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Útdráttur 

 

Á Íslandi hefur ekkert staðlað greindarpróf verið til fyrir fullorðna, á íslensku. Stefnt er að 

útgáfu greindarprófsins WASI fyrir 17 til 64 ára árið 2014. Forsendur útgáfunnar eru 

meðal annars rannsóknir á áreiðanleika greindarprófsins. Tilgangur þessarar rannsóknar 

er að kanna áreiðanleika WASI. Í rannsókninni eru gerðar áreiðanleikamælingar. 

Endurprófunaráreiðanleiki WASI er skoðaður auk mælinga á samkvæmni milli 

matsmanna á undirprófinu Líkingar.  

Fyrir rannsóknina á endurprófunaráreiðanleika var þátttakenda aflað með 

hentugleika úrtaki. Þátttakendur voru 55 talsins, konur voru 65% og karlar 35%. 

Meðalaldur var 30 ár. Gögnum var safnað frá mars til apríl 2014. Greindarprófið WASI 

var lagt fyrir þátttakendur með tveggja vikna millibili og fóru fyrirlagnir eins fram í bæði 

skipti. Leitað var til sálfræðinga og samnemenda til að meta undirprófið Líkingar. Sjö 

matsmenn tóku þátt, þrír sálfræðingar og fjórir sálfræðinemar, allir matsmenn voru konur. 

Hver þeirra mat 70 úrlausnir undirprófsins Líkingar. Niðurstöður sýndu að 

endurprófunaráreiðanleiki milli fyrirlagna var góður. Áreiðanleiki verklegrar greindartölu 

var 0,80 og munnlegrar greindartölu var 0,83. Áreiðanleiki heildartölu greindar var 0,85. 

Áreiðanleiki undirprófsins Líkingar var lægstur (0,62) af undirprófunum fjórum en 

áreiðanleiki undirprófsins Orðskilningur hæstur (0,86).  

Samkvæmni á heildarmælitölum milli matsmanna mældist 0,98 sem er mjög gott. 

Þá var samkvæmni milli einstakra atriða undirprófsins góð.  

Niðurstöðurnar rannsóknarinnar staðfesta því góðan endurprófunaráreiðanleika 

greindarprófsins WASI og mjög góða samkvæmni í mælingum matsmanna á undirprófinu 

Líkingar, eins og það var lagt fyrir. Þá styðja niðurstöður útgáfu staðlaðs greindarprófs 

WASI á Íslandi.  
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Abstract 

 

There are no translated standardized intelligence tests used for adults in Iceland. The first 

translated standardized intelligence test (WASI) for 17 to 64 year olds will be published 

in the year 2014. Therefore there is a need for research on the reliability of WASI. The 

purpose of this study is to test the reliability of WASI, test-retest reliability and inter-rater 

reliability of the subtest Similarities.  

For the test-retest reliability participants were collected with convenience 

sampling, participants were 55 students from the University of Iceland, friends and 

family. Women were 65% and men 35%, with an average age of 30 years. The data was 

collected in March and April 2014. Participants were tested two times with the WASI 

intelligence test, with two weeks between the tests, and the execution was the same. For 

the inter-rater reliability, psychologists and fellow students were asked to be raters. Three 

psychologists and four fellow students participated as raters, all women. Each rated 70 

results of the subtest Similarities. The outcome of the study was that test-retest reliability 

was good. The reliability of the performance IQ was 0.80, the verbal IQ was 0.83 and 

total IQ was 0.85. The reliability of the subtest Similarities was the lowest (0.62) of the 

four subtests and the reliability of Vocabulary was the highest (0.86).  

The inter-rater reliability was very good (0.98) and each part of the subtest was 

also good.  

These results show that WASI has good test-retest reliability and very good inter-

rater reliability in the subtest Similarities, as tested in the study, and therefore support a 

translated standardized intelligence test (WASI) in Iceland. 
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 Mikið er um notkun þýddra og óstaðlaðra sálfræðilegra prófa (mælitækja) á Íslandi og þá 

sérstaklega í prófum fyrir fullorðna (Einar Guðmundsson, 2005-2006). Þegar talað er um 

þýðingu og staðfærslu mælitækis er átt við að „texti mælitækisins er þýddur og aðlagaður 

menningu með þeim hætti að próffræði- og tölfræðilegir eiginleikar halda sér“ 

(Sigurgrímur Skúlason, 2005). Þannig að ef farið er eftir reglum um þýðingu og 

staðfærslu á prófið sem þýtt er að hafa svipaða próffræði- og tölfræðilega eiginleika og 

upprunalega prófið. 

Við þróun sálfræðilegra prófa sem upprunalega hafa verið gerð í öðru landi er 

nauðsynlegt að vinna vel að öllum prófum og þýða og staðfæra þau vel. Þegar próf eru 

illa þýdd eru líkur á að prófið verði ekki eins og því var ætlað að verða (Van de Vijver og 

Hambleton, 1996). Því er ekki hægt að gera ráð fyrir að mat á prófum (e. scoring) í 

upprunalegu heimalandi prófsins eigi við í öðrum löndum. Þegar mat á prófi hefur aðra 

merkingu í heimalandi prófs en í því landi sem það er þýtt í, myndast skekkjur (Van de 

Vijver og Tanzer, 2004). Skekkjur geta meðal annars komið upp í hugsmíðum 

(e. construct bias), aðferðum við fyrirlögn (e. method bias) og einstökum atriðum prófsins 

(e. item bias). Þýðing sálfræðilegra prófa er því töluvert flóknari en bókstafleg þýðing 

sem gerð er á texta (Van de Vijver og Hambleton, 1996).  

Þeir sem taka að sér að þýða sálfræðileg próf eiga að gefa upplýsingar um, af 

hverju prófið var þýtt, hvernig það var þýtt, hæfni þýðenda og fleiri atriði. Ef þessar 

upplýsingar eru ekki til staðar er ekki hægt að treysta á að prófið hafi verið þýtt nægilega 

vel og það ætti því ekki að vera notað í klínísku samhengi (Einar Guðmundsson, 2005-

2006). Einar (2005-2006) leggur fram níu verkþætti sem þörf er á að fara eftir þegar próf 

eru þýdd. Ef farið er eftir þessum verkþáttum er hægt að meta hvort matstæki uppfylli 

skilyrði til notkunar í klínísku starfi, annars ekki.  

Hin alþjóðlega prófanefnd leggur fram nokkur atriði til viðmiðunar sem nota ætti 

við staðfærslu prófa (International test commission, 2001), Van de Vijver og Hambleton, 

(1996) og Einars Guðmundsson (2005-2006) nefna þau einnig í greinum sínum og til 

dæmis mætti þar nefna: (1) Þýðendur prófa eiga að vera tvítyngdir og hafa þekkingu á 

menningu heimalands matstækis og nýrra heimkynna þess. (2) Fyrirmæli og leiðbeiningar 

við fyrirlögn matstækis eiga að vera viðeigandi. (3) Spurningar og kvarðar eiga að vera 

kunnugir þeim sem taka eiga prófið og kvarðana. (4) Myndefni og/eða önnur atriði í prófi 

eiga að vera viðeigandi í nýjum heimkynnum mælitækis o.s.frv. 

Einar (2005-2006) segir einnig í grein sinni að ekki eigi að hætta vinnu við próf 

þegar þýðingu og staðfærslu prófsins sé lokið. Þýðing og staðfærsla eigi að vera einn 
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þáttur þeirrar heildar sem stöðlun prófs er. Í þessari sömu grein útskýrir Einar (2005-

2006) hver skilgreiningin á stöðlun prófa sé: „Staðlað próf vísar til þess að form, innihald, 

matsreglur og reglur um fyrirlögn prófsins er fyrirfram ákveðið (staðlað) og sömuleiðis að 

viðeigandi gögnum hefur verið safnað til að útbúa viðmið fyrir prófið“. Þegar próf er 

staðlað hér á landi er líklegra en ekki, að breyta þurfi innihaldi þess og þeim reglum sem 

fara á eftir. Þetta hefur allt áhrif á mat prófsins og túlkun þess.  

Oft er notast við erlend viðmið þegar farið er yfir niðurstöður prófa. Þegar það er 

gert er ekki hægt að segja með vissu að niðurstöður prófsins séu réttar. Með notkun 

erlendra viðmiða er því haldið fram að enginn menningarmunur sé á upprunalegu landi 

prófs og okkar eigin landi, en það er í flestum tilfellum ekki svo. Því er nauðsynlegt að 

safna gögnum og búa til viðmið í stöðlunarferli prófs svo hægt sé að bera niðurstöður 

próftaka við niðurstöður staðlaða markhópsins þannig að hægt sé að túlka betur 

niðurstöður prófsins. Notkun erlendra viðmiða hefur þó ekki gefið góða raun og sýna 

niðurstöður rannsókna að greind barna og fullorðinna sem mæld er með óstöðluðu 

greindarprófi er ofmetin þegar stuðst er við aldursviðmið úr stöðlun erlendra prófa (Einar 

Guðmundsson, 2011).  

Árið 1993 var gerð rannsókn þar sem íslensk þýðing á WPPSI var borin saman við 

bandarísk aldursviðmið. Þátttakendur voru 70 fjögurra ára börn. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að átta af tíu undirprófum viku marktækt frá þeim meðaltölum 

sem notuð eru í bandarískri útgáfu prófsins. Sjö undirprófanna mældu of háa greind og 

eitt mældi of lága greind. Þessi rannsókn sýnir að nauðsynlegt er að fara varlega þegar 

miðað er við erlend viðmið við túlkun greindarprófa (Einar Guðmundsson, Sigurður J. 

Grétarsson, Sveinborg Kristjánsdóttir og Valka Jónsdóttir, 1993-1994).  

Árin 2005-2006 var gerð svipuð rannsókn þar sem niðurstöður fyrir íslenska 

þýðingu WISC-III voru bornar saman við bandarísk aldursviðmið. Í þessari rannsókn 

voru fimm undirpróf sem voru marktækt hærri en bandarískt meðaltal. Þá var heildartala 

greindar, verkleg greindartala, einbeiting, sjónræn úrvinnsla og vinnsluhraði marktækt 

hærri en í bandarískum viðmiðum (Einar Guðmundsson, Ásdís Claessen, Berglind 

Ásgeirsdóttir og Birgir Þór Guðmundsson, 2005-2006). 

Árið 2011 var gerð svipuð rannsókn á íslenskri þýðingu og staðfærslu WAIS-III. 

Þessi rannsókn leiddi svipaðar niðurstöður í ljós og aðrar rannsóknir hér á landi. 

Frammistaða fullorðinna virðist betri á undirprófunum Orðskilningur, Líkingar og 

Rökþrautir en verri á undirprófinu Litafletir (Anna Sigríður Jökulsdóttir, 2010).  
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Á þessu sést að nauðsynlegt er að vinna vel að þýðingu, staðfærslu og stöðlun 

sálfræðilegra prófa. Auk þess er ekki hægt að treysta á að niðurstöður mats verði réttar og 

áreiðanlegar þegar notast er við þýdd og staðfærð greindarpróf en stuðst er við erlend 

viðmið. Til þess að sálfræðingar geti sýnt fagmennsku og góð vinnubrögð þurfa prófin að 

vera sannreynd. Raunin er sú að fram til þessa hafa erlend viðmið verið notuð með 

íslenskri þýðingu greindarprófa fyrir fullorðna. Það gaf því auga leið að nauðsynlegt var 

að klára þýðingu, staðfærslu og stöðlun greindarprófs fyrir fullorðna hér á landi. Þetta er 

ástæðan fyrir því að byrjað var á þýðingu, staðfærslu og stöðlun WASI sem endar með 

útgáfu árið 2014.  

 

Greindarpróf Wechsler 

Greindarpróf eru sálfræðileg próf sem mæla vitsmunalega færni og getu einstaklinga. Til 

eru greindarpróf fyrir allan aldur, börn, unglinga sem og fullorðna. David Wechsler er 

einn þeirra manna sem hannað hefur greindarpróf fyrir fólk á öllum aldri. Wechsler taldi 

greind alhliða og að hún kæmi fram í persónuleika manneskjunnar (Groth-Marnat, 2003).  

Wechsler gaf út nokkur greindarpróf. Árið 1939 gaf hann út sitt fyrsta próf, 

Wechsler-Bellevue Intelligence Scale (WBI). Hann breytti þessu prófi árið 1955 í 

Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) og átti prófið að mæla greind fullorðinna á 

aldrinum 17 til 90 ára. Árið 1949 gaf hann út greindarpróf sem átti að mæla greind barna 

og unglinga á aldrinum 6 til 16 ára, Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC). 

Árið 1967 gaf Wechsler svo út próf fyrir börn á aldrinum 4 til 6 og hálfs árs, Wechsler 

Preschool and Primary Scale of Intelligence (WPPSI) (Anastasi og Urbina, 1997). Hér að 

neðan verður rætt nánar um greindarpróf Wechsler fyrir fullorðna. 

