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Útdráttur 

 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að undirbúa stöðlun stuttu útgáfu greindarprófs 

Wechslers (WASI) fyrir fullorðna á Íslandi og kanna próffræðilega eiginleika þess hér á 

landi. Prófið var lagt fyrir 241 einstakling á aldrinum 17-64 ára sem voru valdir með 

hentugleika í lagskiptu kvótaúrtaki sem skiptist eftir búsetu, kyni, aldri og menntun. Helstu 

niðurstöður voru að prófið hafði sömu þáttabyggingu í íslensku úrtaki og í bandarískri 

útgáfu. Þyngdarröð atriða þriggja undirprófa breyttist talsvert miðað við bandaríska útgáfu 

prófsins. Þyngdarröð 80% atriða breyttist í Rökþrautum, 46% í Líkingum og 30% í 

Litaflötum. Samanborið við fyrirlagnarröð í íslenskri handbók breyttist þyngdarröð atriða í 

Rökþrautum, Orðskilningi og Líkingum einnig mikið. Almennt var áreiðanleiki allra 

undirprófa lægri en í Bandaríkjunum. Helmingunaráreiðanleiki var góður á undirprófinu 

Orðskilningur og nálægt því að vera viðunandi á Rökþrautum en var lægri á Litaflötum og 

Líkingum. Samkvæmni í mati fjögurra matsmanna á undirprófinu Líkingar var mjög góð og 

sambærileg áreiðanleika í upprunalegri útgáfu prófsins. Það bendir til þess að fyrirlögn og 

fyrirgjöf sé stöðug og áreiðanleg. Niðurstöður benda til að stoppreglur í bandarískri handbók 

eigi við í þremur undirprófum en herða þurfi stoppreglu á Orðskilningi og endurmeta reglur 

um viðbótarstig á Litaflötum.  Almennt eru sömu aldursbil viðeigandi hér á landi og í 

upprunalandi prófsins. Sjá mátti áhrif menntunar á frammistöðu þátttakenda en ekki kom 

fram munur eftir kyni. Þegar bandarísk norm voru notuð til að túlka niðurstöður ofmat 

prófið verklega greind en vanmat munnlega greind próftaka. Niðurstöður rannsóknarinnar 

benda til að próffræðilegir eiginleikar WASI séu almennt ásættanlegir og að prófið uppfylli 

skilyrði til stöðlunar hér á landi. 
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Abstract 

 

To prepare the standardization of the Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence (WASI) 

for adults in Iceland we investigated its psychometric properties. The WASI was 

administered to a stratified quota sample of 241 indviduals aged 17–64 years, stratified by 

residence, sex, age and education. Results show the same factor structure in the Icelandic 

sample as in the US sample. Item difficulty on three subtests differes substantially from that 

of the US version. The item difficulty is different in 80% of items in Matrix reasoning, 46% 

in Similarities and 30% in Block design. Item difficulty in this sample is also substantially 

different in the subtests Matrix reasoning, Vocabulary and Similarities compared with the 

order of items in the Icelandic handbook. The reliability of all four subtests is lower than in 

the US standardization sample. The split-half reliability of the Vocabulary subtest is good, 

satisfactory for the Matrix reasoning, and lower for Block design and Similarities. Interrater 

reliability of the Similarities subtest is good and compatible with the US version, indicating 

that the rules of scoring and administration are objective and reliable. The results show that 

the rules of discontinuation of the US version apply to three of the subtests in the Icelandic 

sample. However, the discontinue rules of the Vocabulary subtest and scoring rules of 

Block design need reevaluation. The age ranges used in the US version apply to the 

Icelandic sample. Education effects participants performance, however, sex has no effect. 

With the US norms the test overestimates participants Performance intelligence and 

underestimates their Verbal intelligence. This study shows that the psychometric properties 

of WASI are acceptable in Iceland and therefore fulfil the psychometric requirements for 

standardization.  
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Inngangur 

Þýðing, staðfærsla og stöðlun sálfræðilegra prófa 

Flest sálfræðileg próf sem eru í notkun á Íslandi eru búin til í öðrum löndum og er notkun 

þýddra en óstaðlaðra prófa algeng í klínísku starfi hér á landi. Þegar tekin er ákvörðun um 

hvort þýða og staðfæra eigi erlent próf er mikilvægt að ganga úr skugga um að það hafi 

viðunandi próffræðilega eiginleika í upprunalandi (Einar Guðmundsson, 2005-2006).   

Algengt er að áreiðanleiki og réttmæti prófs lækki þegar það er þýtt yfir á nýtt tungumál. Því 

er mikilvægt skoða próffræðilega eiginleika þess í heimalandi þess áður en hafist er handa 

við að þýða það og staðfæra í nýjum heimkynnum. Afla þarf upplýsinga um áreiðanleika 

undirprófa og heildartalna ásamt mismunandi tegunda réttmætis. Einnig þurfa að liggja fyrir 

upplýsingar um gólf og rjáfur á normum, breidd aldursbila, gæði stöðlunarúrtaks, sérkenni 

þýðis og eiginleika mælitalna (Einar Guðmundsson, 2005-2006; Sigurgrímur Skúlason, 

2005).  

 Þýðing sálfræðilegra prófa er ólík þýðingu annars texta að því leyti að markmið 

hennar er ekki að koma texta orðrétt til skila heldur að unnt sé að afla sömu upplýsinga með 

mælitækinu í nýju landi (Sigurgrímur Skúlason, 2005). Ýmsar kerfisbundnar skekkjur geta 

komið fram þegar próf eru þýdd milli landa. Menningarbundnar skekkjur tengdar þeim 

hugsmíðum sem prófum er ætlað að meta koma fram þegar skilgreining þeirra er bundin af 

sérkennum menningar í upprunalandi. Hugsmíðin hefur þá ólíka merkingu milli 

menningarsvæða. Einnig getur verið munur á því hvaða hegðun er lýsandi fyrir hugtakið í 

hvoru landi. Dæmi um það væri að á Vesturlöndum og Asíu er ólík hegðun sem afmarkar og 

lýsir hvað felst í því að sýna foreldrum sínum virðingu (Einar Guðmundsson 2005-2006; 

Van de Vijar og Hambleton, 1996). Önnur skekkja sem komið getur fram tengist hverju 

atriði fyrir sig. Í þeim tilfellum þegar atriði eru illa þýdd, illa orðuð eða óviðeigandi í 

menningu þýðingarlands, hafa þau aðra eiginleika í nýjum heimkynnum en í upprunalandi. 

Hannaðar hafa verið tölfræðiaðferðir til þess að greina og leiðrétta fyrir þessar skekkjur 

(Van de Vijar og Hambleton, 1996). Einnig geta komið fram skekkjur vegna þátta sem 

tengjast fyrirlögn prófs. Kunnugleiki prófgagna, fyrirmæla eða svarmöguleika, auk sérkenna 

í aðstæðum eða aðferðum við fyrirlögn prófs eru allt dæmi um þætti sem skekkt geta próf og 

takmarkað réttmæti niðurstaðna þess. Þetta má meta með því að forprófa mælitækið á litlum 

hópi þátttakenda og leiðrétta með því að laga fyrirmæli og reglur um fyrirlögn að nýjum 
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heimkynnum (Einar Guðmundsson, 2005-2006; International Test Commission, 2010; Van 

de Vijar og Hambleton, 1996).  

 Mikilvægt er að þýðendur hafi gott vald á tungumáli heimalands prófs, ásamt 

haldgóðri þekkingu á menningu beggja samfélaga. Einnig þurfa þýðendur að hafa 

fagþekkingu og sérþekkingu á þeirri hugsmíð sem prófið mælir (Einar Guðmundsson, 2005-

2006; Sigurgrímur Skúlason, 2005). Alla jafna hafa verið notaðar tvær aðferðir við þýðingu 

og staðfærslu prófa. Þegar próf er þýtt og bakþýtt er verkið unnið í tveimur skrefum af 

tveimur óháðum þýðendum. Fyrst er prófið þýtt á tungumál þýðingarlands og svo aftur á 

upprunalegt tungumál. Þýðingarnar eru svo bornar saman til að meta hvernig til hefur tekist. 

Hin aðferðin felst í því að búin er til útgáfa prófsins á grundvelli tveggja eða fleiri 

sjálfstæðra þýðinga sem óháður sérfróður aðili metur svo í framhaldinu (Einar 

Guðmundsson, 2005-2006).  

 Flest sálfræðileg próf þarf að staðfæra þegar þau hafa verið þýdd. Í því felst að atriði 

eru löguð að nýjum heimkynnum, án þess að próffræðilegir eiginleikar þeirra glatist. Í 

sumum tilfellum þarf að fella einhver atriði út eða bæta nýjum við. Skilvirkast er að þeir 

sem koma að samningu nýrra atriða hafi sérþekkingu á innihaldi prófsins, þeirri hugsmíð 

sem því er ætlað að mæla og samningu matstækja (Einar Guðmundsson, 2005-2006; 

Sigurgrímur Skúlason, 2005). 

 Svo að þýdd útgáfa prófs jafngildi upprunalegri útgáfu þess þarf fullgild stöðlun að 

fara fram í nýjum heimkynnum. Stöðlun prófs felst í markvissri vinnu sem miðar öll að því 

að innihald prófs, matsreglur og reglur um fyrirlögn séu í föstum skorðum og að útbúin eru 

norm til túlkunar niðurstaðna. Áður en því marki er náð þarf að gera forprófanir á þýðingu 

prófsins, greina eiginleika atriða og meta áreiðanleika og réttmæti þess. Að endingu er 

gögnum safnað í úrtaki sem speglar sérkenni þýðisins og norm útbúin fyrir túlkun 

prófniðurstaðna (Einar Guðmundsson, 2005-2006). 

 

Greindarpróf fyrir fullorðna 

Upphaf nútíma greindarprófa er yfirleitt rakið til fyrstu útgáfu Binet-Simone 

greindarprófsins í Frakklandi árið 1905 (Cohen og Swerdlik, 2005). Alfred Binet og 

Theodore Simone hönnuðu prófið fyrir tilstuðlan menntayfirvalda í þeim tilgangi að hægt 

væri með áreiðanlegum og réttmætum hætti að finna þá nemendur sem þyrftu á sérkennslu 
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að halda (Mackintoch, 1998). Prófið fékk fljótlega mikla útbreiðslu og var þýtt og staðfært 

til annarra landa. Árið 1916 gaf Lewis Terman svo út bandaríska gerð prófsins sem er fyrsta 

greindarprófið sem hannað var fyrir fullorðna og undanfari þess sem í dag er Stanford-Binet 

greindarprófið (Boake, 2002). Margir efuðust um réttmæti prófanna þar sem þau legðu of 

ríka áherslu á mállega færni og menningarbundna þætti (Boake, 2002). Því voru hönnuð 

próf sem samanstóðu aðeins af óyrtum verkefnum. Beta próf bandaríska hersins, sem var 

hóppróf og notað fyrir fólk með takmarkaða lestargetu, er dæmi um þannig próf (Boake, 

2002; Mackintoch, 1998). Seinna voru hliðstæð og viðameiri ómálleg próf hönnuð.  

 Greindarpróf Ravens sem kom fyrst út árið 1936 er óyrt og myndrænt próf sem 

hentar bæði fyrir einstaklings- og hópfyrirlögn. Fyrsta útgáfa prófsins, Standard Progressive 

Matrices, var hönnað bæði fyrir börn og fullorðna. Þegar í ljós kom að prófið greindi illa á 

milli getumeiri próftaka var gefin út erfiðari gerð þess, Advanced Progressive Matrices, sem 

var hönnuð fyrir getumeiri unglinga og fullorðna. Prófið samanstendur af 48 myndum af 

mynstrum sem hluta vantar í og á próftaki að velja þann hluta sem vantar úr nokkrum 

mögulegum svörum. Orðapróf Ravens (Mill Hill Vocabulary Scale) hefur einnig verið 

aðlagað fullorðnum. Prófið veitir mat á áunninni mállegri þekkingu og felast verkefni 

próftaka bæði í að skýra merkingu hugtaka í opnum spurningum og að velja samheiti orða af 

lista (Mackintoch, 1998; Raven, 2000). Við hönnun prófanna byggði Raven á 

greindarkenningu Charles Spearmans frá árinu 1927. Samkvæmt kenningunni afmarkast 

greind af tveimur meginþáttum. Annarsvegar almennum greindarþætti (g), sem er sá þáttur 

greindar sem öll frammistaða hvílir að einhverju leyti á og hinsvegar sértækum 

hæfnisþáttum (s), sem eru þeir þættir greindar sem reynir sérstaklega á í hverju verkefni. 

Hugmynd Ravens var að hanna próf sem veitti mat á almennum greindarþætti með 

verkefnum sem reyndu á hæfileikann til að leiða út reglu sem tengir eitthvað tvennt saman 

(Mackintoch, 1998).   

 Fleiri sambærileg próf hafa verið hönnuð séstaklega fyrir börn, unglinga og 

fullorðna með takmarkaða mállega færni. Eitt þeirra er CTONI (Comprehensive test of 

nonverbal intelligence) sem er fyrir próftaka á aldursbilinu 6 til 89 ára. Öll verkefni prófsins 

eru óyrt og myndræn og svarar próftaki með bendingum. Í prófinu reynir hvorki á lestur, tal, 

ritun né hlustun. Það hentar því vel fólki með skerta mállega hæfni (Sattler, 2001; Sparrow 

og Davis, 2000).  
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 Sum greindarpróf fullorðinna eru hönnuð að fyrirmynd eldri prófa fyrir börn og 

unglinga og hafa hliðstæð en sjálfstæð verkefni sem löguð hafa verið að getu fullorðinna. 

Greindarpróf Kaufman fyrir unglinga og fullorðna (Kaufman Adolencent and Adult 

Intelligence Test: KAIT) kom út árið 1993, áratug eftir útgáfu greindarprófs höfunda fyrir 

börn, (Kaufman Assessment Battery for Children: K-ABC ). Prófið var hannað fyrir 

einstaklinga á aldrinum 11 til 85 ára og hefur bæði yrt og óyrt verkefni. Hönnun prófsins 

byggðu höfundar á kenningu Horn og Cattell um að greind falli á tvö breið hæfnissvið og 

draga hlutar prófsins nöfn sín af þeim. Annarsvegar er prófhlutinn Eðlisgreind (e. fluid 

intelligence) sem metur hæfni próftaka til að beita röksemdafærslu við lausn verkefna og 

hinvegar Reynslugreind (e. crystallized intelligence) sem metur hæfnina til að beita 

áunninni þekkingu við lausn nýrra verkefna. Þar að auki hefur prófið hluta sem metur 

seinkað heyrnrænt og sjónrænt minni. Reiknaðar eru heildartölur fyrir hvorn prófhluta fyrir 

sig og prófið í heild (Sparrow og Davis, 2000). Bent hefur verið á að lítið er vitað um 

eiginleika prófsins í úrtaki getuminni einstaklinga (Sattler, 2001). 

 Einnig eru til greindarpróf fyrir fullorðna sem eru hluti af viðamiklum prófasöfnum 

sem hönnuð hafa verið sérstaklega fyrir börn, unglinga og fullorðna. Prófasafn Woodcock-

Johnson samanstendur af kunnáttuprófi (e. achievement test) og hæfnisprófi (e. cognitve 

ability test) sem hafa sameiginleg norm. Prófasafnið var hannað fyrir próftaka á aldrinum 2 

til 95 ára og veitir mat á almennri vitsmunagetu, sértækari þáttum greindar, kunnáttu 

próftaka, námshæfni og mállegri færni (Cohen og Swerdlik, 2005). Hönnun þriðju og 

nýjustu útgáfu prófasafnsins (WJ-III) byggist á sameinaðri greindarkenningu Carroll, Horn 

og Cattell. Hæfnispróf safnsins (WJ-III-COG) samanstendur af 20 undirprófum sem veita 

mat á almennri vitsmunafærni og falla mælingarnar undir sjö breiðu vitsmunasviða 

kenningar Carroll, Horn og Cattell. Sviðin eru: Reynslugreind (Gc), Langminni (Glr), 

Sjónúrvinnsla (Gv), Hljóðúrvinnsla (Ga), Eðlisgreind (Gf), Vinnsluhraði (Gs) og 

Stundarminni (Gsm). Sérstakan hugbúnað þarf til að skora prófið og túlka þversnið þess sem 

veitir mat á styrkleikum og veikleikum próftaka (Cohen og Swerdlik, 2005; Sattler, 2001). 

 Greindarpróf Stanford-Binet er nú í sinni fimmtu útgáfu (SB-5). Prófið hefur tíu 

undirpróf sem samanstanda af yrtum og óyrtum verkefnum og var hannað fyrir próftaka á 

aldursbilinu 2-85 ára. Frá fyrstu útgáfu hefur prófið verið gagnrýnt fyrir að efnistök þess 

einskorðis við málleg verkefni og mat á þeim þáttum greindar sem háðastir eru menningu 
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próftaka (Cohen og Swerdlik, 2005). Við endurbætur prófsins var leitast við að jafna hlutfall 

yrtra og óyrtra verkefna og atriði samin með hliðsjón af sameinaðri kenningu Carroll, Horn 

og Cattell og falla verkefni prófsins undir fimm af breiðum vitsmunasiðum kenningarinnar: 

Eðlisgreind (Gf), Magnbundin þekking (Gq), Reynslugreind (Gc), Stundarminni (Gsm) og 

Sjónúrvinnslu (Gv). Reiknaðar eru greindartölur fyrir munnlegan og verklegan prófhluta 

ásamt heildartölu greindar (Sattler, 2001). 

 
Greindarpróf Wechslers fyrir fullorðna 

Greindarpróf Davids Wechslers hafa um langt skeið verið mest notuðu greindarpróf á 

Vesturlöndum (Camara, Natan og Puente, 2000; Groth-Marnat, 2009). Útbreiðsla prófanna 

skýrist fyrst og fremst af góðum próffræðilegum eiginleikum þeirra og að við fyrirlögn 

prófanna fást ýmsar upplýsingar um próftaka sem eru mikilvægar fyrir túlkun 

prófniðurstaðna, til dæmis hversu áhugasamur eða kvíðinn próftaki er við fyrirlögn og 

hvernig hann ber sig að við lausn verkefna (Groth – Marnat, 2009).  

 Fyrsta greindarpróf Wechslers, Wechsler-Bellevue Intelligence Scale Form I, kom út  

árið 1939 og var bæði ætlað börnum og fullorðnum. Hönnun prófsins byggði Wechsler á 

skilgreiningu sinni á greind, sem almennri getu manneskjunnar til að hegða sér á markvissan 

hátt, hugsa rökrétt og að fást við umhverfi sitt með árangursríkum hætti (Wechsler, 1999). 

