á aldrinum 6 til 89 ára. Notað var lagskipt úrtak þar 

sem Bandaríkjunum var skipt í fjögur landsvæði og tillit tekið til íbúafjölda þeirra 

svæða. Þátttakendum stöðlunarúrtaksins var skipt í 23 aldursbil, þar sem jafnt hlutfall 

karla og kvenna var í hverju aldursbili, nema þremur efstu aldursbilunum - þar var 

hlutfall kvenna meira. Einnig var þess gætt að menntunarstig og kynþáttur þátttakanda 

væri í réttu hlutfalli við opinberart manntal (Wechsler, 1999).  

  

 



15 

Unnið hefur verið að þýðingu, staðfærslu og stöðlun WASI á Íslandi frá árinu 

2004 (Anna Sigríður Jökulsdóttir, 2010; Atli Viðar Bragason, 2009; Auður Erla 

Gunnarsdóttir, 2009; Bára Kolbrún Gylfadóttir, 2009; Berglind S. Ásgeirsdóttir og Einar 

Guðmundsson, 2007; Emanúel Geir Guðmundsson, 2013; Hólmfríður Dögg Einarsdóttir 

og Katrín Kristjánsdóttir, 2004; Monika Sóley Skarphéðinsdóttir, 2013; Sandra Guðlaug 

Zarif og Einar Guðmundsson, 2007).  

Staða greindarprófa á Íslandi 

Ekki er til nein stöðluð útgáfa greindarprófs fyrir fullorðna á Íslandi. Þess í stað hafa 

verið notuð þýdd próf þar sem lítið er vitað um þýðingu, staðfæringu og próffræðilega 

eiginleika þeirra (Einar Guðmundsson, 2005-6). Tvær íslenskar útgáfur greindarprófa 

Wechslers ætluð börnum og unglingum, eru stöðluð og í notkun hér á landi. Annars 

vegar Greindarpróf Wechslers handa börnum á leikskóla- og grunnskólaaldri (WPPSI-

R
IS

) sem var gefið út árið 2003 (Einar Guðmundsson og Hólmfríður Ólafsdóttir, 2003). 

Árið 2006 kom út Greindarpróf Wechslers fyrir börn – fjórða útgáfa (WISC-IV
IS

), 

staðlað fyrir íslensk grunnskólabörn (Einar Guðmundsson, Sigurgrímur Skúlason og 

Kristbjörg Soffía Salvarsdóttir, 2006). Almennt er áreiðanleiki og réttmæti undirprófa, 

prófhluta og heildartölu greindar viðunandi hérlendis (Einar Guðmundsson og 

Hólmfríður Ólafsdóttir 2003; Einar Guðmundsson, Sigurgrímur Skúlason og Kristbjörg 

Soffía Salvarsdóttir, 2006).  

 Frá árinu 2005 hefur verið í notkun á Íslandi Greindarpróf Wechslers handa 

fullorðnum (Wecshlers Adult Intelligence Scale; WAIS-III) sem var þýtt og staðfært á 

Íslandi (Eiríkur Líndal, Inga Hrefna Jónsdóttir, Már Viðar Másson, Rúnar Helgi 

Andrason og Sigurgrímur Skúlason, 2005). Stuðst var við breska útgáfu við þýðingu 

prófsins og lítið er vitað um próffræðilega eiginleika þess prófs hérlendis (Anna Sigríður 

Jökulsdóttir og Einar Guðmundsson, 2011). Bresk útgáfa WAIS-III byggir á því að 

prófið var lagað að ensku eins og hún er töluð á Bretlandi og lagt fyrir 322 manna úrtak 

og niðurstöðurnar bornar saman við bandarísk norm (Roivainen, 2010).  

 

Erlend norm og greindarpróf 

Roivainen (2010) greinir frá því að þegar próffræðilegir eiginleikar breskrar útgáfu 

WAIS-III voru skoðaðir miðað við bandarísk norm kom í ljós að meðaltöl sex 

undirprófa voru marktækt hærri í breskri útgáfu en þeirri bandarísku. Ályktað var að 

þessar niðurstöður kæmu meðal annars til vegna skekkju við úrtaksgerð, að prófið hafi 
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verið lagt fyrir hæfara fólk en ætlunin var. Til að leiðrétta þetta voru svör 125 

einstaklinga fjarlægð úr gagnasafninu og 163 nýjum þátttakendum bætt við þannig að 

tillit væri tekið til upplýsinga um menntun og störf fólks í Bretlandi. Þrátt fyrir þessar 

leiðréttingar viku meðaltöl margra undirprófa áfram marktækt frá bandarísku 

stöðlunarúrtaki (sjá í Roivainen, 2010).  

Roivainen bar saman þrjár evrópskar staðlaðar útgáfur WAIS-III (spænsk, frönsk 

og þýsk) við upphaflega bandaríska útgáfu prófsins. Aðeins voru skoðuð undirpróf sem 

mæla verklegan þátt greindar, þar sem fyrirfram mætti búast við að þau væru ekki eins 

bundin menningartengdum þáttum eins og þau sem mæla munnlegan þátt. Roivainen 

breytti heildarstigum úr evrópsku stöðlunarúrtaki evrópsku prófanna í mælitölur miðað 

við bandaríska útgáfu. Niðurstöður voru að munur reyndist vera á verklegri greindartölu, 

Vinnsluminni og Vinnsluhraða á mörgum aldursbilum. Roivainen bendir á að munurinn 

sé meiri en svo að hann geti verið tilkominn vegna úrtaksvillu eða svokallaðra Flynn 

áhrifa (fólk fær hærri mælitölur á greindarprófum eftir því sem lengra líður frá stöðlun 

þeirra), þar sem hann notaði heildarstig úr stöðlunarúrtaki hvers prófs (Roivainen, 2010).  

Þessi munur á verklegum undirprófum WAIS-III hjá þjóðunum fjórum sýnir að staðla 

þurfi prófið í því landi sem ætlunin er að nota það.  

 Ástæðan fyrir þessum mun getur verið margþætt og getur tengst til dæmis því að 

menningarlegur munur sé á áhuga eða viðleitni próftaka fyrir verkefnum prófsins (sjá 

Roivainen, 2010). Einnig getur verið að sá tími sem tekur að bera fram tölustafi á 

undirprófi Vinnsluminnis hafi áhrif á frammistöðu (sjá í Roivainen, 2013). Það getur 

tekið styttri tíma að segja sjö á íslensku en seitsemän á finnsku.  

 Roivainen (2013) segir frá því að rannsóknir á mállegum þætti greindar séu 

erfiðar, þar sem ekki er hægt að ganga út frá því að jafnerfitt sé að skilgreina tiltekin orð 

í einu landi og því næsta. Það ætti þó að vera auðveldara að bera slíkt saman á milli 

þjóða sem deila sama eða svipuðu tungumáli. Slíkar rannsóknir eru þó ekki auðfundnar.  

 Íslenskar rannsóknir á afleiðingum þess að nota erlend norm við túlkun 

greindarprófa benda til að því fylgi margvíslegar skekkjur (Einar Guðmundsson, 2011). 

Rannsóknir á WPPSI-R
IS

 sýna að undirpróf staðlaðrar útgáfu víkja marktækt frá 

meðaltali bandarískra aldursviðmiða, séu mælitölurnar bornar saman (Einar 

Guðmundsson, Sigurður J. Grétarsson, Sveinborg Kristjánsdóttir og Valka Jónsdóttir, 

1993-1994; sjá í Einar Guðmundsson, 2011). Rannsókn á íslenskri þýðingu á WISC-III 

sýndi að ef notuð eru bandarísk aldursviðmið fyrir níu til tíu ára íslensk börn, þá mæli 



17 

prófið heildartölu greindar, alla prófhluta og fimm undirpróf of hátt en undirpróf 

Orðskilnings of lágt (Einar Guðmundsson, Ásdís Claessen, Berglind Ásgeirsdóttir og 

Birgir Þór Guðmundsson, 2005-2006; sjá í Einar Guðmundsson, 2011).  

Anna Sigríður Jökulsdóttir (2010) bar saman próffræðieiginleika fjögurra 

undirprófa WAIS-III og WASI með því að útbúa bráðarbirgðar norm fyrir WASI og 

skoða mælitölur WAIS-III miðað við bresk norm. Niðurstöður voru þær að frammistaða 

fullorðinna (á aldrinum 35-44 ára) er ofmetin á undirprófunum Orðskilningur, Líkingar 

og Rökþrautir en vanmetin á Litaflötum.  

 

Þýðing, staðfærsla og stöðlun greindarprófa 

Sá sem leggur fyrir sálfræðilegt próf þarf alltaf að hafa í huga hvernig eiginleikinn er 

mældur og við hvað er miðað. Því þurfa upplýsingar að liggja fyrir um þýðingu, 

staðfærslu og stöðlun prófsins, eftir því sem við á, annars er ekki hægt að meta notagildi 

þess. Ef þær upplýsingar eru ekki tiltækar þarf að svara þeirri spurningu hvort siðlegt sé 

að nota prófið ef hagsmunir skjólstæðinganna eru hafðir í huga (Einar Guðmundsson, 

2005-2006).  

 Vert er að benda á tvær íslenskar greinar sem skrifaðar hafa verið um þýðingu og 

staðfærslu á spurningalistum og prófum. Annars vegar greinina Þýðing og staðfærsla 

sálfræðilegra prófa eftir Einar Guðmundsson (2005-2006) og hins vegar Hvernig mæla 

á hugsmíðar með erlendum mælitækjum: Þýðing og staðfærsla á spurningalistum og 

prófum eftir Sigurgrím Skúlason (2005). Einar gerir tillögu um níu viðmið til að meta 

hvort sálfræðileg próf eða kvarðar geti talist þýdd og staðfærð og Sigurgrímur fjallar 

meðal annars, nánar um próffræðilegar forsendur þýðingar og staðfærslu spurningalista 

og prófa.  

Kerfisbundnar skekkjur vegna aðferðar við þýðingu, staðfærslu og stöðlun 

greindarprófa geta meðal annars komið til við úrtaksgerð (sample bias), skekkju í 

mælitæki (instrument bias), við fyrirlögn prófsins (administration bias) og skekkju 

vegna atriða prófsins (item bias) (He og Van de Vijver, 2012). Skekkjur geta einnig 

orðið við mat á úrlausnum og túlkun prófsins (Einar Guðmundsson, 2005-2006). 

 Þýðing. Sigurgrímur (2005) bendir á að þýðingar sálfræðilegra prófa lúti öðrum 

lögmálum en hefðbundnar þýðingar, því áherslan sé á að niðurstöður hafi sömu 

próffræðilega og tölfræðilega eiginleika og í frumútgáfunni. Vegna menningarbundinna 

þátta geti komið upp kerfisbundnar skekkjur við þýðingu og staðfærslu, sem minnka 
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áreiðanleika prófsins. Þýðing getur verið léleg, atriði geta verið ónothæf þar sem þau 

hafi aðra merkingu eða beri með sér auka merkingu (He og Van de Vijver, 2012).  

