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Útdráttur 

 

Íslensk málhljóð samanstanda af samhljóðum og sérhljóðum. Sérhljóð skiptast í einhljóð og 

tvíhljóð, sem og löng og stutt sérhljóð. Formendur eru ákveðin tíðnisvið þar sem 

samhljómunar gætir. Formendur ákvarða hljómblæ sérhljóðsins og gera okkur kleift að heyra 

mun á þeim.  

Ásta Svavarsdóttir og félagar framkvæmdu rannsókn árið 1982 þar sem þau mældu 

meðaltíðni formenda íslenskra einhljóða eftir kyni. Niðurstöður þeirra gáfu til kynna að 

munur er á meðaltíðni formenda í löngum og stuttum einhljóðum og eins var kynjamunur til 

staðar.  

Þessi rannsókn var endurgerð á þeirri rannsókn, en gerðar voru umfram mælingar á 

formendum samanborið við rannsókn Ástu og félaga til að skoða hvort breytingar væru á 

mynstri hljóðrófs eftir staðsetningu innan formenda. Ásta og félagar mældu meðaltíðni í 

miðju sérhljóðanna en í þessari rannsókn voru einnig gerðar mælingar við 25% og 75% af 

lengd sérhljóðanna. Auk þess að hafa fleiri mælingar innan hvers formanda voru líka notuð 

mælitæki sem gerðu rannsóknaraðilum kleift að fá nákvæmari niðurstöður en þau mælitæki 

sem Ásta Svavarsdóttir og félagar  notuðu. Átta þátttakendur voru fengnir til að lesa upp 

orðalista sem innihélt öll einhljóðin í umhverfinu s_s(s)a. Niðurstöður sýndu fram á að 

meðallengd einhljóða eru ávallt um helmingi lengri fyrir langa sérhljóða en fyrir samsvarandi 

stutta.  Samkvæmt niðurstöðum má einnig álykta að meðaltíðni formenda fyrir konur sé ávallt 

hærri en meðaltíðni formenda fyrir karla.  Þessar niðurstöður samræmast að mestu leyti 

niðurstöðum Ástu Svavarsdóttur og félaga (1982).   

Tilgangur rannsóknarinnar var að lýsa formendum, kortleggja meðaltíðni formenda í 

íslenskum einhljóðum sem og meðallengd þeirra. Munurinn á stuttum og löngum einhljóðum 

var skoðaður sem og hvort kynjamunur væri til staðar. 
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Málhljóð  

Málhljóð falla í tvo flokka, annars vegar samhljóð og hins vegar sérhljóð. Munurinn á þessum 

hljóðum kemur fram við framburð. Við framburð samhljóða þá eru mikil þrengsl í munni eða 

hann alveg lokaður en við framburð sérhljóða þá er munnurinn yfirleitt alveg opinn þannig að 

loft á greiða leið frá lungum og út úr munni.   

Samhljóð flokkast ýmist eftir myndunarstað eða myndunarhætti. Myndunarstaður 

miðast við hvar í munnholinu lokunin verður, það er á hvaða stað mest sé þrengt að 

loftstraumnum. Misjafnt er eftir því hvar í munni þessi hljóð myndast, ýmist geta hljóð verið 

tvívaramælt, tannvaramælt, tannbergsmælt, framgómmælt, uppgómmælt eða raddbandamælt.  

Myndunarháttur samhljóða skiptir þeim í sex flokka, en þau eru lokhljóð, önghljóð, 

blísturshljóð,  nefhljóð, hliðarhljóð og sveifluhljóð (Jörgen Pind, 1997) (sjá töflu 1).  

 

Tafla 1. Myndunarstaðir og myndunarhættir íslenskra samhljóða, flokkuð eftir blæstri og 

röddun (Kristján Árnason, 2005).   

Myndunarháttur               Myndunarstaður   
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    /tannberg gómur gómur   
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       Óraddað 
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Íslensk sérhljóð 

Íslenska sérhljóðakerfið samanstendur af átta einhljóðum og fimm tvíhljóðum og hefur hvert 

sérhljóð bæði stutt og langt afbrigði (e. allophone). Munurinn á einhljóðum og tvíhljóðum er 

sá að tungan færist úr stað meðan á myndun tvíhljóðanna stendur. Lengdarreglan svokallaða 

er sú að ef eitt eða ekkert samhljóð fer á eftir sérhljóðinu er um langt sérhljóð að ræða, en ef 

tvö samhljóð fara á eftir sérhljóði er um stutt sérhljóð að ræða (Kristján Árnason, 2005). 

Annað sem hefur áhrif á lengd sérhljóða er munurinn á áherslu, hvort sérhljóðið ber  

aukaáherslu eða aðaláherslu í orði. Til dæmis er ekki óalgengt að miðsérhljóðið í orðum á 

borð við  klósettið eða hjólinu hætti til að vera veikara en önnur sérhljóð innan orðsins. Af 

þessu má áætla að lengd sérhljóða sé í beinu hlutfalli við áherslustyrkinn (Kristján Árnason, 

1983).  

Einhljóð eru þau sérhljóð sem breytast ekkert frá upphafi til enda og eru átta talsins, en 

þau eru: a, e, i, í, u, ú, o, ö. Tvíhljóð eru þau hljóð sem byrja sem eitt hljóð en breytast svo í 

annað hljóð, þau eru: au, á, ei, ó, æ (Jörgen Pind, 1997). Ennfremur hefur tvíhljóðum síðan 

verið skipt í tvo flokka, í-tvíhljóð annars vegar, en þau eru /eí/ [ei], /aí/ [ai] og /öí/ [öy] og ú-

tvíhljóð hins vegar, en þau eru /aú/ [au] og /oú/ [ou] (Kristján Árnason, 2005).  

Eflaust vefst það fyrir mörgum af hverju sé talað um tvíhljóðun sem eitthvað sérstakt 

fyrirbæri. Vitaskuld er þetta samband tveggja sérhljóða sem liggja hlið við hlið, en er þetta 

eitthvað öðruvísi en þegar tvö samhljóð liggja saman, eins og í orðinu stúlka?  Ástæðan er sú 

að í tvíhljóðun myndast eitt atkvæði þrátt fyrir að um tvö sérhljóð sé að ræða. Sem dæmi um 

þetta má nefna orðið leir en það hefur eitt atkvæði, enda er framburður orðsins ekki le.ir (hér 

táknar . atkvæðaskil). Þess vegna er venjan að setja eitt lengdarmerki á eftir tvíhljóði, rétt eins 

og um einhljóð væri að ræða (Kristján Árnason, 2005). Skilgreining á tvíhljóði gæti því 

hljómað á þann hátt sem Kristján Ár aso  (2005) setti f a : „Hefðbu di  ís e sk tvíh jóð e u 

sérhljóð þar sem tvö hljóðgildi sameinast undir einu atkvæði og að tvíhljóðin myndast af 

hljóðgildum se  þekkjast  íka se  ei h jóð.“ Þrátt fyrir að löng einhljóð hafi tilhneigingu til 

að tvíhljóðast, þá geta stutt tvíhljóð einnig einhljóðast við ákveðnar aðstæður og spila ýmsir 

þættir þar stórt hlutverk eins og talhraði og áhersla. Sérstaklega getur borið á þessu í hröðu og 

óformlegu tali (Kristján Árnason, 2005). 

 

Formendur sérhljóða 

Formendur eru ákveðin tíðnisvið sem fá að njóta sín eftir því hvernig tónn mótast af 

munnholinu. Út frá hljóðeðlisfræðilegu sjónarhorni eru formendur þau tíðnisvið sem magnast 

þegar sérhljóð eru mynduð og birtast sem þykkar, dökkar og láréttar línur í hljóðrófsriti  
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sérhljóðs. Ef litið er á formendur út frá hljóðmyndun þá endurspegla þeir samhljómunarsvið 

munnholsins (Pickett, 1985, Jörgen Pind, 1997 og Ladefoged 2012). Samband er talið vera á 

milli lengdar hljóðpípu og tíðninni sem það endurómar, þar sem stutt holrúm hefur háa tíðni 

og langt holrúm hefur lága tíðni (Kristján Árnason, 2005). Það sem hefur helst áhrif á 

formendur eru staða tungu og kringing vara, lögun munnhols er þar af leiðandi mismunandi 

eftir því hvaða sérhljóð á við hverju sinni og á það einnig við um formendur. Lengd 

hljóðpípunnar hefur einnig stóru hlutverki að gegna, þar sem formendur karla eru lægri en hjá 

konum og eins hafa konur lægri formendur en börn. Magnús Pétursson (1980) komst svo 

skemmtilega að orði við lýsingu á formendum: „Fo  e du  h jóðsins mynda hljóðróf 

viðkomandi hljóðs. Þeir hljóma ætíð samtímis og það er ólík innbyrðis afstaða þeirra, sem 

ge i  það að ve ku  að við sky ju  ó ík h jóð.“ Aðeins tveir lægstu formendurnir F1 og F2 

eru mikilvægir til að skynja ákveðið sérhljóð, einungis er talin þörf á þriðja formendanum F3 

ef greina þarf frammælt sérhljóð. 

Formendur eru sveifla loftsúlunnar í hljómholunum fyrir ofan raddböndin. Fyrsti 

formandinn, sem er lægstur, svarar til sveiflu allrar loftsúlunnar, annar formandi tekur mið af 

því að loftsúlunni hafi verið skipt í tvennt, eins með þriðja formandi, að honum hafi verið 

skipt í þrennt og svo framvegis og síðan að hver hluti sveiflist út af fyrir sig. Þannig að í 

rauninni mætti áætla að formendur væru óendanlegir, en í raun eru það bara fyrstu tveir sem 

skipta mestu máli. Sér í lagi þar sem sveiflan er ávallt minni og minni eftir því sem ofar 

dregur í tíðniskalanum, þó getur það verið breytilegt eftir því hvaða sérhljóð á við hverju sinni 

(sjá myndir 1 og 2) (Magnús Pétursson, 1980).   

 

Mynd 1. Hljóðrófsrit o ðsi s „SASA“. Fo  e du  i  F1 og F2 eru mjög greinilegir og nálægt hvor öðrum, F3 er 

töluvert daufari og ofar á hljóðrófsritinu. 
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Mynd 2. Hljóðrófsmynd o ðsi s „SÍSA“. Fo  e du  i  F1, F2 og F3 sjást mjög vel og má glögglega sjá hvað F2 

liggur þétt upp að F3 og  u  ofa  á h jóð ófs iti u e  hjá o ði u „SASA“.  