Wechsler var þeirrar skoðunar að greind fólks væri samsett úr ólíkum þáttum sem hægt væri 

að einangra, skilgreina og mæla. Undirpróf og einstök verkefni prófsins sótti hann í önnur 

áður útgefin greindarpróf, meðal annars í endurútgáfu Stanford-Binet prófsins frá árinu 

1937 og Alpha og Beta próf bandaríska hersins (Boake, 2002). Fyrir útgáfu Wechsler-

Bellevue prófsins hafði tíðkast að reikna aðeins eina heildartölu á greindarprófum. 

Nýbreytni prófs Wechslers fólst meðal annars í því að prófinu var skipt í verklegan og 

munnlegan hluta, þversnið fékkst af niðurstöðu undirprófa auk þess sem reiknuð var 

greindartala fyrir hvorn prófhluta og heildartala greindar (Einar Guðmundsson, 2008). 

 Ýmsar takmarkanir voru á Wechslers-Bellevu prófinu. Gallar voru á normum og 

takmarkanir á próffræðilegum eiginleikum. Því var prófið endurbætt og endurútgefið árið 

1955 sem WAIS (Wechsler Adult Intelligence Scale) og þá aðeins ætlað fullorðnum á 

aldrinum 16 til 64. Prófið hefur verið endurbætt nokkrum sinnum síðan. Árið 1981 var 

WAIS-R gefið út. Sú útgáfa samanstendur af sex munnlegum og fimm verklegum 
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undirprófum og er fyrir próftaka á aldursbilinu 16 til 78 ára. Eftir allnokkrar endurbætur 

kom svo staðgengill þess WAIS-III út árið 1997. Við endurútgáfu var aldursbil prófsins  

rýmkað í 16 til 89 ára. Helstu breytingar á prófinu sjálfu voru að þrjú ný undirpróf bættust 

við þau sem fyrir voru í WAIS-R. Eins og á forverum prófsins voru reiknaðar greindartölur 

verklegs og munnlegs prófhluta auk heildartölu greindar. Nýjung prófsins fólst aftur á móti í 

möguleikanum á að reikna mælitölur þátta. Möguleikinn á að bera mælitölur þátta saman 

jók notagildi prófsins, því að þannig fást sértækari og nákvæmari upplýsingar um afmarkaða 

þætti greindar (Groth-Marnat, 2009).  

 Nýjasta útgáfa greindarprófs Wechslers fyrir fullorðna er WAIS-IV sem kom út árið 

2008. Við endurútgáfu prófsins voru ýmsar endurbætur gerðar á mælifræðilegum 

eiginleikum þess og hámarksaldur próftaka hækkaður um eitt ár. Prófið var jafnframt 

staðlað með minnisprófi Wechslers, (Wechsler memory Scale-Fourth Edition: WMS-IV) og 

kunnáttuprófi Wechslers, (Wechsler Individual Achivement Test-II: WIAT). Markverðasta 

breytingin sem gerð var við endurútgáfu prófsins er að ekki eru lengur reiknaðar og bornar 

saman greindartölur fyrir munnlegan og verklegan prófhluta. Þess í stað eru reiknaðar 

mælitölur þátta sem túlkun prófsins hvílir á. Það eru mælitölur: Orðskilnings, 

Vinnsluminnis, Óyrtrar rökhugsunar og Úrvinnsluhraða. Þessar breytingar voru gerðar þar 

sem greindartölur prófhluta eru ekki hrein mæling á munnlegri og verklegri greind, því að 

verkefnin sem prófhlutarnir samanstanda af reyna á margvíslega ólíka hæfni. Til dæmis 

samanstendur munnleg greindartala bæði af mælingu á munnlegri færni og vinnsluminni 

(Groth-Marnat, 2009). Munurinn felst í því að mælitölur þátta endurspegla mælingu á 

afmarkaðri hæfniþáttum en greindartölur verklegs og munnlegs prófhluta gera. Önnur 

breyting frá fyrri útgáfum prófsins er að reiknuð er mælitala Almenns hæfnisþáttar (e. 

General ability index) sem samanstendur aðeins af mælitölum tveggja þátta, Orðskilnings 

og Óyrtrar rökhugsunar. Mælitalan endurspeglar því mat á almennri vitsmunafærni þar sem 

þáttur vinnsluminnis og úrvinnsluhraða er takmarkaður (Groth-Marnat, 2009). 

  Fyrsta stöðlun greindarprófa Wechslers á Íslandi var gerð af Arnóri Hannibalssyni 

(1971) á greindarprófi fyrir börn og unglinga (WISC). Greindarpróf Wechslers handa 

börnum á leik- og grunnskólaaldri (WPPSI-RIS) var svo staðlað hér á landi árið 2003 (Einar 

Guðmundsson, Hólmfríður Ólafsdóttir, 2003) og loks fjórða útgáfa greindarprófs Wechslers 

fyrir börn og unglinga (WISC-IVIS) þremur árum síðar (Einar Guðmundsson, Sigurgrímur 
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Skúlason og Kristbjörg Soffía Salvarsdóttir, 2006). Greindarpróf Wechslers hafa verið mest 

notuð greindarprófa á Íslandi allt frá fyrstu útgáfu WISC hér á landi (Einar Guðmundsson, 

2008). Fram til þessa hefur aftur á móti ekkert greindarprófa Wechslers fyrir fullorðna verið 

staðlað hér á landi. 

 

Greindarkenningar og greindarpróf Wechslers 

Því hefur verið haldið fram að með innleiðingu nýrra tölfræðiaðferða og hugmyda um 

hvernig afmarka, flokka og skilgreina mætti ólíka þætti greindar hafi Charles Spearman lagt 

grunninn að raunvísum greindarkenningum (McGrew, 2005). Cattell byggði á hugmynd 

Spearmans um einn almennan greindarþátt (g) en í hugmyndum Cattells, sem hann setti 

fram árið 1941, var greindarþátturinn orðinn að tveimur vitsmunasviðum; Eðlisgreind (Gf) 

og Reynslugreind (Gc). Árið 1966  útfærði Horn svo hugmyndir Cattells þannig að 

vitsmunasviðin voru orðin níu til tíu og undir hvert þeirra féllu afmarkaðir hæfnisþættir. 

Seinna setti Carroll svo fram kenningu um lagskiptingu greindar. Samkvæmt kenningunni 

afmarkast greind af ólíkum hæfnisþáttum sem raðast í þrjú lög (Alfonso, Flanagan og 

Radwan, 2005; McGrew, 2009).   

 Sú kenning sem hingað til hefur verið studd mestum raunvísum gögnum um hvaða 

þættir það eru sem afmarka vitsmunastarf er sameinuð kenning Cattell, Horn og Carroll 

(Alfonso, Flanagan og Radwan, 2005). Kenningin gerir ráð fyrir lagskiptingu greindar og að 

hún afmarkist af mörgum hæfnisþáttum sem falla undir 8-10 almenn breið vitsmunasvið 

(Einar Guðmundsson, 2008). Vitsmunasvið kenningarinnar og lýsing á þeirri hæfni sem 

fellur undir þau er þessi: Eðlisgreind (Gf), er sá þáttur greindar sem er óháður 

menningarlegum áhrifum og vísar til hæfninnar til röksemdafærslu, hugtakamyndunar og 

úrlausnar verkefna með nýjum aðferðum eða nýjum upplýsingum. Reynslugreind (Gc) er sá 

þáttur greindar sem er háður menntun og menningu viðkomandi og vísar til áunninnar 

menningarbundinnar þekkingar og árangursríkrar beitingar hennar. Magnbundin þekking 

(Gq) lýsir sér í hæfninni til að skilja og vinna með magnbundin hugtök. Lestur og ritun 

(Grw) er áunnin þekking og færni í lestri og ritun, bæði grunnfærni (að lesa og rita stök orð) 

og færni í að lesa og rita flóknari frásögn. Stundarminni (Gsm) er hæfnin til að geyma 

upplýsingar í minni og nota innan fárra sekúndna. Sjónúrvinnsla (Gv) er hæfnin til að 

mynda, skynja, greina, samhæfa og vinna með sjónræn áreiti. Hljóðúrvinnsla (Ga) vísar til 
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hæfninnar að greina, samþætta og sundurgreina hljóðræn áreiti. Langminni (Glr) er svo 

hæfnin að geyma og samþætta nýjar upplýsingar í langminni og endurheimta þær úr minni 

viðstöðulaust. Vinnsluhraði (Gs) er hæfnin að vinna verk í huganum viðstöðulaust, einkum 

undir álagi, og halda athygli og einbeitingu á meðan. Loks er vitsmunasviðið 

Viðbragðshraði (Gt) sem vísar til þess hversu skjótt viðkomandi getur brugðist við áreiti eða 

tekið ákvarðanir (Einar Guðmundsson, 2008; McGrew, 2009). 

 Það sama gildir um greindarpróf Wechslers og flest önnur greindarpróf að þau veita 

aðeins mat á hluta þeirra breiðu vistmunasviða sem eru í sameinaðri kenningu Cattells, 

Horns og Carrolls (Flanagan, Alfonso og Reynolds, 2013). Það er eðlilegt í ljósi þess að 

Wechsler byggði hönnun prófa sinna á þeim skilningi að greind væri fjölþætt og víðtæk 

hugsmíð sem lýsti sér í almennri getu einstaklingsins til að fást við umhverfi sitt og að haga 

sér á markvissan hátt. Val undirprófa byggðist frekar á því í hvaða tilgangi ætti að nota 

prófin en formlegum kenningarlegum grunni (Groth-Marnat, 2009).  

 Við endurbætur staðlaðra greindarprófa fyrir börn, unglinga og fullorðna fyrir nýjustu 

útgáfur þeirra undanfarin ár hefur ríkari áhersla verið lögð á að sú vinna byggi á grunni 

raunvísra kenninga og hefur kenning Cattells, Horns og Carrolls verið þar fyrirferðarmest 

(Flanagan, Alfonso og Raynolds, 2013). Við endurútgáfu greindarprófa Wechslers fyrir 

börn og unglinga (WISC-IV) og fyrir fullorðna (WAIS-IV) var leitast við að skjóta styrkari 

stoðum undir kenningarlegan grunn prófanna. Nýjum undirprófum, sem mæla eðlisgreind, 

úrvinnsluhraða og stundarminni, var bætt við eldri útgáfur þeirra, sem minnkar bilið milli 

innihalds prófanna og kenningar Cattells, Horns og Carrolls (Groth-Marnat, 2009). 

 

Stytt greindarpróf 

Greindarpróf í fullri lengd eru umfangsmikil og er fyrirlögn þeirra yfirleitt tímafrek. Til 

dæmis samanstendur nýjasta útgáfa greindarprófs Wechslers fyrir fullorðna (WAIS-IV) af 

tíu kjarnaprófum og fimm valprófum og tekur fyrirlögn þess eina til eina og hálfa 

klukkustund (Groth-Marnat, 2009). Við sumar aðstæður getur verið mikilvægt að hægt sé að 

afla upplýsinga um almenna vitsmunafærni einstaklings með skjótari hætti og ekki þörf á 

jafn rækilegu mati og fæst með greindarprófi í fullri lengd. Þetta á til dæmis við í endurmati, 

þegar skima þarf fyrir frávikum í greind eða þegar greindarmat er hluti af víðtækara 
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sálfræðilegu eða geðrænu mati (Kaufman og Kaufman, 2001; Saklofske, Caravan og 

Scwartz, 2000: Wechsler, 1999).  

 Í þannig aðstæðum hafa sálfræðingar oft stuðst við stytt og óstöðluð greindarpróf. 

Sum þessara prófa hafa takmarkaða próffræðilega eiginleika, meta aðeins afmarkaðan hluta 

greindar eða eru ekki eiginleg greindarpróf (Kaufman og Kaufman, 2001). Einnig er algengt 

að farin sé sú leið að stytta greindarpróf í fullri lengd og hefur ólíkum aðferðum verið beitt 

við það. Algengt er að valin séu einstök verkefni eða undirpróf fullgildra prófa og að val 

þeirra byggist á tilgangi mats, fyrirlagnartíma eða góðum próffræðilegum eiginleikum 

(Kaufman og Kaufman, 2001; Saklofske, Caravan og Scwartz, 2000; Wechsler, 1999).  

 Margir hafa bent á galla á þessari aðferðar. Sérstaklega þá að engin þessara styttu 

útgáfa hefur verið stöðluð og að niðurstöður þeirra séu túlkaðar út frá normum prófanna í 

fullri lengd. Einnig hefur verið bent á að ýmsir þættir sem eru ólíkir við fyrirlögn styttra 

prófa og prófs í fullri lengd geti haft áhrif á prófniðurstöður. Skipt geti máli í hvaða röð 

undirprófin eru lögð fyrir, vegna æfingaráhrifa sem koma fram í fyrirlögn. Þreyta og 

áhugahvöt geti einnig valdið því að frammistaða sama próftaka verður ólík (Kaufman og 

Kaufman, 2001). Rannsóknir hafa sýnt að þegar greindarpróf eru stytt með þessum hætti og 

niðurstöður þeirra túlkaðar út frá normum prófsins í fullri lengd mæla sömu undirpróf eða 

prófhlutar öðruvísi en þegar þau eru lögð fyrir sem hluti af prófi í fullri lengd (Thompson, 

Howard og Anderson, 1986). Því er ljóst að notkun prófanna á þann hátt gefur skakka 

niðurstöðu og að greindarmat sem byggist á mælingu prófs sem stytt er með þessum hætti 

hefur takmarkað réttmæti.  

 Þrátt fyrir ókosti styttra óstaðlaðra prófa hafa rannsóknir sýnt að notkun þeirra meðal 

sálfræðinga er mikil. Þannig voru niðurstöður rannskóknar Thompson og félaga (2004) á 

algengi notkunar þeirra í Ástralíu, Bandaríkjunum, Bretlandi og Kanada að ríflega 70% 

sálfræðinga höfðu notað stytt próf undanfarið ár. Stór hluti sálfræðinga hafði einnig byggt 

klínískar ákvarðanir á niðurstöðum styttra prófa þrátt fyrir takmarkanir þeirra. 

 Undanfarin ár hafa nokkur sjálfstæð, stutt og stöðluð greindarpróf verið gefin út. 

Mælt hefur verið með notkun þeirra og að prófin leysi stytt og óstöðluð greindarpróf af 

hólmi (Kaufman og Kaufman, 2001). 
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Stutt og stöðluð greindarpróf 

Á undanförnum árum hafa verið gefin út nokkur stutt og stöðluð greindarpróf til að mæta 

þörf sálfræðinga fyrir mælitæki til að meta almenna vitsmunafærni með skjótum hætti 

(Kaufman og Kaufman, 2001). Sum þessara prófa eru hönnuð að fyrirmynd greindarprófa í 

fullri lengd en samanstanda þó af öðrum atriðum. Þetta eru vel samin sjálfstæð próf sem 

hafa ný en sambærileg atriði hliðstæðra prófa í fullri lengd. Prófin hafa sjálfstæð norm sem 

byggjast á stöðlunarúrtaki prófsins sjálfs og safnað hefur verið upplýsingum um 

áreiðanleika þeirra og réttmæti (Homack og Reynolds, 2007). Notkun stuttra og staðlaðra 

prófa er fljótlegri og því hagkvæmari en notkun greindarprófa í fullri lengd þegar ekki er 

þörf á rækilegu greindarmati. Mat sem byggist á niðurstöðum stutts prófs verður þó aldrei 

jafngilt ítarlegu greindarmati sem gert er með prófi í fullri lengd (Kaufman og Kaufman, 

2001). Helsta notagildi sjálfstæðra og stuttra greindarprófa er í aðstæðum þar sem áætla þarf 

almenna vitsmunafærni fólks í klínískum tilgangi þegar ekki er þörf á ítarlegu greindarmati. 

Þetta getur til dæmis átt við þegar athuga þarf hvort rekja megi hegðunar- eða 

tilfinningavanda til takmarkaðrar vitsmunafærni. Þannig nýtast prófin vel þegar meta þarf 

með áreiðanlegum hætti hvort þörf er á rækilegra greindarmati með prófi í fullri lengd. 

Prófin eru einnig gagnleg sem skimunarpróf í aðstæðum þar sem meta þarf almenna 

vitsmunafærni fólks í fjölmennum hópi. Þetta getur verið gagnlegt þegar ástæða þykir til að 

skima fyrir greind umsækjenda í starfsmannavali eða þegar skima þarf fyrir frávikum í 

vistmunafærni, til dæmis í skólastarfi. Stutt og stöðluð greindarpróf eru einnig gagnleg 

þegar endurmeta þarf vitsmunafærni fólks sem áður hefur farið í ítarlegt greindarmat með 

prófi í fullri lengd. Notkun þeirra dregur úr hættu á æfingaráhrifum þar sem prófin hafa ný 

en önnur atriði og hliðstæð próf í fullri lengd (Homack og Reynolds, 2007; Wechsler, 1999).  

Eitt þessara stuttu stöðluðu prófa er stutta greindarpróf Wechslers, Wechslers Abbreviated 

Scale of Intelligence (WASI) sem gefið var út í Bandaríkjunum árið 1999.  

 

Wechsler Abbreviated scale of intelligence (WASI) 

WASI er sjálfstætt, stutt og staðlað greindarpróf sem byggist á fyrirmynd þriðju útgáfu 

greindarprófs Wechslers fyrir börn (WISC-III) og þriðju útgáfu prófs Wechslers fyrir 

fullorðna (WAIS-III). Prófið var hannað til að meta greind einstaklinga á aldrinum 6 til 89 
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ára og samanstendur af fjórum undirprófum sem veita mat á munnlegri, verklegri og 

almennri greind (Wechsler, 1999).  

 Fyrirlögn prófsins tekur um 30 mínútur en einnig er mögulegt að leggja aðeins tvö 

undirpróf fyrir, Rökþrautir og Orðskilning, sem þá tekur helmingi skemmri tíma. Fyrirlögn 

fjögurra undirprófa gerir mögulegt að bera niðurstöður munnlegs og verklegs prófhluta 

saman og þannig greina misvægi í frammistöðu á mállegum og ómállegum verkefnum. 

Þegar prófið er stytt er eingöngu mögulegt að reikna heildartölu greindar en ekki að greina 

misvægi milli prófhluta (Wechsler, 1999).  