Greindarpróf Wechsler fyrir fullorðna 

Wechsler-Bellevue Intelligence Scale (WBI) er fyrsta greindarprófið sem Wechsler gerði. 

Hann byggði það upp í líkingu við önnur próf sem til voru á þessum tíma, þó með 

breytingum á innihaldi. WBI greindarprófið innihélt ellefu undirpróf. Þar af voru 6 

undirpróf sem mæla áttu munnlega færni og 5 undirpróf sem mæla áttu verklega færni. 

Erfiðleikastig hvers undirprófs jókst eftir því sem leið á prófið. Árið 1942 bætti hann fyrri 

útgáfuna en hún var talin hafa þó nokkra galla (Cohen og Swerdlik, 2004).  

Árið 1955 breytti Wechsler Bellevue kvarðanum í Wechsler Adult Intelligence 

Scale (WAIS). Skipting prófsins í munnlegan og verklegan þátt hélst eins og í WBI en 
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hann breytti og bætti tæknileg atriði (Anastasi og Urbina, 1997; Brown, 1983), auk þess 

staðlaði hann prófið. Árið 1981 var prófið síðan gefið út aftur. Ný viðmið voru tekin til 

notkunar og breytingar voru gerðar á innihaldi prófsins en auk þess var reglum um 

fyrirlögn breytt. Árið 1997 var þriðja útgáfa prófsins gefin út. Í þessari útgáfu var innihald 

prófsins enn uppfært og viðmiðum bætt við fyrir fólk á aldrinum 74 til 89 ára auk þess 

voru nokkur prófgögn stækkuð til að koma til móts við þá sem eldri voru. Þremur 

undirprófum var einnig bætt við til að koma til móts við áhyggjur fólks um að 

vitsmunalegir þættir væru ekki skoðaðir nægilega vel. Í þessari útgáfu var prófið greint í 

fjóra ýtarlegri þætti: Málstarf, Skynhugsun, Vinnsluminni og Vinnsluhraða (Cohen og 

Swerdlik, 2004).  

Eins og áður segir eru stöðluð greindarpróf fyrir fullorðna ekki til á Íslandi. Þó 

hefur fagfólk nýtt sér WAIS-III, útgáfu sem er þýdd og staðfærð, en enn óstöðluð (Eiríkur 

Líndal, Inga Hrefna Jónsdóttir, Már Viðar Másson, Rúnar Helgi Andrason og Sigurgrímur 

Skúlason, 2005). Við túlkun niðurstaðna WAIS-III hérlendis hefur fagfólk stuðst við 

erlend viðmið. Ekki er hægt að fullyrða án rannsókna, en líklegt þykir þó að skekkjur séu 

í mælitölum prófsins þegar erlend viðmið eru notuð hér á landi (Anna Sigríður 

Jökulsdóttir og Einar Guðmundsson, 2011). Sveina Berglind Jónsdóttir o.fl. (2007) gerðu 

rannsókn árið 2007 um próffræðilega eiginleika WAIS-III. Þyngdarröðun atriða á prófinu 

breyttist töluvert við þýðingu prófsins, undirprófið Orðskilningur breyttist mest. 

Áreiðanleikastuðlar prófsins voru flestir lægri eða mun lægri en í bandarískri útgáfu.. Því 

er nauðsynlegt að fara varlega þegar erlend viðmið eru notuð við túlkun greindarprófa.  

 

Styttri gerðir greindarprófa 

Greindarpróf í fullri lengd hafa mikið verið notuð þar sem miklar upplýsingar um 

vitsmunalega greind fást við fyrirlögn. Þau greindarpróf sem notuð hafa verið á Íslandi 

eru WPPSI-R
IS

 (Einar Guðmundsson og Hólmfríður Ólafsdóttir, 2003), sem er staðlað 

greindarpróf fyrir forskólabörn, WISC-IV (Einar Guðmundsson, Sigurgrímur Skúlason og 

Kristbjörg Soffía Salvarsdóttir, 2006; Kristbjörg Soffía Salvarsdóttir og Sigurgrímur 

Skúlason, 2006) sem er staðlað greindarpróf fyrir börn og unglinga og WAIS-III 

(Wechsler, 1997) en það er óstaðlað greindarpróf sem notað hefur verið fyrir fullorðna 

hér á landi. Þessi próf hafa öll 10 undirpróf auk nokkurra aukaprófa. Það fer því mikill 

tími og fyrirhöfn í fyrirlagnir á þessum prófum.  
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Þrátt fyrir að miklar upplýsingar fáist um vitsmunalega greind við fyrirlögn 

greindarprófa í fullri lengd er ekki alltaf nauðsynlegt að leggja þessi löngu próf fyrir. Í 

mörgum tilfellum er nægjanlegt að nýta sér stutt greindarpróf (Saklofske, Caravan og 

Schwartz, 2000). Stutt greindarpróf eru próf sem hafa verið stytt í þeim tilgangi að 

minnka þann tíma sem fer í fyrirlögn, stigagjöf og túlkun prófanna. Styttar útgáfur 

greindarprófa hafa lengi verið til (Cohen og Swerdlik, 2004) og rekja má sögu þeirra allt 

til ársins 1930 þar sem Merrill og Terman tóku að stytta próf Stanford-Binet þar sem þeir 

töldu það nauðsynlegt til að nýta tíma sálfræðinga betur (vitnað til í Kaufman og 

Kaufman, 2001).  

Stytt greindarpróf eru búin til úr greindarprófum í fullri lengd. Við hönnun þeirra 

eru annað eða þriðja hvert atriði tekið úr hverju undirprófi fyrir sig og er prófið lagt 

þannig fyrir. Viðmiðum er ekki safnað sérstaklega fyrir stytt greindarpróf og því eru 

stöðluð viðmið ekki til fyrir svona próf. Við úrvinnslu á niðurstöðum prófsins er notast 

við viðmið sem gefin voru út fyrir upprunalega greindarprófið í fullri lengd. Þar af 

leiðandi verður niðurstaða greindarprófsins ekki eins áreiðanleg og ella (Kaufman og 

Kaufman, 2001).  

Það eru ekki allir hrifnir af styttum greindarprófum þar sem engin sérstök viðmið 

hafa verið gefin út með þeim. Kaufman og Kaufman (2001) telja að ekki eigi að nota 

styttar útgáfur af greindarprófum heldur eigi að nýta sér stutt greindarpróf sem búið sé að 

staðla og hafi góða próffræðilega eiginleika.  

 

Stutt og stöðluð greindarpróf 

Við gerð stuttra greindarprófa er einnig stuðst við upprunalegt greindarpróf í fullri lengd. 

Nokkur af upprunalegum undirprófum greindarprófs eru notuð til að byggja upp nýtt stutt 

próf. Þessi undirpróf verða að vera áreiðanleg og réttmæt í mælingum á almennri getu 

sem talin er samsvara heildartölu greindar. Nýjum viðmiðum er safnað sérstaklega fyrir 

þessi próf og því er ekki stuðst við viðmið annarra prófa. Vegna þessa, eru stutt 

greindarpróf talin ákjósanleg og talið að hægt sé að nýta sér þau við ýmsar aðstæður 

(Anastasi og Urbina, 1997; Kaufman og Kaufman, 2001 og Saklofske o.fl., 2000). 

Aðal kostur stuttra greindarprófa er tíminn sem það tekur að leggja prófið fyrir. 

Hægt er að nota stutt greindarpróf til að áætla greindartölur og taka ákvörðun um hvort 

ástæða sé til að leggja fyrir greindarpróf í fullri lengd. Gallar stuttra greindarprófa, hvort 
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sem það eru greindarpróf Wechsler eða annarra, eru helst að minni upplýsingar fást um 

huglæga getu manneskjunnar (Groth-Marnat, 2003).  

Það er margt sem getur haft áhrif á niðurstöður greindarprófa, svo sem almenn 

forvitni, menning og áhugi manneskjunnar á prófinu. Einstaklingurinn verður að vilja 

gera vel, gefa góð svör og fara eftir því sem honum er sagt til að fá góða niðurstöðu í 

greindarprófi (Groth-Marnat, 2003). Þá geta nokkrir þættir gert það að verkum að 

mismunandi niðurstöður fást með stuttum gerðum greindarprófa, svo sem mismunandi 

röðun undirprófa, þjálfunaráhrif, hvöt til að standa sig vel auk þreytuáhrifa (Wechsler, 

1999). 

Skiptar skoðanir eru á notkun stuttra greindarprófa. Wechsler taldi að menn ættu 

frekar að gefa sér tíma fyrir greindarpróf í fullri lengd. Þó telja Kaufman og Kaufman 

(2001) að hægt sé að réttlæta stutta greindarprófun ef ætlunin er ekki að flokka 

manneskjuna eftir greindartölu né draga taugafræðilegar eða klínískar ályktanir út frá 

niðurstöðum.  

Þrjú próf eru talin fremst í flokki meðal stuttra greindarprófa. Það eru próf 

Kaufman og Kaufman, K-BIT (Kaufman Brief Intelligence Test), próf Glutting, WRIT 

(The Wide Range Intelligence Test) auk prófs Wechsler, WASI (Wechsler Abbreviated 

Scale of Intelligence). Hér verður fjallað nánar um próf Wechsler, WASI. 

 

Stutt útgáfa greindarprófs Wechsler (WASI) 

Sálfræðingar og rannsakendur þurfa oft á góðu prófi að halda sem tekur stuttan tíma í 

fyrirlögn, stigagjöf og túlkun. Þannig próf er hægt að nýta í rannsóknir og við skimun eftir 

frávikum í greind. Í þessum aðstæðum er oft hvorki möguleiki né nauðsyn að leggja fyrir 

greindarpróf í fullri lengd og því gott að hafa aðgang að stuttu greindarprófi. WASI er 

stutt sjálfstætt greindarpróf úr röðum greindarprófa Wechsler og eitt af þeim prófum sem 

gerð hafa verið til að mæta kröfum og þörfum fyrir stutt greindarpróf sem hægt er að nýta 

í klínískri vinnu og við rannsóknir en er samt áreiðanleg og réttmæt mæling á greind 

(Wechsler, 1999).  

WASI var hannað í Bandaríkjunum árið 1999, prófið var staðlað bæði fyrir börn 

og fullorðna og mælir greind hjá fólki á aldrinum 6 til 89 ára. Prófið inniheldur fjögur 

undirpróf sem eru Orðskilningur, Litafletir, Líkingar og Rökþrautir (Saklofske o.fl., 2000; 

Wechsler, 1999). Við hönnun greindarprófsins var stuðst við nokkra þætti við val 

undirprófa. Fyrsta atriðið var að undirprófin hefðu góða tengingu við fræðin. Þau 
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undirpróf sem valin voru hafa sterka tengingu við almennan þátt greindar (g-þátt). Talið 

er að góð mæling á greind mæli tvo þætti, munnlega og verklega færni. Því var miðað við 

að undirprófin mældu þessa tvo þætti. Undirprófin Orðskilningur og Líkingar meta 

munnlega færni en Rökþrautir og Litafletir meta verklega færni. Undirprófin áttu einnig 

að mæla eðlisgreind (e. fluid intelligence) og reynslugreind (e. crystallized intelligence). 

Rökþrautir og Litafletir mæla þætti sem stýrast af eðlisgreind og Orðskilningur og 

Líkingar mæla þætti sem stýrast af reynslugreind. Auk þessara atriða var miðað við að öll 

undirprófin mældu huglæga virkni (Wechsler, 1999).  

Mikil tengsl eru milli WASI og lengri greindarprófa eins og WAIS-III og WISC-

III. Þessi tengsl koma til vegna þess að þau undirpróf sem notuð eru í WASI hafa svipaða 

byggingu og mæla því svipaða þætti og undirpróf WAIS-III og WISC-III (Stano, 2004; 

Wechsler, 1999).  

Fyrirlögn allra undirprófa WASI er fljótleg leið til að meta munnlega, verklega og 

almenna vitsmunafærni. Þegar þessi fjögur undirpróf eru lögð fyrir tekur fyrirlögn, 

stigagjöf og túlkun um 30 mínútur. Einnig er hægt að stytta prófið um helming og þá eru 

tvö undirpróf lögð fyrir (Orðskilningur og Rökþrautir), styttri fyrirlögnin tekur um 15 

mínútur (Wechsler, 1999). Niðurstaða úr undirprófum er síðan borin saman við viðmið 

fyrir fólk á sama aldursbili. Samanlagt mæla þessi fjögur undirpróf heildartölu greindar 

með því að skoða niðurstöður allra undirprófanna, þá mæla prófin einnig munnlega og 

verklega greindartölu með niðurstöðum tveggja undirprófa. Þar sem styttra prófið 

inniheldur aðeins eitt munnlegt og eitt verklegt undirpróf er aðeins hægt að reikna út gróft 

mat á heildartölu greindar (Axelrod, 2002; Wechsler, 1999).  