 

Þegar stutt og löng sérhljóð eru borin saman sést að stuttu sérhljóðin eru yfirleitt með 

hærri F1 og lægri F2 en samsvarandi löng sérhljóð. Þar sem stutt sérhljóð myndast nær miðju 

munnholsins og eru að mestu leyti opnari en löng sérhljóð verður það til þess að F2 er lægri 

fyrir stuttu sérhljóðin vegna þess að sá formandi ákvarðast yfirleitt af tunguhæð. Fyrsti 

formandi veltur yfirleitt af kjálkaopnu eða fjarlægðinni á milli efri og neðri framtannanna, og 

þar sem stuttu sérhljóðin berast yfirleitt fram með meiri kjálkaopnu heldur en löngu 

sérhljóðin, er F1 oftast  örlítið hærri fyrir stuttu sérhljóðin. Við samanburð á formendatíðni 

sama sérhljóðs eftir því hvaða samhljóð fylgir í kjölfar sérhljóðs, kemur í ljós að samhljóð 

hefur áhrif á formendatíðni sérhljóðsins. Sem dæmi mætti nefna þá hafa tannbergshljóð [t t:] 

yfirleitt þau áhrif að hækka formendatíðnina samanborið við varalokhljóð [p p:]. Þetta má 

útskýra á þann veg að varahljóð myndast óháð tungustöðu, en tannbergshljóð myndast með 

hárri tungustöðu sem verður til þess að formendatíðni sérhljóðsins hækkar (Magnús 

Pétursson, 1980).  

Ef tíðni formenda sérhljóða er mjög há (mæld í Hz) er það merki um að hljóðorkan sé 

mikil á hærri sviðum hljóðrófs og þá er talað um að sérhljóðið sé bjart (e. acute), séu 

formendurnir hins vegar mjög lágir í Hz er það merki um mikla hljóðorku á lægri sviðum 

hljóðrófs og er þá talað um að sérhljóðið sé dimmt (e. grave). Ef hljóðorkan dreifist vítt um 

hljóðrófið vegna þess hve langt er á milli formenda sérhljóðs, er talað um að sérhljóðið sé 

dreift (e. diffuse) en sé stutt á milli formendanna er það merki þess að hljóðorkan sé þjöppuð 
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saman á þröngu tíðnisviði og er þá talað um að sérhljóðið sé þétt (e. compact) (Kristján 

Árnason, 2005).  

Formendahreyfingar (e. spectral changes) hafa vakið mikinn áhuga undanfarið hjá 

rannsakendum. Varakringing getur til dæmis haft áhrif á lit hljóða og gert þau dimmari, en 

með því að stækka munnholið og þrýsta tungunni niður en jafnframt halda varastöðunni 

óbreyttri, næst dimmara sérhljóð. Ef hins vegar varirnar eru hafðar gleiðar og munnholið því 

töluvert opnara næst hljóð sem er tiltölulega bjart (Kristján Árnason, 2005). 

Adank og fleiri (2004 samkvæmt Sigrún Gunnarsdóttir, 2012) gerðu rannsókn á 

hollenskum sérhljóðum þar sem formendatíðni var mæld með reglulegu millibili á níu stöðum 

í hverju sérhljóði fyrir sig.  Það er gert til þess að fá sem nákvæmustu mynd af því hversu 

mikið eða lítið formendur hreyfast. Séu formendahreyfingar miklar innan sérhljóðs gæti það 

táknað tvíhljóðun eða að um sammyndun (e. coarticulation) sé að ræða þannig að formendur 

sérhljóðsins sveigjast út af áhrifum af nærliggjandi samhljóðum.  

 

Hljóðlengd sérhljóða 

Einn helsti greinarmunur í íslensku máli er hljóðlengd þar sem sérhljóð eru bæði löng og stutt. 

Þá hefur lengi verið vitað að hljóðlengd er engan veginn algild stærð og þykir nokkuð augljóst 

að margt geti spilað þar inn í, eins og talhraði. Eftir því sem talhraðinn er meiri, því meira 

styttast hljóðin, þetta kemur fram í rannsókn sem Jörgen Pind (1982 samkvæmt Jörgen Pind, 

1993) framkvæmdi árið 1982. Í þeirri rannsókn voru gerðar lengdarmælingar hljóða í 

áhersluatkvæðum í orðunum: bak, baka, bagg, bagga, bakaði og baggaði, sem og í orðum með 

aðblæstri bakk, bakka og bakkaði. Könnuð voru áhrif atkvæðafjölda í orði á hljóðlengd auk 

áhrifa talhraða þar sem orðin voru ýmist lesin sem stök eða þá í setningu, auk þess sem 

setningarnar voru lesnar bæði hratt og hægt.  Stuðst var við tvær frumbreytur, en þær voru 

atkvæðafjöldi í orði og talhraði. Alls tóku fjórir málhafar þátt í rannsókninni og lásu þeir orðin 

nokkrum sinnum, því næst voru tekin fimm dæmi um hvert orð hjá hverjum þátttakanda og 

þau mæld.  Samtals voru þetta því 540 orð (4 þátttakendur x 3 atkvæðisgerðir (V:C, VC:, 

VhC) x 3 ólík umhverfi x 3 orðgerðir x 5 dæmi um hvert orð). Eftir að hafa fært upptökurnar 

á tölvuform var lengd hljóðanna mæld af hljóðbylgjuritum, þrátt fyrir vandkvæði oft á tíðum 

við að afmarka einstök hljóð af mikilli nákvæmni á slíkum ritum (Lisker 1974; Repp 1981 

samkvæmt Jörgen Pind, 1993). Hér voru sérhljóðin látin jafngilda raddaða hluta 

atkvæðarímsins en samhljóðið lokuninni. Niðurstöður sýndu fram á að lengd hljóða er 

töluvert breytileg og eins er hún háð atkvæðafjölda í orði sem og talhraða. Meðallengd löngu 

sérhljóðanna var 161 ms og stuttu 105 ms. Það er hins vegar engin ákveðin hljóðlengd sem 
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dregur mörkin, það er hvenær hljóð telst vera langt eða stutt. Niðurstöður sýndu einnig fram á 

að talhraði getur haft töluverð áhrif á lengd sérhljóða og því getur myndast skörun á milli 

langra og stuttra sérhljóða við mælingu á lengd þeirra. Eins sýndi rannsóknin fram á að lengd 

hljóða er afar breytileg og algjörlega háð umhverfi málhljóðanna. Rannsóknin sýndi þó einnig 

hlutfall sérhljóðs af rímlengd, V/(V+C), helst nokkuð stöðugt þrátt fyrir breytileika talhraða. 

  

Hljóðmyndun 

Ótal mörg líffæri og líkamshlutar koma við sögu í hljóðmyndun og teljast þar af leiðandi til 

talfæra í víðasta skilningi, má þar nefna maga- og brjóstholsvöðva, þindina, lungun, barkann, 

barkakýlið, raddböndin, kokið, gómfilluna, nefholið, efri og neðri kjálka, góminn, tannbergið, 

tennurnar, tunguna og varirnar. Við útöndun þrýstist loftið úr lungunum vegna þrýstings frá 

brjósthols- og magavöðvum, loftið berst því næst upp barkann, gegnum barkakýlið og síðan út 

úr líkamanum, ýmist um munn eða nef. Það veltur síðan á hversu mikill krafturinn er í 

útönduninni hve mikill styrkur málhljóðanna er. Þegar við öndum venjulega kemst loftið 

yfirleitt hindrunarlaust út. Ef við ætlum hins vegar að búa til málhljóð þá vandast málið aðeins 

því á einhverjum stað, stundum í barkakýlinu eða á öðrum stað í munnholinu, þarf að þrengja 

að loftstrauminum á leiðinni út úr okkur, til að rétt málhljóð nái að myndast (Eiríkur 

Rögnvaldsson, 1990).  

Inni í barkakýlinu liggja tvær himnur meðfram hliðarveggjum barkakýlisins og eru það 

raddböndin. Þegar við öndum eðlilega frá okkur þá glennast raddböndin í sundur og þannig á 

loftið síðan greiða leið um raddglufuna sem liggur á milli raddbandanna. Við myndun flestra 

málhljóða er raddglufan opin þannig að loftið streymir hindrunarlaust í gegnum barkakýlið. 

Þannig hljóð kallast órödduð málhljóð, vegna þess að engin sveifla á sér stað í raddböndunum 

við myndun þeirra. Hins vegar ef hljóð eru rödduð má finna titring í barkakýlinu við myndun 

hljóðsins, þetta á við um flest sérhljóð (Eiríkur Rögnvaldsson, 1990). Sem dæmi um rödduð 

hljóð sem öll verða til við titring raddbanda má nefna `a´, `n´ og `r´ en þó eru þau hvert öðru 

ólík og hafa þau öll mismunandi hlutverkum að gegna. 

Titringur raddbandanna veltur á þremur breytilegum atriðum á milli manna, en þau eru 

lengd raddbanda, massi þeirra (það er að segja hversu efnismikil þau eru) og loks hversu 

strengd raddböndin eru.  Lengd og massi raddbanda er óbreytanlegur hjá hverjum einstakling 

fyrir sig eftir að þeir hafa náð fullum þroska. Sem dæmi má nefna að barkakýli karlmanna er 

töluvert stærra en hjá konum og því eru raddböndin hjá körlum lengri og efnismeiri sem gerir 

það að verkum að sveiflur raddbanda þeirra eru mun hægari en hjá konum. Strengleika 



  

12 

raddbandanna er hins vegar hægt að breyta og er sá hæfileiki afar nauðsynlegur að búa yfir til 

dæmis í leik og söng og þess háttar (Eiríkur Rögnvaldsson, 1990). 

Þar sem neðri kjálkinn er mjög hreyfanlegur þá veltur það alveg á því hversu mikil eða 

lítil kjálkaopnunin er, hvaða áhrif það mun hafa á stærð munnholsins. Eins er tungan líka 

mjög hreyfanleg og spilar því staða hennar stórt hlutverk þegar kemur að myndun flestra 

málhljóða. Staða vara hefur mikil áhrif á hljóðmyndun, hægt er að loka fyrir loftstraum eða 

þrengja að honum með vörunum, eins er hægt að setja stút á varirnar og breyta þannig 

formendum hljóðanna sem myndast (Eiríkur Rögnvaldsson, 1990).    

Sérhljóð skiptast í nálæg, miðlæg og fjarlæg og eru hljóðin ýmist frammælt eða 

uppmælt en það veltur á því hvar í munnholinu tungan nálgast önnur talfæri mest. Því næst 

flokkast sérhljóð eftir tungustöðu, opnustigi og kringingu. Þegar talað er um tungustöðu er átt 

við hvar og hvernig tungan liggur í munni við myndun sérhljóðans. Opnustigið segir til um 

hversu nálægt gómnum tungan liggur við myndun sérhljóða og kringingin vísar til þess að 

settu  e  „stútu “ á va i  a  við  y du  h jóðsi s (Jö ge  Pi d, 1997). 

Sérhljóð eru hvert öðru ólík og hefur það mikið að gera með stöðu tungu og vara. Þetta 

stafar af því að tungan og varirnar sjá um að þrengja fyrir farveg loftsins.  Eftir því sem meira 

er þrengt fyrir farveg hljóðbylgjunnar þeim meira hækkar tíðni hennar og þannig mótar 

tungan og varirnar hljóðbylgjuna í mismunandi sérhljóð. Þegar hljóðbylgjan á leið í gegnum 

munninn getur tungan þrengt að farvegi hennar ýmist seint eða snemma í ferlinu, allt fer það 

eftir hvaða sérhljóða er verið að mynda. Þannig er gerð grein á milli frammæltra og 

uppmæltra sérhljóða. Í f a  æ ta f okk u  e  að fi  a /i/, /I/, /ε/ og /æ/ þa  se  tu ga  e  

svo framarlega í myndun þeirra. Í uppmælta flokknum, hins vegar er að finna /a/, / ℧/ og /u/ 

þar sem tungan liggur mjög aftarlega við myndun þeirra. Þessir flokkar skiptast síðan enn 

frekar niður eftir hæð tungunnar þar sem hún er nálæg í sérhljóðanum /i/ , miðlæg í 

sé h jóða u  /I/ og  fja  æg í sé h jóða u  /ε/ og /æ/. Uppmæltu sérhljóðarnir flokkast síðan í 

/a/ sem er fjarlægur uppmæltur sérhljóði; /℧/ en hann er miðlægur uppmæltur sérhljóði; og 

loks /u/ sem er nálægur uppmæltur sérhljóði (sjá töflu 2) (Ladefoged og Disner, 2012). 