Misjafnt er hversu miklu máli þýðingin sjálf skiptir þegar próf eru flutt milli 

landa. Í sumum tilfellum þarf eingöngu að þýða fyrirmæli en í öðrum byggist prófið að 

hluta eða öllu leyti á atriðum sem mæla skilning viðkomandi á tungumálinu (Peña, 

2007). Sum undirpróf greindarprófa eru til þess ætluð að mæla máltjáningu og 

málskilning fólks og því þarf að huga vel að þýðingunni. Fólki getur reynst erfitt að 

skilgreina orð í einu landi en auðvelt í því næsta.  

Mikilvægt er þó að hafa í huga að við notkun greindarprófa eru það aðstæðurnar 

sem skipta máli, prófatriðin eru samin með það í huga að virkja þá hugrænu færni sem 

þeim er ætlað að mæla. Þau eiga að laða fram greinilega hegðun eða svar sem er hægt að 

magnbinda á einhvern hátt (Gottfredson og Saklofske, 2009).  

Við þýðingu sálfræðilegra prófa þarf því að gæta þess að tekið sé tillit til 

sálfræðilegra, málvísindalegra og menningarbundinna þátta. Miða skal að því að atriði 

séu jafngild að þessu leyti í þýðingu prófsins og við upphaflega útgáfu þess (Peñe, 

2007). Þeir sem standa að þýðingu og staðfærslu verða að forprófa matstækin og meta 

hvort slíkar skekkjur geti verið í matstækinu. Hægt er að bregðast við skekkjum með því 

að semja ný atriði og aðferðum við að fá fram svör þátttakenda. Það getur þó verið 

þannig að niðurstöður forprófunar sýni að skynsamlegt sé að finna annað matstæki sem 

henti betur (Einar Guðmundsson, 2005-2006) 

Staðfærsla. Hvort sem ætlunin er að geta borið niðurstöður sálfræðilegra prófa 

við niðurstöður í öðrum löndum, eða eingöngu að nota það í þýðingarlandi er mikilvægt 

að gefa próffræðilegum eiginleikum atriðasafnsins góðan gaum. Það þarf að athuga 

hvort einhverjar skekkjur séu í mælitækinu þegar það er notað í öðru landi en það var 

samið í. Það er gert með því að gera forprófun á matstækinu í úrtaki við hæfi (Einar 

Guðmundsson, 2005-2006; He og Van de Vijver, 2012).  

Greindarpróf eru til dæmis þannig að byrjað er á atriði sem flestir geta og svo 

eiga þau að verða þyngri eftir því sem líður á, en það er alls ekkert víst að þyngd atriða í 

einu landi sé eins og í því næsta. Ekki er hægt að komast að því hvernig fólki í einu landi 

gengur með atriði greindarprófs nema með forprófun. Ef þyngdarröðin er önnur þarf að 

gera endurbætur á atriðaröðinni.  
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Áreiðanleika prófsins þarf að kanna með því að reikna út fylgni milli 

prófhelminga, fylgni endurtekinna prófana og með því að reikna út samræmi ólíkra 

matsmanna á sömu úrlausn prófs (Einar Guðmundsson, 2002). Einnig þarf að kanna 

réttmæti prófsins með þáttagreiningu og með því að bera það við hliðstæða mælingu á 

sama eiginleika. 

Stöðlun og útgáfa. Við stöðlun prófs er gögnum safnað úr úrtaki sem valið er 

með kerfisbundnum hætti þannig að það sé dæmigert fyrir það þýði sem túlkun 

mælitækisins miðast við. Skekkja getur komið til í þessu ferli ef þess er ekki gætt að 

úrtakið sé dæmigert fyrir þýðið á öllum helstu lykilbreytum. Til dæmis er mikilvægt við 

stöðlun greindarprófs að hugað sé að því að menntun fólks í úrtakinu sé í samræmi við 

menntun í þýði (He og Van de Vijver, 2012). 

Oftast þarf úrtakið að vera lagskipt þannig að landinu sé skipt í hluta og fjöldi í 

úrtaki í hverjum landshluta sé hlutfallslega réttur miðað við íbúafjölda (Einar 

Guðmundsson, 2005-2006). Í flestum tilvikum er eðlilegast að fylgja sömu útfærslu á 

fyrirlögn, stigakvörðum, aldursbilum og úrtaki og gert er í frumútgáfu prófsins 

(Sigurgrímur Skúlason, 2005).  

 Að gagnasöfnun lokinni er komið að útgáfu, en hún felst í að gera upplýsingar 

um prófið aðgengilegar hugsanlegum notendum (Sigurgrímur Skúlason, 2005). Við 

stöðlun greindarprófa felst það meðal annars í að útbúa ítarlega handbók með 

upplýsingum um stöðlunarúrtakið, áreiðanleika og réttmæti prófsins, reglum um 

fyrirlögn, leiðbeiningar við túlkun og sjálf normin. Matsreglur þurfa að vera hlutlægar, 

reglur um fyrirlögn, stigagjöf og túlkun verða að vera skýrar og viðmið að vera 

viðeigandi (Einar Guðmundsson, 2005-2006). 

 Til að hægt sé að bera próf saman milli landa ætti að miða við að samræmi sé 

milli staðfærðrar þýðingar og upprunalegrar útgáfu á eftirfarandi hátt: Atriði eiga að vera 

sambærileg í þýðingu og frummáli, kvarðar prófsins ættu að vera sambærilegir, hugsmíð 

mæld á svipaðan hátt og að lokum að mælieiningar séu sambærilegar (He og Van de 

Vijver, 2012).  
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Rannsóknir á aðlögun WASI að öðrum tungumálum  

Í fljótu bragði finnast fáar erlendar rannsóknir þar sem greint er frá þýðingu 

WASI á önnur tungumál en ensku. Hér er greint frá aðferðum við þýðingu og staðfærslu 

undirprófa Orðskilnings og Líkinga á norsku og Afrikaan. 

Í Suður Afríku voru athugaðir próffræðilegir eiginleikar þýddrar gerðar WASI 

(Ferrett, 2011). Prófið var þýtt bæði á Afrikaan og Xhosa, en aðeins var greint frá 

niðurstöðum WASI á Afrikaan. Við þýðingu var leitað aðstoðar hjá sérfræðingum í 

báðum tungumálunum. Meginmarkmið þýðingarinnar var að atriðin væru próffræðilega 

jafngild, það er, að þyngd atriða væri svipuð. Einnig var reynt að sjá til þess að þýdd 

atriði væru jafn löng (orðin hefðu svipaðan atkvæðafjölda), merking væri lík að orðtíðni 

þeirra væri svipuð. Matsreglum var breytt fyrir þrjú orð þar sem þess var talið þurfa. Níu 

orðum var skipt út fyrir önnur. Tvo þeirra vegna þess að atriðin voru lítið þekkt í Suður-

Afríku, þrjú þar sem orðin voru það gegnsæ að merkingu þeirra mátti ráða af orðinu 

sjálfu og fjögur þeirra höfðu fleiri merkingar á Afrikaan og Xhosa en á ensku (Ferrett, 

2011). Orð sem sett voru inn í staðinn voru fengin frá Suður-Afrískri útgáfu WAIS-III.  

 Eftir þessar breytingar var prófið lagt fyrir 286 Afrikaan mælandi börn (12-15 

ára) og bandarísk útgáfa lögð fyrir enskumælandi börn. Niðurstaða var sú að 

enskumælandi börnin fengu hærri stig á undirprófinu Orðskilningur samanborið við 

afrikaan mælandi börn. Ekki var skýrt frá þyngdarröð atriða í úrtakinu, hvorki fyrir 

bandaríska útgáfu WASI né Suður-Afríska tilraunaútgáfu.  

Í Noregi var útbúin tilraunaútgáfa WASI árið 2001. Árið 2007 var prófið svo 

formlega gefið út – en þó byggt á bandarískum normum. Eftir að prófið var fyrst þýtt var 

munnlegur hluti þess forprófaður. Það var gert meðal annars til að skoða hversu 

viðeigandi matsreglur væru og hvort þörf væri á að breyta þyngdarröðun atriða og 

þýðingunni sjálfri (Bosnes, 2009).  

 Atriði á undirprófunum Orðskilningur og Líkingar voru þýdd á norsku með það 

að markmiði að norsku atriðin væru próffræðilega jafngild frekar en þau væru orðrétt. Á 

undirprófi Orðskilnings var fjórum atriðum breytt þar sem notkun orðsins var sjaldgæf 

eða að þýdda atriðið væri of gegnsætt, að merking orðsins væri innifalin í orðinu sjálfu. 

Atriðaröð fimm orða var breytt fyrirfram þar sem talið var víst að þau yrðu þyngri í 

norskri útgáfu en bandarískri. Átta orðum var svo bætt við undirprófið til að athuga 

hvort betra væri að nota eitthvert þeirra frekar en atriði úr bandarískri útgáfu (Brager-

Larsen, Sundet, Engvik, Ørbeck og Nes, 2001).  
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 Brager-Larsen og félagar (2001) lögðu prófið fyrir samtals 65 þátttakendur í 

tveimur aldursbilum; 5-16 ára og 17-90 ára. Til að athuga samkvæmni matsmanna fóru 

þrír reyndir sálfræðingar og einn framhaldsnemi í sálfræði yfir allar 65 úrlausnirnar og 

mátu miðað við matsreglur. Þeir reiknuðu áreiðanleika matsins með fylgnireikningum 

(intraclass correlation) fyrir hvert orð, skoðuðu þyngd atriða, og fylgni atriða við 

heildartölu kvarðans. Niðurstöður voru þær að samkvæmni matsmanna reyndist 

viðunandi fyrir flest orðin, fylgnin var frá því að vera 0,42 til þess að vera 1,0. 

Endurskoða þurfti matsreglur tveggja orða og þremur orðum ætti skipta út og nota í 

staðinn þrjú orð sem þeir bættu við listann. Fjögur orðanna ættu að vera síðar í fyrirlögn 

og tvö þeirra fyrr (Brager-Larsen, Sundet, Engvik, Ørbeck og Nes, 2001).  

Samkvæmni matsmanna: Orðskilningur 

Það virðist því vera töluvert flókið að standa að því að þýða og staðfæra undirprófið 

Orðskilning. En eins og kom fram í umfjöllun um greindarpróf og greindarkenningar 

hafa orðskilningspróf átt sér langa sögu í greindarmati. Gert er ráð fyrir því að fjöldi 

orða sem próftaki þekkir og getur skilgreind, sé tengdur námshæfni og hæfileika til að 

tileinka sér nýjar upplýsingar. Undirprófið er því talið gott mat á hugræna getu og 

frammistaða á undirprófinu er  talin stöðug (Sattler, 2001). Prófið er næmt fyrir reynslu, 

menntun og uppeldi próftaka.  