Kaufman og Kaufman (2001) telja WASI mjög gott greindarpróf en eins og öll 

stutt próf þá hefur það galla. Þeir segja til dæmis að mat WASI sé ekki tæmandi þar sem 

prófið innihaldi aðeins fjögur undirpróf og nái það aðeins að mæla afmarkaðan hluta 

vitsmunastarfs.  

WASI er talið hafa mjög góða próffræðilega eiginleika. Við söfnun á viðmiðum 

prófsins var prófniðurstöðum frá 2.245 einstaklingum safnað, bæði frá börnum og 

fullorðnum. Þessar prófniðurstöður áttu eftir að hafa góða dreifingu eftir landsvæðum. 

Fólki var skipt upp í 23 aldursbil og var jafnt hlutfall karla og kvenna í úrtakinu, þó 

innihéldu þrjú elstu aldursbilin fleiri konur. Vinna við viðmið prófsins var mikil og eru 

viðmiðin talin góð (Wechsler, 1999). 

Samkvæmt bandarískri handbók prófsins var áreiðanleiki mældur bæði fyrir börn 

og fullorðna. Áreiðanleikamælingar fyrir börn voru lægri en fyrir fullorðna en 
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áreiðanleikastuðull prófsins hjá fullorðnum er talinn mjög góður. Að meðaltali er hann 

0,96 í munnlegri greind (e. verbal intelligence quotient, VIQ), 0,96 í verklegri greind 

(e. performance intelligence quotient, PIQ) og 0,98 í heildartölu greindar (e. full scale 

intelligence quotient, FSIQ-4). Þessar niðurstöður samræmast vel þeim 

áreiðanleikamælingum sem gerðar voru á WAIS-III (Wechsler, 1999). 

Það verður fyrst árið 2014 sem stöðluð útgáfa greindarprófs fyrir fullorðna er 

gefin út hér á landi. Hér að neðan verður farið yfir ferlið í heild sinni, þýðingu, staðfærslu 

og stöðlun greindarprófsins WASI. Stöðlunarferli prófsins hefur staðið yfir í 10 ár og hafa 

háskólanemar í sálfræði unnið þá vinnu undir leiðsögn prófessors við Sálfræðideild 

Háskóla Íslands.  

 

Þýðing og staðfærsla WASI á Íslandi 

Árið 2004 hófu þær Hólmfríður Dögg Einarsdóttir og Katrín Kristjánsdóttir vinnslu á 

íslenskri þýðingu WASI. Tilgangur rannsóknar þeirra var að athuga hvort viðeigandi væri 

að nota íslenska útgáfu greindarprófsins WASI hér á landi. Þær þýddu í sameiningu öll 

atriði prófsins, fyrirmæli og reglur við fyrirlögn og fengu umsögn frá leiðbeinanda um 

þýðingarnar. Næst var forprófun gerð á 11 háskólanemum og breytingar gerðar á prófinu 

út frá forprófuninni. Þá var prófið lagt fyrir 64 nemendur í grunnskólum á 

höfuðborgarsvæðinu. Niðurstöður sýndu að mælitölur allra undirprófanna viku marktækt 

frá bandaríska meðaltalinu. Áreiðanleiki var mældur og voru áreiðanleikastuðlarnir á 

Íslandi allir háir, eða frá 0,71 á undirprófinu Líkingar til 0,91 á undirprófinu 

Orðskilningur. Áreiðanleiki munnlegrar greindartölu var lægri hjá íslenska úrtakinu (0,88) 

en því bandaríska (0,92). Þá var þáttagreining framkvæmd í samræmi við uppbyggingu 

prófsins. Þar voru undirprófin Orðskilningur (0,79) og Líkingar (0,82) með marktæka 

fylgni við munnlegan þátt prófsins og Litafletir (0,88) og Rökþrautir (0,61) hafa fylgni 

við verklegan þátt prófsins. Þyngdarröðun atriða var breytt á undirprófunum 

Orðskilningur og Líkingar. 

Árið 2007 var þýðingu og staðfærslu WASI haldið áfram. Tvær þýðingar voru 

notaðar við gerð á loka þýðingu prófsins. Það var þýðing Hólmfríðar og Katrínar frá árinu 

2004 ásamt þýðingu tveggja kandídatsnema í sálfræði. Doktor í sálfræði tók að sér ljúka 

þýðingu prófsins (Berglind S. Ásgeirsdóttir og Einar Guðmundsson, 2007).  

Berglind S. Ásgeirsdóttir og Sandra Guðlaug Zarif gerðu rannsóknir um þýðingu 

og staðfærslu WASI árið 2007 og nýttu þær sér báðar þessar þýðingar prófsins við sínar 
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rannsóknir. Þyngdarröð, áreiðanleiki og þáttagreining var einnig mæld eins og í rannsókn 

Hólmfríðar og Katrínar frá 2004 (Berglind S. Ásgeirsdóttir og Einar Guðmundsson, 2007; 

Sandra Guðlaug Zarif og Einar Guðmundsson, 2007).  

Rannsókn Berglindar var um þýðingu og staðfærslu WASI hjá börnum í 1. og 8. 

bekk grunnskóla. Þátttakendur í rannsókninni voru 140 nemar. Prófið var lagt fyrir 70 

börn í 1. bekk og 70 börn í 8. bekk. Þyngdarröð allra atriða í WASI var skoðuð og hún 

síðan borin saman við þyngdarröð bandarískrar útgáfu prófsins. Niðurstöður bentu til að 

minnsta breytingu þyrfti að gera á þyngdarröðun undirprófsins Litafletir (62%) og mesta 

breytingu þyrfti að gera á undirprófinu Rökþrautir (14%) þegar miðað var við bandaríska 

þyngdarröð. Helmingunaráreiðanleiki fyrir undirpróf var lægri í íslenskri útgáfu en í 

bandarískri. Niðurstöður þáttagreiningar voru í samræmi við þáttabyggingu í bandarískri 

útgáfu (Berglind S. Ásgeirsdóttir og Einar Guðmundsson, 2007).  

Rannsókn Söndru var um þýðingu og staðfærslu WASI hjá fullorðnum. 

Þátttakendur í rannsókninni voru 100 einstaklingar á aldrinum 25 til 30 ára. Konur voru 

60 og karlar 40 talsins. Þyngdarröð allra atriða í WASI var skoðuð og hún síðan borin 

saman við þyngdarröð bandarískrar útgáfu. Niðurstöður bentu til að minnsta breytingu 

þyrfti að gera á þyngdarröðun undirprófsins Litafletir (55%) og mesta breytingu þyrfti að 

gera á undirprófinu Orðskilningur (5%) þegar miðað var við bandaríska þyngdarröð. 

Helmingunaráreiðanleiki fyrir undirpróf var lægri í íslenskri útgáfu en í þeirri bandarísku. 

Niðurstöður þáttagreiningar voru í samræmi við þáttabyggingu í bandarískri útgáfu 

(Sandra Guðlaug Zarif og Einar Guðmundsson, 2007).  

Niðurstöður þessara rannsókna hjá Berglindi og Söndru bentu til að próffræðilegir 

eiginleikar íslenskrar þýðingar og staðfærslu WASI væru nægilega góðir og því var hægt 

að hefja undirbúning stöðlunar prófsins hér á landi.  

 

Undirbúningur stöðlunar WASI á Íslandi 

Árið 2009 hófst undirbúningur á stöðlun WASI. Þrír sálfræðinemar á framhaldsstigi tóku 

þátt í þeim undirbúningi. Atli Viðar Bragason (2009) lagði prófið fyrir 17 til 29 ára. Bára 

Kolbrún Gylfadóttir (2009) lagði prófið fyrir 25 til 44 ára og Auður Erla Gunnarsdóttir 

(2009) lagði prófið fyrir 35 til 64 ára. Úrtak þeirra var af höfuðborgarsvæðinu.  

Í rannsókn Atla Viðars (2009) var gerður samanburður á þyngdarröðun 

undirprófsins Rökþrautir þar sem það er eina prófið sem er sambærilegt við bandaríska 

útgáfu. Á hinum þremur undirprófunum voru gerðar töluverðar breytingar. Þyngdarröðun 
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Rökþrauta breyttist töluvert. 34% atriða voru erfiðari í íslensku útgáfunni samanborið við 

þá bandarísku. 40% atriða voru auðveldari og 26% atriða voru jafn þung milli útgáfa. 

Helmingunaráreiðanleiki var reiknaður fyrir undirprófin á öllum aldursbilum og reyndist 

lægri í íslenskri útgáfu en í bandarískri og var áreiðanleikinn mest talinn viðunandi. 

Þáttagreining undirprófanna hélt sér. Niðurstöður sýndu einnig að herða þurfti á 

tímamörkum í prófun.  

Rannsókn Báru Kolbrúnar (2009) sýndi þyngdarröðun fyrir undirprófið 

Rökþrautir. Þyngdarröðun Rökþrauta breyttist töluvert. 43% atriða voru erfiðari í íslensku 

útgáfunni samanborið við þá bandarísku. 43% voru auðveldari og 14% atriða voru jafn 

þung milli útgáfa. Helmingunaráreiðanleiki var reiknaður fyrir undirprófin á öllum 

aldursbilum og reyndist lægri í íslenskri útgáfu en bandarískri. Hann var viðunandi í 

öllum undirprófum nema einu, það er Litafletir. Þáttagreining undirprófanna hélt sér.  

Rannsókn Auðar Erlu (2009) sýndi þyngdarröðun fyrir undirprófið Rökþrautir. 

Þyngdarröðun Rökþrauta breyttist töluvert eins og á hinum aldursbilunum. 46% atriða 

voru erfiðari í íslensku útgáfunni samanborið við þá bandarísku. 37% atriða voru 

auðveldari og 17% atriða voru jafn þung milli útgáfa. Helmingunaráreiðanleiki var 

reiknaður fyrir undirprófin á öllum aldursbilum og reyndist lægri í íslenskri útgáfu en 

bandarískri. Áreiðanleikinn var viðunandi í öllum undirprófum. Þáttagreining 

undirprófanna hélt sér. 

Árið 2010 var undirbúningi stöðlunar fyrir aldurinn 17 til 64 ára haldið áfram á 

Norðurlandi. Anna Sigríður Jökulsdóttir (2010) gerði tvær rannsóknir. Í fyrri 

rannsókninni lagði hún WASI fyrir 83 þátttakendur. Niðurstöður hennar voru þær að 

marktækur munur var á tveimur undirprófum (Orðskilningur og Litafletir) eftir 

aldursbilum. Fólk á aldrinum 25 til 29 ára stóð sig betur en aðrir aldurshópar á 

undirprófunum Rökþrautir, Litafletir og Líkingar. Eldra fólk stóð sig almennt betur en 

yngra fólk á undirprófinu Orðskilningur. Því menntaðra sem fólk var, því betur stóð það 

sig.  

Í síðari rannsókn Önnu Sigríðar (2010) var 51 þátttakandi. Hún lagði fyrir íslenska 

þýðingu WASI frá árinu 2007 og bar hana saman við sömu undirpróf í WAIS-III frá árinu 

2005. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að marktækur munur var á öllum undirprófum 

WASI og WAIS-III. Nánar tiltekið var frammistaða á WAIS-III hærri en á WASI á 

undirprófunum Rökþrautir, Orðskilningur og Líkingar en var síðan lægri á Litaflötum. Því 

er líklegt að fólk fái hærri greindartölu með íslenskri þýðingu og staðfærslu WAIS-III og 
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notkun bandarískra viðmiða en við notkun WASI. Flestir þátttakendur voru búsettir á 

Akureyri og endurspegla þessar niðurstöður því ekki allt landið.  

Árið 2013 var undirbúningi stöðlunar haldið áfram. Þorsteinn Yraola (2013) 

athugaði próffræðilega eiginleika þýddrar og staðfærðrar útgáfu á WASI. Hann safnaði 

gögnum á landsvísu fyrir 19 til 62 ára. Þyngdarröðun Rökþrauta vék frá bandarískri 

þyngdarröð. Helmingunaráreiðanleiki var reiknaður fyrir undirprófin á öllum aldursbilum 

og reyndist hann lægri í íslenskri útgáfu en bandarískri. Hann var þó góður eða viðunandi 

í öllum undirprófum. Þáttagreining undirprófanna hélt sér. 

Emanúel Geir Guðmundsson (2013), Hafdís Rósa Sæmundsdóttir (2013) og 

Monika Sóley Skarphéðinsdóttir (2013) héldu áfram með undirbúning stöðlunar á 

landsbyggðinni. Þau lögðu WASI fyrir 241 þátttakanda en vegna frávísunarviðmiða voru 

fjórar fyrirlagnir teknar í burtu svo að eftir stóðu 237 þátttakendur. Markmið þeirra var að 

skoða próffræðilega eiginleika þýddrar og staðfærðrar útgáfu WASI sem hefur orðið til 

hér á landi, og undirbúa gerð viðmiða fyrir landið í heild. Emanúel og Hafdís skoðuðu 

einnig samkvæmni milli matsmanna á undirprófunum Orðskilningur og Líkingar. 

