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Útdráttur 

 

Markmið rannsóknar þessarar var að bera kennsl á tengsl stundarlíðanar við 

mælanleg einkenni í rödd. Þau einkenni sem voru til skoðunar voru heildarlengd 

lesturs, þagnir, meðaltónhæð, dreifing meðaltónhæðar og mismæli. Rannsóknir á 

þessu sviði sýna að mælanleg einkenni raddar á borð við þessi tengjast líðan 

einstaklinga. Þátttakendur voru sjálfboðaliðar, 10 konur og 10 karlar, á aldrinum 

22-34 ára, valdir af rannsakendum eftir hentugleika. Fengu þeir það verkefni að 

lesa inn á heimasíðu rannsóknarinnar í gegnum sínar eigin tölvur fyrir fram 

ákveðinn orðalista sem samanstóð af hundrað orðum sem raðað var saman á 

tilviljunarkenndan hátt og samhliða hverjum lestri að fylla út PANAS-IS 

sjálfsmatslistann sem mælir jákvæðar og neikvæðar tilfinningar. Hver og einn 

þátttakandi las textann inn og svaraði spurningalistanum einu sinni í viku í fimm 

vikur. Lesturinn var svo greindur í forritinu Praat og borinn saman við skor á 

PANAS-IS. Jákvætt samband fannst á milli jákvæðra tilfinninga og tónhæðar. Þá 

fannst neikvætt samband á milli neikvæðra tilfinninga og dreifingu tónhæðar og 

jákvætt samband á milli neikvæðra tilfinninga og mismæla. Hvorki fundust tengsl 

jákvæðra né neikvæðra tilfinninga við heildarlengd lesturs eða þagnir. Þá fannst 

ekki samband á milli neikvæðra tilfinninga og tónhæðar og ekki á milli jákvæðra 

tilfinninga og dreifingar tónhæðar eða mismæla. Um kynjamun var að ræða þar 

sem samband tilfinninga við dreifingu tónhæðar og mismæli var aðeins að finna 

hjá konum. Niðurstöður benda til að rannsóknir á sambandi tilfinninga og raddar 

gætu gefið sundurgreinandi upplýsingar um það flókna ferli sem raddleg tjáning 

er. 
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Inngangur 
 

Lengi hefur verið vitað að um samband er að ræða á milli lyndisraskana, eins og 

þunglyndis og breytileika í raddblæ fólks og framburði, óháð orðum eða orðavali. 

Emil Kraepelin, höfundur fyrsta greiningarkerfisins fyrir geðraskanir, lýsti 

þunglyndissjúklingum árið 1921 með þessum orðum sem snarað hefur verið á 

íslensku: „Sjúklingar tala lágri röddu, hægt, hikandi, eintóna, stundum stamandi, 

hvísla, gera margar tilraunir til að koma fyrir sig orði og þagna í miðri setningu.“ 

Það sem helst einkennir þunglyndisröskun er að viðlomandi upplifir annaðhvort 

mikla depurð meirihluta dags og/eða gleðileysi (e. anhedonia) í samfleytt tvær 

vikur eða lengur. Önnur einkenni sem sálfræðingar þurfa að fylgjast með, en eru 

þó ekki skilyrði, eru líkamlegt eirðarleysi eða hægagangur (e. psychomotor 

retardation) og þarf hann að vera af þeirri stærðargráðu að aðrir í kringum 

einstaklinginn verði hans varir og ekki byggja einvörðungu á huglægu mati 

sjúklings á sjálfum sér (APA, 2013). Eiginleikum raddvísbenda, þegar að þessum 

hægagangi kemur, er lýst sem hægu tali, lengri þögn áður en svarað er, lægri 

raddstyrk, eintóna raddblæ, minna magni tals eða fjölbreytileika í innihaldi, eða 

jafnvel málleysi (APA, 2013). 

Í bókinni Essential psychopathology and it’s treatment er sálfræðingum 

meðal annars bent á að veita hegðun skjólstæðinga sinna athygli; útliti þeirra, 

virkni, viðhorfum og tali (Kilgus, Maxmen og Ward, 2016).  Þar eru talin upp þau 

atriði sem meðferðaraðili ætti að merkja við í viðtali þegar kemur að tali 

skjólstæðings en þau eru: 1. Hvort það sé á eðlilegum hraða, eðlilegum hrynjanda 

og hljóðstyrk. 2. Hvort það sé sjálfsprottið (e. spontaneous) og/eða fátæklegt. 3. 

Hvort það sé hægt eða ákveðið. 4. Hvort það sé hátt/lágt. 5. Hvort um talþrýsting 

sé að ræða. 6. Hvort framsögn sé ábótavant. 7. Hvort skjólstæðingur svari seint. 

8. Hvort það sé tilgerðarlegt. 9. Hvort það sé eintóna eða án hljómfalls. 10. Annað 

- og þá hvað? Einnig er bent á fjölbreytileika raddvísbenda og hvaða geðgreiningu 

hvert vísbendi gæti átt við; svo sem að þögli geti tengst katatóníu í geðklofa og 



 
 

 7 

að talþrýstingur, sem lýsir sér sem hratt, stanslaust og oft hávaðasamt tal, geti 

verið vísbending um geðhæð í geðhvörfum.  

Hvorki í lýsingu DSM-5 (APA, 2013) né í þessari kennslubók Kilgus og 

félaga (2016) er að finna mælanleg megindleg viðmið þegar kemur að tali eða 

bent á aðferðir til mælinga á vísbendum. Það myndi spara mikinn tíma og kostnað 

fyrir báða aðila, sálfræðing og skjólstæðing, ef til væri mælanleg megindleg 

greining á líðan fólks. Þótt það væri ekki nema til þess að nota samhliða aðferðum 

sem notaðar eru í dag. Eins og staðan er nú, er mat á vísbendum að mestu leyti 

undir tilfinningu meðferðaraðila komið, reynslu hans og þekkingu á skjólstæðingi 

og huglægu mati (Kilgus o.fl., 2016).  

Helstu megindlegu mælingarnar sem meðferðaraðilar styðjast við í 

geðgreiningum eru sjálfsmatsspurningalistar. Sjálfsmatsspurningalistar fela í sér 

að einstaklingur svarar sjálfur spurningum um eigin líðan. Slíkar mælingar eru 

ekki hafnar yfir vafa og niðurstöður þeirra geta falið í sér verulegar skekkjur. 

Samsinnishneigð, ofmat, vanmat, miðsækni, félagslegur æskileiki, ágiskun, 

handahófssvörun og það að gera sér upp veikindi eru allt dæmi um svarhegðun 

sem dregur úr áreiðanleika í mælingum með sjálfsmatsspurningalistum (Furr og 

Bacharach, 2014). Sjálfsmatslistar hafa líka þær takmarkanir að þeir gera kröfu 

um að einstaklingur sem þeim svarar hafi þekkingu og skilning á eigin líðan en 

það á til dæmis ekki við um börn á vissum þroskaskeiðum (Lightfoot, Cole og 

Cole, 2013). Af framangreindu má sjá að það er mikilsvert að finna og þróa 

hentugar mæliaðferðir til að skima fyrir, greina og meta  þunglyndi og aðrar 

geðraskanir, til viðbótar við þær aðferðir sem nú er notast við. Greining á 

framburði og raddblæ fólks gæti verið ein þeirra aðferða. Raddgreining er nú 

þegar ört stækkandi rannsóknarefni vísindamanna um allan heim (Cummins o.fl., 

2015).  

Í þessari rannsókn verða nokkur mælanleg einkenni raddar borin saman við 

jákvæðar tilfinningar (e. positive affect, skammstafað PA) og neikvæðar 

tilfinningar (e. negative affect, skammstafað NA), sem einkenna stundarlíðan 
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þátttakenda. Þátttakendum verður gert að svara PANAS-IS (Positive and 

Negative Affect Scale) listanum, sem mælir líðan, og lesa í kjölfarið upp fyrir fram 

ákveðinn texta sem er tekinn upp á netinu heiman frá þeim. Einkennin sem mæld 

verða eru heildarlengd lesturs, þagnir, meðaltónhæð, dreifing meðaltónhæðar og 

fjöldi mismæla. Skoðað verður hvort um samband sé að ræða á milli raddvísbenda 

og jákvæðra tilfinninga annars vegar og raddvísbenda og neikvæðra tilfinninga 

hins vegar. Rannsakendur á þessu sviði hafa hingað til aðallega beint sjónum að 

sambandi raddvísbenda og þunglyndis og í einstaka tilvikum sambandi 

raddvísbenda og geðrofssjúkdóma eins og geðhvarfa og geðklofa. Í rannsókn 

þessari er sjónum hins vegar beint að sambandi stundarlíðanar og einkennum 

raddar. Hér er orsakasamhengi ekki til skoðunar.  

Þá hefur rannsókn þessi einnig þann tilgang að kanna hvort mögulegt er að 

safna gögnum sem þessum á netinu. Þátttakendur í tilrauninni framkvæma hana 

að öllu leyti heima hjá sér, eða þar sem þeir kjósa, en ekki við tilraunaaðstæður 

þar sem mögulegt hefði verið að stjórna utanaðkomandi áreiti og þar sem gæði 

hljóðupptökunnar væru meiri. 

 

Vísbendi raddar um líðan 
 

Þegar kemur að vísbendum í raddgreiningu sem skoðuð hafa verið í sambandi við 

líðan eru eftirfarandi þau helstu (Cummins o.fl., 2015):  

 

Tafla 1. Vísbendi raddar um líðan. 

• Talhraði – hversu hratt einstaklingur talar  

• Hik í tali 

• Þagnir á milli orða og setninga 

• Mismæli 

• Grunntónn – oft reiknað sem meðaltónhæð grunntóns  
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• Dreifing tónhæðar um tónsviðið eða hversu eintóna talið er  

• Formendur, og þá sérstaklega breyting á fjarlægð á milli 2. og 3. 

formanda í tóni (e. timbre) 

• Hljóðstyrkur 

• Svartími, til dæmis svartími við spurningu í samtali 

• Tíðni hláturs og lengd hláturs í samtölum 

• Tíðni framígrips í samtölum 

• Flökt í tónhæð og styrk (e. shimmer og  jitter) 

• Hljóðróf harmóníutóna (e. spectral harmonics) 

• Hallandi hljóðróf (e. spectral tilt) 

• Framburður metinn af meðferðaraðila 

 

 Í rannsóknum er yfirleitt aðeins skoðað samband líðanar eða geðröskunar við eitt 

til þrjú vísbendi (Cummins o.fl., 2015). Öflugri tölvutækni veitir möguleika á 

skoðun fleiri vísbenda í einu og eru flest af þessum vísbendum mælanleg með 

hjálp hljóðgreiningarforrita. 

Mælanleg vísbendi í rödd eru talin vísa til mismunandi líkamlegra og 

hugrænna eiginleika eða skerðingar (Buyukdura, McClintock og Croarkin, 2010). 

Talhraði, þagnir, minnkaður hljóðstyrkur og eintóna tal eru þannig talin hafa 

fylgni við hægagang í þunglyndi (Breznitz, 1992; Ellgring og Scherer, 1996). 

Breytingar í tóni, sem mæla má í breytingum formenda í tali, eru raktar til 

aukinnar vöðvaspennu í hálsi og barkasvæði (e. larinx), sem hefur þá hugsanlega 

áhrif á raddbönd. Tíðni formenda ræður hljómblæ sérhljóða. Því má segja að 

formendur séu hljóðkenni (e. acoustic cue) fyrir sérhljóða (Jörgen Pind og Finnur 

Pind, 2016). 

