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Ágrip 

Þessi ritgerð er lögð fram til BA-prófs í almennum málvísindum á Hugvísindasviði 

Háskóla Íslands. Í henni er fjallað um tengsl á milli skynjunar tónlistar og tungumáls á 

hugrænan hátt. Í fyrsta hluta ritgerðarinnar eru tónlist og tungumál borin saman sem 

kerfi sem byggjast á hljóðrænum þáttum. Skoðaðir eru þeir þættir sem notaðir eru við 

myndun tóna og málhljóða. Skynjun tónlistar og tungumáls virðist vera háð þeim 

hæfileika að geta flokkað mörg hljóðatilbrigði í fasta hugarflokka og skynja þau sem 

sama hljóðið. Kenning Krumhansl (1990) um tölfræðilega tileinkun virðist hjálpa við 

þessa flokkun. 

 Í öðrum hluta ritgerðarinnar er flokkamiðuð skynjun skoðuð sem almennt 

hugrænt ferli sem er notað bæði við skynjun tónlistar og tungumáls. Ýmsar rannsóknir 

eru skoðaðar sem benda til þess að mannsheilinn flokki og skynji tóna og málhljóða 

með hjálp flokkamiðaðrar skynjunar. Einnig er skoðað hvort tónlistarnám eða -reynsla 

hafi áhrif á tungumál. Rannsóknir sem athugað hafa áhrif tónlistar á máltöku, 

hljóðkerfisvitund, lestur og lesblindu benda til þess að tónlistarreynsla og tónlistarnám 

geti örvað alla þessa þætti tungumálsins. Skýringar innan á þessu virðast vera að leita í 

gagnaugablaðinu og margt bendir til þess að skynjun bæði tónlistar og tungumáls fari 

fram á sama vitsmunasviði og svæði í mannsheilanum. 

 Í seinni hluta ritgerðarinnar er kynnt rannsókn sem gerð var á vormánuðum 

2013. Kannaðir voru hæfileikar einstaklinga sem hafa stundað tónlistarnám og hafa 

reynslu af því að spila á hljóðfæri og þeirra sem hafa litla eða enga reynslu af tónlist til 

að greina mun á milli ýmissa atriða í tónlist og tveggja hljóðana í hindí. Niðurstöðurnar 

benda til þess að tónlistarmönnum og þeim sem hafa mikla tónlistarreynslu gangi betur 

við greiningu tónlistar og erlendra hljóðana en þeim sem ekki hafa slíka reynslu. 
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0. Inngangur 

Tungumál og tónlist fyrirfinnast í öllum menningarheimum (Patel 2008). Samskipti eru 

mikilvægur þáttur í samfélagi og það að geta tjáð sig með orðum eða tónlist er það sem 

aðgreinir mannkynið frá öðrum dýrategundum. Bæði tónlist og tungumál (talmál) eru 

kerfi sem byggja á hljóðrænum þáttum. Þessir þættir vinna saman og mynda þá tóna, 

málhljóð, tónverk og segðir sem einstaklingar skynja á ýmsan hátt. Tónlist hefur oft 

verið kölluð tungumálið sem allir skilja, en að hvaða leyti eru tónlist og tungumál lík? 

Samkvæmt kenningu Fodors (1983) um verkaskiptingu heilans er unnið úr tungumáli 

og tónlist í sitthvoru heilahvelinu. Aðrir, t.d. Gardner (2011), telja að tónlist og 

tungumál séu ólík og aðskilin ferli sem tilheyri ólíkum vitsmunasviðum (e. cognitive 

domains). Í þessari ritgerð mun ég leitast við að brúa bilið á milli tónlistar og tungumáls 

og skoða hvernig myndun þeirra er lík á hljóðrænan hátt og skynjun þeirra á hugrænan 

hátt. Reynt verður að svara því hvort tónlist og tungumál eigi eitthvað sameiginlegt sem 

bendi til þess að mannsheilinn vinni með og skynji þau á sama heilasvæðinu og 

vitsmunasviðinu. Einnig verður fjallað um litla rannsókn sem ég gerði til að sýna fram á 

þessi hugsanlegu tengsl.  

  Fyrsti kaflinn fjallar um tónlist sem kerfi. Skoðaðir verða þeir þættir sem notaðir 

eru við myndun tóna. Einnig verður skoðað hvaða atriði í tónlist eru algild, þ.e. notuð í 

mörgum menningarheimum, til þess að finna út hvaða þættir skipta mestu máli við 

myndun tóna. Rætt verður um hvernig einstaklingar nota þessa þætti til að skynja tóna 

og flokka þá saman. Flokkun tóna í tónlist, tölfræðileg tileinkun og kenning Krumhansl 

og Cuddy (2010) um tónastigveldi eru tínd til sem hugsanleg hugræn ferli notuð við 

skynjun tónlistar. Í öðrum kafla er tungumál skoðað sem kerfi. Þættitnir tónhæð og 

hljómblær eru skoðaðir sem aðalmyndunarþættir og rætt er um skynjun þeirra út frá 
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flokkamiðaðri talskynjun og tölfræðilegum regluleika. Í þriðja kafla eru tónlist og 

tungumál borin saman til að varpa ljósi á sameiginlega þætti þeirra.  

  Í fjórða kafla er flokkamiðuð skynjun tekin til skoðunar. Fjallað er um 

flokkamiðaða skynjun almennt sem hugrænt ferli. Skoðaðar eru ýmsar rannsóknir sem 

snúa að hugmyndum um flokkamiðaða tónskynjun. Flokkamiðuð talskynjun er skoðuð 

og einnig rannsóknir sem styðja þá hugmynd. Þessar sameiginlegu flokkunaraðferðir 

ásamt rannsóknum benda til þess að flokkamiðuð skynjun sé notuð sem hugrænt ferli 

við skynjun beggja þessara fyrirbæra. Í fimmta kafla eru færð rök fyrir sameiginlegri 

notkun fyrrgreindra atriða með því að skoða áhrif tónlistar á tungumál. Skoðaðar eru 

rannsóknir sem sýna hvernig tónlist getur hjálpað við máltöku, lestur og lesblindu, auk 

þess er varpað ljósi á nýjar hugmyndir um kennsluaðferðir við þessi fræði. Sameiginlegt 

ferli og áhrif tónlistar á tungumál benda til sameignlegrar notkunar heilasvæða eða 

vitsmunasviða við skynjun þeirra, sem á sér stað í gagnaugablaðinu. 

  Í sjötta kafla eru kynntar niðurstöður rannsóknar sem gerð var á áhrifum tónlistar 

á tungumál. Tónlistar- og málhljóðaskynjunarpróf voru lögð fyrir tuttugu einstaklinga 

og reynt var að leggja mat á hvort þeir sem stundað hafa tónlistarnám og hafa mikla 

tónlistarreynslu gátu greint betur á milli tveggja erlendra málhljóða sem tilheyra einu og 

sama hljóðaninu (e. phoneme) í hindí. Fyrst eru rannsóknarspurningarnar lagðar fyrir, 

síðan er aðferðafræðin útskýrð. Niðurstöður benda til þess að tónlistarnám og 

tónlistarreynsla hjálpi til við skynjun og greiningu málhljóða. Rætt verður um þá þætti 

sem leiddu til þessarar niðurstöður og að lokum eru meginatriði ritgerðarinnar dregin 

saman. 
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1. Tónlist sem kerfi 

Tónlist á sér enga skýra skilgreiningu. Tónlist er listrænt fyrirbæri með marga 

undirflokka. Augljóst er að vestræn tónlist og austræn tónlist eru mjög ólíkar og ef tekið 

er tillit til allra tónlistarstrauma virðist sem engir algildir þættir séu fyrir hendi í tónlist. 

Þegar sú tónlist sem er algengust í ólíkum menningarheimum er skoðuð koma þó 

nokkrir þættir fyrir í næstum því öllum tilvikum. Tónlist er fyrst og fremst reglubundið 

kerfi sem byggist á tónhæðaandstæðum. Hins vegar eru tónhæð og hljómblær notuð við 

tónmyndun á margvíslegan hátt í flestum menningarheimum. Tónhæðaandstæður er sá 

þáttur sem tónlist nýtir sér mest en tungumál nota hljómblæ sem aðalmyndunarþátt 

(Patel 2008:12, 50). Hér á eftir verður tónhæð í tónlist skoðuð og nýting hennar í 

myndun tónhæðaandstæðna, tónbila og tónstiga. Rætt verður um sameiginlega þætti 

þessara fyrirbæra í ólíkum menningarheimum og hvernig þessir þættir geta varpað ljósi 

á það hugræna ferli sem liggur að baki skynjunar á tónlist. 

 

1.1 Tónhæð, tónbil og tónstigar 

Tónhæð (e. pitch) er mælikvarði á hversu skært eða djúpt hljóð er. Tónhæð er háð tíðni 

(e. frequency), þ.e. hversu oft hljóðbylgjurnar sveiflast á sekúndu. Hljómblær er hins 

vegar sá þáttur sem greinir hljóð frá öðru hljóði af sömu tónhæð og hljóðstyrk. Ein 

ástæðan fyrir því að tónlist notast við tónhæð meira en aðra þætti, eins og hljóðstyrk eða 

hljómblæ, er sú að tónhæð er margvíð (e. multi-dimensional) (Patel 2008:13). Ef tvær 

tónhæðir eru fyrir hendi og önnur þeirra hefur tíðni sem er tvisvar sinnum hærri en hin, 

þá kallast tónhæðaandstæðan á milli þeirra ein áttund (e. octave). Tónhæðir eða tónar 

sem hafa eina áttund á milli sín eru skynjaðir sem eins eða líkir tónar. Í vestrænni tónlist 

bera þessir tónar sömu nöfnin sem gefur til kynna að tónhæð sé margvítt fyrirbæri. 
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Tónar með áttundar millibili eru viðurkenndir sem líkir tónar í næstum því öllum 

menningarheimum (Dowling og Hardwood 1986:93). Í vestrænni tónlist og í tónlist 

annarra menningarheima eru tónar í tónlist skipulagðir saman innan einnar áttundar. Í 

vestrænni tónlist hefur hver áttund 12 tónbil (e. interval), þannig að hver tónn hefur 

tíðni sem er 6% hærri en sá sem er á undan. Þessi 6% tíðnihækkun kallast hálftónn (e. 

semitone) (Patel 2008:15). Munurinn á milli G og G# á hljómborði er einn hálftónn. 

Tónstiginn (e. musical scale) byggist á þessum tólf hálftónum. Hver tónstigi einkennist 

af ákveðnum tónbilum innan áttundar. Dúrtónstigi (e. major scale) í vestrænni tónlist 

einkennist af hækkandi röð sjö tónbila, sem ýmist eru tveir hálftónar eða einn heiltónn 

(e. whole tone). Í dúrtónstiga er hálftónn á milli þriðja og fjórða tóns og sjöunda og 

áttunda tóns, en heiltónn á milli annarra tóna. Hægt er að sýna tónbil þessa tónstiga á 

þennan hátt: [2212221]. Dúrtónstigi í G hefur þá tónana [GABCDEF#G] (Pilhofer og 

Day 2007:139). Tónlist notar ákveðnar tónhæðaandstæður til að flokka tóna saman á 

skipulagðan hátt. Ef tónlist hefur tilhneigingu til að flokka tóna eftir tónhæðaandstæðum 

kemur þá sú tilhneiging fram í öllum menningarheimum og, ef svo er, hvernig lýsir hún 

sér? Hvað gæti sú tilhneiging sagt okkur um hæfileikann til að skynja tónlist eða það 

hugræna ferli sem liggur að baki tónskynjun? 