 Matsreglur fyrir þetta undirpróf eru ekki eins afdráttalausar eins og fyrir 

Rökþrautir og Litafleti. Svör próftaka eru metin í stigum frá núll til tveir. Í handbók 

fylgja almennar reglur um stigagjöf. Tvö stig fást til dæmis fyrir góð samheiti, gott dæmi 

um aðalnotkun orðsins, sértæka flokkun þess eða rétta myndlíkingu. Eitt stig er til dæmis 

gefið fyrir óljós svör, minna einkennandi samheiti og hlutstæðar skilgreiningar. Núll stig 

fást fyrir augljóslega röng svör, ef aðeins eru notaðar bendingar eða þeim ekki svarað. Sá 

sem leggur fyrir verður að gæta þess að láta ekki fas og vandaða orðanotkun hafa áhrif á 

stigagjöf (Sattler, 2001). Auk þessara almennu reglna um stigagjöf eru í handbók dæmi 

um svör sem gefa núll, eitt eða tvö stig, ásamt leiðbeiningum um hvenær ætti að biðja 

fólk um nánari útskýringu.  

 Af þessu sést að stigagjöfinni getur fylgt skekkja vegna huglægs mats á 

skilgreiningu orðanna, á þann hátt að strangur matsmaður gefur minna fyrir en sá sem er 

það ekki (Groth-Marnat, 2009). Nauðsynlegt er að skrá nákvæmlega svör próftaka svo 

athuga megi þau síðar, ekki síst vegna þess að erfitt getur verið að meta svörin 

samstundis, en einnig líka vegna þess að svar getur verið óvenjulegt en rétt. Það ekkert 
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víst að sá sem leggur fyrir viti allar tækar skýringar orðsins, jafnvel þó mörg dæmi séu 

látin fylgja með í handbók.  

 Við stöðlun WASI í Bandaríkjunum var samkvæmni matsmanna á munnlega 

þætti prófsins metin. Fjórir aðilar, tveir sérfræðingar og tveir háskólanemar í sálfræði 

mátu allir sömu úrlausnir 60 þátttakanda. Úrlausnir voru valdar með tilviljun úr 

stöðlunarúrtaki WASI í Bandaríkjunum en þó var þess gætt að tillit væri tekið til kyns, 

aldurs, menntunar og kynþáttar. Áreiðanleiki matsmanna var 0,98 á Orðskilningi og 0,99 

á Líkingum og var jafn hár milli sérfræðinganna og nemanna. 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). 

 Samkvæmni matsmanna hefur ekki verið athugaður fyrir munnleg undirpróf 

íslenskrar gerðar WASI. Gerð hefur verið athugun á samkvæmni matsmanna á 

munnlegum undirprófum íslenskrar þýðingar WAIS (Helgi Sigurður Karlsson og Karl 

Fannar Gunnarsson, 2008). Tveir sálfræðingar mátu 25 úrlausnir þar sem allir 

þátttakendur voru á aldrinum 20-24 ára. Samkvæmni í mati var reiknuð með kappa 

áreiðanleikastuðli og reyndist það vera lágt eða 0,58 fyrir undirprófið Orðskilning. 

Hugsanlegt er að lítið samkvæmni skýrist af því að matsmenn voru einungis tveir.  

Þýðing, staðfærsla og stöðlun WASI á Íslandi 

Undirbúningur að stöðlun WASI hefur staðið yfir allt frá árinu 2004. Fyrst voru 

próffræðilegir eiginleikar fjögurra stuttra greindarprófa skoðaðir (KBIT-2, WASI, RIST, 

WRIT) og uppfylltu þau öll skilyrði fyrir þýðingu og staðfærslu. Útbreidd notkun 

greindarprófa Wechslers fyrir börn og unglinga hér á landi, var meginástæða þess að 

stutta greindarprófið WASI var valið (Berglind Ásgeirsdóttir og Einar Guðmundsson, 

2007; Sandra Guðlaug Zarif og Einar Guðmundsson, 2007) 

 Hólmfríður Dögg Einarsdóttir og Katrín Kristjánsdóttir (2004) unnu að þýðingu 

á atriðum og fyrirmælum WASI með aðstoð Einars Guðmundsonar, sem var 

leiðbeinandi verkefnisins. Þær gerðu svo forprófun á þýðingunni með því að leggja 

prófið fyrir 11 háskólanema. Eftir það var atriðum á undirprófinu Orðskilningi fjölgað 

töluvert frá bandarískri útgáfu prófsins og þyngdarröðun breytt.  

 Þvínæst var prófið lagt fyrir 64 börn á aldrinum sex til níu ára og voru 

niðurstöður þær að mælitölur viku marktækt frá meðaltali bandarískrar útgáfu WASI, 

helmingunaráreiðanleiki var á bilinu 0,71 (Líkingar) til 0,90 (Orðskilningur og 
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Rökþrautir). Þáttabygging hélst miðað við bandarísku útgáfuna (Hólmfríður Dögg 

Einarsdóttir og Katrín Kristjánsdóttir).  

 Árið 2007 unnu Berglind S. Ásgeirsdóttir og Sandra Guðlaug Zarif að þýðingu 

og staðfærslu WASI fyrir bæði börn og fullorðna. Markmið þeirra var að endurbæta 

fyrstu þýðingu á WASI og staðfæra prófið fyrir börn og fullorðna, ásamt því að athuga 

áreiðanleika og réttmæti prófsins. Tveir cand.psych. nemar í sálfræði útbjuggu þýðingu á 

WASI sem var borin saman við fyrri þýðingu prófsins. Út frá samanburðinum var gerð 

ein þýðing prófsins. Atriði undirprófsins Orðskilnings var fjölgað í 54 úr 42, af þeim 

voru 38 atriði þýdd, 4 atriði voru staðfærð og 12 atriði voru frumsamin. Matsreglur voru 

samdar fyrir ný atriði en flestar matsreglur voru staðfærðar að einhverju leyti og 

byggðust þær á gögnum úr rannsókn Hólmfríðar Daggar Einarsdóttur og Katrínar 

Kristjánsdóttur (2004). Á undirprófi Líkinga voru 24 atrið af 26 þýdd og tvö staðfærð. 

Fyrirlagnarröð undirprófa og þyngdarröð atriða var einnig breytt með hliðstjón af fyrri 

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

Zarif og Einar Guðmundsson, 2007).  

Berglind S. Ásgeirsdóttir lagði prófið fyrir 140 börn í 1. og 8. bekk í grunnskóla 

og var kynjahlutfall nánast jafnt. Niðurstöður voru þær að þyngdarröð atriða breyttist 

umtalsvert þar sem óbreytt þyngdarröð miðað við þyngdarröð bandarískrar útgáfu var frá 

14% (Rökþrautir) til 62% (Litafletir). Helmingunaráreiðanleiki undirprófa var áþekkur 

bandarískrar útgáfu og þáttabygging var eins (Berglind S. Ásgeirsdóttir og Einar 

Guðmundsson, 2007).  

 Sandra Guðlaug Zarif lagði prófið fyrir 100 manna hentugleikaúrtak sem voru 

25-30 ára, þar af voru 60% konur og 40% karlar. Eins og hjá Berglindi breyttist 

þyngdarröðun atriða töluvert og var hlutfall óbreyttra atriða frá 5% (Orðskilningur) til 

55% (Líkingar). Helmingunaráreiðanleiki var á bilinu 0,65 (Rökþrautir) til 0,86 

(Litafletir). Þáttabygging prófsins hélst. (Sandra Guðlaug Zarif og Einar Guðmundsson, 

2007).  

 Niðurstöður þessara forprófana á WASI bentu til að próffræðilegir eiginleikar 

íslenskrar þýðingar og staðfærslu á WASI væru almennt ásættanlegir, bæði fyrir börn og 

fullorðna. Því var farið út í að staðla prófið á Íslandi.  
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 Undirbúningur að stöðlun WASI fyrir 17-64 ára hófst árið 2009 þegar þrír 

cand.psych. nemar við Háskóla Íslands tóku að sér að leggja prófið fyrir samtals 435 

manna á höfuðborgarsvæðinu (Atli Viðar Bragason, 2009; Auður Erla Gunnarsdóttir, 

2009; Bára Kolbrún Gylfadóttir, 2009). Stöðlunarúrtakið var valið með lagskiptu 

kvótaúrtaki.  

 Atli Viðar Bragason (2009) lagði prófið fyrir fólk frá 17 – 29 ára. Helstu 

niðurstöður voru að helmingunaráreiðanleiki undirprófa var almennt viðunandi á öllum 

undirprófum og að þáttabygging prófsins hélt sér. Samanburður á þyngdarröðun 

undirprófsins Rökþrauta við þyngdarröð bandarískrar útgáfu sýnd að þyngd 26% atriða 

var sú sama, 40% atriða voru léttari og 34% atriða voru þyngri. Ekki var greint frá 

þyngdarröðun annarra undirprófa.  

 Niðurstöður rannsóknar Báru Kolbrúnar Gylfadóttur (2009) í úrtaki 24 til 44 ára 

reyndust helstar að helmingunaráreiðanleiki reyndist lægri en í bandarísku 

stöðlunarúrtaki og að þáttabygging var svipuð. Þyngdarröðun undirprófsins Rökþrauta 

var sú að 14% atriða var sú sama og hlutfall atriða sem þyngdust eða léttust var í báðum 

tilfellum 43%.    

 Í rannsókn Auðar Erlu Gunnarsdóttur (2009) var WASI lagt fyrir fólk á aldrinum 

35 – 64 ára. Niðurstöður voru helstar þær að áreiðanleiki var viðunandi og þáttabygging 

hélt sér. Þyngdarröðun undirprófsins Rökþrauta miðað við þyngdarröð í bandarísku 

stöðlunarúrtaki breyttist umtalsvert. Þyngdarröð 17% atriða var sú sama, 37% atriða 

voru léttari en 46% atriða þyngri. Þyngdarröðun annarra undirprófa var ekki reiknuð.  

 Gagnasöfnun á landsbyggðinni hófst árið 2010 þegar Anna Sigríður Jökulsdóttir 

lagði prófið fyrir 83 þátttakendur af norðurlandi á aldrinum 17 til 61 árs. Valið var í 

úrtakið með lagskiptu kvótaúrtaki og þess gætt að úrtakið væri dæmigert miðað við 

menntun fólks og búsetu á norðurlandi. Anna Sigríður (2011) greindi svo frá því að ef 

bandarísk norm voru notuð til að breyta stigum 35-44 ára þátttakenda í mælitölur í 

WASI, þá viku þrjú undirprófanna (Rökþrautir, Litafletir og Líkingar) marktækt frá 

meðaltali prófanna í Bandaríkjunum. Munurinn var á þann hátt að greindartölur voru 

ofmetnar miðað við bráðarbirgðar norm fyrir WASI.  