Niðurstöður rannsókna þeirra þriggja sýndu að þyngd atriða á undirprófum WASI eykst 

almennt þegar líður á prófin. Þyngdarröðun atriða undirprófsins Rökþrautir breyttist mest 

miðað við bandaríska prófið. Þyngdarröðun atriða á undirprófinu Orðskilningur breyttist. 

39% atriða voru erfiðari í íslensku útgáfunni samanborið við þá bandarísku. 41% voru 

auðveldari og 20% atriða voru jafn þung milli útgáfa. Helmingunaráreiðanleiki var 

reiknaður fyrir undirprófin á öllum aldursbilum og reyndist hann lægri í íslenskri útgáfu 

en bandarískri, en var þó talinn viðunandi. Þáttagreining dreifist á tvo þætti, munnlegan 

og verklegan þátt. Niðurstöður Hafdísar sýndu að samkvæmni milli matsmanna á 

undirprófinu Orðskilningur var góð (0,97). Einnig sýndu niðurstöður Emanúels að 

samkvæmni milli matsmanna á undirprófinu Líkingar var mjög góð (0,98).  

 

Áreiðanleiki 

Þegar búa á til gott greindarpróf er nauðsynlegt að áreiðanleiki þess sé góður. Þegar talað 

er um áreiðanlegar mælingar er átt við að mælingar séu stöðugar (Cohen og Swerdlik, 

2004) en þá er átt við að sama manneskjan fái sömu niðurstöðu á sama prófinu við 

mismunandi aðstæður (Anastasi og Urbina, 1997). Hér að neðan verður fjallað um tvær 

tegundir áreiðanleika, það er endurprófunaráreiðanleika og samkvæmni milli matsmanna.  
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Endurprófunaráreiðanleiki  

Endurprófunaráreiðanleiki (e. test-retest reliability) er prófun á áreiðanleika þar sem sama 

fólkið tekur sama prófið með nokkurra vikna millibili. Endurprófunaráreiðanleiki mælir 

stöðugleika mælinga frá einum tíma til annars (Cohen og Swerdlik, 2004; Eva 

Gunnarsdóttir og Einar Guðmundsson, 2004). Tími á milli mælinga er yfirleitt tvær til 

fjórar vikur (Sattler, 2001) og er áreiðanleikinn síðan athugaður með því að mæla fylgni 

milli fyrirlagna. Því hærri sem fylgnin er því ónæmari eru niðurstöðurnar fyrir breytingum 

í prófumhverfi (Anastasi og Urbina, 1997). 

Nokkrar ástæður geta verið fyrir mismun á niðurstöðum milli fyrirlagna. Hér má 

nefna frammistöðu próftaka milli prófa, en hún getur verið breytileg vegna þátta í 

prófunaraðstæðum sem ekki er hægt að sjá fyrir, til dæmis vegna hávaða (Anastasi og 

Urbina, 1997). Einnig má nefna ef prófun fer fram á mismunandi stöðum eða á 

mismunandi tímum dags (Sattler, 2001). Þá getur mismunur á niðurstöðum milli 

fyrirlagna verið vegna próftakans sjálfs, hann gæti átt slæman dag, verið þreyttur, lasinn 

eða áhyggjufullur.  

Fleiri atriði hafa áhrif á mismun milli fyrirlagna og þar má helst nefna 

þjálfunaráhrif. Þjálfunaráhrif vísa til þeirra breytinga sem verða á frammistöðu, vegna 

þjálfunar á innihaldi prófsins. Þegar fólk hefur tekið próf einu sinni er líklegt að það bæti 

frammistöðu sína við töku seinna prófsins. Því styttri sem tími er milli fyrirlagna því 

meiri líkur eru á að þjálfunaráhrif komi fram. Þegar tími milli fyrirlagna er stuttur eru 

þátttakendur líklegri til að muna svör sín frá fyrri fyrirlögn og því verði svörin mjög 

svipuð í báðum fyrirlögnum. Af þessu leiðir að niðurstöðurnar verða háðar hvor annarri 

og fylgnin milli þeirra verður óeðlilega há. Ef um greindarpróf er að ræða geta 

þátttakendur lært reglur sem undirprófin eru byggð á, jafnvel fundið út lausnir milli 

prófana og svarað rétt í seinna prófinu (Anastasi og Urbina, 1997; Sattler, 2001). Vegna 

þjálfunaráhrifa er erfitt að segja til um hvort breytingar á niðurstöðum úrlausna séu vegna 

náms sem orðið hefur milli fyrirlagna eða vegna þjálfunar í atriðum sem prófið inniheldur 

(Sattler, 2001). 

Eins mikilvægt og það er að tími milli fyrirlagna sé ekki of stuttur er einnig 

mikilvægt að hann sé ekki of langur. Því lengri sem tími er milli fyrirlagna því minni 

verður fylgnin á milli þeirra. Þegar verið er að endurprófa hjá fullorðnum er gott að miða 

við að tími milli fyrirlagna sé um 2 til 4 vikur. 
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Stöðugleiki prófa er oft skoðaður með endurprófunaráreiðanleika. 

Endurprófunaráreiðanleiki WAIS-III var kannaður við stöðlun prófsins í Bandaríkjunum. 

Í bandarískri handbók WAIS-III kemur fram að stöðugleiki í niðurstöðum prófsins var 

viðunandi fyrir öll aldursskeið. Stöðugleiki mælinga var frá 0,69 til 0,94 fyrir undirprófin 

og 0,91 til 0,96 fyrir greindartölur (Wechsler, 2002). Endurprófunaráreiðanleiki WASI 

var einnig kannaður við stöðlun prófsins í Bandaríkjunum. Í bandarískri handbók WASI 

kemur fram að stöðugleiki í niðurstöðum prófsins var viðunandi fyrir öll aldursskeið. 

Fyrir fullorðna var stöðugleiki mælinga frá 0,79 til 0,90 fyrir undirprófin og 0,87 til 0,92 

fyrir greindartölur (Wechsler, 1999). 

Hér á landi hafa endurprófunarmælingar ekki verið margar. Þó var 

endurprófunaráreiðanleiki mældur fyrir WPPSI-R
IS 

árið 2004. Niðurstaða 

rannsóknarinnar var sú að heildartölur prófsins voru almennt stöðugar við endurprófun. 

Fyrir verklega greindartölu var stöðugleikinn 0,79 en við munnlega greindartölu var 

stöðugleikinn 0,91 og við heildartölu greindar var stöðugleikinn 0,86 (Eva Gunnarsdóttir 

og Einar Guðmundsson, 2004).  

Engar rannsóknir á endurprófunaráreiðanleika WASI hafa verið gerðar hér á landi 

og því þykir mikilvægt að slíkar rannsóknir séu framkvæmdar. Upplýsingar um 

stöðugleika mælinga á WASI eru mjög mikilvægar fyrir notkun og túlkun niðurstaðna 

prófsins.  

 

Samkvæmni milli matsmanna á undirprófinu Líkingar 

Í bandarískri og breskri útgáfu er undirprófið Líkingar 26 atriði. Atriði 1 til 4 eru sjónræn, 

þar sem fólk sér tvær raðir mynda. Í efri röð sér það þrjár myndir en í neðri röð sér það 

fjórar. Fólk velur síðan eina mynd í neðri röð sem er lík myndum í efri röð. Atriði 5 til 26 

eru málræns eðlis. Þátttakandi heyrir tvö orð og á að segja hvað er líkt með þeim. 

Undirprófið mælir hugtakamyndun og yrta rökhugsun (Wechsler, 1999). Í íslenskri 

staðlaðri útgáfu WASI er undirprófið Líkingar 22 atriði. Atriðum 1 til 4 er sleppt og 

inniheldur undirprófið því aðeins munnleg atriði. 

Í undirprófinu Líkingar eru gefin stig fyrir hvert atriði, tvö stig fyrir fullnægjandi 

svar, eitt stig fyrir rétt svar en ekki fullnægjandi og engin stig eru gefin fyrir röng eða 

óviðeigandi svör (Wechsler, 1999). Við mat á úrlausnum er nauðsynlegt að kynna sér 

almennar reglur í handbók sem fylgir prófinu. Auk almennu reglnanna fylgja dæmi um 

svör sem er hægt að bera sig saman við þegar meta á prófið. Þannig er vel útskýrt hvernig 
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meta á svör próftaka en í sumum atriðum reynir þó meira á álit prófandans (Wechsler, 

1999). 

Nákvæmar matsreglur eru notaðar til að meta svör á undirprófunum fjórum. Eigi 

að síður getur vafi komið upp, einkum í munnlegum undirprófum. Þess vegna er 

mikilvægt að skoða samræmi milli matsmanna (e. inter-rater reliability). Samkvæmni 

milli matsmanna er það þegar tveir eða fleiri matsmenn meta sama prófið og 

niðurstöðurnar þeirra eru síðan bornar saman. Því minni sem áreiðanleikinn er því 

erfiðara er að segja með fullri vissu að túlkun prófsins sé rétt (Cohen og Swerdlik, 2004; 

Groth-Marnat, 2003). Þegar verið er að rannsaka samkvæmni milli matsmanna er 

mikilvægt að matsmönnum svipi til hvors annars, einnig er nauðsynlegt að hafa nægilega 

stórt úrtak úrlausna fyrir þá að meta (Anna Sigríður Jökulsdóttir, Einar Guðmundsson, 

Gyða Haraldsdóttir, Rúnar Helgi Andrason og Ævar Árnason, 2004).  

Mjög brýnt er að góð samkvæmni sé í mati á úrlausnum við notkun greindarprófa 

(Einar Guðmundsson, Áslaug Kristinsdóttir, Haukur Pálmason, Sigurður Rafn A. Levy og 

Þuríður Pétursdóttir, 2004). Mikið samræmi í mati er nauðsynlegt til að koma í veg fyrir 

villur í fyrirlögnum (Van Noord og Prevatt, 2002). Villur í mati á úrlausnum 

greindarprófa geta verið margar en algengustu villurnar eru skráningavillur, það er þegar 

prófendur skrá svör próftaka ekki niður á tilætluð skráningarblöð. Einnig má nefna 

ófullnægjandi fyrirlagnir, en þá er átt við þegar ekki er spurt nánar um óljós svör. Auk 

þess má nefna þegar vitlaust er gefið fyrir svör og villur gerðar í heildar samlagningu 

prófsins (Loe, Kadlubek, og Marks, 2007).  

Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á villum við fyrirlögn og stigagjöf á prófum 

Wechsler fyrir fullorðna. Niðurstöður þessara rannsókna sýndu að matsmenn áttu í 

vissum erfiðleikum með að meta undirprófin Orðskilning, Skilning og Líkingar (Slate, 

1990; Schwartz, 1966). Eins og kemur fram í þessum rannsóknum er þörf á mikilli túlkun 

við mat á svörum próftaka í undirprófinu Líkingar. Þar af leiðandi var sérstök prófun gerð 

á bandarísku útgáfu WASI til að kanna hvernig skráning á svörum var milli matsmanna. Í 

þessari rannsókn kom í ljós að þrátt fyrir að mikillar dómgreindar væri þörf í undirprófinu 

Líkingar, sé hægt að meta svör þess mjög áreiðanlega. Niðurstöðurnar í þessari rannsókn 

voru að í undirprófinu Líkingar var samkvæmnin milli matsmanna 99% (Wechsler, 1999).  

Þrátt fyrir að samkvæmni milli matsmanna geti verið góð kom fram í rannsókn 

Önnu Sigríðar o.fl. (2004) að skekkja í samkvæmni milli matsmana getur verið mikil. Í 

rannsókn hennar munaði allt að 8 stigum á heildartölu greindar hjá sama einstaklingnum 

sem metinn af mismunandi matsmönnum. Hér sést því að við mat á niðurstöðum 
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greindarprófa er nauðsynlegt að styðjast vel við þær almennu reglur sem gefnar eru út 

með prófinu.  

Í handbók sem fylgir með bandarískri útgáfu WAIS-III eru niðurstöður úr 

rannsókn um samkvæmni milli matsmanna. Í rannsókninni voru þau undirpróf skoðuð 

sem hafa aukna hættu á villum í mati á úrlausnum, þar á meðal undirprófið Líkingar. Þrír 

einstaklingar mátu 60 úrlausnir í undirprófinu og reyndist samkvæmnin milli matsmanna 

0,93 og er hún talin ásættanleg (Wechsler, 2002). 

Á Íslandi hafa svipaðar rannsóknir verið gerðar. Anna Sigríður o.fl. (2004) gerðu 

rannsókn um samkvæmni milli matsmanna á undirprófinu Líkingar á greindarprófinu 

WPPSI-R
IS

. Rannsóknin leiddi í ljós góða samkvæmni milli matsmanna eða 0,96. 