Flökt í tónhæð, flökt í styrk, hljóðróf harmóníutóna og hallandi hljóðróf eru 

allt vísbendi sem aðeins er hægt að mæla í hljóðgreiningarforritum og mannseyrað 

nemur ekki. Þau tengjast frávikum í rödd og geta bent til afbrigðileika eða jafnvel 
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undirliggjandi sjúkdóma í talfærum (Quatieri og Malyska, 2012). Þessi vísbendi 

hafa sýnt fylgni við þunglyndi (Cummins o.fl., 2015).  

 

Líffræðilegir og hugrænir þættir raddar 
 

Talmyndun er gríðarlega flókið og einstakt hreyfiferli. Það getur verið hraðara en 

nokkurt annað ferli líkamans enda krefst tal flestra tauga allra vélrænna hreyfinga 

(Kent, 2000).  Hægagangur, sem meðal annars kemur fram sem hægara tal, er eitt 

þekktasta einkenni þunglyndis og hefur víðtæk áhrif á þá sem það hrjáir. Áhrif 

þunglyndis á rödd og tal eru tvíþætt; annars vegar líkamleg og hafa þá áhrif á 

vöðvaspennu talfæra, sem skilar sér til dæmis í breytingu tónhæðar, og hins vegar 

hugræn sem hafa áhrif á mismæli og talhraða (Buyukdura o.fl., 2010). Rannsóknir 

hafa fundið fylgni á milli hægagangs og afbrigðileika í formgerð heilabotnskjarna 

(e. basal ganglia) og dópamínbrauta (Kent, 2000). Heilabotnskjarnar, og þá 

sérstaklega gráhýði, leika stórt hlutverk ásamt heilaberki í talstjórn (Booth, Wood, 

Lu, Houk og Bitan, 2006). Þá er talið að um tengsl sé að ræða á milli hægagangs 

í þunglyndi og ofvirkni á HPA-ásnum (Buyukdura o.fl., 2010). HPA-ásinn stýrir 

streituviðbragði líkamans en í heilanum er það undirstúkan sem seytir 

corticotropin (CRF), hormóni sem hefur áhrif á heiladingul, sem aftur losar 

adrenocorticotropin (ACTH) sem leiðir til seytingar glucocoerticoid og annarra 

sterahormóna (e. steroiod hormones).  

Frekari rannsókna er þörf á líffræðilegum og hugrænum þáttum raddar en margt 

bendir til þess að ákveðnir vankantar á heilastarfsemi og heilabyggingu gætu haft 

áhrif bæði á þunglyndi og tal einstaklings (Buyukdura o.fl., 2010). 
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Raddvísbendi og þunglyndi 
 

Á síðustu áratugum hafa augu vísindamanna, við rannsóknir á eiginleikum raddar, 

aðallega beinst að sambandi raddar og þunglyndis. Rannsóknir hafa þó ekki alltaf 

stutt að um tengsl milli raddvísbenda og þunglyndis sé að ræða en með tímanum 

hafa aðferðir þróast og sterkari rök komið fram fyrir tengslum. 

Nilsonne (1987) bar saman raddsýnishorn 16 þunglyndissjúklinga á 

Karólínska sjúkrahúsinu í Stokkhólmi, fyrir og eftir meðferð, með hjálp 

tölvutækni. Fylgni var á milli klínísks ástands sjúklinga og þagna í sýnishornum, 

dreifingu grunntóns og meðaltalhraða. Ekki var munur á grunntóni og 

heildarlestíma á milli sjúklinga fyrir og eftir meðferð. Meiri fylgni var á milli 

raddvísbenda og fólks sem greint var með þunglyndi en á milli raddvísbenda og 

fólks með einstaka þunglyndiseinkenni eins og hægagang og óeirð (e. agitation) 

(Nilsonne, 1987).  

Í rannsókn Breznitz (1992), stjórnanda rannsóknarstofu í taugasálfræði við 

Háskólann í Haifa í Ísrael, var gerður samanburður á 11 heilbrigðum konum og 

11 þunglyndum konum. Hún komst að því að tónninn í rödd heilbrigðu kvennanna 

var fjölbreytilegri og þróaðist í samræmi við innihald tals þeirra en tónbreytingar 

í rödd þunglyndu kvennanna var óháður innihaldi talsins. Þá voru lengri þagnir í 

tali þeirra þunglyndu (Breznitz, 1992).  

Ellgring og Scherer (1996) skoðuðu tal þunglyndissjúklinga í viðtölum við 

meðferðaraðila, fyrir og eftir meðferð, og greindu ýmis vísbendi með hjálp 

tölvutækni. Rannsóknin var hluti af langtímarannsókn á þunglyndi við Max-

Planck stofnunina í München. Um var að ræða ellefu konur og fimm karlmenn. 

Niðurstöður þeirra sýndu að tal sjúklinganna var hraðara eftir meðferð og þagnir 

á milli orða styttust. Um kynjamun var að ræða þegar kom að hækkun grunntóns 

(e. minimal fundamental frequency) því að grunntónninn í tali kvennanna hækkaði 

en svo var ekki í tilfelli karlanna. Rannsakendur voru sammála um að brýnt væri 
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að rannsaka frekar hvers vegna um þennan mun milli kynja væri að ræða (Ellgring 

og Scherer, 1996). 

Rannsóknir síðustu áratuga benda sterklega til þess að um fylgni sé að ræða 

á milli alvarlegs einskauta þunglyndis og truflana í hugsun og vinnsluminni 

(Gohier o.fl., 2009). 

Baddeley (1992) setti fram skýringar á vinnsluminni en það vísar til þess 

kerfis heilans þar sem upplýsingar eru geymdar í takmarkaðan tíma og unnið með 

þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að framkvæma flókin verkefni eins og 

að skilja tungumál og færa rök fyrir hugmyndum. Hann skipti vinnsluminninu í 

þrjá hluta en einn þeirra kallar hann hljóðkerfislykkjuna (e. phonological loop) 

sem geymir og vinnur með minningar á hljóðrænu formi. Í þeim rannsóknum sem 

leggja áherslu á að finna tengsl truflunar í hljóðkerfislykkju hjá þunglyndum og 

fráviks í tali á borð við mismæli, er notast við frjálst tal. Ástæðan fyrir því er að 

frjálst tal krefst meiri hugrænnar stjórnunar, eins og að finna orð og móta hugsun 

í orð, heldur en einungis að lesa upp texta (Alpert, Pouget og Silva, 2000).  

Í rannsókn sinni á mælanlegum raddvísbendum í tali þunglyndissjúklinga 

benda þeir Alpert og félagar (2000) á að það sé ekki sjálfgefið að finna sömu 

vísbendi í frjálsu tali þátttakenda og þegar þeim er sett fyrir að lesa fyrir fram 

ákveðinn texta (e. automatic text). Létu þeir sjúklinga annars vegar telja upp að 

tíu, fram og til baka, sem mælikvarða á fyrir fram ákveðinn texta, og tóku hins 

vegar upp frjálst tal þeirra í hálfstöðluðu viðtali. Þar lýstu þeir uppáhalds 

sjónvarpsþætti sínum, rifjuðu upp jákvæðan og neikvæðan atburð í lífi sínu og 

töluðu um hvorn atburð fyrir sig í um fimm mínútur. Undirliggjandi þættir í 

þunglyndi sem hafa áhrif á tal, eins og skammtímaminni, endurheimt og 

hægagangur, koma ekki endilega fram í fyrir fram ákveðnu tali þótt þeir komi 

fram í frjálsu tali, því þessar tvær tegundir tals tengjast ólíkri hugrænni færni. 

Helstu niðurstöður rannsóknar þeirra bentu til að hljóðfall (e. prosody) 

þunglyndra væri meira eintóna en samaburðarhóps og að almennt væri munur á 
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tali þunglyndra og ekki þunglyndra en niðurstöðurnar bentu til að þessi munur 

kæmi  bæði fram í fyrir fram ákveðnu tali og frjálsu tali (Alpert o.fl., 2000).  

Cannizzaro og félagar (2004) rannsökuðu sýnishorn úr stöðluðum viðtölum 

fimm karlmanna og tveggja kvenna við meðferðaraðila. Fólkið svaraði Hamilton 

Depression Rating Scale (HAMD) (Hamilton, 1960) og var borin saman fylgni 

nokkurra mælanlegra vísbenda við HAMD-skor. Neikvæð fylgni fannst með skori 

listans og talhraða og nánast marktæk neikvæð fylgni við breytileika í tónhæð. Þá 

fannst einnig jákvæð meðalfylgni HAMD við þagnir í hundraðshlutum taldar (af 

heildartali). Niðurstöður benda til að mælanleg raddvísbendi geti komið til með 

að styðja við önnur greiningartæki í framtíðinni, jafnvel þó að ekki hafi verið 

notuð fullkomin upptökutækni, en hljóðprufurnar sem valdar voru úr viðtölunum 

voru teknar úr myndbandsupptökum (Cannizzaro, Harel, Reilly, Chappell og 

Snyder, 2004).  

Á síðustu árum og áratugum hefur hljóðtækni fleygt fram. Hljóðnemar í 

fartölvum eru orðnir nákvæmari og sömu sögu má segja um hljóðnema í 

snjallsímum. Mundt og félagar (2007) færðu sér þetta í nyt í rannsókn á 35 

einstaklingum sem þeir fylgdust með á sex vikna tímbili á meðan þeir hlutu 

meðferð við þunglyndi. Meðferðin sem sjúklingarnir fengu var lyfja- og/eða 

viðtalsmeðferð. Raddsýnishornum var safnað á nokkuð nýstárlegan hátt í gegnum 

síma. Á því sex vikna tímabili sem rannsóknin stóð hringdu þátttakendur í 

símanúmer og svöruðu lista sem mælir erfiðleika þátttakenda, hvort heldur er 

tilfinningalega, líkamlega eða skerta virkni. Eftir því hvernig þátttakendur 

svöruðu spurningalistanum fengu þeir viðeigandi spurningu (sem símkerfið mat 

á sjálfvirkan hátt) sem gat til dæmis verið: „Lýstu því hvernig þér hefur liðið 

tilfinningalega síðustu vikuna.“ Þá voru þátttakendur beðnir að leysa þrautir í 

sama símtali eins og að telja upp að 20 eða fara með stafrófið. Þeir voru einnig 

beðnir um bera fram sérhljóðana /a/, /i/, /u/ eða /ae/ í fimm sekúndur og bera 

endurtekið fram hljóðaraðir eins og /pa ta ka/. Að lokum voru þátttakendur beðnir 

að lesa texta sem kallast Afa-málsgreinin (e. The grandfather passage) en það er 
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132 orða málsgrein sem oft er notuð til greiningar á samskiptaröskunum. Með 

fram þessari söfnun á raddsýnishornum var HAMD (Hamilton, 1960) 

spurningalistinn lagður fyrir hópinn á tveggja vikna fresti. Niðurstöður sýndu 

fylgni milli mælinga sjálfsmatskvarða annars vegar og ýmissa raddvísbenda hins 

vegar. Þeir sjúklingar sem brugðust vel við meðferðinni sýndu meiri 

fjölbreytileika í tónhæð í tali (meiri dreifing), þögðu síður á milli orða og töluðu 

hraðar að meðaltali. Þá komust rannsakendur að þeirri niðurstöðu að sú aðferð að 

safna raddsýnishornum og fá fólk til að svara stuttum spurningalistum í gegnum 

síma, væri góð aðferð sem uppfyllti tæknilegar kröfur um hljóðgæði og gæti orðið 

mjög gagnleg í framtíðinni (Mundt, Snyder, Cannizzaro, Chappie og Geralts, 

2007).  

