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Próffræðieiginleikar íslenskrar þýðingar á greindarprófinu WASI (Wechsler 

Abbreviated Scale og Intelligence) voru athugaðir vegna undirbúnings fyrir stöðlun 

á prófinu á Íslandi. Íslensk þýðing prófsins var lögð fyrir 118 þátttakendur á 

aldrinum 35 til 64 ára og þeim skipt eftir aldri í þrjá hópa samkvæmt aldursbilum 

bandarískrar útgáfu prófsins. Fyrsti hópurinn var á aldrinum 35 til 44 ára (n=60), 

annar á aldrinum 45 til 54 ára  (n=39) og þriðji hópurinn var á aldrinum 55 til 64 ára 

(n=19). Þáttagreining undirprófa benti til að að þáttabygging íslenskrar þýðingar 

WASI sé svipuð og í Bandaríkjunum. Helmingunaráreiðanleiki prófsins er lægri 

hérlendis en í bandaríska stöðlunarúrtakinu en þó er hann nokkuð hár í 

undirprófunum Orðskilningi og Rökþrautum. Aldursbil virðast ekki nauðsynleg 

hérlendis þar sem ekki var marktækur munur á meðaltölum heildartalna þeirra og 

aldur hefur ekki fylgni við heildartölu nema í undirprófinu Rökþrautum þar sem 

fylgnin er marktæk og neikvæð. Áhrif menntunar eru einungis marktæk í 

undirprófunum Orðskilningi og Rökþrautum þar sem munur er á þeim sem eru með 

grunnskólapróf og þeim sem eru með háskólapróf í þá veru að aukin menntun leiðir 

til hærri heildartölu. En meðaltöl sýna þó að með aukinni menntun hækka 

heildarstig allra undirprófa. Ekki kemur fram kynjamunur. Rannsóknin bendir til að 

bandarísk viðmið um viðbótarstig í undirprófinu Litaflötum hæfi vel íslenska 

úrtakinu. En niðurstöður sýna jafnframt fram á að ekki ætti að birta mælitölur úr 

óstaðlaðri útgáfu prófsins þar sem meðaltal heildartalna íslenska úrtaksins er 

töluvert hærra en bandarísku meðaltölin sem gefur til kynna hversu nauðsynlegt það 

er að safna sérstökum íslenskum viðmiðum.  
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Sálfræðingar nota sálfræðileg próf í klínísku starfi til að mæla mun á milli 

einstaklinga eða mun á hegðun eins einstaklings yfir tíma (Anastasi, 1990). Prófin 

eru hlutlæg og stöðluð en í því felst að uppbygging og innihald þeirra hefur verið 

fyrirfram ákveðin, matsreglur og reglur um fyrirlögn eru einnig ákveðnar fyrirfram 

og viðeigandi gögnum hefur verið safnað til að útbúa viðmið (norm) fyrir prófin 

(Einar Guðmundsson, 2005-2006). Viðmiðin segja til um færni ákveðins úrtaks 

þátttakenda á prófinu og eiga jafnframt að sýna hvernig færni dreifist í þýði.  Ekki 

er nóg að vita eingöngu hver færni einstaklings er á prófi ef við höfum engin viðmið 

um færni annarra einstaklinga á sama aldri, kyni og úr sömu aðstæðum (Sattler, 

2001). 

Ein tegund sálfræðilegra prófa er greindarpróf. Lengi hefur þótt mikilvægt 

að mæla  greind einstaklinga því upplýsingar um greind má nýta meðal annars við 

greiningu á þroskafrávikum, geðsjúkdómum, við mat á námsgetu eða til að fá 

upplýsingar um styrkleika og veikleika einstaklinga til að meta ýmsa vitsmunalega 

þætti þeirra (Psychological Corporation, 1999). Greindarpróf hafa verið mikilvæg 

mælitæki til að afla þessara upplýsinga og hafa verið mikið notuð af sálfræðingum.   

Greindarpróf hafa verið í örri þróun frá lokum nítjándu aldar og fram á 

daginn í dag (Anastasi, 1990). Síðan þá hafa hugmyndir um greind breyst mikið og 

hefur hugsmíðin greind orðið sífellt flóknari, ekki eingöngu kenningalega séð 

heldur einnig próffræðilega (Thomson, LoBello, Atkinson, Chisholm og Ryan, 

2004). Sú kenning um greind sem fengið hefur mikinn stuðning fræðimanna er 

kenning Cattell og Horns þar sem greind er skipt í eðlisgreind (fluid intelligence) og 

reynslugreind (crystallized intelligence). Eðlisgreind felur í sér aðlögun og getu til 

að læra nýja hluti en reynslugreind þá þætti greindar sem eru áunnir og þá þekkingu 

sem tengd er þroska og menningu. Eðlisgreind er grundvöllur fyrir þroska 
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reynslugreindar. Saman mynda þessar tvær tegundir almennan þátt greindar (g). 

Nokkur greindarpróf mæla þessar tvær tegundir greindar og eru þar á meðal 

greindarpróf Wechslers (Sattler, 2001) en þau er mest notuðu greindarprófin í 

heimnum í dag (Naglieri, 2000).    

 

Saga greindarprófa Wechslers 

Greindarpróf hafa verið í þróun frá lokum nítjándu aldar og voru það fræðimenn 

eins og Sir Francis Galton og James McKeen Cattell sem mörkuðu upphafið á 

ferlinu með athugunum sínum á einstaklingamun (Anastasi, 1990). Á tuttugustu 

öldinni var sálfræðingurinn David Wechsler áhrifamikill varðandi þróun 

greindarprófa (Kaufman, 2000). 

Í fyrri heimsstyrjöldinni notuðu Bandaríkjamenn greindarpróf til að skima 

nýliða í herinn. David Wechsler var einn þeirra sem sá um að prófa tilvonandi 

hermenn og notaði hann til þess Stanford-Binet prófið sem gert hafði verið fyrir 

börn, auk prófs sem ekki reyndi á munnlega færni (Yerkes nonverbal test). Wechsler 

taldi vanta próf sem væri sérhannað fyrir fullorðna (Kaufman,2000). Hann taldi að 

þau greindarpróf fyrir fullorðna sem notuð höfðu verið fram að þessu skorti 

sýndarréttmæti vegna þess að þau hefðu upphaflega verið samin fyrir börn og atriði 

prófanna hentuðu því illa fullorðnum. Einnig taldi hann að ofuráhersla á hraða sem 

hafði verið í greindarprófum væri ekki hentug og kæmi sér illa fyrir eldra fólk. 

Hann benti einnig á að það væri óviðeigandi að viðmiðin sem prófin byggðu á væru 

samansett af börnum en ekki fullorðnum (Anastasi, 1990).  

Árið 1939 bjó Wechsler til greindarpróf sem kallaðist Wechsler-Bellevue 

sem mældi bæði munnlega og verklega þætti greindar auk heildartölu greindar 

(Flanagan og Kaufman, 2004; Einar Guðmundsson, Sigurgrímur Skúlason og 
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Kristbjörg Soffía Salvarsdóttir, 2006). Í Wechsler-Bellevue prófinu kom fram sú 

nýjung að mælitölur voru reiknaðar sem höfðu sömu eiginleika á öllum 

aldursbilum. Einnig voru í prófinu undirpróf sem mældu málstarf, rökhugsun, 

skynhugsun, minni, vinnsluhraða og magnbundna rökleiðslu en Wechsler taldi að 

greind væri samsett úr mörgun ólíkum þáttum sem mætti svo draga saman í tvo 

yfirþætti sem væru munnlegur og verklegur (Einar Guðmundsson, Sigurgrímur 

Skúlason og Kristbjörg Soffía Salvarsdóttir, 2006). Þar sem Wechsler-Bellevue 

prófið hafði ýmsa ókosti eins og að áreiðanleiki undirprófa var ekki viðunandi og 

stöðlunarúrtakið var frekar lítið þá var gefið út nýtt próf árið 1955 sem átti að bæta 

úr þessu. Prófið var kallað WAIS (Wechsler Adult Intelligence Scale) (Anastasi, 

1990; Groth-Marnat, 2003). Árið 1981 var prófið gefið út öðru sinni (WAIS-R) og 

þá var stöðlunarúrtakið 1880 einstaklingar á níu aldursbilum. Þriðja útgáfa prófsins 

(WAIS-III) var gefin út árið 1997 og þá voru viðmið bætt enn frekar frá fyrri 

útgáfu. Í stöðlunarúrtakinu voru 2450 einstaklingar og var þeim skipt í 13 aldursbil. 

Prófinu var breytt frá því að vera fyrir fólk á aldrinum 16 til 74 ára í það að vera frá 

16 til 89 ára auk þess sem gólf- og rjáfuráhrif voru löguð. Í prófinu var minni 

áhersla en áður á þætti sem tengdust tímatöku, atriði voru endurskoðuð, prófið tengt 

öðrum mælingum á vitsmunastarfi og margar athuganir gerðar á réttmæti og 

áreiðanleika þess (Groth-Marnat, 2003). Prófið hefur góðan áreiðanleika 

(Psychological Corporation, 2002) og þegar það var borið saman við fyrra prófið þá 

kom í ljós fylgni milli munnlegs hluta, verklegs og við heildartölu greindar sem 

bendir til að WAIS-III hafi svipaða eiginleika og undanfari þess. Þegar fylgni á 

milli prófsins og WISC-III (Wechsler Intelligence Scale for Children) var athuguð 

fyrir aldurinn 16 til 17 ára, þar sem prófin skarast, kom í ljós að hún er mjög mikil 

sem bendir til að réttmæti prófsins sé viðunandi (Groth-Marnat, 2003). Árið 2008 
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kom út ný útgáfa af WAIS prófinu sem kallast WAIS-IV. Það próf er fyrir fólk á 

aldrinum 16 til 90 ára og var stöðlunarúrtakið endurnýjað. Bætt var inn atriðum og 

undirprófum sem eiga að gera prófið betra fyrir klínískar greiningar. Gerðar hafa 

verð nýjar klínískar rannsóknir og rannsóknir á réttmæti prófsins. Prófið á að 

innihalda betri mælingar á vinnsluminni, vinnsluhraða og rökhugsun en áður. 

Fyrirlagnartími hefur verið styttur og matsreglur bættar og margt fleira (Pearson, 

e.d.). 

Fram til ársins 1945 var ekki til neitt staðlað klínískt mælitæki til að meta 

minni. Til að koma til móts við þörfina fyrir slíkt tæki bjó Wechsler til minnispróf 

sem hann kallaði WMS (Wechsler Memory Scale). Þetta próf var endurútgefið árið 

1987 og gefið út í þriðja sinn árið 1997 (Pearson, e.d.; Psychological Corporation, 

2002). 

En greindarpróf fyrir börn þróuðust einnig út frá upphaflega Wechsler-

Bellevue prófinu því árið 1946 var önnur útgáfa prófsins gefin út sem var undanfari 

greindarprófa Wechslers fyrir börn (Flanagan og Kaufman, 2004). Árið 1949 var 

WISC (Wechsler Intelligenge Scale for Children) gefið út en það byggði á ellefu 

undirprófum úr Wechsler-Bellevue prófinu og einu undirprófi sem var samið 

sérstaklega. Prófið var ekki gefið út aftur fyrr en árið 1974 en þá var öllum 

undirprófunum tólf haldið óbreyttum en aldursviðmiðum breytt úr 5 til 15 ára aldurs 

í 6 til 16 ára (Einar Guðmundsson, Sigurgrímur Skúlason og Kristbjörg Soffía 

Salvarsdóttir, 2006).   

Skýringin á því hversu langur tími leið milli útgáfa á WISC má helst telja að 

fram að 1960 hafði helsta markmið greindarprófa í Bandaríkjunum verið að skima 

nýliða fyrir herinn og athuga börn í ríkisreknum skólum en áherslur varðandi 

menntun í Bandaríkjunum breyttust upp frá því og bandaríska ríkisstjórnin fór að 
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taka meiri þátt í menntun sem ýtti undir þróun greindarprófa fyrir börn. Árið 1967 

var WPPSI (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence) gefið út en 

þetta próf byggði á WISC og var nokkurs konar framlenging á því niður á við í 

aldri. Prófið átti meðal annars að gegna hlutverki við mat á leikskólastefnum í 

Bandaríkjunum (Flanagan og Kaufman, 2004).  

Lagasetning á bandaríska þinginu árið 1975 um að öll fötluð börn hefðu rétt 

til menntunar hafði mikil áhrif á þróun greindarprófa því nám átti að verða 

einstaklingsmiðað og því þurfti að þekkja styrkleika og veikleika barnanna sem jók 

enn á þörfina fyrir góð próf (Flanagan og Kaufman, 2004).  

WISC prófið var gefið út í þriðju útgáfu (WISC-III) árið 1991 og var þá einu 

undirprófi bætt við sem mælir vinnsluhraða. Mælitölur voru orðnar fjórar og áttu að 

meta vitsmunastarf á þrengra sviði en undanfarar prófsins höfðu gert. Mælitölurnar 

voru mælitala Málstarfs, mælitala Skynskipulags, mælitala Einbeitingar og mælitala 

Vinnsluhraða (Einar Guðmundsson, Sigurgrímur Skúlason og Kristbjörg Soffía 

Salvarsdóttir, 2006). Helstu markmið með nýrri útgáfu prófsins var, auk 

áðurnefndra breytinga á prófinu, að laga og endurnýja viðmið prófsins, styrkja 

próffræðilega eiginleika þess og gefa prófinu nútímalegra útlit. Prófið var staðlað á 

2200 börnum á aldrinum sex til sextán ára. Jöfn skipting var eftir kynjum og 

kynþáttum. Kom í ljós að prófið hafði mjög góðan áreiðanleika. Rannsóknir sýndu 

fram á að mikil fylgni væri á milli prófsins og forvera þess (WISC-R) sem benti til 

að prófið hefði ágætis innihaldsréttmæti. Hugsmíðaréttmæti var athugað með því að 

athuga fylgni milli undirprófa og þátta auk þess sem atriði prófsins voru 

þáttagreind. Komu fram fjórir undirþættir (mælitölurnar) og tveir yfirþættir, 

munnlegur og verklegur (Sattler, 2001). 
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Í nýjustu útgáfu WISC prófsins (WISC-IV) sem kom út árið 2003 í 

Bandaríkjunum er reiknuð heildartala greindar og fjórar mælitölur prófhluta en ekki 

var notast við heildartölur eða mælitölur prófhluta úr WISC-III því nú eru 

heildartölur byggðar á kenningalegum grunni og þær studdar með klínískum 

rannsóknum. Einnig styðja niðurstöður úr þáttagreiningu byggingu WISC-IV (Einar 

Guðmundsson, Sigurgrímur Skúlason og Kristbjörg Soffía Salvarsdóttir, 2006).   

Árið 1989 var WPPSI-R (Wechsler Preschool and Primary Scale of 

Intelligence-Revised) gefið út í Bandaríkjunum en þá var aldursbilum prófsins 

breytt þannig að þau væru frá þriggja ára til sjö ára og þriggja mánaða. Prófið var 

keimlíkt því fyrra en útliti efnis þess var breytt, auk þess sem að leiðbeiningar og 

matsreglur voru slípaðar til. Atriði voru yfirfarin og ný samin fyrir yngstu og elstu 

aldurshópana (Einar Guðmundsson, Sigurgrímur Skúlason og Kristbjörg Soffía 

Salvarsdóttir, 2006). Árið 2002 kom þriðja útgáfa prófins út í Bandaríkjunum 

(Flanagan og Kaufman, 2004). 

Árið 1999 var gefið út stutt greindarpróf Wechslers sem fékk nafnið WASI 

(Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence). Það var gefið út vegna þess að þörf 

þótti á prófi sem væri styttra í fyrirlögn en venjuleg sálfræðileg próf og væri 

áreiðanleg mæling á greind. Prófið byggði á fjórum undirprófum WISC-III og 

WAIS-III, Orðskilningi, Rökþrautum, Líkingum og Litaflötum þó atriði hafi verið 

samin sérstaklega fyrir þetta próf. Prófið var staðlað á bandarísku úrtaki 

(Psychological Corporation, 1999). Sjá má þróun greindarprófa Wechslers á mynd 

eitt. 
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Mynd 1. Þróun Wechslersprófa 

 

Greindarpróf Wechslers eru meðal mest notuðu greindarprófa í heiminum í 

dag og eru nýjustu útgáfur þeirra WPPSI-III sem er ætlað fyrir börn á aldrinum 

tveggja til sjö ára og þriggja mánaða, WISC-IV sem er ætlað börnum á aldrinum 

sex til sextán ára og ellefu mánaða og WAIS-IVsem er ætlað fullorðnum á aldrinum 

16 til 90 ára (Anastasi, 1990; Flanagan og Kaufman, 2004; Pearsons, e.d.). Stutta 

greindarprófið WASI er ætlað fólki á aldrinum sex til 89 ára (Psychological 

Corporation, 1999). 