 

 

 

 

  



  

13 

Tafla 2. Íslensk einhljóð, flokkuð eftir fjarlægð, myndunarstað og kringingu. Auk hefðbundins 

ritháttar má einnig sjá hljóðritun hljóðanna innan hornklofa (Kristján Árnason, 2005). 

 

            Frammælt          Uppmælt 

  ókringd kringd ókringd kringd 

Nálægt í,ý [Í] 

  

ú [u] 

Hálfnálægt i,y [I] u [Y] 

  
Hálffjarlægt e [ε] ö [æ] 

 

o [ɔ] 

Fjarlægt     a [a]   

 

 

Tungan er afar mikilvæg þegar kemur að málhljóðum. Hún er vöðvinn sem er fastur 

við kjálkana og höfuðkúpuna en aðalvöðvinn sem stjórnar tungunni er höku- og tunguvöðvinn 

og togar hann í rætur tungunnar í átt að kjálkabeininu.  Fremri hluti tungunnar beinist upp og í 

áttina að kjálkabeininu í hvert sinn sem þessi aðalvöðvi togar í tunguna. Það er síðan annar 

vöðvi sem hefur það hlutverk að toga tunguna aftur niður og tilbaka og nefnist sá vöðvi stíls- 

og tunguvöðvi. Ótal fleiri vöðvar vinna saman við það að hreyfa tunguna og eflaust skiptir 

ekki höfuðmáli hvað hver er og einn vöðvi gerir nákvæmlega, heldur ætti frekar að beina 

sjónum sínum að stöðu tungunnar þegar hljóðbylgjan fer í gegnum munninn. Hringvöðvi 

munnsins er síðan aðalvöðvinn sem sér um að stýra vörunum, en kjálkinn kemur einnig 

sterkur inn þegar kemur að því að móta varirnar (Ladefoged og Disner, 2012). 

  

Hljóðmyndunarkenningin 

Hljóðmyndunarkenningin (e. acoustic theory of speech production) gengur út á að við 

myndun allra málhljóða séu einungis tveir sameiginlegir meginþættir, þeir eru hljóðgjafi og 

samhljómur. Hljóðgjafinn er annað hvort sveiflukenndar bylgjur eða suðhljóð, en þegar 

málhljóð myndast þá sveiflast raddböndin til og bylgjur myndast. Suðhljóð hins vegar verður 

til þegar loft verður fyrir mótstöðu í þrengslum í munni. Samhljómur verður til þar sem mótun 

málhljóða er breytileg vegna ólíkrar legu talfæranna. Því er talið að talfærin virki sem síur á 

raddhljóðin (Jörgen Pind, 1997). 

 

Sérhljóðar mismunandi tungumála 

Þegar spurt er hversu margir sérhljóðar eru til í heiminum þá fylgja þeirri spurningu oftar en 

ekki ákveðin vandkvæði þar sem mörkin eru mjög óljós. Segja má að munur á sérhljóðum á 

milli tungumála sé eins og dagur og nótt, þar sem sum tungumál notast einungis við þrjá 
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sérhljóða á meðan önnur tungumál nota allt að 22 sérhljóða. Þau tungumál sem styðjast 

einungis við þrjá sérhljóða eru oftast með /i/, /a/ og /u/. Ástæðan fyrir því er líklegast sú að 

þau eru lengst frá hvert öðru í sérhljóðarúminu (Ladefoged og Disner, 2012). Diane Kewley-

Port á nokkrar rannsóknir að baki sem sýna fram á að hlustendur eru færir um að greina 

sérhljóð með einungis 12 Hz mun. Að sama skapi geta hlustendur greint á milli 40 

mismunandi hæða tungunnar sem bendir til þess að það eru 40 mismunandi stig af fyrsta 

formanda sem unnt er að greina (Ladefoged og Disner, 2012). 

Fjölmörg tungumál búa yfir oddatölufjölda sérhljóða, ástæðan fyrir því er sennilega sú 

að sérhljóðarúmið er þríkanta, ef svo má að orði komast, en flókið samspil tungu og vara gæti 

verið ástæðan fyrir því og þess vegna sé dreifing sérhljóða ekki jöfn. Mun fleiri sérhljóð eru 

vinstra megin, eins og /i/ og /e/ en hægra megin, en þar eru sérhljóðar á borð við /u/ og /o/. 

Eflaust þætti mörgum áhugaverð sú tilviljun að vinsældir sérhljóða þeirra tungumála sem búa 

yfir fimm sérhljóðum eru í réttri röð við stafrófið /a,e,i,o og u/ þar sem /a/ er algengast og /u/ 

óalgengast (Ladefoged og Disner, 2012). Það sem einkennir flest tungumál heimsins, þá sér í 

lagi ensku, er að frammælt sérhljóð verða til með ókringdum vörum en aftari sérhljóðin með 

kringdum vörum og eftir því sem tungan færist ofar í munninum þeim meira eykst kringingin. 

Því meira sem varirnar kringjast þá lækkar alltaf tíðni fyrstu þriggja formenda sérhljóðsins. Þó 

fer það eftir því hvaða sérhljóð á við hverju sinni. Formendur lækka þó ekki jafn mikið óháð 

sérhljóða, sem dæmi má nefna að kringingin hefur lítil sem engin áhrif á F1 og F2 sérhljóðanna 

/i/ og /y/, en kringingin hefur þó þau áhrif að lækka tíðni /y/ talsvert meira en hjá /i/ 

(Ladefoged og Disner, 2012). 

 

Rannsókn Peterson og Barney (1952) 

Peterson og Barney (1952) framkvæmdu rannsókn á tíðnidreifingu formenda í 10 amerísk – 

enskum sérhljóðum.  Hljóðhafar voru 76 í heildina, 33 karlar, 28 konur og 15 börn. Hver og 

einn hljóðhafi fékk lista af orðum (listi 1) sem hann átti að lesa upphátt.  Lesturinn var tekinn 

upp með segulbandstæki.  Orðin voru öll af gerðinni hVd þar sem V stendur fyrir sérhljóða 

(vowel).  Tegundir orða voru: heed, hid, head, had, hod, hawed, hood, who´d, hud og heard.  

Hver listi innihélt orð sem komu fyrir í handahófskenndri röð en það var gert svo 

þjálfunaráhrif ættu sér ekki stað. Hver hljóðhafi tók upp tvo lista sem innihéldu báðir 10 orð, í 

heildina voru þetta 1520 orð sem voru tekin upp.  Hlustendur voru 70 í heildina, konur og 

karlar en engin börn.  32 af hlustendahópnum voru einnig í hóp hljóðhafa.  Hlustendur 

hlustuðu á upptökuna með lista 1 frá hljóðhöfunum.  Þeir voru beðnir um að skrifa niður þau 

orð sem þeir heyrðu og mynduðu þannig lista 2. Þegar listar 1 og 2 voru bornir saman kom 
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stundum fram munur milli lista hljóðhafa annars vegar og hins vegar lista hlustenda.  Í stað 

þess að spila lista 1 aftur fyrir hlustendur var spilaður fyrir þá listi 3.  Listi 3 var upptaka af 

orðum hljóðhafa eftir að upptakan fór í gegnum hljóðmælingartæki (e. acoustic measuring 

device) og afköstin flokkuð miðað við formendur hljóðanna. Listarnir voru nokkurn veginn 

sambærilegir en það fór allt eftir hlustendum, hljóðhöfum og mælitækinu.  Peterson og 

Barney mældu tíðni formenda en komust að því að það er misjafnlega auðvelt eftir 

sérhljóðum.  Ef grunntíðni formenda (e. fundamental frequency) er há eru formendur illa 

greinanlegir. Út frá þessum niðurstöðum er hægt að skýra mismun hlustenda í flokkun 

sérhljóða og mismun í formendatíðni á milli sérhljóða.  Dreifing mæligilda var veruleg á milli 

mismunandi hljóðhafa og mikil skörun milli ólíkra formenda. Gögnin sýndu að dreifing 

mæligildanna í formanda eitt og formanda tvö er samfelld og fer frá hljóði til hljóðs;  þessi 

dreifing stendur fyrir mismun hljóðhafa (það er, hvernig þeir gefa frá sér hljóð á mismunandi 

hátt).  Mikil munur er á milli karla, kvenna og barna. Út frá niðurstöðum má áætla að tíðni 

formenda barna séu hálfri áttund hærri en tíðni karla og tíðni formenda hjá konum var 20% 

hærri en hjá körlum. Meginniðurstaða Peterson og Barney var sú að mikil dreifni er í 

formendamælingum milli einstaklinga.   

 

Rannsókn Ástu Svavarsdóttur og félaga (1982) 

Ásta Svavarsdóttir, Halldór Ármann Sigurðsson, Sigurður Jónsson og Sigurður Konráðsson 

(1982) framkvæmdu rannsókn á meðaltíðni og tíðnidreifingu 8 einhljóða í íslensku. Einhljóð 

eru ýmist löng eða stutt og því eru þau alls 16 talsins. Hvert hljóð var mælt þrisvar sinnum hjá 

hverjum og einum þátttakanda en þátttakendur voru átta í heildina, fjórir karlar og fjórar 

konur, allt háskólanemar. Þannig fengu Ásta og félagar 24 mælingar fyrir hvert hljóð (3 

mælingar x8 þátttakendur) og 384 mælingar í heildina (3 mælingar x 8 þátttakendur x 16 

hljóð).  Þau ákváðu að mæla hljóð af gerðinni s_s(s)a þar sem _ stendur fyrir sérhljóða, það er 

að segja, hvert hljóð var mælt eins og það er borið fram á milli tveggja s-a í tvíkvæðum orðum 

sem enda á –a. Þessi gerð var notuð vegna þess að samhljóðið /s/ hefur einna minnst áhrif á 

formendur grannsérhljóða (Pickett, 1980 samkvæmt Ástu Svavarsdóttur og félögum, 1982). 

Þau bjuggu til lestrarseðla með þremur tvíkvæðu  „o ðu “  á hve ju  seð i, hver þátttakandi 

fékk 24 seðla alls. Hvert sérhljóðanna kom fyrir þrisvar sinnum í tilviljunarröð í fyrsta eða 

öðru sæti á seðlunum.  Þriðja orðið á seðlunum var ekki mælt þar sem hljómfall þátttakanda 

hnígur í lok lestrar.  Þátttakendur lásu hvern seðil tvisvar með eðlilegum framburði og hraða 

og lesturinn tekinn upp (sjá töflu 3). 
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Tafla 3.  Meðaltíðni formenda fyrir hvert einhljóð, annars vegar fyrir karla og hins vegar fyrir 

konur. Gögn frá Ástu Svavarsdóttir o.fl. 1982.   