Í flestum þeim rannsóknum sem kannað hafa samband þunglyndis og 

raddar er greinileg fylgni á milli þunglyndis og talhraða (Cummins o.fl., 2015). 

Talhraðinn er ýmist mældur út frá heildarlengd á fyrir fram ákveðnum texta, 

orðum eða í frjálsu tali út frá meðalorðafjölda á ákveðnum tíma (til dæmis á 

mínútu). Þá er einnig skoðuð meðallengd sérhljóða. Fleiri vísbendi í rödd hafa 

stundum sýnt marktæka fylgni og stundum ekki. Þannig gaf greining á fylgni 

þunglyndis og breytinga á formendum ekki marktæka fylgni í ofantaldri rannsókn 

Mundts og félaga (2007).  

Í rannsókn Alghowinems og félaga (2012) var skoðaður svartími 

þunglyndra, það er hversu hratt einstaklingur svaraði spurningum meðferðaraðila. 

Tíminn reyndist lengri hjá þunglyndum heldur en samanburðarhópi. Í sömu 

rannsókn var skoðað hversu oft einstaklingur greip fram í fyrir meðferðaraðila, 

hversu oft hann hló í viðtali við meðferðaraðila, hversu mikið flökt fannst í 

röddinni, hljóðstyrkur og fleiri atriði. Rannsakendur taka fram að vinna sé hafin 

við frekari greiningu, að grein þeirra sé aðeins sú fyrsta af mörgum og að í 

framtíðinni muni þeir geta borið saman fleiri þátttakendur (Alghowinem o.fl., 

2012).  



 
 

 15 

Niðurstöður rannsókna hér fyrir ofan benda til þess að hægara tal, mismæli, 

lengri þagnir og eintóna tal séu einkenni raddar hjá þeim sem þjást af þunglyndi. 

Einnig virðist liggja einhver munur á milli kynja þegar kemur að raddvísbendum 

sem vert er að skoða nánar. Raddupptökur í gegnum síma eða teknar af 

myndbandi virðast vera nægilega góðar til að greina vísbendi þrátt fyrir að vera 

ekki teknar upp í tilraunaaðstæðum þar sem aðstæðunum er stjórnað. Einnig voru 

niðurstöður marktækar í rannsókn þar sem einstaklingum var gert að lesa upp fyrir 

fram ákveðinn texta. Það auðveldar rannsakendum að bera saman fyrir fram 

ákveðin raddsýnishorn frekar en að nota frjálst tal.  

 

Jákvæðar og neikvæðar tilfinningar og raddvísbendi 
 

Vinsælt líkan um eðli tilfinninga gengur út á að þær megi greina í tvær 

meginvíddir jákvæðra og neikvæðra tilfinninga  (Watson og Walker 1996). 

Jákvæðar og neikvæðar tilfinningar eru ekki tveir pólar á sömu vídd heldur tvær 

tiltölulega óháðar víddir. Einstaklingi sem mælist hátt á víddinni jákvæðar 

tilfinningar mætti lýsa sem áhugasömum, virkum og félagslyndum (Berry og 

Hansen, 1996). Hins vegar mætti lýsa þeim sem mælist lágt á jákvæðum 

tilfinningum sem áhugalausum og ekki mjög virkum eða dösuðum. Þeir sem 

mælast háir í neikvæðum tilfinningum kvarta oft undan streitu og líkamlegum 

kvillum þótt þeir séu sjaldan mælanlegir, eins og hár blóðþrýstingur. Einnig eru 

þeir viðkvæmir fyrir mótlæti og komast auðveldlega í uppnám (Watson, 1988; 

Watson og Clark, 1992; Watson og Pennebaker, 1989). Hins vegar eru 

einstaklingar sem mælast lágir á neikvæðum tilfinningum stöðugri í líðan og 

almennt sáttir í eigin skinni.  

Tilfinningar einstaklings koma meðal annars fram í rödd hans. Í 

doktorsritgerð sinni um áhrif tilfinninga á tal og einkenni raddar, telur Tom 

Johnstone (2001) upp ýmsar algengar tilfinningar og algeng áhrif þeirra á tal. 

Þannig virðist sem gleði hafi fylgni við hækkun í grunntóni, meiri dreifingu 
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grunntóns og hækkun á hljóðstyrk. Ánægja hefur hins vegar tengsl við slökun 

talfæra sem kemur fram í lækkun grunntóns og minni styrkleika hærri 

harmóníutóna. Depurð hefur fylgni við lækkun grunntóns, minni dreifingu 

grunntóns og minni hljóðstyrk en rannsóknir á þessu sviði hafa einkum beinst að 

vægri depurð en ekki örvæntingu, sem virðist þá frekar tengjast hærri hljóðstyrk 

og hækkun á meðaltónhæð. Johnstone heldur upptalningu sinni áfram og fjallar 

um samband fleiri tilfinninga við rödd; eins og streitu, reiði, pirring, ótta, kvíða 

og óbeit. 

Ein af þeim niðurstöðum sem hann kemst að í ritgerð sinni er að samband 

tilfinninga og blæbrigða í rödd sé flókið og ætti í því samhengi að skoða samvirkni 

ýmissa þátta. Fylgni á milli líffræðilegra eiginleika og raddar koma fram í 

breytingum á grunntóni og breytingum í spennu raddbanda. Hann telur að 

breytingar í hljóðrófi, framburði og dreifingu grunntóns sé ekki hægt að skýra að 

fullu með líkamlegum þáttum og að þessi áhrif verði einnig að skýra með 

hugrænum þáttum er lúta að ætlun einstaklings til að tala (e. speech planning). 

Í rannsókn Davletcharovu og félaga (2015) þar sem þátttakendur voru 

beðnir að upplifa tilfinningarnar reiði, gleði, sorg og svo engar tilfinningar, bentu 

niðurstöður til þess að hægt væri að greina á milli tilfinninga einungis með 

einkennum raddarinnar. Tal þátttakanda var tekið upp í síma og einkenni 

raddarinnar síðan greind. Þau vilja því meina að tilfinningar hafi fylgni við 

einkenni raddar, óháð innihaldi tals.  

Stibbard (2001) komst að því í rannsókn sinni á tali og tilfinningum að 

fylgni væri á milli styrks tilfinninga einstaklings og hljóðfræðilegra eiginleika 

raddar og að hún stafaði af lífeðlisfræðilegum eiginleikum. Einnig bentu 

niðurstöður til þess að reiði væri auðgreinanleg með einkennum raddar, hvort 

heldur sem væri í frjálsu tali eða upplestri. Samkvæmt Murray og Arnott (1993) 

einkennist reiði helst af auknum talhraða, hærri tónhæð að jafnaði og meiri 

breytileika í tónhæð.  
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Þær rannsóknir sem hér eru lagðar til grundvallar eru flestar á ensku, ólíkt 

þeirri sem rannsakendur framkvæmdu, sem er á íslensku. Klaus R. Scherer, 

prófessor í sálfræði í Genf, skoðaði hversu mikið væri hægt að alhæfa um 

samband tilfinninga og raddar á milli tungumálasvæða og menningarsvæða 

(Scherer, Banse, Wallbott, 2001). Fjórir atvinnuleikarar, tveir karlmenn og tvær 

konur, lásu inn texta á tilbúnu bulltungumáli og áttu að túlka tilfinningarnar gleði, 

depurð, ótta og óbeit. Fólk frá níu löndum, Þýskalandi, Sviss, Bretlandi, Hollandi, 

Bandaríkjunum, Ítalíu, Frakklandi, Spáni og Indónesíu, alls 428 manns, var svo 

fengið til að hlusta á upptökurnar og segja til um hvaða tilfinningu um væri að 

ræða í hverjum lestri. Í ljós kom að þátttakendurnir hittu á réttu tilfinninguna að 

meðaltali í yfir 80% tilvika, fyrir utan íbúa Indónesíu sem þó giskuðu á réttu 

tilfinninguna í 68-90% tilvika að meðaltali. Um mestu fylgni var að ræða í löndum 

með svipuð tungumál og menningu, eins og Holland og Þýskaland, en minnst á 

milli landa með mjög ólík tungumál eins og Ítalíu og Indónesíu. Skýrsluhöfundar 

draga því þá ályktun að samband tilfinninga og raddar sé sambærilegt í skyldum 

tungumálum og menningarsvæðum eins og ensku og íslensku og að réttlætanlegt 

sé að leggja rannsóknir á ensku og þýsku til grundvallar rannsókn á tengslum 

tilfinninga og raddblæs á íslenskri tungu. 

 

Tilgangur og tilgátur rannsóknar  
 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða hvort um tengsl á milli tilfinninga og 

raddvísbenda væri að ræða og af hvaða styrkleika þau væru. Ef um sterka fylgni 

væri að ræða milli tilfinninga og ákveðins vísbendis, gæti það rennt stoðum undir 

þá aðferð að beina athyglinni að því vísbendi umfram önnur í megindlegum 

mælingum samhliða hefðbundinni greiningu og mati meðferðaraðila á 

skjólstæðingi. Tekið var mið af niðurstöðum fyrri rannsókna við val á vísbendum. 

Könnuð voru tengsl raddvísbenda við stundarlíðan - vegna sterkra tengsla 
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jákvæðra og neikvæðra tilfinninga, mældra með PANAS-IS - við þunglyndi 

(Crawford og Henry, 2004).   

Settar voru fram eftirfarandi tilgátur: 

• Gert er ráð fyrir að talhraði hafi jákvæða fylgni við mælingu á jákvæðum 

tilfinningum en neikvæða fylgni við mælingu á neikvæðum tilfinningum.  

• Gert er ráð fyrir að heildarlengd þagna hafi neikvæða fylgni við mælingu á 

jákvæðum tilfinningum en jákvæða fylgni við mælingu á neikvæðum 

tilfinningum.  

• Gert er ráð fyrir að meðaltíðni grunntóns hafi jákvæða fylgni við mælingu 

á jákvæðum tilfinningum en neikvæða fylgni við mælingu á neikvæðum 

tilfinningum.  

• Gert er ráð fyrir að dreifing meðalgrunntóns hafi jákvæða fylgni við 

mælingu á jákvæðum tilfinningum en neikvæða fylgni við mælingu á 

neikvæðum tilfinningum.  

• Gert er ráð fyrir að mismæli hafi neikvæða fylgni við mælingu á jákvæðum 

tilfinningum og jákvæða fylgni við mælingu á neikvæðum tilfinningum.  
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Aðferð 
 

Þátttakendur 

Þátttakendur voru sjálfboðaliðar valdir eftir hentugleika.  Þeir voru alls 20 talsins, 

10 konur  og 10 karlar  á aldrinum 22 til 34 ára og var meðalaldur þeirra 25,5 ár 

(SF=2,3). Flestir þeirra voru nemendur við Háskóla Íslands en fimm voru utan 

skólans. Skilyrði fyrir þátttöku voru að hafa íslensku að móðurmáli, afnot af tölvu 

og að viðkomandi væri ekki  greindur með lesblindu. Engin umbun var veitt fyrir 

þátttöku í rannsókninni. 

 

Áreiti 

Þátttakendur lásu 100 orða texta sem þeir áttu að taka upp.  (Viðauki 1). Textinn 

var röð af handahófskenndum orðum sem valin voru úr bókinni Mistur eftir 

Ragnar Jónasson (2017). Sjöunda hvert orð var tekið á 100 blaðsíðum í röð. Í öll 

fimm skiptin sem þátttakendur áttu að lesa textann voru sömu 100 orðin notuð en 

þeim var raðað upp handahófskennt á fimm mismunandi vegu með forritinu List 

Randomizer (Haahr, 1998) (Viðauki 2). Röð handahófskenndra samhengislausra 

orða var valin fram yfir texta í samhengi til þess að koma í veg fyrir þjálfunaráhrif.  