 

Stytting á greindarprófum 

Greindarpróf eru mikið notuð en helsti ókostur þeirra er að þau taka nokkuð langan 

tíma í fyrirlögn og úrvinnslu sem stafar að nokkru leyti af því hversu flókið hugtak 

Wechsler-Bellevue I      
1939                   

Aldur 7 til 69 

WAIS                 
1955                  

Aldur 16 til 64 

WAIS-R              
1981                  

Aldur 16 til 74 

WAIS-III              
1997                  

Aldur 16 til 89 

WechslerBellevue II   
1946                 

Aldur 10-79

WISC            
1949              

Aldur 5-15

WISC-R          
1974              

Aldur 6-16

WISC-III         
1991             

Aldur 6-16 

WISC-IV         
2003             

Aldur 6-16

WPPSI      
1967        

Aldur 4 til 
6,5

WPPSI-R      
1989        

Aldur 3 til 
7,3 

WPPSI -III     
2002        

Aldur 2 til 
7,3

WAIS-IV              
2008                  

Aldur 16 til 90 
 

WASI                
1999                 

Aldur 6 til 89 

WMS             
1955, 1987 og 

1997               
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er verið að mæla. Algeng tímalengd greindarprófa eins og Wechsler prófanna er frá 

75 mínútum og er oft lengri ef um klínísk tilfelli er að ræða (Thompson, 2003).  

Þessi langi tími sem fer í fyrirlögn og úrvinnslu hefur orðið til þess að 

sálfræðingar hafa reynt að stytta sér leiðir við greindarprófanir til að spara tíma og 

kostnað (Silverstein, 1990). Annað sem sálfræðingar hafa nefnt sem ástæðu fyrir 

því að stytta greindarpróf er þegar þeir telja skjólstæðinga ekki ráða við 

greindarpróf í fullri lengd vegna takmarkaðrar athygli, slæmrar einbeitingar, skorti á 

úthaldi og vegna annarra sálfræði- og líkamlegra þátta sem gera notkun á 

greindarprófi í fullri lengd of krefjandi (Thompson o.fl., 2004). Þegar stytta þarf sér 

leið í greindarprófum hafa þrjár leiðir verið farnar samkvæmt Silverstein (1990). Í 

fyrsta lagi að leggja eingöngu fyrir hluta af greindarprófi, í öðru lagi að nota próf 

sem meta takmarkað svið greindar eins og málskilning og í þriðja lagi að notast við 

sérhönnuð stutt greindarpróf. Fyrir aldamótin síðustu bjuggu sérhönnuð stutt 

greindarpróf ekki yfir nægilega góðum próffræðilegum eiginleikum og voru því 

sjaldan notuð. Ekki þótti heldur fullnægjandi að leggja fyrir próf sem meta 

afmörkuð svið greindar þannig að ef sálfræðingar töldu að greindarpróf í heild sinni 

væri óæskilegur eða ónauðsynlegur kostur fyrir skjólstæðinga sína þá var oftast lagt 

fyrir hluti af því. Það hefur verið gert á mismunandi hátt en oftast eru valin úr 

nokkur undirpróf og eru niðurstöður þeirra svo metnar út frá viðmiðum 

heildarútgáfu prófanna (Psychological Corporation, 1999).  

Slík notkun hefur verið umdeild meðal fræðimanna en sumir þeirra telja að 

hún geti verið réttlætanleg ef um skimun er að ræða, endurmat, rannsókn eða ef ekki 

er talin þörf á yfirgripsmiklu mati á greind. David Wechsler, höfundur Wechsler 

greindarprófanna, lagði til að við skimun gæti verið nægilegt að notast við 

samsetningu tveggja til þriggja undirprófa en að öðru leyti taldi hann ekki réttmætt 
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að stytta prófin. Hann taldi að niðurstöður ættu ekki eingöngu að gefa upplýsingar 

um greindarstuðul heldur sýna fram á víðtæka styrkleika og veikleika einstaklinga 

og slíkt væri ekki hægt með því að nota styttar útgáfur prófanna (Silverstein, 1990).  

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á því hvaða undirpróf eru best til þess 

fallin að vera notuð þegar stytta á greindarpróf. Helstu ókostir þessara rannsókna 

eru að flestar þeirra nota gögn afturvirkt, það er nota gögn úr fyrirlögnum á útgáfum 

prófanna í fullri lengd. Einnig er mismunandi hvað rannsakendur hafa lagt áherslu á 

en sumir þeirra hafa einblínt á að finna bestu lausnina fyrir ákveðin hóp, t.d. klínískt 

þýði, en aðrir rannsakendur hafa lagt áherslu á að skoða lengd prófanna (Kaufman 

og Kaufman, 2001). 

Einn helsti frumkvöðull í rannsóknum á styttum útgáfum greindarprófa er 

Silverstein sem lagði til að stytta mætti WAIS-R greindarprófið á tvo vegu, annars 

vegar að nota eingöngu tvö undirpróf þess og annað væri munnlega prófið 

Orðskilningur og hitt verklega prófið Litafletir. Hins vegar mætti nota þríþætta 

útgáfu þar sem notaðir væru áðurnefnd undirpróf auk verklega undirprófsins 

Myndaröðunar (Kaufman og Kaufman, 2001). Silverstein réttmætir notkun þessara 

undirprófa með því að þau séu mjög áreiðanleg mæling á almennum þætti greindar 

(g) og hafi háa fylgni við þann prófþátt sem þau tilheyra. Doppelt (sjá í Silverstein, 

1990) hafði árið 1956 lagt til að notast ætti við fjögur undirpróf í WAIS; 

Orðskilningur, Reikningur, Litafletir og Myndaröðun, vegna hárra fylgni þeirra við 

þá þætti greindar sem þau tilheyra. Kaufman lagði svipaða leið til varðandi WISC-R 

og WPPSI prófin. Silverstein byggir álit sitt meðal annars á rannsóknum þessara 

manna (Silverstein,1990).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að niðurstöður undirprófanna gefa hærri 

útkomu í styttum útgáfum prófanna en þegar prófin eru lögð fyrir í heild sinni. Slíkt 
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kemur fram í rannsókn Thompson, Howard og Anderson (1986) þar sem þeir 

athuguðu réttmæti þess að notast við tvö eða fjögur undirpróf WAIS-R. Niðurstöður 

þeirra leiddu í ljós að ef undirprófin Orðskilningur og Litafletir voru lögð fyrst fyrir 

en síðan hin undirprófin í WAIS, þá fengu þátttakendur marktækt hærri uppreiknaða 

heildartölu greindar út frá undirprófunum tveimur en þegar prófið var lagt fyrir í 

heild sinni. Thompson og félagar drógu þá ályktun af þessu að þátttakendur væru 

viljugri og hefðu betri einbeitingu í undirprófunum Orðskilningi og Litaflötum 

þegar þau væru aðeins lögð fyrir. Þannig megi álykta að heildartala greindar fólks 

sé hærri en hún er í raun ef greindarpróf eru eingöngu lögð fyrir að hluta. 

Satz og Mogel þróuðu aðferð (sjá í Kaufman og Kaufman, 2001) sem verið 

hefur vinsæl þegar stytta á fyrirlögn WAIS prófanna en það er að leggja fyrir annað 

hvert eða þriðja hvert atriði í níu undirprófum en undirprófin Talnatákn og 

Talnaraðir eru lögð fyrir í heild sinni. Þessi aðferð gefur færi á að áætla munnlega 

greind, verklega og heildartölu greindar auk þess að gefa nokkuð nákvæma lýsingu 

á styrkleikum og veikleikum einstaklinga. Réttmæti þess að nota aðferð Satz og 

Mogel hefur verið dregin í efa og ólíklegt þykir að hægt sé að nota viðmið sem 

fengin voru með því að leggja fyrir allt greindarprófið til að áætla um niðurstöður 

þegar eingöngu eru lögð fyrir annað hvert eða þriðja hvert atriði í undirprófum 

(Kaufman og Kaufman, 2001).  

Aðrar villur sem koma fram við að bera saman hluta af geindarprófi við 

heildarpróf felast í tölfræðilegum útreikningum. Fylgnistuðlar milli hluta úr prófi og 

heils prófs sem byggðir eru á einni fyrirlögn brjóta þann grunn sem reikningar á 

fylgnistuðlum byggja á. Þegar niðurstöður úr hluta af prófi og úr heildarprófi eru 

fengnar úr einni fyrirlögn á heildarprófinu þá hefur villudreifingin fylgni upp á 1.0. 

Reynt hefur verið að leiðrétta slíkar skekkjur en það hefur verið umdeild aðferð 
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(Kaufman og Kaufman, 2001). Það er því margt sem þarf að varast við að nota 

stytta útgáfu af greindarprófum og umdeilt hvort að slíkt sé nokkurn tíma 

réttlætanlegt. 

 

Stutt greindarpróf 

Í kringum síðustu aldamót komu fram nokkur ný stutt greindarpróf sem hafa góða 

próffræðilega eiginleika, eru með góð viðmið, voru stöðluð fyrir börn og fullorðna 

og meta eðlis- og reynslugreind samkvæmt Cattell-Horn greindarkenningunni. Má 

þar nefna próf eins og Kaufman Brief Intelligence Test (K-BIT), Reynolds 

Intellectual Screening Test (RIST), Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence 

(WASI) og Wide Range Intelligence Test (WRIT) (Kaufman og Kaufman, 2001). 

Þessi próf gefa niðurstöður um munnlega og verklega greind, hafa sýnt fram á að 

hafa góðan áreiðanleika, taka minna en 30 mínútur í fyrirlögn (WASI prófið er þó 

umdeilt hvað það varðar) og gefa nokkuð víðtækar upplýsingar um greind (Homack 

og Reynolds, 2007). 

Stutt greindarpróf, eins og þau sem upp hafa verið talin, eru þau próf sem 

eru fljótleg í fyrirlögn og gefa víðtækar upplýsingar um heildartölu greindar en 

mælingar þeirra eru á nokkuð afmörkuðum sviðum. Þessi próf gefa ekki nægilegar 

upplýsingar ein og sér fyrir klínskar greiningar á geðröskunum en eru talin góð 

mæling á greind þrátt fyrir það. Sérstaklega þar sem þau búa yfir viðmiðum sem eru 

nýleg og endurspegla þýðið vel, meta á breiðu aldursbili, gefa mælitölur sem hafa 

nokkuð góðan áreiðanleika, sýna fram á réttmæti túlkunar á niðurstöðum, gefa 

upplýsingar um almennan þátt greindar (g) og munnlegan og verklegan þátta 

greindar (Homack og Reynolds, 2007).   
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 Notagildi stuttra greindarprófa er mikið og þau ættu að koma í veg fyrir að 

notuð séu stytt greindarpróf. Þeu eru góður kostur þegar eingöngu er þörf á skimun 

hvort sem um skimun á stórum hópi einstaklinga er að ræða til að finna ákveðin 

sameiginleg einkenni eða við að skima eftir einkennum hjá einstaklingi. Sem dæmi 

getur slíkt verið nauðsynlegt þegar grunur er á að barn sé með ofvirkni og 

athyglisbrest (ADHD) og þá er skimað fyrir frávikum í greind því námsvandi er oft 

fylgikvilli ofvirkni og athyglisbrests (Homack og Reynolds, 2007). Einnig er oft 

þörf á að endurmeta einstaklinga og þá er nægilegt að nota stutt greindarpróf. Í 

rannsóknum á greind er hentugt að vera með stutt greindarpróf þar sem þau taka 

styttri tíma í fyrirlögn og mati (Psychological Corporation, 1999).   

 Greindarpróf eru ekki eingöngu notuð sem matstæki innan klínískrar 

sálfræði því þau hafa notið aukinna vinsælda innan vinnusálfræðinnar. Það verður 

sífellt algengara að þau séu notuð í ráðningum hjá fyrirtækum sérstaklega þegar um 

mikinn fjölda umsækjanda er að ræða og störfin þess eðlis að nauðsynlegt er talið 

að meta marga eiginleika umsækjenda. Greindarpróf er stundum talið eitt 

mikilvægasta tækið til að greina á milli einstaklinga varðandi frammistöðu í starfi 

(Ones, Viswesvaran og Dilchert, 2005). Það þykir mikilvægt að hægt sé að spá 

einhverju fyrir um væntanlega frammistöðu umsækjenda í starfi. Það sparar tíma og 

peninga og tryggir að hæfasti umsækjandi sé valinn. Það skiptir einnig máli fyrir 

fyrirtæki að ráðningarferli sé réttlátt og hlutlægt. Því hefur notkun ýmissa 

mælitækja í ráðingum aukist, svo sem greindarprófa og persónuleikaprófa, til að 

minnka huglægt mat þeirra sem standa að ráðningum (Roe, 2005). Rannsóknir hafa 

sýnt fram á að greindarpróf hafa forspárréttmæti í kringum 0,50 um frammistöðu í 

starfi og það er ein besta forspá sem próf eða aðrar aðferðir við ráðningar hafa 

(Schmidt,  og Hunter, 1998). Slíkar rannsóknir voru gerðar áður en góð stutt 
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greindarpróf komu út og notuðust við greindarpróf í heild sinni en líklegt verður að 

telja að vænta megi svipaðra niðurstaðna ef notuð yrðu stutt greindarpróf.  Þegar 

meta þarf fjölda manns í ráðningarferli er hentugra að vera með styttri útgáfur af 

greindarprófum til að spara tíma og einnig er ekki nauðsynlegt við ráðningar að fá 

fram ítarlega greiningu líkt og við klínískt mat heldur einungis að skima fyrir 

ákveðnum einkennum. Því er líklegt að notkun á stuttum greindarprófum henti vel 

innan vinnusálfræðinnar. 

 

Þýðing, staðfærsla og stöðlun sálfræðilegra prófa 

Sálfræðileg próf eins og Wechslers prófin eru notuð um allan heim. Til að geta 

notað sálfræðileg mælitæki í öðrum löndum en heimalandi þess þarf að þýða það og 

staðfæra. Þýðing sálfræðilegra prófa er ólík öðrum þýðingum á texta vegna þess að 

markmiðið er ekki að koma upplýsingum orðrétt til skila heldur frekar að prófið afli 

sömu upplýsinga og áður auk þess að niðurstöður úr prófinu sýni fram á sömu eða 

svipaða próffræðilega eiginleika og í frumútgáfunni. Staðfærsla prófs felst í því að 

texti er aðlagaður að menningu án þess að próffræðilegir eiginleikar þess breytist 

mikið (Sigurgrímur Skúlason, 2005).   

Rannsóknir á menningarbundum mun milli landa eða landsvæða hafa sýnt 

að margs konar skekkjur geta komið fram þegar mælitæki eru þýdd. Í fyrsta lagi 

geta komið upp skekkjur varðandi þá hugsmíð sem mæla á. Þá er átt við að hugtakið 

sem mælitækið á að mæla getur haft ólíka merkingu milli menningarsvæða. 

Hugtakið er þá skilgreint á ólíka vegu en einnig getur verið munur á því hvaða 

hegðun þykir lýsandi fyrir hugtakið. Dæmi um það gæti verið hvað felst í að vera 

góður foreldrum sínum. Í Asíu felur það í sér mun víðtækari hegðun og jafnvel aðra 

hegðun en á vesturlöndum (Van de Vijver og Hambleton, 1996). Því fleiri sem 
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atriði eru því minni verða líkurnar á að slík skekkja komi fram. Ef talið er að 

hugsmíðaskekkja sé í mælitæki þá verður að efast um réttmæti þess (Einar 

Guðmundsson, 2005-2006). Önnur tegund skekkju sem getur komið fram er 

varðandi aðferð við fyrirlögn mælitækis. Þar getur verið um að ræða skekkju sem 

kemur fram vegna félagslegra æskilegra svara (social desirability), vegna þekkingu 

próftaka á leiðum til að svara eða almennt varðandi prófaðstæður. Slíkar skekkjur 

geta haft áhrif á réttmæti mælitækis (Van de Vijver og Hambleton, 1996). Ef talið er 

að skekkja af þessu tagi geti haft áhrif á niðurstöður mælitækis er nauðsynlegt að 

athuga það og er það þá hluti af svokallaðri forprófun á mælitæki (Einar 

Guðmundsson, 2005-2006). Þriðja skekkjan sem getur komið fram við þýðingu á 

mælitæki er ef atriði þess eru talin hafa aðra eiginleika á nýju menningarsvæði en í 

heimalandi mælitækis þá getur það haft áhrif á hugsmíðaréttmæti. Slík skekkja 

getur komið fram ef atriði eru ekki vel þýdd, eru óviðeigandi ef tekið er mið af 

menningu eða eru illa orðuð og illa framsett. Margar góðar tölfræðiaðferðir má nota 

til að finna og leiðrétta slíkar skekkjur og teljast því ekki eins alvarlegar og fyrri 

tvær skekkjurnar (Van de Vijver og Hambleton, 1996). Jafnframt má fylgja 

viðmiðum sem sett hafa verið fram um samningu atriða sem þýða á síðar svo sem 

viðmið Brislin frá 1986 (sjá í Einar Guðmundsson, 2005-2006).  