Emanúel Geir Guðmundsson (2013) gerði rannsókn um samkvæmni milli matsmanna 

fyrir stutta greindarprófið WASI. Niðurstöðurnar sýndu að samkvæmnin á undirprófinu 

Líkingar var mjög góð, 0,98. Þessar niðurstöður benda til að hlutdrægni reglna í íslenskri 

stöðlun WASI sé góð.  

Gera má ráð fyrir að próffræðilegir eiginleikar haldist þegar búið er vinna 

vandlega að þýðingu, staðfærslu og stöðlun prófs. Þrátt fyrir þetta er mjög mikilvægt að 

athuga það og staðfesta með vísindalegum hætti (Anna Sigríður Jökulsdóttir o.fl., 2004). 

Eftir að Emanúel gerði sína rannsókn hafa nokkrar breytingar orðið á undirprófinu 

Líkingar og því er talið nauðsynlegt að prófa aftur samkvæmni milli matsmanna. 
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Rannsóknarmarkmið 

 

Eins og áður hefur komið fram hefur ekki verið til staðlað greindarpróf fyrir fullorðna hér 

á landi. Fyrsta staðlaða greindarprófið fyrir fullorðna á Íslandi verður gefið út árið 2014 

eftir 10 ára vinnu. Þetta próf er greindarprófið WASI og er fyrir fólk á aldrinum 17 til 64 

ára. Í þýðingarferli prófsins voru gerðar áreiðanleikamælingar og var áreiðanleiki prófsins 

talinn viðunandi. Nú hefur prófið verið staðlað og nokkrar breytingar gerðar, og er því 

þörf á að mæla áreiðanleika prófsins.  

Markmið rannsóknarinnar er að skoða áreiðanleika WASI og verða tvenns konar 

áreiðanleikamælingar gerðar. Í fyrsta lagi eru það mælingar á endurprófunaráreiðanleika 

með því að leggja sama prófið tvisvar fyrir sama fólkið með tveggja til fjögurra vikna 

millibili. Stuðst er við hentugleika úrtak með nemendum úr Háskóla Íslands. Nauðsynlegt 

þykir að mæla endurprófunaráreiðanleika WASI. Greindarpróf eru nýtt í klínískri vinnu 

sálfræðinga og stundum eru þau lögð fyrir oftar en einu sinni og þykir því gott ef lítill sem 

enginn munur mælist milli fyrirlagna og að prófið sé stöðugt milli mælinga.  

Í öðru lagi verður samkvæmni milli matsmanna athuguð fyrir undirprófið 

Líkingar. Ætlun er að fá um tíu sálfræðinema í framhaldsnámi sem matsmenn. Þeir meta 

úrlausnir 70 próftaka og verður mat þeirra svo borið saman. Matsreglur fyrir undirprófið 

Líkingar eru nú staðlaðar og því er mikilvægt að athuga hvort máli skiptir hver leggur 

greindarprófið WASI fyrir og hvort niðurstöður séu svipaðar milli matsmanna.  

Meginmarkmið rannsóknarinnar er því að skoða áreiðanleika þýddrar, staðfærðrar 

og staðlaðrar útgáfu WASI fyrir fullorðna á Íslandi. 
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Aðferð 

 

Þátttakendur 

Þátttakenda var aflað með hentugleikaúrtaki. Flestir þátttakenda voru nemendur við 

Háskóla Íslands en auk þeirra tóku vinir og ættingjar rannsakenda þátt. Þátttakendur 

skráðu sig sjálfir í gegnum skráningarkerfi á veraldarvefnum og ákváðu þannig sjálfir að 

taka þátt vegna áhuga á verkefninu. 

Þátttakendur voru alls 55, þar af voru konur 36 (65,5%) og karlar voru 19 (34,5%). 

Þátttakendur voru á aldrinum 19 til 58 ára. Meðalaldur var um 30 ár en flestir voru á 

aldrinum 20 til 35 ára (80%). Menntun þátttakenda var fjölbreytt, 37 voru með 

stúdentspróf (67,3%), 1 var með iðnmenntun (1,8%) og 17 voru með háskólapróf 

(30,9%). 

Mælitæki 

Íslenska útgáfan af stutta greindarprófinu WASI (e. Wechsler abbreviated scale of 

intelligence) var notuð í þessa rannsókn. Útgáfan var þýdd, staðfærð og stöðluð hér á 

landi og verður gefin út árið 2014 (Einar Guðmundsson, 2014).  

Prófið samanstendur af fjórum undirprófum sem mæla heildartölu greindar. Þessi 

fjögur undirpróf skiptast í tvo hluta. Orðskilningur og Líkingar tilheyra munnlegum hluta 

prófsins en Rökþrautir og Litafletir tilheyra verklegum hluta. Í íslensku útgáfunni er 

fyrirlögn undirprófa Rökþrautir, Orðskilningur, Litafletir, Líkingar og röðun 

undirprófanna hefur haldið sér frá fyrstu þýðingu prófsins. Undirprófin eru lögð fyrir í 

annarri röð en gert er í bandarísku útgáfu prófsins. Í bandarísku útgáfunni er röðunin 

Orðskilningur, Litafletir, Líkingar og Rökþrautir. Talið var að próftakar héldu betur 

athygli ef byrjað var á stuttu verklegu prófi (Hólmfríður Dögg Einarsdóttir og Katrín 

Kristjánsdóttir, 2004).  

Í bandarísku útgáfunni tekur fyrirlögn prófsins um 30 mínútur en í þeirri íslensku 

um 40 til 50 mínútur. Sömu fyrirmæli eru lesin fyrir alla próftaka. Í íslenskri handbók 

prófsins eru leiðbeiningar um fyrirlagnir. Í handbókinni segir hvenær á að hætta og bakka 

í fyrirlögnum, auk þess eru leiðbeiningar um skráningu stiga auk matsreglna fyrir 

munnlegu undirprófin Orðskilningur og Líkingar. Skeiðklukka er notuð til tímamælinga 

og svör próftaka eru skráð á þar til gerð skráningarblöð. 
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Fyrsta undirprófið er Rökþrautir. Það inniheldur 35 atriði auk tveggja 

æfingaatriða. Hvert atriði samanstendur af ókláruðum myndum þar sem einn hluta vantar 

á hverja mynd. Próftakar eru beðnir að benda á hluta sem passar við myndina úr fimm 

möguleikum. Fyrst fá próftakar að æfa sig á tveimur atriðum, síðan sjá þeir hvert atriði á 

fætur öðru og þyngjast þau þegar á líður. Gefið er eitt stig fyrir rétt svar en ekkert stig 

fyrir rangt svar. Fólk á aldrinum 17 til 44 ára byrjar á atriði níu en fólk á aldrinum 45 til 

64 ára byrjar á atriði sjö. Ef próftakar svara fyrstu tveimur atriðunum rangt eru atriðin þar 

á undan lögð fyrir í öfugri röð þar til eitt stig hefur verið gefið tvisvar sinnum í röð, þá er 

haldið áfram frá því atriði sem frá var horfið. Þegar próftaki hefur svarað ranglega fjórum 

sinnum í röð er fyrirlögn undirprófsins hætt. Ekki eru formleg tímamörk á þessu 

undirprófi. Prófið mælir óyrta rökhugsun og almennan þátt greindar (Einar 

Guðmundsson, 2014). 

Annað undirprófið er Orðskilningur. Það inniheldur 36 orð sem prófandi les upp 

og próftaki getur auk þess lesið úr verkefnahefti. Próftakar eru beðnir að útskýra 

munnlega hvað hvert orð þýðir. Prófandi skráir öll svör sem próftakinn segir á þar til gerð 

skráningarblöð og gefur hverju svari stig jafnóðum eftir matsreglum um stigagjöf sem 

fylgja prófinu. Tvö stig eru gefin fyrir rétt og fullnægjandi svar, eitt stig er gefið fyrir svar 

sem er rétt en ekki nægilega fullnægjandi og ekkert stig er gefið fyrir rangt eða 

óviðeigandi svar. Allir próftakar byrja á fyrsta orðinu og því eru engar bakkreglur. Þegar 

próftaki hefur svarað ranglega fimm sinnum í röð er fyrirlögn undirprófsins hætt. Ekki eru 

formleg tímamörk á þessu undirprófi. Prófið mælir þekkingu, langtímaminni og 

hugtakaskilning (Einar Guðmundsson, 2014). 

Þriðja undirprófið er Litafletir. Í þessu undirprófi er notast við verkefnabók, tvílita 

kubba og skeiðklukku. Það inniheldur 13 atriði og próftakar eru beðnir um að búa til 

mynstur úr kubbum og sjá þeir fyrirmynd mynstranna í verkefnabók. Verkefnin þyngjast 

þegar líður á undirprófið. Próftaki þarf að klára mynstrið innan ákveðinna tímamarka og 

fá þeir aukastig fyrir hraða vinnu, hér nýtir prófandi sér skeiðklukku við tímamælingar. 

Próftakar byrja á atriði þrjú, en í atriðum þrjú til níu er notast við fjóra kubba og í atriðum 

10 til 13 er notast við níu kubba. Prófandi notar fyrstu tvö atriðin til að sýna hvernig á að 

gera mynstrin og próftaki hermir eftir. Ef próftaka mistekst eru atriði eitt og tvö lögð fyrir 

í öfugri röð. Ef þátttakandi fær ekkert stig, þrisvar sinnum í röð er fyrirlögn undirprófsins 

hætt. Prófandi skráir tíma sem það tekur próftaka að klára hvert mynstur og stig sem gefin 

eru fyrir hvert atriði á þar til gerð skráningarblöð. Prófið mælir samhæfingu hugar og 
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handa, samþættingu og sjónræna sundurgreiningu og óyrta rökhugsun (Einar 

Guðmundsson, 2014). 

Fjórða og síðasta undirprófið er Líkingar og það inniheldur 22 atriði. Prófandi les 

upp tvö orð og próftaki segir hvernig þeim svipar til hvors annars. Prófandi skráir öll svör 

próftaka á skráningarblöð og gefur hverju svari stig jafnóðum eftir matsreglum um 

stigagjöf sem fylgja prófinu. Tvö stig eru gefin fyrir rétt og fullnægjandi svör, eitt stig er 

gefið fyrir svör sem eru rétt en ekki nægilega fullnægjandi og ekkert stig er gefið fyrir 

röng svör eða óviðeigandi. Próftakar byrja á atriði sex. Bakkreglur eru þannig að ef núll 

til eitt stig er gefið fyrir atriði sex og sjö á að leggja fyrir atriði eitt til fimm í öfugri röð 

þar til tvö stig hafa verið gefin tvisvar í röð. Ef próftaki svarar ranglega fjórum sinnum í 

röð er fyrirlögn undirprófsins hætt. Ekki eru formleg tímamörk á þessu undirprófi. 

Undirprófið mælir hugtakamyndun og yrta rökhugsun (Einar Guðmundsson, 2014).  

Framkvæmd 

Áður en gagnasöfnun hófst las rannsakandi sér til um prófið og æfði sig nokkrum sinnum 

á vinum og vandamönnum til að forðast mistök í rannsókninni. Byrjað var á því að búa til 

kynningarbréf um rannsóknina (sjá viðauka I). Bréfið var sent þrisvar sinnum á nemendur 

Háskóla Íslands, fyrst var það sent til sálfræðinema, tveimur dögum síðar fór bréfið til 

allra nemenda Háskóla Íslands, 11 dögum eftir það var það aftur sent á alla nemendur 

Háskóla Íslands. Í bréfinu var WASI kynnt lauslega. Þar var óskað eftir 17 til 64 ára 

þátttakendum til að taka prófið tvisvar sinnum með tveggja til fjögurra vikna millibili. 

Þeir sem höfðu áhuga á að taka þátt í rannsókninni voru beðnir að skrá sig á dag og tíma 

sem hentaði þeim á skráningasíðu á veraldarvefnum, sem var búin til fyrir verkefnið. 

Hver fyrirlögn var vel skipulögð. Eftir að þátttakendur höfðu skráð sig, var þeim deilt 

milli prófenda sem fundu í sameiningu stað fyrir fyrirlagnir. Næst var hringt í 

þátttakendur til að staðfesta tímann á fyrirlögninni og staðsetningu fyrirlagnar.  