 

Mælitæki 

PANAS-IS, eða Positive and Negative Affect Schedule, er sjálfsmatslisti sem ætlað 

er að mæla jákvæðar og neikvæðar tilfinningar og var upphaflega saminn af 

Watson, Clark og Tellegen (1988). Víddirnar sem listinn mælir eru jákvæðar 

tilfinningar, eða PA, og neikvæðar tilfinningar, eða NA, en þessar tvær hugsmíðar 

hafa ekki háa fylgni sín á milli og hafa mælst tiltölulega óháðar víddir í 

þáttagreiningu (Watson og Walker 1996). Listinn samanstendur af 20 orðum, 10 

sem lýsa neikvæðum tilfinningum og 10 sem lýsa jákvæðum tilfinningum. Fólki 

er gert að svara á fimm punkta Likert-kvarða (1-5) sem nær frá „mjög lítið eða 

ekkert“ til „mjög mikið“ og lýsir því hversu mikið hvert orð á við eigin líðan. 
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Hægt er að aðlaga listann til að meta líðan yfir daginn eða síðastliðinn mánuð en 

í þessari rannsókn var stundarlíðan mæld. Listinn hefur verið notaður víða og 

þýddur á fjölda tungumála. Hér er notast við íslenska þýðingu Árna Halldórssonar 

og Daníels Þórs Ólasonar sem nefnist PANAS-IS (Árni Halldórsson, 2007). Innri 

áreiðanleiki íslensku útgáfunnar mældist, með Cronbach alfa (α), 0,81 fyrir 

jákvæðar tilfinningar og 0,83 fyrir neikvæðar, sem er í takt við niðurstöður 

erlendra rannsókna sem styðjast við erlenda útgáfu listans þar sem áreiðanleikinn 

liggur almennt á bilinu 0,8 og 0,9 (Crawford og Henry, 2004). Heildarstigstala 

PANAS-IS mælist á bilinu 20 til 100 þar sem hærra skor vitnar um aukna vellíðan. 

Hér er ekki notast við heildarskor listans, aðeins PA og NA. Í rannsókn Árna 

Halldórssonar reyndist miðgildi og meðaltal heildarúrtaks mjög svipað í PA- og 

NA-tilfinningum sem bendir til að stigatala sé tiltölulega normaldreifð (Árni 

Halldórsson, 2007). Meðaltal PANAS-IS mældist í heildarúrtaki 33,98 stig, 

SF=4,90 fyrir PA og 18,88 stig, SF=5,17 fyrir NA og var það í samræmi við fyrri 

rannsóknir að þátttakendur skori að jafnaði hærra á jákvæðum tilfinningum en 

neikvæðum. Ekki mældist munur á milli kynja, hvorki í PA né NA (Árni 

Halldórsson, 2007). Rannsóknir hafa sýnt að bæði PA og NA hafa miðlungssterka 

fylgni við þunglyndi  (Crawford og Henry, 2004).  

Tölvuforritið Praat var notað til að greina raddsýnishornin sem safnað var 

með síðunni SpeakPipe (Viðauki 3). Praat er hugbúnaður sem greinir tölulegar 

upplýsingar úr talmáli. Búnaðurinn var hannaður af Hollendingunum Paul 

Boersma og David Weenink (Boersma og Weenink, e.d.). Notast var að mestu 

leyti við allsherjargreiningu (e. voice report). Þar fást upplýsingar um 

heildarlengd í sekúndum, þagnir sem hundraðhluta af heild, meðaltónhæð í Hz og 

staðalfrávik tónhæðar í Hz. Stillingar voru að mestu sjálfgefnar (e. default) fyrir 

utan að valið var að mæla tónhæð með meiri nákvæmni í pitch settings og notast 

við cross-correlation í stað autocorrelation. Einnig var notast við very accurate í 

advanced pitch settings sem gaf: Max. number of canditates 15, silence threshold 

0,03, voicing threshold 0,45, octave cost 0,01, octave-jump cost 0,35 og 
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voiced/unvoiced cost 0,14 (Boersma og Weenink, e.d.). Öll vísbendin voru mæld 

með forritinu fyrir utan mismæli sem voru handtalin af öðrum rannsakandanum. 

Ef einstaklingur stoppaði lestur til að endurtaka orð sem hann bar ekki rétt fram 

var það talið sem mismæli. Þá var einnig hlustað eftir því hvort þátttakendur hlupu 

yfir orð og þurfti þá að gera ráð fyrir að það gæti haft áhrif á vísbendi eins og 

heildarhraða og þagnir og reynt að stjórna fyrir þeim mistökum í tölfræðilegum 

útreikningum.  

 

Rannsóknarsnið 

Um er að ræða innanhópasniðsrannsókn þar sem fimm lestrar þátttakenda og skor 

þeirra á PANAS-listunum voru borin saman. 

 

Framkvæmd 

Eftir að þátttakendur höfðu verið valdir og gengið úr skugga um að þeir uppfylltu 

tilgreind skilyrði, skrifuðu þeir undir upplýst samþykki. Því næst var aldur, kyn, 

gerð tölvu og gerð stýrikerfis tölvu (Viðauki 4) þeirra skráð niður og þeim tilkynnt 

að rannsóknin væri hluti af BS-lokaverkefni  í sálfræði. Þátttakendur fengu síðan 

möppu sem innihélt upplýsingar um rannsóknina (Viðauki 5) og fimm eintök af 

PANAS-IS-spurningalistanum (Viðauki 6) merkta með þátttakandanúmeri sem 

úthlutað var af handahófi. Gögnin voru því ekki rekjanleg til einstakra 

þátttakenda.  

Gert var ráð fyrir að framkvæmdin myndi taka um fimm mínútur í hvert 

skipti. Gagnasöfnun stóð yfir í fimm vikur og skiluðu þátttakendur inn 

raddupptöku einu sinni í viku. Frjálst var hvenær  þeir skiluðu inn hverri upptöku 

svo lengi sem spurningalistanum væri svarað á sama tíma. Í lok fimmtu viku hittu 

rannsakendur þátttakendur aftur og fengu útfyllta spurningalista frá þeim sem 

voru notaðir til tölfræðilegrar úrvinnslu við rannsóknina ásamt þeim 

raddupptökum sem þeim höfðu þegar borist í gegnum netið. Þátttakendur notuðu 
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sínar eigin tölvur við upptökurnar. Þátttakendur fengu leiðbeiningar um hvernig 

þeir skyldu standa að upptökunni. Rannsakendum bárust 98 listar til baka í enda 

rannsóknar. Ein kona og einn karlmaður skiluðu aðeins fjórum listum hvort.  

 

Tölfræðileg úrvinnsla 

Eftir að handreiknaðar höfðu verið heildartölur, PA og NA úr PANAS-IS-

spurningalistunum fyrir hvern þátttakanda, voru þær einnig færðar inn í SPSS, þar 

sem þær voru paraðar við niðurstöðurnar úr hljóðupptökunum. Ekki var reiknuð 

heildartala úr PANAS-IS-listanum. 

Framkvæmd var allsherjargreining (e. voice report) á raddupptökunum og 

þær niðustöður færðar inn í tölfræðiforritið IBM® SPSS Statistics, útgáfa 23. 

Allsherjargreining gefur helstu upplýsingar um upptöku með einni skipun í 

forritinu. 

Skoðuð var lýsandi tölfræði fyrir PANAS-IS-listann og reiknuð dreifing 

meðalgilda eftir PA og NA og eftir kyni. Áreiðanleiki PA og NA var reiknaður 

með Cronbach alpha-stuðlinum.  

Skoðuð var lýsandi tölfræði fyrir raddupptökurnar og mat lagt á frávillinga 

með hjálp kassarita. Reiknuð voru miðgildi, meðaltöl og staðalfrávik. 

Raddvísbendin; heildarlengd, þagnir, meðaltónhæð, staðalfrávik tónhæðar og 

mismæli voru skoðuð með lýsandi tölfræði og frávillingar skoðaðir með hjálp 

kassarita. 

Heildarlengd var mæld í sekúndum, þagnir í hundraðshlutum, 

meðaltónhæð í Hz, staðalfrávik tónhæðar í Hz og mismælin handtalin af öðrum 

rannsakanda. Allir 20 þátttakendur rannsóknarinnar skiluðu inn 5 

raddsýnishornum á mann, 100 raddsýnishorn í allt. Það kom tvívegis fyrir að 

hljóðskilaboðin væru tæknilega ekki í lagi þannig að ekki væri hægt að spila þau 

og var þá haft samband við þátttakanda og hann beðinn um að skila inn aftur en 

um sama aðila var að ræða í bæði skiptin. Gerði hann það innan klukkustundar. 
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Þá kom það einnig tvívegis fyrir að rannsakendur þyrftu að lagfæra 

raddskilaboðin eftir á. Í annað skiptið hafði þátttakandi hlaupið yfir orð í 

textanum. Um var að ræða orðið „um“. Til þess að það hefði ekki áhrif á mælda 

heildarlengd raddsýnishornsins var orðið „um“ fundið í öðru raddsýnishorni frá 

sama þátttakanda, tímamælt og tímanum svo bætt við heildarlengd orðsins í 

niðurstöðum. Orðið var 0,32 sek. að meðtaldri þögninni sem á eftir því kom. Í hitt 

skiptið sem raddskilaboð voru lagfærð klipptu rannsakendur út hnerra úr lestri 

þátttakanda.  

Reiknuð var línuleg aðfallsgreining á milli PA og NA annars vegar og 

raddvísbenda hins vegar, fundin hlutafylgni (e. partial correlation) og marktekt 

fengin með t-prófi. Í nokkrum tilvikum reyndust mæligildi einstaklingsbundin, 

sem lýsir sér á þann veg að meðaltal mæligildis liggur ólíkt eftir einstaklingum án 

mikils breytileika; fólk les að jafnaði mishratt og hefur eðlislega misháa tónhæð í 

tali sínu. Til þess að núlljafna eða eyða út áhrifum af þessum einstaklingsmun, 

var breytunni þátttakendur breytt í staðgengilsbreytu (e. dummy coding) og sú 

breyta sett inn í líkanið. Þannig fékk hver þátttakandi eigin aðfallslínu og voru 

þær allar samhliða. Í tilviki mismæla reyndist breytan fylgja Poisson-dreifingu og 

var þá stuðst við Poisson-aðfallsgreiningu og Wald-marktækni.  
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Niðurstöður 

 

PANAS-IS 

Tekin voru til skoðunar skor þátttakendanna 20 á PANAS-IS og reiknuð út 

grunnmæligildi fyrir PA og NA (sjá töflu 2). Þar sem tveir þátttakenda skiluðu 

aðeins fjórum mælingum af fimm er fjöldi mælinga sem skoðaður var 98 en ekki 

100 í heild og 49 í hvorum hópi karla og kvenna. Dreifing meðalgilda var einnig 

skoðuð eftir kynjum. Á töflunni má sjá að PA er alltaf hærra en NA og konur 

skora hærra bæði á PA og NA. Þá er dreifing skora meiri hjá konum en körlum, 

bæði í heild og þegar kemur að jákvæðum og neikvæðum tilfinningum.  

 

Tafla 2. Dreifing meðalgilda í PANAS-IS. 