 Við hönnun prófsins var tekið mið af nokkrum þáttum við val undirprófa. Í fyrsta 

lagi byggist valið á hugmyndum Wechslers um hvað það er sem afmarkar greind. Áhersla 

prófsins er á að vitsmunfærni falli í megindráttum á tvö breið færnisvið, svið munnlegrar 

færni og verklegrar færni. Undirprófin Orðskilningur og Líkingar voru valin til að meta 

munnlega færni en Rökþrautir og Litafletir verklega færni. Í öðru lagi byggist valið á 

rannsóknum sem höfðu sýnt að sömu undirpróf Wechlersprófa í fullri lengd hafa sterk 

tengsl við almennan greindarþátt (g-þátt greindar), sem er besta mat á almennri 

vitsmunfærni. Undirprófin þóttu því henta vel fyrir stutt greindarpróf þar sem val á þeim 

hámarkar fylgni prófsins við greindarpróf í fullri lengd. Sömu undirpróf í WISC-III og 

WAIS-III hafa einnig háan áreiðanleika sem studdi við val á þeim. Í þriðja lagi var leitast 

við að haga samsetningu prófsins þannig að undirpróf þess meti hæfni sem reynir bæði á 

reynslugreind (crystallized intelligence) og eðlisgreind (fluid intelligence). Mállegu 

undirprófin Orðskilningur og Líkingar meta hugsmíðar sem falla undir reynslugreind en 

verklegu undirprófin Rökþrautir og Litafletir reyna á eðlisgreind. Þar að auki var leitast við 

að velja próf sem reyna á sem flesta ólíka þætti hugrænnar getu. Loks var tekið mið af því 

að fyrirlagnartími prófsins væri skammur og að stigagjöf undirprófa væri auðveld (Wechsler, 

1999). 

 Í prófinu eru ný en sambærileg atriði hliðstæðra undirprófa Wechlersprófa í fullri 

lengd. Að undangenginni kerfisbundinni greiningu á inntaki atriða á undirprófum WISC-III 

og WAIS-III var safn nýrra og hliðstæðra atriða samið fyrir WASI. Óháðir sérfræðingar 

völdu svo atriði í prófið úr því safni, meðal annars á grundvelli þess hversu vel innihald 

þeirra samræmdist innihaldi atriða sömu undirprófa í WISC-III og WAIS-III. Við valið var 
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jafnframt tekið mið af því hversu langan tíma fyrirlögn prófsins tekur og hversu vandasöm 

stigagjöf atriða er (Wechsler, 1999).   

 
Stöðlun WASI og próffræðilegir eiginleikar   

WASI var staðlað í Bandaríkjunum á úrtaki 2245 einstaklinga á aldrinum 6 til 89 ára. 

Stöðlunarúrtakið var lagskipt með tilliti til kyns, kynstofns og menntunar. Í úrtaki 

fullorðinna var stuðst við sjö aldursbil og að 100 einstaklingar væru á hverju þeirra. Landinu 

var skipt upp í fjögur svæði og þátttakenda aflað í 204 borgum með það að markmiði að 

úrtakið endurspeglaði búsetu þjóðarinnar. Á WASI eru hráskor reiknuð yfir í T-gildi. Þetta 

er gert þar sem spönn mælitalnanna er meiri sem gerir mögulegt að greina betur þá færni 

sem hráskorin endurspegla. Meðaltöl undirprófa er 50 og staðalfrávik 10 en meðaltal 

prófhluta og heildartölu er 100 og staðalfrávik 15.  

Áreiðanleiki WASI 

Áreiðanleiki prófs vísar til stöðugleika jafngildra endurtekinna mælinga og er 

áreiðanleikastuðull mælitala á áreiðanleika prófs. Ekki eru til nein algild viðmið um hversu 

hár stuðullinn þarf að vera en almennt er áreiðanleikastuðull 0,8 álitinn góður og viðunandi 

(Cohen og Swerdick, 2005). Áreiðanleiki WASI í stöðlunarúrtaki prófsins var annars vegar 

reiknaður fyrir börn og hinsvegar fyrir fullorðna. Almennt var áreiðanleiki örlítið hærri í 

úrtaki fullorðinna. Hér verður aðeins fjallað um áreiðanleika prófsins í úrtaki fullorðinna.  

 Áreiðanleiki undirprófa, prófhluta og prófsins í heild var metinn með því að reikna 

helmingunaráreiðanleika fyrir hvert aldursbil í stöðlunarúrtakinu. Atriðum hvers undirprófs 

var skipt í tvo helminga, atriði númeruð oddatölum og atriði númeruð sléttum tölum, og 

reiknuð fylgni á milli helminganna. Fylgnistuðlar voru svo leiðréttir með Spearman-Brown 

formúlunni til að áætla áreiðanleika prófsins í fullri lengd. Meðaltal áreiðanleikastuðla fyrir 

undirpróf og greindartölur var svo reiknað með Fisher leiðréttingu. Yfirlit yfir 

helmingunaráreiðanleika undirprófa og greindartalna er að finna í fyrstu töflu.  
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Helmingurnaráreiðanleiki undirprófa og greindartalna var almennt mjög góður. Stöðugleiki 

mælinga með WASI var einnig metinn með því að reikna áreiðanleika endurtekinna 

mælinga. Meðaltals-endurprófunaráreiðanleikastuðull í úrtaki 17 til 89 ára var 0,79 til 0,90 á 

undirprófum en 0,87 til 0,92 bæði fyrir greindartölur prófhluta og heildartölu greindar 

(Wechsler, 1999). 

Samkvæmni í mati 

Réttmæt fyrirlögn greindarprófs er vandasöm og aðeins á færi þeirra sem hlotið hafa þjálfun 

í að leggja prófin fyrir með réttmætum hætti. Líkt og öðrum greindarprófum Wechslers 

fylgir WASI handbók með ítarlegum leiðbeiningum um fyrirlögn, stigagjöf og túlkun. 

Fyrirlögn prófsins er stöðluð og eru prófniðurstöður aðeins gildar ef svör próftaka eru metin 

í samræmi við þau viðmið sem sett eru við stöðlun prófsins (Wechsler, 1999). Ónákvæmt 

mat prófanda á svörum próftaka er ein möguleg orsök villna í mælingum og getur haft áhrif 

á prófniðurstöður og túlkun þeirra (Cohen og Swerdick, 2005). 

 Atriði og undirpróf WASI eru ólík. Sum atriði prófsins og matsreglur þeirra eru  

skýr og er mat á svörum því hlutlægt þegar reglum um fyrirlögn og stigagjöf er fylgt 

nákvæmlega. Atriði annarra undirprófa eru þó þannig að stigagjöf byggist að einhverju leyti 

á huglægu mati prófanda (Wechsler, 1999). Í þeim tilfellum eru prófniðurstöður ekki aðeins 

mæling á vitsmunastarfi próftaka heldur einnig að einhverju leyti mæling á persónulegu 

mati prófanda. 

 Bæði við stöðlun prófsins og við þýðingu og staðfærslu WASI hér á landi var 

brugðist við þessu með því að gera matsreglur þannig úr garði að mat yrði sem hlutlægast til 

að tryggja réttmæti mælitækisins. Í almennum matsreglum munnlegra undirprófa er skýrt 

Undirpróf / Greindartala Helmingurnarárei!anleiki

Or!skilningur 0,94

Líkingar 0,92

Litafletir 0,92

Rök"rautir 0,94

Munnleg greindartala 0,96

Vekleg greindartala 0.96

Greindartala (FSIQ-4) 0,98

Greindartala (FSIQ-2) 0,96

1. tafla. Me!altal helmingunarárei!anleika undirprófa og greindartalna.
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hversu nákvæm og ýtarleg svör þurfa að vera til að hljóta tiltekinn fjölda stiga. Þar að auki 

eru gefin sértæk dæmi um svör og stigagjöf til að skýra hversu víðtækan skilning próftaki 

þarf að sýna (Wechsler, 1999). 

 Tíðni og gerð villna við fyrirlögn og stigagjöf greindarprófa Wechslers hefur verið 

rannsökuð. Mest hætta hefur virst á villum í munnlegum undirprófum og þá sérstaklega í 

Skilningi, Líkingum og Orðskilningi (sjá í Alfonso, Johnson og Patinella, 1998). 

Niðurstöður rannsókna á samkvæmni mats bentu jafnframt til að allt að 8 stigum geti munað 

á heildartölu greindar sama einstaklings í mati ólíkra matsmanna (Anna Sigríður 

Jökulsdóttir, Einar Guðmundsson, Gyða Haraldsdóttir, Rúnar Helgi Andrason og Ævar 

Árnason, 2004). 

 Í handbók bandarískrar útgáfu WASI er greint frá rannsókn á samkvæmni  

matsmanna í mati á úrlaunum á Orðskilningi og Líkingum, sem eru þau undirpróf prófsins 

þar sem mest hætta er á villum í mati á úrlausnum. Fjórir óháðir matsmenn mátu sextíu 

lausnir sem voru valdar af handahófi úr stöðlunarúrtakinu. Við mat á áreiðanleika var 

reiknaður Intraclass correlation coefficient. Áreiðanleiki matsmanna í mati á Orðskilningi 

var 0,98 en 0,99 í mati á Líkingum (Wechsler, 1999). Þessar niðurstöður benda til að 

bandarískar matsreglur undirprófanna séu nægjanlega hlutlægar til að gott samræmi sé í 

mati ólíkra matsmanna á sömu lausnum.   

 WASI hefur einnig verið notað í tilraunaútgáfu þess í Noregi. Larsen, Sundet, 

Engvik, Örbeck og Nes (2001) rannsökuð samkvæmni matsmanna á lausnum við 

undirprófunum Orðskilningi og Líkingum í blönduðu úrtaki heilbrigðra og fólks með skerta 

hugræna færni á aldursbilinu 5 til 90 ára. Höfundar mátu samkvæmni matsmanna einnig 

með því að reikna Intraclass correlation coefficient fyrir hvert atriði undirprófanna en ekki 

heildartölur þeirra. Áreiðanleikastuðlar undirprófsins Líkingar voru á bilinu 0,73 til 1,00 og 

höfðu samtals 15 atriði áreiðanleika 0,9 eða hærri. Fyrir rannsóknina var átta nýjum atriðum 

bætt við þau 42 sem fyrir eru í Orðskilningi. Áreiðanleiki atriða var á bilinu 0,42 til 1,0. 

Samtals voru 24 atriði sem höfðu áreiðanleika 0,9 eða hærri og 43 atriði hærri áreiðanleika 

en 0,7. 
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Réttmæti WASI 

Réttmæti prófs vísar til hversu vel prófið metur þá færni eða eiginleika sem það er hannað til 

að meta. Réttmæti prófs vísar ávallt til einhverrar notkunar eða ályktana út frá niðurstöðum 

prófsins. Hugsmíðaréttmæti er ein mikilvægasta tegund réttmætis greindarprófa og vísar til 

þess hversu vel prófið metur hæfni, færni eða eiginleika sem afmarka hugsmíðina greind. 

Athugun á samleitni- og aðgreiniréttmæti prófs er ein þeirra aðferða sem notuð er við 

hugsmíðaréttmætingu sálfræðilegra prófa. Samleitniréttmæti vísar til þess að próf hefur háa 

fylgni við annað próf sem á að meta sömu hugsmíð en aðgreiniréttmæti að próf hefur lága 

fylgni við annað próf sem metur óskylda hugsmíð. Há fylgni mælitækis við annað sem 

metur sömu hugsmíð en lág fylgni við annað sem metur aðra hugsmíð styður við 

hugsmíðaréttmæti mælitækisins (Cohen og Swerdick, 2005). 

 Í handbók WASI er greint frá tveimur rannsóknum þar sem samleitni- og 

aðgreiniréttmæti prófsins var metið. Könnuð var fylgni undirprófa og greindartalna prófsins 

við sömu tölu á WICS-III  og WAIS- III.  

 Í athugun á samræmi WASI og WISC-III voru prófin lögð fyrir 176 börn og 

unglinga á aldrinum 6 til 16 ára. Marktæk og há fylgni var á milli undirprófa WASI og 

þeirra þriggja undirprófa sem eru hliðstæð í WISC III. Fylgni milli munnlegs prófhluta var 

0,82, en 0,76 milli verklegs hluta og var fylgni milli heildartölu greindar 0,92 þegar fjögur 

undirpróf voru notuð en 0,87 þegar notuð voru tvö undirpróf (Wechsler, 1999).   WASI og 

WAIS-III voru einnig lögð fyrir 248 fullorðna á aldrinum 16 til 89 ára í sama tilgangi. 

Marktæk og há fylgni var milli undirprófa. Fylgni milli munnlegs prófhluta var 0,88 og 0,84 

milli verklegs hluta prófanna. Fylgni milli heildartölu greindar var 0,92 þegar öll undirpróf 

WASI voru notuð en 0,87 þegar stuðst var við tvö undirpróf. Þessar niðurstöður benda til 

þess að undirpróf WASI og prófið í heild mæli sömu hugsmíðar og í prófum Wechlers í 

fullri lengd. Há fylgni milli heildartalna bendir jafnframt til þess að sami einstaklingur fengi 

sambærilega niðurstöðu á WASI og WAIS-III (Wechsler, 1999). 

  Axelrod (2002) gerði hliðstæða rannsókn á klínísku úrtaki 72 fullorðinna karla. 

Helstu niðurstöður voru að heildartala verklegs prófhluta WASI vanmæti sömu heildartölu á 

WAIS-III og að heildartala munnlegs prófhluta WASI og heildartala greindar ofmeti 

niðurstöðu á WAIS-III. Aðeins 66% heildartalna WASI var innan við 6 stigum frá 
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heildartölum WAIS-III. Hafa verður í huga að úrtak rannsóknarinnar er lítið, sem dregur úr 

alhæfingargildi niðurstaðna.  

 Í handbók WASI er einnig greint frá rannsókn á fylgni undirprófa og greindartalna 

prófsins. Marktæk og miðlungshá fylgni var á milli allra undirprófa, sem styður við að 

undirprófin mæli öll hæfni sem reynir á g-þátt greindar. Niðurstöðurnar styðja einnig við 

hugsmíðaréttmæti undirprófa og prófhluta þar sem hærri fylgni var milli undirprófa sem 

reyna á færni sem tilheyrir sama prófhluta og lægri fylgni milli undirprófa ólíkra prófhluta 

(Wechsler, 1999).  

  Einnig var gerð þáttagreining til að styðja við hugsmíðaréttmæti prófsins. Þar sem 

WASI hefur aðeins fjögur undirpróf, en að lágmarki þarf þrjár breytur að baki hverjum þætti 

í leitandi þáttagreiningu, var stuðst var við gögn úr  fylgnirannsóknum WASI við WISC-III 

og WAIS-III í rannsókninni. Niðurstöður leitandi þáttagreiningar studdu við þáttabyggingu 

prófsins þar sem undirprófin Orðskilningur og Líkingar hlóðu hæst á munnlegan þátt en 

Rökþrautir og Litafletir á verklegan þátt. Jafnframt var gerð staðfestandi þáttagreining á 

gögnum úr stöðlunarúrtaki WASI. Þar voru þeir tveir þættir sem komu fram við leitandi 

þáttagreiningu bornir saman við einn almennan þátt sem samanstóð af öllum fjórum 

undirprófum WASI og var samanburðurinn gerður á níu ólíkum hópum úrtaksins sem 

fengust með því að skipta úrtakinu upp eftir aldri. Niðurstöðurnar styðja við það að sama 

tveggja þátta lausn og fékkst með leitandi þáttagreiningu falli best að gögnunum (Wechsler, 

1999). 

 Canivez, Konold, Collins og Wilson (2009) gerðu þáttagreiningu á safni undirprófa 

WASI og WRIT (Wide range intelligence test) í úrtaki 153 barna, unglinga og fullorðinna. 

Niðurstöður gáfu skýra tveggja þátta lausn, þar sem munnlegu undirprófin Orðskilningur og 

Líkingar hlóðu hæst á annan þáttinn og verklegu undirprófin Rökþrautir og Litafletir á hinn. 

 

Greindarpróf og greindarmat fullorðinna á Íslandi 

Hingað til hefur ekkert greindarpróf fyrir fullorðna verið staðlað á Íslandi.  

Tilraunir hafa verið gerðar til að þýða og undirbúa stöðlun tveggja prófa. Árið 1961 þýddi 

Krisinn Björnsson greindarpróf Wechslers fyrir fullorðna (WAIS). Prófið var gefið út sama 

ár þrátt fyrir að mælifræðilegir eiginleikar þess í íslensku þýði væru óþekktir (Kristinn 

Björnsson, 1961). WAIS-III var svo þýtt og staðfært hér á landi árið 2005 (Sveina Berglind 
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Jónsdóttir, Einar Guðmundsson, Rúnar Helgi Andrason, Inga Hrefna Jónsdóttir, Eiríkur 

Líndal og Már Viðar Másson, 2007). Stuðst var við breska útgáfu við þýðingu prófsins en 

það er enn óstaðlað hérlendis. 

 Mikil þörf er fyrir staðlað greindarpróf fyrir fullorðna hér á landi þegar haft er í huga 

hversu mikilvæg vel samin, stöðluð, áreiðanleg og réttmæt greindarpróf eru faglegum 

vinnubrögðum sálfræðinga. Erlendar reglur um notkun sálfræðilegra prófa kveða á um að 

óstöðluð próf eigi ekki að nota í klínískri vinnu nema sérstök rök séu fyrir því (Einar 

Guðmundsson, 2005-2006). Rannóknir á afleiðingum þess að nota erlend norm við túlkun á 

niðurstöðum þýddra prófa sýna að því fylgi ýmsar skekkjur sem eru meiri en þær sem 

áreiðanleikastuðlar prófs gefa til kynna og að greind próftaka sé ofmetin þegar erlend norm 

eru notuð (Einar Guðmundsson, 2011). 

 Niðurstöður á WAIS-III sem fengust annars vegar með því að styðjast við kanadísk 

norm og hins vegar við bandarísk norm voru bornar saman í 100 manna úrtaki í Kanada. 

Prófið mældi hærra bæði á munnlegum og verklegum hluta prófsins og gaf hærri heildartölu 

greindar þegar stuðst var við bandarísk norm (Iverson, Rael og Viljoen, 2006).  

 Rannsóknir á íslenskum þýðingum greindarprófa Wechslers benda einnig til að prófin 

ofmeti greind próftaka þegar þau eru túlkuð með erlendum normum. Réttmætisathugun 

greindarprófs Wechslers fyrir börn á leik- og grunnskólaaldri (WPPSI-R) benti til að prófið 

mæli of hátt þegar bandarísk norm eru notuð (Einar Guðmundsson, Sigurður J. Grétarsson, 

Sveinborg Kristjánsdóttir og Valka Jónsdóttir, 1993-1994). Í rannsókn Einars 

Guðmundssonar, Ásdísar Claessen, Berglindar Ásgeirsdóttur og Birgis Þórs 

Guðmundssonar (2005-2006) á íslenskri þýðingu WISC-III ofmat prófið greind 9 til 10 ára 

próftaka þegar stuðst var við bandarísk norm. Í rannsókn Önnu Sigríðar Jökulsdóttur (2010) 

á eiginleikum WAIS-III í úrtaki 83 fullorðinna Íslendinga ofmátu þrjú undirprófa 

mælitækisins greind próftaka en eitt undirpróf vanmat greind þeirra.  