Hver fyrirlögn hófst á því að þátttakendur voru boðnir velkomnir og þeim boðið 

sæti við borð sem var á milli prófanda og próftaka. Byrjað var á öflun upplýsinga um 

menntun og aldur hvers og eins. Við fyrirlagnir var farið eftir leiðbeiningum sem fylgja í 

handbók prófsins. Allir fengu eins kynningu á verkefnum og voru látnir vita að flestir 

svöruðu ekki öllum spurningum rétt né kláruðu öll verkefnin, þátttakendur voru beðnir að 

gera eins vel og þeir gátu. Undirprófin voru lögð fyrir samkvæmt handbók prófsins, fyrsta 

undirprófið var Rökþrautir, síðan Orðskilningur, þá Litafletir og að síðustu Líkingar. Við 

öll undirpróf skráði prófandi niður svör þátttakenda, mat svör og tók tíma þegar við átti. 
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Próftökum var þakkað kærlega fyrir þátttökuna bæði fyrir og eftir fyrirlagnir. Þegar fyrri 

fyrirlögn var lokið var annar tími bókaður í endurfyrirlögn, tveimur vikum síðar. 

Fyrirlagnir fóru fram í byggingum á háskólasvæðinu og notast var við aðstöðu 

sem hentaði vel fyrir fyrirlagnir. Hver fyrirlögn tók um 40 til 50 mínútur. Reynt var að 

gæta fyllsta samræmis og fengu próftakar eins leiðbeiningar við báðar fyrirlagnir. Passað 

var upp á að próftakar fengju sama prófanda við báðar fyrirlagnir svo prófanir væru sem 

líkastar. Það var ekki alltaf möguleiki á að endurprófa á þeim stað þar sem fyrri fyrirlögn 

fór fram. Þá var reynt að skipta þátttakendum þannig að prófendur prófuðu aðeins fólk 

sem þau þekktu ekki. Tveir kandídatsnemar sáu um gagnasöfnun fyrir rannsóknina sem 

átti sér stað í rúmar fjórar vikur frá mars til apríl 2014. 

Úrvinnsla gagna 

Þegar fyrirlögnum var lokið voru stig gefin fyrir hvert undirpróf fyrir sig. Upplýsingar um 

úrlausnir, aldur, kyn og menntun þátttakenda voru slegnar inn í forritið SPSS og í 

kjölfarið fylgdi tölfræðileg úrvinnsla. 

Byrjað var á því að kanna forsendur fyrir t-prófi. Niðurstöður Levene prófs sýndu 

einsleitni staðalfrávika í báðum fyrirlögnum (Rökþrautir F (1, 108)= 1,17, p > 0,05, 

Litafletir F (1, 108)= 0,15, p > 0,05, Líkingar F (1, 108)= 0,05, p > 0,05, Orðskilningur 

F (1, 108)= 0,46, p > 0,05). Þegar gögnin voru skoðuð kom í ljós lítilleg neikvæð skekkja 

sem ekki var talin hafa mikil áhrif á gögnin. Því var parað t-próf gert.  

Endurprófunaráreiðanleiki var reiknaður með Pearson fylgni. Þá voru reiknuð 

meðaltöl og staðalfrávik stiga og mælitalna úrlausna. Ástæða fyrir þessum útreikningum 

er sú að oft verður meiri munur á stigum en mælitölum. Þegar stigum er breytt í mælitölur 

geta nokkur samliggjandi stig sýnt sömu mælitölu. Þar af leiðandi getur samræmi 

mælitalna verið ásættanlegt þegar samræmi milli stiga er það ekki (Anna Sigríður 

Jökulsdóttir o.fl., 2004). 
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Athugun á samkvæmni matsmanna á undirprófinu Líkingar 

 

Gögn til athugunar á samkvæmni matsmanna 

Úrlausnir 70 þátttakenda úr stöðlun WASI á Íslandi voru valdar af handahófi af 

leiðbeinanda verkefnisins. Prófun var gerð á fólki frá 17 til 64 ára og voru 10 aldursbil 

búin til. Hvert aldursbil innihélt 7 úrlausnir.  

Matsmenn 

Hver úrlausn var metin af sjö matsmönnum. Þar af voru þrír starfandi sálfræðingar og 

fjórir sálfræðinemar á öðru ári í framhaldsnámi. Allir matsmenn voru konur. 

Mælitæki 

Undirprófið Líkingar var notað, en því var lýst hér að framan.  

Framkvæmd 

Sálfræðingar og framhaldsnemar í sálfræði voru beðnir að vera matsmenn. Matmenn 

fengu leiðbeiningar um hvernig framkvæmd matsins ætti að fara fram (sjá viðauka II). 

Matsmenn fengu einnig útprentun af almennum reglum undirprófsins Líkingar auk dæma 

um svör sem eiga við um hverja stigagjöf, matsreglurnar má finna í handbók íslenskrar 

stöðlunar á WASI. Gögnum fyrir rannsóknina (úrlausnir 70 manns á undirprófinu 

Líkingar) sem fengust úr stöðlun WASI var komið fyrir í skjali í forritinu Excel. Þetta 

skjal fengu matsmenn sent til sín í tölvupósti og í það skráðu þeir þann stigafjölda sem 

hvert svar fékk.  

Eins og kemur fram í viðauka II voru matsmenn beðnir um að kynna sér 

matsreglur undirprófsins vel og styðjast við þær við sitt mat. Einnig voru þeir beðnir að 

klára hvern þátttakanda áður en þeir byrjuðu á þeim næsta. Þetta var gert til að líkja sem 

mest eftir raunverulegum matsaðstæðum. 

Úrvinnsla gagna 

Niðurstöður 70 úrlausna á undirprófinu Líkingar voru slegnar inn í forritið Excel. Næst 

skráðu matsmenn fjölda stiga sem hvert svar fékk. Þegar matsmenn höfðu gefið 

þátttakendum stig fyrir svör sín voru allar úrlausnir færðar yfir í SPSS. Forritið var notað 

til að vinna tölfræðilega úrvinnslu gagnanna. 
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Byrjað var á að kanna forsendur dreifigreiningar. Niðurstöður Levene prófs sýndu 

að ekki var munur á staðalfrávikum og því var leifin einsleit, F (6, 483)= 0,485, p > 0,05. 

Þar sem allir próftakar voru metnir af öllum matsmönnum er hægt að greina áhrif 

matsmanna frá áhrifum á samvirkni matsmanna og próftaka sem og tilviljunarvillu. Hér er 

notast við tvíhliða dreifigreiningu (e. two way ANOVA). Ef próftakar hefðu ekki allir verið 

metnir af öllum matsmönnum væri ekki möguleiki að greina áhrif matsmanna frá hinum 

atriðum hér að ofan. Í þessari rannsókn er miðað við mat stakra matsmanna (Anna 

Sigríður Jökulsdóttir o.fl., 2004).  

Einnig var notast við t-próf til að athuga hvort munur var milli mats sálfræðinga 

og nema.  

Til að mæla áreiðanleika mats var notaður áreiðanleikastuðull (e. intraclass 

correlation coefficient) sem metur dreifingu sem er tilkomin vegna matsmanna. Þá var 

metið hversu oft matsmenn gáfu eins fyrir hvert svar. Því nær sem áreiðanleikinn er 

einum, því betri fylgni og meiri áreiðanleiki. Að síðustu var gerð athugun á fjölda 

úrlausna sem matsmenn mátu allir eins.  
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Niðurstöður 

 

Endurprófunaráreiðanleiki 

Meðaltöl og staðalfrávik stiga voru reiknuð fyrir hvora fyrirlögn fyrir sig (sjá töflu 1). 

Samkvæmt pöruðu t-prófi var munur á meðaltölum fyrri og seinni fyrirlagnar á þremur 

undirprófum. Rökþrautir t (54)= 2,92, p < 0,05, Litafletir t (54)= 5,70, p < 0,001 og 

Orðskilningur t (54)= 2,90, p < 0,05. Niðurstöður benda til þess að þátttakendur standi sig 

betur í seinni fyrirlögn á þeim undirprófum. Áreiðanleiki var einnig mældur með því að 

reikna Pearson fylgni milli fyrri og seinni fyrirlagnar. Áreiðanleikinn er góður á 

undirprófunum Litafletir og Orðskilningur (0,88 og 0,87) en heldur lægri á 

undirprófunum Rökþrautir og Líkingar (0,59 og 0,62). 

 

Tafla 1. Meðaltöl, staðalfrávik, mismunur og fylgni stiga í fyrri og seinni fyrirlögn. 

  Fyrri fyrirlögn (FF)  Seinni fyrirlögn (SF)  Mismunur (SF - FF)   Fylgni 

 M sf  M sf     

Rökþrautir 28,18 3,04   29,15 1,90         + 0,96 *  0,59 

Litafletir 48,78 10,75   52,75 10,03         + 3,96 **  0,88 

Orðskilningur 57,75 6,74   58,96 6,31         + 1,22 *  0,87 

Líkingar 36,71 3,69   37,29 3,41         + 0,58  0,62 

* p < 0,05   ** p < 0,001 

 

Meðaltöl og staðalfrávik mælitalna voru reiknuð fyrir hvora fyrirlögn fyrir sig (sjá töflu 

2). Meðalhækkun mælitalna undirprófa var minnst 1,15 stig (Líkingar) og mest 4,20 stig 

(Litafletir). Hækkunin var meiri á verklegum undirprófum en munnlegum. Samkvæmt 

pöruðu t-prófi var munur á meðaltölum fyrri og seinni fyrirlagnar á þremur undirprófum. 

Rökþrautir t (54)= -3,27, p < 0,05, Litafletir t (54)= -5,31, p < 0,001 og Orðskilningur 

t (54)= -2,63, p < 0,05. Niðurstöður benda til þess að mælitölur þátttakenda séu hærri í 

seinni fyrirlögn á þeim undirprófum. Meðalhækkun var 5,25 stig fyrir verklega 

greindartölu, t (54)= -5,69, p < 0,001, en 2,13 stig fyrir munnlega greindartölu, 

t (54)= -2,36, p < 0,05. Meðalhækkun milli fyrirlagna á heildartölu greindar var 4,18 stig, 

t (54)= -5,68, p < 0,001.  
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Tafla 2. Meðaltal og staðalfrávik mæli- og greindartalna WASI á Íslandi. 

  Fyrri fyrirlögn  Seinni fyrirlögn  Mismunur  

 M sf  M sf    

Rökþrautir 50,71 6,77  52,93 5,39  + 2,22 *  

Litafletir 52,02 10,53  56,22 10,03    + 4,20 **  

Orðskilningur 59,47 8,32  61,04 8,27  + 1,56 *  

Líkingar 48,47 8,03  49,62 7,75      + 1,15  

Verkleg greindartala 102,07 11,10  107,33 10,38     + 5,25 **  

Munnleg greindartala 106,42 11,12  108,55 11,55   + 2,13 *  

Heildartala greindar 104,75 10,09  108,93 9,98      + 4,18 **  

* p < 0,05   ** p < 0,001 

 

Endurprófunaráreiðanleiki var reiknaður fyrir mælitölur undirprófa og fyrir greindartölur 

prófhluta og heildar. Áreiðanleikastuðlar voru reiknaðir með Pearson fylgni. Áreiðanleiki 

fyrir prófhluta og heildartölur var góður eða 0,80 fyrir verklega greindartölu, 0,83 fyrir 

munnlega greindartölu og 0,85 fyrir heildartölu greindar. Áreiðanleiki undirprófa var 

lægstur 0,62 (Líkingar) og hæstur 0,86 (Orðskilningur). Sjá má samanburð við 

áreiðanleikastuðla bandarískrar útgáfu WASI í töflu 3.  

 

Tafla 3. Endurprófunaráreiðanleiki milli undirprófa og greindartalna WASI á Íslandi 

(N = 55) og í Bandaríkjunum (N = 106). 

 Ísland Bandaríkin 

Rökþrautir 0,68 0,79 

Litafletir 0,84 0,86 

Orðskilningur 0,86 0,90 

Líkingar 0,62 0,88 

Verkleg greindartala 0,80 0,92 

Munnleg greindartala 0,83 0,87 

Heildartala greindar 0,85 0,92 
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Tafla 4. Fjöldi og hlutfall atriða sem voru metin eins milli fyrirlagna (N = 55). 