 Fjöldi mælinga Miðgildi Meðaltal Staðalfrávik 

PA-heild 98 26 26,13 7,67 

NA-heild 98 16 16,58 4,97 

PA-karlar 49 27 25,84 6,69 

PA-konur 49 26 26,43 8,60 

NA-karlar 49 16 16,41 4,45 

NA-konur 49 16 16,76 5,48 

 

Um einn frávilling var að ræða í NA-dreifingu kvenna  en það er mat 

skýrsluhöfunda að hann eigi að vera inni í gagnasafni vegna þess að hann er 

áreiðanleg mæling og ekki tilkominn vegna mistaka eða kæruleysis. Hann lýsir 

raunverulegu tilfinningaástandi og þau rök að ekki sé um fleiri slík útgildi að ræða 

réttlætir ekki að sleppa honum úr mælingu.  
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Þá var áreiðanleiki listans einnig athugaður og reyndist Cronbach’s alpha (a) fyrir 

samanlögð öll gildi PA vera (N=10) 0,93 og fyrir NA (N=10) 0,84. N stendur hér 

fyrir fjölda atriða (spurninga). Áreiðanleiki var einnig skoðaður eftir mælingum 

(vikum) og má sjá niðurstöður í töflu 3. 

 

Tafla 3. Áreiðanleiki (Cronbach‘s alpha) PA- og NA-vídda PANAS yfir fimm 

vikur sem rannsóknin stóð. Á listanum eru 10 atriði sem tengjast jákvæðum 

tilfinningum (PA) og 10 atriði sem tengjast neikvæðum tilfinningum (NA). 

 PA NA 

Vika 1 0,91 0,78 

Vika 2 0,92 0,93 

Vika 3 0,93 0,84 

Vika 4 0,92 0,72 

Vika 5 0,90 0,81 

 

Heildarlengd lesturs 

Heildarlengd lesturs allra þátttakenda reyndist að meðaltali vera 57,13 sek., SF= 

1,246. Meðaltal hvers þátttakanda var reiknað fyrst, notað sem grunngildi, og 

heildarmeðaltal reiknað út frá því. Einn frávillingur í heildardreifingu fannst. 

Lesturinn sem hann er mæling á var skoðaður og ekkert óeðlilegt fannst við hann. 

Hann var einfaldlega lengri en aðrir og er nákvæm mæling. Skýrsluhöfundar telja 

því að hann eigi heima í gagnasafni og halda honum því inni. 
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Lengd heildarlesturs var mjög breytileg milli þátttakenda (sjá mynd 1) og 

dreifing mismikil. Margir þátttakendur lásu nánast alltaf á sama hraðanum en aðrir 

misjafnlega eftir vikum og sést það á mynd 1.  

 

 
Mynd 1. Kassarit af heildarlengd lesturs í sekúndum og meðaltali heildarlesturs 

allra þátttakenda. 

Reiknuð var línuleg aðfallsgreining þar sem þátttakendur voru settir inn sem 

staðgengilsbreyta og samband skoðað á milli heildarlengdar lesturs í sekúndum 

talið og PA annars vegar og NA hins vegar. 

Hallastuðull B=0,103 og hlutafylgni (e. partial correlation) á milli 

heildarlesturs og PA er 0,115, p=0,311. Línuleg aðfallsgreining á sambandi 

heildarlengdar og NA sýnir að hallastuðull er B=0,01 og fylgni á milli breytanna 

er 0,008, p=0,945.  

Þá var framkvæmd línuleg aðfallsgreining fyrir hvort kyn fyrir sig (sjá töflu 

4) og reyndist ekki um neitt samband að ræða. 
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Tafla 4. Sýnir niðurstöður úr línulegri aðfallsgreiningu á sambandi heildarlengdar 

í sekúndum talið við PA og NA eftir kyni (10 konur og 10 karlar, fjöldi mælinga 

hjá hvoru kyni fyrir sig var 49).  

 PA NA 

Konur B=35,19, p=0,35 B=-0,04, p=0,86 

Karlar B=0,06, p=0,66 B=0,05, p=0,78 

PA: Jákvæðar tilfinningar  
NA: Neikvæðar tilfinningar 
  

Þagnir í lestri  

Að meðaltali voru þagnir í lestri, bæði á milli orða og innan orða þar sem til dæmis 

var um lokhljóð að ræða, 37,84%, SF=6,72% af heildarlengd lesturs.  Lengd 

þagna var nokkuð breytileg eftir einstaklingum (sjá mynd 2) eftir mælingum 

(vikum) og sömuleiðis dreifing. 
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Mynd 2. Kassaritin sýna meðaltal og dreifingu þagna í fimm upplestrum 

þátttakenda, mælt í hundraðshlutum af heildarlengd lesturs. 

 

Reiknuð er línuleg aðfallsgreining fyrir þagnir og PA annars vegar og NA hins 

vegar og þátttakendur settir inn sem staðgengilsbreyta sem fyrr (sjá töflu 5). 

Útreikningar fyrir samband þagna og PA gaf hallastuðulinn B=-0,084 og 

hlutafylgni -0,099, p=0,385. Sama líkani var beitt til að skoða samband þagna og 

NA og reyndist hallastuðullinn þar vera B=0,197 og hlutafylgni 0,157, p=0,167.  

Línuleg aðfallsgreining var framkvæmd fyrir PA og NA fyrir bæði kyn (sjá 

töflu 5). Ekkert samband fannst. 

 

Tafla 5. Niðurstöður úr línulegri aðfallsgreiningu á sambandi þagna í prósentum 

talið við PA og NA, skipt eftir kyni (10 konur og 10 karlar, fjöldi mælinga hjá 

hvoru kyni fyrir sig var 49).  

 PA NA 

Konur B=-0,02, p=0,82 B=0,08, p=0,67 

Karlar B=-0,15, p=0,34 B=0,29, p=0,17 

PA: Jákvæðar tilfinningar  
NA: Neikvæðar tilfinningar 
 
Meðaltónhæð lesturs 

Talgreiningarforrit gaf meðaltónhæð hvers þátttakanda í hverjum lestri fyrir sig. 

Þessar upplýsingar voru slegnar inn í gagnasafn og paraðar saman við mælingu á 

viðeigandi skori á PANAS-IS. Var því næst reiknað meðaltal þeirra og fékkst þá 

heildarmeðaltal allra mælinga sem var 174,1872 Hz. 

Meðaltónhæð er auðvitað hærri hjá konum en körlum en það er einnig 

einstaklingsbundið hversu hátt í tóni rödd fólks liggur að jafnaði (sjá mynd 3). Á 

myndinni má sjá nokkra frávillinga en þeir voru ekki fjarlægðir úr gagnasafni 
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enda liggja mjög fáar mælingar að baki hverjum kassa í kassaritinu, eða aðeins 

fimm. Í heildina séð er því óvarlegt að líta svo á að frávillingarnir séu mikið frávik 

frá því sem eðlilegt getur talist og það er einnig mat rannsakenda að þeir séu 

tilkomnir af eðlilegum orsökum en ekki vegna mistaka eða kæruleysis 

þátttakanda.  

 

 
Mynd 3 Sýnir meðaltónhæð þátttakenda í Hz eftir kynjum.  

 

Skoðað var normalrit af sambandi leifarinnar fyrir meðaltónhæð og PA þar sem 

núllstillt er fyrir mun þátttakenda (sjá mynd 4) og virðast mælipunktar fylgja 

spálínunni nokkuð vel eftir. Jöfn dreifingin bendir ekki til gólf- og rjáfuráhrifa. 

Dreifirit (sjá mynd 5) sýnir dreifingu leifarinnar eftir stöðluðum gildum 

frumbreytu og virðist villan dreifast nokkuð eðlilega.  
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Myndir 4 og 5. Normalrit af sambandi meðatónhæðar og PA og dreifirit fyrir 

sama samband. 

 

Aðfallsgreining sýnir hallastuðullinn B=0,523 og hlutafylgnina 0,239, p=0,034 

sem túlka má þannig að um hvert stig sem þátttakandi hækkar í mældum 

jákvæðum tilfinningum spáir líkanið því að meðaltónhæð viðkomandi hækki um 

0,523 Hz. Ekki var marktækt samband á milli meðaltónhæðar og NA, hallastuðull 

var B=-0,442 og hlutafylgni -0,137, p=0,227. 

 Einnig var framkvæmd línuleg aðfallsgreining fyrir samband tónhæðar og 

PA annars vegar og NA hins vegar eftir kyni (sjá töflu 6). Ekki fannst neitt 

tölfræðilega marktækt samband þegar sambandið var skoðað eftir kynjum.  

 

Tafla 6. Sýnir niðurstöður úr línulegri aðfallsgreiningu á sambandi 

meðaltónhæðar við PA og NA, skipt eftir kyni (10 konur og 10 karlar, fjöldi 

mælinga hjá hvoru kyni fyrir sig var 49).  

 PA NA 

Konur B=0,56, p=0,10 B=-0,42, p=0,45 

Karlar B=0,47, p=0,18 B=-0,46, p=0,34 
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PA: Jákvæðar tilfinningar  
NA: Neikvæðar tilfinningar 
 

Staðalfrávik tónhæðar 

Á meðan meðaltónhæð gefur vísbendingu um hvar á tónsviðinu rödd viðkomandi 

liggur, hátt eða lágt í Hz, gefur staðalfrávik meðaltónhæðar upplýsingar um 

dreifingu tónhæðarinnar eða hversu fjölbreytilegt eða eintóna talið er. Þeim mun 

minna sem staðalfrávik tónhæðar er, þeim mun meira eintóna er talið, burtséð frá 

á hvaða tónsviði grunntónninn (F0) er. 

Staðalfrávik meðaltónhæðar úr hverjum lestri var slegið inn í gagnasafn og 

reiknað meðaltal þess fyrir hvern þátttakenda fyrir alla fimm lestra hvers og eins 

(sjá mynd 6). Í heildina séð reyndist meðaltal staðalfráviks 38,6775 Hz og var það 

nokkuð mismunandi eftir kynjum (sjá mynd 7) þar sem staðalfrávik tónhæðar var 

að meðaltali 44,8887 Hz hjá konum og 32,4663 Hz hjá körlum.  

Einn frávillingur var í dreifingu í kassariti karlmanna en hann var ekki 

fjarlægður þar sem hann mældist ekki sem frávillingur í heildardreifingu og er 

ekki metinn hafa verið tilkominn á óeðlilegan hátt í mælingu.  

 

Mynd 6 og 7. Staðalfrávik tónhæðar í Hz eftir þátttakendum og staðalfrávik 

tónhæðar í Hz eftir kynjum. 
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Ef skoðað er normalrit fyrir leifina sést að mæligildi falla jafnt og nokkuð þétt í 

kringum spálínuna (sjá mynd 8) og þó svo að punktarnir virðist víkja aðeins frá 

línunni og mynda S er ekki ástæða til að ætla að um veruleg gólf- eða rjáfuráhrif 

sé að ræða. Dreifirit sýnir að leifin er talsvert dreifð og myndar ekki beinlínis 

áberandi mynstur en  þó er að sjá að um tilhneigingu sé að ræða, að mæligildi 

lækka með hækkandi gildum frumbreytu á x-ás (sjá mynd 9).  

 

      

Mynd 8 og 9. Normalrit fyrir samband staðalfráviks og NA og dreifirit fyrir 

sömu breytur. 

 

Línuleg aðfallsgreining var notuð til að skoða samband staðalfráviks við 

breyturnar PA og NA en að þessu sinni ekki stjórnað fyrir áhrifum af 

þátttakendamun með staðgengilsbreytu þar sem fylgibreytan (staðalfrávik 

meðaltónhæðar) er þegar stöðluð. Ekki fannst marktækt samband á milli 

staðalfráviks tónhæðar og PA, hallastuðull B=0,017 og hlutafylgni 0,011, 

p=0,918.  