  Karlar    Konur  

        

Sérhljóð

ð 

F1 F2 F3  F1 F2 F3 

í: 275 2229 2788  304 2613 3042 

í 313 2125 2704  325 2450 2942 

i: 363 2125 2704  325 2450 2942 

i 417 1908 2588  546 2096 2825 

e: 471 1813 2692  617 2075 2800 

e 508 1588 2542  633 1825 2767 

a: 696 1246 2429  783 1517 2663 

a 663 1283 2479  729 1533 2675 

ö: 479 1367 2350  575 1646 2675 

ö 521 1325 2429  621 1546 2658 

u: 392 1533 2208  533 1888 2642 

u 417 1496 2325  550 1838 2658 

o: 463 854 2206  554 958 2618 

o 546 1071 2328  613 1229 2614 

ú: 354 738 2533  504 792 2588 

ú 375 850 2367  538 942 2644 

 

Út frá niðurstöðum má álykta að munur sé á meðaltíðni formenda í löngum og stuttum 

einhljóðum og munur sé á meðaltíðni formenda hjá körlum og konum.  Í öllum einhljóðunum 

nema /a/ er meðaltíðni F1 ávallt hærri í stuttu afbrigði en í samsvarandi löngu.  Í uppmæltu 

einhljóðunum er meðaltíðni F2 alltaf hærri í stuttu afbrigði en í löngu en í frammæltu 

einhljóðunum er þetta öfugt. Þar sem meðaltíðni F1 og/eða F2 er hærri eða lægri í stuttu 

afbrigði en löngu hjá körlum er munurinn samsvarandi hjá konum.  Konur voru með hærri 

meðaltíðni fyrir F1, F2 og F3 heldur en karlar.  F1 var 23% hærri hjá konum en körlum, F2 

16%, F3 10% og að meðaltali voru fyrstu þrír formendurnir 16% hærri hjá konum en körlum.  

Munur á meðaltíðni F1 hjá körlum og konum er minnstur í /í/ eða 4% í stuttu og 10% í löngu 

afbrigði en mestur í /ú/ eða 44% í stuttu og 42% í löngu afbrigði og /i/ eða 31% í stuttu og 

44% í löngu afbrigði.  Það var mikil tíðnidreifing í gögnunum og mikil skörun milli 

mismunandi einhljóða.   
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Rannsóknir Söru Garnes (1973; 1974) og Magnúsar Pétursonar (1974) 

Sara Garnes rannsakaði 13 íslenska sérhljóða, bæði einhljóð og tvíhljóð.  Hún mældi tíðni 

þriggja fyrstu formendanna og lengd með einum hljóðhafa.  Niðurstöður úr mælingum eru 

sambærilegar við niðurstöður Ástu Svavarsdóttur og félaga (1982).  Sara hafði áður mælt tíðni 

formenda í íslenskum sérhljóðum og gefið út niðurstöður sínar 1973.  Í grein Magnúsar 

Péturssonar (1980) birtir hann niðurstöður úr rannsókn sinni á meðaltíðni formenda til 

samanburðar við aðrar sambærilegar rannsóknir.  

Formendur /i/ og /ú/ vöktu sérstaka athygli í rannsóknum Söru Garnes því mælingar á 

F1 eru lægri en mælingar annarra einhljóða.  Mælingar á F2 fyrir /i/ eru með hæstu tíðnina 

miðað við önnur einhljóð og mælingar á F2 fyrir /ú/ eru með lægstu tíðnina miðað við önnur 

einhljóð því má segja að mælingar á /i/ og /ú/ séu jaðarmælingar (e. peripheral). Einnig vakti 

einhljóðið /a/ athygli því í mælingum á  F1 er tíðnin hærri fyrir langa afbrigðið miðað við það 

stutta.  Þetta mynstur er ólíkt því sem sést hjá öðrum einhljóðum.   Sara vakti einnig athygli á 

/e/, /ö/ og /o/ því löngu afbrigðin hafa lægri F1 gildi en stuttu. Því má álykta út frá tíðni 

formenda að stefna hljóðsins sé í átt að einkennum stutta afbrigðisins.  Sara taldi að partur af 

löngu afbrigðunum væru búin að ná hámarkstíðni og séu því að stefna að einkennum stutta 

afbrigðisins.  Það var ekki mikill munur á mælingum  F2 og F3.  Út frá niðurstöðum Söru má 

því álykta að löng og stutt afbrigði sérhljóða sem hafa mæligildi á jaðrinum hafi svipuð 

einkenni (fyrir utan /ú/).  Þau mynda dæmigerðar niðurstöður fyrir tíðnidreifingu þar sem 

sérhljóðin mynda ávallt þríhyrning séu þau sett fram myndrænt þar sem gildi F1 raðast á x-ás 

og gildi F2 á y-ás.  Sérhljóðin /i/ og /u/ hafa einnig svipuð einkenni fyrir bæði stutt og löng 

afbrigði. Aðrir sérhljóðar vöktu ekki jafn mikla athygli og falla ekki jafn vel að 

tíðnidreifingunni þó þau falli innan eðlilegs mynstur.   

Líkt og í rannsókn Söru Garnes var Magnús Pétursson að rannsaka tíðni þriggja fyrstu 

formendanna fyrir íslensk einhljóð.  Magnús valdi orð af gerðinni V:CV (langt sérhljóð og 

stutt samhljóð) og VC:V (stutt sérhljóð og langt samhljóð).  C stendur fyrir lokhljóðin [ p t k ] 

(stafsetning, -p- , - t- , -k-) og C: fyrir samsvarandi löng hljóð  (-bb- , -dd- , -gg- ).  Einhljóðin 

voru átta talsins [ i I e Y ö u o a] og komu öll fyrir í löngu og stuttu afbrigði.  Einhljóðin voru 

öll í áhersluatkvæði orðsins og áherslulausri bakstöðu en þetta skapaði ákveðið vandamál því 

[ e o ö ] koma ekki fyrir áherslulaus í lok orðs í íslensku.  Hljóðhafar höfðu því tilhneigingu til 

að færa áhersluna yfir á seinasta atkvæði orðsins þegar sérhljóðin voru í bakstöðu.  

Vandamálið var leyst með því að biðja hljóðhafa um að endurtaka lestur orðanna og þeir 

beðnir um að hafa áhersluna alltaf á fyrsta atkvæði.  Orðin voru í heildina 276 og hljóðhafar 



  

18 

fjórir.  Þeir lásu listann í upptökuherbergi hljóðfræðistofnunar Háskólans í Hamborg í júlí árið 

1975.  Allir hljóðhafar höfðu hreinan sunnlenskan framburð (linmæli) og voru allir blindir á 

tilgang rannsóknarinnar.  Út frá rannsóknarniðurstöðum má álykta að stuttu sérhljóðin hafi 

yfirleitt hærri F1 og lægri F2 en samsvarandi löng hljóð. Munurinn á meðaltíðni formenda felst 

í því að stuttu afbrigðin eru miðlægari en löngu afbrigðin eða eins og Ásta Svavarsdóttir og 

félagar orðuðu það í  a  sók  si  i f á 1982  „Stuttu hljóðin leita nær miðju hins tvívíða, 

h jóðeð is ega p a s“.  Í  okao ðu  Mag úsa  (1980)  ef i  ha   að það sé  jög e fitt að 

ákveða þá þætti sem hafa mælanleg áhrif því möguleikarnir séu oftast fleiri en einn og 

samtvinnaðir eða óaðskiljanlegir.  Hann einfaldaði rannsóknina með því að nota gerviorð (þó 

sum séu til í íslensku máli) en honum fannst mikilvægt að gera hliðstæðar rannsóknir með 

raunverulegum orðum.  

 

Talskynjun 

Breytingar á hljóðrófi (kallað VISC, Vowel Inherent Spectral Change) skipar stórt hlutverk í 

skynjun sérhljóða.  Áður fyrr var talið að til þess að bera rétt kennsl á sérhljóða þyrfti allar 

upplýsingar úr hljóðrófi.  Þetta sjónarhorn hafði áhrif á rannsóknir um sérhljóðakennsl í mörg 

ár en hugmyndin vísaði til þess að næstum því allar upplýsingar um sérhljóðið þyrftu að vera 

til staðar til þess að hlustandi gæti borið kennsl á það.  Ýmis nýlegri gögn benda til þess að sú 

ályktun sé aftur á móti röng, allavega hvað varðar enska sérhljóða.  Enskir sérhljóðar sýna 

miklar breytingar á hljóðrófi innan sérhljóðsins. Samkvæmt rannsóknum eru sérhljóð 

aðskildin af meiri nákvæmni þegar tekið er mið af líkönum (e. models) sem gera ráð fyrir 

formendabreytingum heldur en annars konar líkönum sem gera ráð fyrir stöðugu ástandi 

formenda (e. steady state).  Út frá niðurstöðum talskynjunarrannsókna má álykta að hægt sé 

að fjarlægja stöðuga ástandið án þess að það hafi mikil áhrif á kennsl sérhljóða.  Þegar eðlilegt 

tal á sér stað eða tal úr talgervli (e. synthetic) er það illa auðkennanlegt ef það eru litlar 

breytingar í mynstri hljóðrófsins.   

Hillenbrand og félagar (1995 samkvæmt Hillenbrand, 2013) framkvæmdu rannsókn á 

sérhljóðakennslum.  Þátttakendur voru 45 karlar, 48 konur og 46 börn og verkefni þeirra var 

að flokka sérhljóða. Sérhljóðinu var skipt í þrjú sýnishorn (e. samples), fyrsta dæmið var í 

byrjun hljóðs, annað í miðju hljóðsins og það þriðja í enda hljóðsins. Af niðurstöðum þeirra 

má álykta að frammistaða þátttakanda í sérhljóðakennslum er betri ef þau fá tvö sýnishorn í 

stað eins, en frammistaða breytist aftur á móti lítillega ef þau eru þrjú.  Þriðja sýnishornið 

virðist skipta litlu máli en upplýsingar um auðkenni sérhljóða má helst finna í byrjun og enda 

hljóðsins. Hillenbrand og félagar framkvæmdu aðra rannsókn árið 2001.  Þar voru 
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þátttakendur beðnir um að bera kennsl á sérhljóða nema í þetta sinn fengu þeir að heyra 

sérhljóðana í mismunandi samhengi (e. context). Af þeim niðurstöðum má álykta að umhverfi 

þátttakanda virðist ekki skipta máli, sérhljóðar voru nánast alltaf auðkenndir rétt.  Hillenbrand 

og Houde létu ekki þar við sitja og framkvæmdu aðra rannsókn árið 2003 (samkvæmt 

Hillenbrand, 2013).  Í þeirri rannsókn tóku þeir þrjár sneiðingar (e. slice) af hljóðrófi 

sérhljóða.  Frammistaða þátttakanda var 75,5%-80,4% þegar þeir heyrðu eina sneiðingu (e. 

single slice) og fór upp í 90,6% þegar þeir heyrðu tvær.  Þegar þeir heyrðu þrjár sneiðingar 

varð nánast engin framför á sérhljóðakennslum. Eins og áður hefur komið fram hjá 

Hillenbrand virðast upplýsingar í byrjun og enda sérhljóðs skipta mestu máli.  Þetta er þó 

töluverð einföldun því skynjun hlustenda á töluðu máli er allt öðruvísi í flóknari 

hljóðumhverfi sem inniheldur meiri hljóðáreiti.  Jenkins og félagar (samkvæmt Hillenbrand 

og félögunum, 2013) framkvæmdu rannsókn með hljóðmiðjuþögn (e. silent-center study).  