 Ljóst má vera af niðurstöðum rannsókna á afleiðingum þess að nota erlend norm við 

túlkun á prófniðurstöðum að þannig notkun gefur ranga mynd af vitsmunafærni próftaka. 

Einnig að hætta er á margvíslegum ályktunarvillum við túlkun á niðurstöðum mælitækis 

sem hefur óþekkta mælifræðilega eiginleika í því landi þar sem það er notað. Fara ætti 

varlega þegar teknar eru ákvarðanir á grunni þannig mælinga (Einar Guðmundsson, 2011). 
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Þýðing, staðfærsla og undirbúningur stöðlunar WASI á Íslandi 

Fyrstu skrefin að stöðlun WASI hér á landi voru tekin árið 2004 þegar Hólmfríður D. 

Einarsdóttir og Katrín Kristjánsdóttir báru mælifræðilega eiginleika íslenskrar þýðingar 

prófsins saman við eiginleika bandaríkrar útgáfu. Byrjað var á að þýða prófið á íslensku og 

forprófa í úrtaki 11 háskólastúdenta. Eftir forprófunina voru endurbætur gerðar á þýðingu 

atriða og röð atriða í undirprófunum Orðskilningur og Líkingar breytt. Prófið var svo lagt 

fyrir úrtak 64 barna á aldursbilinu 6 til 9 ára, sem var valið af hentugleika, til að meta stopp 

og bakkreglur prófsins. Helstu niðurstöður höfunda voru að meðaltöl verklegra undirprófa 

væru hærri en í bandarísku stöðlunarúrtaki og að meðaltöl munnlegra undirprófa og 

heildartölu greindar væru lægri. Prófið vanmæti því munnlega greind og heildartölu 

greindar barna í úrtakinu þegar stuðst væri við bandarísk norm (Hólmfríður Dögg 

Einarsdóttir og Katrín Kristjánsdóttir, 2004). Þessar niðurstöður eru í ósamræmi við 

niðurstöður fyrri rannsókna á eiginleikum Wechslersprófa í íslensku þýði, sem benda til að 

greindarpróf Wechlers fyrir börn mæli of hátt þegar stuðst er við bandarísk norm (Einar 

Guðmundsson, Ásdís Claessen, Berglind Ásgeirsdóttir og Birgir Þór Guðmundsson, 2005-

2006; Einar Guðmundsson, Sigurður J. Grétarsson, Sveinbjörg Kristjánsdóttir og Valka 

Jónsdóttir, 1993). 

 Helmingunaráreiðanleiki undirprófa og greindartalna íslenskrar þýðingar var 

jafnframt reiknaður. Áreiðanleikastuðlar voru allir yfir 0,7, hæstir á undirprófum 

Orðskilnings og Rökþrauta (0,90) en lægstir á Líkingum (0,71). Þáttabygging prófsins var 

einnig könnuð og studdi þáttagreining við sömu aðgreiningu munnlegs og verklegs 

prófhluta og í Bandaríkjunum (Hólmfríður Dögg Einarsdóttir og Katrín Kristjánsdóttir, 

2004). Helstu niðurstöður höfunda voru að endurskoða þyrfti þýðingu atriða og matsreglur 

munnlegra undirprófa. 

 Í framhaldi af rannókn Hólmfríðar og Katrínar voru gerðar endurbætur á fyrstu 

þýðingu WASI. Til þess voru 12 ný atriði frumsamin og fjögur atriði staðfærð úr bandarískri 

útgáfu fyrir undirprófið Orðskilning, en tvö atriði staðfærð úr bandarískri útgáfu fyrir 

undirprófið Líkingar. Þessi gerð prófsins var svo lögð fyrir tvö úrtök á höfuðborgarsvæðinu. 

Annars vegar úrtak 140 barna á grunnskólaaldri (Berglind S. Ásgeirsdóttir og Einar 

Guðmundsson, 2007) og hins vegar úrtak 100 fullorðinna aldrinum 25 til 30 ára (Sandra 

Guðlaug Zarif og Einar Guðmundsson, 2007). Í báðum úrtökum breyttist þyngdarröð atriða 



  

  29 

allra undirprófa og var önnur en í bandarísku stöðlunarúrtaki. Í úrtaki barna breyttis röð 

atriða Rökþrauta og Orðskilnings mest en atriða Orðskilnings og Líkinga í úrtaki fullorðinna. 

Niðurstöður sýndu að helmingunaráreiðanleikar allra undirprófa voru lægri í úrtökunum en í 

Bandaríkjunum. Þáttagreining í báðum úrtökum sýndi að þáttabygging íslenskrar þýðingar 

hélt sér og var sú sama og í bandarískri útgáfu prófsins (Berglind S. Ásgeirsdóttir og Einar 

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

 Árið 2009 hófst undirbúningur stöðlunar WASI fyrir fullorðna hér á landi. 

 Ákveðið var að staðla prófið fyrir aldursbilið 17 til 64 ára þar sem enn hefur ekkert 

greindarpróf verið staðlað fyrir fullorðna á Íslandi. Gögnum hefur verið safnað á 

höfuðborgarsvæðinu (Atli Viðar Bragason, 2009; Auður Erla Gunnarsdóttir, 2009; Bára 

Kolbrún Gylfadóttir, 2009), og á Norðurlandi (Anna Sigríður Jökulsdóttir, 2010), auk þess 

sem gögnum á landsvísu var safnað í rannsókn Íslenskrar erfðagreiningar (Þorsteinn Yraola, 

2013). Í þessum rannsóknum hafa próffræðilegir eiginleikar þýddrar og staðfærðrar gerðar 

prófsins verið kannaðir.   

 Í öllum framangreindum rannsóknunum, nema Önnu Sigríðar Jökulsdóttur (2010), 

var þyngdarröðun atriða undirprófsins Rökþrautir borin saman við þyngdarröðun í 

bandarísku stöðlunarúrtaki. Þyngdarröð atriða munnlegra undirprófa var ekki skoðuð í 

þessum rannsóknum þar sem breytingar voru gerðar á þeim við þýðingu og staðfærslu 

prófsins, sem gerir röð atriða ósamanburðarhæfa milli landa. Niðurstöður sýndu að 

þyngdarröð atriða Rökþrauta vék í öllum tilfellum frá bandarískri þyngdarröð. Flest atriði 

undirprófsins færðust til í úrtaki 19 til 62 ára (Þorsteinn Yraola, 2013) en fæst í úrtaki 17 til 

29 ára (Atli Viðar Bragason, 2009).  

 Í rannsóknunum var einnig reikaður helmingunaráreiðanleiki undirprófa, prófhluta 

og greindartalna. Áreiðanleiki var í öllum tilfellum lægri en í bandarísku stöðlunarúrtaki, en 

góður og viðunandi með fáum undantekningum. Þáttabygging prófsins hefur haldið sér í 

úrtökunum og undirprófin Rökþrautir og Litafletir hlaðið hæst á verklegan þátt en 

undirprófin Orðskilningur og Líkingar á munnlegan þátt.  

 Réttmæti notkunar sömu aldursbila og í bandarísku stöðlunarúrtaki hefur einnig 

verið metið í framangreindum rannsóknum. Notkun sömu aldursbila fékk stuðning á öllum 

undirprófum í rannsókn Þorsteins Yraola (2013) í úrtaki 19 til 62 ára og með fáum 

undantekningum í rannsókn Atla Viðars Bragasonar (2009) í úrtaki 17 til 29 ára. 
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Niðurstöður athugunar Auðar Erlu Gunnarsdóttur (2009) á úrtaki 35 til 64 ára og Báru 

Kolbrúnar Gylfadóttur á úrtaki 25 til 44 ára, voru að sömu aldursbil hentuðu ekki hér á landi 

og í upprunalandi prófsins. 

  Samband bakgrunnsbreytanna aldurs, menntunar og kyns við heildartölur 

undirprófa hefur jafnframt verið kannað í þessum rannsóknum. Almennt standa eldri 

þátttakendur í úrtökunum sig betur en yngri á undirprófinu Orðskilningur en verr á 

Litaflötum. Önnur próf koma ólíkt út milli úrtaka. Niðurstöður benda einnig til að þeir sem 

hafa meiri menntun standi sig almennt betur á öllum undirprófum. Ekki hefur komið fram 

kynjamunur í neinu úrtakanna. 

 Í framangreindum rannsóknum voru heildartölur á undirprófum verklegs prófhluta 

reiknaðar yfir í T-gildi samkvæmt bandarískri handbók WASI og kannað hvort notkun 

bandarískra norma væri réttmæt við túlkun verklegrar greindartölu hér á landi. Notagildi 

bandarískra viðmiða fyrir munnlega greindartölu var ekki athugað þar sem gerðar voru 

umtalsverðar breytingar á munnlegum undirprófum og matsreglum þeirra við þýðingu og 

staðfærslu prófsins. Í úrtökum allra þessara rannsókna voru meðaltöl verklegra undirprófa 

og verklegrar greindartölu hærri en í bandarísku stöðlunarúrtaki. Þessar niðurstöður sýna að 

prófið ofmetur verklega greind próftaka þegar niðurstöður eru túlkaðar út frá bandarískum 

normum. Anna Sigríður Jökulsdóttir (2010) komst að svipaðri niðurstöðu. Í rannsókn sinni 

bar hún niðurstöður fullorðinna Íslendinga á WASI, sem voru reiknaðar út frá 

bráðabrigðanormum, saman við niðurstöður sambærilegra undirprófa þýddrar og staðfærðrar 

gerðar WAIS-III sem túlkaðar voru út frá bandarískum normum. Helstu niðurstöður hennar 

voru að WAIS-III mældi marktækt lægra en WASI á einu undirprófi og marktækt hærra á 

þremur undirprófum. Niðurstöður allra framangreindra rannsókna sýna að skekkjur fylgja 

notkun erlendra norma við túlkun prófsins hér á landi og undirstrika mikilvægi þess að það 

verði staðlað hérlendis. 
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Rannsóknarmarkmið 

Fram til þessa hefur ekkert greindarpróf fyrir fullorðna verið staðlað á Íslandi. Þörf er á 

slíku prófi hér á landi í ljósi þess að vel samin, stöðluð, áreiðanleg og réttmæt sálfræðileg 

próf eru ein af meginstoðum faglegra vinnubragða sálfræðinga (Einar Guðmundsson, 2005-

2006). Stutta greindarpróf Wechlers (WASI) hefur þegar verið þýtt og staðfært hér á landi 

og benda rannsóknir til að þýðingin uppfylli próffræðileg skilyrði til stöðlunar (Berglind S. 

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

2007) og hófst undirbúningur stöðlunar prófsins hér á landi í janúar 2009. 

 Markmið rannsóknarinnar er að undirbúa stöðlun WASI fyrir 17 til 64 ára Íslendinga. 

Í rannsókninni verður WASI lagt fyrir fullorðna einstaklinga á landsbyggðinni í lagskiptu 

kvótaúrtaki sem endurspeglar sérkenni þýðisins. Úrtaksgerðin byggist á upplýsingum frá 

Hagstofu Íslands um hlutfall kynja, aldurs, menntunar og búsetu landsmanna. Ætlunin er að 

leggja prófið fyrir um 240 einstaklinga á aldursbilinu 17 til 64 ára sem eru búsettir víðsvegar 

um landið og þannig ljúka gagnasöfnun utan höfuðborgar fyrir undirbúning stöðlunar 

prófsins. Þátttakenda verður leitað hjá fyrirtækjum, stofnunum og félagasamtökum. 

Meginmarkmið rannsóknarinnar er að kanna próffræðilega eiginleika þýddrar og 

staðfærðrar gerðar prófsins og undirbúa gerð norma fyrir útgáfu þess hér á landi. 
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Aðferð 

Þátttakendur 

Úrtak sem stöðlun sálfræðilegs prófs byggist á þarf að endurspegla sérkenni þess þýðis sem 

túlkun matstækisins miðast við. Úrtaksgerð þarf að taka mið af skiptingu þýðis eftir 

lykilbreytum. Hér eru þær kyn, aldur, menntun og búseta. Við útreikninga úrtaksins var 

stuðst við upplýsingar frá Hagstofu Íslands. Upplýsingar um fjölda karla og kvenna á hverju 

aldursári má nálgast á netsíðu Hagstofunnar (Hagstofa Íslands, e.d.). Þar eru þó ekki 

aðgengilegar upplýsingar um menntun Íslendinga eftir aldri og búsetu. Ársfjórðungslega 

gerir Hagstofa Íslands vinnumarkaðsrannsókn, þar sem þróun á vinnumarkaði er meðal 

annars skoðuð út frá kyni, menntun og búsetu. Úrtök þeirra rannsókna eru um 4000 manns á 

aldrinum 16-74 ára og eru lýsigögn úr þeim að finna á www.hagstofa.is. Breidd aldursbila í 

þessum rannsóknum er aftur á móti önnur en stuðst er við í stöðlunarúrtaki WASI. Því var 

óskað eftir sérvinnslu úr gögnum Hagstofunnar (Hagstofa Íslands, 2013), til að fá 

upplýsingar um fjölda Íslendinga með tiltekna menntun, skipt eftir kyni og búsetu. 

Upplýsingar um íbúafjölda og búsetu eftir landsvæðum eru svo fengnar úr Hagtíðindum, riti 

Hagstofu Íslands um mannfjöldaþróun hér á landi (Hagstofa Íslands, 2012). 

Fyrsta janúar 2012 var heildarfjöldi Íslendinga 319.575 og bjuggu 64% landsmanna 

á höfuðborgarsvæðinu en 36% utan höfuðborgar. Af þeim sem bjuggu á landsbyggðinni 

voru 63% á aldursbilinu 17 til 64 ára. Hlutfall karla og kvenna er því sem næst jafnt eða 

1,007 karl á móti 1 konu (Hagstofa Íslands, 2012).  

 Við útreikninga á úrtakinu var landsbyggðinni skipt upp í sex svæði; Austurland, 

Suðurland, Suðurnes, Vesturland, Vestfirði og Norðurland. Hlutfall fjölda á hverju aldursári 

innan hvers aldursbils var svo reiknað eftir kyni. Þegar ákveðið var í hvaða byggðarlögum 

skyldi safna gögnum var mið tekið af fyrirliggjandi upplýsingum um íbúafjölda í hverju 

bæjar- eða sveitafélagi (Hagstofa Íslands, 2012). Af hagkvæmnisástæðum var ekki farið í 

minnstu byggðarlög landsins. 

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

aldursbilinu 16 til 74 ára og úrtakið skiptist á sjö aldursbil eins og í bandarískri stöðlun þess. 

Við útreikninga úrtaksins var tekið mið af því að þegar hafði verið aflað ganga hjá 128 
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þátttakendum af landsbyggðinni. Af þeim búa 83 á Norðurlandi (Anna Sigríður Jökulsdóttir, 

2010) en um hina 45 fengust upplýsingar hjá leiðbeinanda rannsóknarinnar.  

Þýdd og staðfærð útgáfa WASI var lögð fyrir 241 einstakling á landsbyggðinni og 

voru þátttakendur valdir með hentugleika í lagskiptu kvótaúrtaki. Flestir þátttakendur voru 

starfsmenn stofnana og fyrirtækja. Við úrvinnslu var lausnum fjögurra þátttakenda sleppt 

vegna frávísunarviðmiða (sjá viðauka D). Í úrtakinu voru 116 karlar (49%) og 121 kona 

(51%) á aldursbilinu 17 til 64 ára. Yngsti þátttakandinn var 17,3 ára en sá elsti 64,4 ára. 

Meðalaldur þátttakenda í úrtakinu var 40,5 ár og staðalfrávik 13,9. Dreifing þátttakenda 

innan aldursbila eftir kyni kemur fram í annari töflu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eins og sjá má í 2. töflu er hlutfall karla og kvenna nánast það sama á hverju aldursbili. 

Dreifingin er í samræmi við upplýsingar fengnar hjá Hagstofu Íslands (Hagstofa Íslands, 

e.d.) um kynjahlutfall Íslendinga á hverju aldursbili (Sjá nánar í 2. töflu Viðauka A). Þriðja 

tafla sýnir dreifingu þátttakenda eftir hæsta stigi menntunar innan hvers aldursbils. Flestir í 

úrtakinu hafa grunnskólamenntun (44%) en fæstir háskólamenntun (21%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Aldursbil fjöldi hlutfall fjöldi hlutfall Heild

17-19 ára 7 6 10 8 17

20-24 ára 12 10 13 10 24

25-29 ára 8 7 8 6 15

30-34 ára 15 13 15 12 30

35-44 ára 26 23 26 21 51

45-54 ára 27 23 28 23 55

55-64 ára 21 18 24 20 45

Heild 116 124 237

Karlar Konur
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Í upphafi árs 2012 voru 115.047 Íslendingar búsettir utan höfuðborgar. Af þeim voru 72.453 

eða 63% á aldrinum 17 til 64 ára. Fjórða tafla sýnir skiptingu úrtaksins eftir landsvæðum 

ásamt upplýsingum um íbúafjölda á hverju landssvæði fengnum hjá Hagstofu Íslands 

(Hagstofa Íslands, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

Hér sést að skipting úrtaksins er í meginatriðum í samræmi við hlutföll íbúafjölda á 

landsbyggðinni. Þegar taflan er skoðuð sést að hlutfall þátttakenda á Norðurlandi samræmist 

ekki upplýsingum Hagstofunnar um íbúafjölda á því landsvæði. Þetta misræmi skýrist af því 

að þegar hafði hluta úrtaksins af Norðurlandi verið safnað (sjá: Anna Sigríður Jökulsdóttir, 

2010) . Í 3. töflu í Viðauka A, má sjá samanlagðan fjölda og hlutfall stöðlunarúrtaks á 

landsbyggðinni eftir landshlutum þegar mið er tekið af þeim gögnum sem áður hafði verið 

safnað. 

Fimmta tafla sýnir svo dreifingu þátttakenda innan hvers aldursbils, borið saman við 

íbúafjölda utan höfuðborgar í lok árs 2011 (Hagstofa Íslands, e.d.; Hagstofa Íslands, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. tafla. Fjöldi og hlutfall !átttakenda eftir landshlutum bori" saman vi" fjölda Íslendinga 2011*.
 Landshluti  !átttakendur  Hlutfall  Íbúafjöldi   Hlutfall 
 Su"urland 59 25% 14.764          20%
 Su"urnes 49 21% 13.585          19%
 Vesturland 29 12% 9.574           13%
 Vestfir"ir 25 11% 4.403           6%
 Nor"urland 36 15% 22.304          31%
 Austurland 39 16% 7.823           11%
 Alls 237 100% 72.453          100%

* Uppl#singar um íbúafjölda mi"ast vi" Hagtí"indi Hagstofu Íslands 2012.
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Taflan sýnir að fjöldi þátttakenda er ekki sá sami í hverju aldursbili. Það skýrist af því að 

við skipulag gagnasöfnunar var tekið mið af þeim gögnum sem þegar hafði verið safnað. Í 

fyrstu töflu í Viðauka A, eru teknar saman upplýsingar um dreifingu þátttakenda eftir aldri í 

samanlögðum úrtökum af landsbyggðinni.  