Aðfallsgreining sýnir hins vegar marktækt neikvætt samband á milli 

staðalfráviks tónhæðar og NA. Hallastuðull var B=-0,723 og hlutafylgni -0,297, 

p=0,003. Þetta má túlka sem svo að þegar þátttakandi hækkar um eitt stig í 

neikvæðum tilfinningum minnkar staðalfrávik tónhæðar um  -0,723 Hz.  
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Þá var sama samband skoðað eftir kynjum (sjá töflu 7). Eina tölfræðilega 

sambandið sem fannst þegar gögnum var skipt eftir kynjum var samband 

staðalfráviks meðaltónhæðar og NA hjá konum. 

Tafla 7. Sýnir niðurstöður úr línulegri aðfallsgreiningu á sambandi staðalfráviks 

meðaltónhæðar við PA og NA, skipt eftir kyni (10 konur og 10 karlar, fjöldi 

mælinga hjá hvoru kyni fyrir sig var 49).  

 PA NA 

Konur B=-0,19, p=0,22 B=-0,89, p=0,01* 

Karlar B=0,18, p=0,24 B=-0,57, p=0,11 

PA: Jákvæðar tilfinningar  
NA: Neikvæðar tilfinningar 
 
Mismæli í lestri  

Að meðaltali gerði fólk M=1,2 mistök í lestri, SF=1,092. Dreifing var jákvætt 

skekkt (0,779). Konur gerðu að meðaltali 0,9 mistök í lestri, SF=0,974 og karlar 

gerðu að meðaltali 1,5 mistök í lestri, SF=1,129. Mismæli mældust mismörg eftir 

þátttakendum og var því stjórnað fyrir þátttakendamun með staðgengilsbreytu 

fyrir þátttakendur.  

Poisson líkanið var notað til að varpa ljósi á samband mismæla og PA og 

sýndi það að Exp(B)=0,991, Wald p=0,60. Sama aðferð var notuð til að kanna 

samband mismæla og NA, Exp(B)=0,063, Wald p=0,01. Þetta má túlka á þann 

veg að fyrir hvert stig sem NA hækkar munu mistök að jafnaði aukast um 1,065 

(95% CI, 0,015 – 0,11) eða 6,5%.  

 Sambandið var einnig skoðað með tilliti til kynja (sjá töflu 8) og reyndist 

aðeins um eina marktæka niðurstöðu að ræða og var það samband mismæla við 

NA hjá konum.  
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Tafla 8. Poisson-útreikningur á sambandi mismæla við PA og NA skipt eftir kyni 

(10 konur og 10 karlar, fjöldi mælinga hjá hvoru kyni fyrir sig var 49). 

  PA NA 

Konur B=0,97 Wald p=0,26 B=1,12 Wald p=0,006** 

Karlar B=1,01 Wald p=0,84 B=1,04 Wald p=0,25 

PA: Jákvæðar tilfinningar  
NA: Neikvæðar tilfinningar 
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Umræða 
 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að um samband tilfinninga og raddvísbenda 

var að ræða í þremur tilvikum; í tónhæð, dreifingu tónhæðar og mismælum. Þær 

niðurstöður voru í samræmi við rannsóknartilgátur. Önnur tengsl reyndust ekki til 

staðar. 

 Jákvæð fylgni var á milli jákvæðra tilfinninga og meðaltónhæðar í lestri. Í 

yfirlitsgrein Cummins og félaga (2015) um greiningu á þunglyndi og 

sjálfsvígsáhættu með raddgreiningu er þess getið að talhraði, tónhæð og háværð 

séu einna algengustu raddvísbendi í rannsóknum sem þessum og að margar eldri 

rannsóknir hafi bent til sambands þunglyndis og lækkunar í meðaltónhæð. Slíkar 

rannsóknir hafa oft gengið út á samanburð á hóp fólks með þunglyndi við 

samanburðarhóp án þunglyndis eða í sumum tilvikum þunglynt fólk fyrir og eftir 

inngrip (Breznitz, 1992). Um slíkt var ekki að ræða í rannsókn þessari. Hér var til 

skoðunar stundarlíðan sem er mæling á mun vægara tilfinningaástandi en 

þunglyndi. Í ritgerð Árna Halldórssonar um PANAS-IS-kvarðann kemur fram að 

jákvæðum tilfinningum er ætlað að lýsa lífsgleði eða hvort fólk sé „hátt uppi“ eða 

„langt niðri“, eins og þar segir. Þeir sem skora hátt í jákvæðum tilfinningum eru 

þeir sem lifa ánægjulegu, áhugaverðu lífi og viðhalda háu virknistigi (Árni 

Halldórsson, 2007; Watson og Pennebaker, 1989). Þetta er í samræmi við það sem 

kemur fram í doktorsritgerð Toms Johnstone en hann telur gleði tengjast hækkun 

á grunntóni (Johnstone, 2001). Þær jákvæðu tilfinningar sem mældar voru í 

þessari rannsókn hafa fylgni við hækkun á grunntóni í samræmi við niðurstöður 

Johnstones. Hann telur ánægju hins vegar hafa fylgni við lækkun á grunntóni en 

þar er ánægja í ætt við það sem telja má slökun eða að vera sátt/ur við aðstæður 

sínar. 

Ekki mældist samband á milli neikvæðra tilfinninga og lækkunar 

grunntóns. Í ritgerð Árna Halldórssonar (2007) er neikvæðum tilfinningum 

þannig lýst að þær séu skilgreindar sem almennur þáttur huglægrar vanlíðanar 
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(Watson, o.fl., 1988). Það er erfitt að segja til um hvort þátttakendur í þessari 

rannsókn hafi upplifað vanlíðan þó svo að þeir hafi í einhverjum tilvikum skorað 

hátt á neikvæðum tilfinningum. Heildarmeðaltal neikvæðra tilfinninga voru 16,58 

stig sem er heldur lægra en í rannsókn Árna Halldórssonar þar sem 

heildarmeðaltal neikvæðra tilfinninga var 18,88 stig.  

Þó svo að samband hafi fundist á milli jákvæðra tilfinninga og hækkunar á 

meðaltónhæð var ekki um slíkt samband að ræða þegar kynin voru skoðuð hvort 

um sig. Skýringin á þessu ósamræmi gæti verið sú að hópar karla og kvenna eru 

mun fámennari en heildin og því ólíklegra að reiknilíkanið sýni marktekt.  

Um samband neikvæðra tilfinninga og minnkunar á staðalfráviki 

meðaltónhæðar (dreifingar í tónhæð) í lestri var að ræða. Eftir því sem neikvæðar 

tilfinningar jukust varð talið meira eintóna. Slíkt er einnig þekkt úr rannsóknum á 

þunglyndi (Cummins o.fl., 2015). Þessar niðurstöður eru í samræmi við rannsókn 

Breznitz (1992) en þar var dreifing tónhæðar heilbrigðra kvenna meiri heldur en 

dreifing tónhæðar hjá þunglyndum konum. Gleðileysi er eitt af aðaleinkennum 

geðlægðar í geðhvarfasýki og öðrum lyndisröskunum og hefur verið tengt við 

eintóna tal (APA, 2013). Í rannsókn Stassens og félaga (1995) gátu þeir greint á 

milli sjúklinga með neikvæð einkenni geðklofa á borð við geðleysi og heilbrigðra 

þátttakanda út frá tali þeirra. Eitt af einkennunum sem skildi heilbrigða 

þátttakendur og sjúklinga að var eintóna tal sem einkenndi mun meira þá sjúku. 

Neikvæðar tilfinningar mældar með PANAS-IS-kvarðanum hafa fylgni við 

þunglyndi í þáttagreiningu og eru tengsl þeirra sem skora hátt á neikvæðum 

tilfinningum sterkara við þunglyndi en þeirra sem skora lágt á jákvæðum 

tilfinningum (Árni Halldórsson, 2007). Þeir sem skora hátt á neikvæðum 

tilfinningum hafa lítið sjálfstraust og neikvæða sjálfsmynd og eru gjarnir á grufl. 

Þeir greina einnig frá minni lífsánægju (Watson og Pennebaker, 1989). Þessi 

lýsing er svipuð lýsingunni á gleðileysi en engin fullyrðing á PANAS-IS snýst þó 

bókstaflega um gleðileysi (Árni Halldórsson, 2007). 
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Þegar samband neikvæðra tilfinninga og dreifingar í tónhæð var skoðað 

eftir kynjum kom í ljós að hallastuðull beggja kynja lá í rétta stefnu miðað við 

rannsóknartillögu en niðurstöðurnar voru þó aðeins tölfræðilega marktækar hjá 

konum. Þar gæti haft áhrif að hér eru skoðaðir tiltölulega fámennir hópar en líkur 

á marktekt aukast með fjölda þátttakenda.  

 Í þessari rannsókn má þó taka til skoðunar að dreifing skora á PANAS-IS 

var mun meiri hjá konum en körlum og staðalfrávik í tónhæð var einnig mun 

stærra að jafnaði; sem sagt um meiri dreifingu tónhæðar var almennt að ræða hjá 

konum. Konur virðast þannig hafa meiri fjölbreytileika í tjáningu sinni en 

karlmenn hvað varðar sveiflur í tónhæð. Hvort skýra megi þetta með 

líffræðilegum þáttum eða menningarlegum mun er erfitt að segja til um en væri 

vissulega verðugt rannsóknarefni.  

 Neikvæðar tilfinningar og mismæli hafa fylgni sín á milli samkvæmt 

niðurstöðum þessarar rannsóknar. Er það í samræmi við rannsókn Gohiers og 

félaga (2009) að með aukinni vanlíðan sé meiri truflun í hugsun og vinnsluminni 

á borð við mismæli. Eins og kemur fram í niðurstöðum eru mismæli mjög 

persónubundin og þar getur ýmislegt komið til. Fólk er misvant því að lesa upp 

og hugsanlega geta aðstæður valdið mismiklu álagi á fólk. Ekki er þó hægt að 

segja að mismæli hafi verið algeng; almennt gerði fólk mjög fá mistök ef tekið er 

tillit til lengdar lesturs. Hugsanlega skýrist það af því að hópurinn samanstendur 

af nokkuð vel menntuðu fólki.  

Í yfirlitsgrein Cummins og félaga (2015) fjalla þeir lítillega um samband 

þunglyndis og mismæla og er það helst tengt breytingum í vöðvaspennu í 

talfærum. Þá geta breytingar í talfærum einnig falist í munnvatnsframleiðslu (að 

verða þurr í munni) (Scherer, 1986). Ekki er þó mikið um rannsóknir á sambandi 

þunglyndis og mismæla en svo virðist sem mismæli hafi aðallega verið rannsökuð 

í sambandi við kvíða og félagsfælni. Í ritgerð Lindu Bjarkar Oddsdóttur (2012) 

um árangur hópmeðferðar við félagskvíða unglinga eru mismæli, og þá 
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sérstaklega óttinn við mismæli, talin upp sem eitt af aðaleinkennum félagsfælni, 

ekki síst hjá börnum og unglingum. 

 Niðurstöður sýna nokkuð afgerandi aukningu í mismælum við 

aukningu neikvæðra tilfinninga. Tenginguna er þó aðeins að finna meðal kvenna 

en ekki karla. Það er ekki á færi þessarar rannsóknar að útskýra þann kynjamun, 

en útreikningar, þegar gagnasafni er skipt eftir kynjum, eru háðir meiri óvissu 

einfaldlega vegna fækkunar þátttakenda í þeim hópum sem til skoðunar eru. 

Mistök í lestri eru einföld aðferð til að meta breytingar í raddframburði. Þessi 

aðferð krefst ekki kunnáttu á talgreiningarforritum og er því auðveld fyrir hvern 

sem er að beita. Hvorki fundust tengsl jákvæðra eða neikvæðra tilfinninga við 

talhraða sem mældur var sem heildarlengd lesturs, né þagna í lestri, mældar í 

hundraðshlutum. Þær niðurstöður eru ekki í samræmi við tilgátur rannsakenda. 