Fyrir stutta sérhljóða fjarlægðu þau 50% af miðju sérhljóðsins en fyrir langa sérhljóða 

fjarlægðu þau 65%. Út frá niðurstöðum rannsóknarinnar má álykta að þrátt fyrir að miðja 

sérhljóðs sé fjarlægð virðist það ekki hafa mikil áhrif á sérhljóðakennsl.  Fairbanks og Grubb 

(samkvæmt Hillenbrand, 2013) framkvæmdu hljóðfræðirannsókn árið 1961 þar sem þeir 

fengu fólk til að lesa sérhljóða og tóku lesturinn upp.  Hver og einn hljóðhafi þurfti að lesa 

hvern sérhljóða tvisvar sinnum. Eftir það tóku Fairbanks og Grubb 300 ms brot úr 

sérhljóðunum og stúdentar úr heyrnar- og hljóðfræðum voru fengnir til að bera kennsl á 

sérhljóðin.  Árangur í sérhljóðakennslunum var einungis 74% en niðurstöður voru misjafnar 

eftir sérhljóðum.  Breytingar í hljóðrófi og lengd sérhljóða eru talin vera vísbendi hlustenda.  

Hillenbrand og Nearey (samkvæmt Hillenbrand, 2013) framkvæmdu rannsókn 1999 þar sem 

þeir könnuðu sérhljóðakennsl. Samkvæmt niðurstöðum þeirra var árangur í 

sérhljóðakennslum 95,5 % þegar hljóðin hljómuðu á náttúrulegan hátt (miðað við eðlilegt tal); 

88,5% þegar hljóðin komu úr talgervli og 73,8% þegar formendur voru flatir (e. flat formant 

type).  Enn og aftur fengust vísbendingar um að breytingar á hljóðrófi skipta máli, jafnvel 

meira máli en lengd sérhljóða, niðurstöður eru þó misjafnar eftir þátttakendum.   

 

Tilgangur rannsóknar 

Tilgangur rannsóknarinnar er að lýsa formendum, kortleggja meðaltíðni formenda í íslenskum 

sérhljóðum sem og meðallengd sérhljóða. Munurinn á stuttum og löngum sérhljóðum er 

skoðaður. Er munur á stuttum og löngum sérhljóðum eftir kyni? Þetta er skoðað til hlítar í 

þessari grunnrannsókn sem gerð er sem samanburðarrannsókn við rannsókn Ástu 
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Svavarsdóttur og félaga frá árinu 1982. Rannsóknin er endurgerð með nútímalegri  

tækjabúnaði (forritinu Praat) sem gefur skýrari mynd af formendum einhljóða og er ekki 

einungis mælt meðaltíðni 50% inn í formandanum heldur einnig 25% og 75%. Þetta er gert til 

að skoða hvort breytingar eru á mynstri hljóðrófsins eftir mismunandi staðsetningu innan 

formandans. Niðurstöðurnar má nýta til frekari rannsókna á þessu sviði í framtíðinni. 
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Aðferð 

 

Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru átta, fjórar konur og fjórir karlmenn. Þeir voru allir 

nemendur við Háskóla Íslands, íslenskir ríkisborgarar með íslensku sem móðurmál og valdir 

með hentugleik af rannsakendum.  Aldursspönn þátttakanda var 20-27 ár og meðalaldur var 

24 ár og staðalfrávik 3.  Mkk = 22 ár, SDkk  = 3 ár og spönnkk =  20-26 ár, Mkvk = 25 ár, SDkvk  = 

2 ár og spönnkvk =  22-27 ár.  Allir þátttakendur fengu sama verkefni en við úrvinnslu gagna 

var þeim skipt í hópa eftir kyni.   

 

Áreiti 

Áreiti var A4 blað með orðalista sem innihélt orð af gerðinni s_s(s)a.  Hvert blað innihélt 

fjórar klausur af orðum, 25 orð í hverri klausu og því 100 orð fyrir hvern þátttakanda (sjá 

viðauka A).  Inn í orðin, í stað _, var síðan mismunandi íslenskum einhljóðum  bætt við.  

Hvert blað var útbúið af rannsóknaraðilum og orðin voru dregin handahófskennt í hverja 

klausu.  Hver klausa innihélt allar mögulegar tegundir orðins og síðan var bætt við einni 

aukalínu ef þátttakendum mistókst.   

 

Mælitæki/Tækjabúnaður 

Þátttakendur lásu orðin upphátt í hljóðnema.  Lesturinn var tekinn upp með stafrænu 

upptökutæki af gerðinni Edirol-R-09HR með hljóðnema frá SONY ECM-MS907 og 

upptökurnar því næst færðar í tölvu. Upptakan var gerð í stereo og söfnunartíðni var 44,1 Hz. 

Tækið teku  upp „wav“ sk á . Áður en úrvinnsla hófst var upptökum breytt í mono og 

söfnunartíðni lækkuð í 22,05 kHz. Hljóðin voru mæld með sérstökum búnaði, forriti sem 

kallast Praat (Boersma og Weenink, 2013).  Forritið gerir okkur kleift að greina, mynda og 

meðhöndla talhljóð og búa til gæða myndir fyrir greinar og ritgerðar. Með forritinu gátu 

rannsakendur skoðað gögnin myndrænt og reiknað tíðni formenda.  

 

Framkvæmd 

Þátttakendum var fylgt niður í rannsóknarsetur sálfræðideildar við Háskóla Íslands. Hverjum 

og einum var fylgt inn í hljóðeinangrað herbergi þar sem lesturinn fór fram.   
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Áður en rannsóknin hófst voru þátttakendur beðnir um að skrifa undir upplýst 

samþykki (sjá viðauka B).  Eftir það var þátttakendum fylgt inn í hljóðeinangraða herbergið 

og þeir beðnir um að fá sér sæti fyrir framan hljóðnemann. Allir þátttakendur fengu sömu 

fyrirmæli: „Fy i  f a a  þig e  b að se  i  ihe du  100 o ð af ge ði  i s_s(s)a.  Mismunandi 

sérhljóðum er síðan bætt inn í hvert orð.  Vinsamlegast lestu orðin í hljóðnemann og horfðu 

niður á blaðið allan tímann.  Ef þú ruglast, vinsamlegast endurtaktu þá orðið og haltu áfram.  

Talaðu skýrt, á eðlilegum talhraða en passaðu að hafa örstutta pásu á milli orða.“ A  i  

þátttakendur fengu að prófa að lesa eina klausu áður en tilraunin hófst og rannsóknaraðilar 

lásu upp af blaðinu til að sýna þeim hvernig best væri að fara að. Eftir að kveikt hafði verið á 

upptökunni fór rannsakandi fyrir aftan þátttakandann og beið eftir að upplestri lyki. Mikilvægt 

var að hafa hljótt á meðan upptöku stóð og því var annar rannsóknaraðilinn fyrir utan 

herbergið til þess að passa að aðrir þátttakendur væru ekki með háreysti á meðan.  

Þátttakendur gáfu oftast merki þegar lestri lauk og var þá upptakan stöðvuð.  Honum var vísað 

úr herberginu og þakkað fyrir þátttökuna. Eftir það var kallað á næsta þátttakanda og svo koll 

af kolli.     

 

Tölfræðileg úrvinnsla 

Fjögur dæmi um hvert orð hjá hverjum málhafa voru afmörkuð (í Praat) og síðan dregin út í 

sérstakar hljóðskrár (alls 512, 4 x 16 x 8). Síðan voru útbúin „Textg id” fy i  hve ja h jóðsk á 

og einstök hljóð afmörkuð (samanber myndir 3 og 4). Hljóðskrárnar voru auðkenndar á 

eftirfarandi hátt. Fyrst kom upphafsstafur í nafni þátttakanda, svo bókstafur sem gaf til kynna 

hvort um kvenkyns eða karlkyns þátttakanda var að ræða (f fyrir female og m fyrir male), orð 

og númer orðs. Til dæmis í Pm_Sussa4, þá stendur P fyrir upphafsstaf í nafni, m fyrir karlkyn, 

orðið sem hljóðbylgjan á við og 4 fyrir fjórða dæmi af orðinu.  Stundum kom fyrir að 

þátttakendum mistókst eða mismæltu sig og voru því fjögur bestu dæmin af hverju orði valin.  
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Mynd 3.  Dæmi um hljóðbylgjurit og textaskrá fyrir hljóðið Pm_sasa1.  

 

 

Mynd 4.  Dæmi um hljóðbylgjurit og textaskrá fyrir hljóðið Am_siissa1. 

 

Augljóst var hvaða mynstur í hljóðrófinu átti við samhljóð og hvaða mynstur átti við sérhljóð 

en til þess að tryggja það að allar mælingar færu eins fram, var innri áreiðanleiki milli 

rannsakenda  mældur með því að reikna fylgnistuðul (r) á milli mælinga rannsakenda.  Það fór 
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þannig fram að rannsakendur tóku hvor fyrir sig 10% af gögnum hvors annars og gerðu 

mælingar eins og þeir höfðu gert við sín gögn. Því næst voru lengdarmælingar gerðar á þeim 

orðum fyrir sérhljóðin annars vegar og /s/ og /ss/ hljóðin hins vegar, síðan voru þær bornar 

saman við upprunalegu lengdarmælingarnar og fylgnistuðullinn mældur. Niðurstöður sýndu 

fram á fylgni upp á 0,842 hjá sérhljóðunum og 0,957 hjá /s/ og /ss/ og má því álykta að 

niðurstöður séu nokkuð áreiðanlegar.  

Sérhljóðið sem átti að mæla var merkt með viðeigandi bókstaf en sérhljóðið í enda 

orðsins sem ekki átti  að mæla vegna hljómfalls sem verður þegar hljóðhafi lýkur lestri, var 

merkt með viðeigandi bókstaf auk tölustafsins 2 til aðgreiningar við úrvinnslu. Kennari lét 

rannsakenda í té skriftu til að mæla formendur í áherslusérhljóði með skýrum hætti. Hún 

notast við LPC – greiningu (Ladefoged, 2003) og var tíðnibil fyrir kvenraddir stillt á 5500 Hz 

og fimm formendur, en tíðnibil fyrir karlraddir var stillt á 5000 Hz og einnig fimm formendur. 

Skriftan mældi tíðni formenda á þremur stöðum í hverju sérhljóði, 25%, 50% og 75% af lengd 

sérhljóðsins.  

Tölvuforrit á borð við Praat eru mjög hentug til þess að reikna út staðsetningu 

formenda því það fer eftir algorithma sem finnur tvo formendur sem liggja saman betur en ef 

farið er yfir gögnin í höndunum (Ladefoged, 2003). Þrátt fyrir ágæti tölvuforrita á borð við 

Praat koma fyrir mistök. Rannsóknaraðilar stilltu Praat þannig að það leitaði að fimm 

formendum fyrir hvert sérhljóð. Praat fer eftir algorithma sem reyndi að finna fimm 

formendur fyrir hvert sérhljóð og merkti því stundum formendur á stöðum þar sem enga 

formendur var að finna. Það er mikilvægt að fara yfir gögnin í höndunum líka áður en 

úrvinnsla gagna hefst þó tölvuforrit séu notuð til útreikninga (Ladefoged, 2003).       