 Sjötta tafla sýnir dreifingu úrtaksins eftir menntun skipt upp eftir aldursbilum 

samanborið við upplýsingar úr sérvinnslu Hagstofu Íslands úr Vinnumarkaðsrannsókn  

(Hagstofa Íslands, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjá má að dreifing úrtaksins eftir menntun samræmist vel upplýsingum Hagstofunnar um 

dreifingu landsmanna utan höfuðborgar eftir menntun. Í fjórðu töflu í Viðauka A, eru teknar 

saman upplýsingar um dreifingu allra þátttakenda af landsbyggðinni eftir menntun. Þar sést 

að dreifing úrtaksins eftir menntun samræmist í öllum meginatriðum upplýsingum úr 

Vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu Íslands (Hagstofa Íslands, 2013).  

 Þegar þátttakendum var safnað var ákveðið að leita til fyrirtækja sem væru dæmigerð 

fyrir atvinnuvegi hvers landssvæðis þó svo að ekki hafi verið tekið mið af starfi þátttakenda 

við útreikninga úrtaksins. Við úrvinnslu lýsandi gagna um úrtakið voru þátttakendur 

flokkaðir eftir starfi í samræmi við flokkun starfa í Vinnumarkaðsrannsóknum Hagstofu 

Íslands og bornir saman við upplýsingar Hagstofunnar frá fjórða ársfjórðungi 2011 

(Hagstofa Íslands, 2012b).  

 

 

 

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

bHlutfallsleg skipting eftir menntun og aldursbili á landsbygg!inni samkvæmt Vinnumarka!srannsókn Hagstofu Íslands.

Grunnskólanám 

6. Tafla. Hlutfall "átttakenda eftir aldri og menntun bori! saman vi! uppl#singar frá Hagstofu Íslands.
Menntunarstig

Framhaldsnám Háskólanám

aHlutfallsleg skipting úrtaks eftir menntun og aldursbili;
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Eins og sjá má í 7. töflu leiddi sá samanburður í ljós að skipting úrtaksins eftir störfum og 

atvinnuþátttöku var í öllum meginatriðum í samræmi við gögn Hagstofunnar um 

atvinnuhagi landsmanna utan höfuðborgar (sjá nánar í Hafdís Rósa Sæmundsdóttir, 2013; 

Monika Sóley Skarphéðinsdóttir, 2013). 

 

Mælitæki 

Þýdd og staðfærð útgáfa stutta greindarprófsins Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence 

(WASI), frá árinu 2007 (Berglind. S. Ásgeirsdóttir og Einar Guðmundsson, 2007; Sandra 

Guðlaug Zarif og Einar Guðmundsson, 2007), var lögð fyrir þátttakendur. Prófið 

samanstendur af fjórum undirprófum. Undirprófin Orðskilningur og Líkingar tilheyra 

munnlegum hluta prófins en undirprófin Rökþrautir og Litafletir verklegum hluta þess. 

Samanlögð stig undirprófanna mynda svo heildartölu greindar. 

Í íslenskri útgáfu prófsins eru undirprófin lögð fyrir í annarri röð en í bandarískri 

útgáfu þess. Þar er undirprófið Orðskilningur fyrst lagt fyrir, næst Litafletir, þá Líkingar og 

loks Rökþrautir. Í íslenskri útgáfu er röðin: Rökþrautir, Orðskilningur, Litafletir og Líkingar. 

Þessi breyting var gerð þar sem talið var að próftaka reynist bæði auðveldar að halda athygli 

og hann haldi henni lengur ef byrjað er á stuttu verkefni (Berglind S. Ásgeirsdóttir og Einar 

Guðmundsson, 2007).  

Fyrsta undirprófið er Rökþrautir sem samanstendur af 35 myndum af ókláruðum 

fylkjum. Verkefni próftaka felst í að velja þann hluta sem vantar úr fimm valmöguleikum á 

hverri síðu til að fullgera fylkið. Fyrir próftaka á aldrinum 17-89 ára er byrjað á 

æfingarverkefnum A og B og síðan haldið áfram frá 5. atriði. Próftaki svarar með því að 
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benda á eða segja númer þess valmögueika sem hann telur réttann. Eitt stig er gefið fyrir rétt 

svar en núll fyrir rangt. Fái próftaki núll stig fyrir atriði 5 eða 6 eru atriði 1 til 4 lögð fyrir í 

öfugri röð. Eftir fimm röng svör í röð er fyrirlögn hætt og haldið í næsta undirpróf. Engin 

formleg tímamörk eru á undirprófinu. Undirprófið reynir meðal annars á óyrta rökhugsun og 

almenna vitsmunafærni (Wechsler, 1999).   

Næst er undirprófið Orðskilningur sem hefur 49 atriði. Fyrstu fjögur atriði prófsins 

eru þannig að sýndur er hlutur á mynd sem próftaki á að nefna. Fyrir rétt svar fæst 1 stig en 

0 fyrir rangt. Í þeim verkefnum sem á eftir koma er próftaki beðinn um að gefa munnlega 

skilgreiningu á orðum. Orðin eru bæði lesin upp fyrir próftaka og honum sýnd þau á prenti. 

Byrjað er á 5. atriði hjá einstaklingum á aldursbilinu 9-89 ára. Fyrir rétt svar á atriðum 5 til 

49 eru gefin 2 eða 1 stig, eftir gæðum svars, en ekkert stig fyrir svar sem er augljóslega 

rangt eða of fátæklegt. Fái próftaki 0 eða 1 stig fyrir 5. eða 6. atriði eru atriði 1 til 4 lögð 

fyrir í réttri röð. Fyrirlögn er hætt þegar próftaki hefur fengið 0 stig fyrir sjö svör í röð. 

Prófið reynir meðal annars á óhlutbundna hugsun, langminni, málskilning og máltjáningu 

(Wechsler, 1999).  

Þriðja undirprófið er Litafletir. Á því eru 13 verkefni sem verða sífellt erfiðari. Atriði 

prófsins eru þannig að próftaki á að endurgera mynstur eftir fyrirmynd með því að raða 

saman tvílitum kubbum. Notaðir eru tveir kubbar á 1. og 4. atriði, fjórir á 3. til 9. atriði en 

níu kubbar á síðustu fórum atriðunum. Próftakar á aldrinum 9-89 ára byrja á 3. atriði. Fyrir 

rétta lausn á fyrstu fjórum atriðum prófsins fást tvö stig en eitt ef próftaki þarf tvær tilraunir 

til að ljúka verkefninu. Fjögur stig eru gefin fyrir rétta lausn á 5. til 13. atriði auk eins, 

tveggja eða þriggja viðbótarstiga fyrir skjóta úrlausn. Tímamörk eru á hverju atriði og eru 

gefin núll stig fyrir lausn sem tekur meira en 30 sekúndur á fyrsta atriði, 60 sekúndur á 

atriðum 2 til 9 og 120 sekúndur á atriðum 10 til 13. Ef 0 eða 1 stig  fást fyrir atriði 3 eða 4 

eru atriði 1 og 2 lögð fyrir í öfugri röð. Fyrirlögn er hætt og næsta undirpróf lagt fyrir ef 

próftaki fær 0 stig á fjórum atriðum í röð. Undirprófið reynir meðal annars á óyrta 

rökhugsun, samþættingu og sundurgreiningu sjónrænna áreita ásamt samhæfingu hugar og 

handa (Wechler, 1999).  

Síðasta undirprófið er Líkingar sem hefur 26 atriði. Í fyrstu fjórum atriðum prófsins 

eru próftaka sýndar myndir í tveimur röðum og felst verkefni hans í því að segja hvaða 

mynd í neðri röð passar við mynd í efri röð. Eitt stig er gefið fyrir rétt svar en núll fyrir rangt 
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á fyrstu fjórum atriðunum. Á atriðum 5 til 26 les prófandi tvö orð sem falla undir 

sameiginlegt hugtak eða hlut og á próftaki að segja hvað er líkt með orðunum. Gefin eru 2, 1 

eða 0 stig á þessum atriðum eftir gæðum svars. Próftakar á aldursbilinu 9-89 ára byrja á 

fimmta atriði. Fái próftaki 0 eða 1 stig fyrir 5. eða 6. atriði eru 1. til 4. atriði eru lögð fyrir í 

réttri röð. Fyrirlögn er hætt ef próftaki fær 0 stig fyrir fimm atriði í röð. Undirprófið reynir 

meðal annars á áunna þekkingu, málþroska, óhlutbundna hugsun og yrta röksemdafærslu 

(Wechler, 1999). 

 

Framkvæmd 

Áður en hafist var handa við gagnasöfnun hafði rannsakandi æft sig í að leggja prófið fyrir 

nokkra sjálfboðaliða. Upptaka var gerð af einni þessara fyrirlagna sem leiðbeinandi 

verkefnisins fór yfir og gaf endurgjöf til að tryggja gæði fyrirlagna. Byrjað var á að útbúa 

kynningarbréf um rannsóknina sem sent var í tölvupósti til forsvarsmanna stofnana og 

fyrirtækja (sjá í Viðauka B). Þar var óskað eftir að rannsakendur fengju heimild til að koma 

og leggja prófið fyrir þá starfsmenn sem hefðu áhuga á þátttöku á vinnutíma, auk þess sem 

óskað var eftir aðstöðu til fyrirlagnar. Einnig voru útbúin auglýsing og skráningarblað til að 

hengja upp á vinnustöðum (sjá í Viðauka C). Í auglýsingunni var rannsóknin kynnt og tekið 

fram að fyrirlagnir gætu farið fram á vinnutíma. Í flestum tilfellum var byrjað á því að 

hringja til forsvarsmanna stofnana og fyrirtækja til að kynna rannsóknina, áður en 

kynningarbréf og auglýsing fyrir starfsmenn voru send. Hinn hátturinn var einnig hafður á í 

sumum tilfellum, að senda kynningarbréf fyrst og hafa svo samband símleiðis að nokkrum 

dögum liðnum.  

Við útreikning úrtaksins var landsbyggðinni skipt í sex svæði og fjöldi þátttakenda 

reiknaður eftir búsetu, aldri, menntun og kyni. Við val fyrirtækja sem haft var samband við 

var lögð áhersla á þau fyrirtæki sem voru dæmigerð fyrir atvinnulíf hvers landsvæðis og 

fóru flestar fyrirlagnir fram á vinnustöðum. Í nokkrum byggðarlögum fékkst jafnframt 

aðstaða hjá Símenntunarstöðvum og Háskólasetrum til að leggja prófið fyrir þá þátttakendur 

sem ekki voru á vinnumarkaði eða störfuðu hjá fyrirtækjum þar sem ekki var aðstaða til 

fyrirlagnar. Í þeim tilfellum sem öðru var ekki við komið fóru fyrirlagnir fram í 

heimahúsum þátttakenda.  
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Hver ferð var skipulögð vandlega áður en haldið var af stað. Byrjað var á því að hafa 

samband við hvern þátttakanda símleiðis. Þegar gengið hafði verið úr skugga um að 

þátttakandinn passaði inn í úrtakið miðað við aldur hans og menntun var bókaður tími til 

fyrirlagnar, sem var ein klukkustund fyrir hvern þátttakanda. Fyrirlagnir fóru í flestum 

tilfellum fram á viðkomandi vinnustöðum eða skólum á vinnutíma. Notuð var aðstaða sem 

hentaði til fyrirlagnar og reynt að tryggja að sem minnst hætta væri á truflun. Þátttakandi var 

boðinn velkominn og honum þakkað fyrir að samþykkja þátttöku. Rannsakandi sagði frá því 

að um nokkur skemmtileg verkefni væri að ræða, sum myndi þátttakanda þykja létt en önnur 

erfiðari og að eðlilegt væri að geta ekki leyst einhver verkefni prófsins því enginn geti leyst 

öll verkefni rétt til enda. Prófandi og þátttakandi sátu hvor á móti öðrum með borð á milli 

sín. Prófandi skráði upplýsingar um kyn, aldur, menntun og búsetu próftaka á 

skráningarblað ásamt upplýsingum um heilsufar (sjá í Viðauka D). Undirpróf voru lögð fyrir 

í þeirri röð sem þau eru á skráningarblaði og samkvæmt leiðbeiningum í íslenskri handbók. 

Svör, tími og stig voru metin og skráð jafnóðum. Prófið var lagt fyrir án hlés og tóku 

fyrirlagnir að jafnaði 50 mínútur. Að endingu var hverjum þátttakanda þakkað fyrir. Eftir 

fyrirlögn voru stig endurmetin útfrá viðmiðum í handbók, stig undirprófa lögð saman og 

skráð á skráningarblöð. Fyrirlagnir fóru fram frá miðjum febrúar fram í miðjan apríl.  

 

Athugun á samkvæmni matsmanna á undirprófinu Líkingar 

Þátttakendur 

Úrlausnir 21 próftaka voru valdar úr heildarstöðlunarúrtaki prófsins af leiðbeinanda 

verkefnisins. Flestir prófendur sem komu að undirbúningi stöðlunar prófsins voru  

sálfræðinemar við Háskóla Íslands. Hver lausn var metin af fjórum matsmönnum, þremur 

konum og einum karli, sem öll eru Cand. psych. nemar við Háskóla Íslands. 

 

Framkvæmd 

Úrlausnum tuttugu og eins þátttakanda var komið fyrir í reikniforritinu Excel í sömu röð og 

atriði koma fyrir á skráningarblöðum. Matsmönnum voru sendar þessar skrár í tölvupósti 

þannig að þeir sáu hvorki mat hvors annars né hvernig svör þátttakenda voru metin í 

undirbúningi stöðlunarinnar. Matsreglur fyrir atriði undirprófsins voru sendar matsmönnum 



  

  41 

í tölvupósti. Matsmenn fengu fyrirmæli um að fara nákvæmlega eftir matsreglum og fengu 

engar aðrar leiðbeiningar um mat á svörum. Til að líkja sem mest eftir mati á venjubundinni 

fyrirlögn voru matsmenn beðnir um að meta hverja úrlausn frá upphafi til enda áður en 

næsta úrlausn væri metin ásamt því að færa stig inn jafnóðum. 

 
Úrvinnsla gagna 

 Samkvæmni matsmanna. Svör þátttakenda á undirprófunum Orðskilningi og 

Líkingum voru slegin inn í Excel til að auðvelda að fara yfir svör þátttakenda og endurmeta 

stigagjöf. Stig þátttakenda á öllum undirprófum voru svo færð í SPSS og töfræðiúrvinnsla 

unnin í því forriti. Hliðstæð athugun var gerð á samkvæmni matsmanna á undirprófinu 

Orðskilningur (Sjá í Hafdís Rósa Sæmundsdóttir, 2013). 

 Þyngd atriða. Þyngdarröð atriða var athuguð á öllum undirprófum og ný þyngdarröð 

borin saman við fyrirliggjandi upplýsingar um  bandaríska útgáfu prófsins og röð atriða í 

íslenskri handbók.  

 Stoppreglur. Reglur um hvenær hætta á fyrirlögn á undirprófunum Rökþrautir, 

Orðskilningur og Líkingar voru metnar með því að reikna hlutfall þátttakenda sem fengið 

hefðu stig eftir að fyrirlögn var hætt miðað við ólíkar stoppreglur. 

 Viðbótarstig og áreiðanleiki. Reglur um viðbótarstig á Litaflötum voru metnar með 

því að skoða hve stórt hlutfall þátttakenda fengu viðbótarstig á hverju atriði. Áreiðanleiki 

undirprófa var metinn með því að reikna alfastuðul fyrir hvert undirpróf og 

helmingunaráreiðanleika undirprófa fyrir hvert aldursbil.  

 Annað. Gerð var meginásaþáttagreining til að meta þáttabyggingu prófsins. 

Réttlæting á breidd aldursbila var athuguð með því að reikna fylgni aldurs við heildarstig 

undirprófa ásamt dreifigreiningu til að meta hvort munur væri á frammistöðu eftir aldri. 

Dreifigreining var einnig gerð til að athuga hvort munur væri á meðaltölum undirprófa eftir 

menntun og kyni þátttakenda. Stigum var breytt í T-gildi samkvæmt bandarískri handbók til 

að meta hvort erlend norm væru viðeigandi við túlkun niðurstaðna prófsins. Einnig var 

samræmi matsmanna á undirprófinu Líkingum athugað með því að reikna áreiðanleikastuðul 

(Intraclass correlation coefficient) og hve margir matsmenn gáfu nákvæmlega eins fyrir 

hvert atriði. 
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Niðurstöður 

 
Atriðagreining 

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

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

var svo raðað 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 8. töflu er samanburður á þyngdarröðun atriða undirprófsins 

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

8. tafla. Samanburður á þyngdarröðun atriða á undirprófinu Rökþrautir.  

Atriðaröð 
Bandaríkina Ný atriðaröðb Atriðaröð 

Íslandc   Atriðaröð 
Bandaríkina Ný atriðaröðb Atriðaröð 

Íslandc 
B1 N1 H1   B19 N14 H17 
B2 N2 H2   B20 N20 H23 
B3 N3 H3   B21 N32 H31 
B4 N7 H7   B22 N16 H21 
B5 N6 H6   B23 N21 H25 
B6 N8 H8   B24 N19 H20 
B7 N5 H5   B25 N24 H29 
B8 N4 H4   B26 N25 H27 
B9 N9 H9   B27 N27 H24 
B10 N22 H11   B28 N26 H26 
B11 N11 H18   B29 N28 H22 
B12 N10 H10   B30 N29 H28 
B13 N15 H13   B31 N33 H33 
B14 N13 H19   B32 N31 H30 
B15 N12 H15   B33 N30 H32 
B16 N17 H12   B34 N35 H34 
B17 N18 H14   B35 N34 H35 
B18 N23 H16         
aÞyngdaröð stöðlunarúrtaks WASI í Bandaríkjunum; bÞyngdaröð byggð á úrtaki rannsóknarinnar 
(n=237);  cÞyngdaröð í íslenskri handbók WASI.  
 

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

Í öðrum dálki má sjá hvar atriði raðast í úrtaki rannsóknarinnar. Þannig raðast atriði tíu 

(B10) í bandarískri fyrirlögn númer 22 í úrtaki rannsóknarinnar (N22). Þriðji dálkur sýnir 

svo hvernig atriði bandarísku útgáfunnar var lagt fyrir í úrtakinu samkvæmt íslenskri 
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handbók. Þannig var atriði tíu (B10) í bandarískri fyrirlagnarröð það ellefta (H11) í íslenskri 

fyrirlagnarröð. Þegar lesið er úr  töflunni sést að atriði 10 í bandarískri fyrirlögn (B10) var 

11. atriði í íslenskri fyrirlagnarröð (H11) en er númer 22 í úrtaki rannsóknarinnar (N22). Það 

er tilfærsla um tólf sæti miðað við bandaríska röðun atriða en ellefu sæti miðað 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. 