Af ofangreindu má ráða að mikilvægt er að vandað sé til verks við þýðingar 

á sálfræðilegum mælitækjum. Lengi voru ekki til alþjóðlegar reglur eða viðmið um 

þýðingar og staðfærslu en árið 2000 gaf Alþjóðlega prófanefndin út slíkar reglur. 

Markmið með útgáfu á reglunum var að setja fram viðmið um hvernig aðlaga megi 

próf að mismunandi menningu og tungumálum (International Test Commission, 

2000). Slíkt er talið mikilvægt því próf flytjast í auknum mæli á milli landa og því 

nauðsynlegt að hugað sé að því að þau séu þýdd og staðfærð á sem faglegastan hátt. 
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Alþjóðlega prófanefndin skiptir reglunum niður í fjóra þætti sem eru samhengi, 

samning og þróun matstækja, fyrirlögn og tæknilegar upplýsingar (Einar 

Guðmundsson, 2005-2006). Slíkar reglur eru gott viðmið og nauðsynlegt að hafa í 

huga þegar þýða á matstæki. 

Þegar þýða og staðfæra á mælitæki er nauðsynlegt að byrja á að athuga 

próffræðilega eiginleika mælitækisins í heimalandinu til að tryggja að um gott tæki 

sé að ræða. Skoða þarf sérstaklega áreiðanleika undirprófa og heildartalna því búast 

má við að við þýðingu og staðfærslu á prófi minnki áreiðanleiki þess eitthvað. 

Athuga þarf hugsmíða-, viðmiðs- og aðgreinandi réttmæti því ef réttmæti prófs er 

ekki til staðar í heimalandi þá er prófið ekki að mæla það sem því er ætlað að mæla. 

Þekkja þarf eiginleika viðmiða svo sem gólf- og rjáfuráhrif, breidd aldursbila, gæði 

stöðlunarúrtaks, sérkenni þýðis og eiginleika mælitalna. Mikilvægt er að þekkja 

þessa eiginleika viðmiða í heimalandi prófs sérstaklega ef nota á þau til að túlka 

niðurstöðu á einhvern hátt eftir að prófið hefur verið þýtt (Einar Guðmundsson, 

2005-2006).   

Ef talið er að þessi atriði séu viðunandi er óhætt að hefja þýðingu prófsins. 

Huga þarf vel að hæfni þýðenda í tungumáli heimalands prófsins og eru tvítyngdir 

einstaklingar oft fengnir til verksins. Einnig getur verið nauðsynlegt að fleiri en einn 

komi að þýðingu prófsins. Að þýðingu þurfa einnig að koma aðilar með 

fagþekkingu sem hafa sérþekkingu á hugsmíðum prófsins. Einkum hafa verið 

notaðar tvær aðferðir við þýðingu og staðfærslu en það er annars vegar að þýða og 

bakþýða sem felur í sér að próf er þýtt en svo þýtt aftur til baka á upprunalegt 

tungumál og borið saman. Hins vegar er notuð sú aðferð að  tvær þýðingar eru 

gerðar sem eru metnar af nákvæmni hjá þriðja aðila. Oftast þarf svo að staðfæra 

próf eftir þýðingu. Þá þarf að aðlaga atriði og jafnvel eyða einhverjum þeirra og 
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bæta nýjum við í staðinn. Mikilvægt er þó að áreiðanleiki og réttmæti prófsins haldi 

sér og að gólf- og rjáfuráhrif viðmiða séu viðunandi (Einar Guðmundsson, 2005-

2006).   

Að lágmarki á að gera tvær forprófanir á þýðingu prófs. Það er nauðsynlegt 

til að skoða atriði prófsins, orðalag þeirra og merkingu, matsreglur og reglur um 

fyrirlögn auk ýmiss annars og breyta atriðum ef þörf er á. Einnig er nauðsynlegt að 

gera réttmætisathugun á prófi. Við samningu prófs er slík réttmætisathugun gerð að 

lokinni stöðlun en ef mælitæki er þýtt og ekki staðlað er nauðsynlegt að skoða 

réttmæti þýðingar. Þá er prófið lagt fyrir nokkuð stórt þýði sem gerir mögulegt að 

skoða þáttabyggingu prófsins og skoða þannig hugsmíðaréttmæti. Að lokum er 

komið að stöðlun en þá er safnað úrtaki sem endurspeglar sem best sérkenni þýðis 

(Einar Guðmundsson, 2005-2006). Þannig fæst viðmið um frammistöðu 

einstaklinga á prófinu eftir aldri og jafnvel kyni.  

 

Þýðing, staðfærsla og stöðlun greindarprófa á Íslandi 

Flest sálfræðileg próf og mælitæki sem notuð eru á Íslandi eru erlend og hafa verið 

þýdd. Af þeim er aðeins lítill hluti sem hefur verið staðfærður og staðlaður á Íslandi. 

Sérstaklega á þetta við um mælitæki fyrir fullorðna en stöðluð mælitæki fyrir börn 

og unglinga eru algengari hérlendis. Sálfræðingar notast gjarnan við mælitæki sem 

ekki hafa verið stöðluð vegna þess að starf þeirra felur að miklu leyti í sér 

greiningarvinnu og þá skortir oft verkfæri til að framkvæma hana. Þá notast þeir við 

mælitæki sem eru óstöðluð í stað þess að nota ekkert (Einar Guðmundsson, 2005-

2006). Þeir byggja því niðurstöður greiningarvinnu sinnar á erlendum viðmiðum. 

Gerð var rannókn þar sem notagildi erlendra viðmiða við túlkun niðurstaðna 

úr WISC-III á Íslandi var athuguð. Niðurstöður hennar benda til að mælitölur 



 
 

20

íslenskrar þýðingar prófsins séu of háar þegar bandarísk viðmið eru notuð við 

túlkun prófsins í hópi níu til tíu ára barna (Einar Guðmundsson, Ásdís Claessen, 

Berglind Ásgeirsdóttir og Birgir Þór Guðmundsson, 2005-2006). Kanadísk 

rannsókn á samanburði á notkun kanadískra og bandarískra viðmiða í WAIS-III 

prófinu í Kanada á klínísku úrtaki leiddi í ljós að þegar notuð voru kanadísk viðmið 

urðu mælitölur lægri en þegar notuð voru bandarísk viðmið (Iverson, Rael,  og 

Viljoen, 2006). Það þarf því að fara varlega þegar notuð eru viðmið úr heimalandi 

prófs og ekki hægt að gefa upp greindartölur heldur einungis að nota viðmiðin sem 

leiðbeinandi við greiningarvinnu.  

Ef athugað er hvernig statt er um þýðingu, staðfærslu og stöðlun 

greindarprófa hérlendis liggur næst við að skoða greindarpróf Wechslers þar sem 

þau eru mestu notuðu greindarprófin á Íslandi (Berglind Ásgeirsdóttir og Einar 

Guðmundsson, 2007).   

Greindarpróf Wechslers fyrir börn (WISC) kom út í Bandaríkjunum árið 

1949 og árið 1963 hófst vinna við að þýða og staðla prófið hérlendis. 

Stöðlunarúrtakið var 1162 börn á aldrinum fimm til 15 ára og var skipt í 11 árganga 

með 100 börnum í hverjum árgangi. Þeirri vinnu lauk árið 1971 þegar prófið var 

gefið út hérlendis (Arnór Hannibalssson, 1971). Þetta próf var notað þar til þriðja 

útgáfa WISC kom út í Bandaríkjunum árið 1991. Þá var farið að nota þá útgáfu 

hérlendis án þess að hún væri stöðluð eða staðfærð og var notuð í fleiri en einni 

þýðingu (Berglind Ásgeirsdóttir og Einar Guðmundsson, 2007). Fjórða útgáfa 

prófsins kom út í Bandaríkjunum árið 2003 og fljótlega hófst vinna hérlendis við að 

staðla prófið við íslenskar aðstæður og voru vinnureglur Alþjóðlegu 

prófanefndarinnar þá hafðar til hliðsjónar. Stöðlunarúrtakið var 899 börn af öllu 

landinu á aldrinum sex til 16 ára. Áreiðanleikastuðlar undirprófa voru almennt lægri 
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en í bandaríska úrtakinu en ekki munar miklu þó. Prófið var gefið út árið 2006 

(Einar Guðmundsson, Sigurgrímur Skúlason og Kristbjörg Soffía Salvarsdóttir, 

2006). Önnur útgáfa greindarprófs Wechslers fyrir börn á leikskólaaldri WPPSI –R 

var stöðluð hérlendis árið 2003 (Einar Guðmundsson og Hólmfríður Ólafsdóttir, 

2003).  

Greindarpróf Wechslers fyrir fullorðna, WAIS, kom út í Bandaríkjunum árið 

1955 og árið 1961 kom út þýðing og staðfærsla prófsins á íslensku (Kristinn 

Björnsson, 1961). Árið 2005 var WAIS-III þýtt og staðfært á Íslandi (sjá í Sveina 

Berglind Jónsdóttir, 2007). Forprófun á íslenskri þýðingu WAIS-III var gerð árið 

2007. Athugaður var áreiðanleiki þýðingarinnar, þyngdarröðun atriða endurskoðuð 

og samkvæmni matsmanna. Var prófið lagt fyrir 100 manna hentugleikaúrtak og 

voru skoðuð tvö aldursbil, 20 til 35 ára og 50 til 65 ára. Þyngdarröðun atriða 

breyttist töluvert og mest í undirprófinu Orðskilningi. Helmingunaráreiðanleiki 

undirprófa var góður í fimm undirprófum, Orðskilningi, Litaflötum, Reikningi, 

Talnaröðum og Þekkingu. Þrjú undirpróf voru með helmingunaráreiðanleika á 

bilinu 0,75 til 0,79 en það voru Skilningur, Stafa – og Talnaröðun og Hlutaröðun. 

Önnur undirpróf voru með áreiðanleika undir 0,70 og helmingunaráreiðanleiki 

undirprófsins Myndaröðun var eingöngu 0,46. Samkvæmni matsmanna í úrlausnum 

fjögurra munnlegra undirprófa var einnig athuguð og var mjög góð í undirprófinu 

Þekking en áreiðanleikinn var undir 0,80 í hinum undirprófunum (frá 0,49 til 0,76) 

(Sveina Berglind Jónsdóttir, 2007). 

Helgi Sigurður Karlsson og Karl Fannar Gunnarsson (2008) athuguðu 

samkvæmni matsmanna í þremur undirprófum WAIS-III í BA verkefni sem þeir 

gerðu við Háskólann á Akureyri. Þeir athuguðu undirprófin Orðskilning, Skilning 

og Líkingar. Úrtakið voru einungis 25 einstaklingar og niðurstöður leiddu í ljós að 
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áreiðanleiki í samkvæmni matsmanna er nokkuð lágur og lægri en í rannsókn 

Sveinu Berglindar Jónsdóttur. Höfundar rannsóknar telja að skoða þurfi betur reglur 

um stigagjöf áður en farið verður af stað í stöðlun. 

Stutta greindarprófið WASI hefur verið þýtt og staðfært við íslenskar 

aðstæður og er talið hafa góða próffræðilega eiginleika og því tilbúið til stöðlunar 

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

Einar Guðmundsson, 2007). 

Ekkert greindarpróf fyrir fullorðna hefur verið staðlað við íslenskar 

aðstæður enn sem komið er þrátt fyrir að þörfin sé fyrir hendi og mikilvægt er að 

vinna slíkt verkefni. Óhæft er að notast sé við þýdd próf sem ekki hafa verið 

rannsökuð nægilega hérlendis og byggja á erlendum viðmiðum.  

 

WASI – Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence 

Stutta greindarprófið Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence (WASI) er tilbúið 

til stöðlunar hérlendis en það var fyrst gefið út í bandaríkjunum árið 1999 sem stutt 

og áreiðanleg mæling á greind fólks á aldrinum sex til 89 ára (Homack og 

Reynolds, 2007). Í prófinu eru fjögur undirpróf sem eru keimlík undirprófum í 

WISC-III og WAIS-III og eru það undirprófin Rökþrautir, Orðskilningur, Litafletir 

og Líkingar (Psychological Corporation, 1999). Þau meta munnlega færni, sjónræna 

úrvinnslu, rýmdarskynjun og verklega færni auk þess að meta reynslugreind og 

eðlisgreind samkvæmt kenningu Cattell og Horn. Þessi fjögur undirpróf gefa 

heildartölu greindar, Orðskilningur og Líkingar meta munnlega greind og 

Rökþrautir og Litafletir verklega greind. Hægt er að leggja fyrir tvö eða fjögur 

undirpróf til að reikna heildartölu greindar en þegar tvö undirpróf eru lögð fyrir þá 

er ekki hægt að reikna munnlega og verklega greindartölu (Homack og Reynolds, 
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2007). Atriði í undirprófum WASI eru álíka og atriði í WISC-III og WAIS-III en 

ekki þau sömu (Psychological Corporation, 1999). 

 Undirprófin fjögur sem eru í WASI voru valin úr WISC-III og WAIS-III 

vegna þess að rannsóknir sýndu fram á að þau hlaða hátt á almennan þátt greindar 

og mikilvægt þótti að prófið hefði verklegan og munnlegan þátt líkt og fyrri 

Wechsler próf.  Mikilvægt þótti einnig að heildartölur byggðu á kenningalegum 

grunni og hafa undirprófin Rökþrautir og Litafletir verið tengd við eðlisgreind en 

undirprófin Orðskilningur og Líkingar við reynslugreind (Homack og Reynolds, 

2007). 

WASI var staðlað í Bandaríkjunum á 2245 einstaklingum á aldrinum sex til 

89 ára. Úrtakið var lagskipt með tilliti til kyns, kynstofns og menntunar. Prófið var 

tengt við WISC-III og WAIS-III við stöðlun með því að leggja einnig fyrir 

þátttakendur í stöðlunarúrtakinu annað hvort WISC-III eða WAIS-III. Gögnin úr 

samanburði á niðurstöðum prófanna voru svo notuð til að tengja saman 

greindartölur WASI við hin tvö prófin (Psychological Corporation, 1999). 

WASI er ólíkt fyrri Wechslers prófum að því leyti að hráskor prófsins er 

reiknað yfir í T-gildi í stað mælitalna á kvarða. T-gildin eru leiðrétt með tilliti til 

aldurs og notuð til að reikna út greindarstuðla prófsins. Ákveðið var að nota T-gildi 

þar sem það býður upp á meiri vídd í mælitölum og því er hægt að greina betur þá 

færni sem kemur fram í hráskorum (Psychological Corporation, 1999). 

Áreiðanleiki WASI. Áreiðanleiki felur í sér að samkvæmni og stöðugleiki er 

í niðurstöðum prófs. Þá er átt við að sama niðurstaða verði á prófi ef einstaklingur 

er prófaður aftur eða prófaður með atriðum sem eru svipuð þeim og eru í prófinu 

(Anastasi, 1990). Áreiðanleiki WASI var athugaður með því að skoða annars vegar 

helmingunaráreiðanleika og hins vegar áreiðanleika endurtekinnar prófunnar. 
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Helmingunaráreiðanleiki er hærri í fullorðinsúrtaki en barnaúrtaki og áreiðanleiki 

beggja úrtaka er góður. Í töflu eitt er helmingunaráreiðanleiki vegins meðaltals 

WASI gefinn upp auk staðalvillu mælinga. Staðalvilla mælinga segir til um hversu 

mikil skekkja getur verið í niðurstöðum. Því meiri sem áreiðanleiki prófs er því 

minni verður staðalvillan (Psychological Corporation, 1999). 

 

Tafla 1. Helmingunaráreiðanleiki og staðalvilla mælinga á WASI prófinu í  
  Bandaríkjunum. 

 
      
 Fullorðinsúrtak  Barnaúrtak 
Undirpróf/þættir rxx

a SEM
b  rxx

a SEM
b 

Orðskilningur 0,94 2,47  0,89 3,30 
Líkingar 0,92 2,86  0,87 3,63 
Litafletir 0,92 2,78  0.90 3,22 
Rökþrautir 0,94 2,53  0,92 2,94 
VIQc 0,96 3,01  0,93 3,99 
PIQd 0,96 3,13  0,94 3,75 
FSIQ-4e 0,98 2,38  0,96 3,08 
FSIQ-2f 0,96 2,97  0,93 3,85 
      
a Meðaltal áreiðanleika í úrtaki; b Meðaltal staðalvillu mælingar; c Munnlegur þáttur greindar; 
dVerklegur þáttur greindar; e Heildartala greindar fyrir fjögur undirpróf; f Heildartala greindar fyrir 
tvö undirpróf . 
 