Notast var við forritið Microsoft Excel til að vinna úr gögnunum. Fyrst voru gögnin 

hreinsuð, þá var athugað hvort einhver augljós frávik væru til staðar því þau hafa áhrif á 

meðaltal og staðalfrávik. Ýmislegt getur valdið skekkju í mælingum og því mikilvægt að 

skoða gögn áður en haldið er áfram með úrvinnslu. Við yfirferð gagna kom í ljós að 

þónokkrar mælingar stóðust ekki þar sem meðaltal og staðalfrávik voru ekki innan eðlilegra 

marka. Því var ákveðið að stilla Praat forritið þannig að það leitaði að fjórum formendum í 

stað fimm hjá þessum gögnum og við það fengust mun skýrari niðurstöður. Alls var þetta gert 

fyrir 27 orð í lestri kvenna og fjögur orð í lestri karla.    

        Eftir að gögnin voru hreinsuð á ný var reiknuð lýsandi tölfræði með Microsoft Excel.  
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Niðurstöður 

 

Tafla 4.  Lengd sérhljóða í millisekúndum. Löng sérhljóð eru táknuð með tvípunkti á eftir 

sérhljóðinu. 

 Karlar  Konur  

 

Sérhljóð M SD M SD 

a 90 0,02 90 0,01 

a: 180 0,03 170 0,01 

e 90 0,02 90 0,01 

e: 90 0,02 160 0,02 

í 80 0,01 90 0,03 

í: 150 0,04 140 0,02 

i 80 0,02 80 0,01 

i: 150 0,04 150 0,02 

ö 90 0,02 90 0,01 

ö: 160 0,03 150 0,02 

o 90 0,02 90 0,01 

o: 160 0,03 150 0,01 

u 80 0,02 80 0,01 

u: 160 0,03 140 0,01 

ú: 90 0,02 90 0,01 

ú 160 0,03 140 0,02 

 

Meðallengd langra afbrigða (M= 151 ms) er ávallt meiri en lengd styttri afbrigða fyrir öll 

einhljóð (M= 84 ms).  Munurinn er oftast 50% bæði hjá körlum og konum.  Minnsti munurinn 

fannst hjá konum fyrir /a/ (50%).  Mesti munurinn fannst hjá körlum fyrir /í/ og /ú/ (64%).  

Það var meiri munur á lengd langra og stuttra afbrigða hjá körlum en hjá konum.  

Fundin var rímlengd (V+C) fyrir bæði kynin (sjá töflu 5). Þar var lögð saman lengd 

sérhljóðs og lengd eftirfarandi samhljóðs til að sjá lengdarmun á orðum eftir því hvort þau 

innihalda einn eða tvo samhljóða. Meðalrímlengd á V:C orðum er 317 ms, en 302 ms í VC: 

orðum. Sá munur er ekki tölfræðilega marktækur, t(14) = 2,14, p = 0,06.  
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Tafla 5. Rímlengd skipt niður eftir kyni, tölur í millisekúndum.   

 
Karlar Konur 

   Sérhljóð Rímlengd ( V+C) Rímlengd (V+C) 

a 316 296 

a: 341 325 

e 309 299 

e: 253 325 

í 301 297 

í: 314 310 

i 296 301 

i: 313 313 

ö 305 307 

ö: 325 311 

o 315 303 

o: 329 310 

u 297 291 

u: 321 300 

ú 297 297 

ú: 388 300 
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Tafla 6.  Meðaltíðni F1, F2 og F3 fyrir konur.  Skipt eftir því hvort farið er 25%, 50% eða 75% 

inn í sérhljóðið. 

 

 

 F1    F2    F3  

Sérhljóð 25% 50% 75%  25% 50% 75%  25% 50% 75% 

í: 383 356 365  2376 2413 2549  3093 3101 3120 

í 402 399 386  2147 2274 2360  2907 2948 3020 

i: 553 449 434  2180 2184 2138  2962 2915 2807 

i 472 470 450  2011 2022 2041  2827 2856 2893 

e: 506 566 631  2002 2057 1976  2693 2865 2865 

e 693 709 677  1759 1744 1776  2757 2643 2907 

a: 816 834 788  1569 1532 1536  2674 2730 2683 

a 754 785 740  1579 1534 1535  2707 2663 2710 

ö: 475 517 556  1808 1790 1760  2789 2747 2764 

ö 631 679 609  1661 1663 1662  2817 2791 2841 

u: 436 436 424  1882 1887 1886  2726 2688 2697 

u 455 455 431  1830 1832 1854  2034 2812 2871 

o: 423 440 512  940 922 1109  2452 2485 2503 

o 661 702 635  1404 1379 1367  2728 2700 2742 

ú: 421 404 400  1114 983 1162  2633 2642 2695 

ú 447 442 417  1330 1255 1322  2721 2710 2775 

   

 

Þegar mælt er 25% inn í F1 er meðaltíðni langa afbrigðisins ávallt lægri en fyrir 

samsvarandi stutt afbrigði, nema fyrir einhljóðin /i/ og /a/ en þar er því öfugt farið.  Þegar 

mælt er 50% inn í F1 er meðaltíðni langa afbrigðisins einnig ávallt lægri en fyrir samsvarandi 

stutt afbrigði, nema fyrir einhljóðið /a/.  Þarna er einhljóðið /i/ farið að fylgja sama mynstri og 

meirihluti einhljóða.  Þegar mælt er 75% inn í F1 sést einnig að mynstrið viðhelst. 

 Þegar mælt er 25% inn í F2 snýst hins vegar mynstrið við, nema fyrir einhljóðin /a/, /o/ 

og /ú/.  Nú er því meirihluti einhljóða með hærri meðaltíðni fyrir löngu afbrigðin heldur en 

þau stuttu.  Sama má segja þegar mælt er 50% inn í F2.  Þegar mælt er 75% inn í F2 viðhelst 

mynstrið nema meðaltíðni stutta og langa afbrigðisins af /a/ er jöfn.  Einhljóðið /a/ virðist 

ávallt vera á skjön við meirihlutann.   

 Þegar mælt er 25% inn í F3 er mynstrið ekki jafn skýrt líkt og kemur fram hjá fyrstu 

tveimur formendunum.  Meðaltíðni langa afbrigðisins er lægri en hjá samsvarandi stuttu 

afbrigði fyrir einhljóðin /e/, /ö/, /o/ og /ú/.  Mynstrið snýst síðan við fyrir einhljóðin /í/, /i/, /a/ 

og /u/.  Þegar mælt er 50% inn í F3 verður breytileiki mynstursins enn meiri.  Meðaltíðni langa 
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afbrigðisins er hærri en hjá samsvarandi stuttu fyrir einhljóðin /í/, /i/ og /e/.  Þegar mælt er 

75% inn í F3 er aðeins eitt einhljóð með hærri meðaltíðni fyrir langa afbrigðið en samsvarandi 

stutt og það er einhljóðið /í/.   

Staðalfrávik einhljóðanna fyrir konur má sjá í töflu 6.  Niðurstöður sýna að dreifing 

gagna er mjög mikil.  Dreifing hjá hverjum formanda er oftast lítil og sjá má ákveðið mynstur 

þar sem dreifing er minnst hjá F1 og fer hækkandi með formendum.  Meðaltal staðalfrávika 

fyrir fyrsta formanda eru eftirfarandi: M25%= 61; M50%= 44; M75%= 47. Meðaltal staðalfrávika 

fyrir annan formanda eru eftirfarandi: M25%= 145; M50%=150; M75%= 141.  Meðaltal 

staðalfrávika fyrir þriðja formanda eru eftirfarandi: M25%= 255; M50%=237; M75%= 224.   

 

Tafla 7.  Staðalfrávik fyrir F1, F2 og F3 fyrir konur.  Skipt eftir því hvort farið er 25%, 50% 

eða 75% inn í sérhljóðið. 

  

F1 

   

F2 

   

F3 

  

        Sérhljóð 25% 50% 75%   25% 50% 75%   25% 50% 75% 

í: 23 44 28  383 573 243  167 254 154 

í 33 28 34  402 300 315  176 180 116 

i: 373 51 35  285 222 254  465 182 243 

i 26 28 34  103 107 96  352 300 212 

e: 38 30 48  178 122 64  372 313 250 

e 61 72 58  52 96 51  326 333 126 

a: 61 55 70  92 73 84  274 245 317 

a 61 69 59  67 100 129  255 238 243 

ö: 35 48 51  77 78 84  244 260 241 

ö 56 41 77  71 68 65  198 142 168 

u: 32 27 30  107 102 107  195 187 178 

u 31 32 42  71 63 77  160 192 161 

o: 34 62 31  116 113 211  228 216 299 

o 52 50 87  104 121 139  273 268 295 

ú: 32 32 38  113 165 207  120 183 273 

ú 30 32 34   100 93 137   277 302 309 
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Tafla 8.  Meðaltíðni F1, F2 og F3 fyrir karla.  Skipt eftir því hvort mælt er 25%, 50% eða 75% 

inn í sérhljóðið. 

 

 

 F1    F2    F3  

Sérhljóð 25% 50% 75%  25% 50% 75%  25% 50% 75% 

í: 303 297 300  2102 2185 2180  2636 2642 2642 

í 313 312 315  2022 2073 2069  2587 2591 2625 

i: 385 385 384  1832 1859 1832  2492 2542 2572 

i 389 388 375  1741 1757 1763  2538 2529 2591 

e: 425 472 514  1773 1751 1635  2556 2507 2567 

e 577 589 538  1506 1513 1538  2604 2478 2613 

a: 676 703 683  1314 1270 1298  2607 2472 2459 

a 626 643 612  1290 1298 1321  2613 2703 2751 

ö: 401 436 469  1481 1454 1432  2370 2365 2409 

ö 514 525 495  1388 1381 1414  2499 2518 2584 

u: 360 363 358  1555 1548 1560  2383 2355 2395 

u 380 376 361  1522 1537 1561  2420 2421 2515 

o: 420 452 506  944 928 1050  2414 2444 2477 

o 548 550 488  1133 1102 1138  1555 1548 1560 

ú: 335 342 325  950 818 929  2447 2496 2455 

ú 363 358 355  1151 1109 1163  2412 2493 2479 

 

 Þegar mælt er 25% inn í F1 hjá körlum er meðaltíðni langa afbrigðisins ávallt lægri en 

fyrir samsvarandi stutt afbrigði, nema fyrir einhljóðið /a/ en þar er því öfugt farið.     

 Þegar mælt er 50% inn í F1 er meðaltíðni langa afbrigðisins ávallt lægri en fyrir 

samsvarandi stutt afbrigði, fyrir utan einhljóðið /a/.   

 Þegar mælt er 75% inn í F1 viðhelst mynstur meirihlutans ekki lengur. Auk 

einhljóðsins /a/ eru einhljóðin /i/ og /o/ einnig á skjön við meðaltíðni meirihlutans.   