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

næstu tveimur myndum. Báðar myndirnar sýna hlutall þátttakenda sem fengu núll eða eitt 

stig fyrir hvert atriði undirprófsins. 

 

Fyrsta mynd sýnir atriðin í fyrirlagnarröð miðað við íslenska handbók, ásamt hlutalli 

próftaka með ólíkan stigafjölda á hverju atriði. Önnur mynd sýnir röð atriða í nýrri 

þyngdarröð miðað við svör þátttakenda í úrtaki rannsóknarinnar, ásamt dreifingu stiga.  
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  Stoppreglan í íslenskri handbók WASI fyrir Rökþrautir er að fyrirlögn er hætt eftir 

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

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

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

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

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

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

24% próftaka í úrtakinu fengið stig. Athugun á stoppreglu undirprófsins Rökþrautir fyrir 

þetta úrtak, bendir því til að rétt sé að hætta fyrirlögn eftir fimm til sex röng svör í röð.  

 

Orðskilningur. Þyngdarröð undirprófsins Orðskilningur er ekki hægt að bera saman 

við fyrirlagnarröð bandaríska úrtaksins þar sem mörgum atriðum var breytt við þýðingu og 

staðfærslu prófsins hérlendis. Í fyrsta dálki í 9. töflu má sjá fyrirlagnarröð atriða 

undirprófsins eins og hún kemur fyrir í íslenskri handbók. Annar dálkur sýnir þyngd atriða 

miðað við frammistöðu próftaka í rannsóknarúrtakinu. 
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9. tafla. Samanburður á þyngdaröðun atriða á undirprófinu Orðskilningur.  
Atriðaröð 
Íslanda 

Ný 
atriðaröðb   

Atriðaröð 
Íslanda 

Ný 
atriðaröðb   Atriðaröð 

Íslanda 
Ný 
atriðaröðb 

F1 N1   F18 N12   F35 N41 
F2 N2   F19 N14   F36 N21 
F3 N3   F20 N40   F37 N35 
F4 N4   F21 N10   F38 N39 
F5 N6   F22 N26   F39 N31 
F6 N5   F23 N15   F40 N43 
F7 N13   F24 N20   F41 N33 
F8 N8   F25 N32   F42 N42 
F9 N7   F26 N28   F43 N47 
F10 N23   F27 N30   F44 N37 
F11 N25   F28 N38   F45 N45 
F12 N22   F29 N36   F46 N46 
F13 N19   F30 N18   F47 N44 
F14 N16   F31 N24   F48 N49 
F15 N9   F32 N29   F49 N48 
F16 N17   F33 N27       
F17 N11   F34 N34       
aFyrirlagnarröð í íslenskri handbók WASI; bÞyngdarrröðun í rannsóknarúrtaki (N = 237). 
 

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

að vera númer 9 (N9), ef fyrirlagnarröð atriða væri breytt miðað við niðurstöður þessarar 

rannsóknar. Í úrtaki rannsóknarinnar færðust atriði undirprófsins að meðaltali til um 4,8 sæti, 

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

meðaltali til um 3,5 sæti, spönn 1-15 sæti, tíðasta gildi og miðgildi voru 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. 
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Á 3. mynd 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. Fjórða mynd sýnir 

þyngdarröð atriða í úrtaki rannsóknarinnar. 

 

 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 
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orðið (atriði 24) sem greindi verr á milli þátttakenda. Myndræn greining studdi þá ákvörðun. 

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

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

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

orðsins var 0,39. 

Fimmta mynd sýnir þyngdarröðun undirprófsins Orðskilningur eftir að sjö atriði hafa 

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

fyrir svar sitt sem bendir til að endurskoða þurfi matsreglur fyrir þau atriði. 

   

 Litafletir. Þyngdarröðun atriða undirprófins Litafletir í úrtaki rannsóknarinnar er 

sett fram í 10. töflu. Fyrirlagnarröð atriða undirprófsins er eins í bandarískri útgáfu og 

íslenskri gerð prófsins eins og sjá má í fyrsta og öðrum dálki. Í þriðja og fjórða dálki er 

þyngdarröðun atriða í rannsóknarúrtakinu með og án viðbótarstiga. Þyngdarröðun í úrtakinu 

bendir til að atriði númer 7 (B7, F7) ætti að vera númer 5 með viðbótarstigum (V5) en 

númer 8 án viðbótarstiga (Á8) í röðinni. Þegar stuðst var við bandarískar reglur um 

viðbótarstig fyrir skjóta úrlausn færðust fjögur atriði til miðað við röð atriða í handbók. Tvö 

urðu léttari og jafn mörg þyngri. 
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Sjötta mynd sýnir hlutfall próftaka með ólíkan stigafjöld á hverju atriði undirprófsins 

Litafletir.  Á myndinni sést að dreifing stiga er neikvætt skekkt þar sem stór hluti próftaka 

fær fullt þrjú viðbótarstig á fyrstu 6 atriðum undirprófsins. Áberandi er að nærri 50% 

þátttakenda fékk fullan tímabónus á atriði sjö. 

 

 

10. tafla.  Þyngdarröðun Litaflata með og án viðbótarstiga 
Atriðaröð Atriðaröð   Ný Ný 
Bandaríkin Ísland   þyngdaröða þyngdaröðb 
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.  
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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 elleftu töflu 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. 

11. tafla. Fjöldi og hlutfall stiga á undirprófinu Litafletir miðað við bandarísk 
tímamörk.    
              Fjöldi viðbótastiga 

  
Röng 

úrlausn   
Rétt 

úrlausna   1b   2c   3d 
Atriði Fjöldi %   Fjöldi %   Fjöldi %   Fjöldi %   Fjöldi % 
5 12 5   80 34   51 22   67 28   27 11 
6 10 4   69 29   41 17   72 31   45 19 
7 9 4   20 8   28 12   68 29   112 47 
8 13 5   67 28   65 28   67 28   25 11 
9 30 13   42 18   44 18   68 29   53 22 
10 30 13   40 17   45 19   69 29   53 22 
11 53 22   44 19   36 15   49 21   55 23 
12 83 35   50 21   41 17   35 15   28 12 
13 156 66   33 14   21 9   17 7   10 4 
aRétt úrlausn án viðbótastiga; bEitt aukastig fyrir rétta úrlausn á: atriði 5-9 (16-20 sek.) atriði 10 (46-65 sek.), atriði 
11-13 (56-75 sek.); cTvö stig fyrir: atriði 5-9 (11-15 sek.), atriði 10 (31-45 sek.) 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 5. til 9. atriði fá um 50% próftaka sem svara atriðunum rétt tvö eða þrjú 

viðbótarstig. Tíunda atriðið hefur sér tímareglu í bandarískri útgáfu prófsins og fá 51% 

próftaka í úrtaki rannsóknarinnar tvö eða þrjú viðbótarstig á því atriði. Á ellefta til þrettánda 

atriði eru fleiri próftakar 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 atriði 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 tólftu töflu 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 öðrum dálki 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 20. atriði í 

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

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

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

12. tafla. Samanburður á þyndarröðun atriða á Líkingum.   
Atriðaröð 
Bandaríkina 

Ný 
atriðaröðb 

Atriðaröð 
Íslandc   Atriðaröð 

Bandaríkina 
Ný 
atriðaröðb 

Atriðaröð 
Íslandc 

B1 N1 H1   B14 N13 H15 
B2 N2 H2   B15 N20 H20 
B3 N3 H3   B16 N16 H23 
B4 N4 H4   B17 N17 H16 
B5 N5 H5   B18 N19 H22 
B6 N6 H11   B19 N18 H17 
B7 N7 H6   B20 N23 H14 
B8 N9 H7   B21 N22 H18 
B9 N8 H10   B22 N21 H19 
B10 N10 H8   B23 N14 H25 
B11 N15 H9   B24 N24 H21 
B12 N12 H13   B25 N25 H24 
B13 N11 H12   B26 N26 H26 
aÞyngdaröð stöðlunarúrtaks WASI í Bandaríkjunum; bÞyngdarröð í úrtaki rannsóknarinnar (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. 

Á 7. mynd 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 hátt hlutfall 

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

fyrirlögninni. 

 

 



  

  51 

Áttunda mynd sýnir röð atriða undirprófsins Líkingar eftir þyngdarröð í úrtakinu. Ef 

sjöunda og áttunda mynd eru skoðaðar samtímis sést til dæmis hvernig atriði númer 14 í 

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

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

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

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

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

niðurstöður mætti stytta stoppreglu undirprófsins í fjögur röng svör í röð. 
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  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 tólftu töflu eru teknar saman upplýsingar um 

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

stöðlunarúrtaki. Í þrettándu töflu eru aftur á móti upplýsingar um tilfærslur atriða á 

undirprófum, miðað við fyrirlagnarröð atriða í íslenskri útgáfu WASI.  

Þyngdarröð atriða Rökþrauta breytist mest miðað við bandarískt stöðlunarúrtak. 

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

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

Líkingum breyttist einnig nokkuð en færist þó minna en í undirprófinu Rökþrautir. 

 

13. tafla. Samanburður á þyngdarröð atriða undirprófa WASI á Íslandi (N = 237) og í 
Bandaríkjunum; fjöldi, hlutfall (%) og meðaltal færslu atriða um sæti. 

  
Þyngra á Íslandi en í 
BNA  

Óbreytt 
þyngdarröð  

Léttari á Íslandi en í 
BNA 

  n % M   n %   n % M 
Rökþrautir 11 31 3,7   7 20   17 49 2,4 
Orðskilningur        -             -             -               -             -               -             -             -      
Litafletira 2 15 1,5   9 69   2 15 1,5 
Líkingar 6 23 1,8   14 54   6 23 2,5 
Athugasemd: Undirprófið Orðskilningur er ekki haft með því fjöldi orða er ekki sambærilegur. n: fjöldi atriða; M: meðaltal 
færslu atriða um sæti; aLitafletir samkvæmt bandarískri reglu um viðbótarstig fyrir skjóta lausn. 
 

Atriðum á undirprófinu Orðskilningi var breytt við þýðingu og staðfærslu WASI hér 

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

töflu 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. 
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14. tafla. 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 5,8   10 20   20 41 6,1 
Litafletira      -             -             -               -             -               -             -             -      
Líkingar 11 42 2,9   7 27   8 31 4 
Athugasemd: Litafletir eru lagðir fyrir í sömu röð og í bandarískri handbók. n: fjöldi atriða; M: meðaltal færslu atriða um 
sæti; aLitafletir með viðbótastigum, bLitafletir án viðbótastiga.  
 

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. Fimmtánda 

tafla sýnir helmingunaráreiðanleika undirprófanna eftir aldursbilum í úrtaki rannsóknarinnar. 

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

15. tafla. aÁreiðanleiki undirprófa eftir aldursbilum borið saman við bandarískt 
stöðlunarúrtak. 
     Rökþrautir    Orðskilningur    Litafletira    Líkingar    
 Aldursbil   n  ÍS BNA   ÍS BNA   ÍS BNA   ÍS BNA   
 17-19 ára  17 0,73 0,91   0,92 0,90   0,68 0,92   0,71 0,84   
 20-24 ára  24 0,79 0,88   0,84 0,91   0,89 0,94   0,88 0,87   
 25-29 ára  15 0,66 0,91   0,83 0,93   0,93 0,93   0,39 0,91   
 30-34 ára  30 0,82 0,92   0,88 0,92   0,91 0,94   0,74 0,92   
 35-44 ára  51 0,85 0,94   0,84 0,96   0,86 0,94   0,78 0,94   
 45-54 ára  55 0,84 0,96   0,90 0,96   0,83 0,92   0,82 0,93   
 55-64 ára  45 0,95 0,96   0,90 0,94   0,90 0,91   0,88 0,93   
Athugasemd: ÍS= Ísland, BNA= Bandaríki Norður Ameríku. aHelmingunaráreiðanleiki; Litafletir 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. Innri áreiðanleiki undirprófa er lægstur á 

undirprófinu Líkingar (α=0,77) en góður á undirprófinu Rökþrautir (α=0,86), á Orðskilningi 

(α=0,88) og Líkingum (α=0,83). 
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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) og stuðst við Kappa-gildið 2. 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 tvö 18% og 

fylgni milli þátta er 0,50. Í 16. töflu er hleðsla undirprófa á tvo þætti eftir hornskakkan 

snúning ásamt upplýsingum um hve stóran hluta af dreifingu breytanna þættirnir skýra 

(Communalities h2). 
 

16. tafla. Þáttahleðsla og þáttaskýring undirprófa WASI með meginásaaðferð. 
  Þáttur   
Undirpróf I II h2 
Orðskilningur 0,76 0,05 0,61 
Líkingar 0,70 0,26 0,72 
Rökþrautir 0,22 0,58 0,52 
Litafletir 0,08 0,68 0,53 
Fylgni milli þátta eftir hornskakkan snúning (Promax rotation) var 0,50. 

 

Þáttahleðsla undirprófa var skýr eftir hornskakkan snúning. Munnlegu undirprófin 

Orðskilningur og Líkingar hlóðu á þátt eitt en verklegu undirprófin Rökþrautir og Litafletir 

á þátt tvö. Þættirnir skýrðu stærstan hluta af dreifingu Líkinga en minnstan hluta dreifingar 

Rökþrauta. 

 Til að athuga hvort þáttabygging prófsins héldist óháð aldri var úrtakinu skipt í tvo 

hluta. Í hópi 17 til 39 ára eru 117 manns en 120 í hópi 40 til 64 ára. Í báðum hópum sýndi 

skriðupróf einn þátt með eigingildi yfir 2 og annan með eigingildi um 0,70, sem saman 

skýra rúm 80% af heildardreifingu undirprófanna. Þáttur eitt skýrir ríflega 63% 

dreifingarinnar í báðum hópum en þáttur tvö 17%. Hér var einnig ákveðið að draga tvo þætti 

með hornskökkum (Promax rotation) og nota Kappa-gildið 2. Þáttahleðsla undirprófa er 

með sama hætti og fyrir úrtakið í heild þó hún sé ekki eins skýr. Munnlegu undirprófin 



  

  55 

Orðskilningur og Líkingar hlóðu áfram hæst á þátt eitt og verklegu undirprófin 

Orðskilningur og Líkingar á þátt tvö. Sautjánda tafla sýnir hleðslu undirprófa á þættina tvo 

eftir hornskakkan snúning og skýrða dreifingu eftir að úrtaki rannsóknarinnar var skipt í tvo 

hópa. 

 

17.tafla. Þáttahleðsla og þáttaskýring undirprófa WASI á hópi 17-39 ára og 40-64 ára. 
Þáttur 

Aldur Undirpróf I II h2 
17-39a Orðskilningur 0,89 0,03 0,81 
(n=117) Líkingar 0,56 0,35 0,57 
  Rökþrautir 0,40 0,49 0,55 
  Litafletir 0,05 0,82 0,71 
40-64b Orðskilningur 0,87 0,03 0,78 
(n=120) Líkingar 0,62 0,35 0,67 
  Rökþrautir 0,07 0,80 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. 

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. Fylgni milli þátta í yngri hópnum var 0,34 en 0,38 í þeim eldri. 
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Réttlæting á breidd aldursbila 

Reiknuð voru heildarstig fyrir hvert undirpróf. Í 18. töflu má sjá meðaltöl heildarstiga 

undirprófanna eftir aldursbilum. Eins og sjá má hækka meðaltöl á undirprófunun Rökþrautir, 

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

Orðskilningi hækkar meðaltalið með aldri. 

18. tafla. Spönn, meðaltal og staðalfrávik heildartalna undirprófa eftir aldursbili. 

    Undirpróf 
Aldursbil   Rökþrautir Orðskilningur Litafletira Litafletirb Líkingar 
17-19 ára Spönn 20-32 28-76 35-70 24-44 23-44 
(n = 17) M 26,8 56,4 53,2 39,4 33,8 
  sf 3,6 13,0 8,5 5,5 5,2 
20-24 ára Spönn 21-31 23-80 12-70 12-44 16-41 
(n = 24) M 27,9 58,2 52,7 38,3 32,5 
  sf 3,0 12,0 13,8 8,1 5,8 
25-29 ára Spönn 25-34 54-81 16-68 16-44 26-41 
(n = 15) M 28,5 64,1 54,9 39,5 36,0 
   sf  2,4 7,7 13,9 7,8 4,6 
30-34 ára Spönn 12-34 46-93 12-66 12-44 22-44 
(n= 30) M 27,1 67,1 51,7 39,2 35,9 
  sf 4,8 10,6 12,0 6,5 5,4 
35 - 44 ára Spönn 10-33 48-86 24-71 24-44 25-46 
(n = 51) M 26,8 71,1 51,0 38,75 35,5 
  sf 4,7 9,0 10,9 5,0 5,0 
45- 54 ára Spönn 10-32 28-90 12-68 12-44 18-45 
(n = 55) M 24,7 68,0 45,3 36,2 34,4 
  sf 5,5 13,2 12,0 7,1 6,3 
55-64 ára Spönn 8-32 48-91 16-65 16-44 19-45 
(n = 45) M 23,0 71,6 40,4 33,6 33,7 
  sf 6,5 10,6 13,1 8,2 7,3 
Athugasemd. Hámarksstig undirprófa: Rökþrautir = 35, Orðskilningur = 80, Litafletir = 71, Líkingar = 48. 
a Litafletir með viðbótastigum,  bLitafletir án viðbótastiga.        

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. 

Nítjánda tafla sýnir fylgni aldurs við heildartölu undirprófa. 
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19. tafla. 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 heildartölum undirprófanna eftir aldursbilum. Forsendur dreifigreiningar 

voru kannaðar og voru Rökþrautir eina undirprófið þar sem dreifing heildarstiga var ekki 

einsleit og neikvætt skekkt. Í einu hólfi Rökþrauta var staðalfrávik meira en tvöfalt það 

lægsta og próf Levenes er marktækt fyrir undirprófið Rökþrautir. Í Viðauka E má sjá 

niðurstöður marktektarprófa (Kolmogorov-Smirnov/Shapiro-Wilk) fyrir hvert undirpróf eftir 

aldursbilum. Þó að undirprófið Rökþrautir sé ekki normaldreift var ákveðið að gera 

dreifigreiningu þrátt fyrir að það geti dregið úr afköstum prófsins. 

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 20. töflu eru upplýsingar um marktækan mun á 

frammistöðu eftir aldursbilum.  
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20. tafla. 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 miðaðst 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 á undirprófinu Litafletir en þátttakendur í öðrum aldursbilum. Ekki kom fram 

marktækur munur á frammistöðu þátttakenda á undirprófinu Líkingar. 