 

Áreiðanleiki endurtekinnar prófunar WASI var athugaður á fjórum 

aldursbilum og var niðurstaðan sú að hann væri vel viðunandi.  Niðurstöður má sjá í 

töflu tvö (Homack og Reynolds, 2007). 

 

Tafla 2.  Áreiðanleiki endurtekinnar prófunnar WASI. 

   
 Áreiðanleiki endurtekinnar prófunnar 

Undirpróf/þættir Fullorðinsúrtak Barnaúrtak 
Orðskilningur 0,90 0,85 
Líkingar 0.88 0,86 
Litafletir 0,86 0.81 
Rökþrautir 0,79 0,77 
VIQa 0,92 0,92 
PIQb 0,87 0,88 
FSIQ-4c 0,92 0,93 
FSIQ-2d 0,88 0,85 
a Munnlegur þáttur greindar; bVerklegur þáttur greindar; c Heildartala greindar fyrir fjögur undirpróf; 
d Heildartala greindar fyrir tvö undirpróf . 
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Áreiðanleiki endurtekinnar prófunnar var lægstur í undirprófinu 

Rökþrautum bæði í úrtaki fullorðinna og barna. Áreiðanleikinn er nokkuð lágur og 

hefur verið nefnt þegar helstu veikleikar prófsins eru taldir upp (Homack og 

Reynolds, 2007). 

Einnig var athugað samkvæmni í mati (Interscorer agreement) og kom í ljós 

að í undirprófunum Litaflötum og Rökþrautum er áreiðanleiki þess mjög hár enda 

um mjög hlutbundið mat þar að ræða. Þar sem mat á undirprófunum Orðskilningi 

og Líkingum er óhlutbundnara þá var það rannsakað sérstaklega. Niðurstöður leiddu 

í ljós að þrátt fyrir að byggja nokkuð á huglægu mati þá er áreiðanleiki á milli 

matsmanna nokkuð hár (Psychological Corporation, 1999). 

Réttmæti WASI. Réttmæti prófs felur í sér hvort próf meti þá hugsmíð sem 

því er ætlað og hversu vel það mælir það sem því er ætlað að mæla. Það segir okkur 

hvað hægt er að áætla og túlka út frá niðurstöðum prófsins (Anastasi, 1990; Sattler, 

2001) og að hve miklu leyti sú túlkun er studd af kenningum og rökum (American 

Educational Research Association, American Psychological Association  

and National Council on Measurement in Education,1999). Ein tegund réttmætis er 

innihaldsréttmæti sem gefur upplýsingar um hversu mikið atriði í prófi samræmast 

því sem þau eiga að mæla (Anastasi, 1990). Þar sem undirpróf WASI byggja á 

undirprófum í WISC-III og WAIS-III þá var athuguð fylgni þar á milli til að kanna 

innihaldsréttmæti. Niðurstöður leiddu í ljós að fylgni undirprófa WASI við 

undirpróf í WISC-III var mikil og benti til að mælitækin væru að meta sömu 

hugsmíðar. Fylgni við WAIS-III var einnig mikil og því má áætla að 

innihaldsréttmæti WASI sé nokkuð gott. Í handbók WASI eru gefnar upp töflur um 

hvernig meta megi frammistöðu þátttakenda á WISC-III og WAIS-III út frá WASI 

(Psychological Corporation, 1999). 
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Hugsmíðaéttmæti prófs gefur til kynna hversu vel próf mælir kenningalega 

hugsmíð eða eiginleika (Anastasi,1990). Það gefur til kynna hvort formgerð prófs 

og tengsl við önnur mælitæki samræmist hugmyndum og kenningum (Guðmundur 

B. Arnkelsson, 2006). Hugsmíðaréttmæti WASI var athugað með því að reikna 

fylgni milli undirprófa og þátta auk þess sem atriði prófsins voru þáttagreind 

(Psychological Corporation,1999). Til að geta sýnt fram á hugsmíðaréttmæti prófs 

þá er ekki nægilegt að sýna fram á að undirpróf þess hafi fylgni innbyrðis 

(convergent validity) heldur þarf að vera hægt að sýna fram á að þau hafi ekki 

fylgni við eitthvað sem þau eiga ekki að mæla (discriminant validity) (Anastasi, 

1990). Í WASI var þetta athugað með þvi að skoða fylgni undirprófa innbyrðis og 

fylgni við undirþátt og heildartölu greindar. Var sett fram sú tilgáta í byrjun að 

undirpróf sem tilheyra sama þætti hefðu hærri fylgni við hvort annað en við 

undirpróf sem tilheyra öðrum þætti. Þannig ættu Litafletir og Rökþrautir að hafa 

meiri fylgni sín á milli en Rökþrautir og Orðskilningur. Niðurstöður leiddu í ljós að 

öll undirprófin hafa marktæka lágmarksfylgni sín á milli sem styður hugmyndina 

um almennan þátt greindar (g). Auk þess stóðst tilgáta rannsóknar þannig að 

undirpróf sama þáttar hafa hærri fylgni sín á milli en undirpróf mismunandi þátta 

(Psychological Corporation, 1999). 

Þáttagreining er tölfræðiaðferð sem þjónar þeim tilgangi að greina innri 

tengsl atriða í mælitæki (Anastasi, 1990). WASI prófið var þáttagreint til að meta 

hvort að undirprófin skiptist í tvo þætti; munnlegan og verklegan þátt. Í leitandi 

þáttagreiningu er talið betra að það séu a.m.k. þrjár breytur á bak við skilgreiningar 

á einum þætti en þar sem WASI prófið inniheldur eingöngu tvö undirpróf á hvorum 

þætti þá var það ekki talið nægilegt til að þáttagreina. Talið var að skekkjur gætu 

komið fram. Því voru atriði prófsins ekki þáttagreind í rannsókn útgefanda prófsins 
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með því að nota stöðlunarúrtakið heldur voru notuð gögn úr fylgnireikningum við 

WISC-III og WAIS-III. Niðurstöður slíkrar leitandi sameiginlegrar þáttagreiningar 

(exploratory joint factor analysis) bentu til að munnleg og verkleg undirpróf 

tilheyrðu sitt hvorum þætti. Þetta þótti styðja hugsmíðaréttmæti prófsins. Einnig var 

framkvæmd staðfestandi þáttagreining á stöðlunarúrtaki WASI og kom í ljós 

tveggja þátta líkan (Psychological Corporation, 1999).  

Árið 2003 var gerð rannsókn þar sem notast var við stöðlunarúrtak 

fullorðinna þátttakenda WASI og það þáttagreint með leitandi þáttagreiningu og 

bentu niðurstöður til þess að tvo skýra þætti væri að ræða, munnlegan og verklegan 

og því talið að sá varnagli sem sleginn er í handbók af útgefendum WASI varðandi 

leitandi þáttagreiningu sé óþarfur (Ryan o.fl., 2003). 

Til að skoða klínískt réttmæti prófsins var safnað niðurstöðum úr klínískum 

úrtökum sem voru samsett af einstaklingum með þroskahömlun, Downs heilkenni, 

ofvirkni og athyglisbrest (ADHD) , fólki með námsvanda og frá heilasköðuðu fólki.   

Þegar WASI var lagt fyrir þroskahamlaða einstaklinga og þátttakendur með 

Downs heilkenni kom í ljós að WASI virðist vera ágætt til að skima fyrir 

vitsmunaþroskahömlun en sé ekki nægilegt eitt og sér til að gefa nákvæmar 

upplýsingar um skerðingu á vitsmunaþroska. Þá er betra að nota WISC-IV og 

WAIS-IV og nauðsynlegt er að túlka niðurstöður út frá sögu einstaklings og öðrum 

upplýsingum um hann (Psychological Corporation, 1999). 

Rannsókn var gerð á börnum og unglingum sem höfðu fengið þá greiningu 

að vera með vitsmunalega yfirburði. Niðurstöður leiddu í ljós að WASI prófið 

metur vel þá sem eru með yfirburða greind. Getur slíkt mat verið verið nauðsynlegt 

í skólakerfinu til að koma á mót við þarfir einstaklinga sem hafa vitsmunalega 

yfirburði (Psychological Corporation, 1999).  



 
 

28

 Prófið var lagt fyrir 46 börn sem höfðu verið greind með ofvirkni og 

athyglisbrest. Einnig voru valdir þátttakendur í samanburðarhóp. Börn með ofvirkni 

og athyglisbrest koma almennt verr út á undirprófum greindarprófa sem reyna á 

athygli, vinnsluminni og vinnsluhraða. Það hefur svo áhrif á heildartölu greindar 

þannig að þessir einstaklingar mælast með lægri greind en aðrir. Þar sem WASI 

mælir ekki vinnsluminni og vinnsluhraða þá er ekki talið að meðaltöl úr WASI séu 

á einhvern hátt breytileg fyrir einstaklinga með greininguna ofvirkni með 

athyglisbrest. Niðurstöður rannsóknar bentu einmitt til þess að þátttakendur sem 

greindir voru með ofvirkni og athyglisbrest voru örlítið lægri á almennum þætti 

greindar en viðmiðunahópurinn en munurinn var ekki marktækur (Psychological 

Corporation, 1999).  

WASI var lagt fyrir 89 einstaklinga sem greinst höfðu með námsvanda af 

ýmsu tagi. Einnig var prófið lagt fyrir jafn marga þátttakendur í samanburðarhóp. 

Það fer eftir því hvers eðlis námsvandi er hvernig hann kemur fram á greindarprófi. 

Þannig eru þeir sem eiga við lestrarörðugleika að etja líklegri til að vera með lægri  

munnlega greind en meðaltalið svo dæmi sé tekið. Heildartölur greindar hjá 

þátttakendum með námsvanda voru í kringum meðaltal miðað við stöðlunarúrtak. 

Frammistaða þeirra sem greinst höfðu með lestrarörðugleika var marktækt verri í 

Orðskilningi en í Litaflötum. Samanburður á frammistöðu þátttakenda með 

lestrarörðugleika og samanburðarhóps sýnir marktækan mun á öllum undirprófum 

og á heildartölu greindar. Þetta átti einnig við um þátttakendur sem höfðu greinst 

bæði með lestrarörðugleika og stærðfræðiörðugleika. Þátttakendur eingöngu með 

stærðfræðiörðugleika sýndu ekki marktækan mun á frammistöðu milli undirprófa 

eða í samanburði við viðmiðunarhóp (Psychological Corporation, 1999).  
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 WASI var lagt fyrir 14 unglinga og fullorðna sem höfðu orðið fyrir 

heilaskaða auk samanburðarhóps. Heilaskaði er talinn geta haft áhrif á almenna 

vitsmunafærni. Í rannsókninni kom í ljós að þátttakendur með heilaskaða komu verr 

út á undirprófum og þáttum og þar af leiðandi einnig á heildartölu greindar en 

samanburðarhópur. Munurinn var marktækur (Psychological Corporation, 1999). 

Styrkleikar og veikleikar WASI greindarprófsins eru margir og hafa verið 

nefndir hér áður. Prófið byggir á tveimur áreiðanlegum mælitækjum sem hafa 

reynst vel við mælingar á greind en það eru WISC-III og WAIS-III sem gerir WASI 

líklegra til að reynast vel. Marktæk fylgni er milli undirprófa WASI og undirprófa 

greindarprófanna sem það byggir á sem bendir til að það búi yfir góðu 

innihaldsréttmæti en jafnframt gefur það tækifæri til að tengja saman greindartölur 

WASI við hin tvö prófin. Í WASI prófinu eru reiknuð T gildi og hefur það þótt 

nokkur kostur því það greinir á nákvæmari hátt færni einstaklinga. Aldursbil 

prófsins er vítt og er bæði fyrir börn og fullorðna sem gerir prófið mjög nýtilegt. 

Auk þess eru viðmið prófsins í Bandaríkjunum með góða dreifingu því 

greindartölur eru frá 50 til 160 og rjáfuráhrif eru há og gólfáhrif lág. Áreiðanleiki 

prófsins eru góður bæði fyrir börn og fullorðna og fyrir þá sem eru vanir að nota 

Wechsler greindarpróf þá er WASI áþekkt þeim og því fljótlegt að læra á það. Hægt 

er að leggja fyrir tvö undirpróf til að fá heildartölu greindar og tekur það eingöngu 

um 15 mínútur (Homack og Reynolds, 2007; Psychological Corporation, 1999). 

Veikleikar WASI eru helstir þeir að prófið mælir ekki vinnsluminni og 

vinnsluhraða sem getur skipt máli í greiningarvinnu varðandi ýmis frávik eins og til 

dæmis greiningu á ofvirkni og athyglisbresti. Því verður WASI ekki flokkað sem 

tæki sem er nægilegt eitt og sér til greiningar á frávikum í þroska. Áreiðanleiki 

endurtekinnar prófunnar í undirprófinu Rökþrautum bæði í úrtaki fullorðinna og 
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barna er frekar lágur sem verður að teljast veikleiki í prófinu. Reglur um fyrirlögn í 

bandarísku útgáfunni hafa verið gagnrýndar til að mynda varðandi það að notuð eru 

mismunandi byrjunar- og endaatriði eftir aldri í Rökþrautum. Slíkt er ekki rökstutt á 

neinn hátt í handbók. Stopp reglur yngri þátttakenda í Orðskilningi og Líkingum eru 

taldar geta haft þau áhrif að ákveðið hlutfall af einstaklingum sem eru með 

afburðagreind séu vanmetin. Tími sem gefinn er upp varðandi fyrirlögn á prófinu 

hefur verið dreginn í efa og líklegt er að það taki lengri tíma en 30 mínútur að 

leggja fjögur undirpróf WASI fyrir (Homack og Reynolds, 2007; Psychological 

Corporation, 1999). Bandarísku reglurnar um byrjunar- og endaatriði og stoppreglur 

hafa ekki verið notaðar í íslenskri forprófun og staðfærslu prófsins. 

 

Þýðing og staðfærsla á WASI á Íslandi 

Árið 2004 var WASI þýtt af tveimur þriðja árs nemendum í sálfræði við Háskóla 

Íslands í tengslum við BA verkefni þeirra. Nutu þeir aðstoðar leiðbeinenda 

verkefnisins við þýðinguna. Þýðingin var svo forprófuð á ellefu þátttakendum til að 

skoða atriði prófsins sem var þyngdarraðað upp á nýtt. Atriðum í undirprófinu 

Orðskilningi var fjölgað töluvert frá bandarísku útgáfunni og þegar forprófun var 

lokið voru bestu atriðin valin úr en hinum hent út. Þessi þýdda útgáfa var svo lögð 

fyrir í tveimur grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu og voru þátttakendur 64 börn á 

aldrinum sex til níu ára. Niðurstöður leiddu í ljós að öll undirprófin og greindartölur 

viku marktækt frá bandarísku meðaltali á þá vegu að íslensku meðaltölin voru lægri. 

Athuguð var þyngdarröðun atriða og á öllum undirprófum var einhver breyting og 

mest var hún á undirprófinu Orðskilningi en minnst á Litaflötum. Áreiðanleiki 

prófsins var góður og þáttabygging þess hélt miðað við bandaríska útgáfu 

(Hólmfríður Dögg Einarsdóttir og Katrín Kristjánsdóttir, 2004). 



 
 

31

 Árið 2007 voru gerðar tvær þýðingar og staðfærslur á WASI, önnur fyrir 

fullorðna en hin fyrir börn. Berglind Ásgeirsdóttir og Sandra Guðlaug Zarif þýddu 

prófið og báru saman við fyrri þýðingu úr BA verkefni Hólmfríðar Daggar 

Einarsdóttur og Katrínar Kristjánsdóttur. Út frá samanburðinum var gerð ein útgáfa 

af prófinu. Atriði voru staðfærð í Orðskilningi og Líkingum og matsreglur 

endurskoðaðar. Fyrirmælum var ekki breytt frá bandarískri útgáfu en undirprófin 

voru ekki lögð fyrir í sömu röð í íslenskri útgáfu og þeirri bandarísku. Í íslensku 

útgáfunni var ákveðið að leggja Rökþrautir fyrir fyrst, svo Orðskilning, því næst 

Litafleti og að lokum Líkingar. Í bandarísku útgáfu prófsins er röðin eftirfarandi: 

Orðskilningur,Litafletir, Líkingar og Rökþrautir. Breytingin á röð undirprófanna var 

gerð vegna þess að niðurstöður forprófana bentu til að auðveldara væri að hefja 

prófun barna á verklegu stuttu undirprófi í stað munnlegs. Stoppreglur og reglur um 

hvenær hætta á fyrirlögn voru töluvert rýmri í íslensku útgáfu prófsins en í þeirri 

bandarísku (Berglind Ásgeirsdóttir og Einar Guðmundsson, 2007; Sandra Guðlaug 

Zarif og Einar Guðmundsson, 2007). 