 Undirpróf 

Atriði Rökþrautir Litafletir Orðskilningur Líkingar 

1 55 (100%) 55 (100%) 54 (98%) 55 (100%) 

2 55 (100%) 55 (100%) 50 (91%) 55 (100%) 

3 55 (100%) 55 (100%) 50 (91%) 55 (100%) 

4 55 (100%) 55 (100%) 53 (96%) 55 (100%) 

5 55 (100%) 21 (38%) 49 (89%) 53 (96%) 

6 55 (100%) 28 (51%) 42 (76%) 47 (85%) 

7 55 (100%) 29 (53%) 50 (91%) 53 (96%) 

8 54 (98%) 31 (56%) 47 (85%) 52 (95%) 

9 54 (98%) 31 (56%) 46 (84%) 44 (80%) 

10 52 (95%) 29 (53%) 42 (76%) 42 (76%) 

11 53 (96%) 27 (49%) 42 (76%) 53 (96%) 

12 50 (91%) 21 (38%) 50 (91%) 49 (89%) 

13 54 (98%) 22 (40%) 41 (75%) 47 (85%) 

14 53 (96%)   49 (89%) 41 (75%) 

15 53 (96%)   33 (60%) 45 (82%) 

16 54 (98%)   50 (91%) 37 (67%) 

17 54 (98%)   47 (85%) 44 (80%) 

18 51 (93%)   50 (91%) 42 (76%) 

19 47 (85%)   40 (73%) 38 (69%) 

20 51 (93%)   39 (71%) 29 (53%) 

21 51 (93%)   49 (89%) 34 (62%) 

22 47 (85%)   45 (82%) 33 (60%) 

23 50 (91%)   46 (84%)   

24 52 (95%)   40 (73%)   

25 43 (78%)   43 (78%)   

26 46 (84%)   45 (82%)   

27 50 (91%)   34 (62%)   

28 53 (96%)   41 (75%)   

29 40 (73%)   42 (76%)   

30 37 (67%)   45 (82%)   

31 51 (93%)   38 (69%)   

32 41 (75%)   40 (73%)   

33 33 (60%)   34 (62%)   

34 43 (78%)   51 (93%)   

35 43 (78%)   44 (80%)   

36    46 (84%)   

Aths. Röð atriða miðast við þyngdarröð í íslenskri útgáfu WASI (Einar Guðmundsson, 

2014). 

 

Tafla 4 sýnir hversu oft hvert atriði var metið eins í báðum fyrirlögnum ásamt hlutfalli 

þess við heildarfjölda fyrirlagna. Í undirprófinu Rökþrautir eru atriði 33 og 30 sjaldnast 
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metin eins milli fyrirlagna eða í 60% og 67% tilvika. Í Litaflötum eru atriði 5 og 12 

sjaldnast metin eins eða aðeins í 38% tilvika. Athygli vekur að talsvert ósamræmi er í 9 

atriðum af 13 í Litaflötum en þau eru metin eins í 38% til 56% tilvika. Mest ósamræmi er 

á atriðum 15, 27 og 33 í undirprófinu Orðskilningur en þau atriði eru metin eins í 60%, 

62% og 62% tilvika. Í Líkingum er ósamræmi mest á atriðum 20, 21 og 22 en þau eru 

metin eins í 53%, 62% og 60% tilvika.  

 

Samkvæmni matsmanna á undirprófinu Líkingar 

Gerð var athugun á samkvæmni milli matsmanna á undirprófinu Líkingar, það er hvort 

matsmenn meti sömu úrlausn eins. Meðaltal og staðalfrávik var mælt auk einhliða 

dreifigreiningar. Þá var áreiðanleikastuðull (e. intraclass correlation coefficient) einnig 

mældur. 

Tafla 5 sýnir meðaltal og staðalfrávik stiga á mati 7 matsmanna fyrir 70 úrlausnir. 

Matsmaður 6 hefur lægst meðaltal stiga eða 29,29 og auk þess lægsta staðalfrávikið 5,12. 

Matsmaður 5 fékk hæsta meðaltal stiga eða 31,94 og auk þess hæsta staðalfrávikið 5,57. 

Einhliða dreifigreining var gerð til að athuga hvort munur væri á meðaltölum matsmanna. 

Ekki kom fram munur, F(6,483)= 1,72, p= 0,114.  

Matsmenn skiptust í tvo hópa, starfandi sálfræðinga og sálfræðinema. Reiknaður 

var munur milli hópa með t-prófi. Ekki var munur milli hópa, t(488)= -0,987, p= 0,324. 

 

Tafla 5. Meðaltal og staðalfrávik stiga á undirprófinu Líkingar. 

     Staða  Meðaltal  Staðalfrávik  Fjöldi 

Matsmaður 1  Sálfræðingur     31,57         5,42     70 

Matsmaður 2  Sálfræðingur     30,89         5,30     70 

Matsmaður 3  Sálfræðingur     30,99         5,28     70 

Matsmaður 4   Nemi     30,54         5,51     70 

Matsmaður 5   Nemi     31,94         5,57     70 

Matsmaður 6   Nemi     29,29         5,12     70 

Matsmaður 7   Nemi     30,87         5,43     70 

 

Í töflu 6 má sjá meðaltal og staðalfrávik mælitalna fyrir allar úrlausnirnar. Enn sýnir 

matsmaður 6 lægsta meðaltalið 37,00 og lægsta staðalfrávikið 5,49. Matsmaður 5 hefur 
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einnig hæsta meðaltalið 40,93 og auk þess hæsta staðalfrávikið 7,13. Gerð var einhliða 

dreifigreining til að athuga hvort munur væri á meðaltölum mælitalna hjá matsmönnum. 

Munur kom fram, F(6,483)= 2,60, p= 0,017. Eftirápróf Scheffe var notað til að leiðrétta 

fyrir marghliðasamanburði. Marktækur munur er á milli matsmanns 5 og 6, p= 0,041. 

Ekki er munur milli annarra matsmanna.  

Matsmenn skiptust í tvo hópa, starfandi sálfræðinga og nema. Reiknaður var 

munur milli hópa með t-prófi. Ekki var munur milli hópa t(488)= -1,14, p= 0,257.  

 

Tafla 6. Meðaltal og staðalfrávik mælitalna á undirprófinu Líkingar. 

     Staða  Meðaltal  Staðalfrávik  Fjöldi 

Matsmaður 1  Sálfræðingur     40,27
ab

         6,61     70 

Matsmaður 2  Sálfræðingur     39,36
ab

         6,25     70 

Matsmaður 3  Sálfræðingur     39,34
ab

         6,16     70 

Matsmaður 4   Nemi     38,93
ab

         6,61     70 

Matsmaður 5   Nemi     40,93
a
         7,13     70 

Matsmaður 6   Nemi     37,00
b
         5,49     70 

Matsmaður 7   Nemi     39,10
ab

         6,31     70 

Aths. Meðaltöl með ólíka bókstafi eru ólík skv. Eftiráprófi Scheffe. 

 

Tafla 7 sýnir meðaltal matsmanna á hverju atriði fyrir sig, fyrstu þrjú atriðin hafa 

hátt meðaltal og er meðalstigagjöf tæp tvö stig fyrir flest svör. Meðaltal svara fer 

lækkandi með þyngd atriða. Í síðasta atriðinu (22) fá þátttakendur að meðaltali 0,33 stig. 

Stigagjöf fyrir síðustu þrjú atriðin (20, 21 og 22) sýnir að þau eru erfiðari en önnur atriði 

undirprófsins Líkingar. Eins og áður segir eru núll til tvö stig gefin fyrir hvert atriði. 

Tafla 7 sýnir einnig leiðrétta fylgni atriðis við heildartölu kvarðans (r). Flest 

atriðin eru frá 0,20 til 0,45 en þó hafa fimm atriði kvarðans lægri fylgni en 0,20. 

Þá sýnir tafla 7 áreiðanleikastuðul mats (e. intraclass correlation coefficient, ICC). 

Eitt atriði hefur fylgni undir 0,80 og annað atriði fylgni undir 0,90. Atriðin 20, sem eftir 

eru, hafa hærri fylgni en 0,90 sem telst mjög gott. Samkvæmni á heildarstigum milli 

matsmanna á undirprófinu Líkingar er 0,99 sem telst einnig mjög gott. Samkvæmni á 

heildar mælitölum mældist 0,98 sem telst mjög gott. 

Aftasti dálkur í töflu 7 sýnir fjölda úrlausna sem matsmenn mátu allir eins. Á 10 

atriðum mátu allir matsmenn sama svar eins í að minnsta kosti 80% tilvika. Á fimm 
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atriðum (16, 18, 19, 20 og 21) mátu allir matsmenn sama svarið eins í aðeins 50% eða 

færri tilvika. Atriði 19 er sjaldnast metið eins af öllum matsmönnum (37%). 

 

Tafla 7. Meðaltal, fylgni, áreiðanleiki og samkvæmni mats á undirprófinu Líkingar. 

Líkingar Meðaltal   r ICC Fjöldi eins 

A1 1,94 0,10 0,97 68 (97%) 

A2 1,98 0,09 0,98 69 (99%) 

A3 1,97 0,09 0,79 67 (96%) 

A4 1,86 -0,03 0,96 61 (87%) 

A5 1,88 0,15 0,93 55 (79%) 

A6 1,93 0,27 0,98 65 (93%) 

A7 1,92 0,34 0,96 63 (90%) 

A8 1,82 0,33 0,99 67 (96%) 

A9 1,68 0,31 0,98 58 (83%) 

A10 1,64 0,20 0,96 51 (73%) 

A11 1,55 0,27 0,98 57 (81%) 

A12 1,30 0,45 0,98 52 (74%) 

A13 1,40 0,33 0,98 51 (73%) 

A14 1,30 0,34 0,97 37 (53%) 

A15 1,25 0,31 0,97 49 (70%) 

A16 0,97 0,43 0,93 33 (47%) 

A17 1,00 0,45 0,99 54 (77%) 

A18 1,08 0,30 0,96 35 (50%) 

A19 0,99 0,37 0,85 26 (37%) 

A20 0,66 0,29 0,93 34 (47%) 

A21 0,63 0,37 0,96 33 (47%) 

A22 0,33 0,22 0,91 38 (54%) 

Aths. Meðtaltal: meðaltal hvers atriðis; r = leiðrétt fylgni atriðis við heildartölu kvarða; 

ICC= áreiðanleikastuðull, (e. intraclass correlation coefficient); Fjöldi eins = fjöldi 

úrlausna sem matsmenn mátu allir eins. 
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Umræða 

 

Á Íslandi hefur ekki verið til staðlað greindarpróf fyrir fullorðna. Árið 2014 verður fyrsta 

þýdda, staðfærða og staðlaða greindarprófið gefið út hér á landi, það er greindarprófið 

WASI. Stöðlunarferli prófsins tók um 10 ár og lauk með gagnasöfnun á landsvísu árið 

2013 (Einar Guðmundsson, 2014).  

Markmið rannsóknarinnar var að skoða áreiðanleika WASI með tvenns konar 

mælingum, það er endurprófunaráreiðanleika og samkvæmni milli matsmanna fyrir 

undirprófið Líkingar. 

Meðaltal og staðalfrávik var reiknað bæði fyrir stig úr prófi og mælitölur. Þrjú af 

fjórum undirprófum sýna mun milli fyrirlagna. Niðurstöður benda til að þátttakendur 

standi sig að öllu jöfnu betur í seinni fyrirlögn á þremur undirprófum. Meiri munur er 

milli fyrirlagna á verklegum undirprófum en á munnlegum undirprófum. Líkur eru á því 

að þátttakendur hafi þjálfast á innihaldi prófsins við fyrri fyrirlögn þess. Algengt er að 

þátttakendur muni svör sín frá fyrri fyrirlögn og endurtaki þau í seinni fyrirlögn. Líklegt 

þykir að þátttakendur hafi lært inn á reglur undirprófsins  Rökþrauta og þjálfast í æfingu á 

Litaflötum. Almennt meðaltal heildartölu greindar er 100 og staðalfrávik er 15. Í þessari 

rannsókn er meðaltal fyrir heildartölu greindar um 105 í fyrri fyrirlögn og 109 í seinni 

fyrirlögn. Þar sem úrtak rannsóknarinnar er að uppistöðu til háskólanemar (menntafólk) 

þá er heildartala greindar hugsanlega hærri en almennt meðaltal heildartölu greinar. Þar 

sem úrtakið er einsleitara en svo að það sé lýsandi fyrir allt landið (almennt meðaltal) þá 

er frávik minna og staðalfrávik fyrir heildartölu greindar lægra, eða 10. Mögulega vegna 

þess að úrtakið nær ekki, eða minna yfir neðri hluta greindar. Ef úrtakið næði betur yfir 

neðri hluta greindar væri dreifing svara líklega á breiðara bili og líklegt að staðalfrávikið 

myndi hækka. 

Meðaltal allra greindartalna hækkaði við seinni fyrirlögn. Meiri hækkun var á 

meðaltali verklegrar greindartölu (5,25 stig) en munnlegrar greindartölu (2,13 stig). 

Einnig var hækkun á heildartölu greindar (4,18 stig). Heildartala greindar getur því 

hækkað um allt að fjögur stig milli fyrirlagna. Það er nauðsynlegt að hafa það í huga í 

klínísku starfi, þegar greindarpróf eru lögð fyrir tvisvar eða oftar, að hækkun á 

greindartölu milli fyrirlagna skýrist mögulega af þjálfun vegna endurprófunar auk þess 

tíma sem líður milli prófana. Þó var aðeins marktækur munur á mælitölum þriggja 
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undirprófa. Þessum niðurstöðum svipar til rannsóknar Evu Gunnarsdóttur og Einars 

Guðmundssonar (2004) á endurprófunaráreiðanleika WPPSI-R
IS

.  