Tuttugasta og fyrsta tafla 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. 
 

21. tafla. Meðaltal og staðalfrávik heildarstiga á undirprófum WASI eftir kyni.        
    Rökþrautir   Orðskilningur   Litafletira   Litafletirb   Líkingar 
Kyn N M sf   M sf   M sf   M sf   M sf 

Karlar  116 25,3 6,3   67,3 11,5   47,5 14,0   36,7 7,9   34,1 6,6 
Konur  121 26,4 4,0   67,2 12,5   49,0 12,1   37,8 6,4   35,0 5,2 
a Litafletir með viðbótarstigum; bLitafletir án viðbótastiga.                

 Tuttugasta og önnur tafla sýnir meðaltal og staðalfrávik heildarstiga undiprófa 

þátttakenda eftir menntunarstigi þeirra. Til að athuga hvort munur væri á meðaltölum eftir 

menntun var gerð einhliða dreifigreining sem sýndi að munur var á frammistöðu þátttakenda. 
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22. tafla. Meðaltal og staðalfrávik heildarstiga undirprófa WASI eftir menntun.  
    Rökþrautir   Orðskilningur   Litafletira    Líkingar 
Menntun n M sf   M sf   M sf     M sf 
Grunnskólam.  106 24,8 5,2   50,9 10,7   46,6 13,9     32,5 6,1 
Iðn. / Stúd.  82 25,4 5,8   56,3 9,9   47,33 12,8     34,3 5,3 
Háskólam. 49 28,8 2,9   63,2 6,0   53,7 9,1     39,4 3,3 
a Litafletir með viðbótarstigum.                      

 

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. Tuttugasta 

og þriðja tafla sýnir niðurstöðu marghliða samanburðar undirprófa WASI eftir 

menntunarstigi. 
 

23. tafla. Marghliða samanburður meðaltala undirprófa WASI eftir menntun.    
Undirpróf Menntun Menntun Meðalmunur Vendigildi* 
Rökþrautir Háskólapróf Grunnskóli 3,9 0,000 
    Stúdentspróf 3,4 0,001 
Orðskilningur Háskólapróf Grunnskóli 12,4 0,000 
    Stúdentspróf 6,9 0,001 
Litafletir Háskólapróf Grunnskóli 7,1 0,006 
    Stúdentspróf 6,4 0,022 
Líkingar Háskólapróf Grunnskóli 6,9 0,000 
    Stúdentspróf 5,1 0,000 
*Marktekt miðast við vendigildið p< 0,05.  
 

Frammistaða háskólamenntaðra í úrtakinu er maktækt betri á öllum undirprófum WASI en 

þátttakenda með aðra menntun. 

Meðaltal og staðalfrávik eftir menntun og aldri eru í 24. töflu. 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 úrtaki 

rannsóknarinnar. 
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24. tafla. 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 66,0  -      
  25-29 7 63,9 9,2   4 59,0 3,4   4 69,8 4,1 
  30-34 10 60,0 9,1   10 68,3 12,5   10 73,1 4,9 
  35-44 13 71,9 7,5   22 66,4 9,5   16 77,0 5,2 
  44-54 22 61,4 11,0   21 69,2 14,5   12 77,8 7,1 
  55-64 22 68,2 10,9   17 72,8 9,3   6 81,2 5,6 
  Heild 106 62,1 12,2   82 68,4 11,2   49 76,1 6,4 
Litafletira 17-19 17 53,2 8,5      -        -       -           -        -        -      
  20-24 15 50,0 16,4   8 57,1 7,1   1 58,0   -      
  25-29 7 50,1 7,1   4 44,5 22,3   4 57,8 10 
  30-34 10 49,2 14,6   10 51,3 12,0   10 54,6 9,3 
  35-44 13 48,3 9,3   22 48,9 12,9   16 56,1 7,3 
  44-54 22 42,2 12,3   21 44,9 11,8   12 51,6 9,9 
  55-64 22 37,5 14,6   17 42,0 11,6   6 46,7 10 
  Heild 106 46,6 13,9   82 47,3 12,8   49 53,7 9,1 
Líkingar 17-19 17 33,8 5,2      -        -       -           -        -      -      
  20-24 15 30,7 6,3   8 34,6 3,3   1 41,0  -     
  25-29 7 36,1 4,3   4 32,5 5,5   4 39,3 0,5 
  30-34 10 33,0 6,7   10 36,6 5,3   10 38,2 2,3 
  35-44 13 33,5 5,0   22 33,9 4,3   16 39,4 3,8 
  44-54 22 31,5 5,8   21 34,2 5,8   12 40,1 3,7 
  55-64 22 31,9 7,6   17 33,7 6,7   6 40,2 3,8 
  Heild 106 32,5 6,1   82 34,3 5,3   49 39,4 3,3 
aLitafletir með viðbótarstigum.   
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Notagildi bandarískra norma við túlkun niðurstaðna WASI 

Til að fá upplýsingar um hversu viðeigandi bandarísk norm eru á Íslandi var heildarstigum 

hvers þátttakanda 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 prófhluta. Meðaltal prófhluta er 50 og staðalfrávikið 10 en meðaltal 

greindartalna 100 og staðalfrávikið 15. Eins og sjá má í 25. töflu 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 prófsins en 

vanmats á munnlegum þætti. Hráskorum allra undiprófa var breytt í T-gildi með því að nota 

viðmið í viðauka A í bandarískri handbók prófsins. 

 

25.tafla. 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 9,0 11,4 8,9 13,5 
20-24  M 54,8 56,0 108,7 43,3 45,4 91,8 
(n=24) sf 6,0 9,2 10,3 11,0 10,0 13,1 
25-29  M 57,1 58,1 112,7 46,8 51,0 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 13,0 9,8 9,0 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 56,0 55,0 108,9 47,9 59,9 98,7 
(n=55) sf 7,5 7,5 12,0 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 Líkingar 

Athugað var hvort samræmi matsmanna á undirprófinu Líkingar væri nægjanlegt til að ætla 

megi að mismunandi matsmenn meti sömu úrlausn eins. Í 26. töflu kemur fram meðaltal og 

staðalfrávik stiga hjá hverjum matsmanni á lausn 21 þátttakanda á undirprófinu Líkingar.  

 

Meðaltal og staðalfrávik var lægst hjá matsmanni 2 en hæst var meðaltalið hjá matsmanni 

fjögur og staðalfrávikið hjá matsmönnum þrjú og fjögur. Gerð var einhliða dreifigreining til 

að athuga hvort munur væri milli meðaltala matsmanna á summu stiga. Ekki kom fram 

marktækur munur eftirmastmönnum, F(3,80) = 18,329, p < 0,1. 

 Í 26. töflu eru upplýsingar um hvert atriði undirprófsins. Taflan sýnir að meðaltal 

fyrstu fimm atriðanna er almennt hátt. Meðalstigagjöf á þessum atriðum er ýmist 2 eða 

nálægt því gildi, sem er hámarksstigafjöldi hvers atriðis undirprófsins, en meðaltöl atriða 

lækka þegar líður á fyrirlögnina. Taflan sýnir einnig  leiðrétta fylgni atriðis við heildartölu 

kvarða. Samtals sex atriði hafa lægri fylgni en 0,20, en fylgni annara atriða undirprófsins er 

0,30 eða hærri. 

 Samkvæmni í mati var metið með því að reikan áreiðanleika intraclass correlation 

coefficient fyrir summu stiga, bæði fyrir hvert atriði undirprófsins og undirprófið í heild. 

Áreiðanleiki mats (ICC1,2) hvers atriðis er sýndur í 27. töflu. Áeiðanleiki mats 18 atriða af 

21 er hærri en 0,70 og er yfir 0,90 á samtals 14 atriðum. 

Samkvæmni matsmanna á undirprófinu Líkingar er því mjög góð eða  0,98. 

 

 

 

 

 

 

26. tafla. Me!altal og sta!alfrávik eftir matsmönnum á undirprófinu Líkingar.

Undirpróf Fjöldi úrlausna M sf M sf M sf M sf

Líkingar 21 32 6,3 31,2 5,6 32,9 6,7 33,2 6,7

Matsm. 1 Matsm. 2 Matsm. 3 Matsm. 4
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Loks var athugað hvort allir matsmenn mátu sama atriði eins á öllum úrlausnum og koma 

niðurstöður þess fram í seinasta dálki 27. töflu. Í fjórum atriðum mátu matsmennirnir fjórir 

öll svör á nákvæmlega sama hátt í úrlausnunum 21 og við jafnmörgum atriðum mátu 

matsmenn 20 af 21 lausn á sama hátt. Eitt atriði sker sig úr (A16) en matsmenn mátu aðeins 

eina lausn við því atriði á nákvæmlega sama hátt. 

 

 

 

27. tafla. Me!altal, fylgni, árei!anleiki og samkvæmni í mati á undirprófinu Líkingar

Líkingar aMe!altal brix ICC1,2
cFjöldi eins

A5 2,00 0,00 1,00 21

A6 1,95 0,44 1,00 21

A7 2,00 0,00 1,00 21

A8 1,93 0,33 0,93 20

A9 1,90 0,13 0,56 16

A10 1,95 0,44 1,00 21

A11 1,71 0,60 0,97 18

A12 1,93 0,37 0,89 20

A13 1,74 0,56 0,98 20

A14 1,20 0,43 0,99 19

A15 1,88 0,02 0,65 16

A16 1,37 0,31 0,63 1

A17 1,19 0,54 0,96 12

A18 1,31 0,75 0,98 15

A19 1,23 0,30 0,98 17

A20 1,56 0,82 0,98 18

A21 1,19 0,34 0,82 8

A22 1,11 0,57 0,99 18

A23 1,19 0,53 0,99 20

A24 0,89 0,29 0,76 9

A25 0,68 0,54 0,86 9

A26 0,42 0,19 0,64 10
aMe!alsumma hvers atri!is: bLei!rétt fylgni atri!is vi! heildartölu kvar!a.
cFjöldi matsmanna sem metur sömu lausn eins.
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Umræða 

 
Hingað til hefur ekkert greindarpróf fyrir fullorðna verið staðlað á Íslandi. Greindarmat 

fullorðinna hefur því byggst á niðurstöðum þýddra prófa sem túlkuð hafa verið út frá 

erlendum normum. Ýmsar skekkjur fylgja þannig notkun greindarprófa (Anna Sigríður 

Jökulsdóttir, 2010; Einar Guðmundsson, Ásdís Claessen, Berglind Ásgeirsdóttir og Birgir 

Þór Guðmundsson, 2005-2006; Guðmundur B. Arnkelsson, 1991). Því er þörf fyrir staðlað 

greindarpóf fyrir fullorðna hér á landi. Stutta greindarpróf Wechslers (WASI) hefur verið 

þýtt og staðfært hér á landi og hefur nauðsynlega próffræðilega eiginleika til stöðlunar 

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

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

Undirbúningur stöðlunar prófsins hérlendis hófst árið 2009. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar styðja við að prófið uppfyllir próffræðileg skilyrði til stöðlunar og undirstrika 

mikilvægi þess að til verði staðlað greindarpróf fyrir fullorðna hér á landi.    

 Þegar þyngdarröð atriða í íslenskri gerð WASI var borin saman við þyngdarröð atriða 

í bandarísku stöðlunarúrtaki kom í ljós að mikil breyting varð á röð atriða í undirprófinu 

Rökþrautir og talsverð í Líkingum og Litaflötum. Þyngdarröð 80% atriða breyttist í 

Rökþrautum, 46% atriða í Líkingum og 30% atriða í Litaflötum. Þyngdarröð atriða í 

Orðskilningi var ekki borin saman við bandaríska röð þar sem umtalsverðar breytingar voru 

gerðar á atriðum þess við staðfærslu prófsins hér á landi. Þess í stað var röð atriða í úrtakinu 

borin saman við fyrirlaganrröð í íslenskri handbók. 

 Samtals breyttist þyngdarröð 28 atriða á Rökþrautum. Að meðaltali færðust þau atriði 

sem voru þyngri í íslenskri gerð prófsins um 3,7 sæti, en þau sem voru léttari um 3,5 sæti. 

Athyglisvert er að svo stórt hlutfall atriða undirprófsins hafi aðra þyngdarröð hér á landi en í 

upprunalandi þar sem Rökþrautir er verklegt próf og ætti frammistaða próftaka því síður að 

vera háð menningarbundnum áhrifum. Þar að auki voru verkefni þess hvorki þýdd né gerðar 

breytingar á matsreglum þeirra við staðfærslu prófsins hér á landi. Mögulega skýrist þessi 

mikli munur af því að röð fyrirlagnar undirprófa í íslenskri gerð er önnur en í bandarískri 

útgáfu prófsins. Önnur þyngdarröð atriða í Rökþrautum getur skýrst af því að í íslenskri 

þýðingu er undirprófið lagt fyrir fyrst í röð undirprófa en er síðast í röðinni í bandarískri 
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útgáfu prófsins. Við staðfærslu prófsins hér á landi breyttist röð ariða einnig mikið í úrtaki 

barna (Berglind S. Ásgeirsdóttir og Einar Guðmundsson, 2007) og  fullorðinna (Einar 

Guðmundsson og Sandra G. Zarif, 2007). Framangreindar niðursöður eru einnig í öllum 

meginatriðum í samræmi við niðurstöður hliðstæðra rannsókna á eiginleikum prófsins í 

úrtaki fullorðinna hérlendis (Atli Viðar Bragason, 2009; Auður Erla Gunnarsdóttir, 2009 og 

Bára Kolbrún Gylfadóttir, 2009; Þorsteinn Yraola, 2013). 

 Á undirprófinu Líkingar höfðu samtals 12 atriði, sem er tæpur helmingur atriða, aðra 

þyngdarröð en í bandarísku stöðlunarúrtaki. Sex atriði voru léttari og jafn mörg þyngri í 

úrtaki rannsóknarinnar. Þessi munur skýrist af því að við staðfærslu WASI hér á landi 

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

Guðmundsson, 2007) voru gerðar nokkrar breytingar á atriðum undirprófsins og matsreglum 

þess. Eiginleikar prófsins eru því ekki fyllilega samanbærilegir á milli landa. 

  Á undirprófinu Litafletir færðust fjögur atriði til, tvö urðu léttari og jafnmörg þyngri, 

og færast atriðin að meðaltali um eitt og hálft sæti. Eins og Rökþrautir er Litfeltir verklegt 

próf og því að mestu laust við menningaráhrif. Breytt fyrirlagnarröð undirprófa gæti einnig 

skýrt breytta þyngdarröð atriða Litaflata. Prófið er þriðja í röðinni í íslenskri gerð en annað í 

bandarískri útgáfu. Því er mögulegt að meiri þreytu sé farið að gæta hjá próftökum í 

íslenskri fyrirlagnarröð sem skýri þennan mun. Þessar niðurstöður eru sambærilegar við 

breytta þyngdarröð atriða undirprófsins við staðfærslu prófsins hérlendis (Berglind S. 

Ásgeirsdóttir og Einar Guðmundsson, 2007; Sandra G. Zarif og Einar Guðmundsson, 2007).  

 Samanburður á þyngd atriða þriggja undirprófa í úrtaki rannsóknarinnar og í 

íslenskri handbók leiddi í ljós mikill munur var á þyngd þeirra. Samtals breyttist þyngdarröð 

80% atriða Orðskilnings, 42% atriða Líkinga og 68% atriða Rökþrauta. Þessi munur skýrist 

af því að staðfærsla WASI hér á landi byggir annarsvegar á úrtaki 6 og 16 ára barna 

(Berglind S. Ásgeirsdóttir og Einar Guðmundsson, 2007) og hinsvegar á  úrtaki 20 til 25 ára 

fullorðinna (Sandra G. Zarif og Einar Guðmundsson, 2007). Gera má gera ráð fyrir að 

fullorðnir standi sig almennt betur en börn á verkefnum prófsins og að þyngdarröðun atriða 

verði því önnur í úrtaki sem samanstendur aðeins af fullorðnum próftökum á breiðu 

aldursbili. 

 Þyngdarröðun atriða Orðskilnings var jafnframt skoðuð eftir að undirprófið var stytt 

um sjö atriði svo lengd þess samræmdist bandarískri útgáfu. Valin voru atriði sem höfðu 
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margræða merkingu, ráða mátti merkingu þeirra af orðunum sjálfum og orð sem mæla sömu 

eða svipaða hugsmíð (atiði; 12, 14, 15, 18, 19, 21 og 24). Þar sem fjöldi þátttakenda var 

ójafn eftir aldursbilum í úrtaki rannsóknarinna var ákveðið að skoða dreifingu stiga 

framangreindra atriða ekki sérstaklega fyrir hvert aldursbil. Skoða þyrfti dreifinguna nánar 

til að styðja við að framangreind atriði verði felld af listanum fyrir útgáfu prófsins hér á 

landi.  

 Þegar stoppreglur þriggja undirprófa voru bornar saman við stoppreglur í íslenskri 

handbók kom í ljós að stoppreglur tveggja eru viðeigandi í úrtakinu en herða þyrfti 

stoppreglu eins. Ef miðað er við að aðeins 5-10% próftaka fengju stig ef fyrirlögn væri 

haldið áfram eftir að viðmiðum um hvenær hætta á fyrirlögn er náð, ættu stoppreglur á 

undirprófunum Rökþrautir og Líkingar að vera þær sömu og í íslenskri handbók. Aftur á 

móti þyrfti að herða viðmið um hvenær hætta ætti fyrirlögn Orðskilnings.  

 Mats á notagildi bandarískrar reglu um tímabónus í Litaflötum sýndi að dreifing 

heildarstiga einstakra atriða og heildartölu undirprófsins var neikvætt skekkt, þar sem fleiri 

próftakar fá viðbótarstig fyrir skjóta úrlausn.  Dreifing stiga hvers atriðis víkur því frá 

normaldreifingu. Því þyrfti að endurskoða reglur um viðbótarstig í samanlögðu 

stöðlunarúrtaki prófsins því dreifing viðbótarstiga gæti verið nær normaldreifingu í stærra 

úrtaki og bandarískar tímareglur því átt við hér á landi.  

 Áreiðanleikastuðlar undirprófa íslenskrar gerðar WASI voru flestir lægri en í 

bandarískri útgáfu prófsins. Þetta kemur ekki á óvart þar sem rannsóknir hafa sýnt að 

áreiðanleiki sálfræðilegra prófa lækkar þegar þau eru þýdd hérlendis (Einar Guðmundsson, 

Ásdís Claessen, Berglind S. Ásgeirsdóttir og Birgir Þór Guðmundsson, 2005-2006). 

Undirprófið Orðskilningur hafði hæstan áreiðnaleika en Líkingar lægstan. 