 Atli, Auður og Bára athuguðu hvort bandarísk norm væru viðeigandi fyrir WASI 

á Íslandi með því að reikna stig undirprófa yfir í T-gildi samkvæmt bandarískri handbók. 

Niðurstöður voru þær að í úrtaki þeirra var meðaltal verklegra undirprófa og verklegrar 
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greindartölu of hátt miðað við bandarísk norm (Atli Viðar Bragason, 2009; Auður Erla 

Gunnarsdóttir, 2009; Bára Kolbrún Gylfadóttir, 2009). 

 Eftir stendur að ljúka þarf gagnasöfnun á landsbyggðinni, athuga próffræðilega 

eiginleika WASI á Íslandi í klínísku úrtaki til að kanna aðgreiningargetu prófsins. Einnig 

þarf að athuga samkvæmni matsmanna á undirprófunum Orðskilningur og Líkingar þar 

sem þau krefjast opinna svara og því þarf að rannsaka hversu sammála matsmenn eru við 

stigagjöf.  

 

Rannsóknarmarkmið 

Eins og komið hefur fram hér á undan er ekki til íslenskt staðlað greindarpróf fyrir 

fullorðna og að notkun þýddra en óstaðfærða greindarprófa er vafasöm. Nauðsynlegt er 

því að staðla slíkt próf fyrir íslenskar aðstæður.  

Nú þegar hafa margir komið að þýðingu, staðfærslu og stöðlun WASI á Íslandi 

og mikilvægt er að ljúka þeirri vinnu. Til þess þarf að safna gögnum af landsbyggðinni. 

Markmiðið er að leggja íslenska gerð WASI fyrir um 250 manns af landsbyggðinni og 

skoða próffræðilega eiginleika WASI miðað við þau gögn. Þegar þessari gagnasöfnun 

lýkur verður hægt að útbúa staðla (norm) fyrir íslenska gerð WASI og gera það hæft til 

útgáfu. 

Miðað er við að úrtakið sé dæmigert fyrir 17-64 ára íbúa landsbyggðarinnar og 

því verður að styðjast við gögn frá Hagstofu Íslands við úrtaksgerð. Að bandarískri 

fyrirmynd verður úrtakið lagskipt kvótaúrtak þar sem lagið er búseta og 

bakgrunnsbreytur eru aldur, menntun, kyn og starf. Af hagkvæmnisástæðum er 

nauðsynlegt að óska eftir þátttakendum hjá fyrirtækjum, menntastofnunum og 

félagasamtökum.  

Auk þess verður samkvæmni matsmanna á undirprófinu Orðskilningur könnuð 

með því að finna matsmenn til að leggja allir mat á sömu úrlausnir.  

Að lokinni gagnasöfnun verða próffræðilegir eiginleikar úrtaksins skoðaðir. Gera 

þarf atriðagreiningu á þyngd atriða á öllum undirprófum og koma með tillögur að nýrri 

fyrirlagnaröð, ásamt tillögum að styttingu á undirprófi Orðskilnings. Skoða þarf 

áreiðanleika undirprófa og athuga þáttabyggingu prófsins. Auk þess er áhugavert að 

skoða áhrif bakgrunnsbreyta á frammistöðu fólks í úrtakinu. Að síðustu verður skoðað 

hvaða áhrif það hefur að túlka heildartölur undirprófa eftir bandarískum stöðlum 

prófsins.  
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Aðferð 

Þátttakendur og úrtaksgerð 

Að þessu sinni var íslensk gerð WASI lögð fyrir 241 þátttakanda á aldrinum 17 til 64 ára 

og voru þátttakendur valdir með lagskiptu kvótaúrtaki úr þýði 17-64 ára íslendinga, 

búsettra á landsbyggðinni. Vegna frávísunarviðmiða voru úrlausnir fjögurra teknar úr 

gagnasafninu og eftir standa því 237 þátttakendur. Notuð voru sjö aldursbil sem 

samsvara aldursbilum bandarískrar útgáfu WASI og menntun var skipt í þrjá flokka: 

Grunnskólamenntun, iðn- eða framhaldsskólamenntun og háskólamenntun. Auk þess var 

landinu skipt í sex svæði og miðað við að úrtaksfjöldi væri í samræmi við íbúafjölda 

sveitarfélaga innan hvers svæðis. Upplýsingar um fólksfjölda hvers landshluta voru 

fengnar úr riti Hagstofu Íslands um mannfjöldaþróun 2011 (Hagstofa Íslands, 2012). Á 

vef Hagstofunnar fengust tölur um fjölda karla og kvenna á hverju aldursári (Hagstofa 

Íslands, e.d.).  

Við úrtaksgerð var miðað við að stöðlunarúrtak WASI í heild yrði um 1.000 

fullorðnir einstaklingar, þar af 355 af landsbyggðinni og 645 af höfuðborgarsvæðinu. 

Gögn frá 128 manns af landsbyggðinni voru þegar tiltæk og því þurfti að taka tillit til 

bakgrunnsbreyta þeirra. Anna Sigríður Jökulsdóttir (2010) birti niðurstöður um 83 

þátttakendur af norðurlandi í cand.psych. verkefni sínu. Aðrar niðurstöður um WASI á 

landsbyggðinni hafa ekki verið birtar en aðgangur fékkst að bakgrunnsbreytum þessa 

hóps hjá leiðbeinanda verkefnisins.  

Menntun er lykilbreyta við stöðlun á greindarprófum og þess vegna mikilvægt að 

fá upplýsingar um menntun fólks á landsbyggðinni skipt eftir kyni og aldursbilum eins 

og þau eru í WASI. Samkvæmt fréttatilkynningu Hagstofunnar nr. 102/2011 (2011) er 

fjöldi Íslendinga með tiltekið stig menntunar ólíkur eftir aldri, kyni og búsetu. Vefsetur 

Hagstofunnar veitir ekki upplýsingar um menntun eftir aldri, kyni og búsetu en þær 

fengust með ósk um sérvinnslu úr Vinnumarkaðsrannsókn Hagstofunnar fyrir árin 2010 

og 2011. Í henni er dregið úrtak með 4.000 einstaklingum og hringt í þá 

ársfjórðungslega. Svarhlutfall er á bilinu 80-85%. Hægt er að nálgast lýsigögn um 

rannsóknina á www.hagstofa.is. Þar sem Vinnumarkaðsrannsóknin er úrtaksrannsókn 

getur verið skekkja í upplýsingum um menntun fólks í þýði, því tölurnar byggja á 

spátölum en ekki rauntölum.  
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 Þátttakendur í rannsókninni eru 121 konur (51%) og 116 karlar (49%). 

Meðalaldur var 40,6 ár og staðalfrávik 13,5 ár.  Tafla 1 sýnir dreifingu innan aldursbila 

samanborið við íbúafjölda á landsbyggðinni við lok árs 2011 (Hagstofa Íslands, e.d).  

Tafla 1. Fjöldi og hlutfall þátttakenda eftir aldri 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 48               1.831      21 
  21 3 12               1.838      21 

  22 2 12               1.723      20 

  23 3 12               1.684      20 
  24 4 16               1.560      18 

Alls 20-24 ára   24                 8.636        

25-29 ára 25 6 38               1.456      20 

  26 0 0               1.489      20 
  27 2 13               1.426      20 

  28 5 38               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 20               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 11               1.621      10 
  47 8 14               1.642      10 

  48 10 17               1.643      10 

  49 5 9               1.668      10 
  50 5 9               1.548      10 

  51 2 3               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 aldursári af heildarfjölda í aldursbili; bHlutfall af fjölda íbúa á landsbyggðinni á aldursári af heildarfjölda á 

aldursbili.  
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Eins og sést í töflu 1 er yngsti þátttakandi 17 ára og sá elsti 64 ára. Í viðauka A, 

töflu A.1 má sjá dreifingu innan aldursbila fyrir heildarúrtak landsbyggðarinnar. Fjöldi 

karla og kvenna innan aldursbila var nokkuð jafn, mesti munur var 18 prósentustig hjá 

þeim sem eru 17 til 19 ára. Tafla 2 sýnir fjölda karla og kvenna á hverju aldursbili og 

hlutfall þeirra innan hvers aldursbils. Hlutfall karla og kvenna innan hvers landshluta var 

einnig nokkuð jafnt. Samsvarandi upplýsingar um heildarúrtak WASI á landsbyggðinni 

má sjá í Viðauka A, töflu A.2.    

  

Tafla 2. Fjöldi og hlutfall karla og kvenna innan hvers aldursbils.  

  Karlar   Konur 

Aldursbil Fjöldi  Hlutfall   Fjöldi Hlutfall 

 17-19 ára  7 41   10 59 

 20-24 ára  12 50   12 50 

 25-29 ára  8 53   7 47 

 30-34 ára  15 50   15 50 

 35-44 ára  26 51   25 49 

 45-54 ára  27 49   28 51 

 55-64 ára  21 47   24 53 

Heild 116     121   
 

 

Landsbyggðinni var skipt í sex landshluta: Vesturland, Vestfirði, Norðurland, 

Austurland, Suðurland og Suðurnes. Í töflu 3 má sjá fjölda þátttakenda frá hverjum 

landshluta fyrir sig, samanborið við íbúafjölda þess landshluta eins og hann var í árslok 

2011 (Hagstofa Íslands, 2012). Ákveðið var að miða við þá tímasetningu því þá var gert 

manntal. 

 

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

 Landshluti   Þátttakendur   Hlutfall  Íbúafjöldi
a
  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 
a
Hlutfall af heildarúrtaki;

 b
Upplýsingar um íbúafjölda miðast við Hagtíðindi Hagstofu Íslands 

2012, 17-64 ára íslendingar á landbyggðinni; 
c
Hlutfall af íbúafjölda á landsbyggðinni.   
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Hér sést að úrtaksfjöldi af Vestfjörðum og Norðurlandi er ekki hlutfallslega réttur 

miðað við upplýsingar um mannfjölda (Hagstofa Íslands, 2012), þar sem tillit er tekið til 

gagna sem þegar hefur verið safnað á landsbyggðinni. Fyrir samsvarandi upplýsingar 

fyrir heildar landsbyggðarúrtakið er vísað í viðauka A, töflu A.3.  

Fjöldi þátttakenda með grunnskólamenntun var 107 (44%), 83 voru með iðn- eða 

framhaldsskólamenntun (34%) og 51 voru háskólamenntaðir (21%). Tafla 4 sýnir 

hlutfall þátttakanda eftir aldursbili og menntun borið saman við upplýsingar úr 

Vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu Íslands. Sambærilegar upplýsingar fyrir heildar 

landsbyggðarúrtak má sjá í viðauka A, töflu A.4.   