Athugun á endurprófunaráreiðanleika WASI leiddi í ljós að áreiðanleiki verklegrar 

greindartölu var 0,80, áreiðanleiki munnlegrar greindartölu var 0,83 og áreiðanleiki 

heildartölu greindar var 0,85. Almennt er endurprófunaráreiðanleiki því góður. Þegar 

endurprófunaráreiðanleiki greindartalna er borinn saman við mælingar sem gerðar voru 

við stöðlun WASI í Bandaríkjunum má sjá að áreiðanleikinn á Íslandi er almennt lægri 

(sjá töflu 3). Möguleg skýring getur verið að fjöldi þátttakenda í íslenska úrtakinu var 55 

manns en í bandaríska úrtakinu voru 106 manns. Þá er algengt að lækkun verði á 

áreiðanleika prófa þegar þau hafa verið þýdd (Einar Guðmundsson og Hólmfríður 

Ólafsdóttir, 2003). Svipaðar niðurstöður komu fram við rannsókn á 

endurprófunaráreiðanleika WPPSI-R
IS

 hér á landi (Eva Gunnarsdóttir og Einar 

Guðmundsson, 2004).  

Áreiðanleiki milli undirprófa reyndist lægstur fyrir undirprófið Líkingar (0,62) og 

hæstur fyrir undirprófið Orðskilning (0,86). Áreiðanleikinn fyrir einstök undirpróf 

spannar því breytt svið. Þegar áreiðanleiki milli einstakra undirprófa er borinn saman við 

mælingar á stöðlun WASI í Bandaríkjunum sést að áreiðanleikinn á Íslandi er almennt 

lægri, sjá einnig í töflu 3. Sömu skýringar fyrir lægri áreiðanleika geta líka átt við hér, það 

er að íslenska úrtakið er minna en það bandaríska, sem og möguleg lækkun á áreiðanleika 

við þýðingu prófs. Tvö undirpróf höfðu áreiðanleika undir 0,70 sem þykir frekar lágt. 

Verklegu undirprófin höfðu að meðaltali örlítið hærri endurprófunaráreiðanleika en 

munnlegu undirprófin, svipað og í bandaríska útgáfu prófsins (Wechsler, 1999). 

Gerð var athugun á hversu oft hvert atriði var metið eins milli fyrirlagna. 

Breytingar voru ekki miklar á undirprófinu Rökþrautir. Eitt atriði var metið á sama hátt 

milli fyrirlagna í 60% tilvika, önnur atriði voru metin eins milli fyrirlagna í yfir 60% 

tilvika. Miklar breytingar áttu sér stað í mati milli fyrirlagna á undirprófinu Litafletir. 

Meirihluti atriða (9 af 13) eru metin eins í færri en 60% tilvika, sem er minni samkvæmni 

en í mati á öðrum undirprófum.  Af þessum 9 atriðum voru 2 atriði metin á sama hátt milli 

fyrirlagna, í 38% tilvika. Þar sem undirprófið er metið með tímatöku getur margt valdið 

því að breytingar verða á stigagjöf. Líklegt þykir þó að breyting sem kemur fram milli 

fyrirlagna sé vegna þjálfunaráhrifa. Munur á undirprófinu Litafletir hefði mögulega orðið 

minni ef lengri tími hefði liðið milli fyrirlagna. Þannig hefði verið hægt að takmarka 

þjálfunaráhrif frekar. Orðskilningur er frekar stöðugur í mati milli fyrirlagna. Þrjú atriði 

voru metin á sama hátt í um 60% tilvika, hin 33 atriðin voru metin á sama hátt milli 
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fyrirlagna í yfir 70% tilvika. Líklegt þykir að þátttakendur telji sig vera með rétt svör og 

þeir eru því væntanlega ekki að leita sér upplýsinga um orðin á milli fyrirlagna. Á 

undirprófinu Líkingar var stöðugleiki ágætur milli fyrirlagna. Þrjú atriði voru metin á 

sama hátt milli fyrirlagna í 50% til 60% tilvika og 17 atriði voru metin eins í yfir 70% 

tilvika.  

Áreiðanleikastuðull var notaður til að meta samkvæmni matsmanna í heild. 

Áreiðanleikastuðull reyndist vera 0,99 og er það talið mjög gott. Einnig var 

áreiðanleikastuðull reiknaður fyrir allar mælitölur og var 0,98, sem er einnig talið mjög 

gott. Við athugun á áreiðanleikastuðli mats fyrir hvert atriði, kom í ljós að áreiðanleiki 

allra atriðanna var góður eða mjög góður. Öll 22 atriðin hafa fylgni um og yfir 0,80 og 20 

atriði hafa hærri fylgni en 0,90. Niðurstöður eru í samræmi við rannsóknir sem gerðar 

voru á bandarískri útgáfu prófsins (Wechsler, 1999). Þessum niðurstöðum svipar til 

niðurstaðna Önnu Sigríðar o.fl. (2004) á samkvæmi milli matsmanna á greindarprófinu 

WPPSI-R
IS

 en þar var samkvæmni á undirprófinu Líkingar góð. Þá gerði Emanúel Geir 

Guðmundsson (2013) svipaða rannsókn á undirprófinu Líkingar á greindarprófinu WASI. 

Fjórir matsmenn tóku þátt og bentu niðurstöður til þess að samkvæmni milli matsmanna 

væri mjög góð (0,98).  

Góð samkvæmni er á milli matsmanna á undirprófinu Líkingar. Við gerð einhliða 

dreifigreiningar á stigum kom ekki fram munur milli matsmanna. Við gerð einhliða 

dreifigreiningar á mælitölum kom þó fram munur. Eftirápróf Scheffe mældi mun milli 

tveggja matsmanna. Munurinn kom fram á milli tveggja sálfræðinema en ekki þykir nein 

sérstök ástæða fyrir þessum mun. Ekki var munur á mati milli hópa matsmanna sem 

bendir til þess að sami skilningur hafi verið hjá báðum hópum á almennum matsreglum 

undirprófsins og að áreiðanleiki reglna í íslenskri stöðlun WASI sé góður. Hópar 

matsmanna voru ekki stórir og því væri gott að endurtaka rannsóknina með fleiri 

matsmönnum í hvorum hóp til að fá réttmætari niðurstöður.  

Fimm atriði undirprófsins Líkingar mátu matsmenn 50% eða sjaldnar eins. Þeir 

voru sjaldnast sammála í mati á atriði 19 eða í 37% tilvika. Niðurstöður benda því til að 

flókið sé að meta nokkur atriði á undirprófinu Líkingar og að almennar matsreglur sem 

fylgja prófinu henti ekki eins vel við þessi atriði. Þó er almennt talið að matsreglur á 

greindarprófinu WASI, fyrir undirprófið Líkingar, séu góðar þar sem matsmenn mátu allir 

sama svarið á 15 atriðum í 70% tilfella eða oftar. Þessum niðurstöðum svipar til 

rannsóknar Emanúels Geirs Guðmundssonar (2013) en þó virðist ekki vera mikið 
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samræmi í því hvaða atriði er erfiðast að meta. Atriði 4 hefur enga fylgni við heildarstig 

undirprófsins og segir atriðið því lítið um hvernig próftökum gengur á prófinu í heild.  

Oftast er eitthvað sem má bæta í rannsóknarvinnu. Í þessari rannsókn var úrtak 

rannsóknarinnar hentugleikaúrtak, þar sem leitað var til nema við Háskóla Íslands sem og 

vina og fjölskyldu rannsakenda. Hér er því hægt að spá fyrir um niðurstöður meðal 

háskólanema frekar en meðal almenns þýðis. Betra væri að hafa tilviljunarkennt úrtak svo 

hægt væri að spá fyrir um almennt þýði en ekki aðeins fyrir háskólanema. Þá hefði verið 

betra að hafa meiri dreifingu á aldri þátttakenda og hlutfall kynja hefði getað verið 

jafnara. Þá hefði verið gott ef undirbúningur fyrir fyrirlagnir hefði verið meiri. Þar hefðu 

rannsakendur eftir á að hyggja t.d. getað tekið æfingafyrirlagnir upp og farið yfir þær í 

sameiningu til að ræða hvað hefði mátt fara betur.  

Áreiðanleiki endurprófunar telst góður og því er góður stöðugleiki milli fyrirlagna. 

Samkvæmni milli matsmanna á undirprófinu Líkingar telst mjög góð, bæði fyrir 

undirprófið í heild sinni sem og einstök atriði prófsins. Niðurstöður benda því til að 

íslensk stöðlun greindarprófsins WASI hafi góðan áreiðanleika. Með þessari rannsókn 

hafa því fengist mikilvægar upplýsingar um áreiðanleika staðlaðrar útgáfu 

greindarprófsins WASI hér á landi. Með tilkomu íslenskrar þýðingar og útgáfu WASI á 

Íslandi fá sálfræðingar því í fyrsta sinn áreiðanlegt og staðlað greindarpróf fyrir fullorðna. 
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Viðaukar 

Viðauki I - Kynning á rannsókn 

 

Kæri viðtakandi 

 

 

Viltu kynnast því að taka greindarpróf? 

 

 

Við erum að vinna lokaverkefni okkar í cand. psych. námi varðandi áreiðanleika 

greindarprófsins WASI. Prófið er ætlað þátttakendum á aldrinum 17-64 ára og tekur um 

30-50 mínútur í fyrirlögn. Prófið er ekki aðeins fljótlegt heldur þykir flestum einnig 

gaman að spreyta sig á verkefnum þess.  

 

Rannsókn okkar felst í því að leggja prófið tvisvar fyrir þátttakendur með ca. 2-4 vikna 

millibili til þess að athuga hvort breytingar verði á útkomu prófsins. Aldur, kyn og 

menntun eru skráð en hvorki nafn né kennitala, því verður ekki hægt að rekja niðurstöður 

til einstakra þátttakenda. Fyrirlagnir munu eiga sér stað á háskólasvæðinu frá 

mánudeginum 24. mars og er stefnt að því að klára fyrri fyrirlagnir fyrir páska. 

 

Nýlokið er við stöðlun WASI hér á landi en það er fyrsta sálfræðilega prófið sem staðlað 

hefur verið fyrir fullorðna á Íslandi. Þátttaka þín hjálpar okkur ekki aðeins að klára 

lokaverkefni okkar heldur er rannsóknin einnig mikilvægt lokaskref í útgáfu prófsins. 

Ef þú hefur áhuga á því að taka þátt, endilega skráðu þig á tíma sem hentar þér og skildu 

eftir nafn, netfang og símanúmer. Við munum svo hafa samband við þig varðandi 

staðsetningu fyrirlagnarinnar. [Vefslóð] 

Ef einhverjar spurningar vakna, endilega sendið póst á [Netfang] 

 

 

Kærar þakkir, 

Arna Rún Oddsdóttir – [Símanúmer] 

Brynjar Hans Lúðvíksson – [Símanúmer] 

Cand. psych nemar 
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Viðauki II – Kynningarskjal til matsmanna 

 

Kæri þátttakandi 

 

Hér að neðan eru leiðbeiningar um hvernig gott væri að þú framkvæmdir mat þitt á þínu 

undirprófi.  

Þú færð tvenn skjöl, almennar matsreglur fyrir þitt undirpróf auk Excel skjals sem þú færð 

sent á veffang þitt.  

Almennu matsreglurnar sem þú færð lýsa því hvernig meta á þitt undirpróf. Ásamt 

þessum almennu reglum eru dæmi um hvert svar sem hægt er að styðjast við.  

Okkur þætti vænt um ef þú byrjaðir á því að kynna þér almennu matsreglurnar vel og 

vandlega. Læsir þær yfir nokkrum sinnum svo þú skiljir þær vel. Hægt er að gefa tvö stig 

fyrir rétt svar, eitt stig fyrir rétt svar sem sýnir ekki eins mikinn skilning og núll stig fyrir 

rangt svar.  

Í Excel skjalinu sem þú hefur fengið í vefpósti eru eru úrlausnir 70 handahófskenndra 

þátttakenda úr viðeigandi undirprófi. Efst sérð þú spurninguna sem lögð var fyrir og fyrir 

neðan sérð þú svör þátttakanda. Þú vinnur hvert próf til hægri, svo þú klárar að meta 

hvern þátttakanda áður en þú ferð í þann næsta. Þegar þú hefur komist að niðurstöðu um 

hvaða stig þú gefur fyrir svarið setur þú það í dálk sem nefndur er Stig, og svo framvegis. 

Þegar þú hefur lokið við að meta prófin og hefur sent okkur úrlausnir þínar biðjum við þig 

að eyða Excel skjalinu úr pósthólfi þínu sem og tölvu þinni. 

 

Ef þú hefur einhverjar spurningar, endilega hafðu samband við okkur 

Arna Rún [Netfang] [Símanúmer] 

Brynjar Hans [Netfang] [Símanúmer] 

 

Takk kærlega fyrir þátttökuna 

Arna Rún og Brynjar Hans 

 