 

1.2 Algildir þættir í  tónlist 

Tónstigar eru alls ekki einsleitt fyrirbæri í öllum menningarheimum. Vestræn tónlist 

hefur 12 tónhæðir í einni áttund og þar af eru sjö tónhæðir eru valdar til að mynda 

dúrtónstiga. Klassísk indversk tónlist hefur líka sjö tónhæðir í tónstiga en hefur hins 

vegar 22 tónhæðir í áttund, þar sem hún gerir ekki eingöngu greinarmun á heiltónum og 

hálftónum heldur einnig örtónum (e. micotones) (Patel 2008:17). Formgerð tónlistar 
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getur því verið ólík á milli menningarheima en Patel (2008:19-21) lýsir þremur þáttum 

sem virðast vera algildir í tónstigum heimsins. Í fyrsta lagi hafa tónstigar venjulega 

fimm til sjö tóna (e. musical notes) í einni áttund. Þetta kemur reyndar ekki á óvart af 

því að það hefur verið vitað lengi að heilinn og minnið geta örugglega munað eftir u.þ.b 

sjö hlutum samtímis, en erfitt getur reynst að muna eftir fleiri hlutum í einu (Miller 

1994). Í öðru lagi er stærð tónbil svipuða alls staðar. Að meðaltali eru samliggjandi 

tónar í tónstiga með einu til þriggja hálftóna tónbili. Indverskir tónlistarmenn, sem nota 

örtóna í tónlist, gætu hugsanlega notað tónbil byggð á örtónum en gera það samt sem 

áður ekki (Patel 2008:17-18). Rannsóknir hafa sýnt að menn hafa ákveðin 

skynjunarmörk fyrir þau tónbil sem eru á milli tveggja samliggjandi tóna en það verður 

skoðað nánar í kafla 4.1. Það virðist vera algengt hjá þeim sem ekki hafa bakgrunn í 

tónlist að skynja ekki mun á tónbilum þegar tónbilið nemur minna en einum hálftón 

(McDermott og Oxenham 2008). Þriðji þátturinn tekur til dreifingar tónbila innan 

tónstiga. Tónstigar sem hafa ósamhverf tónbil [2212221] koma fyrir miklu oftar en þeir 

sem hafa samhverf tónbil [2222222]. Þessir þættir varpa allir ljósi á skynjum tónlistar í 

heilanum. Algildur fjöldi tóna, tónbilastærð og dreifing tónbila getur að auki bent til 

sameiginlegra hugrænna hamla eða kerfis í mannsheilanum. 

 

1.3 Skynjun tónlistar 

Sumir tónar virðast gegna sérstöku hlutverki innan tónlistar. Ákveðnir tónar eru 

algengari, fá meiri áherslu og eru sagðir vera „stöðugir“. Kenningin um tónastigveldið 

(e. tonal hierarcy) (Krumhansl og Cuddy 2010) segir að tilbrigði í stöðu sumra tóna í 

tónlist megi rekja til sálfræðilegra og hugrænna lögmála, sem mörg vitsmunasvið grípa 

til. Tónastigveldi er sérstakt hugtak sem á við um stöðu tóna innan tónlistarkerfis 
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tiltekins menningarheims. Krumhansl og Cuddy (2010:51-52) segja að tónastigveldi séu 

mynduð á hugrænan hátt og hafi áhrif á skynjun, skipulagningu, minni og væntingar 

okkar til tónlistar. Þeir útskýra nokkra almenna hugræna þætti sem virðast hafa áhrif á 

hvernig tónastigveldi myndast. 

  Samkvæmt Krumhansl og Cuddy (2010:53) hafa hugrænir skynjunarþættir 

sérstöðu innan flokka. Hugrænir viðmiðunarpunktar (e. cognitive reference points) eru 

notaðir á mörgum vitsmunasviðum til að skynja lit, telja, þekkja andlit og skilja 

tungumál. Hlutverk viðmiðunarpunktanna er að segja heilanum hvaða atriði sé best að 

nota til þess að greina á milli þátta innan tiltekins vitsmunasviðs. Allir tónar, sem 

myndaðir eru í tónlist, tilheyra einhverjum flokki.  

  Tónlist hefur tilhneigingu til að vera flokkuð eftir tónhæðaandstæðum og þessar 

andstæður virðast hafa ákveðin takmörk. Þær eru venjulega ekki minna en einn hálftónn 

og við myndun tónstiga eru tónbil oftast ósamhverf. Tónverk er byggt af tónum sem 

mynda tónhæðaandstæður og tilheyra ákveðnum tónstiga. Þessir tónar eru notaðir á 

mismunandi hátt til að mynda laglínu (e. melody). Frá hugrænu sjónarhorni er hægt að 

taka þessa tilhneigingu sem vísbendingu um hvernig einstaklingar skynji tónlist og geti 

jafnvel þekkt lag, án þess að vera meðvitaðir um hvaða tónbil, tónstigi og jafnvel hvaða 

nótur eru notaðar. Tónbilið gæti verið einn viðmiðunarpunktur sem notaður er til að 

skynja tónlist. 

  Tölfræðilegur regluleiki er einnig almennur þáttur sem Krumhansl og Cuddy 

(2010:54-59) telja að hafi áhrif á þróun tónastigvelda. Tölfræðilegur regluleiki á við 

dreifingu tónhæða, lengda og tíðni tóna í tónlist almennt eða í tilteknu tónverki. Þessir 

þættir ákveða stöðu hvers tóns í stigveldinu. Í athugun sem gerð var á því hvort 

einstaklingar gætu skynjað hvort tónn passaði inn í tiltekna tóntegund (e. key) eða ekki 
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var auðveldara fyrir þá að skynja tóna sem voru hærra í tónastigveldinu (Janata og 

Reisberg 1988). Það að læra á tölfræðilegan hátt kallast tölfræðileg tileinkun (e. 

statistical learning). Tölfræðileg tileinkun útskýrir ekki eingöngu hvernig tónar raðast 

saman í tónastigveldinu, heldur einnig hvernig við myndum væntingar gagnvart því 

hvaða tónar eða hljómar komi næst í tónstiga eða laglínu. 

  Tónninn sem skiptir mestu máli í tónverki kallast grunntónn (e. tonic). 

Grunntónninn er sá tónn sem kemur oftast fyrir í ákveðnu tónverki og ræður tóntegund 

tónverksins (McDermott og Oxenham 2008). Tóntegundin ræður hvaða tónar geta 

komið fyrir í tónverki eða laglínu, þ.e.a.s. hvaða tónstigar eru notaðir og hvaða tónbil 

verða algeng. Tónverk í C dúr verður t.d. að hafa C grunntón og einhvers konar 

dúrtónstiga í C. Hvert og eitt lag einkennist af þessum þáttum og hægt er að skynja þá 

með hjálp tölfræðilegrar tileinkunar (Krumhansl 1990). Hópur fullorðinna og barna 

getur sungið afmælissönginn saman í sömu tóntegund þótt hann hafi aldrei fengið neina 

tónlistarkennslu. En hvernig eru tölfræðileg tileinkun, þessir almennu þættir tónlistar 

sem nefndir voru í kafla 1.2 og hugrænir viðmiðunarpunktar notaðir til að þekkja, muna 

og syngja lag?  

 

1.4 Afmælissöngurinn og flokkun tóna 

Afmælissöngurinn, eins og nánast öll lög, er hægt að syngja og spila í hvaða tóntegund 

sem er. Tóntegund afmælissöngsins ræðst oftast af þeim sem byrjar að syngja fyrst. 

Tóntegundin getur því ekki haft áhrif á það hvernig við munum lög. 

Viðmiðunarpunktarnir sem notaðir eru til að læra lag virðast felast í tveim þáttum, 

tónbilum og því sem kallast útlínur (e. contour). Tónbil er sú prósenta af tíðni sem 

liggur á milli tveggja tóna, grunntónsins og einhvers annars tóns. Hvert tónbil í 
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vestrænni tónlist hefur sérstakt nafn. Tónbil með tveimur hálftónum kallast stór tvíund. 

Önnur dæmi um tónbil eru hrein fimmund (sjö hálftónar á milli) og stór sjöund (ellefu 

hálftónar á milli). [2212221] getur verið notað til að sýna, á óhlutstæðan hátt, þau tónbil 

sem koma fyrir í C-dúrtónstiga. Hugtakið útlínur er notað til að lýsa hækkandi og 

lækkandi hreyfingum tóna í sérstakri laglínu. Fyrsta laglína afmælissöngsins í C-dúr 

hefur útlínurnar [+-+-], sjá (1).  

 (1)              

Hálftónar á milli tóna:                 0    2       2       5      1 

Textinn:                              Hann  á      af  - mæ - li  í   dag 

Útlínur:                                          +       -        +      -      

Þessar útlínur sýna að þegar lagið er sungið vita söngvarar að nótan sem á við atkvæðið 

af- í orðinu afmæli á að vera hærri en nótan sem á við hann og á. Þeir vita því ekki 

hvaða nótur þeir eru að syngja, en vita hvort næsta nóta þarf að vera hærri eða lægri. En 

hvernig vita söngvarar hversu há eða lág nótan á að vera? Samkvæmt Patel (2008:19) 

verður nótan að vera a.m.k einum hálftóni hærri eða lægri. Hér koma tónbil til 

sögunnar. Afmælissöngurinn okkar er í C-dúr. Þetta þýðir að af öllum tónum sem gætu 

komið fyrir er mjög líklegt að hann verði einn af þeim tónum sem eru í C-

dúrtónstiganum: [CDEFGABC]. Tónbilin, sem koma fyrir í laginu, þurfa þá að vera í 

samræmi við þennan tónstiga og við getum átt von á að flest tónbilin samstandi af þeim 

tónbilum sem koma fyrir í C-dúrtónstiganum: [2212221]. Tónbilamynstrið í fyrstu 

laglínu afmælissöngsins í hálftónum er [02251] eins og sýnt er í dæmi (1). Lagið hefur 

aðeins þau tónbil sem hægt er að mynda í C-dúr. Svo virðist sem einstaklingar læri þau 

tónbilamót (e. interval template), sem algengust eru í menningu þeirra (McDermott og 
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Oxenham 2008). Þeir tónar, tónstigar og hljómar sem koma fyrir í tiltekinni menningu 

munu vera algengari tölfræðilega en aðrir tónar og þar af leiðandi mynda þeir 

tónastigveldi í samræmi við þá tölfræði. Manneskja, sem hefur alist upp í vestrænum 

menningarheimi, hefur líklegast mesta reynslu af algengustu gerðum dúr- [2212221] og 

molltónstiga (e. minor scale) [2122122] (Pilhofer og Day 2007:148-153). Dúrtónstiginn 

hefur glaðlegan karakter en molltónstiginn dapurlegan. Börn, sem eru aðeins fimm 

mánaða gömul, eru næm á hvort tónverk eða tónstigi sé glaðlegur eða dapurlegur 

(Nawrot 2003). Einnig hafa rannsóknir sýnt að eins árs gömul börn geta greint á milli 

hljómblæs, tíðni og tónstigamynstra (Trainor og Trehub 1993). Þessi hæfileiki gæti 

verið dæmi um hvernig börn nota tölfræðilega tileinkun til að skynja tónlist. Hægt er að 

hugsa sér að annars vegar sé til einhvers konar mót, sem segir til um hvaða tegund af 

tónbilum séu leyfileg, og hins vegar mót fyrir útlínur lagsins. Þessi mót ná að mestu 

leyti yfir þau grunnatriði sem talin eru einkenna tónverk. Það sem á eftir að útskýra er 

hvernig einstaklingar vita að tónbilið, sem kemur á milli á og af- í afmæli, sé heiltónn 

en ekki hálftónn eða hrein fimmund? Hér kemur grunntónninn og tilhneiging tónstiga til 

að vera ósamhverfir, sem nefnd voru í 1.2, til sögunnar. Hugmyndin á bak við 

gagnkvæmni þessara tveggja þátta er sú að grunntóninn sé notaður hvort sem hann er C, 

G eða eitthvað annað sem viðmiðun, þar sem allir aðrir tónar eru miðaðir við þennan 

grunntón og tónbilin sem liggja á milli þeirra (McDermott og Oxenham 2008). 