 Berglind Ásgeirsdóttir lagði WASI fyrir úrtak 140 barna í 1.og 8.bekk 

grunnskóla. Niðurstöður hennar leiddu í ljós að aðeins lítill hluti atriða höfðu sömu 

þyngdarröðun í íslensku útgáfunni og í þeirri bandarísku. Helmingunaráreiðanleiki 

undirprófa var góður og sýndi þátttagreining fram á tvo þætti, munnlegan og 

verklegan sem er eins og í bandarískri útgáfu prófsins (Berglind Ásgeirsdóttir og 

Einar Guðmundsson, 2007).  

 Sandra Guðlaug Zarif lagði WASI fyrir 100 einstaklinga á aldrinum 25-30 

ára á höfuðborgarsvæðinu. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að stærsti hluti 

atriða í íslenskri þýðingu breytist talsvert hvað þyngdarröðun varðar miðað við 

bandaríska útgáfu prófsins. Helmingunaráreiðanleiki undirþátta var lægri en í 
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Bandaríkjunum en þó viðunandi. Þáttagreining sýndi fram á tvo þætti, munnlegan 

og verklegan líkt og í bandarísku útgáfunni. 

 Benda niðurstöður rannsókna því til að WASI henti ágætlega til notkunar 

hérlendis og uppfylli próffræðileg skilyrði til stöðlunar hérlendis (Berglind 

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

Guðmundsson, 2007). 

 

Rannsóknarmarkmið 

Þar sem ekkert greindarpróf fyrir fullorðna er til staðlað á Íslandi er þörfin fyrir slíkt 

próf mikil. Búið er að þýða og staðfæra Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence 

(WASI) greindarprófið á íslensku og rannsóknir á því benda til að það uppfylli 

próffræðileg skilyrði til stöðlunar.   

 Undirbúningur stöðlunar á prófinu hófst í janúar 2009 og er þessi rannsókn 

hluti af þeirri vinnu. Tilgangur rannsóknar er undirbúningur stöðlunar WASI fyrir 

aldurinn 35 til 64 ára á höfuðborgarsvæðinu. Markmiðið er að vera með lagskipt 

kvótaúrtak sem endurspegli einkenni þýðis varðandi aldur, kynjaskiptingu og 

menntun samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Íslands. Aldri þátttakenda verður 

skipt niður í þrjú aldursbil; 35 til 44 ára, 45 til 54 ára og 55 til 64 ára sem samsvarar 

aldursbilum í bandaríska stöðlunarúrtakinu. Fjöldi í yngsta og næstyngsta 

aldursbilinu á að vera 60 manns en 30 í því elsta sem samanlagt eru 150 manns.    

 Ákveðið var að leita eftir þátttakendum í fyrirtækjum á höfuðborgarsvæðinu, 

menntastofnunum og í ýmsum samtökum. 

 Mikilvægt er að skoða hvort að próffræðilegir eiginleikar WASI haldi sér.  

Til að mynda hvort að þættir prófsins haldi og hvort að þyngdarröðun atriða 

breytist. Athuga þarf hvort að þau aldursbil sem notuð voru í bandaríska 
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stöðlunarúrtakinu séu viðeigandi hérlendis, skoða áreiðanleika prófsins og áhrif 

bakgrunnsbreyta á frammistöðu á prófinu. Bera þarf niðurstöður saman við 

bandarísk viðmið til að athuga hvort munur reynist þar á meðaltölum. 
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Aðferð 

 

Þátttakendur 

Íslensk útgáfa af WASI frá 2007 var lögð fyrir 118 þátttakendur á aldrinum 35 til 64 

ára sem flestir voru starfsmenn fyrirtækja og menntastofnana. Þeir buðu þátttöku 

sína eftir að hafa fengið kynningu á verkefninu. Meðalaldur var tæp 46 ár og 

staðalfrávik 7,65. Yngsti þátttakandinn var 35 ára og elsti 63 ára. Þátttakendum var 

skipt í þrjú aldursbil; 35 til 44 ára (n = 60), 45 til 54 ára (n = 39) og 55 til 64 ára (n= 

19). Í úrtakinu voru 82 konur (69,5%) og 36 karlar (30,5%). Kynjaskipting 

aldursbilanna var þannig að á aldrinum 35 til 44 ára voru 44 konur (73%) og 16 

karlar (27%), á aldrinum 45 til 54 voru konur 25 (64%) en karlar 14 (36%) og á 

aldrinum 55 til 64 voru konur 13 (68%) og karlar 6 (27%). Tafla þrjú sýnir hvernig 

menntun þátttakenda skiptist á milli grunnskólaprófs, stúdentsprófs og 

iðnmenntunar, háskólaprófs eða doktorsprófs.   

  
Tafla 3. Hlutfallsleg skipting úrtaks eftir menntun. 

 Menntun       

 Grunnskóli  
Stúdentspróf/iðn-

menntun Háskóli Doktorspróf  Heild 
Aldur n %   n %  N %  n %  n % 
35-44 9 15  15 25 35 58 1 2  60 100
45-54 3 8  12 31 23 59 1 2  39 100
55-64 8 31  2 11 11 58 0 0  19 100
Heild 18 15,25   29 24,58  69 58,47  2 1,7   118 100
 

Tafla fjögur sýnir dreifingu aldurs þátttakenda innan aldursbilanna þriggja. 
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Tafla 4. Hlutfallsleg dreifing aldurs innan aldursbila. 

35 til 44 ára   45 til 54 ára  55 til 64 ára 
Aldur %   Aldur %  Aldur %l 

35 10,0   45 7,7  55 21,1 
36 6,7   46 7,7  56 21,1 
37 20,0   47 12,8  57 10,5 
38 11,7   48 5,1  58 15,8 
39 5,0   50 25,6  59 5,3 
40 16,7   51 5,1  60 15,8 
41 6,7   52 12,8  61 5,3 
42 13,3   53 17,9  63 5,3 
43 3,3   54 5,1    
44 6,7            

 

Mælitæki 

Íslensk þýðing WASI frá árinu 2007 (Sandra Guðlaug Zarif og Einar 

Guðmundsson, 2007; Berglind S. Ásgeirsdóttir og Einar Guðmundsson, 2007) var 

lögð fyrir þátttakendur. WASI samanstendur af tveimur munnlegum undirprófum 

(Orðskilningur og Líkingar) og tveimur verklegum undirprófum (Rökþrautir og 

Litafletir). Samanlögð stig undirprófanna fjögurra mynda heildartölu greindar. 

 Undirprófin fjögur eru lögð fyrir próftaka í annarri röð hérlendis en í 

heimalandi prófsins. Hér á landi er undirprófið Rökþrautir lagt fyrir fyrst, því næst 

Orðskilningur, Litafletir og loks Líkingar. Í bandarísku útgáfunni er Orðskilningur 

fyrst lagður fyrir, svo Litafletir, Líkingar og loks Rökþrautir. Þessi breyting var gerð 

vegna þess að talið var auðveldara að byrja á stuttu prófi en löngu og auðveldara 

væri að halda athygli próftaka lengur ef fyrsta prófið væri stutt (Berglind S. 

Ásgeirsdóttir og Einar Guðmundsson, 2007).  

 Í undirprófinu Rökþrautum eru fjórar tegundir verklegra rökleiðsluverkefna 

sem samanstanda af tveimur æfingardæmum og 35 myndum. Próftaki er beðinn um 

að skoða eina mynd í einu þar sem vantar hluta af mynstri eða ferli og segja hvaða 

valmöguleiki passi í eyðuna af þeim fimm möguleikum sem gefnir eru upp. 



 
 

36

Próftakar á aldrinum níu til 89 ára byrja á æfingaverkefnum A og B og halda síðan 

áfram frá atriði fimm. Ef þeir geta ekki gert atriði fimm og sex eru atriði eitt til 

fjögur lögð fyrir þá í öfugri röð. Fyrirlögn undirprófsins er hætt þegar próftaki gefur 

fimm röng svör í röð. Gefið er eitt stig fyrir rétt svör en núll fyrir röng. Prófið metur 

almenna greind og óyrta rökleiðslu (Psycholgocial Corporation, 1999). 

 Í Orðskilningi eru 49 atriði. Fyrstu fjögur atriðin eru myndir og eiga 

þátttakendur að nefna heiti hverrar myndar. Í næstu atriðum er próftaki beðinn um 

að segja hvað orð þýða.  Prófandi les upp orð og fær próftaki jafnframt að sjá þau á 

prenti. Próftakar á aldrinum níu til 89 ára byrja prófið á atriði fimm. Ef þeir geta 

ekki gert atriði fimm og sex eru atriði eitt til fjögur lögð fyrir í réttri röð. Fyrirlögn 

undirprófs er hætt þegar próftaki hefur gefið upp rangt svar eða ekki svarað í sjö 

atriðum prófsins í röð. Þátttakendur fá núll stig fyrir rangt svar en ýmist eitt eða tvö 

stig fyrir rétt svar eftir því hversu miklar upplýsingar koma fram í skilgreiningu 

orðs (Psycholgocial Corporation, 1999). 

 Í Litaflötum eru 13 rúmfræðimynstur í tveimur litum. Próftakar sjá eina 

mynd af hverju mynstri í einu og hafa síðan takmarkaðan tíma til þess að búa til 

hvert mynstur úr tvílitum kubbum. Þeir sem eru á aldrinum níu til 89 ára hefja 

prófið á atriði þrjú en sex til átta ára á atriði eitt.  Próftakar fá tvær tilraunir til að 

gera atriði eitt til fjögur. Ef  próftakar á aldrinum níu til 89 ára fá núll eða eitt stig 

fyrir atriði þrjú og fjögur þá eru fyrsta og annað atriði lagt fyrir í öfugri röð. 

Fyrirlögn undirprófs er hætt þegar próftaki hefur gefið upp rangt svar eða ekki 

svarað í fjórum atriðum prófsins. Í fyrstu sex atriðunum eru gefin tvö stig fyrir rétt 

svar en núll fyrir rangt. Í seinni sjö atriðunum eru gefin fjögur stig fyrir rétt svör en 

núll stig fyrir röng. Tímatakmörk eru í undirprófinu þannig að fyrir fyrstu níu 

atriðin er gefið núll stig fyrir að vera lengur en 60 sekúndur að ljúka við atriðið en í 
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atriðum 10 til 13 er gefið núll stig ef próftaki er lengur en 120 sekúndur með atriði 

(Psychological Corporation, 1999). 

 Í undirprófinu Líkingum eru 26 atriði. Atriði eitt til fjögur eru myndir í 

tveimur röðum og á próftaki að segja hvaða mynd í neðri röð passar við myndirnar í 

efri röð. Í fimmta til 26. atriði les prófandi tvö orð og próftaki á að segja hvað er líkt 

með þeim. Próftakar á aldrinum níu til 89 ára hefja prófið á atriði fimm en ef þeir fá 

ekkert stig fyrir fimmta eða sjötta atriði þá eru atriði eitt til fjögur lögð fyrir í réttri 

röð.  Fyrirlögn er hætt þegar próftaki hefur fengið núll stig fyrir fimm atriði í röð.  

Þátttakendur fá núll stig fyrir rangt svar en ýmist eitt eða tvö stig fyrir rétt svar eftir 

því hversu miklar upplýsingar koma fram í hverju svari. 

 Í fyrirlögn undirprófsins Litaflata er skeiðklukka notuð fyrir tímaþáttinn og 

mislitir kubbar fyrir verkefnin. Verkefnabók er notuð fyrir myndir í Rökþrautum og 

Orðskilningi, og Líkingum, fyrir mynstur í Litaflötum og orð í Orðskilningi..  

  

Framkvæmd 

Fyrirlögn. Byrjað var á því að útbúa bréf til að kynna verkefnið. Eitt þeirra var 

beiðni um þátttöku í verkefninu (sjá viðauka 1a). Annað var ætlað yfirmönnum eða 

starfsmannastjórum fyrirtækja þar sem óskað var eftir að fá að leggja WASI fyrir 

starfsmenn á vinnutíma (sjá viðauka 1b).  

Rannsakandi spurðist fyrir hjá fyrirtækjum og menntastofnunum og sendi 

bréf til yfirmanna þar sem óskað var eftir þátttöku starfsmanna. Þeir yfirmenn sem 

gáfu leyfi fyrir fyrirlögn prófsins sendu kynningu á verkefninu til starfsmanna 

sinna. Í flestum tilvikum fékkst aðstaða í fyrirtækjunum og stofnununum og því var 

hægt að leggja prófið fyrir á vinnutíma. Þegar ekki var hægt að koma því við eða ef 
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þátttakandi óskaði sérstaklega eftir að taka prófið utan vinnutíma þá var notast við 

skrifstofuaðstöðu í Háskóla Íslands.  

 Gagnasöfnun stóð yfir frá miðjum janúar til mánaðarmóta mars-apríl 2009. 

Fyrirlögn prófsins tók yfirleitt 35-50 mínútur og var Orðskilningur tímafrekasta 

undirprófið. Leitast var eftir því að hafa enga truflun í prófaðstæðum  á meðan 

fyrirlögn stóð. Áður en fyrirlögn átti sér stað voru fengnar upplýsingar um 

fæðingardag þátttakanda og prófaldur hans reiknaður út miðað við dagsetningu 

prófunar. Einnig voru fengnar upplýsingar um aðrar bakgrunnsbreytur og almennt 

heilsufar (sjá í viðauka 2a og 2b). Verkefnið var kynnt stuttlega og svo fór fyrirlögn 

fram samkvæmt handbók.  

 Við fyrirlögn prófsins sátu próftaki og prófandi andspænis hvor öðrum við 

borð. Öll svör voru skráð nákvæmlega niður eftir próftaka á skráningarblað 

prófsins. Þegar fyrirlögn lauk var þakkað fyrir þátttöku og hvatt til spurninga. 

Úrvinnsla. Byrjað var á að slá svör við atriðum undirprófanna Orðskilnings 

og Líkinga inn í forritið Excel til að athuga samræmi í stigagjöf. Fáein atriði voru 

lagfærð í þeirri yfirferð. Niðurstöður úr undirprófum voru því næst slegnar inn í 

tölfræðiforritið SPSS þar sem öll úrvinnsla var gerð. Byrjað var að skoða 

þyngdarröðun atriða í undirprófinu Rökþrautum og hún borin saman við 

þyngdarröðun í Bandaríkjunum. Athugað var hvernig aldursbil halda sér í íslenska 

úrtakinu í samanburði við það bandaríska. Það var gert með fylgnireikningum og 

dreifigreiningu. Áreiðanleiki undirprófa var athugaður og gerð var meginása 

þáttagreining til að kanna hvort um tvo skýra þætti væri að ræða.  Einnig var regla 

um tímabónus í Litaflötum skoðuð miðað við þann tíma sem það tók íslensku 

þátttakendurna að ljúka við atriðin. Reiknuð voru T-gildi undirprófanna Litaflata og 
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Rökþrauta auk heildartölu verklegrar greindar til að athuga hvernig bandarísk 

viðmið henta til notkunar á Íslandi. 
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Niðurstöður 

Reiknuð voru heildarstig undirprófanna fjögurra og meðaltölum þeirra skipt upp 

eftir aldursbilum. Eins og sjá má í töflu fimm þá lækkar meðaltal þriggja undirprófa 

eftir aldri. Það eru undirprófin Rökþrautir, Litafletir og Líkingar. Meðaltal 

undirprófsins Orðskilnings stendur nánast í stað milli aldursbilanna 35 til 44 ára og 

45 til 54 ára, þar sem munurinn er ekki nema 0,25.  Á milli 45 til 54 ára og 55 til 64 

ára hækkar meðaltalið hins vegar eftir aldri.   

Tafla 5. Meðaltöl heildarstiga undirprófa WASI í íslensku úrtaki, skipt eftir eftir       
  aldursbilum. 