 Þegar mælt er 25% inn í F2 snýst mynstrið við en það gerðist einnig hjá konum.  

Meirihluti einhljóða er nú með hærri meðaltíðni fyrir löng afbrigði heldur en hjá samsvarandi 

stuttum.  Þó er vakin athygli á því að það á ekki við um einhljóðin  /o/ og /ú/ því þau breytast 

ekki.  Svipaða sögu má segja þegar mælt er 50% inn í F2 nema þá er einhljóðið /a/ með sama 

mynstur og /o/ og /ú/.  Ef mælt er 75% inn í F2 fylgja öll einhljóð sama mynstri nema /a/, /u/, 

/ú/ og /o/.    

 Þegar mælt er 25% inn í F3 er mynstrið ekki jafn skýrt líkt og hjá fyrstu tveimur 

formendunum.  Meðaltíðni langa afbrigðisins er lægri en hjá samsvarandi stuttu afbrigði fyrir 

einhljóðin /i/ , /e/ , /a/ , /ö/ og /u/.  Mynstrið snýst síðan við fyrir einhljóðin /í/, /o/ og /ú/.  
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Þegar mælt er 50% inn í F3 er meðaltíðni fyrir langt afbrigði lægri en samsvarandi stutt 

afbrigði hjá einhljóðunum /a/, /ö/ og /u/.  Hjá sérhljóðunum /í/, /i/, /e/, /o/ og /ú/ er þessu öfugt 

farið. Þegar mælt er 75% inn í F3 eru aðeins tvö einhljóð með hærri meðaltíðni fyrir langa 

afbrigðið heldur en samsvarandi stutt afbrigði og það eru hljóðin /í/ og /o/.  Það er líkt og 

mynstrið sé að breytast aftur í sama far og sást fyrir F1. 

 Staðalfrávik einhljóða fyrir karla má sjá í töflu 8.  Niðurstöður sýna að dreifing gagna 

er minni en hjá konum.  Dreifing innan hvers formanda er lítil en fer hækkandi með hækkandi 

formendum. Meðaltal fyrir staðalfrávik karla eru eftirfarandi fyrir fyrsta formanda: M25%= 27; 

M50% = 29; M75% = 28. Meðaltal fyrir staðalfrávik karla eru eftirfarandi fyrir annan formanda: 

M25%= 75; M50% = 77; M75% = 86.  Meðaltal fyrir staðalfrávik karla eru eftirfarandi fyrir þriðja 

formanda: M25% = 164; M50% = 179; M75%=195. 

 

Tafla 9.  Staðalfrávik fyrir F1, F2 og F3 fyrir karla. Skipt eftir því hvort farið er 25%, 50% eða 

75% inn í sérhljóðið. 

  

F1 

   

F2 

   

F3 

  

        Sérhljóð 25% 50% 75%   25% 50% 75%   25% 50% 75% 

í: 21 18 22  52 54 88  140 120 171 

í 20 20 26  82 97 105  163 140 167 

i: 14 14 14  44 37 45  179 103 133 

i 19 22 21  54 43 49  88 117 90 

e: 26 29 30  65 69 107  90 127 149 

e 35 32 52  70 77 89  159 300 224 

a: 48 47 41  64 108 108  362 309 403 

a 37 41 35  80 85 93  174 184 180 

ö: 28 34 31  82 71 79  153 173 184 

ö 35 24 25  63 69 66  114 128 126 

u: 18 18 16  69 63 61  160 176 187 

u 14 18 21  82 65 161  140 155 167 

o: 28 34 35  115 108 73  163 151 257 

o 30 33 32  96 85 81  271 287 319 

ú: 34 43 28  73 84 76  118 221 159 

ú 26 29 23   102 112 100   145 174 201 

 

Tíðni formenda er nánast alltaf hærri hjá konum en körlum (það fundust þó nokkrar 

undantekningar).  Munurinn á F1 fyrir 25% á milli kvenna og karla er 22%; F1 fyrir 50% er 

20%; F1 fyrir 75% er 19%.  Munurinn á F2 þegar mælt er 25% inn í sérhljóðið milli kvenna og 
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karla er 16%; F2 fyrir 50% er 16%; F2 fyrir 75% er 17%.  Munurinn á F3 fyrir 25% milli 

kvenna og karla er 11%; F3 fyrir 50% er 13%; F3 fyrir 75% er 13%. Að meðaltali eru fyrstu 

þrír formendurnir (þegar mælt er 25% inn í sérhljóðin) 16% hærri hjá konum en körlum.  Að 

meðaltali eru fyrstu þrír formendurnir (þegar mælt er 50% inn í sérhljóðin) einnig 16% hærri 

hjá konum en körlum.  Að meðaltali eru fyrstu þrír formendurnir (þegar mælt er 75% inn í 

sérhljóðin) einnig 16% hærri hjá konum en körlum.  

Ef litið er til einstakra hljóða kemur fram að minnsti munur á meðaltíðni milli kynja 

fyrir F1 er í löngu afbrigði af einhljóðinu /o/ (1%).  Mesti munur á meðaltíðni milli kynja fyrir 

F1 er í löngu afbrigði af einhljóðinu /i/ (13-44% eftir því hversu langt er mælt inn í 

sérhljóðið).  Á F2 er munurinn einnig minnstur fyrir langt afbrigði af einhljóðinu /o/ (0-6%).  

Mesti munurinn fyrir F2 er fyrir stutt afbrigði af einhljóðinu /o/ (20-25% eftir því hversu langt 

er mælt inn í sérhljóðið).  Á F3 er munurinn einnig lægstur fyrir langt afbrigði af einhljóðinu 

/o/ (1-2% eftir því hversu langt er mælt inn í sérhljóðið).  Mesti munurinn fyrir F3 er fyrir stutt 

afbrigði af einhljóðinu /o/ (74-76% eftir því hversu langt er mælt inn í sérhljóðið). 

Á mynd 5 má sjá myndræna lýsingu og dreifingu gagna eftir kyni. Rauðu mengin sýna 

dreifingu gagna hjá körlum en bláu mengin fyrir konur. Á x-ás má sjá annan formanda F2 á 

móti fyrsta formanda F1 á y-ás.  

 

Mynd 5. Lýsing og dreifing gagna eftir kyni þar sem rautt sýnir dreifingu gagna hjá körlum og blátt sýnir 

dreifingu gagna fyrir konur. Myndin er teiknuð með PhonR pakkanum fyrir tölfræðiforritið R (R Core Team, 

2013). 
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Eins og sjá má er dreifing gagna mikil en þó er hægt að draga mengi utan um dreifingu 

mismunandi sérhljóða. Þau gildi sem falla fyrir utan mengin gætu talist frávillingar en voru 

tekin með við úrvinnslu gagna þar sem ekki var um veruleg frávik að ræða og skekktu því 

ekki niðurstöður að ráði.  Einnig er vakin athygli á því að meðaltíðni formenda fyrir konur 

liggur hærra en meðaltíðni formenda fyrir karla eins og búast má við miðað við fyrri 

rannsóknarniðurstöður. Kemur það skýrt fram á línunum sem tengja sérhljóðin /í/, /a/ og /ú/.   

Fundin var mismunur á hæstu og lægstu meðaltíðni formenda á mælingastöðunum þremur  

fyrir bæði kynin. Þetta var gert sem viðbót við niðurstöður Ástu Svavarsdóttur og félaga 

(1982) til að sýna breytingar í hljóðrófi einhljóðs með nákvæmari hætti (sjá töflu 9).  

 

Tafla 10. Mismunur á hæstu og lægstu meðaltíðni formenda skipt eftir kyni. 

  
Konur 

   

Karlar 
 

          F1 F2 F3   F1 F2 F3 

í: 18 173 27 
 

6 83 6 

í 16 213 113 
 

3 51 38 

i: 119 46 155 
 

1 27 80 

i 22 30 66 
 

14 22 62 

e: 125 26 172 
 

89 116 60 

e 32 32 264 
 

51 32 135 

a: 46 37 56 
 

27 44 148 

a 45 45 47 
 

31 31 138 

ö: 81 48 42 
 

68 49 44 

ö 70 2 50 
 

30 33 85 

u: 12 5 38 
 

5 12 40 

u 24 24 837 
 

19 39 95 

o: 89 187 51 
 

86 106 63 

o 67 37 42 
 

62 36 12 

ú: 21 179 62 
 

17 132 49 

ú 30 75 65   8 54 81 

        Mikill breytileiki er á milli hæstu og lægstu gilda, sama hvort um ræðir breytileika á milli 

einhljóða eða á milli mælinga innan hvers einhljóðs. Mesti breytileikinn fannst ef mældur var 

F3 fyrir sérhljóðið í orðinu Sussa hjá konum (max-min =837). Minnsta muninn var að finna 

hjá karlmönnum ef mældur var F1 í einhljóðinu /i/ fyrir orðið Sisa (max-min=1). Niðurstöður 

sýna að nokkur hreyfing er á formendum eins og við er að búast og samræmist það 

hug y du  u  „Vowel Inherent Spectral Change“ (Hi  e b a d, 2013). 
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Umræða 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru í samræmi við niðurstöður fyrri rannsókna um formendatíðni 

og meðallengd íslenskra einhljóða.  Meðallengd sérhljóða með löngu afbrigði einhljóða er 

ávallt meiri en meðallengd orða með stuttu afbrigði einhljóða.  Oftast var meðallengd 

sérhljóða með löngu afbrigði einhljóða helmingi lengri en meðallengd orða með stuttu 

afbrigði einhljóða, sama hvort um var að ræða konur eða karla. Við fyrstu sýn leit rímlengdin 

út fyrir að vera lengri þegar orð innihéldu langt einhljóð og eitt samhljóð kom á eftir (V:C) 

heldur en þegar orð innihéldu stutt einhljóð og tvö samhljóð komu á eftir (VC:). Samkvæmt 

niðurstöðum marktektarprófs var enginn munur eða sá munur sem tekið var eftir stafar 

líklegast af tilviljun.  Því má álykta að munurinn á milli langra og stuttra einhljóða sé bættur 

upp með samhljóðunum sem á eftir koma, það er að segja lengd tveggja s-a sem koma á eftir 

stuttu einhljóði gera það að verkum að þrátt fyrir að það sé lengdarmunur á löngu og stuttu 

einhljóði þá hefur það engin áhrif á rímlengdina. Það styður fyrri hugmyndir um 

andstæðulengd í íslensku.  

 Kerfisbundinn munur fannst á meðaltíðni formenda fyrir karla og konur.  Meðaltíðni 

formenda fyrir konur er ávallt hærri en meðaltíðni formenda fyrir karla. Þessi munur kom 

einnig fram í rannsókn Ástu Svavarsdóttur og félaga (1982) sem við berum okkur saman við.  