Hugsanlegt er að stundarlíðan tengist ekki leshraða eða þögnum í upplestri 

staðlaðs texta þó svo að þær mælingar hafi sýnt samband við þunglyndi (Cummins 

o.fl., 2015). Stundarlíðan, og þá aðallega neikvæðar tilfinningar, hafa sterk tengsl 

við þunglyndi en þó er ekki um sömu hugsmíðar að ræða (Árni Halldórsson, 

2007). Það að það hægist á tali í þunglyndi hefur aðallega verið tengt hægagangi 

(Cummins o.fl., 2015) og það er vel hugsanlegt að þátttakendur í þessari rannsókn 

hafi hvorki skorað nógu lágt á jákvæðum tilfinningum né nógu hátt á neikvæðum 

tilfinningum til þess að upplifa slík einkenni. Þá velta skýrsluhöfundar því fyrir 

sér hvort rannsóknaraðferðin, að fólk lesi fyrir fram ákveðinn texta, gæti átt þátt í 

því að ekki fannst samband lestrarhraða og þagna við stundarlíðan. Við athugun 

á upplestri þátttakenda var eins og margir þeirra læsu textann á vélrænan hátt enda 

sýndu niðurstöður mjög lítinn breytileika í lengd lesturs hjá mörgum þeirra. Þessi 

skortur á breytileika gæti hafa haft áhrif enda var tölfræðilega marktekt í þessari 

rannsókn fyrst og fremst að finna þar sem um mikinn breytileika var að ræða, 

hvort sem um er að ræða breytileika á skorum í tilfinningum eða mælingum á 

raddvísbendum. Sumar rannsóknir hafa bent til þess að þegar um leshraða er að 
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ræða sé heppilegra að notast við frjálst tal en fyrir fram ákveðinn texta eins og 

gert var í rannsókn þessari (Alpert o.fl., 2000).  

Í tilvikum þeirra raddvísbenda þar sem tengsl fundust var aðeins um að 

ræða tengsl við annað hvort jákvæðar eða neikvæðar tilfinningar, aldrei hvorar 

tveggja. Í tilviki hækkunar meðaltónhæðar mældust aðeins tengsl við jákvæðar 

tilfinningar. Í tilviki dreifingar meðaltónhæðar (sem staðalfrávik meðaltónhæðar) 

og mismæla mældust aðeins tengsl við neikvæðar tilfinningar. Í sjálfu sér ætti það 

ekki að koma á óvart þar sem jákvæðar og neikvæðar tilfinningar á PANAS-IS-

kvarðanum eru ekki öfgagildi á sama rófinu heldur tiltölulega ólíkar hugsmíðar 

(Árni Halldórsson, 2007). Þau tengsl sem finnast eru þess vegna sértæk og ættu 

að vísa til þeirra undirliggjandi þátta sem jákvæðar tilfinningar, í tilviki 

meðaltónhæðar, og neikvæðar tilfinningar, í tilviki dreifingar tónhæðar og 

mismæla, gera. Hér er því um nánari skilgreiningu á sambandi tilfinninga við 

raddvísbendi að ræða en í rannsóknum á þunglyndi og raddblæ. Munurinn á 

skilgreiningunni á þunglyndi og stundarlíðan liggur ekki aðeins í alvarleika þess 

ástands sem skilgreiningunum er ætlað að lýsa heldur felur skilgreiningin á 

stundarlíðan í jákvæðar tilfinningar annars vegar og neikvæðar tilfinningar hins 

vegar, í sér meiri sundurgreiningu. Í rannsóknum á sambandi þunglyndis við 

ákveðin raddvísbendi er ein frumbreyta, þunglyndi í meira eða minna mæli.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til að æskilegt sé að skoða 

raddtjáningu með fleiri en einum frumbreytum tilfinninga eða líðanar. Jákvæðar 

tilfinningar (þar sem einstaklingar eru áhugasamari, virkari og félagslyndari) hafa 

samband við hækkun tónhæðar. Neikvæðar tilfinningar (þar sem einstaklingar eru 

kvíðnari og áhyggjufyllri) hafa hins vegar neikvætt samband við dreifingu 

tónhæðar. Samkvæmt þessu myndi manneskja sem skorar hátt bæði á jákvæðum 

tilfinningum og á neikvæðum á sama tíma líklega mælast með hærri tónhæð og 

tala meira eintóna. Þessu hafa rannsóknir á þunglyndi ekki gert ráð fyrir, að því 

að best verður séð (Cummins o.fl., 2015).  
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 Rannsóknin sýnir ekki fram á hvort skoðun á raddvísbendum sé traust og 

hentug leið til greiningar eða eftirfylgni lyndisröskunar, enda stundarlíðan 

sjaldnast það sem meðferðaraðilar athuga í eftirfylgni hjá skjólstæðingum sínum. 

Hins vegar er það mat skýrsluhöfunda að fyrst samband mælist milli raddvísbenda 

og stundarlíðanar ætti slíkt ekki síður að finnast milli þunglyndis (sem er 

alvarlegra og djúpstæðara ástand) og raddvísbenda.  

 Þau vísbendi í rödd sem hafa samband við tilfinningar í þessari rannsókn 

eru nokkuð auðmæld. Hækkun meðaltónhæðar fæst með greiningarforriti eins og 

Praat en slíkar mælingar krefjast þess að stjórnað sé einstaklingsmun. Dreifing 

tónhæðar sem mæld var sem staðalfrávik meðaltónhæðar fæst einnig með 

einföldum hætti í raddgreiningarforriti og hefur þann kost fram yfir mælingu á 

meðaltónhæð að vera stöðluð breyta sem ekki krefst þess að stjórnað sé 

einstaklingsmun. Talning mismæla krefst ekki talgreiningarforrits og er því 

einfaldasta mælingin, einfaldlega handtalin.   

Hljóðgæði þeirra raddsýna sem aflað var á netinu stóðust gæðakröfur að 

nokkru leyti þó svo að aðferðin hafi sínar takmarkanir. Ef aflað er raddsýnishorna 

á þennan hátt er ekki hægt að mæla hljóðstyrk, svo dæmi sé tekið, og aðstæður 

eru ekki undir mikilli stjórn. 

 Líklegt er að sálfræðiþjónusta muni færast sífellt meira á netið á næstu árum 

og áratugum. Ný tækni og útbreiddari tæknivæðing gefur möguleika á víðtækari 

öflun gagna en áður. Á heimasíðu Samtaka bandarískra sálfræðinga (APA) er 

fjallað um slíka þjónustu og taldir upp helstu kostir hennar (American Psychiatric 

Association, e.d.). Svo dæmi sé tekið er nú þegar boðið upp á fjarsálfræðiþjónustu 

á Íslandi og má sem dæmi nefna verkefnið Tölum saman sem er þjónusta á vegum 

Kvíðameðferðarstöðvarinnar (Dagur Bjarnason og Sigurbjörg J. Ludvigsdóttir, 

2016). Þá eru farnar af stað rannsóknir á raddgreiningu á Íslandi og má nefna 

fyrirhugaða rannsókn Kamillu Rúnar Jóhannsdóttur, lektors við sálfræðisvið 

Háskólans í Reykjavík, og Jóns Guðnasonar, lektors við tækni- og verkfræðideild 

Háskólans í Reykjavík, en þau hyggjast þróa talgreiningarforrit sem nemur 
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vinnuálag í rödd og hagnýta það til að skima fyrir álagi í störfum sem krefjast 

mikillar einbeitingar, eins og til dæmis flugumferðarstjórnun (Háskólinn í 

Reykjavík, e.d.). Ísraelska fyrirtækið Beyond Verbal er dæmi um fyrirtæki sem í 

samvinnu við Mayo-spítalann í Bandaríkjunum er að þróa og markaðssetja 

raddgreiningarforrit. Samkvæmt heimasíðu þeirra er raddgreiningunni ætlað að 

gefa líffræðilegar vísbendingar (e. biomarkers) fyrir ýmiss konar sjúkdóma og 

raskanir, svo sem þunglyndi, hjartasjúkdóma (e. coronary artery disease), 

einhverfu og Parkinson’s (Beyond Verbal, e.d.). 

Þá er tölvunotkun orðin almenn í skólum, á vinnumarkaði og jafnvel 

öldrunarheimilum. Raddgreining er vaxandi vísindagrein og er það mat margra á 

þessu sviði að næsti vaxtarbroddurinn á þessu sviði felist í raddgreiningu í tölvum 

(Gustafson-Capková, 2014). Tölvur þurfa að geta greint skipanir, og þar með 

skilið tungumál og greint hver talar, en einnig að geta greint tilfinningar í raddblæ 

fólks. Þau megindlegu raddvísbendi sem lögð eru til grundvallar þeirrar tækni eru 

í meginatriðum þau sömu og fjallað er um í þessari ritgerð.  

Með bættri tölvu- og farsímatækni gefast líka tækifæri til að taka upp og 

greina á sjálfvirkan hátt mun lengra tal en áður hefur verið mögulegt. Slík 

talgreining gefur bæði tækifæri til að greina talið á einfaldan hátt; talhraða, 

tónhæð, og en einnig gefst möguleiki á frekari greiningu, til dæmis með flóknari 

tölfræðilegum aðgerðum sem byggja á algóritma og gervigreind, þar sem 

greiningarferlið þróast.  

Rannsókn þessi beinist að sambandi tilfinninga við einkenni raddar en ekki 

má gleyma að tal er samskiptaform þar sem tilgangurinn er að miðla upplýsingum 

og hafa áhrif á annað fólk. Hvers vegna hafa blæbrigði í tali áhrif á okkur og 

skynjun okkar? Vekur það með okkur gleði að heyra glaðlegt tal? Hræðslu að 

heyra reiðilegt tal? Er hér um að ræða áhrif sem útskýra má með samúðarskilningi 

Guðmundar Finnbogasonar (Jörgen Pind, 2006) eða kenningum um verkan 

spegilfrumna (Cattaneo og Rizzolatti, 2009)? Í bók Olivers Sacks (2007), 

Musicophilia,  fjallar hann um áhrif tónlistar á tilfinningar okkar og nefnir sem 
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dæmi að hinn þekkti heimspekingur John Stuart Mill hafi í þunglyndisköstum 

sínum ekki getað fundið hjá sér gleði yfir neinu nema tónlist. Hann nefnir líka að 

tónlist virðist vera ein síðasta leið tjáningar tilfinninga að þeim sem eru langt 

leiddir af sjúkdómum eins og Alzheimer‘s. Hans niðurstaða sem taugalæknir er 

að tónlist sé á einhvern hátt betur tengd tilfinningastöðvum heilans en önnur 

skynjun. Höfundar þessarar ritgerðar eru þeirrar skoðunar að hið sama hljóti að 

gilda um tónlist tungumálsins, raddblæbrigðin, tónhæð í tali, hljómfall, dreifingu 

tónhæðar, hraða og rytma tungumálsins. 

Almennt er það ályktun skýrsluhöfunda að hægt sé að mæla tilfinningar út 

frá raddblæ fólks. Mögulega væri það auðveldara hjá konum en körlum þó svo að 

það sé ekki öruggt. Stærra úrtak myndi án efa gefa skýrari niðurstöður hvað það 

varðar. Þá benda niðurstöður rannsóknarinnar til þess að ákveðin raddvísbendi 

tengist tilfinningum sterkar en önnur. Rannsóknir á sambandi ýmiss konar 

lyndisraskana og raddblæbrigða munu fara vaxandi á næstu árum og vonandi 

munu þær gefa betri innsýn í þetta samband og auka skilning á eðli erfiðra 

andlegra sjúkdóma. Það er niðurstaða undirritaðra að æskilegt væri að taka þar 

einnig til skoðunar samband tilfinninga og stundarlíðanar við raddblæ vegna þess 

að slíkar rannsóknir gætu varpað enn betra ljósi á þetta flókna ferli og vonandi 

komið að gagni við sundurgreiningu á undirliggjandi þáttum.  
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Viðaukar 
Viðauki 1  
Fyrirmæli sem þátttakendur fengu til að taka upp raddsýnishorn.  