Rannsóknir hafa sýnt að hlustendur eru næmir fyrir tóntegund í lagi miðað við þau 

tónbil sem þar koma fram. Þeir nota þær upplýsingar til að giska örugglega á hvaða 

tónar eigi að koma fram í tónverki og hvaða tónbil séu líklegust til að vera samliggjandi 

í laglínu (Krumhansl 1990, McDermott og Oxenham 2008). Einhvers konar hugrænt 

ferli hlýtur að liggja að baki  þessu ótrúlega afreki. 
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1.5 Flokkun tónlistar 

Svo virðist sem einstaklingar geti skynjað tölfræðilega þá tóna og tónbil sem notuð eru í 

tilteknu tónverki og noti þá vitneskju til að meta hvaða tónbilamót eigi við hverju sinni. 

Ákveðinn fjöldi tónbilamóta er hugsanlega til staðar í heilanum ásamt einhvers konar 

tónastigveldi. Tónbilamótið er yfirfært á hvaða tóntegund sem er og hægt er að giska 

örugglega á hvaða tónbil verða notuð í tónverkinu og jafnvel hvaða tónn komi næst út 

frá tölfræðilegum regluleika. Útlínumót er notað til að muna lag eftir að það hefur verið 

lært (Patel 2008:23). Fyrst heilinn getur þekkt þá tóna, sem hafa mest áhrif, og þau 

tónbil sem eru notuð í tónlist eru þau þá mögulega flokkuð á sama hátt og málhljóð? Er 

einhvers konar flokkamiðuð skynjun notuð til að flokka tónbil í tónlist? Rökin fyrir því 

verða skoðuð í kafla 4.1 en fyrst verður sjónum beint að því hvernig tungumál notast 

við hljómblæ sem aðalmyndunarþátt. 

 

2. Tungumál sem kerfi 

Tungumál er félagslegt fyrirbæri sem byggist á málhljóðum (hér verður aðeins tekið 

tillit til talmála) sem skipa sér saman til að mynda stærri einingar (atkvæði, orð og 

setningar). Við, sem manneskjur, höfum þann hæfileika að skynja hljóð á 

merkingarbæran hátt. Við vitum hvernig á að bera fram þau málhljóð sem tilheyra 

móðurmáli okkar og mynda úr þeim merkingabærar einingar tungumálsins. 

Málnotendur búa yfir kunnáttu og reglum, t.d. vita þeir hvaða málhljóð koma fyrir í 

móðurmálinu, hvaða hljóðön þau tilheyra og hvert hlutverk þeirra er innan 

hljóðkerfisins. Hljóðön eru minnstu merkingargreinandi einingar málsins (Fromkin, 

Rodman og Hyams 2007). Allir menningarheimar hafa tungumál og nota þau til 

samskipta (Patel 2008). Hljóðkerfi tungumála geta verið mismunandi þar sem fjöldi 
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hljóðana er frá 11 og upp í 156 í sumum tungumálum. Að meðaltali eru 27 hljóðön í 

tungumáli (Maddieson 1999). Um eins árs aldur höfum við lært hvaða málhljóð koma 

fyrir í móðurmáli okkar þótt við getum ekki borið þau öll fram enn (Werker og Tees 

1984). Hér á eftir verður hljóðmyndunarþátturinn hljómblær skoðaður og hlutverk hans 

ásamt tónhæð við myndun málhljóða, bæði samhljóða og sérhljóða. Flokkamiðuð 

talskynjun verður einnig rædd en hún er það hugræna ferli sem gerir okkur kleift að 

skynja þau málhljóð sem tilheyra tungumáli okkar. Einnig verður minnst á tölfræðilega 

tileinkun en hún hjálpar til við flokkun málhljóða. Að lokum verða þessar 

flokkunaraðferðir tónlistar og tungumáls bornar saman til að varpa ljósi á sameiginlega 

hugræna eiginleika þeirra. 

 

2.1 Tónhæð og hljómblær 

Tungumál nota bæði hljómblæ og tónhæð til að mynda og flokka málhljóð saman. Sum 

tungumál nota tónhæð meira en önnur. Tónhæð í tónatungumálum er 

merkingargreinandi. Einn málhljóðastrengur getur verið borinn fram í mismunandi 

tónhæð og haft ólíka merkingu (Williams 2010). Hljómblær virðist þó skipta mestu máli 

í tungumálum. Eins og minnst var á í kafla 1.1 er hljómblær sá þáttur hljóðs sem greinir 

það frá öðrum þáttum eins og tónhæð, hljóðstyrk og lengd. Í tungumálum er hljómblær 

notaður til að greina á milli málhljóða. Hljómblær er myndaður á ólíkan hátt eftir því 

hvort um er að ræða sérhljóð eða samhljóð. Tungumál er kerfi sem byggist á 

andstæðum í hljómblæ. Samband hljómblæs og tónhæðar er mikilvægt til að mynda þau 

málhljóð sem koma fyrir í móðurmáli okkar og hjálpar okkar við skynjun málhljóða. 

 

 



    12 

2.2 Málhljóð 

Málhljóðum er venjulega skipt í tvo flokka, sérhljóð og samhljóð. Sérhljóð eru líkari 

tónlist að því leyti að þau hafa skýra tónhæð. Tveir þættir eru notaðir til að mynda 

sérhljóð. Fyrst er röddun (e. voicing) sem á við titring raddbandanna og þá tíðni sem 

raddböndin geta myndað. Hinn þátturinn er staða varanna og tungunnar í munnholinu. 

Tungustaðan getur verið annað hvort frammælt eða uppmælt og nálæg, miðlæg eða 

fjarlægð. Staða tungunnar síar þá tíðni sem kemur frá raddböndunum og velur aðeins þá 

tíðni eða formendur sem einkenna sérhljóðið (F1, F2 og F2). Vararnir geta verið annað 

hvort kringdar eða ókringdar. Einkenni hvers sérhljóðs ræðst af stöðu tungunnar, 

varanna og formenda sem saman mynda hljómblæ hvers sérhljóðs. Hægt er að segja [a] 

og [i] í sömu tónhæð, en samt hljóma þau öðruvísi af því að þau hafa ólíkan hljómblæ 

(Patel 2008). Samhljóð nota hljómblæ sem meginmyndunarþátt en hafa ýmist tónhæð 

eða ekki eftir því hvort þau eru rödduð eða órödduð. Samhljóð eru hins vegar oftast 

borin fram með sérhljóði og fá formendur frá þeim. Auk þess að vera rödduð eða 

órödduð eru tveir þættir, myndunarháttur og myndunarstaður, sem eru notaðir við 

myndun samhljóða. Myndunarháttur á við hvers konar hindrun verður á vegi 

loftstraumsins. Lokhljóð, t.d. [b] og [d], einkennast af örstuttu hléi þar sem lokað er 

algerlega fyrir loftstrauminn einhvers staðar í munninum. Hljóð myndast þegar 

munnlokun rofnar. Myndunarstaður á við hvar loftstraumurinn verður fyrir lokun eða 

þrengingu. Til dæmis er lokhljóðið [b] tvívaramælt hljóð og loftstraumurinn verður fyrir 

lokun þar sem varirnar lokast. Lokhljóðið [d] er hins vegar tannbergsmælt hljóð og 

loftstraumurinn verður fyrir lokun þar sem tungan og tannbergið mætast. Hvert og eitt 

málhljóð sem kemur fyrir í tungumáli einkennist af sambandi röddunnar, þ.e. tíðni og 

formendum, og hljómblæs (Fromkin o.fl. 2007). Tónhæð getur verið mismunandi á 
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milli tveggja eins hljóðana. Tónhæð í málhljóðum er margvíð eins og í tónlist. 

Raddbönd okkar eru mislöng og misþykk og það ræður því hvort við erum með djúpa 

eða háa rödd. Við þekkjum málhljóð af formendum, tíðni og hljómblæ þeirra þótt 

tónhæðin sé mismunandi. Rannsóknir sem hafa mælt sérhljóð hjá einstaklingum í 

formlegu tali, óformlegu tali, barnatali og í einangrun sýna að í þessum mismunandi 

aðstæðum berum við sama sérhljóðið fram á ólíkan hátt. Sérhljóðaframburður getur 

einnig breyst frá degi til dags (Kuhl, Andruski, Chistovich, Chistovich, Kozhevnikova, 

Ryskina, Stolyarova, Sundberg og Lacerda 1997). Hvert málhljóð sem við kunnum 

hefur ákveðinn sveigjanleika innan hljóðrófsins, þ.e.a.s. formendurnir og aðrir þættir 

hljómblæs geta breyst án þess að það hafi hljóðkerfisleg áhrif í för með sér. En hvernig 

vitum við hvar hljóðmörkin liggja á milli t.d. [a] og [ɛ] eða [p] og [b]? Það hlýtur að 

byggjast á hugrænum hæfileikum okkar að við getum skynjað mörg tilbrigði hvers 

málhljóðs sem eitt og sama hljóðanið. 

 

2.3 Flokkun hljóða í tungumálum 

Kenningar um að skynjun málhljóða byggist á flokkun þeirra hafa verið uppi síðan á 

sjötta áratugnum (Liberman, Harris, Hoffman og Griffith 1957). Þekktasta dæmið í 

tungumálum sem bendir til flokkunar innan hljóðkerfisins eru málhljóðin [r] og [l] í 

ensku og japönsku. Í ensku eru þau málhljóð sitthvort hljóðanið og skynjuð sem tvö ólík 

málhljóð. Í japönsku eru þau hljóðbrigði eins og sama hljóðansins og fullorðnir japanir 

heyra ekki mun á þessum hljóðum (Miyawaki, Strange, Verbrugge, Liberman, Jenkins 

og Fujimura 1975). Þetta dæmi sýnir að málnotendur skynja málhljóð eftir flokkun 

þeirra í móðurmálinu. Liberman og félagar (1957) rannsökuðu þetta fyrirbæri með því 

að kanna hvort málhljóð með mismunandi formendum, þ.e.a.s. misháum F2, væru 
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skynjuð sem mörg aðgreinandi málhljóð eða hvort tvö málhljóð væru eingöngu 

aðgreind, þegar F2 væri á einhvers konar fónemískum mörkum. Niðurstöðurnar styðja 

hugmyndina um flokkamiðaða talskynjun sem rætt verður um í kafla 4.2. Hlustendur 

áttu erfitt með að greina málhljóð sem voru innan sama flokks eða hljóðans, en gátu 

auðveldlega greint á milli tveggja málhljóða þegar þau tilheyrðu tveimur ólíkum 

flokkum eða hljóðönum. Werker og Tess (1984) sýndu fram á að börn yngri en eins árs 

geta greint á milli málhljóða, hvort sem þau tilheyra einu og sama hljóðaninu í 

móðurmálinu eða ekki. Börn sem eru eins árs og eldri virðast hins vegar hafa lagað 

hljóðkerfislega skynjun sína að móðurmálinu, þ.e.a.s. þau hafa misst hæfileikann til að 

greina á milli málhljóða sem tilheyra sama hljóðaninu. Rannsóknir af þessu tagi benda 

til að við lærum að flokka málhljóðin í móðurmáli okkar. Þessi hæfileiki virðist einnig 

vera að sumu leyti meðfæddur (Miller og Eimas 1983). Þessi meðfæddi hæfileiki og 

reynsla okkar af málhljóðum og hljóðönum í hljóðkerfi móðurmálsins hefur áhrif á 

hvernig við skiptum málhljóðum í flokka. Hver flokkur eða hljóðan inniheldur 

upplýsingar um hljómblæ, formendur og sveigjanleika þeirra hljóða sem því tilheyra. 