 

Tafla 4. Hlutfall þátttakanda 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 
a
Hlutfallsleg skipting úrtaks eftir aldursbili og menntun;

 b
hlutfall skiptingar menntunar eftir 

aldursbili samkvæmt sérvinnslu Vinnumarkaðsrannsóknar Hagstofu Íslands. 

  Til að úrtakið væri dæmigert fyrir þýðið var reynt að sjá til þess að þátttakendur 

væru úr sem flestum starfsstéttum. Störf þátttakenda voru því flokkuð eftir níu 

yfirflokkum miðað við starfaflokkun Hagstofu Íslands (2009). Í töflu 5 eru upplýsingar 

um störf þátttakenda borið saman við Vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu Íslands á fjórða 

ársfjórðungi 2011 (Hagstofa Íslands, 2012b). Þess ber þó að geta tölur Hagstofunnar 

miðast við aldursbilið 16 til 74 ára og samanburður verður erfiður sökum þess. Gera má 

ráð fyrir að einhver hluti sé hættur störfum vegna aldurs.  
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Tafla 5. 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 

 Tæknar 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.   

 

Fjöldi þátttakenda í úrtakinu sem voru á vinnumarkaði var 197 en 35 voru ekki í 

launuðu starfi. Þar af voru 11% námsmenn, 3% atvinnulausir og 3% heimavinnandi eða 

öryrkjar. Erfitt er að finna samsvarandi tölur frá Hagstofunni en þó er hægt að sjá að 

atvinnuleysi á landsbyggðinni í árslok 2011 var 4,7% (Hagstofa Íslands, 2012b). Á vef 

Hagstofunnar er greint frá því að 46.217 íslendingar voru skráðir í nám á 

framhaldsskólastigi eða ofar að hausti 2011 (Hagstofa Íslands, 2012c). Miðað við 

fólksfjölda 17-64 ára reiknast það sem 23% fólks á því aldursbili. Í úrtakinu er hlutfall 

námsmanna 11%. Það er töluvert lægra en upplýsingar um skráða námsmenn að hausti 

2011.   

Mælitæki 

Lögð var fyrir íslensk gerð WASI sem var þýdd og staðfærð árið 2007 (Berglind S. 

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

Guðmundsson, 2007). Upphaflega kom WASI út í Bandaríkjunum árið 1999 (Wechsler, 

1999). Eins og bandarísk útgáfa WASI samanstendur íslensk gerð prófsins af fjórum 

undirprófum sem skiptast í tvo þætti, munnlegan og verklegan. Undirprófin sem meta 

munnlegan þátt eru Orðskilningur og Líkingar en verklegur þáttur er metinn með 

undirprófum sem nefnast Rökþrautir og Litafletir. Samanlagt mynda undirprófin fjögur 

síðan áætlaða heildartölu greindar. Í bandarískri útgáfu WASI eru hráskor prófsins 

reiknuð í T-gildi sem þýðir að meðaltal allra undirprófa WASI er 50 og staðalfrávik 10. 
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Meðaltal prófhlutanna (munnlegur og verklegur) ásamt áætlaðri heildartölu greindar er 

100 og staðalfrávik 15 (Wechsler, 1999).  

Með íslenskri þýðingu og staðfæringu WASI hefur röð atriða á undirprófum 

verið lagfærð miðað við niðurstöður um þyngdarröðun atriða í forprófun hérlendis, 

fyrirlagnarröð undirprófa breytt, atriðum bætt inn í prófhluta Orðskilnings og matsreglur 

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

Guðlaug Zarif og Einar Guðmundsson, 2007). Í handbók (Einar Guðmundsson, 2007) 

eru stöðluð fyrirmæli sem lesin eru eins fyrir hvern þátttakanda, leiðbeiningar um 

fyrirlögn atriða, bakkreglur, stoppreglur og matsreglur fyrir undirprófin Orðskilningur 

og Líkingar. Verkefnahefti fylgir prófinu sem notað er við fyrirlögn þriggja undirprófa 

og tvílitir kubbar fylgja einu þeirra. Skeiðklukka er notuð til að tímamæla þegar það á 

við. Öll svör þátttakenda eru skráð á sérsniðin skráningarblöð. 

Í handbók bandarískrar útgáfu WASI er sagt að fyrirlagnartími prófsins sé 

áætlaður 30 mínútur (Wechsler, 1999). Fyrirlagnartími íslenskrar gerðar er lengri, eða 

um 30 til 50 mínútur (Anna Sigríður Jökulsdóttir, 2010; Atli Viðar Bragason, 2009; 

Auður Erla Gunnarsdóttir, 2009; Bára Kolbrún Gylfadóttir, 2009). Líkleg skýring er sú 

að í íslensku gerðinni eru sjö fleiri atriði á undirprófi Orðskilnings sem síðar verður 

fækkað miðað við þyngdarröðun þeirra, auk þess sem stoppreglur eru rýmri við stöðlun 

prófsins. Sameiginlegt er með öllum undirprófum að fyrirlögn byrjar á atriðum sem 

flestir eiga auðvelt með að leysa og síðan þyngjast þau smám saman.  

 Rökþrautir. Fyrst er undirprófið Rökþrautir lagt fyrir. Próftaka eru sýndar allt að 

35 myndir sem koma hver á eftir annarri í verkefnabók. Á hverri síðu eru nokkrar 

myndir sem hafa hver sitt sérkenni en mynda saman reglubundið mynstur sem er ekki 

fullgert því í mynstrið vantar eina mynd. Verkefni próftaka er að finna myndina sem 

vantar til að mynstrið sé röklega rétt. Neðst á hverri síðu eru fimm möguleikar sem koma 

til greina og próftaki getur bent á þann valmöguleika sem hann telur réttan eða sagt 

númer hans. Prófið metur getu fólks til að flokka og álykta sjónrænt um sundurgreinandi 

og hliðstæða þætti ókunnuglegra áreita og því talið mæla rökhugsun, sveigjanleika í 

hugsun og óyrta eðlisgreind (Wechsler, 1999).  

 Hvert verkefni hefur aðeins eitt rétt svar og gefið er eitt stig fyrir rétt svar en núll 

stig fyrir rangt svar. Stigin eru síðan talin saman í hráskor sem er á bilinu frá núll til 35. 

Ef próftaki er 17 - 64 ára er byrjað á tveimur æfingaverkefnum og því næst farið í 

fimmta atriði. Fyrstu fjögur atriðin eru ekki lögð fyrir nema nota þurfi bakkreglu 
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prófhlutans (ef núll stig eru gefin fyrir atriði 5 eða 6). Fyrirlögn Rökþrauta lýkur þegar 

próftaki hefur svarað rangt fimm sinnum í röð.  

 Orðskilningur. Annað undirprófið í íslenskri fyrirlagnaröð er Orðskilningur. Þar 

er próftaki beðinn um að skilgreina munnlega allt að 49 atriði (í bandarískri útgáfu eru 

þau 42). Atriði prófsins eru borin fram bæði munnlega og á prenti. Fyrstu fjögur atriðin 

eru myndir af hlutum en næstu 45 atriði eru orð prentuð á síður verkefnabókar. Prófandi 

les upp eitt orð í einu og spyr hvað það þýði og bendir um leið á orðið í verkefnabók. 

Prófið reynir á hversu vel próftaki skilur orðin og getur sagt frá merkingu þeirra. Það er 

því góð mæling á bæði málskilningi og máltjáningu. Prófið reynir á óhlutbunda hugsun, 

þekkingu, langtímaminni og mælir því reynslugreind (Wechsler, 1999).  

 Prófandi skrifar svör orðrétt eftir próftaka á skráningarblöð og metur innihald 

svara miðað við matsreglur í handbók. Stigagjöf er þannig að fyrir fyrstu fjögur atriði 

fást að hámarki fjögur stig og hvert svar við atriðum fimm til 49 getur fengið núll, eitt 

eða tvö stig. Gefið er meira fyrir óhlutbundin svör en hlutbundin en þó verður ávallt að 

gæta þess að innihald svara sé metið en ekki orðgnótt. Að fyrirlögn lokinni er hægt að 

bera svör betur saman við matsreglur og telja stigin saman í hráskor sem getur verið á 

bilinu frá núll til 94. Vegna sjö aukaatriða í íslenskri gerð er þessi spönn 14 stigum hærri 

en í bandarískri útgáfu WASI (þar er spönnin frá 0-80). Ef próftaki er 17 - 64 ára hefst 

fyrirlögn á fimmta atriði og myndum sleppt nema próftaki fái núll eða eitt stig fyrir atriði 

fimm eða sex og grípa þurfi til bakkreglu. Fyrirlögn Orðskilnings er hætt ef próftaki 

hefur hlotið núll stig fyrir sex orð í röð.   

Litafletir. Þriðja undirprófið er Litafletir sem inniheldur alls 13 atriði. Við 

fyrirlögn er notuð verkefnabók, skeiðklukka og tvílitir kubbar. Verkefni próftaka er að 

raða kubbunum saman og endurgera mynstur eftir tvívíðri fyrirmynd í verkefnabók - 

innan tiltekinna tímamarka. Fjöldi kubba eykst eftir því sem fleiri verkefni eru leyst og 

tímamörk eru rýmri þegar kubbum er fjölgað. Við fyrstu tvö atriði eru notaðir tveir 

kubbar, því næst fjórir kubbar frá atriði þrjú til níu og að síðustu þarf níu kubba fyrir 

atriði 10 til 13. Tímamörk atriða eru allt frá því að vera 30 sekúndur til 120 sekúndna. 

Undirprófið sýnir getu próftaka til að sjá og greina í sundur hluta heildar og raða þeim 

saman aftur. Það reynir því á sundurgreiningu og samþættingu sjónrænna áreita, oft 

nefnt sjónrænt skynskipulag. Auk þessi metur það samhæfingu hugar og handa og 

úrvinnsluhraða. Talið er að þessi prófhluti meti eðlisgreind (Wechsler, 1999). 
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 Undirprófið hefur tímamörk og tímabónusar eru innbyggðir í stigagjöf á þann 

hátt að fleiri stig fást fyrir skjótar úrlausnir. Fyrir fyrstu tvö atriðin fást á bilinu núll til 

tvö stig, fyrir atriði þrjú og fjögur fást núll, eitt eða tvö stig og fyrir atriði fimm til 13 fást 

núll stig eða fjögur til sjö stig. Ef próftaki skilar réttri lausn eftir að tímamörk eru liðin, 

eru gefin núll stig fyrir atriðið. Stigin eru lögð saman og mynda hráskor fyrir Litafleti 

sem getur verið allt frá núll til 71. Ef próftaki er 17 - 64 ára hefst fyrirlögn á atriði þrjú 

en nota þarf bakkreglu og fara í atriðin á undan ef gefin eru núll eða eitt stig fyrir atriði 

þrjú og fjögur. Hætta skal fyrirlögn ef próftaki fær núll stig fyrir fjögur atriði í röð. 