Einungis er hægt að bera saman niðurstöður um meðaltíðni formenda í þessari rannsókn við 

rannsókn Ástu Svavarsdóttur og félaga (1982) þegar mælt er 50% inn í sérhljóðið því þau 

mældu ekki 25% og 75% inn í það.  Ef mælt er 50% inn í fyrsta formanda einhljóðs er 

meðaltíðni langa afbrigðisins ávallt lægri en fyrir samsvarandi stutt einhljóð nema fyrir /a/ þar 

sem því er öfugt farið.  Sömu niðurstöður má finna í niðurstöðukafla Ástu Svavarsdóttur og 

félaga (1982).  Þegar mælt er  50% inn í annan formanda snýst mynstrið við það er að segja 

meirihluti einhljóða eru með hærri meðaltíðni fyrir langt afbrigði heldur en fyrir samsvarandi 

stutt.  Þetta á við um öll einhljóð nema uppmæltu einhljóðin /o/ og /ú/ en þau viðhalda sama 

mynstri og áður. Þessar niðurstöður eru nokkurn veginn sambærilegar við niðurstöður Ástu 

Svavarsdóttur og félaga (1982) nema /a/ (sem er uppmælt sérhljóð) var einnig með öfugt 

mynstur miðað við meirihluta.  Þegar mælt er 50% inn í þriðja formanda kemur fram meiri 

breytileiki en hjá fyrstu tveimur formendunum.  Meðaltíðni formenda hjá löngu afbrigði er 

hærri en hjá samsvarandi stuttu afbrigði fyrir einhljóðin /í/ , /i/ og /e/.  Samkvæmt 

niðurstöðum Ástu Svavarsdóttur og félaga (1982) var meðaltíðni formenda fyrir langt afbrigði 

hærri en hjá samsvarandi stuttu afbrigði fyrir einhljóðin /í/ , /i/, /e/ , /o/ og /ö/.  Fyrir fyrstu tvo 

formenduna fylgir meirihluti einhljóða stöðugu mynstri og aðeins nokkur einhljóð fylgja því 
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ekki, sama hvort mælt er 25% inn í formandann eða 75%.  En þegar komið er að þriðja 

formandanum verður mynstrið óstöðugra og ekki er um skýrt mynstur að ræða.  Þetta er í 

samræmi við niðurstöður fyrri rannsókna.  Til einföldunar má lýsa stöðugleika formenda eins 

og tré.  Fyrsti formandi er líkt og stofn , hann heldur trénu stöðugu.  Annar formandi er líkt og 

þegar stofninn skiptist í greinar það er að segja nokkuð stöðugur en ekki eins og fyrsti 

formandi (stofninn).  Þriðji formandi er síðan enn óstöðugri og er lýst sem greinum sem skipta 

sér óreglulega.   

 Niðurstöður úr meðaltíðni formenda fyrir karla og konur voru nokkuð sambærilegar en 

þó má finna smávægilegan mun.  Í rannsókn Ástu Svavarsdóttur og félaga frá árinu 1982 kom 

ekki fram neinn munur milli karla og kvenna. Það er að segja í þeim einhljóðum þar sem 

meðaltíðni fyrsta og/eða annars formanda er hærri (eða lægri) í stuttu afbrigði en löngu hjá 

körlum kemur það einnig fram hjá konum.  Þessi reglulega samsvörun milli karla og kvenna 

bendir sterklega til þess að áreiðanleiki þeirra sé innan eðlilegra marka.   

 Að meðaltali eru tíðni þriggja formendanna (sama hvort mælt er 25%, 50% eða 75% 

inn í sérhljóðið) 17% hærri hjá konum en körlum. Í rannsókn Ástu Svavarsdóttur og félaga 

(1982) var meðaltíðni kvenna 17% hærri en karla.  Í rannsókn Peterson og Barney frá árinu 

1952 (samkvæmt Ástu Svavarsdóttur, 1982) mældust konur með 20% hærri meðaltíðni en 

karlar.  Ef miðað er við rannsóknir á öðrum tungumálum eru konur yfirleitt með 17% hærri 

meðaltíðni en karlar (samkvæmt grein Ástu Svavarsdóttur, 1982).  Niðurstöður okkar eru því 

vel sambærilegar við fyrri rannsóknir.  Ef litið er til einstakra hljóða ber niðurstöðum okkar 

ekki jafn vel við fyrri rannsóknir.  Minnsti munur á meðaltíðni milli kynja fyrir fyrsta 

formanda finnst í löngu afbrigði af einhljóðinu /o/ en þar er munurinn einungis 1%.  Í 

rannsóknum  Ástu Svavarsdóttur og félaga (1982) er munurinn minnstur fyrir einhljóðið /í/ 

(3,8% í stuttu og 10,5% í löngu).  Mesti munur á meðaltíðni milli kynja fyrir fyrsta formanda 

finnst í stuttu afbrigði af einhljóðinu /í/ (38-52% eftir því hversu langt er mælt inn í 

sérhljóðið).  Samkvæmt rannsóknarniðurstöðu Ástu Svavarsdóttur og félaga (1982) er 

munurinn mestur fyrir einhljóðið /ú/ ( 43,5% í stuttu, 42,4% í löngu) og /i/ (30,9% í stuttu, 

43,5% í löngu).  Fyrir annan formanda er munurinn minnstur fyrir langt afbrigði af 

einhljóðinu /o/ (5%) líkt og fyrir fyrsta formanda.  Samkvæmt niðurstöðum Ástu 

Svavarsdóttur og félaga (1982) er munurinn minnstur fyrir einhljóðið /ú/ (10,8% í stuttu, 7,3% 

í löngu).  Mesti munurinn fyrir annan formanda má finna fyrir stutt afbrigði af einhljóðinu /o/ 

(20-25% eftir því hversu langt er mælt inn í sérhljóðið). Samkvæmt rannsóknarniðurstöðum 

Ástu Svavarsdóttur og félaga (1982) er munurinn mestur fyrir einhljóðið /u/ (22,9% í stuttu, 

23,9% í löngu).   
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 Samkvæmt niðurstöðum er dreifing gagna mikil.  Dreifing innan hvers formanda er þó 

ekki mikil og má sjá ákveðið mynstur ef litið er á niðurstöður myndrænt.  Dreifing er minnst 

hjá fyrsta formanda en fer hækkandi (aðeins hærri fyrir annan formanda og enn hærri fyrir 

þriðja formanda). Mynstrið sést hjá báðum kynjum.  Þetta er sambærilegt við niðurstöður úr 

rannsóknum Ástu Svavarsdóttur og félaga (1982).  Veruleg skörun kemur fram í dreifingu 

mismunandi einhljóða.  Að meðaltali er staðalfrávik fyrir fyrsta formanda (mælt 50% inn í 

sérhljóðið) 58 og fyrir annan formanda (mælt 50% inn í sérhljóðið) 146.  Samkvæmt 

rannsóknarniðurstöðum Ástu Svavarsdóttur og félaga (1982) er meðaltal fyrir staðalfrávik hjá 

körlum hjá fyrsta formanda (mælt 50% inn í sérhljóðið) 53 og fyrir annan formanda 93.  

Meðaltal fyrir staðalfrávik kvenna fyrir fyrsta formanda (mælt 50% inn í sérhljóðið) 58 og 

fyrir annan formanda (mælt 50% inn í sérhljóðið) 146.  Samkvæmt rannsóknarniðurstöðum 

Ástu Svavarsdóttur og félaga (1982) er meðaltal fyrir staðalfrávik hjá körlum hjá fyrsta 

formanda (mælt 50% inn í sérhljóðið) 61 og fyrir annan formanda (mælt 50% inn í sérhljóðið) 

121.   

Rannsóknaraðilar telja að betra hefði verið að nota raunveruleg orð úr íslensku máli 

við rannsóknina til að fá betri mynd af því hvernig formendur líta út í eðlilegu talmáli.  Einnig 

tóku þeir eftir því að þar sem hljóðin voru öll af gerðinni s_s(s)a var tal þátttakanda skýrt í 

byrjun en varð smámæltara eftir því sem leið á listann sem getur haft áhrif á niðurstöður.  

Hljóðumhverfi fólks er flóknara og eðlilegt talmál á sér sjaldnast stað inn í hljóðeinangruðu 

herbergi.  En til þess að fá skýra mynd af formendum í hljóðrófinu þurfti að hafa stjórn á 

aðstæðum því var talið best að upplestur færi fram þar sem utanaðkomandi áhrif væru sem 

minnst (Xu, 2010). 
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Viðauki 

Viðauki A 

 

 Sassa – Sissa – Sísa – Sösa – Sisa 

 Sussa – Sessa – Súsa – Sosa – Sasa 

 Sossa – Síssa – Sesa – Susa – Sússa 

 Sössa – Sússa – Sasa – Sisa – Sösa 

 Sossa – Sissa – Sosa  - Sösa - Súsa 

 

 Sassa – Sussa – Sösa – Sosa – Sússa 

 Sessa – Sossa – Sesa – Sasa – Súsa 

 Sössa – Síssa – Sisa – Susa – Sissa 

 Sússa – Sissa – Sísa – Súsa – Síssa 

 Sössa – Sassa – Sasa – Susa - Sussa 

 

 Sissa – Sessa – Sosa – Sisa – Sussa 

 Sössa – Síssa – Sasa – Sísa – Súsa 

 Sossa – Sassa – Sösa – Súsa – Sisa 

 Sússa – Sussa – Sesa – Susa – Síssa 

 Sessa – Síssa – Sesa – Súsa - Sísa 

 

 Sossa – Sassa – Sosa – Sisa – Sessa 

 Sissa – Síssa – Súsa – Sasa – Sísa 

 Sussa – Sússa – Sesa – Sösa – Sisa 

 Sössa – Sessa – Susa – Sísa – Sússa 

 Sussa – Sússa – Sisa – Sísa – Sössa 
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Viðauki B 

Upp ýst sa þykki fy i  þátttöku í  e e da a  sók  „Mæ i ga  á fo  e du  ís e sk a 

sé h jóða:  eða tíð i og tíð id eifi g“ 

 

Ábyrgðarmenn og rannsóknaraðilar: Jörgen L. Pind (jorgen@hi.is) 

      Anita Richardsdóttir Hansen (arh34@hi.is) 

      Ágústa Dóra Þórðardóttir (ath123@hi.is) 

 

Verkefni þátttakanda felur í sér að lesa upp 4 orðalista sem þeir fá frá rannsóknaraðilum, hver 

orðalisti inniheldur 25 orð af gerðinni s_s(s)a. Þátttakandi er beðinn um að lesa orðin skýrt og 

á eðlilegum talhraða. Þátttakandi les orðin í hljóðnema inn í herbergi sem er hannað til þess að 

utanaðkomandi hljóð og bergmál hafi sem minnst áhrif á lesturinn. Lesturinn er tekinn upp og 

einungis rannsóknaraðilar vinna með upptökuna. Tilgangur verkefnisins er að mæla hljómblæ 

íslenskra sérhljóða sem og lengd málhljóða. Upptökurnar verða færðar í tölvu og hljóðin 

mæld með sérstökum búnaði (Praat forritinu). Upptakan verður einungis í höndum 

rannsóknaraðila og verður ekki dreift til annarra né notuð í öðrum tilgangi en sem hér segir.  

Þátttakanda ber ekki skylda til þess að taka þátt í rannsókninni og er frjálst að hætta 

þátttöku hvenær sem er. 

„Mé  hefu  ve ið ky  tu  ti ga gu  þessa a  nemendarannsóknar og í hverju þátttaka 

 í  e  fó gi . Ég e  sa þykk(u ) þátttöku“ 

      

 

 

Nafn 

     ____________________________________________ 

 

     Aldur 

     ____________________________________________
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