Eins og í tónlist hefur tölfræðileg tileinkun verið skoðuð sem einn þáttur í flokkun 

málhljóða. 

 

2.4 Tölfræðileg tileinkun og flokkamiðuð talskynjun 

Málhljóð eru mynduð bæði með hljómblæ og tónhæð. Þótt þessir þættir einkenni hvert 

málhljóð koma fram tilbrigði á milli málsvæða og málnotenda eins og sýnt var í kafla 

2.2. Í kafla 2.3 var sagt frá hvernig börn fæðast með þann hæfileika að skynja mun 

margra hljóðana, en um eins árs aldur missa þau þann hæfileika að skynja mun á 

málhljóðum sem tilheyra sama hljóðaninu í tungumáli þeirra. Stungið hefur verið upp á 



    15 

því að tölfræðileg tileinkun gæti útskýrt hvernig börn læri af hljóðumhverfi sínu og 

flokki aðeins þau hljóðatilbrigði sem eru mikilvæg til að greina á milli flokka í 

hljóðkerfi þeirra (Maye, Werker og Gerken 2002).  

  Maye og félagar (2002) könnuðu hvort börn noti tölfræðilega tileinkun til að 

hjálpa sér við flokkun málhljóða. Frá tölfræðilegu sjónarhorni eiga þau hljóðatilbrigði 

sem mikilvægust eru við aðgreiningu tveggja hljóðana að mynda tvíhliða dreifingu, 

þ.e.a.s. flest hljóðatilbrigði falla í einn af tveim flokkum. Hljóðatilbrigði, sem ekki eru 

mikilvæg, mynda einhliða dreifingu, þ.e.a.s. flest hljóðatilbrigði falla í einn flokk. Börn 

á aldrinum sex til átta mánaða voru látin hlusta á annað hvort einhliða eða tvíhliða 

dreifingu þeirra hljóðatilbrigða sem koma á milli [d] og [t]. Niðurstöðurnar sýndu að 

börnin sem hlustuðu á tvíhliða dreifinguna gerðu greinarmun á hljóðunum tveimur. 

Börnin sem hlustuðu á einhliða dreifinguna gerðu hins vegar engan greinarmun á 

málhljóðunum tveimur. 

  Tölfræðilegur regluleiki málhljóða virðist því hafa áhrif á flokkun þeirra. 

Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að börn geta notað tölfræðilega tileinkun til að 

skynja atkvæða- og orðaskil í samfelldu tali. Eins árs börn nota tölfræðilega tileinkun til 

að skynja orðaskil og setningarfræðileg atriði, eins og orðaröð, með því að hlusta á 

sömu hljóðaáreitin (Saffran 2003, Pierrehumbert 2003). Þetta sýnir að þessar 

upplýsingar hafa fjölbreytta skírskotun. Það að bæði tónlist og tungumál flokki hljóð að 

sumu leyti á tölfræðilegan hátt bendir til sameiginlegra eiginleika þeirra. 

 

3. Sameiginlegir eiginleikar tónlistar og tungumáls 

Við fyrstu sýn virðist notkun hljóðs og skynjun þess í tónlist og tungumáli ekki vera 

skyld. Tónlist hefur tónhæð sem aðalmyndunarþátt en tungumál notar hljómblæ. Tónlist 
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flokkar tónhæðaandstæður eða tónbil saman, en tungumál flokka mörg hljóðatilbrigði 

sem eitt málhljóð eða hljóðan. Það sem skiptir hins vegar mestu máli er það sem þau 

eiga sameiginlegt. Nánari skoðun á tónlist og tungumáli frá aðeins fjarlægara 

sjónarhorni getur leitt í ljós tengsl þeirra á milli. Bæði tónlist og tungumál nota tónhæð 

og hljómblæ við myndun hljóðs. Þessir þættir eru notaðir til að mynda andstæður (t.d. 

tónbil, hljómblæjarandstæður) og greina á milli hljóða. Skynjun hljóða og samband 

þessara þátta eru notuð til að flokka hljóð í sérstaka flokka eða mót (t.d. tónbilamót og 

hljóðön). Þessir flokkar eru geymdir í minninu og hægt er að nota þá á ýmsan hátt, t.d. 

til þess að flýtja tónverk, fyrirlestur í skólanum eða einhvers konar samband þessara 

tveggja flokka, eins og afmælissönginn, sem er sunginn með orðum. Bæði tónlist og 

tungumál nýta hugræn ferli sem gera okkur kleift að vinna úr óteljandi fjölda af 

hljóðrænum áreitum, flokka þau saman í fasta hugarflokka (e. mental categories) og 

skynja þau annað hvort sem málhljóð eða tónlist. Þetta hugræna ferli í máltöku hefur 

verið kallað flokkamiðuð talskynjun og gæti verið kölluð flokkamiðuð tónskynjun í 

tónlist. Tölfræðileg tileinkun virðist vera ein hugræn aðferð (e. cognitive mechanism) 

sem hjálpar við þessi tvö ferli. Rannsóknir benda til að flokkunarferli tónlistar og 

tungumáls séu bæði hluti af stærra „þekkingarkerfi” (e. shared sound category learning 

mechanism) sem eigi rætur sínar að rekja til flokkamiðaðrar skynjunar almennt 

(McMulllen og Saffran 2004). 

 

4. Flokkamiðuð skynjun 

Flokkamiðuð skynjun hefur áhrif á það hvernig menn og sum dýr flokka hljóð og tóna. 

Hún einkennist af hæfileikanum til að skynja mun á milli flokka en ekki innan sama 

flokks (Cutting og Rosner 1974). Flokkamiðuð skynjun einskorðast þó ekki við hljóð. 
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Sjón nýtir þetta fyrirbæri á margvíslegan hátt við skynjun lita og annarra sjónrænna 

þátta. Flokkamiðuð skynjun virðist vera hagnýt leið til að gera ólíka hluti líka og til að 

skilja tengsl á milli hluta (Goldstone og Hendrickson 2009). Eins og sýnt hefur verið í 

kafla 2. virðist skynjun manna á tónlist og tungumáli vera undir áhrifum flokkamiðaðrar 

skynjunar. Hér á eftir verða skoðaðar rannsóknir sem benda til að flokkamiðuð skynjun 

sé notuð bæði við skynjun tónlistar og tungumáls. 

 

4.1 Flokkamiðuð tónskynjun 

Rannsóknir á því hvort skynjun tónlistar sé undir áhrifum flokkamiðaðrar skynjunar 

hófst næstum því um leið og flokkamiðuð talskynjun var uppgötvuð. Eins og minnst var 

í kafla 1.1 er aðalmyndunarþáttur tónlistar tónhæð og aðalflokkunarþáttur hennar 

tónhæðaandstæður eða tónbil. Cutting og Rosner (1974) sýndu fram á að einstaklingar 

skynja mun tveggja tóna og tveggja málhljóða á sama hátt. Þeir könnuðu hæfni 

einstaklinga til að greina á milli tveggja tóna og á milli tveggja málhljóða. Málhljóð og 

tónar voru spilaðir hver á eftir öðrum þar sem byrjað var á einu málhljóði eða tóni og 

smám saman urðu breytingar á tíðni málhljóðsins eða tónsins þar til hann varð að öðru 

málhljóði eða tóni. Einstaklingar merktu við hvaða hljóð þeir heyrðu og öll svör voru 

tekin saman til greiningar. Bæði þegar hlustað var á tóna og málhljóð var tilhneiging hjá 

einstaklingum til að skynja mörg tilbrigði eins málhljóðs eða tóns sem eitt og sama 

málhljóðið eða tóninn. Allir málhafarnir skynjuðu breytingu á málhljóðum og tónum á 

svipuðum stað sem sýndi að þeir höfðu sameiginleg hljóðmörk (e. sound boundry). 

Þessi niðurstaða sýnir að flokkamiðuð skynjun hefur áhrif þar sem mörg hljóðatilbrigði 

tveggja málhljóða eða tóna eru skynjuð sem tvö málhljóð eða tónar. Tónlist er samt 

einstök að því leyti að erfitt er að kalla fram tiltekinn tón þegar hann er spilaður í 
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einangrun nema ef um er að ræða einstakling með algjöra tónheyrn (e. perfect pitch). 

Flestir, sérstaklega tónlistarmenn, hafa það sem kallast afstæð tónheyrn (e. relative 

pitch). Afstæð tónheyrn felst í því að geta þekkt tón þegar annar tónn er til staðar. Eins 

og nefnt var í kafla 1.3 felst skynjun tónbils í að skynja tónhæðaandsstæðu tveggja tóna 

sem eina einingu (Krumhansl 1990). Siegel og Siegel (1977) könnuðu hvort tónbil væru 

skynjuð með hjálp flokkamiðaðrar skynjunar. Skynjun sex einstaklinga, með góða 

afstæða tónheyrn, var könnuð með skynjunarprófi. Þeir voru beðnir að gera grein fyrir 

skynjun sinni á tveim tónum og segja hvort þeim fannst tónbil vera stærra eða minna. 

Einnig var munnlegt próf lagt fyrir þátttakendur þar sem þeir voru beðnir um að nefna 

hvaða tónbil væri til staðar. Eins og hjá Cutting og Rosner var tónbilunum breytt smám 

saman þar til önnur tónbil urðu til. Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til að 

tilbrigði tónbila séu flokkuð saman. Einstaklingar sem höfðu góða afstæða tónheyrn 

gátu greint tilbrigði tónbila, bæði munnlega og með skynjun, sem tilheyrðu tveim 

ólíkum tónbilum en ekki tilbrigði sama tónbils. Greinileg tónbilsmörk voru líka til 

staðar hjá öllum þátttakendum. Munnlegt próf þessarar rannsóknar og skynjunarþáttur 

hennar bendir til að flokkamiðuð tónskynjun sé virk í heilanum og sé sérstakt ferli en 

ekki aðeins afleiðing orðaforðans. Siegel og Siegel taka líka fram að þeir einstaklingar 

sem höfðu betri afstæða tónheyrn hafi verið nákvæmari í greiningu á tónbilum. Þessar 

rannsóknir benda til að skynjun tónlistar sé undir áhrifum flokkamiðaðrar skynjunar og 

svo virðist vera að tónlistarreynsla hafi áhrif á nákvæmni greiningarinnar. Samkvæmt 

þessum rannsóknum á skynjun tónlistar er hægt að álykta sem svo að tónlist styðjist við 

flokkamiðaða skynjun sem gerir það að verkum að menn skynji tengsl tóna og tónbila.  
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4.2 Flokkamiðuð talskynjun 

Eins og kom fram í kafla 2.3 voru Liberman og félagar (1957) fyrstir til að uppgötva 

flokkamiðaða talskynjun. Hún er það hugræna ferli sem notað er til að flokka tilbrigði 

hljóða saman og skynja þau sem eitt og sama hljóðanið. Þessir flokkar sem við búum til 

virðast vera háðir hljóðumhverfinu. Í kafla 2.3 var rætt um að börn hafi þann hæfileika 

að greina á milli málhljóða sem tilheyra sama hljóðaninu. Sex mánaða hafa flest börn 

náð tökum á þeim sérhljóðum sem koma fyrir í málinu og eftir 10-12 mánaða aldur hafa 

þau náð tökum á þeim samhljóðum sem koma fyrir. Flest eins árs gömul börn eiga erfitt 

með að greina mun á málhljóðum sem tilheyra sama hljóðaninu (Kuhl, Williams, 

Lacerda, Stevens og Lindblom 1992). Flestar rannsóknir á flokkamiðaðri talskynjun hjá 

fullorðnum kanna hæfni þeirra til að aðgreina erlend hljóðön. Ef tvö hljóðön í einhverju 

tungumáli eru tilbrigði sama hljóðans í tungumáli fullorðanna eiga þeir erfitt með að 

aðgreina þau hljóðön. Minnst hefur verið á [r] og [l] í japönsku í kafla 2.3, en annað 

dæmi er rannsókn Naatanen (2001). Naatanen skoðaði flokkamiðaða talskynjun án þess 

að nota aðgreiningarpróf eða munnlegt próf, sem er sérstakt af því hún tekur ekki tillit 

til aðgreinandi hæfni einstaklingsins heldur til hæfni mannsheilans. Í þessari rannsókn 

er MMN (e. mismatch negativity) notað í mælingum sem snúa að heilanum. MMN getur 

séð á innan við 100-125 msek hvort heilinn skynjar mun á hljóðaáreiti. Finnska 

sérhljóðshljóðanið /e/ var spilað látlaust en sérhljóðshljóðönin /ö/ og /o/, sem bæði eru 

til í finnsku og eistnesku, og einnig eistneska sérhljóðshljóðanið /õ/ var spilað af og til. 