Helmingunaráreiðanleiki fyrir Orðskilning var 0,83 og hærri og 0,73 og hærri fyrir 

Rökþrautir. Áreiðanleikastuðlar Litaflata voru  0,68 og hærri en lægstir fyrir Líkingar eða á 

bilinu 0,39 til 0,88. Ekki eru til algildar reglur um hversu hár áreiðanleiki þarf að vera til að 

teljast góður en áreiðanleikastuðull yfir 0,8 er yfirleitt talinn viðunandi (Cohen og Swerdlik, 

2005). Miðað við það er áreiðanleiki undirprófa almennt góður eða viðunandi fyrir öll 

aldursbil í úrtaki rannsóknarinnar, með fáum undantekningum. Lægstu áreiðnaleikastuðlar 

allra undirprófa eru í fámennustu hópum úrtaksins, 17 til 19 ára og 20 til 25 ára. Lægri 

áreiðanleiki í yngstu hópunum skýrist af því að lítill fjöldi þátttakenda dregur úr dreifingu 
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heildarstiga og um leið úr áreiðanleika undirprófa í þeim hópum. Lægri áreiðanleiki 

undirprófsins Líkingar getur bent til þess að endurskoða þurfi matsreglur einstakra atriða 

þess. Almennt eru áreiðanleikastuðlar undirprófa hærri í úrtaki rannsóknarinnar en í 

hliðstæðum rannsóknum á úrtaki fullorðinna Íslendinga (Atli Viðar Bragason, 2009; Auður 

Erla Gunnarsdóttir, 2009; Bára Kolbrún Gylfadóttir, 2009; Einar Guðmundsson og Sandra 

Guðlaug Zarif, 2007;  Þorsteinn Yraola, 2013). Það skýrist af því að ólíkt framangreindum 

rannsóknum var áreiðanleiki undirprófa reiknaður eftir að atriðum hafði verið raðað í nýja 

röð samkvæmt þyngd atriða í úrtaki rannsóknarinnar. Því er meira samræmi í þyngd hluta 

undirprófa eftir að atriðum þeirra var skipt í tvo hluta fyrir útreikninga á 

helmingunaráreiðanleika. Samræmi í þyngd hlutanna eykur fylgni á milli þeirra sem um leið 

hækkar áreiðanleikastuðulinn.  

 Þáttagreining leiddi í ljós að þáttabygging WASI hélt sér og var sú sama í úrtaki 

rannsóknarinnar og í bandarískri útgáfu. Tveir skýrir þættir drógust sem saman skýrðu 80% 

heildardreifingar undirprófa. Undirprófin Orðskilningur og Líkingar mynduðu munnlegan 

þátt en Rökþrautir og Litafletir verklegan þátt. Sambærileg niðurstaða fékkst með leitandi 

þáttagreiningu átta prófhluta. Þessar niðurstöður eru í samræmi við rannsóknir á 

þáttabyggingu prófsins hér á landi í úrtaki barna (Berglind S. Ásgeirsdóttir og Einar 

Guðmundsson, 2007) og fullorðinna (Atli Viðar Bragason, 2009; Auður Erla Gunnarsdóttir, 

2009; Bára Kolbrún Gylfadóttir, 2009; Einar Guðmundsson og Sandra Guðlaug Zarif, 2007;  

Þorsteinn Yraola, 2013) sem styður við hugsmíðaréttmæti prófsins. 

  Í bandarískri útgáfu WASI eru sjö aldursbil fyrir 17-64 ára próftaka (Wechsler, 1999). 

Til þess að réttlæta notkun sömu aldursbila í íslenskri gerð prófsins var  fylgni aldurs við 

heildartölur undirprófa metin og hvort munur væri á heildartölum undirprófa eftir 

aldursbilum. Heildartölur verklegu undirprófanna Rökþrauta og Litaflata lækka með hærri 

lífaldri, aftur á móti hækka heildartölur Orðskilnings með hærri aldri en standa í stað á 

Líkingum. Þegar allt úrtakið var skoðað kom í ljós að aldur hafði marktæka fylgni yfir 0,3 

við öll undirpróf nema Líkingar. Veik tengsl voru milli einstaka aldursbila og undirprófa. 

Marktækur munur var á heildartölum Rökþrauta, Orðskilnings og Litaflata eftir aldursbilum, 

en ekki á heildartölu Líkinga. Fyrir útgáfu prófsins hér á landi þarf að skoða hvort sameina 

ætti aldursbil fyrir Líkingar þegar norm verða útbúin fyrir undirprófið. Niðurstöður 

fylgnireikninga og dreifigreiningar þessarar rannsóknar syðja að öðru leyti almennt notkun 
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sömu aldursbila og í bandarískri útgáfu prófsins.  

 Þegar frammistaða þátttakenda var borin saman eftir menntun kom í ljós að 

Háskólamenntaðir standa sig betur en aðrir hópar á öllum undirprófum. Ekki kom fram 

munur eftir kyni. Aðrir hafa komist að sömu niðurstöðu í rannsóknum  á eiginleikum 

prófsins í úrtaki fullorðinna hér á landi (Atli Viðar Bragason, 2009; Auður Erla 

Gunnarsdóttir, 2009; Bára Kolbrún Gylfadóttir, 2009).  

 Til þess að kanna afleiðingar þess að styðjast við bandarísk norm við túlkun á  

niðurstöðum WASI hér á landi var heildarstigum verklegra og munnlegra undirprófa breytt í 

T-gildi samkvæmt bandarískri handbók (Wechsler, 1999). Sú athugun leiddi í ljós að út frá 

bandarískum normum ofmetur prófið verklega greind en vanmetur munnlega greind. Að 

prófið mæli munnlega greind próftaka of lágt skýrist af því að við þýðingu og staðfærslu 

prófsins hér á landi voru gerðar talsverðar breytingar á atriðum undirprófsins Orðskilningur 

og matsreglum þess, auk þess sem einhverjar breytingar voru gerðar á Líkingum (Berglind S. 

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

Kristjánsdóttir, 2004; Sandra G. Zarif og Einar Guðmundsson, 2007). Því gefa heildarstig 

munnlegu undirprófanna rangt T-gildi. Of há mæling verklegu undirprófanna kemur ekki á 

óvart og er í samræmi við fyrri rannsóknir hér á landi, sem sýna að greind er ofmetin þegar 

bandarísk norm eru notuð við túlkun á niðurstöðum úr þýddum og óstöðluðum 

greindarprófum fyrir börn (Einar Guðmundsson, o.fl., 1993-1994; Einar Guðmundsson o.fl., 

2005-2006) og fullorðna (Anna Sigríður Jökulsdóttir, 2010).  

 Athugun á samkvæmni matsmanna á undirprófinu Líkingar leiddi í ljós að gott 

samræmi er í mati á undirprófinu en að endurskoða þarf matsreglur nokkurra atriða. 

Niðurstöður úr dreifigreiningu benda til að ekki sé munur á mati matsmanna.  

Þegar niðurstöður útreikninga á áreiðanleikastuðli (Intaclass correlation coefficient) fyrir 

hvert atriði undirprófsins voru skoðaðar sérstaklega kom í ljós að áreiðanleiki flestra atriða 

er viðunandi eða góður. Átján atriði hafa áreiðanleikastuðul  0,7 eða hærri. Samtals mátu 

matsmenn færri en helming lausna nákvæmlega eins á fjórum atriðum. Eitt atriði sker sig 

þar úr og eru matsmenn aðeins sammála í mati á einni úrlausn við því atriði. Þetta bendir til 

að erfiðara sé að meta svör við þessum atriðum en öðrum atriðum í undirprófinu. Hliðstæð 

athugun á eiginleikum norskrar gerðar prófsins leiddi í ljós að áreiðanleikastuðull mats á 

atriðum undirprófsins var í öllum tilfellum yfir 0,7 og aðeins fyrir þrjú atriði var áreiðanleiki 
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undir 0,8 (Larsen, ofl., 2001). Þetta bendir til þess að mat á framangreindum atriðum sé 

vandasamara í íslenskri gerð prófsins og að endurmeta þurfi matsreglur þeirra. Niðurstöður 

útreikninga á áreiðanleikastuðli fyrir summu heildarstiga benda aftur á móti til að 

samkvæmni matsmanna á prófinu í heild sé mjög góð og í samræmi við eiginleika 

undirprófsins í bandarískri útgáfu (Wechsler, 1999). Einnig samræmast þessar niðurstöður 

því sem kemur fram í rannsókn á samkvæmni matsmanna á greindarprófi Wechslers fyrir 

börn á leik- og grunnskólaaldri (WPPSIIS) (Anna Sigríður Jökulsdóttir ofl., 2007). 

Niðurstöðurnar styðja við að íslenskar matsreglur undirprófsins séu nægjanlega hlutlægar til 

að samræmi sé í mati ólíkra matsmanna við sömu úrlausnum. Framangreindar niðurstöður 

eru í meginatriðum í samræmi við niðurstöðu Hafdísar Rósu Sæmundsdóttur á samkvæmni 

matsmanna á undirprófinu Orðskilningur (Hafdís Rósa Sæmundsdóttir, 2013). Niðurstöður 

beggja rannsókna styðja við að hlutlægni matsreglna mállegu undirprófa íslenskrar gerðar 

WASI sé viðunandi og ásættanleg. 

  Lítil reynsla er af ólíkum aðferðum við stöðlun sálfræðilegra prófa fyrir fullorðna á 

Íslandi. Raunhæft er að byggja stöðlunarúrtak fullorðinna hérlendis á lagskiptum 

kvótaúrtökum. Þá er landinu skipt í nokkra landshluta og úttaki safnað út frá fyrirfram 

skilgreindum sérkennum þýðis (Einar Guðmundsson, 2005-2006). Við útreikninga úrtaks 

rannsóknarinnar var byggt á gögnum frá Hagstofu Íslands og mið tekið af því að endanlegt 

úrtak utan höfðuborgar endurspeglaði hlutfallslega skiptingu fullorðinna Íslendiga út frá 

aldri, kyni, búsetu og menntun. Í öllum meginatriðum endurspeglar úrtak rannsóknarinnar 

þýði fullorðinna Íslendinga út frá fyrirliggjandi upplýsingum (sjá; 1.,2.,3. og 4. töflu í 

Viðauka A). Aftur á móti er fjöldi þátttakenda á hverju aldursbili ójafn (sjá: 1. töflu í 

Viðauka A). Þetta skýrist af því að þegar hafði hluta gagna utan höfuðborgar verið safnað 

(Anna Sigríður Jökulsdóttir, 2010; Þorsteinn Yraola, 2013) og að við útreikninga úrtaksins 

var miðað við að fjöldi þátttakenda á hverju aldursbili endurspeglaði hlutfallslega skiptingu 

þýðis eftir aldri en ekki að jafn fjöldi væri í hverju aldursbili úrtaksins líkt og gert var við 

stöðlun prófsins í Bandaríkjunum (Wechsler, 1999). Ójafn fjöldi þátttakenda í aldursbilum 

dregur úr afköstum marktektarprófa og getur því hafa skekkt niðurstöður rannsóknarinnar 

um tengsl bakgrunnsbreyta og frammistöðu þátttakenda á undirprófum. 

 Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til að WASI hafi góða próffræðilega eiginleika 

og uppfylli próffræðileg skilyrði til stöðlunar. Með rannsókninni lýkur gagnasöfnun á 
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landsvísu og þar með undirbúningi stöðlunar WASI fyrir fullorðna Íslendinga. Með 

rannsókninni er stigið mikilvægt skref í átt að útgáfu fyrsta staðlaða greindarprófi fyrir 

fullorðna hér á landi. Með tilkomu prófsins hér á landi fá íslenskri sálfræðingar í fyrsta 

skipti áreiðanlegt, stutt og staðlað greindarpróf fyrir fullorðna.  
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Viðauki A 

Í þessum viðauka eru upplýsingar um bakgrunnsbreytur heildarstöðlunarúrtaks landsbyggðarinnar fyrir 

íslenska gerð WASI. Í fyrstu töflu kemur fram fjöldi og hlutfall þátttakenda í stöðlunarúrtaki WASI eftir aldri.  
1. Tafla. Fjöldi og hlutfall landsbyggðarúrtaks WASI á hverju aldursbili samanborið við íbúafjölda í lok árs 2011 (N=369)a. 
Aldursbil Aldur Fjöldi Hlutfallb Íbúafjöldi Hlutfallc 
17-19 ára 17 10 33               1.805      32 
  18 10 33               1.871      34 
  19 10 33               1.892      34 
Alls 17-19 ára   30                 5.568        
20-24 ára 20 16 43               1.831      21 
  21 6 16               1.838      21 
  22 3 8               1.723      20 
  23 6 16               1.684      20 
  24 6 16               1.560      18 
Alls 20-24 ára   37                 8.636        
25-29 ára 25 10 33               1.456      20 
  26 2 7               1.489      20 
  27 4 13               1.426      20 
  28 9 30               1.486      20 
  29 5 17               1.510      20 
Alls 25-29 ára   30                 7.367        
30-34 ára 30 9 20               1.531      21 
  31 12 27               1.500      21 
  32 6 14               1.511      21 
  33 7 16               1.382      19 
  34 10 23               1.271      18 
Alls 30-34 ára   44                 7.195        
35-44 ára 35 9 12               1.386      10 
  36 5 7               1.427      10 
  37 8 11               1.391      10 
  38 7 9               1.527      10 
  39 10 13               1.525      10 
  40 8 11               1.382      10 
  41 8 11               1.426      10 
  42 5 7               1.459      10 
  43 7 9               1.520      10 
  44 8 11               1.451      10 
Alls 35-44 ára   75               14.494        
45-54 ára 45 7 8               1.595      10 
  46 7 8               1.621      10 
  47 12 14               1.642      10 
  48 14 16               1.643      10 
  49 8 9               1.668      10 
  50 10 12               1.548      10 
  51 3 3               1.660      10 
  52 8 9               1.683      10 
  53 7 8               1.554      10 
  54 11 13               1.522      10 
Alls 45-54 ára   87               16.136        
55-64 ára 55 11 17               1.512      12 
  56 7 11               1.495      11 
  57 7 11               1.416      11 
  58 9 14               1.419      11 
  59 8 12               1.311      10 
  60 10 15               1.209      9 
  61 6 9               1.271      10 
  62 3 5               1.188      9 
  63 2 3               1.162      9 
  64 2 3               1.074      8 
Alls 55-64 ára   65               13.057        
aFjórir þátttakendur sem voru ekki hafðir með í gagnavinnslu eru hluti af þessum fjölda; bHlutfall af fjölda á aldursári af 
heildarfjölda í aldursbili; cHlutfall af fjölda íbúa á landsbyggðinni á aldursári af heildarfjölda á aldursbili. 
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2. Tafla. Fjöldi og hlutfall karla og kvenna í stöðlunarúrtaki WASI á landsbyggðinni innan hvers 
aldursbils (N=369)a. 
  Karlar   Konur 
Aldursbil fjöldi  hlutfall   fjöldi hlutfall 
 17-19 ára  13 43   17 57 
 20-24 ára  18 49   19 51 
 25-29 ára  14 47   16 53 
 30-34 ára  20 46   24 54 
 35-44 ára  38 51   37 49 
 45-54 ára  39 49   48 55 
 55-64 ára  34 52   32 48 
Heild 176     193   
aFjórir þátttakendur sem ekki voru hafðir með í gagnavinnslu eru hluti af þessum fjölda. 
 
 
3.Tafla. Fjöldi og hlutfall þátttakenda í stöðlunarúrtaki WASI á landsbyggðinni og fjöldi og hlutfall 
íbúa landshluta miðað við 17-64 ára Íslendinga (N=369)a. 

 Landshluti   Þátttakendur   Hlutfall  Íbúafjöldib  Hlutfall  
 Vesturland  45 12% 9.574 13% 
 Vestfirðir  27 7% 4.403 6% 
 Norðurland  121 33% 22.304 31% 
 Austurland  43 12% 7.823 11% 
 Suðurland  67 18% 14.764 20% 
 Suðurnes  66 18% 13.585 19% 
 Alls  369 100% 72.453 100% 
aFjórir þátttakendur sem voru ekki hafðir með í gagnavinnslu eru hluti af þessum fjölda;  bUpplýsingar um 
íbúafjölda miðast við Hagtíðindi Hagstofu Íslands 2012. 
 
Fjórða tafla sýnir hlutfall menntunar próftaka í stöðlunarúrtaki WASI á landsbyggðinni 
samanborið við upplýsingar úr Vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu Íslands. 
4. Tafla. Hlutfall þátttakenda í stöðlunarúrtaki landsbyggðarinnar eftir aldri og menntun 
samanborið við upplýsingar frá Hagstofu Íslands (N=369)a. 
  Menntunarstig 
   Grunnskólanám    Framhaldsnám   Háskólanám 
Aldursbil   Ú %b V %c   Ú %b V %c   Ú %b V %c 
 17-19    97 96   3 4   0 0 
 20-24    54 53   43 43   3 4 
 25-29    27 32   37 46   36 22 
 30-34    27 35   32 34   41 31 
 35-44    33 31   38 40   29 28 
 45-54    36 41   40 39   24 20 
 55-64    42 49   41 41   17 11 
aFjórir þátttakendur sem ekki voru hafðir með í gagnavinnslu eru hluti af þessum fjölda; bHlutfallsleg skipting úrtaks eftir 
aldursbili og menntun; cHlutfall skiptingar menntunar eftir aldursbili samkvæmt sérvinnslu Vinnumarkaðsrannsóknar 
Hagstofu Íslands. 
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Viðauki B 

 
Til forstöðumanns. 
 
Þátttaka í samfélagslega mikilvægu verkefni. 
 
Nú fer fram undirbúningur að stöðlun á WASI (Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence) 

sem er stutt vitsmunapróf fyrir fullorðna. Verkefnið er hluti af lokaverkefnum í sálfræði við 

Háskóla Íslands og unnið undir stjórn Dr. Einars Guðmundssonar. 

Óskað er eftir leyfi til að leggja prófið fyrir starfsmenn í þínu fyrirtæki á þeirra vinnutíma. 

Prófið samanstendur af fjórum undirprófum. Tvö þeirra reyna á munnlega færni og tvö á 

verklega færni. Fyrirlögn prófsins tekur aðeins um 40 mínútur. 

 Þegar hefur íslensk þýðing og staðfærsla prófsins verið forprófuð og upplýsingum um 

áreiðanleika og réttmæti prófsins safnað. Til að prófið gefi áreiðanlegt og réttmætt mat á 

getu Íslendinga þarf íslensk viðmið. Það er gert með því að leggja prófið fyrir um 1.000 

Íslendinga. Til að fá sem bestan þverskurð af íbúum landsins er gögnum safnað um allt land. 

Svör hvers þátttakanda 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 útbúa íslensk viðmið. Ekkert staðlað greindarpróf fyrir fullorðna er til 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 mikilvæg, 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. 



  

  82 

 
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 

 
 

 

 

 

 