Líkingar. Fjórða og síðasta undirprófið nefnist Líkingar. Verkefni próftaka er að 

draga ályktanir um skyldleika tveggja mynda eða orða og útskýra hvernig atriðin eru lík. 

Undirprófið hefur 26 atriði og ekki er notuð verkefnabók við fyrirlögn þess nema atriði 

eitt til fjögur séu lögð fyrir próftaka. Þá er próftaka sýndar tvær myndaraðir og hann 

beðinn að finna myndir úr sitt hvorri röðinni sem eiga eitthvað sameiginlegt. Prófhlutinn 

Líkingar reynir á óhlutbundna hugsun, málþroska, yrta röksemdafærslu og áunna 

þekkingu eða reynslugreind (Wechsler, 1999).  

Prófandi skrifar svör orðrétt eftir próftaka á skráningarblöð og metur jafnframt 

innihald þeirra miðað við matsreglur í handbók. Stigagjöf er þannig að fyrir fyrstu fjögur 

atriði fást að hámarki fjögur stig og hvert svar við atriðum fimm til 26 getur fengið núll, 

eitt eða tvö stig. Að fyrirlögn lokinni er hægt að bera svör betur saman við matsreglur og 

telja stigin saman í hráskor sem getur verið á bilinu frá núll til 46. Ef próftaki er 17-64 

ára hefst fyrirlögn á fimmta atriði og myndum sleppt nema próftaki fái núll eða eitt stig 

fyrir atriði fimm eða sex og nota þurfi bakkreglu. Fyrirlögn Líkinga er hætt ef próftaki 

hefur hlotið núll stig fyrir fimm orðapör í röð.   

Framkvæmd 

Þrír cand.psych. nemar í sálfræði sáu um fyrirlagnir og úrtaksgerð. Til að þjálfa sig í 

fyrirlögn prófsins lagði hver þeirra WASI fyrir um 10 sinnum áður en fyrirlögn var tekin 

upp á myndband. Þær fyrirlagnir voru metnar af leiðbeinanda verkefnisins. Hverjum og 

einum var svo leiðbeint um um það sem betur mátti fara við fyrirlögn.  

Reiknuð voru út tvenns konar úrtaksfylki. Annars vegar fylki sem sýndi hversu 

margir þátttakendur ættu að vera í hverju sveitarfélagi sex landshluta og hins vegar 

hversu margir ættu að vera af hvoru kyni, á hvaða aldursbili og á hvaða stigi menntunar. 

Samkvæmt þessum úrtaksfylkjum var ákvarðað til hvaða bæjarfélaga ætti að fara og til 

hvaða fyrirtækja eða stofnana ætti að leita á hverjum stað. Vegalengdir geta verið langar 
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og því var mikilvægt að skipuleggja vel hvert farið yrði þannig að ekki þyrfti að fara 

nema einu sinni til bæjarfélaga sem langt eru frá Reykjavík. Hagkvæmnissjónarmið réðu 

því að ekki var farið í öll þau sveitarfélög sem æskilegast hefði verið að gera.   

Kynningarbréf og stutt auglýsing voru útbúin um rannsóknina og send 

forsvarsmönnum eða starfsmannastjórum fyrirtækja, stofnana, skóla og íþróttafélaga (sjá 

viðauka B og C). Með þeim var óskað eftir aðstöðu og þátttakendum til að leggja WASI 

fyrir á vinnutíma. Bréfum var fylgt eftir með símtölum. Fólk bauð sig sjálft fram til 

þátttöku og enginn fékk greitt fyrir hana. 

Fyrirlagnir fóru fram á vinnustöðum þátttakenda en einnig var haft samband við 

Kvasir, samtök fræðslu- og símenntunarstöðva um land allt og Háskólasetur nokkurra 

bæjarfélaga. Aðstaða var jafnan auðsótt sem og aðstoð starfsmanna við að kynna 

verkefnið fyrir heimamönnum. Til að halda ferðakostnaði í lágmarki var hver ferð á 

hvern stað vandlega skipulögð. Því þurfti að hringja í þá þátttakendur sem buðu sig fram 

og athuga hvort viðkomandi passaði inn í úrtaksfylki landshlutans.  

Gagnasöfnun stóð yfir frá miðjum febrúar og fram í apríl 2013 og tók hver 

fyrirlögn um 40-50 mínútur. Flestar fyrirlagnir fóru fram í fyrirtækjum, stofnunum, 

símenntunarstöðvum, háskólasetrum eða félagsheimilum. Örfáar fyrirlagnir voru í 

heimahúsum þar sem ekki var öðru komið við. Þess var þó ávallt gætt að næði væri eins 

og best varð á kosið.  

 Við fyrirlögn WASI var þess gætt að aðstæður væru þannig að ekki væri hætta á 

truflun og að borð, stólar og lýsing hentaði fyrirlögn. Ef þátttakandi var yngri en 18 ára 

var leitað eftir samþykki foreldra fyrirfram. Rannsakandi bauð próftaka velkominn, 

kynnti sig, þakkaði fyrir þátttöku og bauð þátttakanda að setjast gegnt sér við borð. 

Rannsakandi skráði þvínæst niður kyn, menntun, starfsstétt, búsetu og aldur á prófdegi 

ásamt því að spurt var um heilsufarsþætti sem geta haft áhrif á niðurstöðurnar (sjá 

viðauka D). Að því loknu var verkefnið kynnt betur og þátttakandi hvattur til að spyrja 

spurninga um prófið. Farið var eftir handbók íslenskrar gerðar WASI við fyrirlögn og 

svör skráð jafnóðum á skráningarblöð. Að lokinni fyrirlögn var þátttakanda aftur þökkuð 

þátttakan og athugað hvort hann vildi vita eitthvað meira um prófið.  
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Úrvinnsla gagna 

Öll svör þátttakenda voru slegin inn í Excel töflureikni áður en þau voru færð yfir í 

tölfræðiforritið SPSS. Í Excel skjali var farið yfir svör allra þátttakenda á undirprófum 

Orðskilnings og Líkinga til að skoða eiginleika þeirra svara betur og bera aftur saman 

við matsreglur.  

Þyngdarröðun atriða á öllum undirprófum var könnuð og borin saman við 

þyngdarröðun í bandaríska stöðlunarúrtakinu sem og við fyrirlagnarröð í íslenskri gerð 

WASI. Gagnsemi stoppreglna var kannað með að sjá hversu hátt hlutfall hefði fengið 

stig miðað við tilteknar stoppreglur. Atriðagreining var gerð á undirprófi Orðskilnings til 

að sjá hvaða orð ætti að fella niður í íslensku gerð WASI.  

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. Forsendur dreifigreiningar voru athugað og dreifigreining gerð til að 

athuga hvort munur væri á frammistöðu eftir aldri og menntun.  

Heildartölum allra fjögurra undirprófa var síðan breytt í T-gildi miðað við 

bandarísk norm og athugað hvaða afleiðingu það hefur að nota bandarísk norm. 

Þáttabygging var könnuð með þáttagreiningu á T-gildunum.  

 

Lýsing á athugun á samkvæmni matsmanna á undirprófinu Orðskilningur 

Próftakar. Úrlausnir 21 þátttakenda á undirprófinu Orðskilningur voru valdar úr 

gagnagrunni stöðlunarúrtaks af leiðbeinanda verkefnisins. Valdar voru þrjár úrlausnir af 

hverju aldursbili frá 17 til 64 ára.   

Matsmenn. Einn starfandi sálfræðingar og þrír cand.psych. nemar á lokaári við 

Háskóla Íslands mátu hver fyrir sig allar úrlausnirnar. Matsmenn voru þrír karlar og tvær 

konur. Cand.psych nemar voru ekki þeir sömu og lögðu prófið fyrir á landsbyggðinni.  

Mælitæki. Undirprófinu Orðskilningur hefur þegar verið lýst í kafla um 

mælitæki hér fyrir ofan. 

Framkvæmd. Úrlausnum undirprófsins var komið fyrir í töflureikniforritinu 

Excel á svipaðan hátt og þau koma fyrir á skráningarblöðum. Matsmenn skráðu stig í 

viðeigandi dálk fyrir aftan hvert svar. Matsmenn fengu þessi skjöl send í tölvupósti 

ásamt matsreglum fyrir undirprófið úr íslenskri handbók WASI. Þeir fengu fyrirmæli um 
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að fara nákvæmlega eftir matsreglum í handbók og nota engin önnur viðmið við mat á 

úrlausnunum. Matsmenn vissu ekki hver af öðrum þannig að þeir sáu ekki mat annarra á 

úrlausnunum né hvernig svör voru metin upphaflega.  

Úrvinnsla gagna. Stig úr Excel skjölum voru færð yfir í tölfræðiforritið SPSS 

þar sem unnið var úr gögnunum. Notaður var áreiðanleikastuðull sem nefnist Intraclass 

correlation coefficient til að meta áreiðanleika matsmanna. Gildi nálægt einum gefa til 

kynna mikið samræmi matsmanna en ef gildi er núll er ekkert samræmi umfram það sem 

mætti búast við vegna villu (sjá í Anna Sigríður Jökulsdóttir, Einar Guðmundsson, Gyða 

Haraldsdóttir, Rúnar Helgi Andrason og Ævar Árnason 2004). Þar sem allir matsmenn 

fengu sömu úrlausnir var hægt að reikna áreiðanleikastuðulinn miðað við mat stakra 

matsmanna á úrlausnunum.  
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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 6 er samanburður á þyngdarröðun atriða undirprófsins 

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

Tafla 6. Samanburður á þyngdarröðun atriða á undirprófinu Rökþrautum. 

Atriðaröð 

Bandaríkin
a
 

Ný atriðaröð
b
 

Atriðaröð 

Ísland
c
 

  
Atriðaröð 

Bandaríkin
a
 

Ný atriðaröð
b
 

Atriðaröð 

Ísland
c
 

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 
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rannsóknarinnar (N22). Það er tilfærsla um tólf sæti miðað við bandaríska röðun atriða 

en ellefu sæti miðað 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 hún væri 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 til að hætta skuli 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 7, 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 úrtakinu. 

 

Tafla 7. Samanburður á þyngdarröðun atriða á undirprófinu Orðskilningur. 

Atriðaröð 

Ísland
a
 

Ný 

atriðaröð
b
 

  
Atriðaröð 

Ísland
a
 

Ný 

atriðaröð
b
 

  
Atriðaröð 

Ísland
a
 

Ný 

atriðaröð
b
 

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 sæti, spönn 1-13 sæti, tíðasta gildi 1 sæti og miðgildi 4 sæti. Atriði sem léttust 
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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. 