Bæði Finnar og Eistlendingar voru kannaðir. Þeim var sagt að lesa á meðan þeir 

hlustuðu og þurftu því ekki að einbeita sér að málhljóðunum. Niðurstöður 

rannsóknarinnar voru þar að þau hljóðön sem ekki tilheyra hljóðkerfi einstaklingsins 

mynduðu minna MMN. Finnar höfðu minna MMN þegar /õ/ var spilað en Eistlendingar 
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höfðu eins MMN fyrir öll hljóðönin, af því að öll hljóðönin eru til í eistnesku. Þau 

málhljóð og tónar sem skynjuð eru í tónlist og tungumáli eru háð flokkamiðaðri 

skynjun.  

  Flokkamiðuð talskynjun er hugrænt ferli sem er sjálfvirkt og mótast af 

umhverfishljóðunum sem við nemum strax við fæðingu og jafnvel fyrr (Mampe, 

Friederici, Christophe og Wermke 2009). Börn hafa hæfileika til að aðgreina fleiri hljóð 

en fullorðnir út af reynsluleysi en þessum hæfileika hnignar hratt eftir eins árs aldur. 

Fullorðnir skynja bæði tóna og málhljóð í ákveðnum hugarflokkum, en þeim virðist 

ganga betur í aðgreiningu tóna eftir því sem þeir hafa meiri tónlistarreynslu. Reynsla 

skilar sér líka í aðgreiningu málhljóða hjá þeim sem hafa lært fleiri en eitt tungumál 

(Bialystok 2001). Ef bæði skynjun tónlistar og málhljóða er flokkamiðuð að hve miklu 

leyti eru þessi ferli þá tengd og geta þau haft áhrif hvort á annað? 

 

5. Áhrif tónlistar á tungumál 

Framfarir í læknavísindum á undanförnum árum hafa kynnt til sögunnar margar nýjar 

aðferðir til að skoða heilann og virkni hans. FMRI (e. functional magnetic resonance 

imaging), EPR (e. electronic paramagnetic resonance), og MMN eru öll notuð í 

rannsóknum á heilanum og hvernig hann vinnur úr tónlist og tungumáli (Besson o.fl. 

2007, Francois og Schön 2011, Kleint og Zatorre 2011, Naatanen 2001). Einnig er hægt 

að sjá hvort unnið er úr tónlist og tungumáli á sama svæði innan heilans með því að 

kanna hvort þau geti haft áhrif hvort á annað. Hægt er að skoða áhrif tónlistar á 

tungumál frá tveimur sjónarhornum. Ef tónlist hefur áhrif á þau hljóðskynjunaratriði 

sem snúa að tungumálum hljóta þeir sem hafa stundað tónlistarnám eða hafa mikla 

reynslu af tónlist að vera hæfileikaríkari á þessu sviði. Einnig er hægt að athuga hvort 
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tónlistarkennsla getur bætt hæfileika þeirra sem hafa enga tónlistarreynslu og hjálpað 

við önnur ferli eins og máltöku og lestur. Áhrif tónlistar á tungumál á báðum þessum 

sviðum gæti verið til marks um notkun sama heilasvæðis í tungumáli og tónlist. Hér á 

eftir verða skoðuð jákvæð áhrif tónlistar á máltöku, lestur og málerfiðleika, eins og 

lesblindu.  

 

5.1 Tónlist og máltaka fyrsta máls 

Hæfileiki okkar til máltöku felur í sér margskonar ferli sem gerir okkur kleift að skynja 

mun á hljóðum, atkvæðum, orðum o.s.frv. Börn og fullorðnir sem ekki hafa 

tónlistarreynslu geta heyrt þegar sterkt tónhæðabrot (e. pitch violation) er á tóni eða 

málhljóði, en hinir sem hafa tónlistarreynslu geta líka heyrt þegar veikt tónhæðabrot á 

sér stað (Besson o.fl. 2007). Rannsóknir sýna að tónlistarmenn hafa nákvæmari 

neðanbarkarmyndir (e. subcortical representations) fyrir ólík málhljóðaatkvæði, t.d. 

[ba, ga, da], en þeir sem hafa enga tónlistarreynslu. Þessar niðurstöður benda til að 

munurinn á milli málhljóða sé sterkari innan heilans hjá þeim sem hafa tónlistarreynslu. 

Einnig hefur verið kannað hvort þessi munur komi fram í skynjun tónlistarmanna á tali í 

hávaða (e. speech in noise, SIN). Niðurstöður sýndu að tónlistarmönnum gekk betur að 

skynja atkvæði í SIN (Parbery-Clark, Tierney, Strait og Kraus 2012). Skynjun atkvæðis 

er mikilvægur þáttur í máltöku fyrsta og annars máls. Börn nota einkenni atkvæðanna 

ásamt tölfræðilegum regluleika málhljóða til að þekkja orðaskil í samfelldu tali 

(McCullen og Saffran 2004). Tónlistarmenn sem hlustuðu á gervitungumál í fimm 

mínútur gátu giskað á hvaða hljóðasambönd voru orð í þessu tungumáli og hvaða 

hljóðasambönd voru það ekki. Þeir sem höfðu ekki tónlistarreynslu voru ekki eins hæfir 

í þessari aðgreiningu (Francois og Schön 2011). Það að geta heyrt veik tónhæðabrot og 
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þekkt orðaskil í samfelldu tali í gervitungumáli bendir til þess að tónlistarreynsla geti 

haft áhrif á skynjun málhljóða og orðaskila í erlendum tungumálum og hjálpað til við 

tileinkun annars máls. 

 

5.2 Tónlist og máltaka annars máls 

Máltaka annars máls getur átt sér stað á öllum aldri. Besson og félagar (2007) sýndu 

fram á að veik tónhæðabrot í óþekktu erlendu tungumáli eru einnig skynjuð betur af 

tónlistarmönnum. Rannsókn Sadakata og Sekiyama (2011) kannaði hæfileika 

tónlistarmanna og fólks sem hafði enga tónlistarreynslu til að greina mun á milli 

málhljóða í japönsku og hollensku. Einnig var kannað hvort þeir gætu flokkað þau 

málhljóð og tengt þau saman við fyrirframgefin nöfn. Tónlistarmenn gátu greint á milli 

málhljóða, lært þau og borið kennsl á þau betur en þeir sem höfðu enga tónlistarreynslu. 

Slevc og Miyake (2006) sýndu fram á að tónlistarhæfileikar geta spáð fyrir um 

hljóðkerfisfærni einstaklings í öðru máli. Tónlist getur hins vegar ekki spáð fyrir um 

setningarfræði eða getu til þess að læra orð. Tónlist virðist hafa áhrif á hæfileika 

einstaklinga til að þekkja og flokka málhljóð í öðru tungumáli. Nakata (2002) kannaði 

mörg atriði tónlistarhæfni og áhrif hennar á skynjun og framburð tvöföldunar (e. 

geminate) í japönsku hjá tuttugu enskumælandi einstaklingum. Niðurstöður Nakata 

benda til þess að hæfileiki einstaklings til að halda takti hafi jákvæð áhrif á bæði 

skynjun og framburð tvöföldunar. Arellano og Draper (1972) sýndu einnig fram á að 

tónlistarhæfni hefur jákvæð áhrif á tileinkun erlends hreims (spænska). 

Skynjunarhæfileiki tónhæðar og hljómblæs skiptu mestu máli í þessu sambandi. 

  Rannsóknir hafa einnig sýnt að þeir sem kunna mörg tungumál eða hafa sterka 

máltilfinningu eru betri í tónlist. Finnsk börn sem voru góðir málnotendur gátu greint 



    23 

betur á milli óþekktra enskra hljóðana og hljóma en börn sem ekki voru eins góðir 

málnotendur. Einnig sýndu börnin sem höfðu sterkari máltilfinningu stærri MMN þegar 

tilbrigði í hljóminum var til staðar (Milovanov, Huotilainen, Välimäki, Esquef og 

Tervaniemi 2008). Einstaklingar sem tala tónatungumál (t.d. mandarín og kantonsku) 

virðast hafa nákvæmari tónhæðagreiningu heldur en þeir sem ekki tala tónatungumál 

(t.d. þýsku). Einstaklingar sem ekki tala tónatungumál hafa víðari skynjunarmörk (e. 

psychophysical boundries) þegar reynt er að greina á milli tveggja tóna. Einstaklingar 

sem tala tónatungumál hafa nákvæmari málfræðileg skynjunarmörk (e. linguistic 

boundries), en þetta bendir til þess að tungumál geti haft áhrif á tónlistarhæfni, þ.e. 

tónlist og tungumál hafa að einhverju leyti gagnkvæm áhrif (Peng, Zheng, Gong, Yang, 

Kong og Wang 2010). Það að geta heyrt mun á málhljóðum, skynjað atkvæði, lært þau 

og flokkað þau málhljóð sem koma fyrir í tungumáli er mikilvægur þáttur máltöku 

annars máls. Án þessa hæfileika gætum við aldrei lært tungumál og tónlist hefur áhrif á 

hversu vel við náum tökum á þessum atriðum. En getur tónlistarnám hjálpað fólki að ná 

valdi á hljóð- og hljóðkerfisfræði, atriðum sem byggja á þeim, eins og lestur, eða haft 

áhrif á málerfiðleika eins og lesblindu? 

 

5.3 Tónlist og hljóðkerfisvitund 

Tónlist hefur oft verið notuð í menntun til að skapa skemmtilegra andrúmsloft, hjálpa 

börnum við að byggja upp hljóð- og hljóðkerfisvitund (e. phonemic og phonological 

awareness) og sjálfsöryggi (Richards 1977). Hljóðkerfisvitund er hæfni til að greina og 

vinna með málhljóð. Degé og Schwarzer (2011) útskýra tvenns konar ferli sem hugtakið 

hljóðkerfisvitund felur í sér. Þekking á stórum hljóðkerfislegum einingum, eins og 

orðum, gerir okkur kleift að geta rímað, þekkt rím og blandað orðum saman. Þekking á 
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smáum hljóðkerfislegum einingum, eins og hljóðönum, gerir okkur kleift að vinna með 

hljóðeiningar innan orðs. Hljóðkerfisvitund og lestarhæfni hafa gagnkvæm tengsl. Sterk 

hljóðkerfisvitund leiðir til bættrar lestrarfærni og góð lestrarfærni leiðir til sterkrar 

hljóðkerfisvitundar (Adams 1990:306). Átta ára börn sem stunduðu tónlistarnám í sex 

mánuði gátu heyrt veik tónhæðabrot mun betur en áður en tónlistarnámið hófst. Börn 

sem stunduðu myndlistarnám í sex mánuði sýndu hins vegar enga framför (Besson o.fl. 