 

Raddupptaka 

1. Farðu inn á slóðina: www.speakpipe.com/rannsoknskilabod 

ATH: Þeir sem eiga Mac-tölvu þurfa að nota Firefox eða Chrome ekki 

Safari 

2. Ýttu á takkann: Start recording 

3. Byrjaðu á því að lesa inn þátttakandanúmerið þitt. Lestu síðan inn 

feitletraða textann fyrir neðan á þínum hraða. Passaðu að vera sirka 35 cm 

frá hljóðnemanum og að það sé ekki hávaði í kringum þig. Hægt er að 

lesa aftur ef upptakan mistekst, eins og til dæmis ef truflun verður 

(dyrabjalla hringir og slíkt), en þú skalt ekki hafa fyrir því að endurtaka 

þó að um mismæli í lestri verði að ræða.  

4. Ýttu á STOP þegar lestri er lokið 

5. Fylltu út reitinn merktan: Your name (optional) með þátttakandanúmerinu 

þínu. Ekki skrifa neitt í reitinn: Your email (optional) 

6. Ýttu á Send og bíddu þangað til upptakan hefur vistast. 

7. Takk fyrir þátttökuna!  
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Viðauki 2  
Fimm gerðir orðalista sem þátttakendum var gert að lesa og taka upp á netinu: 

 

Orðalisti 1: 

Þögn klukkuna kjallarann eins vetrarveðrinu það hjónin þú eitrað var en krafti 

öllum fastar hana það sem myndi gera röð hvern sæluna til myrkrinu og hreyft 

það fór áðan hafði kannski vanur meðan ræst hallaði að gefið morgun skilaboð 

þau undir eitthvað hefði hélt veit um honum þess var hlustaði ræða hafi þess og 

þegar sagt inn hulda kom sérkennileg varð umræðuefni til konar vildi gefast 

gæfi væri hafa hálfgerður varðstjóranum tilfinninguna loftinu eru geta hún ekki 

og ég hún brjóstvasanum að fyrst svaraði greina oftar flugvellinum augun 

yfirleitt réttlæti og hann höfðu sennilega kindunum nýjan bara kaupa manngrey 

en 

  

Orðalisti 2: 

Hjónin meðan tilfinninguna varðstjóranum veit vanur gefið brjóstvasanum um 

hana svaraði fór myndi réttlæti og inn flugvellinum loftinu oftar hulda gefast þú 

væri kannski ég vetrarveðrinu öllum það og áðan sérkennileg morgun honum 

hallaði höfðu og gera þess eitthvað greina umræðuefni fyrst geta að eitrað og 

sennilega kindunum hálfgerður yfirleitt var kom hlustaði eru það sem röð hélt til 

sagt manngrey en gæfi þögn það sæluna hafa varð að konar kjallarann eins ræða 

undir fastar hún hún klukkuna ekki þess en þau kaupa bara hafði ræst nýjan 

þegar myrkrinu hann augun var hafi hvern krafti til hreyft hefði skilaboð vildi 

 

 

Orðalisti 3: 

Eins til sem kannski að var þess hlustaði þess kjallarann flugvellinum hvern og 

loftinu veit en hann hélt áðan það þú kom eitthvað réttlæti gefið morgun fastar 

hallaði um þögn en skilaboð umræðuefni ég hafði vetrarveðrinu oftar vanur sagt 
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eru bara krafti yfirleitt til fyrst og það honum hjónin hana myndi höfðu augun og 

undir að sennilega kindunum gæfi hulda hún meðan myrkrinu var hafi 

brjóstvasanum ekki gera tilfinninguna klukkuna eitrað vildi fór hefði og þau 

sérkennileg gefast inn hreyft geta nýjan svaraði þegar væri öllum greina 

hálfgerður varð hún ræst ræða það varðstjóranum hafa manngrey röð kaupa 

sæluna konar 

  

Orðalisti 4: 

Gæfi gefið höfðu það varðstjóranum eitrað fór og hreyft loftinu svaraði vildi var 

skilaboð krafti kom augun undir flugvellinum varð hún kaupa kannski hulda 

hafði hallaði meðan að það þögn þau ræða gera manngrey hálfgerður kjallarann 

morgun hlustaði fastar greina myndi klukkuna og það væri nýjan og þú til 

kindunum hefði hana þegar yfirleitt þess hélt og hvern oftar umræðuefni 

sérkennileg var fyrst sæluna til inn röð áðan eins vetrarveðrinu sagt að hann 

öllum bara ég hún eru veit réttlæti eitthvað en ekki hafi gefast sennilega vanur 

myrkrinu um en ræst geta tilfinninguna hjónin þess honum sem konar 

brjóstvasanum hafa 

  

Orðalisti 5: 

Eins kannski eitrað ég loftinu gefið tilfinninguna veit var og krafti kaupa þú 

sérkennileg til hefði sagt kindunum greina umræðuefni vetrarveðrinu geta hún 

þess yfirleitt og svaraði skilaboð hallaði öllum vanur hulda hvern hana oftar gera 

og morgun það gefast bara réttlæti það en hann ræst þögn myndi kom til varð 

varðstjóranum þau að eru hlustaði hálfgerður fór gæfi ekki hún var sæluna 

kjallarann væri fastar áðan höfðu myrkrinu meðan flugvellinum að þess augun 

hafa röð um fyrst og manngrey vildi klukkuna hafi hreyft eitthvað nýjan undir 

honum sennilega ræða hjónin hélt hafði það sem en þegar konar brjóstvasanum 

inn 
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Viðauki 3. 

SpeakPipe 

 

SpeakPipe.com er vefsíða þar sem hægt er að taka upp og hlusta á raddupptökur. 

Síðan notast við Flash-spilara (upptöku) og nýtist best með Firefox eða Chrome 

vafra. Forritið er ókeypis en með smávægilegu gjaldi er hægt að hanna viðmót 

upptökusíðunnar sem notast er við og taka við fleiri og lengri skilaboðum sem 

gert var í þessari rannsókn. Í þessari rannsókn var slóðin 

www.speakpipe.com/rannsoknskilabod stofnuð. Með því að fara inn á hana gátu 

þátttakendur tekið upp lestur og sent inn (Sjá mynd).  

 

 
Aðeins stjórnendur rannsóknar voru með notandanafn og lykilorð að vefsíðunni 

og gátu hlustað á og sótt raddupptökur þátttakenda. Þar sem þátttakendum var gert 

að merkja upptökur sínar með úthlutuðu þátttakandanúmeri var ekki hægt að bera 

kennsl á hvaða upptaka tilheyrði hvaða þátttakanda.  
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Viðauki 4.  

Listi yfir gerð tölvu og stýrikerfis sem þátttakendur notuðu til þess að taka upp 

lestur.  

 

• MackBook Pro, OS X  

•  Dell, Windows 10  

• MacBook Retina, OS Sierra 

•  Macbook Pro, OS X 

• Lenovo Yoga 2, Windows 10  

• Lenovo Yoga 2, Windows 10  

• MacBook, OS Sierra 

• Macbook Pro, OS X 

• Lenovo, Windows 10 

• Dell, Windows 10  

• Macbook Pro, OS X 

• Macbook Air, OS X 

• Lenovo, Windows 10 

• Macbook Pro, OS X 

• Lenovo, Windows 10 

• MacBook Air, OS X 

• Thinkpad, Windows 10 

• Thinkpad, Windows 10 

• Macbook Pro, OS X 

• Lenovo, Windows 10  
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Viðauki 5.  

Upplýsingar um rannsóknina  

 

Samband líðanar og upplesturs á netinu 

Prófun í tilraunaaðstæðum 

  

Markmið rannsóknarinnar 

Í rannsókninni verða athuguð tengsl líðanar og upplesturs á netinu. Þátttakendur 

eru valdir eftir hentugleika. Þátttaka í þessum hluta rannsóknar felst í því að 

rannsakendur hitta þátttakendur tvisvar. Í fyrra skiptið er það til þess að úthluta 

spurningalistum og textum og skrá niður kyn, aldur og gerð tölvu sem þátttakandi 

hyggist nota. Eftir heimsóknina svara þátttakendur einum spurningalista og lesa 

inn einn texta í viku í fimm vikur. Eftir það hitta þátttakendur rannsakendur í 

seinna skiptið og skila svöruðum spurningalistum. 

  

Rannsakendur 

Rannsóknin er liður í lokaverkefni Karenar Bjargar Þorsteinsdóttur og Þorsteins 

Guðmundssonar til BS-prófs í sálfræði við Háskóla Íslands. Verkefnið er unnið 

undir handleiðslu Ragnars P. Ólafssonar, dósents í sálfræði við Háskóla Íslands. 

Ragnar er ábyrgðarmaður rannsóknarinnar, sími 525-4502, tölvupóstur: 

ragnarpo@hi.is 

Hverjir geta tekið þátt í rannsókninni? 

Úrtak í rannsóknina var valið eftir hentugleika en fjöldi þátttakenda er 20. 

Þátttakendur þurftu að hafa íslenska tungu að móðurmáli og ekki vera greindir 

með lesblindu. 

 

Hvaða reglur gilda um þátttöku í rannsókninni? 

Þátttakendur sem uppfylla skilyrði fyrir þátttöku fá ekki greitt fyrir hana. Þeim er 

frjálst að hætta þátttöku í rannsókninni á hvaða stigi sem er án útskýringa. Ekki 



 
 

 57 

er nauðsynlegt að svara öllum spurningum í spurningalistunum ef spurningar 

vekja vanlíðan á einhvern hátt eða óvíst er um svar. Þó er æskilegt, 

rannsóknarinnar vegna og vinnslu hennar, að sem flestum spurningum sé svarað 

eins nákvæmlega og unnt er. 

  

Hvar fer rannsóknin fram og hvað verður gert? 

Þátttaka fer fram þar sem þátttakandi finnur ró og næði. Ekki þarf að vera innan 

veggja Háskóla Íslands til þess að lesa inn fyrir fram gefinn texta. Vegna þess að 

gagnasöfnun fer fram annars vegar á blaði og hins vegar í gegnum netið er 

þátttakanda heimilt að vera hvar sem er, svo lengi sem það er hljótt í kringum 

hann þegar hann les inn textann. Rannsakendur verða ekki viðstaddir 

gagnasöfnun. 

  

Meðferð upplýsinga sem verður safnað 

Fyllsta trúnaðar verður gætt og gengið úr skugga um að gögn sem verður safnað 

sé ekki hægt að rekja til einstakra þátttakenda. Ef niðurstöður rannsóknarinnar 

verða birtar í tímariti eða á ráðstefnu verður alltaf um ópersónugreinanlegar 

niðurstöður að ræða. Upptökum verður eytt jafnóðum eftir að gagnasöfnun úr 

þeim hefur farið fram. Gögnum verður eytt í síðasta lagi fimm árum eftir að 

rannsókn lýkur. 

  

Fyrir hönd rannsakenda, 

  

Ragnar P. Ólafsson 

dósent í sálfræði 

Sálfræðideild Háskóla Íslands 

Oddi v. Sturlugötu, 101 Reykjavík  
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Viðauki 6.  

PANAS-IS-spurningalistinn.  
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