Aldur Undirpróf Fjöldi Lægsta gildi Hæsta gildi Meðaltal Staðalfrávik

35 til 44 
ára 

Rökþrautir 60 10 34 27,38 4,90 
Orðskilningur 60 50 88 76,60 8,62 
Litafletir 60 24 44 39,07 4,91 
Líkingar 60 28 46 39,65 4,04 

45 til 54 
ára 

Rökþrautir 39 10 32 25,79 4,43 
Orðskilningur 39 61 90 76,85 7,69 
Litafletir 39 8 44 37,56 7,04 
Líkingar 39 29 45 38,41 3,78 

55 til 64 
ára 

Rökþrautir 19 8 32 24,37 6,55 
Orðskilningur 19 61 88 79,84 8,04 
Litafletir 19 8 44 36,42 7,99 
Líkingar 19 32 44 38,11 4,12 

  

Ef skoðaðar eru hrátölur sem gefnar eru upp sem viðmið fyrir útreikninga á 

T-gildum í bandaríska stöðlunarúrtakinu má sjá að til að fá T-gildi = 50 (meðaltal) 

þarf lægri heildartölu í undirprófunum Rökþrautum, Litaflötum og Líkingum eftir 

því sem aldur hækkar. Undirprófið Orðskilningur stendur í stað milli aldursbilanna 

35 til 44 ára og 45 til 54 ára en lækkar svo aðeins (Psychological Corporation, 

1999).  Því má segja að íslensku niðurstöðurnar séu sambærilegar þeim bandarísku 

að undanskildu undirprófinu Orðskilningi sem hækkar á milli aldursins 45 til 54 ára 

og 55 til 64 ára en ætti að lækka eitthvað. 
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Þyngdarröðun atriða undirprófsins Rökþrauta  

Athugað var hvort þyngdarröðun atriða undirprófsins Rökþrauta væri frábrugðin 

þyngdarröðun atriða þess í bandaríska stöðlunarúrtakinu. Þetta undirpróf varð fyrir 

valinu því eftir þýðingu og staðfærslu WASI á Íslandi er það eina undirprófið sem 

er vel sambærilegt við bandarísku útgáfuna vegna þess að breytingar urðu á 

matsreglum í íslensku útgáfunni í undirprófunum Orðskilningi og Líkingum 

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

Einar Guðmundsson,2007) og tímareglan varðandi viðbótarstig í undirprófinu 

Litaflötum ekki tilbúin hérlendis.  

Tafla 6. Íslensk þyngdarröðun undirprófsins Rökþrauta í WASI samanborin við  
  bandaríska þyngdarröðun. 

 
Fyrirlögn 

atriða USA röðun Íslensk röðun 
Fyrirlögn 

atriða USA röðun 
Íslensk 
röðun 

1 1 Rök1  19 14 Rök17 
2 2 Rök2  20 23 Rök25 
3 3 Rök3  21 21 Rök16 
4 8 Rök4  22 28 Rök11 
5 7 Rök5  23 20 Rök20 
6 5 Rök6  24 26 Rök29 
7 4 Rök7  25 22 Rök26 
8 6 Rök8  26 27 Rök24 
9 9 Rök10  27 25 Rök27 
10 12 Rök9  28 29 Rök28 
11 10 Rök18  29 24 Rök22 
12 16 Rök12  30 32 Rök32 
13 13 Rök14  31 30 Rök33 
14 17 Rök19  32 33 Rök31 
15 15 Rök15  33 31 Rök35 
16 18 Rök13  34 34 Rök30 
17 19 Rök23  35 35 Rök34 
18 11 Rök21        

 

Í töflu sex má sjá hvernig þyngdarröðun atriða Rökþrauta var samanborið við 

bandarísku atriðin. Meðaltöl atriða voru reiknuð og raðað frá hæsta til lægsta 

meðalgildis. Niðurstöður voru bornar saman við bandarísku röðunina. Breytingar á 
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þyndarröðun atriða eru töluverðar í samanburði við Bandaríkin. Fjöldi atriða sem er 

auðveldari á Íslandi en í Bandaríkjunum eru 13 sem er um 37% atriða og færast að 

meðaltali um 4,08 sæti. Þau atriði sem eru erfiðari á Íslandi en í Bandaríkjunum eru 

16 eða 46% atriða og færast að meðaltali um 2,92 sæti. Jafnþung atriði eru 6 eða 

17% af atriðum. 

Réttlæting á breidd aldursbila  

Þátttakendum íslenska úrtaksins var skipt eftir aldri í aldursbil samkvæmt 

bandaríska stöðlunarúrtakinu. Til að kanna hvort að aldursbilin eru réttlætanleg í 

íslenska úrtakinu var athuguð fylgni aldurs við heildarstig og gerður samanburður á 

meðaltölum undirprófa eftir aldursbilum. Gert var ráð fyrir að heildarstig 

undirprófanna hefðu neikvæða fylgni við aldur líkt og kemur fram í bandaríska 

úrtakinu þegar athugaðir eru þátttakendur á aldrinum 35 ára og eldri (Psychological 

Corporation, 1999). Niðurstöður fylgniútreiknina má sjá í töflu sjö.   

 

Tafla 7. Fylgni heildarstiga undirprófa WASI við aldur. 

Undirpróf Aldursbil Fylgni Vendigildi 
Rökþrautir 35 til 44 ára -0,164 0,210 
 45 til 54 ára 0,058 0,730 
 54 til 64 ára 0,129 0,500 
  Heild 0,220 0,016* 
Orðskilningur 35 til 44 ára 0,104 0,430 
 45 til 54 ára 0,195 0,230 
 55 til 64 ára 0,147 0,550 
  Heild 0,153 0,098 
Litafletir 35 til 44 ára 0,004 0,980 
 45 til 54 ára -0,078 0,640 
 55 til 64 ára -0,015 0,950 
  Heild -0,163 0,077 
Líkingar 35 til 44 ára 0,137 0,300 
 45 til 54 ára -0,083 0,620 
 54 til 64 ára -0,169 0,490 
  Heild -0,149 0,107 

*marktækt (p<0,05) 
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Niðurstöður sýndu að í undirprófinu Rökþrautum er fylgni aldurs við heildarstig 

marktæk og neikvæð r = -0,22 (p < 0,05) en það gefur til kynna að með hækkandi 

aldri lækki heildarstig eitthvað sem er sambærilegt og í bandaríska 

stöðlunarúrtakinu. Í hinum undirprófunum þremur var fylgni milli aldurs og 

heildartalna ekki marktæk.  Lægri fylgnistuðlar en 0,2 lýsa mjög veiku sambandi á 

milli breyta (Einar Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005). Í töflu sjö má sjá að 

fylgnin er alls staðar lág og þar sem hún er marktæk er hún samt frekar lág. Slíkar 

tölur gefa til kynna að aldur hafi ekki nema lítil áhrif á heildartölu undirprófanna.  

Til að athuga nánar aldursbilin og áhrif þeirra á heildartölur var gerður 

samanburður á meðaltölum þeirra með dreifigreiningu og athugað hvort að 

munurinn á þeim væri marktækur. Byrjað var að kanna forsendur fyrir slíka athugun 

með því að skoða dreifingu í hópunum. Notað var próf Levenes til að kanna hvort 

að dreifing í hópum væri einsleit og niðurstöður þess benda til að ekki sé misleitni í 

dreifingu aldursbilanna. Munur á staðalfrávikum aldursbila reyndist ekki vera meira 

en tvöfaldur sem styður það að dreifing sé nokkuð einsleit. Kolmogorov-

Smirnov/Shapiro-Wilk prófun leiddi í ljós að gögnin eru ekki normaldreifð að 

undanskildum einstaka undirprófum (sjá í viðauka 3). Þrátt fyrir að gögnin séu að 

flestu leyti ekki normaldreifð þá var ákveðið að gera dreifigreiningu með þeim 

varnagla að skortur á normaldreifingu gagnanna getur dregið úr afköstum hennar. 

Niðurstöður leiddu í ljós að enginn marktækur munur er á aldursbilum í öllum 

undirþáttum. Það virðist því sem að aldursbil íslenska úrtaksins séu ekki eins og í 

bandaríska stöðlunarúrtakinu. Niðurstöður má sjá í töflu átta. 
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Tafla 8.  Niðurstöður dreifigreiningar á mun á heildarstigum í undirprófum WASI  
   eftir aldursbilum. 

 
Undirpróf Meðalkvaðratsumma F-próf   
Rökþrautir 75,32 F(2,115)=2,95 p>0,05 
Orðskilningur 79,56 F(2,115)=1,174 p>0,05 
Litafletir 60,30 F(2,115)=1,557 p>0,05 
Líkingar 27,06 F(2,115)=1,718 p>0,05 
 

 
Til að kanna enn frekar aldursbil var þátttakendum skipt niður eftir aldri í 

tvo hópa frá 35 til 49 ára og 50 til 64 ára og athugað hvort marktækur munur væri á 

meðaltölum undirprófa þeirra. Óháð t-próf (independent t-test) sýndi fram á að 

marktækur munur er á milli aldursbila í undirprófinu Rökþrautir en ekki í hinum 

þremur undirprófunum eins og sjá má í töflu níu. 

Tafla níu.  Niðurstöður óháðs t-prófs á mun á milli heildartalna þriggja undirprófa í  
     WASI eftir tveimur aldursbilum. 
 

Undirpróf t-próf   
Rökþrautir t(116,80)=2,28 p<0,05* 
Orðskilningur t(116,98)=-1,55 p>0,05  
Litafletir t(116,65)=1,42 p>0,05 
Líkingar t(116,98)=1,705 p>0,05 

*marktækt  
 

Áreiðanleiki 

Helmingunaráreiðanleiki undirprófa var reiknaður með því að skipta prófinu til 

helminga eftir oddatölum og sléttum tölum. Áreiðanleikastuðullinn var leiðréttur 

samkvæmt Spearman Brown formúlunni til að fá fram hver áreiðanleiki 

undirprófsins í heild væri.  Hann var borinn saman við áreiðanleika undirprófa 

bandaríska stöðlunarúrtaksins.  

Áreiðanleikastuðlar íslenska úrtaksins eru allir lægri en í bandaríska 

stöðlunarúrtakinu. Þrátt fyrir það eru flestir áreiðanleikastuðlarnir nokkuð háir. 

Frávik eru þó á undirprófunum Litaflötum og Líkingum á aldursbilinu 35 til 44 ára 
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og á undirprófinu Líkingum á aldursbilinu 45 til 54 ára. Niðurstöður má sjá í töflu 

tíu.  

Tafla 10. Áreiðanleiki undirprófa WASIeftir aldursbilum í íslenska úrtakinu  
    samanborið við það bandaríska. 
 

    35 til 44 ára  45 til 54 ára  55 til 64 ára 
    Bandaríkin Ísland  Bandaríkin Ísland  Bandaríkin Ísland
Rökþrautir  0,94 0,88  0,96 0,82  0,96 0,88 
Orðskilningur 0,96 0,83  0,96 0,79  0,94 0,90 
Litafletir  0,94 0,56  0,92 0,89  0,91 0,85 
Líkingar   0,94 0,66  0,93 0,48  0,93 0,75 
 

Þar sem ekki var marktækur munur á heildarstigum hópanna eftir aldri var 

áreiðanleiki alls úrtaksins einnig athugaður. Hann var svo borinn við vegið meðaltal 

áreiðanleikastuðla úr bandaríska stöðlunarúrtakinu. Áreiðanleikinn er lægri en í 

Bandaríkjunum en samt nokkuð góður þrátt fyrir að í undirprófinu Líkingum sé 

hann ekki viðunandi en niðurstöður má sjá í töflu 11. 

Tafla 11. Áreiðanleiki undirprófa WASI fyrir aldrinum 35 til 64 ára samanborið við  
   vegið meðaltal áreiðanleika fullorðinsúrtaks í Bandaríkjunum. 

  
Vegið meðaltal í 
fullorðinsúrtaki í USA 

Meðaltal íslenskra þátttakenda 
á aldrinum 35-64 ára 

Rökþrautir 0,94 0,86 
Orðskilningur 0,94 0,82 
Litafletir 0,92 0,77 
Líkingar 0,92 0,62 
 

 

Einnig var reiknaður áreiðanleiki undirprófanna Orðskilnings og Líkinga 

með Cronbach´s alpha áreiðanleikaprófi í stað helmingunaráreiðanleika. Þar sem 

niðurstöður helmingunaráreiðanleikamælinga geta verið breytilegar eftir því 

hvernig gögnum er skipt þá er oft notað Cronbach’s alpha áreiðanleikapróf sem er 

þannig uppbyggt að það reiknar meðaltöl niðurstaðna allra mögulegra skiptinga 
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gagnanna (Field, 2005). Niðurstöður leiddu í ljós að í undirprófinu Orðskilningi var 

α = 0,82 sem er lægra en helmingunaráreiðanleikinn og í undirprófinu Líkingum er 

α = 0,65 sem er aðeins hærra en helmingunaráreiðanleikinn.   

 

Þáttagreining  

Nauðsynlegur hluti í stöðlunarferli prófa er að skoða þáttabyggingu þeirra eftir 

þýðingu og staðfærslu til að athuga hvort að hún sé svipuð og í heimalandi þeirra. 

Áður en gögnin voru þáttagreind var athugað hvort þau hentuðu til þess. Próf 

Bartletts var marktækt, χ2 (6) = 56,58, p < 0,05 sem gefur til kynna að breytur eru 

ekki ótengdar og því óhætt að þáttagreina gögnin.  Jafnframt var KMO (Keiser-

Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) skoðað og var gildi þess 0,61 sem 

gefur til kynna að réttlætanlegt sé að þáttagreina gögnin. 

 Meginásaþáttagreining (principal axis factoring) var gerð og þáttunum snúið 

fyrst hornrétt (varimax rotation) og síðan hornhvasst (promax rotation). Með 

hornréttum snúningi fengust tveir þættir með eigingildi yfir einum og skriðupróf 

sýndi hliðstæða niðurstöðu og með hornskökkum snúningi fengust einni tveir þættir 

með eigingildi yfir einum. Niðurstöður þáttahleðslna má sjá í töflu 12.   

 Tafla 12. Þáttahleðslur undirprófa WASI eftir þáttagreiningu og snúning. 

  Hornréttur snúningur  Hornskakkur snúningur  
  1a 2b h2  1a 2b h2 

Orðskilningur 0,07 0,66 0,351 -0,09 0,70 0,351 
Líkingar 0,28 0,55 0,447 0,17 0,53 0,447 
Rökþrautir 0,55 0,22 0,577 0,54 0,10 0,577 
Litafletir 0,75 0,10 0,377 0,79 -0,07 0,377 

a Fyrsti þáttur; b annar þáttur. 

 

Þættirnir tveir skýra 71,2% af heildardreifingu undirprófanna en þáttur eitt 

skýrir 46% en þáttur tvö 25,2%. Rökþrautir og Litafletir hlaða á þátt eitt og Líkingar 
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og Orðskilningur á þátt tvö.  Fylgni milli þátta með hornskökkum snúningi var 

0,435. 

Einnig var prófað að skipta gagnasafninu upp í átta hluta og þáttagreina þá. 

Niðurstöður þeirrar aðferðar sýndu ekki fram á afgerandi tvo þætti heldur þrjá (sjá í 

viðauka 4). 

 

Tengsl bakgrunnsbreyta við heildartölu undirprófa.  

Athuguð voru tengsl bakgrunns þátttakenda við heildartölu undirprófa og var 

skoðað var hvort menntun eða kyn hefði áhrif á heildartölur undirprófanna. Í töflu 

13 sjást meðaltöl og staðalfrávik heildartalna undirprófa eftir því hvaða menntun 

þátttakendur höfðu. Má sjá að meðaltal stiga hækkar með aukinni menntun. 

Tafla 13.  Meðaltöl og staðalfrávik heildarstiga undirprófa WASI eftir menntun. 

Undirpróf Menntun Meðaltal Staðalfrávik 
Rökþrautir Grunnskólapróf 22,78 6,75 
 Stúdentspróf/Iðnmenntun 26,17 4,06 
 Háskólapróf 27,32 4,75 
 Doktorspróf 29,00 0,00 
  Heild 26,37 5,13 
Orðskilningur Grunnskólapróf 71,61 10,43 
 Stúdentspróf/Iðnmenntun 73,31 8,25 
 Háskólapróf 80,13 6,07 
 Doktorspróf 83,00 5,66 
  Heild 77,20 8,25 
Litafletir Grunnskólapróf 35,00 8,41 
 Stúdentspróf/Iðnmenntun 38,86 4,12 
 Háskólapróf 38,55 6,25 
 Doktorspróf 42,00 2,83 
  Heild 38,14 6,25 
Líkingar Grunnskólapróf 37,22 4,24 
 Stúdentspróf/Iðnmenntun 38,17 4,20 
 Háskólapróf 39,77 3,72 
 Doktorspróf 40,00 2,83 
  Heild 38,99 3,99 
 

Í töflu 14 eru meðaltöl heildarstiga eftir menntunar og skipt eftir aldursbilum.
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Tafla 14. Meðaltöl heildarstiga undirprófa WASI eftir menntun, skipt eftir  
    aldursbilum.  

 
    35-44 ára  45-54 ára   55 til 64 ára 
Undirpróf Menntun Meðaltal Staðalfrv.  Meðalt. Staðalfrv.   Meðalt. Staðalfrv.