2007). Degé og Schwarzer könnuðu áhrif tónlistarnáms, þjálfun í hljóðkerfislegri 

greiningu (e. phonological skills program) og íþróttanáms á hljóðkerfisvitund fjörutíu 

leikskólanemenda. Eftir tuttugu vikur höfðu þeir sem fengu þjálfun í tónlist og 

hljóðkerfislegri greiningu betri hljóðkerfisvitund en þeir sem höfðu aðeins stundað 

íþróttanám. Tónlistarnám og hljóðkerfisleg þjálfun virðast bæði hafa jákvæð áhrif á 

hljóðkerfisvitundina. Öll þessi þjálfun hafði svipuð áhrif á smáar hljóðkerfislegar 

einingar. Þetta sýnir að tónlistarnám hefur mikil áhrif á hljóðkerfisvitundina, sérstaklega 

á stórar hljóðkerfislegar einingar. Áhrif tónlistar á tungumál hjálpa til við nákvæmari 

greiningu á milli málhljóða, atkvæða og auka hæfni okkar til að læra og flokka hljóðön í 

bæði fyrsta og öðru máli. Tónlistarnám getur aukið þessa hæfileika hjá þeim sem hafa 

aldrei stundað tónlistarnám eða hafa enga tónlistarreynslu (Gromko 2005), en getur 

tónlistarnám verið notað á svipaðan hátt til að hjálpa þeim sem glíma við málerfiðileika 

eins og lesblindu? 

 

5.4 Lestur, lesblinda og minni 

Þegar við lærum að lesa nýtum við margs konar hugræn ferli. Börn þurfa að læra þau 

tákn stafrófsins sem tilheyra tungumáli þeirra, tengja hvert tákn við málhljóð og tengja 

málhljóð eða málhljóðasamband við merkingu auk þess sem þau þurfa að skilja 
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setninguna sem heild og samhengi hennar (Adam 1990:293-306). Það að lesa tákn fyrir 

tákn og tengja þau við ákveðin málhljóð til að skilja merkinguna er það sem kallast 

hljóðkerfisleiðin (e. phonological pathway). Einnig er hægt að þekkja merkingu 

tiltekins orðs út frá stafsetningunni og það er kallað merkingarleiðin (e. semantic 

pathway) (Snowling 2006). Allt kallast þetta ferli umskráning. Þeir sem eiga erfitt með 

að lesa eiga venjulega erfitt með umskráningu, sérstaklega hljóðkerfisleiðina. Lesblinda 

er sértæk málþroskaröskun sem einkennist af erfiðleikum við orðaumskráningu sem á 

oftast rætur sínar að rekja til ófullnægjandi hljóðkerfisvitundar (The International 

Dyslexia Association 2012). Lesblindir eiga stundum í erfiðleikum með hljóðkerfislega 

úrvinnslu, skammtíma- og vinnsluorðaminni, heyrnaraðgreiningu, uppröðun, 

hreyfifærni og hafa slakan orðaforða (Overy 2000). Hljóðkerfisleg úrvinnsla                

(e. phonological processing) felst í því að geta heyrt einstök hljóð. Heyrnaraðgreining 

(e. auditory discrimination) er það að geta greint á milli hljóða og málhjóða í töluðu 

máli. Uppröðun (e. sequencing) er það að geta sett bókstafi eða orð í rétta röð. Þegar 

talað er um hreyfifærni (e. motor skills) er átt við ósjálfráða starfsemi. Skammtíma- og 

vinnsluminnið (e. short term memory og working memory) hjálpa einstaklingum að 

muna eftir málhljóðunum. Lesblinda einkennist af því að einhver eða öll þessi 

ofangreindu ferli ganga ekki eðlilega fyrir sig. Ófullnægjandi hljóðkerfisvitund virðist 

hafa mikil áhrif á lestrarfærni barna. En af hverju er hljóðkerfisvitund lesblindra 

ófullnægjandi og af hverju eiga þeir erfitt með sum þessara atriða? Fræðimenn hafa 

leitað svara við þessum spurningum og rannsóknir hafa leitast við að finna einhvers 

konar lífseðlisfræðilega útskýringu á skertari hljóðkerfisvitund.  

  Fræðimenn hafa litið til minnis til þess að útskýra hljóðkerfisvitundarlega 

málerfiðleika eins og lestrarerfiðleika og lesblindu. Skammtíma- og vinnsluminni eru 
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tvenns konar gerðir minnis sem notaðar eru við margs konar hugræn ferli. 

Skammtímaminnið er notað til að geyma upplýsingar í örstuttan tíma, til dæmis við 

skynjun eins tiltekins hljóðs. Vinnsluminnið er hins vegar notað til að geyma og vinna 

með mikilvægar upplýsingar í flóknum hugrænum ferlum (Oakhill og Kyle 2000, Wang 

og Gathercole 2013). Oakhill og Kyle (2000) sýndu fram á að þótt skammtímaminnið 

hafi áhrif á hljóðkerfisvitundina og lestrarfærni þá reiða ferli eins og flokkamiðuð 

skynjun sig á vinnsluminnið. Vinnsluminninu getur verið skipt í þrjá hluta. Fyrsti 

hlutinn vinnur með sjónræn áreiti, annar hlutinn tekur tillit til hljóðrænna og 

hljóðkerfislegra áreita og þriðji hlutinn kallast megin framkvæmd (e. central executive) 

og hefur það hlutverk að vinna með hinum hlutunum og tengja þá saman við önnur 

hugræn ferli (Wang og Gathercole 2013). Sýnt hefur verið fram á að börn með 

lestrarerfiðleika eða lesblindu eiga erfitt með að skynja bæði hljóðræn og sjónræn áreiti, 

sem bendir til þess að vandamálið felist í megin framkvæmdinni (Wang og Gathercole 

2013, Seigneuric og Ehrlich 2005). Einnig hefur vinnsluminnið verið tengt við aðrar 

sértækar málþroskaraskanir eins og lesblindu (Strait og Kraus 2011).  

  Tallal, Miller og Fitch (1993) sýndu fram á að ástæða lesblindu gæti verið að leita 

í gagnaugablaðinu. Þeir komust að því að hæg úrvinnsla á hljóðrænum áreitum              

(e. auditory temporal processing) í gagnaugablaði heilans getur haft áhrif á 

hljóðkerfisvitund og læsi. Þegar orð eru lesin hratt hvert á eftir öðru eiga lesblindir oft 

erfitt með að muna þau. Einnig eiga þeir erfitt með að skynja mun á málhljóðum sem 

eru með snögga formendabreytingu eins og [ba, da, ga]. Þeir sem eru lesblindir virðast 

eiga erfitt með að skynja áreiti í stuttum og hröðum röðum (Tallal o.fl. 1993). Hæg 

gagnaugaúrvinnsla lesblindra á hljóðrænum áreitum gæti haft áhrif á það hvernig þeir 
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muna eftir hlutum í stuttan tíma, skynja hljóð og tengsl þeirra, og valdið lesblindu 

þeirra. 

 

5.5 Tónlist, lestur og gagnaugablaðið 

Tónlist og það að geta lesið, sungið, skynjað eða spilað hana er háð því að geta unnið úr 

mörgum hljóðrænum áreitum nákvæmt og á stuttum tíma (Overy 2000). Rannsóknir 

hafa sýnt að gagnaugablaðið er stærra hjá tónlistarmönnum en hjá þeim sem hafa enga 

tónlistarreynslu (Schlaug, Jancke, Huang og Steinmetz 1995). Einnig virðast 

tónlistarmenn hafa betra hljóðrænt vinnsluminni (Strait og Kraus 2011, George og Coch 

2011). Áhrif tónlistar á tungumál og sameiginlegir þættir tónlistar og lesturs hafa vakið 

upp spurningar um hvort tónlist gæti verið notuð sem aðferð til að styrkja 

gagnaugablaðið og vinnsluminnið til að hjálpa þeim sem eiga við lestrarerfiðleika að 

etja. Rannsókn hefur nú þegar sýnt fram á að tónlistarhæfileikar geta spáð fyrir um 

lestrarfærni, án þess að taka tillit til hljóðkerfisvitundar, sem bendir til þess að 

tónlistarhæfileikar og lestrarfærni eigi margt sameiginlegt á hugrænan hátt (Anvari, 

Trainor, Woodside og Levy 2002). Tónlistarkennsla hefur áhrif á orðaminni, orðaforða 

og raðgreiningu orða (e. verbal sequencing). Börn sem stunduðu tónlistarnám í 

ákveðinn tíma fyrir tólf ára aldur höfðu betra orðaminni en aðrir sem ekki stunduðu 

tónlistarnám (Chan, Ho og Cheung 1998). Píanónám í tíu mánuði hafði jákvæð áhrif á 

orðaforða og raðgreiningu orða hjá grunnskólanemendum (Piro og Ortiz 2009). Einnig 

hefur verið sýnt fram á að aðeins einn klukkutími í tölvutónlistarnámi hafði jákvæð 

langtímaáhrif á orðaminni og megin framkvæmdagetuna (e. central executive) hjá 4-6 

ára börnum, en myndlistarnám hafði hins vegar ekki slík áhrif (Moreno, Bialystok, 

Barac, Schlellenberg, Cepeda og Chau 2011). Rannsóknir benda því til þess að 
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tónlistarkennsla hafi áhrif á hljóðkerfisvitund, orðaminni, orðaforða, raðgreiningu orða 

og vinnsluminni. Öll þessi atriði eru notuð við lestur og vefjast fyrir þeim sem glíma við 

lesblindu. Það er því ljóst að allar þessar rannsóknir benda til þess að tónlistarkennsla 

geti hjálpað til við lestur og bætt lestrarfærni þeirra sem eiga erfitt með að læra að lesa. 

En hefur þessi aðferð samskonar áhrif á lesblindu? 

 

5.6 Tónlist og lesblinda 

Rannsóknir á áhrifum tónlistarkennslu á lesblindu eru sárafáar. Í einni rannsókn var 

notað tölvuforrit til að bæta úrvinnslu í gagnaugablaði heilans og hljóðkerfisvitund hjá 

lesblindum. Forritið notaði mismunandi tóna og tímaraðir til að þjálfa heilann smám 

saman í að greina hraðabreytingu á hljóðum (e. fast changing sounds). Börn sem tóku 

þátt í þessari rannsókn sýndu mælanlega breytingu á skynjun þessara tóna. Þessi aðferð 

gæti hugsanlega verið notuð með tónlist í staðinn fyrir tölvuforrit (Children’s Hospital 

Boston 2007). Einnig höfðu börn betra vinnsluminni eftir að hafa fengið 40 mínútna 

þjálfun á dag í fimm vikur í vinnsluminni. Börnin sýndu sérstaklega framför í lestri og 

skrift (Luo, Wang, Wu, Zhu og Zhang 2013). Overy (2003) stóð fyrir slíkri 

tónlistarkennslu og kannaði hvort hún hefði jákvæð áhrif á hljóðkerfisvitund, 

stafsetningu, lestur og hæfileika einstaklinga til að skynja hraðabreytingu á hljóðum. 