 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49

F
jö

ld
i 

st
ig

a 
þ
át

tt
ak

en
d

a 

Númer spurninga 

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 við heildartölu kvarðans var 0,39. 

Mynd 5 sýnir þyngdarröðun undirprófsins Orðskilningur eftir að sjö atriði hafa 

verið tekin út. Tvö atriði skera sig úr (42 og 40) 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 8. 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 8. Þyngdarröðun Litaflata með og án viðbótarstiga. 

Atriðaröð Atriðaröð   Ný Ný 

Bandaríkin Ísland   
þyngdarröð

a
 þyngdarröð

b
 

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 atriði númer sjö sker sig úr vegna fjölda þeirra sem fá þrjú viðbótarstig. 

Endurskoða þarf tímaregluna á því atriði.  
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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 9 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 9. Fjöldi og hlutfall stiga á undirprófinu Litafletir miðað við bandarísk tímamörk. 

              Fjöldi viðbótastiga 

  Röng úrlausn   Rétt úrlausn
a
   1

b
   2

c
   3

d
 

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.) atriðið 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 10 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 10. Samanburður á þyngdarröðun atriða á Líkingum. 

Atriðaröð 

Bandaríkin
a
 

Ný 

atriðaröð
b
 

Atriðaröð 

Ísland
c
 

  
Atriðaröð 

Bandaríkin
a
 

Ný 

atriðaröð
b
 

Atriðaröð 

Ísland
c
 

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 
aÞyngdaröð 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. 
 

 

0

50

100

150

200

250

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

F
jö

ld
i 

st
ig

a 
þ
át

tt
ak

en
d

a 

Númer spurninga 

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 11 eru teknar saman upplýsingar 

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

stöðlunarúrtaki. Í töflu 12 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 þar þyngdarröð flestra atriða 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 11. 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        -             -             -               -             -               -             -             -      

Litafletir
a
 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 12 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 12. 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 

Litafletir
a
        -             -             -               -             -               -             -             -      

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 13 

sýnir helmingunaráreiðanleika úrtaksins, eftir undirprófum og aldursbilum. Í henni sést 

einnig áreiðanleiki í bandarísku stöðlunarúrtaki (tafla 5.1 í bandarískri handbók).  

 

Tafla 13. 
a
Áreiðanleiki undirprófa eftir aldursbilum borið saman við bandarískt stöðlunarúrtak. 

     Rökþrautir     Orðskilningur    Litafletir
a
    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 14 er hleðsla undirprófa á tvo þætti eftir hornskakkan snúning ásamt upplýsingum 

um hve stóran hluta dreifingar breytanna þættirnir skýra (Communalities h
2
). 

 

Tafla 14. Þáttahleðsla og þáttaskýring undirprófa WASI með 

meginásaaðferð. 

  Þáttur   

Undirpróf I II h
2
 

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 15 sýnir hleðslu undirprófa á þættina tvo eftir hornskakkan snúning og 

skýrða dreifingu eftir að úrtaki rannsóknarinnar var skipt í tvo hópa. 
 

Tafla 15. Þáttahleðsla og þáttaskýring undirprófa WASI á hópi 17-39 ára og 40-64 ára. 

Aldur Undirpróf I 

Þáttur 

h
2
 II 

17-39
a
 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 

40-64
b
 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 16 má sjá meðaltöl heildarstiga 

undirprófanna eftir aldursbilum. Eins og sjá má hækka meðaltöl á undirprófunum 

Rökþrautir, Litafletir og Líkingar á fyrstu þremur aldursbilunum en lækka eftir það. Á 

undirprófinu Orðskilningi hækkar meðaltalið með aldri. 

 

Tafla 16. Spönn, meðaltal og staðalfrávik heildartalna undirprófa eftir aldursbili. 

    Undirpróf 

Aldursbil   Rökþrautir Orðskilningur Litafletir
a
 Litafletir

b
 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 viðbótastigum, bLitafletir án viðbótastiga.        
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Þátttakendum 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 17 sýnir fylgni aldurs við heildartölu undirprófa. 

 
 

Tafla 17. 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 stiga var ekki 

einsleit, heldur neikvætt skekkt. Í einu hólfi Rökþrauta var staðalfrávik meira en tvöfalt 

það lægsta og próf Levenes er marktækt fyrir undirprófið Rökþrautir. Í viðauka E, töflu 

E.1 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 18 eru upplýsingar um marktækan mun á 

frammistöðu eftir aldursbilum.  

 

Tafla 18. 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 19 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 19. Meðaltal og staðalfrávik heildarstiga á undirprófum WASI eftir kyni. 

  Rökþrautir  Orðskilningur  Litafletir
a
  Litafletir

b
  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; 

b
Litafletir án viðbótastiga.        

 

 Tafla 20 sýnir meðaltal og staðalfrávik heildarstiga undirprófa þátttakenda eftir 

menntunarstigi þeirra.  
 

Tafla 20. Meðaltal og staðalfrávik heildarstiga undirprófa WASI eftir menntun. 

    Rökþrautir   Orðskilningur   Litafletir
a
 

 

  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 þátttakenda.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 21 

sýnir niðurstöðu marghliða samanburðar undirprófa WASI eftir menntunarstigi. 
 

Tafla 21. 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 marktækt betri á öllum undirprófum WASI 

en þátttakenda með aðra menntun. 
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Meðaltal og staðalfrávik eftir menntun og aldri eru í töflu 22. 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 22. 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 

Litafletir
a
 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 viðbótastigum.   
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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 23 

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 23. Meðaltal og staðalfrávik T-gilda í íslensku úrtaki með bandarískum viðmiðum. 

    T-gildi   T-gildi   

Aldursbil   Rökþrautir Litafletir Verklegur þáttur Orðskilningur Líkingar Mállegur 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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Samkvæmni matsmanna á undirprófinu Orðskilningur 

Í töflu 24 kemur fram meðaltal og staðalfrávik á summu stiga hjá hverjum matsmanni 

fyrir undirprófið Orðskilning. Áreiðanleiki var reiknaður með intraclass correlation 

coefficient og er samkvæmi matsmanna 0,97 sem telst gott.  

 

Tafla 24. Samkvæmni matsmanna á Orðskilningi. Meðaltal og staðalfrávik heildarstiga. 

     Matsm. 1     Matsm. 2    Matsm. 3    Matsm. 4  

 Undirpróf   fjöldi úrlausna  M  sf   M  sf   M  sf   M  sf 

 Orðskilningur                 21      63,62 9,7   58,4 9,5   62,3 10,4   58,8 10,1 
 

 

Í töflu 25 á næstu síðu eru upplýsingar um samkvæmni matsmanna fyrir hvert 

atriði undirprófsins fyrir sig. Fjórum fyrstu atriðum undirprófsins er sleppt þar sem þau 

voru ekki lögð fyrir. Atriðin eru birt í töflunni í fyrirlagnarröð samkvæmt íslenskri 

handbók. Úrlausnirnar sem voru metnar eru ekki úr fyrirlögn WASI  af landsbyggðinni.   

Sjá má athugasemdir við atriði sem lagt var til að yrði sleppt hér að ofan ásamt 

athugasemdum um hvaða atriðum var bætt inn við staðfærslu hérlendis. Áberandi er að 

atriðin sem tekin voru út við gagnavinnslu í úrtakinu hér á undan, eru öll af líkum stað í 

atriðasafninu (sjá atriði 12 til 24). Atriðum sem bætt var við listann eru flest í seinni 

helming fyrirlagnar og þyngri. Mögulegt er að þessi breyting hafi veikt þáttabyggingu 

atriða í úrtakinu. Auk þess getur þetta skýrt lægri T-gildi þegar heildarstigum 

undirprófsins var breytt miðað við bandarísk norm.  

Í töflunni er einnig skýrt frá leiðréttri fylgni atriðis við heildartölu kvarðans. 

Atriði sem hafa lægri fylgni en 0,20 eru samtals níu.  

Þegar áreiðanleiki matsmanna er skoðaður niður á hvert atriði fyrir sig sést að 40 

af 45 atriðum hafa hærri fylgni (ICC1,2) en 0,70. Sem telst gott.   

Taflan sýnir einnig hversu oft allir matsmenn mátu tiltekið atriði af úrlausnunum 

nákvæmlega eins. Athyglisvert er að skoða fjölda skipta sem matsmenn voru sammála 

samanborið við áreiðanleikastuðulinn. Til dæmis hefur atriði A40 áreiðanleikastuðul upp 

á 0,58 og matsmenn voru algjörlega sammála í 15 skipti af 21. Áreiðanleiki atriðis A43 

er 0,59 en matsmenn eru aðeins í þrjú skipti nákvæmlega sammála um stigagjöf. Þessar 

upplýsingar geta gefið vísbendingar um hvort tilefni sé til að endurskoða matsreglur 

einhverra atriða undirprófsins.   
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Tafla 25. Meðaltal, áreiðanleiki og fjöldi skipta þar sem algjört samkomulag var í mati fyrir 

hvert atriði undirprófsins Orðskilningur.  

Atriði M rix ICC1,2 fjöldi eins
a
 

A5 1,90          0,26           0,81      18 

A6 [nýtt atriði] 1,90          0,15           0,93      20 

A7 [nýtt atriði] 1,65          0,27           0,66      6 

A8 1,71          0,40           0,96      19 

A9 1,71          0,21           0,82      14 

A10 1,56          0,26           0,66      6 

A11 1,67          0,36           0,83      14 

A12 [tekið út í gagnavinnslu] 1,40          0,38           0,83      13 

A13 1,53          0,40           0,79      8 

A14 [tekið út í gagnavinnslu] 1,42          0,46           0,85      10 

A15 [nýtt atriði] [tekið út í gagnav.] 1,27          0,12           0,86      14 

A16 1,81          0,34           0,91      16 

A17 1,72          0,39           0,78      11 

A18 [tekið út í gagnavinnslu] 1,60          0,08           0,71      10 

A19 [tekið út í gagnavinnslu] 1,61          0,21           0,77      10 

A20 1,03          0,58           0,80      4 

A21[tekið út í gagnavinnslu] 1,80          0,57           0,96      20 

A22 1,99          0,09           n/a      20 

A23 1,70          0,07           0,88      14 

A24 [svipuð merking og #32] [tekið út] 1,26          0,52           0,84      7 

A25 1,48          0,64           0,96      16 

A26 1,44          0,45           0,88      12 

A27 1,50          0,24           0,83      11 

A28 1,25          0,35           0,92      13 

A29 1,50          0,14           0,78      9 

A30 1,76          0,50           0,87      13 

A31 1,22          0,33           1,00      21 

A32 [svipuð merking og #24] 1,63          0,18           0,57      9 

A33 [nýtt atriði] 1,57          0,43           0,82      7 

A34 1,48          0,22           0,94      14 

A35 [nýtt atriði] 0,94          0,24           0,98      16 

A36 1,45          0,35           0,89      9 

A37 [nýtt atriði] 1,86          0,57           0,97      19 

A38 1,08          0,50           0,94      11 

A39 [nýtt atriði] 1,31          0,26           0,78      6 

A40 1,07          0,31           0,58      15 

A41 1,69          0,05           0,72      10 

A42 0,98          0,26           0,86      17 

A43 0,82          0,33           0,59      3 

A44 [nýtt atriði] 1,17          0,13           0,78      5 

A45 0,48          0,25           0,89      11 

A46 1,02          0,02           0,91      8 

A47 0,80          0,33           0,89      10 

A48 [nýtt atriði] 0,05          0,23           0,83      20 

A49 [nýtt atriði] 0,28          0,23           0,91      17 

Athugasemd: M= meðaltal atriðis; rix = leiðrétt fylgni atriðis við heildartölu; ICC1,2 = intra class 

correlation; n/a =  ekki hægt að reikna stuðul þar sem aðeins eitt svar víkur frá öðrum;  
a
Fjöldi úrlausna 

sem matsmenn mátu allir eins (af 21 úrlausn). 
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Umræða 

Helstu niðurstöður eru að í úrtakinu komu fram tveir þættir, verklegur og munnlegur. 