Rökþr. 
Grunnskóla-
próf 24,22 5,85 26,00 5,00  19,00 7,95 

 
Stúdentspróf
/Iðnmenntun 26,13 5,17 26,25 2,80  26,00 1,44 

  Háskólapróf 28,69 4,17  25,39 5,19   27,00 4,47 

Orðskiln. 
Grunnskóla-
próf 65,44 8,00 80,00 8,19  76,67 9,97 

 
Stúdentspróf
/Iðnmenntun 73,53 9,08 72,33 7,66  77,56 7,78 

  Háskólapróf 80,49 4,90  78,70 7,11   82,00 6,95 

Litafletir 
Grunnskóla-
próf 34,67 5,66 39,33 5,03  33,33 12,80 

 
Stúdentspróf
/Iðnmenntun 37,87 5,20 39,92 2,43    

  Háskólapróf 40,57 3,78  36,00 8,61   37,45 4,82 

Líkingar 
Grunnskóla-
próf 36,87 4,49 38,00 3,60  37,50 4,76 

 
Stúdentspróf
/Iðnmenntun 39,33 3,56 37,25 4,90  35,00 1,41 

  Háskólapróf 40,46 3,91  39,09 3,20   39,00 4,00 
 
Ekki tókst að reikna meðaltal fyrir doktorspróf á öllum aldursbilum þar sem spss metur það sem  fasta 
(constant). Í Litaflötum er stúdentspróf/iðnmenntun einnig fasti og því fengust ekki tölur uppgefnar í 
spss.      
 
 
    

Athugað var hvort marktækur munur væri á meðaltölum undirprófanna eftir 

menntun. Dreifigreining (ANOVA) gaf niðurstöður sem sjá má í töflu 15.  

Tafla 15. Niðurstöður dreifigreiningar fyrir menntun. 

 Meðalkvaðratsumma F-próf 
Rökþrautir 103,12 F(3,114)=4,23 p<0,05* 
Orðskilningur 553,60 F(3,114)=10,03 p<0,05* 
Litafletir 78,01 F(3,114)=2,05 p>0,05 
Líkingar 39,82 F(3,114)=2,6 p>0,05 

*marktækt 

Marktækur munur var á heildartölum undirprófanna Rökþrauta og Orðskilnings 

eftir því hvaða menntun þátttakendur höfðu.  Til að athuga nánar hvar þessi munur er 

mestur var notað próf Bonferroni (post hoc test). Niðurstöður þess leiddu í ljós að 
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marktækur munur er á milli þeirra sem eru með grunnskólapróf og háskólapróf í 

undirprófunum Rökþrautum, þar sem meðaltalsmunur hópanna er -4,54 (p< 0,05),  og  

Orðskilningi þar sem meðaltalsmunur hópanna er -8,52 (p< 0,05). Marktækur munur er 

á þeim sem eru með stúdentspróf og þeim sem eru með háskólapróf í undirprófinu 

Orðskilningi þar sem meðaltalsmunurinn er -6,82 (p< 0,05). 

 Einnig var athugað hvort munur væri á heildartölum undirprófa eftir kyni og var 

það gert með óháðu t-prófi (independent t-test). Niðurstöður sýna að ekki er marktækur 

munur á meðaltölum undirprófanna eftir því hvort kynið á í hlut.  

 

Tafla 16. Niðurstöður t-prófs á mun á meðaltölum undirprófa WASI eftir kyni. 

Undirpróf t-próf   
Rökþrautir t(116,62)=-0,1 p>0,05  
Orðskilningur t(116,62)=-0,9 p>0,05 
Litafletir t(116,60)=-0,52 p>0,05 
Líkingar t(116,60)=-0,93 p>0,05 
 

Þegar skoðað var hvort munur væri á heildartölum eftir kyni innan aldursbila 

(sjá töflu 17) kom í ljós að eingöngu mælist marktækur munur á kynjum á aldrinum 45 

til 54 ára í undirprófinu Líkingum þar sem konur eru hærri, t(37)=-2,75, p<0,05.   

 
Tafla 17.  Meðaltöl og staðalfrávik heildartalna undirprófa WASI eftir kyni. 

    35-44 ára  45-54 ára  55-64 ára 

  Kyn Meðaltal Staðalfrv  Meðaltal Staðalfrv  Meðaltal Staðalfrv 

Rökþrautir kk 27,38 5,68  26,43 3,37  24,00 7,51 
  kvk 27,39 4,65  25,44 4,96  24,54 6,39 

Orðskilningur kk 77,13 8,79  74,86 9,13  76,67 9,09 
  kvk 76,41 8,65  77,96 6,70  81,31 7,43 

Litafletir kk 39,25 4,44  35,79 9,78  38,00 2,19 
  kvk 39,00 5,11  38,56 4,88  35,69 9,59 

Líkingar kk 40,19 4,32  36,36 4,03  38,83 3,25 
  kvk 39,45 3,96  39,56 3,16  37,77 4,55 
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Ýmsar aðrar bakgrunnsbreytur geta verið að hafa áhrif á tengsl kyns og 

heildartalna undirprófa og því var ákveðið að skoða kynjabreytuna með því að aðgreina 

áhrif menntunar og aldurs með fjölbreytudreifigreiningu (ANCOVA).   

Tafla 18.  Fjölbreytudreifigreining á meðaltölum undirprófa WASI eftir kyni þar  
    sem áhrif menntunar og aldurs eru aðgreind. 

Undirpróf Áhrifabreytur Meðalkvaðratsumma F-próf 
Rökþrautir Menntun 280,06 F(3,114)=12,04 p<0,05* 
 Aldur 147,06 F(3,114)=6,32 p<0,05* 
  Kyn 2,50 F(3,114)=0,107 p>0,05 
Orðskiln. Menntun 1533,46 F(3,114)=28.36 p<0,001* 
 Aldur 213,74 F(3,114)=3,95 p<0,05* 
  Kyn 58,12 F(3,114)=1,08 p>0,05 
Litafletir Menntun 139,91 F(3,114)=3,7 p>0,05 
 Aldur 114,92 F(3,114)=3,03 p>0,05 
  Kyn 5,48 F(3,114)=0,145 p>0,05 
Líkingar Menntun 112,37 F(3,114)=7,54 p<0,05* 
 Aldur 37,21 F(3,114)=2,50 p<0,05* 
  Kyn 9,94 F(3,114)=0,667 p>0,05 

 

Í töflu 18 má sjá að menntun og aldur hafa marktæk áhrif á heildartölur 

undirprófa nema í undirprófinu Litafletir þar sem engin breytanna virðist vera að hafa 

áhrif en kyn virðist ekki hafa marktæk áhrif eftir að búið er að taka út áhrif menntunar 

og aldurs. Ekki virðist því vera munur á heildartölum undirprófa eftir kynjum. 

 

Litafletir – viðbótarstig  

Í bandarískri útgáfu WASI eru gefin viðbótarstig fyrir skjóta úrlausn atriða í 

undirprófinu Litaflötum í atriðum fimm til þrettán. Stigin normaldreifiast. Til að kanna 

hvort að reglur um viðbótarstig úr bandarísku stöðluninni ættu við í íslenskri stöðlun var 

þeim tíma sem það tók þátttakendur að ljúka við atriði skipt niður eftir 

tímatakmörkunum viðbótarstiga í bandarísku útgáfunni. Niðurstöðu má sjá í töflu 19 þar 

sem viðbótastig auka dreifingu í svörum töluvert en þó er dreifingin nokkuð ójöfn. 
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Tafla 19. Hlutfallsleg skipting stiga þátttakenda í undirprófinu Litaflötum með  
    viðbótarstigum. 

 
    Viðbótarstig skv. bandarískum viðmiðum   
  7a  6b 5c 4d  0e   
Númer 
atriðis   Fjöldi %   Fjöldi %  Fjöldi %  Fjöldi %   %   

5  25 21   31 26  23 20  33 28    5    
6   29 25   40 34  30 25   15 13    3   
7   53 45   36 30  14 12   13 11    2    
8   18 15   31 27   24 20   37 31    7    
9   35 30   35 30   18 15   25 21    4    
10   26 22   37 31   28 24   19 16    7    
11   4 3   30 25   35 30   33 28    14   
12   7 6   16 16   23 19   34 29    30   
13   2 2   9 4   8 7   34 29    58   

a  Í atriðum 5 til 9 eru tímamörkin 1-10 sekúndur,í atriði 10 eru þau 1-30 en í atriðum 11-13 eru þau 1-40 sekúndur; 
b  Í atriðum 5 til 9 eru tímamörkin 11-15 sekúndur en í atriði 10 eru þau 31-45 og í 11-13 eru þau 41-55 sekúndur; 
c  Í atriðum 5 til 9 eru tímamörkin 16-20 sekúndur en í atriði 10 eru þau 46-65 og í 11-13 eru þau 56-75 sekúndur; 
d  Í atriðum 5 til 9 eru tímamörkin 21-60 sekúndur en í atriði 10 eru þau 66-120 og í 11-13 eru þau 76-120 sekúndur; 
e  Fjöldi þeirra sem fengu núll stig fyrir atriði        
  

 

Dreifing er nokkuð jöfn að atriði ellefu en þá fækkar þeim verulega sem fá sjö 

stig fyrir atriði. Þeim fjölgar jafnframt mikið sem ekki hafa fengið stig fyrir atiði. Einnig 

má sjá að í atriði níu eru hlutfallslega of margir að fá sex og sjö stig miðað við fimm eða 

fjögur. 

Til að fá nánari upplýsingar um dreifingu stiga ef gefin hefðu verið viðbótarstig 

fyrir hraða úrlausn var tímalengd hjá þátttakendum endurkóðuð í nýjar breytur sem 

táknuðu viðbótarstig og þær svo lagðar saman við heildartölu Litaflata.  Niðurstöðu 

dreifingar heildartölu með viðbótarstigum má sjá á mynd 2. 
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Mynd 2.  Normaldreifing heildartalna undirprófsins Litaflatar með viðbótarstigum. 

 

Eins og sjá má er dreifingin örlítið neikvætt skekkt en samkvæmt prófi 

Kolmogorov-Smirnov víkur dreifingin þó ekki marktækt frá normaldreifingu en það 

gerði hún án viðbótarstiga (sjá viðauka 3). Af þessu má ráða að viðbótarstig fyrir tíma 

samkvæmt bandarískri útgáfu WASI gætu átt við íslenska úrtakið. 

 Þar sem áreiðanleiki undirprófsins Litaflata mældist nokkuð lágur á aldrinum 35 

til 44 ára var ákveðið að athuga hver hann væri ef viðbótarstig væru reiknuð með. 

Hækkaði áreiðanleikinn úr 0,56 í 0,91. Þegar hann var reiknaður fyrir hin aldursbilin 

kom í ljós að á aldrinum 45 til 54 ára fór hann úr 0,89 í 0,91 en á aldrinum 55 til 64 ára 

lækkaði áreiðanleikinn lítillega úr 0,85 í 0,83. Ef ekki var tekið mið af aldursbilum og 

áreiðanleiki undirprófsins Litaflata athugað fyrir allt úrtakið þá hækkaði hann úr 0,77 í 

0,90.  

 

Eru bandarísk viðmið réttmæt fyrir íslenska útgáfu WASI? 

Til að fá upplýsingar um hversu viðeigandi bandarísku viðmiðin eru á íslandi voru 

heildartölur tveggja undirprófa WASI reiknaðar yfir í T-gildi bandarísku viðmiðanna.  

Það voru heildartölur undirprófanna Rökþrauta og Litaflata. Meðaltal T-gilda er 50 og 
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staðalfrávik 10. Þessi undirpróf urðu fyrir valinu því þau eru  nokkuð sambærileg 

bandarísku undirprófunum en nokkur breyting varð á undirprófunum Orðskilningi og 

Líkingum við þýðingu og staðfærslu á Íslandi meðal annars varðandi matsreglur 

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

Guðmundsson,2007).  

 Meðaltöl T-gilda undirprófanna Rökþrauta og Litaflata voru lögð saman til að fá 

verklega heildartölu samkvæmt bandaríska viðmiðinu (Psycological Corporation, 1999). 

Meðaltal greindartalnanna er 100 og staðalfrávikið er 15.   

Eins og sjá má í töflu 20 eru meðaltöl íslenska úrtaksins vel yfir meðaltölum 

miðað við bandarísk viðmið.  

Tafla 20. Meðaltöl T-gilda WASI í íslensku úrtaki með bandarískum viðmiðum. 

  Meðatal T-gilda 
  35-44 ára 45 til 54 ára 55 til 64 ára Allur aldura 

Rökþrautir 57,26 57,74 58,74 57,64 
Litafletir 58,68 57,15 58,53 58,15 
Verklegur þáttur 115,94 114,89 117,27 115,78 

Heildartala greindar 112 111 115 112 
a Aldurinn 35 til 64 ára       
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Umræða. 

 

Ekkert greindarpróf fyrir fullorðna hefur verið staðlað á Íslandi þrátt fyrir að þörfin sé 

mikil. Notuð hafa verið þýdd og staðfærð próf og miðað við erlend viðmið við 

útreikninga á greindartölum. Rannsóknir hafa hins vegar sýnt að erlend viðmið eru ekki 

að gefa rétta mynd af greind hérlendis og því ekki réttlætanlegt að nota þau (Einar 

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

2005-2006).  

Greindarprófið WASI hefur verið þýtt og staðfært á íslensku og er próffræðilega 

tilbúið til stöðlunar (Berglind Ásgeirsdóttir og Einar Guðmundsson, 2007; Sandra 

Guðlaug Zarif og Einar Guðmundsson 2007). Það er stutt greindarpróf sem hefur góða 

próffræðilega eiginleika, góð viðmið, var staðlað fyrir börn og fullorðna og metur eðlis- 

og reynslugreind samkvæmt Cattell-Horn greindarkenningunni. Það gefur ekki 

nægilegar upplýsingar eitt og sér fyrir klínskar greiningar en er góð mæling á greind 

þrátt fyrir það (Homack og Reynolds, 2007). 

Notagildi stuttra greindarprófa er mikið og hafa sálfræðingar nefnt sem dæmi að 

þau spari tíma í fyrirlögn og úrvinnslu auk þess skjólstæðingar ráði oft ekki við 

greindarpróf í fullri lengd vegna takmarkaðrar athygli, slæmrar einbeitingar, skorti á 

úthaldi og vegna annarra sálfræði- og líkamlegra þátta sem gera greindarpróf í fullri 

lengd of krefjandi (Thompson o.fl., 2004). Því er þörf á stuttum greindarprófum. 

Notagildi þeirra er mikið og eru þau góður kostur sérstaklega við skimun, endurmat eða 

í rannsóknum (Homack og Reynolds, 2007; Psychological Corporation, 1999).  

WASI prófið gæti því nýst vel hérlendis og hófst undirbúningur fyrir stöðlun 

þess í janúar 2009. Þessi rannsókn er hluti af stöðlun prófsins. 

Framkvæmd rannsóknar gekk nokkuð vel fyrir sig og greiðlega gekk að fá 

þátttakendur í rannsóknina þó að það krefðist nokkurrar vinnu og tæki tíma. Ekki tókst 
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þó að leggja prófið fyrir 150 manns eins og áætlað hafði verið og eingöngu náðist að 

uppfylla markmið um stærð aldursbilsins 35 til 44 ára. Hin tvö aldursbilin enduðu með 

of fáa þátttakendur miðað við það sem upphaflega var gert ráð fyrir. Kynjaskipting varð 

nokkuð ójöfn og voru konur helmingi fleiri í úrtakinu en karlar en samkvæmt 

upplýsingum frá Hagstofu Íslands er nokkuð jöfn kynjaskipting á þessum aldri á landinu 

(Hagstofa Íslands, e.d.).  

Ekki fengust nákvæmar upplýsingar hjá Hagstofu Íslands um skiptingu 

menntunar á höfuðborgarsvæðinu en ef skoðaðar eru tölur úr stöðlunarúrtaki WISC-IV 

á Íslandi kemur þar fram að fjöldi mæðra (þeirra barna sem tóku þátt) á 

höfuðborgarsvæðinu sem hefur háskólamenntun er um 60% en fjöldi feðra (þeirra barna 

sem tóku þátt) er um 55 % (Einar Guðmundsson, Sigurgrímur Skúlason og Kristbjörg 

Soffía Salvarsdóttir, 2006). Í rannsóknarúrtakinu var hlutfall menntunar mjög svipað. 

Um 55% af körlunum voru með háskólamenntun og 60% af konunum. Ef 

menntunarbreytan er skoðuð eftir aldurshópum kemur fram að í kringum 60% af körlum 

voru með háskólamenntun í yngri aldurstigunum tveimur en 50% í því elsta. Konur 

voru með háskólamenntun eru í kringum 60% í öllum aldursbilum sem endurspeglar 

ágætlega það sem áætlað má um þýðið út frá takmörkuðum upplýsingum. Því virðist 

hlutfall menntunar ekki skekkja úrtakið. 