Eftir eitt ár hafði aðeins klukkutími á viku haft jákvæð áhrif á öll fyrrnefnd atriði nema 

lestur. Overy segir að áframhaldandi tónlistarkennsla gæti leitt til betri lestrarfærni. 

Hljóðkerfisvitund þróast á undan stafsetningarfærni barna og á eftir fylgir lestrarfærni. 

Eins og áður segir er lesblinda hljóðkerfisleg málþroskaröskun sem virðist eiga uppruna 

sinn í gagnaugablaðinu. Tónlist hefur jákvæð áhrif á marga þætti tungumáls. Einnig 

virðist tónlistarnám þjálfa og bæta þau atriði sem eiga sérstaklega við máltöku og lestur. 
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Hún er einnig gagnleg til að hjálpa þeim sem eru með lesblindu. Frekari rannsóknir á 

áhrifum tónlistar á lesblindu vantar til að sjá hvort lengra kennslutímabil myndi einnig 

hafa áhrif á lestrarfærni.  

  Færð hafa verið rök fyrir því að tónlist og tungumál eigi ekkert sameiginlegt og að 

þau tilheyri ólíkum vitsmunasviðum. Gardner (2011:124-127) segir að einstaklingar 

sem kljást við málstol sýni venjulega ekki skort á tónskynjun eða hæfni. Flestir þeirra 

sem glíma við hljómstol (e. amusia) hafa eðlilega málnotkun og málkunnáttu. Gardner 

viðurkennir þó að þjálfaðir tónlistarmenn sýni meiri virkni í vinstra heilahveli þegar þeir 

hlusta á flóknari tónlistarverk. Notkun vinnsluminnis við hraðabreytingu á tónum og 

málhljóðum gæti útskýrt þetta fyrirbæri og stutt þær niðurstöður sem rætt var hér um að 

framan. Áhrif tónlistar á tungumál bendir til sameiginlegs heilasvæðis og býður upp á 

möguleika til að nota tónlist sem kennsluaðferð við máltöku, lesblindu og lestur. 

 

6. Rannsókn 

Flokkamiðuð talskynjun, sem skoðuð var í kafla 4.2, er hugrænt ferli sem hjálpar til við 

skynjun málhljóða. Hún einkennist af þeim hæfileika að skynja mun á málhljóðum sem 

tilheyra tveimur ólíkum hljóðönum, en ekki tveimur málhljóðum sem tilheyra sama 

hljóðani (Goldstone og Hendrickson 2009). Skynjun tónlistar er líka undir áhrifum 

flokkamiðaðrar skynjunar og tónlistarmönnum gengur oftast betur við aðgreiningu 

málhljóða (Sadakata og Sekiyama 2011). Tölfræðileg tileinkun ásamt betra 

vinnsluminni gerir þeim kleift að flokka málhljóð og skynja hraðabreytingu á hljóðum 

sem einkenna tónbil, málhljóð, tónverk og tungumál. Í kafla 5. hafa verið færð rök fyrir 

því að tónlist og tónlistarnám geti haft jákvæð áhrif á marga þætti tungumáls og þar 

með skynjun og máltöku annars máls, lestur og þá erfiðleika sem lesblindir eiga við að 
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stríða. Skynjun og aðgreining hljóðana er mikilvægur þáttur í máltöku annars máls. Sum 

hljóðön erlendra tungumála tilheyra sama hljóðani í íslensku og eru þá torskilin 

Íslendingum. Í þessum kafla verður lýst rannsókn sem ég gerði vormánuðum 2013. Hún 

er að sumu leyti byggð á rannsókn Perfors og Ong (2012) á aðgreiningu erlendra 

hljóðana hjá enskumælandi einstaklingum sem sumir höfðu tónlistarreynslu en aðrir 

ekki. Rannsókn mín miðaði að því að kanna hvort augljós munur væri á greiningu 

erlendra hljóðana hjá Íslendingum sem ýmist höfðu tónlistarreynslu eða ekki.  

 

6.1 Rannsóknarspurningar  

Tvær megin núlltilgátur voru settar fram. Fyrri núlltilgátan er að bæði tónlistarmenn og 

þeir sem ekki hafa reynslu af tónlist séu jafngóðir í að skynja mun á milli tónhæða, 

tónbila og takta í tónlistarskynjunarprófi. Rannsóknir benda þó til að þessi tilgáta sé 

ekki rétt. Gagntilgátan er að tónlistarmenn skynji og greini betur á milli tónhæða, 

tónbila og takta á milli laglína en þeir sem ekki hafa lagt fyrir sig tónlist. Hin 

núlltilgátan er að báðir þessir hópar séu jafngóðir í að skynja mun á milli tveggja 

erlendra hljóðana. Rannsóknir benda þó til að tónlistarmenn hafi betri hæfileika til 

máltöku. Gagntilgátan er því sú að tónlistarmenn skynji og greini betur á milli erlendra 

hljóðana. Því er haldið fram að tónlistarnám og reynsla af því að spila á hljóðfæri hafi 

jákvæð áhrif á tónlistarmenn með þeim afleiðingum að tónlistarmenn greini betur á 

milli tónhæða, tónbila, takta og erlendra hljóðana en þeir sem ekki hafa slíka. 

 

6.2 Aðferðafræði 

Rannsóknin er byggð á þremur þáttum: tóndeyfu- (e. tone deaf) og 

tónlistarskynjunarprófi, hljóðanagreiningarprófi og skriflegri könnun. Þátttakendur voru 
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valdir af handahófi og allir tóku þátt í öllum þáttum rannsóknarinnar. Tóndeyfu- og 

tónlistarskynjunarprófið kannar hæfni einstaklings til að greina á milli tónhæða, tónbila 

og takta á milli laglína. Einnig er prófið góð vísbending um hvort einstaklingur sé 

haldinn tóndeyfu eða ekki. Hljóðanagreiningarprófið kannar hæfni einstaklings til að 

greina á milli tveggja hljóðana í hindí. Allir þátttakendur voru beðnir um að fylla út 

könnun þar sem spurt var um kyn, aldur, tónlistarnám og tónlistarreynslu, 

tungumálakunnáttu og hvort viðkomandi átti við heyrnarörðugleika að stríða (sjá 

viðauka 1). Þátttakendum var skipt í tvo hópa: tónlistarmenn og þá sem hafa enga eða 

litla tónlistarreynslu. Hvor hópur um sig gegnir því hlutverki að vera stýrð breyta hins. 

 

6.3 Þátttakendur 

Tuttugu Íslendingar tóku þátt í þessari rannsókn tíu karlar og tíu konur. Af hvoru kyni 

var helmingur þátttakenda tónlistarmenn en hinn helmingurinn var það ekki. Til þess að 

teljast tónlistarmaður þurfti þátttakandi að hafa stundað formlegt tónlistarnám í a.m.k 

eitt ár og hafa einhverja reynslu af því að spila á hljóðfæri. Þátttakendur voru að 

meðaltali 24 ára og höfðu allir íslensku að móðurmáli. Tónlistarmenn sem tóku þátt í 

þessari rannsókn höfðu að meðaltali 6,75 ár af tónlistarnámi að baki og 12 ár af því að 

spila á hljóðfæri. Þátttakendurnar sem voru ekki tónlistarmenn höfðu aldrei stundað 

formlegt tónlistarnám og höfðu flestir enga reynslu af því að spila á hljóðfæri. Aðeins 

einn einstaklingur í þeim hópi hafði spilað á hljóðfæri í 6,5 ár, en hann hafði aldrei 

stundað formlegt tónlistarnám. Flestir þátttakendur höfðu lært ensku í skóla. Enska, 

ásamt öðrum tungumálum sem þátttakendur sögðust kunna, hefur ekki þau hljóðön sem 

voru könnuð í hljóðanagreiningarprófinu. 

 



    32 

6.4 Prófin 

Tóndeyfu- og tónlistarskynjunarprófið var fengið af vefsíðu Jake Mandell (Mandell, 

Jakemandell.com: Electronic Music and Medical Education) með leyfi hans. Prófið var 

notað til að kanna hæfni þátttakenda til að skynja og greina tónhæðir, tónbil og takt í 

tveimur laglínum. Prófið er S/D próf (e. same / differene), þar sem einstaklingur hlustar 

á tvær laglínur og þarf að ákveða hvort seinni laglínan sé eins og hin fyrri eða ólík. 

Prófið tók sex mínútur og 36 laglínupör voru í prófinu. Einnig var prófið notað til að 

kanna hvort þátttakendur væru haldinn tóndeyfu. Gefin var einkunn í hlutfalli við rétt 

svör. 

  Í hljóðanaþekkingarprófinu var stuðst við ABX-próf til að skoða hæfni þeirra sem 

tóku þátt til að skynja og greina á milli hljóðananna /g/ og /k/ í hindí. Þessi hljóðön eru 

bæði ófráblásin (táknað [=])  uppgómmælt lokhljóð. Munurinn á milli þeirra felst í 

aðröddunartíma (e. voice-onset time, VOT). Málhljóðið [ ̬g=] hefur aðröddun (táknað 

[ ̬])  og -135 msek VOT en [k=] hefur ekki aðröddun og 16 msek VOT. Þessi 

aðgreiningarþáttur kemur ekki fyrir í íslensku og bæði málhljóðin eru oftast skynjuð 

sem [k] af Íslendingum. Af því að munurinn á milli málhljóða felst í aðröddunartíma er 

hægt að búa til málhljóðið [k=] af málhljóðinu [ ̬g=] með því að taka aðröddunina burt. 

Atkvæðið [ ̬g=a:] var fengið af BBC: A Guide to Hindi- vefsíðunni (BBC Languages 

2013) og [k=a:] var myndað með því að taka aðröddunina burt með forritinu Praat 

(Boersma og Weenink 2013). Bæði atkvæði voru ∼ 4 msek að lengd. Forritið ABXer 

(2009) var notað við framkvæmd prófsins. Einstaklingur heyrði þrjú málhljóð í röð og 

þurfti að merkja við á blaði hvort þriðja málhljóðið („X“) var líkt hljóðinu („A“) eða 

(„B“). Málhljóðunum var raðað af handahófi í forritinu. Hver einstaklingur hlustaði á 20 

hljóðaraðir og fékk einkunn í hlutfalli við rétt svör. 
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6.5. Niðurstöður 

Í rannsókninni var athugað hvort tónlistarnám og tónlistarreynsla hefði áhrif á skynjun 

og greiningu hljóðananna /g/ og /k/ í hindí. Einnig var athugað hvort tónlistarnám hefði 

áhrif á skynjun og greiningu tónhæða, tónbila og takta á milli laglína. Mynd 1 sýnir 

meðalhlutfall réttra svara á tónlistarskynjunarprófinu eftir því hvort þátttakendur voru 

tónlistarmenn eða ekki. 

Mynd 1. Hlutfall réttra svara á tónlistarprófi. 

Eins og sést greinilega á mynd 1 stóðu tónlistarmenn sig betur á 

tónlistarskynjunarprófinu (m = 76,8, sf = 7,12) en þeir sem höfðu aldrei stundað 

tónlistarnám (m = 66,9, sf = 6,40). Marktækur munur var á tónlistarprófinu á hópunum 

miðað við alpha 0,05 (t(20) = 3,27, p < 0,05).  

  Mynd 2 sýnir hlutfall rétta svara á hljóðanagreiningarprófinu eftir því hvort þeir 

voru tónlistarmenn eða ekki. 