Almennt er þyngd atriða allra undirprófa þannig að þau þyngjast eftir að líður á fyrirlögn 

prófsins. Áreiðanleiki undirprófa er lægri en gerist í bandarísku stöðlunarúrtaki en er 

viðunandi eða góður fyrir flest aldursbil á öllum undirprófum. Dreifing heildarstiga í 

úrtakinu er normaldreifð fyrir öll undirprófin nema Rökþrautir, sem er lítillega neikvætt 

skekkt.  

Frammistaða á Orðskilningi verður betri eftir því sem fólk eldist en lakari með 

auknum aldri á Rökþrautum og Litaflötum. Ekki reyndist munur á frammistöðu á 

undirprófinu Líkingar eftir aldri. Í úrtakinu stóðu háskólamenntaðir sig betur á öllum 

undirprófum en grunnskólamenntaðir og framhalds- eða iðnskólamenntaðir. Ekki 

reyndist munur á frammistöðu karla og kvenna.  

 Helsta framlag rannsóknarinnar er gagnasöfnun á landsbyggðinni vegna 

stöðlunar WASI á Íslandi ásamt athugun á próffræðilegum eiginleikum þess í úrtakinu. 

Að teknu tilliti til gagna sem áður hafði verið safnað, er dreifing á öllum helstu 

bakgrunnsbreytum (kyn, menntun og búseta) í heildar landsbyggðarúrtaki líklega 

nokkuð sambærileg því sem búast má við í þýðinu. Vegna þess að taka þurfti tillit til 

fyrri gagna eru niðurstöður þessarar rannsóknar ekki dæmigerðar fyrir þýðið. Það þýðir 

að ekki er hægt álykta út frá þeim um frammistöðu fólks á landsbyggðinni, almennt.  

 Framkvæmd rannsóknarinnar tókst ágætlega þar sem þátttakendur fengust úr 

landshlutunum sex í samræmi við upplýsingar Hagstofunnar um íbúafjölda, menntun og 

kyn. Vegna hagkvæmnissjónarmiða varð að láta nægja að fara á helstu þéttbýlisstaði 

þeirra landshluta sem fjærst voru Reykjavík. Erfiðast gekk að fá þátttakendur í þrjú 

yngstu aldursbilin. Störf fólks í úrtakinu voru nokkuð sambærileg upplýsingum 

Hagstofunnar um störf fólks á landsbyggðinni. Yngsti þátttakandi var 17 ára og sá elsti 

64 ára. Dreifing aldurs innan aldursbila var nokkuð góð nema fyrir aldursbilin 20-24 ára 

og 25-29 ára. Einnig var fjöldi þátttakandi meiri í elstu þremur aldursbilum en þeim 

yngstu og gerði það tölfræðiúrvinnslu vandasama.  
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Fyrirlögn prófsins tók að meðaltali um 45-50 mínútur sem er lengri tími en þær 

30 mínútur sem gefið er upp í bandarískri handbók WASI. Þetta er í samræmi við 

niðurstöður Atla, Auðar og Báru við gagnasöfnun á höfuðborgarsvæðinu og 

gagnasöfnun Önnu Sigríðar á Norðurlandi (Anna Sigríður Jökulsdóttir, 2010; Atli Viðar 

Bragason, 2009; Auður Erla Gunnarsdóttir, 2009; Bára Kolbrún Gylfadóttir, 2009). 

Ástæða lengri fyrirlagnartíma er líklegast sjö viðbótaratriði í undirprófi Orðskilnings 

ásamt rýmri stoppreglum. Auk þess voru svör próftakenda skráð nákvæmlega niður til 

að hægt væri að færa þau í gagnabanka prófsins.  

 Atriðagreining á þyngd atriða sýndi að heilt á litið er þyngdarröðun eins og hún 

er í fyrirlagnarröð, nokkuð rétt. Fá atriði færast um mörg sæti í einu og önnur atriði 

færast oft sem afleiðing af því. Miðað við þetta úrtak mætti stytta stoppreglu 

undirprófsins Orðskilningur niður í fimm núll stig í röð. Stoppreglu Líkinga væri hægt 

að stytta í fjögur núll stig í röð. Hæfilegt er að miða stoppreglu Rökþrauta við fimm röng 

svör í röð. Niðurstöður miðað við þetta úrtak benda til að endurskoða þurfi reglur um 

viðbótarstig vegna skjótrar úrlausnar verkefna á Litaflötum og helst ætti að skoða atriði 

númer sjö.  

 Tillögur að því hvernig mætti stytta undirprófið Orðskilning eru eftir á að hyggja 

ekki nógu góðar. Þyngd atriða var ekki skoðuð fyrir hvert aldursbil og vegna ójafns 

fjölda í hverju aldursbili er hætta á að atriði sem tekin voru út, hafi haft meiri áhrif á 

heildartölur þeirra sem yngri eru.  

Þrjú þeirra orða sem látin voru falla niður við gagnavinnsluna (12, 14 og 19) 

höfðu fleiri en eina merkingu. Var ályktað að fleiri en ein merking krefðist ítarlegri 

matsreglna og því væri atriðið ekki nógu gott þar sem margar merkingar gefa fleiri 

möguleika á svari. Þegar gögn fengust um samkvæmi matsmanna kom í ljós að þar var 

fylgni tveggja atriða (12 og 14) við heildartölu kvarða yfir 0,30 en lægri á atriði 19. 

Áreiðanleikastuðlar þessara orða voru frá því að vera 0,77 til þess að vera 0,85. 

Matsmenn voru algjörlega sammála um mat á úrlausnum í yfir 50% tilvika.  

 Þar sem tvö orð listans vísa til skyldra hugsmíða var ákveðið að taka annað þeirra 

(atriði 24) út vegna þess að myndræn greining styddi að það greindi verr milli 

þátttakenda. Miðað við niðurstöður um samkvæmni matsmanna hefði frekar átt að taka 

út atriði 32. Atriði 24 hafði hærri fylgni við heildartölu kvarðans sem og hærri 

áreiðanleika í mati (0,57).  
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 Að lokum voru þrjú atriði (15, 18 og 21) tekin út þar sem ráða má merkingu 

þeirra af orðinu sjálfu. Í úrtaki af landsbyggðinni var leiðrétt fylgni tveggja þeirra við 

heildartölu kvarðans undir 0,3 og það sama átti við um atriðasafn sem matsmenn fengu. 

Atriði 21 hefur góða fylgni við heildartölu og háan áreiðanleika. Þyngd atriðisins er ekki 

mikil þar sem flestir fá tvö stig, en örfáir núll stig. Miðað við þyngd atriða 15 og 18, 

áreiðanleika í mati og fylgni við heildartöluna ætti að vera hægt að taka annað þeirra eða 

bæði út.  

 Þyngd allra orðanna sem felld voru niður var nokkuð áþekk sem getur valdið því 

að of stórt skarð myndaðist um miðbik listans og það hafi síðan skekkt alla 

tölfræðiúrvinnslu eftir það. Fyrirlögn undirprófsins Orðskilningur er tímafrek og það 

liggur fyrir að fækka þurfi atriðum undirprófsins. Það má þó ekki gera nema að vel 

athuguðu máli. Byggja þarf ákvörðunina alfarið á próffræðilegum eiginleikum atriðanna. 

Áhugavert er að sjá að ef atriðunum væri fækkað eftir tillögu í gagnavinnslu þá hefðu 

níu þeirra atriða sem eftir stæðu verið ný í atriðasafnið miðað við bandaríska útgáfu 

WASI og nokkur hluti þeirra staðfærður. Atriðum sem bætt hefur verið inn í undirprófið 

raðast flest seinna í fyrirlagnarröð og eru því þyngri. Þetta lýsir vandanum í hnotskurn. 

Það er ekki hægt að flytja sálfræðilegt próf milli menningarsvæða með því að þýða það 

og nota erlend viðmið, ef eiginleikinn sem mæla á er háður úrtaki. Það verður að þýða, 

staðfæra og staðla prófið þar sem á að nota það.  
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Viðauki A 

Í þessum viðauka eru upplýsingar um bakgrunnsbreytur heildar stöðlunarúrtaks 

landsbyggðarinnar fyriri íslenska gerða WASI. Tafla 1 sýnir fjölda og hlutfall 

þátttakenda í stöðlunarúrtaki WASI niður á aldursbil.  

 

Tafla A.1. 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 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.2. 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   
a
Fjórir þátttakendur sem ekki voru hafðir með í gagnavinnslu eru hluti af þessum fjölda. 

 

 
 

Tafla A.3. Fjöldi og hlutfall þátttakenda í stöðlunarúrtaki WASI á landsbyggðinni og íbúa 

landshluta miðað við 17-64 ára Íslendinga (N=369)
a
. 

 Landshluti   Þátttakendur   Hlutfall  Íbúafjöldi
b
  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 
a
Fjórir þátttakendur sem voru ekki hafðir með í gagnavinnslu eru hluti af þessum fjölda;  

b
Upplýsingar um íbúafjölda miðast við Hagtíðindi Hagstofu Íslands 2012. 

 
 
 

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 
a
Fjórir þátttakendur sem ekki voru hafðir með í gagnavinnslu eru hluti af þessum fjölda; 

b
Hlutfallsleg skipting úrtaks 

eftir aldursbili og menntun; 
c
Hlutfall 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 Skarphéðindótttur 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 ☐ 
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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 

 
 