Þegar heildarstig undirprófanna voru reiknuð og þeim skipt eftir aldursbilum 

kom í ljós að meðaltöl þriggja undirprófa lækka eftir aldri. Það er nokkuð eðlilegt þar 

sem tvö undirprófanna, Rökþrautir og Litafletir byggja á eðlisgreind sem fer örlítið 

hnignandi með hækkandi aldri samkvæmt greindarkenningu Cattell og Horn (Sattler, 

2001). Hins vegar byggja munnlegu undirprófin Orðskilningur og Líkingar á  

reynslugreind sem ekki er talin hnigna með hækkandi aldri (Sattler, 2001). 

Orðskilningur hækkar með auknum aldri og þar má álykta að aukin reynsla sem kemur 
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með auknum aldri hafi áhrif. Rökrétt væri að undirprófið Líkingar myndi einnig að 

hækka með aldri en það lækkar lítillega. 

Þyngdarröðun atriða undirprófsins Rökþrauta var athuguð og kom í ljós að hún 

er frábrugðin röðuninni í bandaríska prófinu. Þyngdarröðun atriða prófsins þyrfti því að 

skoða nánar í stöðlunarferlinu. Athuga þarf þyngdarröðun allra undirprófa og leiðrétta 

því röng þyngdarröðun getur haft áhrif á gæði prófsins, til dæmis á áreiðanleika þess. 

Aldursbil voru athuguð og svo virðist sem að aldursbilin þrjú (35 til 44 ára, 45 

til 54 ára og 55 til 64 ára) séu ekki sambærileg og í Bandaríkjunum því ekki var 

marktækur munur á meðaltölum heildarstiga undirprófanna og aldur virðist ekki hafa 

fylgni við heildartölu nema í undirprófinu Rökþrautum þar sem fylgni við heildartölu er 

marktæk og neikvæð. Þetta bendir til að með hækkandi aldri lækki heildartala 

Rökþrauta sem er í samræmi við bandarísku útgáfu prófsins (Psychological 

Corporation, 1999). Skipting aldurs í tvennt í stað þrennt sýndi ekki fram á mun á þeim 

aldursbilum nema í Rökþrautum þar sem marktækur munur var á meðaltölum 

heildartölu undirprófa eftir aldurshópunum. Þetta bendir til að einhvers konar 

aldursskipting í undirprófinu Rökþrautum sé nauðsynleg en ekki í hinum 

undirprófunum. 

Áreiðanleiki prófsins í íslensku úrtaki var viðunandi en þó lægri en í bandarískri 

útgáfu prófsins. Undirprófin Litafletir og Líkingar hafa frekar lágan áreiðanleika fyrir 

aldurinn 35 til 44 ára (0,56 og 0,66) og undirprófið Líkingar er með lágan áreiðanleika 

(0,48) fyrir aldurinn 45 til 54 ára. Aðrir stuðlar eru hærri en 0,75. Þegar reiknuð höfðu 

verið viðbótarstig í undirprófinu Litaflötum samkvæmt bandarískri útgáfu prófsins þá 

hækkuðu áreiðanleikastuðlar prófsins í tveimur aldursbilum töluvert sem gæti bent til að 

þessi lági áreiðanleiki sé tilkomin vegna þess að ekki er verið að notast við þann kvarða 

sem prófið byggir á. Upprunalega stigagjöfin var eingöngu rétt eða rangt (núll eða 

tveir/núll eða fjórir) en ekki var gefið fyrir viðbótarstig. Einnig þarf að huga að 
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matsreglum sérstaklega varðandi undirprófin Orðskilning og Líkingar því í sumum 

atriðum getur það verið vafamál hvað á að gefa fyrir svar. Slíkt gæti verið að hafa áhrif 

meðal annars á áreiðanleika prófsins.  

Þáttagreining prófsins benti til tveggja þátta þar sem undirprófin Orðskilningur 

og Líkingar hlóðu á einn þátt og Rökþrautir og Litafletir á annan sem samræmist 

þáttabyggingu prófsins í heimalandi þess. Notaður var hornréttur (varimax) og 

hornskakkur (promax) snúningur en með hornskökkum snúningi hlóðu undirprófin 

hærra á hvorn þátt en með hornréttum.   

Athuguð voru tengsl heildartalna og bakgrunnsbreyta. Menntun virðist hafa áhrif 

á heildartölur undirprófanna þar sem aukin menntun leiðir til hærri heildartölu. 

Marktækur munur er þó eingöngu á hópum eftir menntun í undirprófunum Rökþrautum 

og Orðskilningi á milli þeirra sem eru með grunnskólapróf og háskólapróf. Einnig er 

marktækur munur á þeim sem eru með stúdentspróf og háskólapróf í undirprófinu 

Orðskilningi en munur á milli þeirra er þó minni en á milli grunnskólagenginna og 

háskólagenginna. Því virðist menntun skipta nokkru máli í undirprófunum Orðskilningi 

og Rökþrautum. Ekki er ljóst hvers vegna menntun hefur ekki áhrif í öllum 

undirprófunum en vera má að úrtakið sé nokkuð skekkt þar sem mjög fáir þátttakendur 

eru í eldri aldursbilunum tveimur. Einnig má gera ráð fyrir að þegar viðbótarstig í 

undirprófinu Litaflötum eru reiknuð með, að dreifing svara verði meiri og greini þannig 

betur á milli varðandi menntun. 

Enginn kynjamunur kom fram varðandi heildartölur þegar aldur í heild var 

skoðaður. Það er í samræmi við það sem rannsóknir hafa sýnt fram á að ekki virðist vera 

kynjamunur á munnlegum þætti greindar, á stærðfræðigetu eða varðandi 

rýmdarúrvinnslu sem felur í sér að sjá mynd í flóknu mynstri. En karlmenn eru þó 

aðeins betri en konur í rýmdarúrvinnslu sem felst í að snúa þrívíddarmynd í huganum 

og skynja lárétta eða lóðrétta stöðu hluta (Sattler, 2001). Á aldursbilinu 45 til 54 ára 
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voru konur með marktækt hærri heildartölu á undirprófinu Líkingum. Það gæti hins 

vegar verið skekkt niðurstaða þar sem fáir þátttakendur eru í aldursbilinu og konur í 

meirihluta. 

Þegar viðbótarstig voru reiknuð í undirprófinu Litaflötum samkvæmt 

bandarískum viðmiðum kom í ljós að dreifing stiga vék ekki marktækt frá 

normaldreifingu sem gæti bent til að reglur um viðbótarstig eigi við á Íslandi. 

Heildartölum undirprófanna var breytt í T-gildi samkvæmt bandarískum 

viðmiðum til að kanna hvort að bandarísk viðmið séu réttmæt fyrir íslenska útgáfu 

WASI. Kom í ljós að meðaltal T-gilda var tæplega 60 en meðaltöl eiga að vera 50. 

Heildartala greindar var frá 111 til 115 fyrir aldursbilin og 112 fyrir allan aldurinn. 

Meðaltala á að vera 100 og því eru meðaltöl of há miðað miðað bandarísk viðmið. 

Þarna má sjá mikilvægi þess að nota ekki erlend viðmið því þau gefa rangar upplýsingar 

um úrtak í nýjum heimkynnum prófa. Nauðsynlegt er því að endurskoða viðmiðin. 

Svo virðist sem að helstu próffræðilegir eiginleika WASI haldi sér, sérstaklega 

þegar búið er að taka tillit til ýmissa þátta eins og að laga hlutfall kynja og bæta 

þátttakendum í aldursbilin. Bæta þarf matsreglur svo ekki komi fram skekkja á milli 

matsmanna. Prófið mun nýtast vel þar sem ekkert greindarpróf hefur verið staðlað fyrir 

fullorðna á Íslandi. Undirbúning stöðlunar WASI fyrir aldurinn 17 til 34 ára er lokið 

(Atli Viðar Bragason, 2009; Bára Kolbrún Gylfadóttir, 2009) og hafa því verið stigin 

stór skref í átt að fyrstu stöðlun greindarprófs fyrir fullorðna á Íslandi. Næstu skref eru 

að klára stöðlun prófsins á höfuðborgarsvæðinu og staðla prófið svo á landsvísu.  
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Viðauki 1a 

Hefurðu áhuga á að taka þátt í samfélagslega mikilvægu verkefni? 

 

Nú fer fram stöðlun á styttri útgáfu vitsmunaprófs Wechslers (Weschsler Abbreviated 

Scale of Intelligence, WASI) fyrir fullorðna. Stöðlunin er ekki kostuð af neinum heldur 

er þetta alfarið verkefni þriggja framhaldsnema í sálfræði undir stjórn Dr. Einars 

Guðmundssonar dósents í sálfræði við Háskóla Íslands. Við leitum til fyrirtækja og 

biðjum starfsfólk þess að hjálpa okkur. Fyrirtækið þitt hefur leyft starfsfólki sínu að taka 

þátt í þessari stöðlun á vinnutíma.   

 

Stöðlun prófsins fer þannig fram að framhaldsnemi leggur prófið fyrir hvern þátttakanda 

(maður á mann). Fyrirlögn prófsins tekur um 40 mínútur. Aldur, kyn og menntun eru 

skráð en hvorki nafn né kennitala. Þannig verður ekki hægt að rekja niðurstöður til 

einstakra þátttakenda. Frumgögnum verður eytt þegar tölvuskráningu lýkur. 

Persónuvernd hefur verið tilkynnt um framkvæmd stöðlunarinnar.  

 

Af hverju hefur verkefnið samfélagslegt gildi?  

Á Íslandi eru nú notuð vitsmunapróf með bandarískum viðmiðum, þ.e.a.s. þegar fólk 

tekur vitsmunapróf á Íslandi eru niðurstöður prófsins bornar saman við niðurstöður 

Bandaríkjamanna Rannsóknir hafa sýnt að bandarísk viðmið henta ekki til notkunar á 

Íslandi. Okkar verkefni er að leggja vitsmunaprófið WASI fyrir 450 Íslendinga til þess 

að búa til íslensk viðmið.  

 

Hafðu samband við Auði Erlu Gunnarsdóttur í síma XXXXXXX eða í netpósti xxx ef 

þú vilt hjálpa okkur með því að taka þátt. 

 

Með von um þátttöku ykkar og með fyrirfram þakklæti,  

Atli Viðar Bragason,  

Auður Erla Gunnarsdóttir og  

Bára Kolbrún Gylfadóttir 

 
 

 



65 
 

Viðauki 1b 

Til starfsmannastjóra 
 
Nú fer fram stöðlun á styttri útgáfu vitsmunaprófs Wechslers (Weschsler Abbreviated 

Scale of Intelligence, WASI) fyrir fullorðna. Stöðlunin er hluti af lokaverkefni í Cand. 

Psych. námi í sálfræði og er unnið undir stjórn Dr. Einars Guðmundssonar dósents í 

sálfræði við Háskóla Íslands. Beðið er um leyfi til að leggja prófið fyrir starfsmenn í 

þínu fyrirtæki. 

Búið er að forprófa íslenska þýðingu og staðfærslu á WASI auk þess sem safnað 

hefur verið upplýsinga um áreiðanleika og réttmæti prófsins. Það samanstendur af 

fjórum undirprófum. Tvö þeirra reyna á munnlega færni og tvö á verklega færni. 

Flestum þykir gaman að glíma við verkefnin í prófinu. Prófið tekur aðeins um 40 

mínútur í fyrirlögn. 

 Stöðlun prófsins fer þannig fram að undirprófin eru lögð fyrir einn þáttakanda í 

einu. Aldur, kyn, menntun og starfsaldur er skráð en hvorki nafn né kennitala. Þannig 

verður ekki hægt að rekja niðurstöður til einstakra þátttakenda. Frumgögnum verður 

eytt þegar tölvuskráningu lýkur. Persónuvernd hefur verið tilkynnt um framkvæmd 

stöðlunarinnar.  

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 fyrirtækisins kleift að taka sér hlé frá vinnu sinni til að taka prófið (með 

þeirra samþykki). Stöðlun prófsins er háð góðu samstarfi og þátttöku þeirra vinnustaða 

sem eru í úrtaki rannsóknarinnar.  

 Hafir þú einhverjar spurningar í tengslum við verkefnið er þér velkomið að hafa 

samband við Atla Viðar Bragason (s: XXXXXXX), Auði Erlu Gunnarsdóttur (s: 

XXXXXXX) eða Báru Kolbrúnu Gylfadóttur (XXXXXXX). Vinsamlegast sendið svar 

um hvort möguleiki sé á að fá þína stofnun/þitt fyrirtæki til þátttöku.  

 

 

Með fyrirfram þökk 

 
Atli Viðar Bragason 
Auður Erla Gunnarsdóttir 
Bára Kolbrún Gylfadóttir 
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Viðauki 2a 

            
Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence (WASITM) 

Skráningarblað 
 

                
Þátttakandi:      Prófað af:       
          
Kyn: kk  kvk    Ár      Mán Dagur 

    Prófaldur:       
          
          
Menntun:            
Starf:            
Bæjarfélag:          
Landshluti:          
         
                

 
 

Undirpróf 
 

Undirpróf Stig 
Rökþrautir  
Orðskilningur  
Litafletir  
Líkingar  
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Viðauki 2b 

Á eitthvað af eftirfarandi atriðum við um þig? Merktu í viðeigandi reiti. 

 

Litblinda   

Heyrnartap  

Sjónskerðing  Notar þú gleraugu/linsur  

Minnisvandi   

Hreyfiskerðing í efra hluta líkama (hendur t.d.)   

Höfuðmeiðsl     Ef svo er hvers konar______________________________ 

Tekurður 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  

Heilahimnubólga  

MS  

Parkinson sjúkdóm   

Huntington sjúkdóm   

Alzheimer sjúkdóm   

Geðklofa     

Geðhvarfasýki   
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Viðauki 3 

 

Niðurstöður úr marktektarprófi Kolmogorov-Smirnov/Shapiro-Wilk á normaldreifingu 
gagna í undirprófum WASI. 
  
  Kolmogorov-Smirnov  Shapiro-Wilk 
Undirpróf 
WASI  Aldursbil Statistic df Sig.  Statistic df Sig. 
Rökþrautir 35-44 ára 0,185 60 0,000 0,791 60 0,000 
 45-54 ára 0,134 39 0,076 0,897 39 0,002 
  55-64 ára 0,148 19 ,200(*)  0,874 19 0,017 
Orðskilningur 35-44 ára 0,12 60 0,031 0,931 60 0,002 
 45-54 ára 0,082 39 ,200(*) 0,963 39 0,229 
  55-64 ára 0,232 19 0,009  0,834 19 0,004 
Litafletir 35-44 ára 0,292 60 0,000 0,831 60 0,000 
 45-54 ára 0,251 39 0,000 0,76 39 0,000 
  55-64 ára 0,321 19 0,000  0,696 19 0,000 
Líkingar 35-44 ára 0,106 60 0,092 0,952 60 0,019 
 45-54 ára 0,138 39 0,059 0,967 39 0,314 
  55-64 ára 0,151 19 ,200(*)  0,923 19 0,126 

 
Feitletruðu tölurnar sýna hvar dreifingin víkur marktækt frá normaldreifingu. Notast er við Kolmogorov-Smirnov 
próf fyrir yngsta aldursbilið en Shapiro-Wilk fyrir hin aldursbilin tvö vegna fjölda í hverju aldursbili.  
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Viðauki 4. 

Þáttagreining með skiptingu gagnasafns. 

Atriðum undirprófa gagnasafnsins var skipt niður í tvennt í oddatölu- og slétttöluatriði 

og tvær breytur búnar til úr hverju undirprófi. Þannig fengust átta breytur sem voru 

þáttagreindar (principal axis factoring) og snúið með hornskökkum snúningi (promax). 

Niðurstöður leiddu í ljós þrjá þætti með eigingildi yfir einum. Skriðupróf sýnir tvo mjög 

skýra þætti og einn nokkuð skýran.  
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Þættirnir þrír skýra 70% af heildardreifingu undirprófanna en þáttur eitt skýrir 37%, 

þáttur tvö 20% og þriðji þátturinn skýrir 13%. Á töflunni sést röðun undirprófa á 

þættina þrjá.   

Þáttahleðslur undirprófa WASI eftir þáttagreiningu með hornskökkum snúningi 
 Þættir 

Undirpróf 1 2 3 
Orðskilningur 1 0,78 0,05 -0,11 
Orðskilningur 2 0,73 0,02 -0,13 
Líkingar 1 0,45 -0,09 0,26 
Líkingar 2 0,45 -0,04 0,24 
Rökþrautir 1 -0,07 0,93 0,00 
Rökþrautir 2 0,08 0,79 0,05 
Litafletir 1 0,03 0,10 0,76 
Litafletir 2 -0,05 -0,02 0,76 
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