Mynd 2. Hlutfall réttra svara á hljóðanaprófi. 
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Mynd 2 sýnir að tónlistarmenn stóðu sig einnig betur á hljóðanagreiningarprófinu              

(m = 91,5, sf = 6,69) en þeir sem aldrei hafa stundað tónlistarnám (m = 76,5, sf = 12,48). 

Marktækur munur var á hljóðanagreiningarprófinu á hópunum miðað við alpha 0,05     

(t(20) = 3,35, p < 0,05).  

 

6.6 Umræða 

Áður en rannsóknin hófst voru tvær núlltilgátur settar fram. Niðurstöðurnar sýna að 

tónlistarmönnum í þessari rannsókn gekk betur við skynjun og greiningu á milli þátta 

bæði í tónlist og tungumáli. Aðeins tuttugu einstaklingar tóku þátt í þessari rannsókn en 

til að fá nákvæmari og áreiðanlegri niðurstöður þyrftu þátttakendur að vera fleiri. Hægt 

er að hafna núlltilgátunum sem settar voru fram í kafla 6.1 og segja að tónlistarmenn í 

þessari rannsókn skynji og greini betur á milli tónhæða, tónbila og takta í laglínu og á 

milli erlendra hljóðana en þeir sem hafa aldrei stundað tónlistarnám og hafa litla eða 

enga reynslu af því að spila á hljóðfæri. 

   Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður rannsóknar Perfors og Ong 

(2012) og flestar þær rannsóknir og kenningar sem hefur verið rætt um í þessari ritgerð. 

Tónlist virðist hafa jákvæð áhrif á þau ferli og svæði sem notuð eru í heilanum við 

skynjun málhljóða og máltöku almennt. Tónlistarmenn skynja betur veik tónhæðabrot í 

erlendu tungumáli og geta einnig greint og flokkað málhljóð betur í óþekktum erlendum 

tungumálum en þeir sem hafa enga tónlistarreynslu (Besson o.fl. 2007, Sadakata og 

Sekiyama 2011). Tónlist er kerfi byggt aðallega upp af tónhæðaandstæðum. Skynjun 

tónlistar snýst um að geta skynjað og flokkað þær tónhæðaandstæður sem koma fyrir í 

tiltekinni laglínu eða tónverki (Patel 2008). Perfors og Ong (2012) nefna að flestar 

rannsóknir á áhrifum tónlistar á skynjun og greiningu málhljóða nota málhljóð sem hafa 
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tónhæðaandstæðu (e. pitch-related contrast). Niðurstöður þeirra og rannsóknar minnar 

benda til að tónlistarnám og reynsla af því að spila á hljóðfæri hjálpi tónlistarmönnum 

við skynjun og greiningu málhljóða sem byggja á andstæðum sem koma ekki fyrir í 

móðurmáli þeirra, eins og munurinn á aðröddunartíma (e. VOT-contrast)  á milli /g/ og 

/k/ í hindí.  

  Hægt er að útskýra þetta forskot tónlistarmanna á nokkra vegu. Fyrst og fremst 

væri hægt að segja að tónlistarmenn hafi betri hljóðræna skynjun af því að þeir vinna 

með tóna og nema þær tónhæðaandstæður sem eru mikilvægar í tónlist. Hins vegar væri 

hægt að ímynda sér að tónlist hefði engin áhrif og að til séu einstaklingar sem hafi góða 

hljóðræna skynjun frá náttúrunnar hendi og þeir sækist því eftir að vera tónlistarmenn. 

Rannsóknir benda þó til þess tónlistarnám hafi jákvæð áhrif á skynjun tóna og 

málhljóða einstaklinga óháð því hvort þeir hafi mikla tónlistarhæfileika (Besson o.fl. 

2007, Milovanov o.fl. 2008). Svarið gæti legið í gagnaugablaðinu. Þetta svæði heilans 

virðist vera notað bæði í tónlist og tungumáli. Gagnaugablaðið sér um það að geta heyrt 

og skynjað hraðabreytingar á hljóði og vinnsluminnið er einnig geymt á þessu 

heilasvæði. Vinnsluminnið er mikilvægur þáttur við skynjun og greiningu á fleiri en 

einu hljóði. Gagnaugablaðið er stærra hjá tónlistarmönnum og tónlistarmenn hafa betra 

hljóðrænt vinnsluminni (Schlaug o.fl 1995, Strait og Kraus 2011). Það að geta heyrt 

hraðabreytingu á hljóði hjálpar til við skynjun tóna og  hljóðana eins og /g/ og /k/ í 

hindí, sem munar u.þ.b. 151 msek á aðröddunartíma. Vinnsluminnið hjálpar einnig 

þegar tvö eða fleiri hljóð eru borin saman. Þátttakendur þurftu að muna eftir hljóðunum 

í bæði S/D tónlistarskynjunarprófinu og ABX hljóðanagreiningarprófinu. Það virðist 

vera að tónlistarreynsla almennt hafi áhrif á þetta svæði. Einn einstaklingur í 

rannsókninni hafði aldrei stundað formlegt tónlistarnám en spilaði á gítar í sex og hálft 
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ár. Þessi einstaklingur fékk hæsta hlutfall réttra svara á hljóðanagreiningarprófinu í 

sínum hópi, sem ekki hafði tónlistarreynslu. Niðurstöður rannsóknarinnar, þó hún sé 

frekar smá í sniðum, benda til að tónlistarreynsla hafi áhrif á skynjun og greiningu 

tónlistar og á skynjun og greiningu málhljóða, en þetta eru þættir sem eru mikilvægur 

fyrir máltöku fyrsta og annars máls. 

 

7. Lokaorð 

Tónlist og tungumál (talmál) eru bæði kerfi sem byggjast á hljóðrænum þáttum. 

Skynjun kerfa fer fram á tilteknum vitsmunasviðum og er háð hugrænum ferlum. 

Gardner (2011) hefur hins vegar haldið því fram að tónlist og tungumál tilheyri ólíkum 

vitsmunasviðum og að ólík hugræn ferli liggi að baki þeim. Þessi kerfi virðast þó eiga 

marga hljóðræna og hugræna eiginleika sameiginlega.  

  Tónlist og tungumál nota bæði tónhæð og hljómblæ sem aðalmyndunarþætti. 

Þessir þættir mynda andstæður sem eru skynjaðar á tölfræðilegan hátt og flokkaðar 

saman í fasta hugarflokka (t.d. tónbilamót og hljóðön). Þessir flokkar hjálpa til við 

skilning á tali og tónverkum með því að koma skipulagi á hljóðræn áreiti og laga þau að 

þeim tónstigum og þeim tungumálum sem algengust eru í tilteknum menningarheimi. 

  Flokkamiðuð skynjun stjórnar flokkun tóna og málhljóða ásamt tölfræðilegum 

regluleika hljóðana eða tónbila sem koma fyrir í hljóðumhverfinu. Flokkamiðuð 

talskynjun er það hugræna ferli sem notað er við flokkun og skynjun margra tilbrigða 

málhljóða innan sama hljóðansins. Rannsóknir hafa sýnt fram á að tónlist og skynjun 

tóna, tónbila og hljóma notast við sama ferlið, sem kallað hefur verið flokkamiðuð 

tónskynjun. Flokkamiðuð skynjun er einnig notuð við skynjun lita, andlita og annarra 
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sjónrænna þátta. Tónlist og tungumál eiga það sameiginlegt að vera undir áhrifum 

flokkamiðaðrar skynjunar sem almenns hugræns ferlis. 

  Það að flokkamiðuð skynjun er sameiginlegt hugrænt ferli tónlistar og tungumáls 

bendir til þess að þessi ferli séu unnin að hluta til á sama heilasvæðinu. Áhrif tónlistar á 

tungumál styður hugmyndina um að skynjun tónlistar og tungumáls fari fram á sama 

stað í heilanum. Tónlistarmenn skynja tóna og málhljóð betur og greina sterkari mun á 

tónum og málhljóðum en þeir sem hafa litla eða enga tónlistarreynslu. Þetta hjálpar 

þeim við máltöku fyrsta og annars máls. Tónlistarmenn skynja og greina atkvæði betur í 

óþekktum erlendum tungumálum en þeir sem hafa litla eða enga tónlistarreynslu. Einnig 

gengur tónlistarmönnum betur að tileinka sér erlendan hreim.  

  Tónlist hefur áhrif á hljóðkerfisvitundina og hefur áhrif á marga þætti tungumáls 

eins og raðgreiningu orða, orðaforða, og vinnsluminni. Hljóðkerfisvitund er mikilvægur 

þáttur í máltöku, lestri og lesblindu. Tónlistarmönnum gengur betur á þessum sviðum 

og tónlistarkennsla getur hjálpað þeim sem hafa litla eða enga tónlistarreynslu og bætt 

lestrarfærni þeirra. Tónlist hefur einnig jákvæð áhrif á lesblindu. Sumir málerfiðleikar 

eiga rætur sínar að rekja til gagnaugablaðsins. Tónlistarnám og tónlistarreynsla virðast 

hafa áhrif á gagnaugablaðið. Þetta svæði heilans hjálpar til við skynjun hraðabreytinga á 

hljóðum og vinnsluminnisins. Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að tónlistarmenn hafa 

stærri gagnaugablað. Fræðimenn telja gagnaugablaðið vera hið sameiginlega heilasvæði 

tónlistar og tungumáls. Notkun tónlistarkennslu sem hjálpartækis við lesblindu, lestur 

og aðra málerfiðleika virðist eiga bjarta framtíð. 

  Rannsókn mín á skynjun tónlistar og hljóðana hjá einstaklingum, sem voru ýmist 

tónlistarmenn eða ekki, bendir til þess að tónlistarnám og hljóðfærareynsla hafi áhrif á 

skynjun erlendra hljóðana. Tónlistarmenn gátu bæði skynjað betur mun á tónum, 
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tónbilum og takti í tónslistarskynjunarprófinu og á hljóðönunum /g/ og /k/ í hindí, sem 

hafa aðröddunartímaandstæðu. Niðurstöður rannsóknarinnar eru í samræmi við 

niðurstöður erlendra rannsókna og hægt er að skýra þær með hliðsjón af þeim áhrifum 

sem tónlist hefur á gagnaugablaðið, vinnsluminnið og þar með hljóðkerfisvitundina, 

flokkamiðaða skynjun og máltöku fyrsta og annars máls. Tónlist og tungumál eru alls 

ekki alveg hliðstæð fyrirbæri en með því að skoða tungumálið í ljósi tónlistar er hægt að 

sjá hvaða þættir eru sérstakir eða sameiginlegir, hvaða hlutverk tiltekin svæði í 

heilanum gegna og hvaða aðferðir geta verið gagnlegar við tungumálakennslu, lestur og 

til að glíma við málerfiðleika.  Þessar rannsóknir eiga því framtíðina fyrir sér. 
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Viðauki 1 
 
 Númer:____________ 
 
 
 Kyn:    Karl        Kona 
 
 
 Aldur:  _______________ 
 
 
 Hefurðu stundað tónlistarnám? :       Já       Nei             
 
 Hvernig nám, hvenær og hversu lengi? :    
      
 __________________________________________________________ 
 
 Spilar þú á hljóðfæri? :    Já      Nei  
 
 Hvaða hljóðfæri og hversu lengi hefur þú spilað á það? 
 
 __________________________________________________________ 
 
 Talar þú önnur tungumál ? :    Já       Nei 
 
 Hvaða tungumál, hversu lengi og hversu vel? 
 
 __________________________________________________________ 
 
 
 Hefur þú nokkurn tímann átt erfiðleika við að heyra?    Já    Nei 
  
 
 Lýstu ástæðunni:__________________________________________ 
 
 
 
 
 TAKK! 
 
 TSP: _________ 
 
 ABX: _________ 
 


